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Isz Amerikos
TIKĖJIMAS

UŽDRAUSTAS

Tikėjimas Nieko Ben
dra Neturi Su Mokslu,

Sako Teisėjai

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Augszcziausias Teis
mas paskelbė kad mokinti vai
kus tikėjimo vieszose mokyklo
se yra priesz Amerikos Konsti
tucija.

Teisėjai nubalsavo asztuoni 
priesz viena ir nutarė kad yra 
priesz visus musu kraszto nusi
statymus ir insitikinimus leisti 
vaikams mokintis tikėjimo vie- 
szose mokyklose.

Viena bedieve moteriszke isz 
Champaign, Illinois kuri sako 
kad jos vaikui sarmata eiti in 
mokykla kur visi kiti mokinasi 
tikėjimo, nes jos vaikas buvo 
visai vienu vienas kuris jokio 
tikėjimo nesimokino.

Kai ji kreipiesi in mažesnius 
ir žemesnius teismus, ji pralo- 
sze, bet paskui ji savo skunda 
nunesze net in Augszcziausi 
Amerikos Teismą, kur buvo nu
spręsta kad jos virszus, ir kad 
nevalia tikėjimo nei mokinti 
vieszose mokyklose nei paskirti 
laiko tiems vaikams kitur eiti 
to tikėjimo pasimokinti.

Teisėjas Hugo L. Black, (su 
kuriui mums jau ne pirmas sy
kis nesutikti) paskelbė kad yra 
priesz Amerikos konstitucija 
platinti tikėjimas tarp vaiku 
kurie lanko vieszasias mokyk
las, kurios yra visu piliecziu 
užlaikomos per taksas. Jis pa- 
siaiszkino kad Amerikos val
džia neatszaukiamai nusista- 
czius visiszkai atskirti Bažny- 
czia nuo Valdžios.

Vien tik Teisėjas Stanley F. 
Reed parode tikro proto, kai 
jis visiems tiems teisėjams pri- 
paride kad tiks nusistatymas 
iszkelia tukstanczius kitu klau
simu, kurie lieczia tikėjimą ir 
kurie negali būti mokinami be 
tikėjimo.

Szitoks Augszcziausio teismo 
nusprendimas gali paliesti be
veik visas parapijas kur vaikai 
dabar yra paleidžiami del va
landos in sanvaite mokintis ti
kėjimo.

Musu apylinkėje beveik vi
sos parapijos tokia tvarka jau 
turi įnvedusios. Mahanoy City, 
Pa., Szvento Juozapo parapija 
buvo viena isz pirmųjų mokin
ti tokius vaikus tikėjimo, pirm 
negu konceliarija buvo sužino
jus apie tokia tvarka. Dabar be
veik visos parapijos turi inve- 
dusios tokias pamokas.

Bet szitiks Augszcziausiojo 
Teismo nusprendimas gali visa

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRUMANAS
KANDIDATAS

WASHINGTON, D. C. —
Kai Generolas MacArthur pa
skelbė kad jis stoja in kandida
tus del Prezidento vietos, ir kai 
Demokratai paskyrė savo ko
misija kuri ves ateinanczius 
rinkimus, Prezidentas Truma
nas vieszai paskelbė kad jis sto
ja in Prezidento rinkimus kai
po kandidatas ir kad jis steng
sis pasilikti musu kraszto pre
zidentu.

Demokratai sako kad jis la
bai geru ir patogiu laiku pa
skelbė savo stojimą in tuos rin
kimus. Beveik visi Demokratai 
prisipažinsta kad jie nieko ne
žinojo isz anksto apie szita Pre
zidento Trumano žingsni, bet 
jie jam pritaria.

Jeigu rinkimai butu buvę 
laikomi pernai, tai mes sakytu
me kad Trumanas butu buvęs 
iszrinktas Prezidentu. Bet da
bar per pastaruosius metus 
Trumanas tiek daug klaidu pa
dare, taip daugumai, insipyko, 
kad dabar nedrystume spėti 
kaip tie rinkimai jam pasiseks.

Trumanas prasiszoko ant Pa
lestinos klausimo, kai jis sta- 
cziai pasakė kad Anglija turėtu 
tuoj aus inleisti kelis szimtus 
tukstancziu Žydu in Palestina. 
Anglija tuojaus atsikirto, pa-
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4 KOMUNISTAI 
PALEISTI

Komunistai Užbaigia 
Savo Pasninką. $3,500

Kaucijos Ant 
Kiekvieno

NEW YORK. — Keturi atei- 
viai Komunistai kurie buvo su- 
aresztuoti ir in kalėjimą paso
dinti, ir kurie parodyti savo pa- 
siprieszinima, pradėjo nieko 
nevalgyti ir isz kerszto badau
ti, buvo paleisti su $3,500 kau
cija.

Valstybinis teisėjas William 
Bondy uždėjo szita kaucija ir 
visus keturis paleido. Jie visi 
trys turės Panedelyje pribūti 
in teismą.

Kai tik teisėjas nustatė jiems 
kaucija visi keturi užbaigė sa
vo pasninką ir pradėjo reika
lauti maisto.

Kai szitie Komunistai atva
žiavo in New York isz Ellis Sa
los, tai septynios deszimts pen
ki j u draugai juos susitiko ir 
pasveikino.

Komunistas Eisler jau ir da
bar yra pastatytas ant dvide- 
szimts tukstancziu doleriu kau
cijos už kitus prasikaltimus. 
Jis yra intarta/s kaipo visu 
Amerikos Komunistu vadas.

POPIEŽIUS NEPA-
VELINA KARALIUI

ŽENYTIS

ROME, ITALIJA. — Kata- 
likiszku Laikraszcziu žinių 
szaltinis pranesza kad Szventas 
Tėvas nesutiko pavėlinti Dani
jos Karalaitei Onai isz Bour- 
ton-Parma ženytis su Rumuni
jos Karalių Mykolu, kuris pri
guli prie Graiku stacziatikin 
bažnyczios.

Nieko tikro da negavome 
nei isz Vatikano nei isz Popie
žiaus, bet szitas Katalikiszku 
Laikraszcziu žinių szaltinis sa
ko kad jis tikrai žino kad Po
piežius tai Karalaitei nepaveii- 
no ženytis su tuo stacziatikin.

Tie kurie žino sako, kad bu
vusi Rumunijos Karaliene Ele
na su Karalaite Renee isz Bour- 
bon-Parma, motinos tu jaunė
ju nuvažiavo stacziai in Vati
kaną pas Szventa Tęva ir pra- 
sze pavelinimo. Kai jos pargry- 
žo tai keliese vietose jos pa- 
reiszke savo nusivylimą kad 
Popiežius nesutiko duoti pave- 
linima. *

Bažnyczios tiesu ir instaty- 
mu mokslincziai primena ir sa
ko kad ežia yra Dievo instaty- 
mu klausimas ir nei Pats Po
piežius negali duoti tokios pa
velinimo.

Karalius Mykolas yra sta- 
sziatikis, o Karalaite Onute yra 
dievobaiminga ir isztikima Ka
talike. Bažnyczios instatymai, 
kurie remiasi ant Dievo Insta- 
tymu aiszkiai reikalauja kad 
visi vaikai isz tokios miszrids 
vedybos turi būti pakriksztyti 
ir auginami ir auklėjami kaipo 
Katalikai.

Nors tu stacziatikin tikėji
mas yra labai panaszus in Ka
taliku, nes jie turi Szventas Mi- 
szias ir visus Sakramentus, bet 
jie yra skaitomi kaip ir Protes- 
tonai už tai kad jie nepripa- 
žinsta Szvento Tėvo pirmeny
bes.

Kad Szventas Tėvas galėtu 
duoti toki pavelinima ženytis, 
tai tas nekatalikas, staeziatikis 
turi prižadėti kad visi vaikai, 
kurie užgims bus pakriksztyti 
ir auklėjami Kataliku tikėjimo.

O Karalius Mykolas, būda
mas narys staeziatikiu bažny
czios nenorėtu ant to sutikti, 
nes jis nori prisilaikyti savo 
kraszto ir savo tikėjimo papro- 
cziu.

Czia visi tie įkurie vis sako 
kad galima viską isz Bažny
czios gauti, jeigu tik gana pini 
gu paklosi, gerai patepsi, gali 
labai gerai pasiskaityti ir pasi
mokyti. Net Karalius ir Kara
laite turi prisilaikyti Bažny
czios Instatymu. Ir jie nege- 
resni už paprasta jaunikaiti, 
mergele.

Czia ne pirmutinis sykis kad 
Popiežius nenusileidžia kara-
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STEIGIA TAUTU
FEDERACIJA

LONDON, ANGLIJA. — 
Konferencija, kuri svarstė va
karinio Vokietijos kraszto liki
mą užsibaigė Subatoj. Buvo 
nutarta padaryti visa Vokieti
jos Ruhr slėni tarptautiniu 
krasztu.

ruman Paskel
bia Jis Nori Liktis

Prezidentu
Buvo taipgi inneszta ir pri

imta, nors galutinai nenutarta 
kad Francuzija dabar dirbs ir 
valdys isz vien su Anglija ir 
Amerika.

Szita konferencija susidarė 
isz atstovu isz Anglijos, Ame
rikos ir Francuzijos; prie ku
riu prisidėjo Belgija, Holandi- 
ja ir Luksemburgas.

Delegatai sutiko sudaryti 
federacija ar vienybe, kad vieni 
kitiems užtikrintu ir apsaugotu 
valstybines teises, ir taip prisi
dėtu prie Amerikos Sekreto
riaus Marshallo Tvarkos del 
paszelpos Europai.

Kitas susirinkimas bus su- 
szauktas Balandžio (April) me
nesyje, nes daug klausimu ne
buvo nei iszkelfa.

Didžiausias pasisekimas szi- 
tos konferencijos buvo tai, kad 
dabar Francuzija sutinka dirb
ti sykiu su Amerika. Iki sziol 
Francuzai neprisileido Ameri- 
kiecziu nes jie sake kad Ameri
ka nori vėl atstatyti Vokiecziu 
kariszkas jiegas.

Czia matyti kad Amerikos 
atstovas daug nusvėrė ir daug 
intakos turėjo ypatingai kai 
Amerika rengiasi tiek bilijonu 
doleriu paskirti Europai.

RENGIASI IMTI VY- 
RUKUS IN VAISKA

WASHINGTON, D. C. — 
Eina gandai po visa Amerika 
kad visi ofisai ir visi sztabai 
rengiasi jau vėl imti visus jau
nus vyrukus in vaiska.. Keliuo
se miestuose jau buvo paszauk- 
ti atgal in darba tie žmones ku
rie suraszinejo ir eme visus vy
rukus in vaiska per kara.

Visi karininkai ir daug dip- 
liomatu ir taip vadu sako kad 
nėra jokios kitos iszeities Ame
rikai, kaip tik pradėti imti vi
sus vyrukus in vaiska, nežiū
rint kiek pasiprieszinimo jie 
apturės isz paprastu žmonių.

In vykiai visoje Europoje, 
Kinijoje ir visuos Rytuose rodo 
kad gal taip ir turės būti.

Armija, laivynas ir lakūnai 
nusiskundžia kad visai mažai 
jaunu vyruku dabar stoja sava
noriais in vaiska, o mums verk- 
tinai reikia palaikyti didele ar
mija, galingas laivynas ir da 
galingesnis lakunu sztabas.

Mes atkartuojame kad czia 
tik gandai, ir nieko tikro neisz- 
girdome, nes Kongresas vis de
rinasi, vis ginezyjasi apie ta 
klausima ir bijosi ka aiszkaus 
pasakyti, nes rinkimai per ar
ti.

Eina Gandai, Ims Vyrukus In 
Vaiska; Augszcziausias Teis
mas Sako Nevalia TikejimoVie- 
szos Mokyklose; Ruhr Slėnis Ta
po Tarptautinis, Francuzai 
DirbsSykiu Su Anglija Ir U.S.A.

--------- •-- •-- ^2-—-—J

PRAGUE, CZEKOSLOVAKIJA. — Sū
nus Pirmo Czekoslovakijos Prezidento, Ta
mošiaus Masaryk, Jan Masaryk nusižudė. 
Jis iszszoko per langa isz kambario ir nu
sižudė. Nors mes turime taip raszyti, nes 
tokios žinios atėjo isz Komunistiszkos Cze
koslovakijos valdžios. Kai kurie Czekai 
ir Slavokai spėja ir sako, kad jis buvo 
iszstumtas, nužudytas.

Bet szita karta mes galime tiems Ko
munistams tikėti kad Jan Masaryk nusi
žudė. Jis tokiu savo žingsniu norėjo ir 
galėjo parodyti visiems kur jis stovi ir kaip 
jis savo tėvynė myli.

Ana diena kaip jis savo kraszta iszda- 
ve, savo žmones apleido ir savo tėvo szlo- 
ve ir garbe pažemino kai jis vieszai savo 
žmonėms pasakė kad: “Visu Czeku vieta 
prie Rusijos szono, kad Czekai turi būti 
dėkingi, kad Rusija juos taip maloniai pri
siglaudžia.” Mes dabar matome, kad jis 
tuos žodžius isztare po prievarta. Mes ti
kime kad jam rauduonas revolveris buvo 
prie smegenų kai jis tuos žodžius isztare, 
kad jis nieko panaszaus nenorėjo ir netikėjo.

Savo mirtimi jis visiems parode kad jo 
insitikinimai, jo svajones ir jo troszkimai 
nesiskiria nuo savo tėvo, kuris iszkariavo 
tam krasztui laisve ir nepriklausomybe.

Mes ji pavadinome iszdaviku, už jo tuos 
žodžius, dabar jis mums parode, savo mir
timi, kad tie jo žodžiai buvo isztarti tik 
po prievarta, kad jie buvo tuszti, kad jo 
szirdis pasiliko, iki paskutines valandos, sa- 

I (Tasa Ant 4 Puslapio)

GARBINGAS VAR
DAS SUTERSZTAS
PRAGUE. — Czeku laisve ir 

nepriklausomybe yra suriszta 
su “Masaryk’’ vardu. Tarno- 
szius Masaryk buvo pirmutinis 
Czekoslcvakij os prezidentas.

Jis daug nukentejo per savo , 
gyvenimą, bet nors vieno 
skausmo jam neteko nukenteti, 
nes jis pasimirė pirm negu jo 
sūnūs jo ir savo žmonių iszsiža- 
dejo, jo garbinga varda suter- 
sze, pasiduodamas savo krasz
to ir savo žmonių budeliams.

Kai kiti Czekai yra kankina
mi ir žudomi, Jan Masaryk, 
pirmo Prezidento sūnūs, žemai 
nusilenkia ir mielu noru priima 
rauduona Komunistu junga.

“Mes turime palaikyti vie
nybe,’’ jis sako. “Musu vieta 
prie Rusijos szono. Mes turime 
Rusijai būti dėkingi kad ji mus 
prie save prisiglaudžia. ’ ’

Vienybe gali būti ir su vel
niu. “Jeigu ir szetonas pats su 
savimi nesutinka, kaipgi iszliks 
jo karalyste?” Klausia Szven
tas Rasztas.

Dėkingumas savo kraszto žu- 
likams ir užpuolikams niekados 
nei in galva neatėjo Tamosziui 
Masaryk, .kai jis kariavo del 
Czekoslovakijos laisves ir ne
priklausomybes. Ir kitiems 
Czekams tokis dėkingumas yra 
toli nuc szirdies. Jie dabar ken
tės, kariaus ir lauks, kaip ir ki
tu krasztu žmones laukia. Jie 
lauks bet nepasiduos.

O tas dėkingas, sūnūs palai
dūnas gal ras sau szilta vieta U 
tarp savo kraszto žudytoju; tie 
žulikai parūpins jam vieta val
džioje ir gal net ir taryboje. Jis 
gal ir visa kraszta valdys su 
Rusijos pavelinimu ir po Sovie
tu priežiūra. Bet kaip jis isz- 
drys aplankyti savo tėvo kapa, 
kai jis iszdave savo tėvo žmo
nes ir pardavė savo tėvo tevisz- 
kel?



“SAULE” M AH AN O Y CITY, PA.

Kas Girdėt
Italijoje didžiausia įbeda ir 

didžiausias pavojus yrą Komu
nistai.

Komunistu armija yra gerai 
organizuota, gerai apginkluota 
ir didele. Valdžia dabar jau 
ima abejoti ar valdžios policija 
galės valdžios instatymus in- 
vykdinti ir iszpildyti, sziaun- 
neje Italijos dalyje, kur szitie 
Komunistai turi savo armijas.

Jeigu Komunistams nepasi
seks per rinkimus, jie grasina 
kad jie visa sziaurine Italijos 
dali nukirs nuo Italijos ir pa
skelbs atskira ir nepriklausoma 
kraszta.

Iszrodo kad nieko panaszaus 
czįa nebus, kad Komunistams 
visai nepasiseks, bet tikrai nie
ko nežinosime iki po rinkimu 
szia vasara.

O Anglijos didžiausia beda 
tai yra pinigai, ar pinigu stoka. 
Anglija turi kaip nors per sze- 
szis menesius savo pramone pa
laikyti, pakol Amerikos paszel- 
pa ir paskola bus nustatyta ir 
Amerikos tavoras, maistas ir 
pinigai vėl ims in Europa 
plaukti.

Bet Amerikos doleriai ne vi
sur stebuklus padarys. Palesti
noje Amerikos doleriai nieko 
nereiszkia.

Kai tie musu Tautu Sanjun- 
gos delegatai nuvažiuos in Pa
lestina patys sau pasižiūrėti, 
jie pamatys ir supras kad:

Sukilimai vis didėja; susikir
timui vis kruvinesni.

Vis daugiau ir daugiau Ara
bu atvyksta isz anapus rūbe-1 
žiaus.

Valdžia Palestinoje yra vi- 
siszkai be jiegos ir be jokios in- 
tekmes, ir visai nieko nereisz
kia.

Ginklai plaukia in Palestina 
Arabams, bet ne Žydams.

Jau beveik visai nebeliko vil
ties sutverti atskira Žydu tau
ta Palestinoje.

Arabai vieszai prieszinasi 
Tautu San jungai. O Tautu San- 
junga negali priesz Arabus at
sikirsti. Didžiosios tautos neno
ri ežia kisztis. Amerika jieszko 
priežasties visi szito klausimo 
nusikratyti. Anglija jau pa- 
reiszke kad ji savo vaiska isz 
ten iszsitraukia Gegužio mene
syje.
-.Tautu San junga pagimdė ta 

povainiki kūdiki, pamesteli, ir 
dabar visi didieji krasztai pa
lieka ta klausima prie pat Tau
tu Sanjungos duriu.

Cambridge mieste, Massa
chusetts, viena szeimininke pa- 
siaiszkino kodėl ji vis nugirdy
davo savo vyra. Kai jis trezbas 
ir blaivas tai jis uždirba trisde- 
szimts doleriu ant sanvaites, o 
kai jis pasigeria ir būva in ka
lėjimą inmestas, ji gauna sze- 
szios deszimts doleriu ant san
vaites paszelpos.

Kai Sovietai iszsitraukia sa
vo kareivius ir savo armijas isz 
Bulgarijos, jie paliko penkios 
deszimts tukstaneziu savo ka
reiviu tenai, kurie dabar ten 
apsigyveno ir stoja in Bulgaru 
armija. 

- • • - — -
Amerikos valdžios sztabas 

visomis galiomis stengiasi ge
rintis Arabams. Mums labai 
rupi Perzijos aliejaus szuliniai. 
Amerikos valdžia duoda Ara
bams savo garbes žodi kad Žy

dai nei vieno 'ginklo negaus isz. 
Amerikos. Valdžia iszleido in- 
sakyma kad isz visu tu Ameri- 
kiecziu kurie dabar kariauja 
Palestini jo, vizos ir pasportai 
butu atimti. Arabams szitas in- 
statymas laibai patinka, nes nei 
vienas Amerikietis nekariauja 
su Arabu Armijomis, bet daug 
randasi Žydu tarpe.

Pereitais metais daugiau ne
gu 26,847 žmonių buvo sugauta 
ir suimta kai jie stengėsi pa
bėgti isz Vengrijos in Vakari
nius krasztus. Jie bego isz to 
Komunistu rojaus in kapitalis
tu valdomas vietas. Niekas ne
žino kiek kitu isz tenais pabėgo 
ir pasekmingai perėjo per rube- 
žiu.

Laivyno mokslincziai jau isz- 
rado kaip dideli ir sunku ero- 
plana paleisti in padanges nuo 
kariszko laivo, bet vis nesura
do kaip butu galima toki sunku 
eroplana užtupdinti ant laivo. 
Tokie eroplanai sveria daugiau 
negu asztuonias deszimts tuks
taneziu tonu.

Kai daktaras paraszo tau re
ceptą del vaistu, liekarstu ir 
pataria eiti in ta ar ta aptieko- 
ryste, “drug sztori,” tai labai 
tankiai reiszkia kad jis gauna 
koki nuoszimti nuo viso biznio 
kuri jis tai aptiekorystei pada
ro.

Ruskis Andrei Vyshinsky ra- 
szo dvi knygas apie “ Silpno- 
janezias Vakarines Tautas.” 
Pirmutine knyga bus apie Ang
lija, o antra apie Amerika. Jis 
sako kad jis savo žinias susi
rinko kai jis buvo delegatas in 
Tautu Sanjungos Konferenci
ja, New York mieste. O jis Ang 
lija ir Anglijos žmones jau se
niai pažinsta.

Daug musu jaunu vyruku 
vaiksztineje be darbo, nors mai
nieriu dabar visur reikia. 1920 
metuose daugiau negu 150,000 
mainieriu dirbo kietu augliu 
mainose, kasyklose. Dabar tik 
apie 79,000 dirba. Jauni vyru
kai sako, kad jie nenori dirbti 
in mainas kaip ju tėvai dirbo, 
nes jie nenori per greitai pasen
ti. Jie sako, kad mainierys jau 
yra senas kai jis sulaukia ketu
rios deszimts metu.

Jauni vyrukai jieszko leng
vesniu ir szvaresniu darbu, 
nors jie daug mažiau uždirba ar 
visai tokio darbo neranda.

O sziandien mainierys dau
giau uždirba negu visi kiti dar
bininkai. Geras mainierys už
dirba apie szimta doleriu ant 
sanvaites. Jaunas vyrukas gali 
tapti pilnu ir tikru mainieriu 
jeigu jis per kokius du metu 
iszdirbs kaipo lieberys, darbi
ninkas, pagelbininkas. Bet ir 
per ta laika jis neprastai uždir
ba. Jis ir besimokindamas mai- 
niėrio darba gali uždirbti de
szimts ar dvyylika doleriu ant 
.dienos. Dabar visos mainos, vi
sos kompanijos jieszko darbi
ninku, nori mainieriu, bet vis 
mažiau ir mažiau jaunu vyru
ku in tokius darbus stoja.

Buvo laikai, kai mano ir tavo 
tėvas dirbo mainose už pusdy
ke, kai bosas varinėjo darbi
ninkus ir mainierius kaip ko
kius mulus, kai kompaniezni 
sztorai visa užmokesti, visa 
piede atėmė isz nabago mainie- 
rio. Bet dabar mainierys yra ne 
tik geriausiai apmokamas dar
bininkas, bet ir ponutis.

Bet nežiūrint viso- to, vis ma 
žiau ir mažiau jaunu vyruku ei
na dirbti in mainas.

Pavyzdinga Mokine

Virginia Eick, kuri yra ak
la, eina mokslus in Szventos 
Scholastikos Akademija Chi
cago j e. Ja nuveda in mokyk
la ir veda isz kambario in 
kambarį szita kalaite, kuri 
yra pavadinta Yolanda. Vir
ginia Eick pareina isz 
Evanston miestelio.

TREMTINIAI
PRIESZ SOVIETUS

NEW YORK. (LAIC) .—Ko
vo 4 diena, Sovietu ambasado
rius Paniuszkin atidarė “30 
metu SSSR” paroda. Rockefell
er, New Yorke.

Lietuviai tremtiniai ta proga 
suruosze protesto demonstraci
ja, kurioje dalyvavo ir Estai. 
Kovo 4 diena nuo 4:45 ligi 5:45 

Į valanda vakare apie 30 Lietu
viu ir Estu tremtiniu rimtoj 
eisenoj “Pikietavo” prie inei- 
jimo in paroda. Jie nesziojo 11 
plakatu ir dalino savo pareisz- 
kima szio turinio (vertimas).

“Mes, politiniai tremtiniai 
isz Lietuvos, kurie radom prie
glauda szios Suvien. Valstybė
se Amerikoje, imamės szios 
primones pareikszti protestą 
pries Sovietiszka pavergimą ir 
propagandos melą.

“Tegul Sovietai pavaizduo
ja savo tiranijos, priespaudos 
ir eksterminacijos teisybe ir pa
žanga !

“Lietuva buvo antroji isz ei
les Europos valstybe, kuri pri

pažino Sovietu Rusija. Lietu
vos vyriausybe ir tauta buvo ti
kri Rusijos draugai per du de- 
szimtmecziu, per kuriuos So
vietai dangstėsi padorumo 
Iskraiste tarptautiniuose santy
kiuose. Sovietu vadai nuolat 
gyre Lietuvos rodoma jiems 
draugingumą ir supratimu.

“Nežiūrint to, kai tik pasi
taiko proga, Sovietine Rusija 
apnuogino savo iltis ir szalta- 
kranjiszkai griebėsi pleszimo 
ir tautu žudymo, kaip Nacines 
Vokietijos bendrininke. Dau
gelis Lietuviu, Lenku, Latviu 
Estu Ukrainiccziu ir kitu be 
atodairos, Sovistiniu užpuoliku 
aresztuojami, kankinami, žudo
mi ir tremiami in Arkliko ir Si
biro tyrus.

“ Kai 1941 m., Birželio mene
si Sovietai pradėjo pirmąją ma
siniu trėmimu ir žudymu bang i 
Lietuviai sukilo. Naciszkos 
okupacijos metais Lietuva tu- 
reji vilti Atlanto Czartery. Mes 
sukūrėme stipru pogrindinio 
pasiprieszinim.0 sanjudi, kuris 
tebekovoja priesz raudonoji už
puoliką ir sziandien. Mes gelbe- 
jome nuo naciu žydus ir san- 
jungininku karo belaisviu. Mes 
sabotavome Vokiecziu mobili
zacijos planus. Mes sabotavome 
Vokiecziu karo pastangas. Vie
nok Rusai sugryžo 1944 m., at
sigabendami su savim marijo- 
netine “vyriausybe” ir musu 
tautos isznaikinimo plana.

‘‘Dabar Sovietinio Faszizmo 
auku gretos auga, Lenkai, Ru
munai, Slovakai, Vengrai, Ju
goslavai, Vokiecziai papilde be- 
viltiszkas kaliniu voras kelyje 
in mirti Sibire. Czekai netru
kus atsidurs tarp ju.

“Mes Esame Liudytojai To, 
Ka Rusai Padare Baltijos Vals
tybėse! u,.

“Mes Protetsuojame 
Sovietine Melu Paroda!

“Mes Protestuojame 
Nusikaltimą, 
Vykdo

Genocide
Sovietai

rikos szirdinguma ir norime 
tapti lojaliais Amerikiecziais. 
Vienok kaip buvo £JKVD ir 
Gestapo kaliniai mes laikome

tuvai, Latvijai, Estijai, Lenki-

soms kitoms Stalino paverg
toms valstybėms.

tautas Liaudis, Dr. Gediminas 
Kova, Birute Tautiete^Gražina 
Laisve. ”

Sziuos lapelius gavo ir 
“Draugas” ekscelencija amba-

Prie i liejinio in paroda viena 
Lietuvaite dalijo tremtiniu pa- 
leiszkima ponams Bolszevi- 
kams, kurie mane gauna pro
gramas. “Draugas” Paniuszki- 
nas, lydimas “Draugo” Gro
myko ir keliu enkavedistu, at
važiavo gražiu limuzinu ir di
džiam jo nustebimui pamate 
demons!ruojanezius Lietuvius 
ir Estus. Moskvos ponu szypse- 
nos fotografams isznyko kai 
paskaitė sukins ant plakatu ir

Priesz

Priesz 
Kuri 

Pavergtose

‘ ‘ Mes
Amerikos instaigos suteikia ga
limumus Sovietinei propagan
dai. Jos privalėtu suteikti to
kias pat lengvatas SSSR pa
vergtu krasztu tautoms pavaiz
duoti “savo” patyrimus tose 
paeziose patalpose, kuriose ruo- 
szią melu parodas ju Sovieti
niai prispaudėjai.

“Mes giliai vertiname Ame-

a pgai 1 e s ta u j am, k a d

niai žudikai, lauk isz Estijos!” 
“Mes reikalaujame laisves Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai” ir

priturima demonstracijai ir vi
si noriai graibšte atsiszauki- 
mus.

Policijos valdininkas szypso- 
damasis pranesze, kad “Drau
gas” ambasadorius per užpaka
lines duris iszsmukes su savo 
palydovais in kita ulyczia. Gi 
jo limuzinas nuvažiavo tusz- 
czias. Panuszkin nesiryžo susi
tikt su deinonstruojancziais. 
Parodos atidarymo iszkilmems 
pasibaigus ir ambasadoriui pa- 
slapcziom isznykus, demonstra-

testuojame priesz Sovietus!”
Isz darbo skuba praeiviai 

atydžiai stebėjo demonstruo- 
janezius, tarp kuriu malėsi; Du 
kunigai (vienas ju skaudžiai 
Bolszeviku kankintas), keli 
profesoriai, artistes, studentai. 
Jie susikaupė nesze plakatus su 
szukiais: “Mes protestuojame 
priesz Sovietu Rusijos vykdo
ma Baltijos Valstybėse “geno
cide” nusikaltimą!” “Sovieti-

VISTIEK TREMTINIU 
NEPALAUŽIA

mejosi laikraszcziu reporteriai 
ir fotografai.

Vakare per didžiausias radi
jo stotis (W0R, WABC) ke
liais atvejais nuaidėjo prane-l 
szimai: “Kai ambasadorius Pa-

Lietuvos tremtiniu, kuriuos 
Rusai iszgujo isz tėvynės.” Ta, 
paezia žinia radijo praneszejai 
kartojo ir Kovo 5 d. Parodos 
atidarymo apraszymuose di
džioji spauda — “N. Y. Times” 
“N. Y. Herald Tribune,” “N. 
Y. World Telegram” ir k t., pa
minėjo ta Lietuviu demonstra
cija priesz “exhibition of lies.”

“Mes Reikalaujame Lietu
vos Iszlaisvinimo *Isz Sovieti
nes Vergijos!”

Szelpia Mažuczius

“Camp Fire” mergaites 
po visa Amerikos kraszta da
bar darbuojasi ir visokias 
rinkliavas daro, kad surin
kus nors kiek drabužiu ir 
maisto del Europos badau-

Žydai Ant Sargybes Szventoje Žemeje
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Žydu armijos kareiviai, 
jaunuoliai stovi ant sargybos 
prie Negev miesto. Jie turi ir 
savo szunis iszmokine lail^ti 
sargyba. Szitie Žydai turi 
diena ir nakti stovėti anc 
sargybos kad Arabai juos ar 
apylinkes Žydus neužpultu

szitose dykumose. Czia nei 
Arabams, nei Žydams nėra 
ramybes, nees jie vieni kita 
ėda.

Visi szitie susikirtimai ir 
kraujo praliejimai dabar 
randais Szventoje Žemeje, už

tai, kad Tautu San junga nu
tarė ta szali padalinti ir už 
tai, kad Prezidentas Truma- 
nas prasiszoko per daug pri
žadėdamas Žydams kai visas 
Amerikos Karo Sztabas ir 
visa Taryba užtaria Arabus.

janeziu mažucziu. “Camp 
Fire” mergaieziu draugyste 
pirmueziausiai rūpinasi 
Amerikiecziu sveikata ir 
stengiasi visoms mergaitėms 
duoti proga praleisti nors ke
lias dienas ant tyro ir szvie- 
žio oro.

Nuo Kovo (Mar.) 14 iki 20 
szitos mergaites apvaiksz- 
ežioja savo draugystes insi- 
kurimo ar gyvavimo. Szita 
draugyste buvo inkurta, pra
dėta 1910 metuose, ir dabar 
turi daugiau negu 360,000 
nariu, mergaieziu nuo septy
nių iki asztuoniolikos metu 
amžiaus.

Ju obalsis del sziu metu 
yra: “Sveikas, Pasauli! Su
siekime ir susitarkime!” Jos 
darbuojasi visokiais budais, 
kad pagelbėjus kitas mergai 
tęs kurios sziandien randasi 
toje nelemtoje nelaisvėje Eu
ropoje. Jos raszo laiszkus, 
renka aukas ir siunezia dra
bužius ir maista.

Ju pirmininke pareiszke 
kad visu j u nusistaty mas 
yra toks pats kaip ir Tautu 
Sanjungos. “Jeigu vainos ir 
karai prasideda žmogaus 
szirdyje, tai toje paežio j e 
szirdyje turi ir taika prasi
dėti. Už tai, musu darbas pri
eiti prie kitu krasztu žmoni
jos szirdies!”

NEW YORK. (LAIC) — 
Tremtiniu stovyklos tiesiog 
skėsta Sovietu propagandinėje 
literatūroje. Vien per praeitu 
metu Lapkriczio menesi, re
miantis oficialiais IRO davi
niais, Britu zonoje esaneziose 
DO stovyklose buvo paskleista: 
240,000 egz. Komunistines Len
kijos, 21,000 egz. Baltijos So
vietiniu Respublikų ir 4,000 Ti
to valdomos Jugoslavijos laik
raszcziu, žurnalu ir knygų. Per 
ta pati laika tremtiniams paro
dyta 40 Lenkiszku, 7 Jugoslavu 
ir 7 Rusiszkos Sovietines kru- 
tamos paveikslos. Toje propa
gandoje, isz vienos puses, sten
giamasi intikinti, kad tremti
niai yra Faszistai ir karo nusi
kaltėliai, isz kitos gražiausio
mis spalvomis piesziamas “Ko
munistinis rojus” ju kilmes 
krasztuose.

Kaip Komunistu intakoj bu
vusi UNRRA, taip lygiai ir jos 
inpedinis IRO ne tik leidžia 
Moskvos agentams svaistytis 
tarp tremtiniu, bet net talkinin
kauja Bolszevikinei agitacijai. 
Neretai patys IRO tarnautojai 
platina Sovietine liturature, 
tremtinius skatina klausytis 
Moskvos ir jos pavergtųjų 
krasztu radijo stotis, inkalbine- 
ja repatrijuoti.

Moskva kiekviena kaina 
stengiasi tremtinius iszgauti, 
kad Vakaruose neliktu gyvu 
liudininku apie Komunizmo 
baisumą. Kiti krasztai nori nu
sikratyti tremtiniais, kad jais 
nereiktu rūpintis. O vistiek 
tremtiniai kantriai kenezia nie
kinimą, skurdą, bada ir nepasi
duoda jokioms priemonėms ar 
vilionėms sugražinti juos in 
pražūti, kalėjimus ir Sibirą.

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Penkios didžiosios valstijos su
tiko pasitarti apie Palestinos 
klasima, kai Amerika sutiko 
priimti kelias permainas, ku
rias Rusija pareikalavo. Szi
tas susitarimas nustato, kad vi
si patarimu kaip iszriszti Pales
tinos klausima butu komisijai 
inteikti Kovo penkiolikta die
na. Anglija, Syria ir Argenti
na pasitraukė ir visai nebalsa
vo.
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IV.
Kada Seros ant rytojaus at

ėjo kaip paprastai paskirtoj va- 
danoj, kad atlankyti maža Jo
se, prie jo atrado daktaru Ca
pello. Susigraudinęs ir susirū
pinės pasitraukė su juom vie
non kambario kerten, kur vai
kas ju pasznekejimo negalėjo 
girdėti ir paklausė pas daktaru 
apie ligonio padėjimą.

— Juk ponas pats matai, 
kalbėjo daktaras, kad su mažy- 
cziu bloga labai bloga.

Visu pirmiausia jis turi szir- 
dies liga. Ponas turi 'but pasi
rengęs ant visko ant arsziau no
rint po keliu jau dienu.

Jaunas žmogus buvo nesiira- 
minimas. Negalėdamas susilai
kyti nuo aszaru maldavo su su
dėtom rankom:

— O tegul ponas daro kas 
tik galima, ponas daktare! Te
gul ponas gelbsti nepaisant iii 
jokius gydymo kasztus! Gal 
papraszyti kitus daktarus?

— Viskas dykai ponas Se- 
ros. Esu tame dalyke persitik 
rinęs. Kiti daktarai turėtu ma
žyti su savo bandymais tik Lan
kyt ir kankinėse jo gyvenimo 
valandose, nes nei vienas dak
taras jau jam daugiau negali 
pagelbeti. Juk negalime ligo
niui isz krutinės iszimti silpna 
jo szirdi, o jo vieton intaisyti 
nauja tvirta kaip laikrodinin
kas bile laikrodžiai nauja 
sprenzima in vieta sugedusios. 
Kad negalimas daiktas tai po
nui paežiam gerai suprantama.

Norints suprantu vienok 
szirdis plyszta pripažinstant ta 
teisybe. Ir turėtu vaikas taip 
jau dabar vienas numirti, toli 
būdamas nuo motinos! Turiu 
tuojaus jai telegrafuoti.

— Kur ji dabar buna?
— Madride prie serganczio 

tėvo.
— Tai pervelai vistiek su- 

gryiž. Geriaus ponas suczedyk 
jai jos jausmus. Juk lengviau 
jai :bus viskas iszkensti, kada 
'bus atligtas viskas, visas tiesy- 
be. Mažiau bus sopulio.

Pedro turėjo pripažinti jam 
teisybe ir su sopuliu szirdyj 
apie nieką daugiau nesirūpino. 
Nusprendė vienok neapleisti 
vaiko net iki paskutinei jo gy
vasties valandai ir nubėgo savo 
darbo vieton, idant tenai isz- 
praszyti sau urlopa ant keliu 
diejiu.

Nekuri laika vėliau, atran
dame priesz daktaro Capello 
Kabineto duris Teresa. Didžiai 
ji stebėjosi atradus kabineto 
duris uždarytas. Nieko blogo 
neatjauzdama perejo in szonini 
senatori jum’o sparnu, kur buvo 
daktaro privatiszkas gyveni
mas.

Prieszpakajuje jai esant, jos 
ausis pasiekė gudus vyriszki 
balsai isz vieno kambario. Vy- 
riszkiai karsztai ginczijos.

— Ne, kalbėjo vienas, tai 
tik menki užmanymai! Ne Ca- 
rolsa viena, reikia jo visa szei- 
myna isžžudyti! Visus, visus, 
sakau jums! Ankscziau vis-gi 
nebus Portugalijoj nei tvarkos 
nei ramybes'.

— Bet karaliene tam vis
kam nekalta, patemijo antras. 
O sosto impedinis, tai juk be
veik da vaikas.

Nors Teresa to visko gerai 
nesuprato, ka girdėjo, vienok 
labai daug persigando. Kad tik

kogreicziausiai iszeiti isz tenai 
paspaude elektrikino varpelio 
guzikeli duryse. Daktaras pa- 
szauke neiszeidamas isz kamba
rio:

— Kas tenai?
— Tai asz, Teresa!
— Praszau palaukti!
Daktaras iszejo ir asztriai 

užklausė:
— Ko ponia nori?
— Praneszu, kad Jose Pe

rez negyvas.
Ant daktaro veido apsireisz- 

ke neapsakoma baime‘ta i vėl 
didis džiaugsmas.

— Taip greitai atsiliepe. 
Tuojaus einu.

Inejo kita kambarin, o likusi 
Teresa iszgirdo ji kalbant tuos 
žodžius:

— Praszau atleisti ant va
landėlės, manės szaukia pas 
serganti.

— Bet ponas skubinkis, at
siliepe balsas. Ponas žinai, kad 
už bertaiuio turiu iszvažiuoti!

Daktaras skubinos paskui 
einanczia mergina.

— Nesitikėjau taip greitos 
pasekmes, tarė. Kaip tai ponia 
1a skystimą sumaiszei su vais
tais ?

— Viską taip padariau 
kaip ponas prisakai.

— Po szimts! Greicziau vis
kas iszejo, ne kaip galvojau. O 
kas vaikui padavė vaistus?

— Visados Soros. Vaikas 
tiktai isz jo ranku imdavo vais
tus.

— Gerai. Tai-gi ponia esi 
liuosa nuo visokios atsakomy
bes.

— Suprantu ponas dakta
ras, kad nenoriu ežia ilgiau pa
silikti. Taigi praszau.

— Taip. Ponia gausi 1,000 
milraisu, o taipgi bilietą in 
Amerika.

— O tai vekseli taipgi, po
nas daktare, kitaip net tenai, 
Amerikoj, nerasiu sau ramybes.

— Ir vekseli poniai atiduo
siu'.

Inejo serganczio kambarin. 
Daktaras pavirszutiniai vaika 
apžiurėjo ir tarė tiktai viena 
žodi:

— Negyvas!
— Ar ponas daktaras sau 

velija, idant asz užsakycziau 
graba ir užsiimeziau palaidoji
mu ?

— Ponia taip darydama 
tikrai man daug prisitarnau
tum.

— Gal dabar daktaras pa-
raszys smerties paliudijimą.

— Dabar neturiu laiko. Tai 
padarysiu ryt ryte. Tuo tarp u 
iki pasimatymo.

Ir nubėgo vėl pas savo prie- 
telius.

Ant rytojaus atejas, rado 
graba jau uždaryta ir visa pa
rengta prie laidotuvių.

— Taip greitai? Paklausė 
žiūrėdamas in graba.

— Taip reikia, butu jau ga
na laikas, atsake Teresa. Dak
taras daugiau nieko neklauso, 
nes tame pietų klimate tankiau
sia reikalaujama grabas tuo
jaus uždaryti.

— Ponia jau pasirengus 
kelionėn pana Teresa? Patemi
jo pamatęs visus paikus ir skry
neles sukrautas prieszpakaju
je. Atidavė taigi jai maszna sa
kydamas :«/

— Czia ponia rasi viską ka 
prižadėjau palaikau savo žodi. 
Buk sveika ponia ir vėlinu jai 

visokiu palaimų tolesniame gy
venime.

Czia jai padavė ranka ir tuo 
budu atsisveikino.

V.
Kas apraszys ponios Perez 

sopulius ir nusiminimą, kada 
palaidojus tęva sugryžo namo 
ir czionai patyrė, jog netekus ir 
vaiko tai yra visko ka tik turė
jo ant szio svieto.

Toji nuotrota jai net ant pa
ties proto. Užmetinėjo Serosui, 
jog jisai vaiko prigulincziai ne
dabojo, daktarui-gi jog prie to 
daleido, kad jo instaigoj turėjo 
žūti jos brangiausias turtas.

In Niagara Pales miestą 
buvau,

Pas savo gera dranga 
sustojau,

Nuo jo žinia iszgirdau, 
Ir sau užsirasziau

Girdėjau kad ten keletą 
moterėlės yra,

Ka paniekina savo vyra, 
Tankiai in lakupa sodina, 

Ir jos durnais vadina, 
Nėr dyvu,

Vyrai tame kalti,
Nuo tokiu nenori 

atsitraukti, 
Akys užsipylia per 

diena,
Neiszsipagirioja nei vienas.

Isz ju girybes kiti 
pasinaudoja,

Ir bobeles prie saves 
vilioja.

O kada tokia bobele 
pasileidžia,

Tada vyrai jaises apleidžia, 
Taigi vyrai,

Bukite gerais del savo 
moterių,

Nepraleiskite savo doleriu, 
Tada jusu bobeles 

neapleis, 
Ir neužsidavines su kitais.* * *

Vienam mieste 
Ponnsylvanijoje, 

Moterėles turi didele rūpesti, 
Kad žmongu aploti, 
Ir neteisingai ant jo 

liezuvoti.
In dalba vyra 

iszleidžia, 
Susieina apie penkios 
Beveik visos susipesz, 
Sueja geria ir uliavoja,

Ant ju vyru visai nepaiso, 
() kaip pasigeria, 

Paleidžia liežuvius da 
geriau, 

Aploja nekalta moteriszke, 
Kuri su juonis nenori 

sėbrauti.
Vyrus su bobelėms 

suerzina, 
Prie kitu nekaltui prilygina, 

Po tam pasklysta 
plepojimas, 

Kaip fabrike braszkejimas, 
Tokia paturima mano:

Uždarykit burnas savo, 
Biaurias kalbas 

suvaldykit,
Savo liežuvius sulaikykit, 

Ba bus visoms negerai, 
Vajei, vajei!

Prisiartino laikas kuriame 
daktaras Capello jau galėjo at- 
kerszyti savo rivaliui ir jo su- 
žiedotinai.

Su szetono gudrumu ir sma
gumu mokėjo poniai Perez pa- 
kiszti pertikrinimus, jog Seros 
nunuodino jos vaika idant tuo 
budu palikti vienatiniu pavel- 
detojum Perezu turtu ir supra
to taigi, jog tame reikale kal
tas tiktai Seros. Jo didelis so
pulis netekus mažyczio buvo 
laikomas tik nudavimu ir mela
gyste.

Netrukus pasklydo žinia, jog 
Elviros de Lios gimdytojai lei
džia jai teketi už Pedro Seros, 
kadangi dabar tasai paliko pa- 
veldeju dideliu turtu ir gerybių 
ir regis jau buvo paskirta szliu- 
bui diena.

Ponia Perez jau dabar buvo 
persitikrinus kuotikriausiai, 
kad tasai daktaro nužiūrėjimas 
yra teisingas. Daktarui labai 
lengva buvo prikalbinti, kad 
ponia Perez tuojaus Serosa ap
skustu.

Iki sziam laikui jauno žmo
gaus gyvenimas buvo be jokiu 
užm etine j imu, bet jo nuduotu- 
mas taip daug priesz ji liudijo 
kad sūdąs nusprendė tame rei
kale asztru tyrinėjimą.

Viena diena pas Pedra atėjo 
du policijos agentai parode jam 
aresztavimo paliepima ir tuo
jaus liepe su jais eiti sūdau.

Nustebės ir inbaugintas, bet 
vienok su nekaltybes iszdidu- 
mu nuėjo su agentais. Kaip ji
sai tenai nusidyvijo kada daži- 
nojo, apie kokia piktadaryste 
jisai skundžiamas. Apskundi- 
mas buvo paremtas ant faktu 
kuriu pats užginti negalėjo, o 
protavimas buvo taip kad jam 
rodėsi jog jisai dabar visai pra
puolęs. Piktadaryste buvo sun
ki ir didele taigi nelaiminga 
tuojaus uždaryta in kalėjimu.

Dabar seke tardymai vienas 
paskui kita. Nekaltybes užtik
rinimas isz puses apkaltinto, 
iszrode ant prieszingybes, me
lagingas kaltybes užsiginimas. 
Daktaras Capello tvirtino, ko 
Pedro niekados negalėjo užsi
ginti, kad tik jisai vienas duo
davo vaikui vaistus. Sudas nu
tarė iszkasti graba su lavonu, 
kad is'ztirti numirėlio viduriuo
sią nuodus.

Sūdo komisija nukako ant 
kapinyno ir atidarė graba. Isz-

Airisziu Didžiausia Szvente

Czia linksmutis Airiszis, 
sau pipsi isz savo mokines 
pypkes ir žalia naktaiza, 
kakliaraiszti Visiems rodo ir 
didžiuojasi kad jis pareina 
isz to žalio, Airiszko kraujo.

Szitas linksmas žmogelis 
visam svietui sako, kad nie
kas jam neuždraus girtis ir 
didžiuotis savo žaliu krauju. 

inita isz medinio grabo metali
nis grabas, bet szis buvo užda
rytas. Bet kas apraszys komisi
jos nusistebėjimą, kada atida
ryta grabas ir atrasta jisai tus- 
■czias. Lavono jame visai nebū
ta. '

Kur pasidėjo? Ant to klausi
mo nebuvo jokio atsakymo.

Arcziausiame tardyme sli
džia užsipuolė ant Pedro, idant 
tasai prisipažintu prie kalty
bes. Iszrodymu lenciūgas buvo 
taip tikras, kad nebuvo kalbos 
apie jo iszteisinima. Jisai, Se
ros, nunuodino vaika, idant 
ankseziaus arba vėliaus pavel
dėti ponios Perez turtus. Jisai 
taigi ir lavonu, paslėpė nes tik 
jis su tuo vaiku turėjo reikalu, 
žinodamas gana gerai, jog la
vono peržiūrėjimas suseks nuo
dus.

Pedro jaute, kad ant jo už
mestas tinklas, kaskartas vis 
labiau eina siauryn, kad jo lau
kia sunkup kalėjimas ir godin
ga smertis. Drąsybes jam vie
nok dadave žinojimas savo 16c- 
nos nekaltybes ir viltis Dievu- 
je, kursai savo tikintiems atei
na su pagelba paskutiniame 
reikale. Toji viltis jo neturėjo 
apgauti.

v r.
Po anam tardymui, Pedro 

iszgyveno baisiausia nakti sa-

Mažute Gražuole

Gal keturiu metu amžiaus 
Carol Ann Conlon, isz Miami, 
Floridoje nepažinsta geru ir 
skaniu apeisimu, orineziu, 
bet ji buvo iszrinkta kaipo 
Floridos valstijos Mažoji 
Gražuole. Visa Floridos vals
tija didžiuojas ir giriasi kad 
tenai auga sultingiausi ir 
gardžiausi apelsiniai, ar 
orineziai.

Jis sako: “Kai žmonių insta- 
tymai uždraus žolei žaliuoti, 
kai pavasario lapai neža
liuos, tai tada, ir tiktai tada 
jis nesididžiuos savo žalia 
skrybėlė ir žalia naktaiza. 
Bet iki ta diena ateis, Dieve 
duok, asz žaliai nesziosiu ir 
žalia, savo kraszto spalva di
džiuosiuos.” 

timo, sujudinanti visas jaus
lias svieto žmonių szirdis.

Jau keliomis saiįvaitomis 
pirmiau tarpe žmonių klaidžio
jo žinios pasibaisėtinos apie be
si artinanezia revoliucija. Dau
gumas turtingesnių szeimynu 
pabėgo isz miesto. Net karalisz- 
koji szeimyna mažai užsitikejo 
seke diena, pilna gilaus atjau- 
vo gyvenime. Po tai nakeziai 
tiems gandams ir iszsirinko 
sau gyvent Viciosa vasarnami, 
karai iszkus palocius. Bet perė
jo dienos, kuriu bijota žmones 
pradėjo raminties. Kalbėta vi
sur, kad ir karalius su savo 
szeimyna sugryž in sostapili! Ir 
taip isztikro atsitiko. Vasario 
1-ma diena karalius Garotos va
žiavo sostapilio ulycziomis su 
j^avo szeimyna. Sėdėjo atidary
to j karietoj, karalius ir kara
liene užpaklyj, o priesz juos 
sosto inpedinis Liudvikas Pily
pas ir kūdikis Manuelius. Susi
rinko minios žmonių, idant pa
matyti pravažiuojanti savo val
dytoja. Karieta privažiavo prie 
Pirkly stos plecaus, gražiausio 
Lizbone ir turėjo tuojaus pa
sukti Arsenalo ulycziai, kad 
tuo tarpu atsitiko kas baisiau
sio. Sztai isz būrio žmoniii, isz- 
begiojaneziu in visas puses, isz- 
sigirdo szuviai, o po tam riks
mai. Karalius Carlos ir sosto 
inpedinis Liudvikas Pilypas 
gulėjo savo lucnuose kraujose, 
pataikinti kulkomis smertinai, 
o taipgi kūdikis Manuelius tu
rėjo sužeista ranka. Viena ka
raliene paliko nelyteta, norints 
jau prie pinno szuvio stengėsi 
savo kimu uždengti sau mie
liausias ypa.tas.

Bet ir karaliaus nužudytojai 
užmokėjo tuojaus savo gyvas
timis.

Karaliszka svita žendarmai, 
lydinji karieta leidosi tuojaus 
paskui žmogžudžius ir juos isz- 
musze. Abelnas buvo nusistebė
jimas kada viename sužeistame 
buvo pažintas garsus ir visu 
godojamas daktaras Capello. 
Isz syk manyta kad jisai, kaipo 
praeinantis, paliko piktadariu 
auka, bet tuojaus pasirodė kas 
kita.

Daktaras Capello buvo su
žeistas in galva, kaipo dakta
ras žinojo gerai, jog tiktai mi
nu tomis jam reikia gyvenimas 
skaityti. Smerties akiveizdoje 
atsiliepe jo sumene. Vos tik su
prantamu balsu iszreiszke savo 
norą, idant jam pakviestu kuni
gą ir jam pažinstama sūdo 
urėdu inka, ta pati kuris vede 
Pedro Seros teismą. Pavadinti 
žmones tuojaus prie jo lovos 
atsirado ir tasai su sunkenybe 
isztare tuos žodžius:

Netrukus atsistosiu priesz 
Dievo suda, taigi noriu pirmiau 
apvalyti savo duszia. Esu tik
rai kaltas karaliaus užmuszime. 
Bet da kita piktadarybe turiu 
ant savo sumenes! Klausykite; 
Iszpažinstu, jog Seros yra visai 
nekaltas vaiko nuodijime. Pa
pirkau dažiuretoja mergina 
idant ji paslapta in nuodus iu- 
lietu nuodu ir tuos nuodus asz 
pats jai daviau. Seros, kas tei
sybe, davinėjo vaikui vaistus, 
bet neturėjo supratimo jokio 
apie tai, kad vaika nuodija.

— Delko ponas taip pada- 
riai? Klause tardymo sudžia.

— Idant Seros butu pa
smerktas ir tuo paežiu žvgiu 
negalėtu apsivesti su Elvira de 
Lios, katra mylėjau, o kuri ma
ne nuo savos austume. Jiem 
abiem norėjau tuo atkerszyti.

— O kur yra dažiuretoja, 
pono bendro Kaltininke?

— Nupirkau jai bilietą ke

liauti in Amerika. Po viskata 
tuojaus iszvažiavo. Kur randa
si dabar, nežinau.

— O kas atsitiko su lavonu 
Jose Perez ? Ar Ponas kur pa- 
slepai, ar sunaikinai, idant tuo 
budu sunaikinti nuodu pedsa- 
kius ?

— Ne, tasai daiktas ir man 
yra didis klausymas nežinau 
kas atsitiko su lavonu, kaip 
geidžiu idant Dievas ant manės 
susimylėtu!

Smertis artinosi matant, pik
tadario lupos nutilo ant visa
dos. Apsisaugojo nuo žmonių, 
sudžiu ant žemes, bet atsistojo 
priesz auksztesni Sudžia nuo 
kurio niekas negali iszsprusti.

—BUS DAUGIAU—

Motina In Savo Sūneli
Motina — Begkie Antanuk 

pas buezeri ir pažiurekie ar 
turi jauezio kojas.

Antanukas nubėgo ir su- 
gryžias, szauke:

Halo mamyte, asz negalė
jau matyt, ba buezeris su 
czverykais!

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorukas, maldų knyga Tilžės 
spaudimo grąžais celuloidos apdarais, 
misziu maldos su paveikslais $1.75; 
Vainikėlis, maža maldų knygele, pa
veiksluotos misziu maldos 75c; AficL 
eraus auksztu klausimai, o kareivio 
mandagus atsakymai, maiszas juoku 
15c; Alenute ir Jonukas gražios pasa
kos 25c; Apie dangų, saule ir kitas 
planetas 10c; Biblija su apie 379 nau
jais paveikslais su apskaitymu ka jie 
reiszkia $2.25; Celibatas arba neže- 
notu kunigu gyv. 30c; Burtai ir bur
tininkas 35c; Dainų knyga gražiausiu 
dainų 75c; Detroito lietuviu muszty- 
nes, už dalinimą nekatalikiszku lape
liu prie bažnyczios ^5c; Pamokslai, 
spyeziai, monoliogai ir pilnas trokas 
juoku 35; Eustachijusa graži apysa
ka isz pirmutiniu amžių krikseziony- 
bes 35c; Iszganingi dunojimai apie 
sopulius Motinos Dievo 35c; Girtuok
liu gyvenimas, j u gadzinkos ir szei- 
miniszkas gyvenimas. Nupiesztas su 
15 paveiksliu 35c; Geros rodos ir nau 
dingi pamokinimai 15c; Gudrius pie
menukas, žiemos pasaka 25c; Istorija 
seno ir naujo Testamento 25c; Kaba
las, laimes nuburimai 15c; Karves ir 
gardu suriu padarimas 25c; Keliau
tojai in szventa žeme 35c; Lengvas 
būdas iszmokt angliszkos kalbos, be 
kito pagelbos 35c; Laime ir planetos, 
nuspejimai 25c; Paparczio žiedas, nu
sako kur ir kaip ji atrasti 25c; Pata
rimas vyriams ir moterims apie lyties 
dalykus ir kiti szeiminiszki patarimai 
su paveikslais $2.50; Pontsko Piloto 
galas kuris apsud. Jez. 10c; Pekla, 
kur ji yra ir kam reikalinga 30c; Rak
tas in geresni ir laimingesni gyveni
mą nurodo kaip tapti turtingu $1.00; 
Sveikata ligoniams knygute apraszo 
apie 350 visokiu vaistiszku augmenų 
ir nuo ko jie yra 25c;Naujas saviszro- 
las su paveikslais juokingi skaitymai 
40c; Praloto olszausko darbai ir nuo
pelnas už pasmaugima savo meilužes 
su paveikslu 25c; Virėja, kepeja su 
apie 450 visokiu reikalingiausiu te- 
ceptu $1; Laiszkams popiera in Lie
tuva su pasveikinimais ir dainei, 1 
tuz. 40c. ŽOLES ARBATOS FOR
MOJE: Kiekvienos rusies atskiriai in 
pakelius su lietuviszkais ir angelskais 
nurodimais. Nuo nervu, iszgasczio, 
bemieges, galvos ir sprahdo skaudėji
mo ir visokios nervu suirutes 85c;Nuo 
suvalinjimo ir pataisimo kietu viduriu 
00c; Nuo inkstu ir streinu skaudėji
mo, varo laukan akmenėlius 60c; Ne- 
sislapyk bemiegant 60c; Nuo kosulio, 
dusulio ir mainu astmos, lengvina at- 
koseti 60c; Nuo cukrines ligos 85c; 
Nuo nemalonaus kvapo isz burnos 85 
c; Nuo užisenejusio nosies ir galvos 
katario, hay-fever, $1.25; Nuo viso
kiu rumatisku sausgeliu 60c; Vyrisz- 
kumb pataisimui, oh boy, geraveikia 
ne tik vyriams, bet ir sutingusias lei- 
dukes pa-akstina $1.25; Moterių mė
nesiniu reguliavimas 60c; Gimdos to
nikas praszalina kliūtis nevaisingu
mo 75c; Trajanka del arielkos 75c; 
Pailiu arbata 85c, Mostis $1.25; Nuo 
surūgusio, pilvo, heart-burn 85c; Nuo 

iszirdies ir vandeninies ligos 60c;
Kraujo valytojas valo krauja 60c; 
Plauku tonikas augdina plaukus valo 
paliszkanus ir apsaugoja nuo slinkimo 
ir pražylimo 60c; Seneliu arbata ku
rie nuvargę ir negali ramiai pasilsėti 
85c; Aukszto kraujo milteliai 5 unc. 
$1; Tyra mostis malszina bile koki 
nežiuli rože, eczema ir t. t. $1.25; Ra
munėlės, trukszoles, liepos žiedai, Va
lerijonai, peliunas po 25c; gausit pas

M. ŽUKAITIS, 336 Dean Park,
Spencerport, N. Y, , 4}



’’SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Musu skaitytoja ponia 

Marijona Viszniauskiene isz 
Gįlbertono, ana diena lankėsi 
mieste su reikalais, prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija. Acziu už atsilankymu.

— Panedelio ryta, Eagle 
fabriko darbininkai sustraika- 
vo iszpriežasties kad locninin- 
kai fabriko norėjo atstatyti 
valdytoja J. Lynn Mann, bet in 
trumpa laika visi susitaikė ir 
sugryžo prie darbo.

—'Sekantieji angliaka
sy klos mokes savo darbinin
kams: Mar. 12 — Continental 
Coal Co., Packer No. 5, Locust 
Coal Co. Mar. 13 — Gilberton

Tikras Stebuklas VYSKUPU FONDAS

Coal Co. Mar. 15 — Midvalley, 
Germantown, Hammond, Kohi- 
noor, Repplier, Reading Bri
quet, Buck Run, Morea ir New 
Boston.

— Ana diena lankosi “Sau
les” redakcija p. Mykolas 
Szerksznis isz Slienadoro ir p. 
Adomas Alanskas isz Ham
burg, Pa. Acziu už atsilankymu.

—■ Petnyczioj pripuola Szv. 
Grigalio Did., taipgi pasninkas.

— Subatoj Szv. Eufrazijo.
—• Kita sanvaite; Nedelioj 

pripuola Kanczios Nedelia; 
Panedelyje Szv. Longino; Utar- 
ninke Szv. Abrahomo; Seredoj 
Szv. Patriko, taipgi pasninkas; 
Ketverge Szv. Kirilio; Petny
czioj Szv. Juozapo, taipgi pas
ninkas; Subatoj Szv. Cuberto, 
taipgi pirma Pavasario diena 
prasidės 11:57 valanda ryte.

Shenandoah, Pa. — Ignac 
Metkauskas nuo 17 So. Ridge 
ĮJly., kuris gydosi per koki tai 
laika Geisinger ligonbuteje 
Danville, Pa., numirė Nedelioj 
4-ta valanda ryte. Gimė Lietu
voje, atvyko in Slienadoryje 
būdamas da jaunas vyrukas. 
Buvo angliakasis ir kitados 
dirbo del Shen-Penn Co. Buvo 
narys 'Szvento Jurgio parapi
jos. Paliko savo paczia Jieva; 
keturis sūnūs Juozą isz Maha
noy City; Alberta, Philadel
phia ; Ignas, mieste; Edvardu, 
New Jersey; szeszias dukteres: 
Ella, pati Petro Paežys, mieste; 
Verna, Hawaii; Isabella, pati 
Jurgio Lusko, Bethlehem; Flo
rence, New Jersey; Eleanora, 
pati Raymond Weilared, New 
York; Teresa, pati Wm. Knaby, 
Harrisburg. Taipgi broli Viii-, 
ca mieste, trys seserys: Mare, 
pati Jono Ambrazo, Mahanoy; 
Rože pati Juozo Sniszviczio, 
mieste ir Margareta pati Tho
mas Gorney, Reading taipgi G 
anukus. Laidotuves atsibuvo 
Petnyczioj su apiegoniis Szv. 
Jurgio 'bažnyczioje 9-ta valan
da ryte ir palaidotas in parapi
jos kapines. Graboriai Oravitz 
laidojo.

— Antanas Pakanis kuris 
buna ant kurdo pas M. Gal- 
kauskienes, 530 W. M t. Vernon 
Uly., likos rastas negyvas savo 
miegkambaryje. Gydytojas sa
ko kad Pakanis turėjo szirdies 
liga. Graborius H. Walukewi- 
czia laidos.

Anglai darbininkai prie 
uosto negali intiketi kad 
sztai ežia tikri kviecziai ku
rie buvo atsiunsti staeziai isz 
Rusijos! Rusijos laivas “Ba
ku” atveže kviecziu ir Ang
lija sulyg sutarties kad Ru
sija duos kviecziu, jeigu

Anglija pristatys dideliu ir 
Rusijai reikalingu maszinu 
del fabriku. Anglijos valdžia 
sudarė szita sutarti nes ji no
ri kuo daugiausia visko isz- 
siunsti isz savo kraszto kad 
ji gautu daugiau maisto ir 
daugiau pinigu.

WASHINGTON, D. C. — 
Per ketvirta Gavėnios Nedele 
visose Kataliku Bažnyęziose 
buvo insakyta padaryti kolekta 
del Vyskupu Fondo. Szitas 
Fondas buvo renkamas surink
ti penkis milijonus doleriu del 
paszelpcs Europai ir Rytu 
krasztams.

Szitoks vajus buvo investas 
per kara, ir dabar yra daromas 
suszelpti benamius, mažius vai- 
kuczius, serganezius ir senelius.

Nuo 1943 metu Amerikos 
Vyskupai vieningai szitoki dar
ba veda per szeszios deszimts 
viena kraszta. Per j u pastangas 
jau buvo paaukota daugiau ne
gu 206,670,000 svaru visokio 
maisto; drabužiu ir vaistu, lie- 
karstu buvo suteikta už dau
giau negu $27,000,000 buvo pa- 
siunsta tiems kuriems labiau-

Popiežius Nepaveikia 
Karaliui Ženytis

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

liui. Kataliku Bažnyczia nete
ko viso Anglijos kraszto, už tai 
kad vienas Popiežius nenusilei
do vienam karaliui, už tai, kad 
jis neejo in derybas su Dievo 
Instatymais ir sa.o insitikini- 
mu nelamde.

JAN MASARYK 
NUSIŽUDĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo krasztui ir savo tėvo atmin- 
cziai isztikima. Jan Masaryk 
nebuvo iszdavikas, kaip mes 
pirmiau raszeme bet tikras did
vyris, savo kraszto muczelnin-

Atveža Maisto
-----------------— ..............................  Į;

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas pargry-

PASIMIRĖ KUNIGO
MOTINA

Jieva Czipukaitiene, 80
Metu Naszle Pasimirė

PHILADELPHIA, PA. t 
Panedelyje, apie ketvirta va
landa po pietų, pasimirė Jieva

Czipukaitiene, kuri buvo susi
laukus asztuonios deszimts me
tu amžiaus. Ji gyveno su dve
jais savo sūnumis, Adomu ir 
Antanu, ant ūkio, Greenville, 
netoli nuo Boyertown miesto.

A. a. nabasztninke Jieva bu
vo per dvideszimts metu naszle, 
kai jos vyras pasimirė. Ji pali
ko keturis sūnūs, szeszias duk
teres, ir apie penkios deszimts 
anuku ir anukiu.

Vienas jos sūnūs, Juozas, yra 
Kunigas Juozas Czipukaitis, 
Szvento Andriejaus parapijos 
klebonas, Philadelphijoje. Ku
nigas Juozas Czipukaitis yra 
atsižymejes ne vien tik savo pa
rapijoje ar savo mieste, bet po 
visas Lietuviu kolonijas. Jis 
atnausz Szventas Iszkilmingas 
Gedulio Miszias už savo moti
nėlė, Sukatos ryta, deszimta 
valanda Szvencziausio Sakra
mento Bažnyczioje, Baily mies
telyje, kur jo motina prigulėjo. 
Jo motina, Jieva Czipukaitiene, 
bus palaidota in tos parapijos 
kapines.

Viena nabasztninkes dukre
le yra Sesute, Vienuole in Szv.

Kazimiero Vienuolyną ir dabar 
darbuojasi Szvento Prancisz- 
kaus Parapijos mokykloje, 
Minersville, Pa.

Nabasztninke Jieva Czipu
kaitiene iszaugino labai gražia, 
Katalikiszka ir tikrai Lietu- 
viszka szeimynele, niekados ne
sirūpindama savimi, bet savo 
szeimynele, visi vaikai gražiai 
užaugo, gražiai buvo iszmokin- 
ti ir dabar gražiai tęsia jo pra
dėta gražu darba.

Atvažiavus isz Lietuvos, na- 
basztninke apsigyveno Maha
noy City apylinkėje, ir Will
iam Penn, netoli nuo Shenan
doah, Pa.

Per laidotuves, jaunas ir isz- 
kalbus Szvento Andriejaus pa
rapijos vikaras, Kunigas Jonas 
Gibas kuris pareina isz Shenan
doah, pasakys pamokslą.

siai reikėjo. Szitas Vyskupu 
Fondas nežiūri nei in tikėjimą, 
nei in žmogaus krauja ar spal
va, bet visiems lygiai duoda ir 
aukoja.

Parapijiniu mokyklų vaikai 
prisideda prie szito vajaus, tau- 
pindami savo centus per Gavė
nia ir paaukodami juos szitam 
Fondui. Pernai szitie vaiku- 
cziai sudėjo daugiau negu pen
kis szimtus tukstaneziu doleriu.

Vyskupu Fondo adresas yra: 
National Catholic Welfare Con
ference 350 J^ifth Avenue, New 
York, 1 N. Y.

kas, kuris vietoj Sovietams tar
navęs pasirinko mirti, kad kiti 
žinotu ir isz jo pasimokintu.

Tikėjimas Uždraustas

Duktė Komunisto
Daraktoris — Kodėl Die

vas davė bulves?
Mergina— Del biednuju 

žmonių, idant ir jie turėtu 
kam kaili lupt!

Tin manas Kandidatas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

klausdama Trumano, kiek Eu
ropos žmonių Amerika insilei- 
džia ir ketina insileisti. Jis su
pykino visus savo partijos na
rius isz pietiniu valstijų. Jam 
daug dabar kenkia ir kenks 
Henry Wallace sutverta tre- 
czia politikos partija. Nepasi
sekimas kelia Rusija pakirsti 
taipgi Trumanui kenkia. Jo as
meninio daktaro insivelimas in 
ta kviecziu bizni, taipgi jam 
kenkia. Keli jo szirdies drau
gai labai apsiszauke ir jis už 
juos turi nukenteti nes buvo 
juos paskyręs in labai atsako- 
mingas vietas.

Upes Tvinsta

Lietus ir tirpstantis snie
gas tiek vandenio paleido 
nuo kalnus ir kalneliu kad 
beveik visus upes patvino ir 
pradėjo veržtis per savo 
krantus. Tukstancziai hekta
ru žemes buvo užpludinta ir 
daugiau negu szeszi tukstan
cziai žmonių turėjo apleisti 
savo namus. Shelbyville 
mieste, Tennessee valstijoje,

szimtas ir penkios deszimts 
szeimynu buvo be namu kai 
Duck upe persiverže per savo 
krantus. Daug kitu miestu 
buvo panasziai užpludinti ir 
nuo viso susisiekimo nukirs
ti.

Szitokiu užpludimu ar ma
žu tvanu vis daugiau ir dau
giau buvo Amerikoje, už tai,

kad dabar beveik visur me
džiai iszkirsti ir kalnai pli
ki. Vanduo negali užsilaikyti 
kalnuose ar dyfkumuose, kaip 
pirmiau užsilaikydavo kai 
medžiai ir ju ;szaknys sulai
kydavo vandehi. Valdžia da
bar jau ima suprasti priežas- 
ti visu szitu užpludimu ir 
tvanu ir ima medžius sodinti 
ir girias atstatydinti. .

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta tvarka suardyti. New York 
miesto ir valstijos mokintojai 
sako kad szitas kad ir Augsz- 
cziausio Teismo nusprendimas, 
nepermainys ju tvarka. Visi 
lauks pažiūrėti ir palaukti kas 
bus toliau.

In Champaign miestą mo
kyklos sztabas sutiko ir susi
tarė su Protestonu, Žydu ir Ka
taliku vadais ir pavede viena 
valanda in sanvaite, kada vie
nas dvasiszkis ateidavo in mo
kykla mokinti vaikus tikėjimo. 
Kitose parapijose vaikai atei
na ar in parapijine mokykla ar 
m bažnyczia del tu tikėjimo pa
moku.

Visi vaikai kurie in tas pa
mokas eina turi gauti savo tėvu 
pavelinima rasztu.

Szitokia tvarka nekasztavo 
ir nekasztuoja nei surudusio 
graszio mokyklai, miestui ar 
tiem kurie taksas moka, ir už 
tai visi sako ir gina kad ežia 
nėra jokios tiesos prasižengi
mas.

Bet ta bedieve, Ponia Vashti 
McCollum isz Champaign, III., 
kurios vyras yra profesorius in 
Chicagos Universitetą, sako 
kad tokia tvarka inžeidžia ir 
susarmatina jos vaika kuris, 
kaip ir ji, jokio tikėjimo nepri- 
pažinsta.

Valstijos teismai neprieme 
jos skunda, ir už tai ji kreipėsi 
in Amerikos Augszcziausi Teis
mą, kuris su ja sutiko.

Szitas klausimas jau ne pir
ma syki yra iszkeltas ir ežia ne- 
pagaiga. Kaip mes in ta klausi
ma žiurome tai toks puskeptas 
mokinimas tikėjimo nėra jau 
toks svarbus ir isz jo mažai 
naudos musu vaikams. Bet ežia 
klausimas eina apie Teises ir 
apie Teisybe, ir, kiek mes gali
me suprasti, tai tie musu taip 
baisiai mokinti Teisėjai, paro
do koks trumpas j u protas ir 
koks siauras j u protas. Kitame 
numeryje, mes placziau steng- 
simies paraszyti ir paaiszkinti, 
kiek mes žinome ir kaip mes su
prantame tas tikėjimo pamo
kas, iszkuriu ir mums ir bažny- 
cziai maža nauda. Bet kad ir 
maža nauda, visgi nauda, ir tie 
kurie dabar nori tas pamokas 
panaikinti, klaida daro ir viso 
klausimo nesupranta.

Szitas eroplanas atveža ‘ 
maisto darbininkams ir pri
žiūrėtojams mariu atsargos 
szviesos. Viesulos ir audrin
gos vilnys nedaleido jokio 
laivo prie ežia priplaukti per 
dvideszimts szeszias dienas. 
Tai Anglijos valdžia pasiun
tė eroplana su maistu. Lakū
nas iszmete maista ant szitos 
mažos salos, kuri vadinasi 
Wolf Rock.

žo isz savo atostogų, vakacijos. 
Jis su eroplanu parskrido. Su 
juo pargryžo Admirolas Wil
liam D. Leahy, Kapitonas Ro
bert L. Dennison ir Major Ge
nerolas Harry H. Vaughan.

WASHINGTON, D. C. —e 
CIO unijos prezidentas Philip 
Murray pravarė Harry Bridges 
isz virszininko vietos. Bridges 
buvo unijos virs? įninkąs sziau- 
rineje Californijos valstijos pu
sėje. Bridges buvo pravarytas 
už tai, kad jis yra Komunistas 
ir remia Henry Wallace del 
Prezidento.

Mes jau keli metai atgal ra
szeme kad Bridges yra Komu
nistu vadas unijoje. Jis yra 
prezidentas jurininku unijos.

Pajieszkojimas ....

Pajieszkau savo giminaiezio 
Joną Kukutis, kitados gyveno 
ant adreso 761 Main St., Kings
ton, Pa. Praszau atsiszaukti ant 
adreso:

Mrs. Anna Markūnas
1703 N. Illinois Street 

Belleville, Illinois.

SKAITYKIT

PALESTINAS. — Žydu st- 
stovas, Daktaras Abba Hillel 
Silver perspėja visus kad jeigu 
Tautu San jungai nepavyks pa
skirstyti Palestina tarp Žydu ir 
Arabu, tai Žydams gresia bai
sus pavojus ir jie turės visi su
kilti save ir savo nuosavybes 
apsaugoti. Palestinoje daugiau 
susikirtimu tarp Žydu ir Arabu 
invyko. Szita syki Žydai gi
riasi, kad jie daugiau negu 
penkiolika Arabu nudėjo.

Pajieszkau
Savo giminaiezio Alex Pe

tr uskaviteh. Asz paeinu isz Lie
tuvos isz Pakruojaus parapijos. 
Jis pats, ar kas ji žino malonė
kite raszykite ant adreso:

Aleksas Petruszka,
Lager 1, Camp 1, Linz 2, 

□b. Ostėrreich,
LT. S. Zone.

POLICIJA JIESZKO

LONDONAS. — Užsienio 
Ministeriu Konferencija nieko 
nenutare, nieko nenuveike. Ir 
ežia sena pasaka: Rusija nesu
tinka. Rusija baisiai daug rei
kalauja isz Austrijos ir nesu
tinka mažiau imti.

WASHINGTON, D. C. —
Senatoriai negali susitaikinti 
ar sutikti kiek pinigu paskirti 
del paszelpos Europai. Kai Eu
ropos žmones badu mirszta ir 
kai Komunistai vis daugiau ir 
daugiau užgrobia, musu Sena
toriai viens kitam prieszinasi 
ir rodos tyczia laika aikvoja. 
Jie gerai žino kad jie turės tuos 
pinigus paskirti, bet kiekvie
nam dabar daug labiau rupi at 
einantieji rinkimai negu kokia 
paszelpa.

Dvejopa Garbe

Ponia Gretchen Fraser, isz 
Vancouver, Washingtono 
valstijos rodo du garbes 
ženklelius kuriuos ji laimėjo 
Szveicarijoje per paeziužu 
lenktynes. Vienas isz tu gar
bes ženkleliu yra aukso me- 
dalikelis.

KUNIGO

ROME. — Dvasine Vatikano 
valdžia kreipiasi in Italijos po- 
licijastus ir praszo kad policija 
sujieszkotu ir suaresztuotU 
Pralota, Monsignora Edoard 
Prettner Cippico isz Trieste, 
kuris pirmiau buvo Vatikano 
Sekretorystes virszininkas. Jis 
buvo sulaikytas Vatikane ir 
sargas buvo prie jo paskirtas.

Kunigas Cippico savo sargo 
gražiai paprasze kad sargas nu- 
nesztu jam kelias knygas in 
knygyną. Kai sargas inejo in 
knygyną, kunigas Cippico už
rakino sarga in knygyne ir sau 
ramiai iszejo isz Vatikano.

Jis buvo intartas už vagystes 
ir buvo isz savo augsztos vietos 
paszalintas, kai buvo dažinota, 
kad daug labai brangiu rasztu 
ir knygų dingo. Ir paskui buvo 
dažinota kad szitas kunigas 
daug visokiu brangenybių pri
sivogdavo ir paskui parduoda
vo. Kai kurie ir sako kad Ku
nigas Cippico yra Komunisto 
Marshal Tito, Yugoslavijos 
sznipas, bet dvasiszkija sako, 
kad nieko panaszaus nebūta.

Italijos policija dabar jiesz- 
ko Praloto, Monsignioro Edo
ard Prettner Cippico.
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