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Isz Amerikos
MacARTHURIUI

NESISEKA

Pralaimėjo Rinkimus 
Wisconsin Vals. Gal Vi

sai Pasitrauks

MILWAUKEE, WIS. — Ge- 
nerolas MacArthur, kuris tik
rai tikėjosi laimėti rinkimus 
del delegatu in prezidentus 
Wisconsin valstijoje, buvo la
bai sumusztas. Isz dvideszimts 
septynių delegatu balsu, Mac- 
Arthur gavo tik septynis. O jis 
tikėjosi visus gauti.

Harold E. Stassen gavo net 
dvideszimts balsu. Jis nei pats 
tiek nesitikėjo tenai gauti. 
Laikrasztininkai spėjo kad ežia 
MacArthur viską laimes.

Dewey nei vieno balso ežia 
negavo. Tai blogas ženklas. Ke
turi metai atgal Wilkie ežia bu
vo panasziai sumusztas, o De
wey labai daug balsu gavo.

Bet Dewey vis nesijauezia 
sumusztas, ir daug vilties turi, 
nes jis gavo visus delegatu bal
sus New York valstijoje. Dewey 
sako kad jis nieko geresnio ežia 
nesitikėjo, ir tas praloszimas 
jam nieko nekenkia, nes Stas
sen ir MacArthur szitoje valsti
joje buvo galingiausi.

Jau visi kandidatai in Prezi
dentus ima karszcziau darbuo
tis ir stengtis susirinkti kuo 
daugiausia balsu.

Kas laimes? Sunku pasakyti. 
Kaip dalykai dabar stovi, tai 
Stassen su Dewey tvireziausiai 
stovi.

Eina gandai kad MacArthur 
visai atsisakys ir pasitrauks isz 
szitu rinkimu. Mat jam baisus 
smūgis, kad jis buvo taip su
musztas Wisconsin valstijoje. 
Jis jau buvo pasirengęs garbin
gai ir didingai pargryžti isz Ja
ponijos jeigu butu laimes rinki
mus in Wisconsin valstija.

APVOGĖ DU VYRU

PHILADELPHIA, PA. —
Keturios deszimts asztuoniu 
metu žmogus ir jo szvogeris, 
kuris buvo sužeistas per kara, 
buvo labai apmuszti, apdaužyti 
ir apvogti ana vakara. Du jauni 
burliokai ant ju užsipuolė neto
li nuo Wharton ulyczios ant 
trisdeszimts penktos ulyczios.

John Blake, nuo 1236 South 
31 ulyczios sako kad nuo jo pa
vogė tie žulikai apie penkios 
deszimts szeszis dolerius.

Jo szvogeris James Warf 
stengėsi atsiginti nuo tu razbai- 
ninku, bet vienas isz tu žuliku 
jam inspyre in koja, kuri buvo 
labai suszaudyta per kara, ir jis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LEWISO KIETOS ANGLIES
PAREIKALAVIMAS MAINIERIAI

ATMESTAS STRAIKUOJA

Lewisas Nori Pasirinkti
Savo Komisija Ir Savo 

Teisėjus
WASHINGTON, D. C. — 

John L. Lewisas pareikalavo 
isz visu minksztos anglies kom
panijų kad jeigu jos nori su juo 
derintis ar pasitarti, tai plieno 
fabrikantu prezidentas, Benja
min F. Fairless turi in ta susi
rinkimą pribūti. Bet Preziden
tas Fairless trumpai atsake kad 
jis nemato jokio reikalo jam 
pribūti ir kad jis insakymu ne
ima isz Lewiso.

Valdžia insakmiai insake Le- 
wisui kad jis turi ant to susi
rinkimo pribūti. Teismas taipgi 
dabar rengiasi Lewisui insaky- 
ti kad jis visus mainierius su
gražintu in darbus. Jeigu ne, 
tai ne tik Lewisas, bet ir unija 
gali būti vėl priversta užsimo
kėti bauda, kaip atsitiko per
nai.

Lewisas sako kad jeigu val
džia stengtųsi priversti mainie
rius gryžti in mainas tai tada 
mainieriai butu tik baudžiau
ninkai, kurie po prievarta turi 
dirbti.

Lewisas vis ginasi kad jis 
ežia visai nekaltas, kad mainie
riai visai be jo sustraikavo. Bet 
valdžia priparodo kad Lewisas 
mainieriams pasakė kad kom
panijos stumdo unija ir skriau
džia mainierius, jr paskui vis 
pridėjo pastaba kad jau žiema 
praėjo ir anglys jau ne taip rei
kalingos. Kai tik Lewisas szita 
savo laiszka iszsiunte, mainie
riai sustraikavo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos lakūnai karei
viai ir taikos laiku lavinasi ir 
manksztuosi. Czia jie leidžia
si isz eroplano in dykumas, 
pratindamiesi kaip greitai

Stoja In Talka. Parodo 
Užuojauta Minksztos 
Anglies Mainieriams

SHENANDOAH, PA. — 
Daug kietos anglies mainieriu 
nutarė neeiti in darba ir strai- 
kuoti sykiu su minksztos ang
lies mainieriais. Dabar jau 
tukstaneziai kietos anglies mai
nieriu nedirba.

Kiti mainieriai, kad ir norė
tu eiti in darba negali, nes uni
jos atstovai ir kiti mainieriai 
visus stabdo.

Iszejo gandai kad Lewisas 
buvo suaresztuotas, tai mainie
riai nutarė ne tik Trumana, bet 
ir visa valdžia pamokinti, kad 
j u vadas negali būti nei augsz 
cziausios valdžios suaresztuo
tas.

Unijos vadai aiszkina kad 
jie szitu straiku neiszszauke, 
bet kad patys mainieriai, be jo
kio insakymo ar patarimo nu
tarė straikuoti.

Yra spėjama kad pabaigoje 
szios sanvaites daugiau negu 
asztuonios deszimts tukstan- 
cziu kietos anglies mainieriu 
jau nedirbs.

Kietis anglies mainieriai be 
jokio perspėjimo nutarė strai
kuoti, kompanijos nieko apie 
tai nežinojo, ir kompanijos at
stovai sako kad nebuvo jokiu 
nesusipratimu ar susikirtimu. 
Mainieriai tik taip sau nutarė 
neeiti in darba ir gana.

— Katrie mažai žino, dau
giausia tauszke ant bile susi
rinkimu.

nusileisti ir suteikti pagelba 

nelaimingiems žmonėms. Szi- 
tame manksztyme dalyvavo 
trys karininkai daktarai ir

PARODA PRIESZ
RINKIMUS

ITALIJOJE
RYMAS, ITALIJA. — Itali- 

ja, kuri kariavo su prieszais ir 
su draugais per abi kares ir jie 
sykiu pralaimėjo, viską praki- 
szo, dabar iszkele savo kumszti 
ir per milžiniszka paroda per
spėjo visus Komunistus.

Szita paroda buvo viena isz 
didžiausiu, net didesne negu 
Benito Mussolinis surengdavo. 
Per dvi valandas szita paroda 
marszavo ir Komunistus per
spėjo.

Premieras Alcide de Gasperi 
visiems vieszai pareiszke kad 
jis su savo valdžia ir taryba yra 
pasirenge remti szitus rinkimus 
ne tik su balsais, bet ir su kul
komis, su karabinais.

Dvideszimts penki tukstan
eziai kareiviu dalyvavo szitoje 
parodoje ir beveik visi turėjo 
Amerikoniszkus ginklus.

Italijonai turi Amerikos ir 
Anglijos tankas, armotas ka- 
nuoles ir kitokias kariszkas ma- 
szinas.

Komunistai, kaip žeme par
davė nutilo, niekur nepasirodė 
ir net nei nepasiprieszino. Trys 
Komunistėliai pasirodė su pla
katais ir Stalino paveikslu, bet 
jie tuoj aus buvo pastumti i n 
szali.

Italijos rinkimai jau artina
si. Visas svietas laukia tu rin
kimu (Balandžio 18-ta diena).

Szventas Tėvas Popiežius Pi
jus Dvyliktasis, praszo kad vi
sose bažnycziose butu laikomos 
novenos, maldos del szitu rinki
mu.

Amerikos Karo Sztabas da
bar neskiria karininku ir laukia 
pamatyti kur reikes juos siuns
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Mainieriai Nenoriy

Gryžti
Kol G&aus

Darba 
Pensija

Automobiliu, Plieno, Jurinin
kai Ir Elektros Darbininkai 
Rengiasi Straikuoti; Francu- 
zijos Ministeris Suaresztuos 
Tuos Komunistus Kurie Kels 

Buntus Priesz Valdžia

dvideszimts vienas kareivis, !
Jie szitus mankifetymus ar 
pratybas daro netoli nuo EI 
Paso, Texas.

PITTSBURGH. PA. — Minksztos ang
lies mainieriai sako kad jie negrysz in sa
vo darbus pakol jie gaus tas pensijas, ku
riu Lewisas jiems reikalauja.

Jau ketvirta sanvaite kai apie keturi 
szimta tukstaneziu mainieriu nedirba.

Washingtone, valdžios advokatai sako 
kad Lewisas gali iszsisukti jeigu jis visiems 
minieriams insakytu gryžti in darba. Jeigu 
mainieriai nei Lewiso nepaklausytu tai kad 
mainieriu unija butu kalta ir tada visa uni
ja butu nubausta sulyg Nauju Taft-Hartley 
Instatymu.

Nors mainieriai sako kad jie negrysz 
in savo darbus, bet kompanijos tikisi kad 
dauguma grysz, nes mainieriams reikia pinigu.

Jau dabar daug plieno ir geležies fa
briku užsidarė ir kas dien daugiau ir dau
giau užsidaro. Kai< plieno fabrikai užsida
ro, tai visiems mums daug ko pritrūksta 
ir viskas labiau pabrangs, nes kai tik ko 
nors trumpa tai biznieriai ir fabrikantai ga
li reikalauti kiek tik jie nori.

Keli automobiliu fabrikai rengiasi užsi
daryti, nes negauna gana plieno.

Tarp tu paežiu mainieriu, szitos straikos 
jiems nepatinka. Daug mainieriu jau it 
taip tik dvi ar tris dienas in sanvaite dir
bo, o dabar visai be darbo, jie neturi pi
nigu nei del pragyvenimo.

Kai szitie mainieriai sustraikavo tai keli 
tukstaneziai kitu darbininku neteko darbo. 
Plieno fabrikai, automobiliu fabrikai buvo pri
versti atleisti daug darbininku. Geležinkelio 
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KUŠKIAI SUDAUŽĖ
ANGLIJOS

EROPLANA

Nužudė 14 Žmonių Ir 
Labai Gražiai

Atsiprasze
BERLYNAS. — Vienas So

vietas lakūnas, ar tyczia ar ne- 
tyczia, paleido savo karisžka 
eroplana staeziai in prekybini 
Anglijos eroplana, ji isz padan
gių trenkė ir keturiolika žmo
nių žuvo. Tas Ruskis taipgi žu
vo, bet Anglams ir mums maža 
isz to nauda.

Kai tik ta nelaime atsitiko, 
Amerikos ir Anglijos karo szta
bas paskelbs, kad visi Ameri
kos ir Anglijos prekybiniai ero- 
planai nuo to laiko bus palydė
ti kariszku eroplanu.

Marshalas Vassily Sokolov
sky tuojaus pareiszke savo už
uojauta del žuvusiuju Anglu ir 
Amerikiecziu ir prižadėjo kad 
antru kartu taip neatsitiks.

Tada Amerika su Anglija at- 
szapke ta instatyma kad karisz- 
ki eroplanai visus eroplanus 
palydės. Ant rytojaus jau Rusi
jos laikraszcziai visai kita dai
na pradėjo dainuoti. Jie visi 
pradėjo raszyti kad Anglija 
czia kalta, kad Anglijos tas ne
laimingas eroplanas skrido ten 
kur jam buvo uždrausta.

Anglijos valdžia tuoj aus at
kirto, kad tas eroplanas tenai 
skrido ir prie tos vietos rengie
si nusileisti su Anglijos ir Rusi
jos valdžios žinia, o kad tas Ru
sijos karizskas eroplanas nebu
vo savo vietoj, skirdo kur jam 
uždrausta. *

Tokiu drąsuoliu ar durneliu 
Ruskiu vis daugiau ir daugiau 
randasi, kurie su eroplanu el
giasi kaip jaunas vaikezas šu 
automobiliu: paleidžia ji kiek

(Tasa Ant 4 Puslapio)1
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giau uždirbs, daugiau pinigu 
turės, ir viskas labiau pa
brangs.

■ • •

Visko vėl bus trumpa, visko 
vėl bus sunku pirktis. Pirmu- 
cziausia pamatysime kad bus 
sunkiau naujas automobilius 
pirktis; bus brangesnis! Jau 
dabar tik ponai ir bagocziai ga
li naujus automobilius pirktis.

• •
Per anksti pasakyti kaip 

Prezidento rinkimai eis ir kas 
ten bus, bet mes dry štame sa
kyti kad Washingtone bus par
tijų permaina, kad Republiko- 
nai su savo kandidatu laimes 
rinkimus. Žinoma, visaip gali 
būti. Bet Demokratu vadai ma
žai vilties turi, kad Trumanas 
galėtu tuos rinkimus laimėti.

• •
Per visus szitus gandus apie 

kara su Rusija, mes užmirszta- 
me ar negalime pamatyti kad 
dabar gali užgimti Europos Su
vienytu Tautu Sanjunga, taip 
kaip ežia mes turime Suvieny
tu Valstijų Tauta. Visos tautos 
Europoje stengiasi susivienyti 
ir vienybe palaikyti priesz Ru
sija.

1 • • "

Bruxelles mieste visos tos 
tautos susirinko ir pasižadėjo 
kad visos stos įn kara, jeigu 
viena isz ju butu Rusijos užpul
ta. Jeigu szitos tautos tokia vie
nybe palaikytu, tai net ir Ru
sija nedrystu prasiszokti.

' • •

Amerika yra pasižadejos szi 
tokiai sanjungai visomis galio
mis padėti, nors Amerika ant 
tokios sutarties nepasirasze ir 
nepasiraszys, bet visi žino ar 
nors tikisi kad Amerika tokia 
sanjunga rems.

Anglijos Socialistai jau isz- 
sižadejo Komunistu su kuriais 
jie iki sziol stengėsi sugyventi. 
Anglijos Socialistu partija da
bar atžagariai nusistaezius 
priesz Komunistus. Tai labai 
geras ženklas.

■ • • ■

Mažiems biznieriams dabar 
gyva beda, bet dideli biznieriai 
ir tie kurie turi gana pinigu sa
vo bizni vesti per ateiuanezius 
kelis menesius, nepaisant kad 
jie nieko neuždirbs ir gal kelis 
tukstanezius prakisz; tie vė
liau laibai gera bizni darys.

1 • • 1 ■ . "
Valdžia ims visko baisiai 

daug pirktis del savo eroplanu 
ir iszj to visiems biznieriams 
bus geras biznis, nes visko vėl 
bus trumpa visko žmonėms pri
stigs. O kai tavoro buvo mažai 
tai visi nori pirkti ir nepaiso 
kiek kasztuoja.

Kas Girdėt
Dabar laikas labai rimtai in 

visas žinias žiūrėti ir laikrasz- 
czius labai atsargiai skaityti. 
Laikraszczio raszytojai gali 
taip insikarszczioti kaip ir pa
prastas žmogelis.

Kai Rusija užgrobė Czeko- 
slovakija, Amerika su Rusija 
susikirto, bet vis nesusimusze. 
Dabar Amerika su Rusija bara
si ir riejasi, bet nesimusza. Tas 
labai svarbu visiems mums at
siminti.

Kai szuva loja, jis negali 
kasti. O dabar Rusija visa ko- 
sere staugia, bliauja ir loja.

B. • .i.u A ’11 • * ■
Amerika yra davus žodi pa

stoti kelia Rusijai.
• J’’“''"•■j ‘

~ • •.............. ■

Bet karas gali iszkilti be Ru
sijos, in kuri Rusija stotu ar 
butu intraukta. Tokis karas ga
li iszkilti Italijoje per rinkimus.

” • • 1 •

Galimas daigtas kad Ameri
ka stotu in kara priesz. Rusija, 
jeigu Rusija užimtu Norvegija 
ar pavergtu Francuzija.

• •

Kai Rusija užgrobė Czeko- 
slovakija, ji supykino beveik 
visus Amerikieczius, net ir tuos 
kurie iki sziol užtarė Rusija. 
Dabar jau visi supranta kad 
negalima su Sovietais derintis 
ar gražumu susiszneketi. O 
toks nusistatymas veda, visus 
prie vainos.

1 • • 1

Amerikos valdžia ir Ameri
kos žmones dabar supranta kad 
reikia gerai apsiginkluoti, rei
kia imti jaunus vyrukus in 
vaiska.

Reikes imti musu vaikus in 
vaiska. Visi tai supranta ir pri- 
sipažinsta, bet politikieriai vis 
nedrysta ir Prezidento rinkimu 
dabar laukia.

Amerikos Karo Sztabas ir 
armija sako kad kai tik Kon
gresas inves instatyma imti pa- 
nęvalia jaunus vyrukus in vais
ka tai jie stos savanoriais, ir 
taip bus galima sutverti gera ir 
galinga armija.

r y
Kai pradės imti jaunus vy

riukus in vaiska tai pirmiausia 
ims visus neženotus, nuo asz- 
tuoniolikos iki dvideszimts 
penkių metu amžiaus.

■ • • .... .
Armija reikalauja isz’ val

džios szesziolika bilijonu dole
riu del apsiginklavimo. Bet isz 
viso mums kasztuos daugiau 
negu 44 bilijonai doleriu.

‘ • •
Jeigu taksos bus visiems su

mažintos tai valdžios iždas liks 
skolingas apie penkis bilijonus 
doleriu.

/ Amerikai tiek daug dabar 
kasztuoja ta vadovyste, kad la
bai galimas daigtas kad Ameri
kos valdžia nutars arba nu
traukti visa ta pagelba ir pa- 
szelpa, ar ant sykio, kaip kirviu 
nukirsti visus santykius su Ru
sija, nepiurint ir nepaisant kad 
tokis žingsnis gali tuojaus ka
ra sukelti.

Jau dabar mes matome kad ’ P. ■ ‘ ■
mes negalime visa svietą isz- 
maitinti ir apginkluoti ir sau 
gana pasirūpinti.

Jeigu Amerikos valdžia nu
tars apsiginkluotų tai visi dau

Jau dabar szeimininkes ima 
pirktis daug daugiau mėsos, 
nes eina gandai 'kad mėsos vi
siems pristigs.

1 • • "

Darbininkai gaus daugiau 
mokėti, kompanijos vėl nusi
leis; bet kai tik darbininkams 
algos bus pakeltos, tai kompa
nijos visa savo tavora labiau 
pabrangins.

Generolas Omar Bradley, 
Amerikos Armijos vadas sako 
kad jis neturi gana nei kareiviu 
nei karininku gerai apžiūrėti ir 
valdyti visus tuos krasztus, ku
riuos valdžia armijai paskiria. 
Jis sako kad jeigu iszkiltu koks 
susikirtimas su svetinio krasz- 
to kareiviais, musu kareiviai 
turėtu labai greitai pasitrauk
ti.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Pajieszkomi Asmenys

ARLAUSKAITE — Piecai- 
tiene, Viktorija,

BALUTIS — Ona.
BALUTIS — Jonas, isz 

Viekszniu vai., sun. Prancisz- 
kaus.

BUDRECKIS — Krizosli- 
mas ir Raimundas ir seserys 
Stase ir Zuzazna isz Sedos par.

BUTKUS — Antanas, Juo 
zas ir Kazys, isz Palangos, vie
nas gy vėso Baltimore, Md.

BUZYTE — Zuikis, Marija, 
isz Simno vai., Alytaus ap., ir 
vyras Juozas Zuikis.

CZERNAUSKAITE — Sva- 
biene, Elena ir vyras Szvabas, 
Jonas, abu isz Nendriniu km.

CZESNAITE — Ona, isz 
Kaisziadoriu vai., gyv. Scran
ton, Pa., isztekejusi.

CZIULADA — Stasys isz 
Vievio vai.

DADURKEVICZIUS — An
tanas ir Juozas ir ju sesuo Sa- 
ladoniene, Juze isz Liubavo 
vai., Marijampolės ap.

FILIPOVICZIUS — Ignas 
ir Vladas, isz Raseinių, gyv. 
New York.

FRUZE — Ulozas, gyv. 732 
Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

GAILAITE — Brone isz Ve- 
žaieziu km., Kretingos ap., 
Gargždu vai., gyv. Boston, 
Mass.

GALTNAUSKIS — Kazi
mieras, gyv. Waltham ar Bos
ton, Mass.

GLITAS — Gustavas, gyve
nęs Elizabeth, N. J.

GRISZKEVICZIUS — Juo
zas isz iSzilales, Tauragės ap., 
gyv. New York.

GUDMONAS — Tamoszius, 
isz Kelines vai.

GUDŽIUNAITE — Sunelai- 
tiene, Kaze, isz Betygalos vai., 
Raseinių ap., ir vyras.

SŪNELIS — Sunelaitis, Juo
zas.

JEZERSKAITE — Juze ir 
Ona, isz Raseinių, isztekejusios 
gyv. New York.

JURGELIS — Jonas isz Eg- 
lupiu km., Pajavonio vai., Vil- 
kaviszkio ap., siuvėjas (kriau- 
czius), Brooklyn, N. Y., 680 
Grand Street.

JUSENAS — Jonas ir sese
rys Ona ir Viktorija, isz Biržių 
ap.

KACZINSKIS— Jonas ir 
Juozas, Chicago, Ill.

KAMINSKAS — Antanas, 
kil. isz Auksztuju Szancziu, 
Kauno.
‘KARALIŪNIENE — Moni

ka, isz Sziauliu ap., gyv., New 
York.

KAVALIAUSKIENE —Pet
raityte, Monika isz Eržvilko 
vai., Tauragės ap., gyv. New 
York.

KAZLAUSKAITE — Puke- 
liene, Janina isz Skaudvilės 
vai., Tauragės ap., Chicago, Ill.

KAZLAUSKIENE — Tekle, 
isz Panevėžio ap.

KICIENE — Mailaite, Anta
nina, isz Szakiu ap., New York.

KLIMIENE — Mailaite, 
Marcele, isz Szakiu ap., Brook
lyn, N. Y.

KRYPAS — Antanas isz Sa
lantu vai., Kretingos ap.

KUCKAITYTE — Elena gy
venusi Marijampolėje, gimusi 
Amerikoje.

KVARINSKIENE — Petro
nėle, ir jos motina Usoniene.

KYN— Charlie, Brooklyn, 
New York.

LĮPSKĄS — Domininkas,

Visi sportininkai ir spor
tininkes susirinko in Londo
ną in rungtynes ir lenktynes 
pasirodyti ir pažiūrėti kurio 
kraszto sportininkai yra ge
riausi ir gabiausi. Rungtynes 
yra tarptautiszkos, in kurias

Bostone isz Seinų ap.
MAILAITES — Antanina 

Kiciene ir Marcele Klimicne isz 
Szakiu ap. gyv. New York ir 
Brooklyn, N. Y.

OKAS — Juozas gyvenes 
Bubleliu val.

PERREY — Adomas ir Got- 
libas ir Paežerių val., Vilka- 
viszkio ap., gyv. New York.

PIECAITIENE — Arlaus
kaite, Viktorija.

PIKTURNA — Stanislovas 
isz Kelines vai.

PRANINSKIENE —Ona isz 
Raseinių.

PUKELIENE — Kazlaus
kaite, Janina isz Skaudvilės 
vai., Tauragės ap., Chicago, Ill.

PURMELIS — Pranas gyv. 
Chicago, Ill.

RAKAUSKIENE — Slap- 
szyte, isz Utenos ap.

RAMANAUSKIENE —New 
Yorke, giminaite Kazės Gu- 
džiunaites ir Juozo Sunelaiczio.

RIMKEVICZIUS — (Rim
kus) isz Antkalniszkiu km., 
Plokszcziu vai., Szakiu ap., tu
ri farma.

RIMKUS — (Rimkeviczius) 
Jonas isz Antkalniszkiu km., 
Plokszcziu vai., Szakiu ap., tu
ri farma.

RISZKUS — Juozas, gim.
Am e r ik o j e gy d y t o j as.

ROTE — Jonas isz Darbėnų 
vals., Kretingos ap.

RUGENS — Anton, gyv. 
Hartford, Conn.

RUNKAITIS— Jonas isz 
Kretingos ap., Darbėnų vai.

SAKALAUSKAS — Anta
nas, isz Sintautų vai., sūnūs An
tanas ir duktė Antanina.

SAKALAUSKAS — Jurgis 
iįr jo sesuo Ona Sakalauskaite 
isz Kauno ap., Aukszt. Pane
munes vai., Chicago, 111.

SALADONIENE — Juze, ir 
jos broliai Dadurkevicziai, An
tanas ir Juozas isz Liubavo v., 
Atari jampoles ap.

SALAGUBIENE — Buguse 
isz Kėdainių ap.

SALEMONAVICZIUS — I- 
zidorius, isz Tauragės ap. ,

SANDARAS — Jonas ir Sta
sys, isz Tauragės ap.

SCZESNULEV1CZIUTE — 
Zofija, gimusi Amerikoje, isz- 
vyko isz Vilniaus apie 1927 m.

SEKLECKAS — Aleksan
dras, isz Subacziaus vai., Pane
vėžio ap.

SELEIKA — Jonas isz Sza
kiu ap., gyvenes Francuzijoje.

SENUTIENE — Mary ir AL 
gyv. Northampton, Mass., ir 
Florence, klass.

SZIKSŽNYS — isz Sziaule- 
nu vai., Sziauliu ap., broliai 
Alarcelino ISziksznio.

SINKE tlCZIUS — Jurgis

suvažiuoja geriausi sporti
ninkai isz visu krasztu.

Czia trys Anglijos mergi
nos rengiasi in tas lenktynes. 
Viduryje yra Peggy Sim- 
mond, kuri rengiasi ir ruo- 
sziasi in lenktynes del czver- 

isz Luksziu vai., Szakiu ap., 
gyv. Boston, Alass.

SZINKUNAS — Aleksand
ras ir Stanislovas isz Joniszkio 
vai., Sziauliu ap., Chicago, Ill.

SZIRVAITIS — Pranas, kil. 
isz Luksziu vai., Szakiu ap., 
Stalioriu km.

SZIURKUS — Jonas isz Pa
pilės vai., Sziauliu. ap.

SKUDCZIUS — Juozas isz 
Kėdainių vai., Chicago, Ill.

SLADKEVICZIUS.
SMILGAITE — Brone isz 

Kretingos ap.
STIRNA — Alikas ir sūnūs 

Jonas, Chicago, Ill.
SZTRAFELAITES — Ana, 

Berta ir Alina, isz Tauragės vai.
STRECKIS — Paulyna.
SŪNELIS — Sunelaitis, Juo

zas, kilos isz Kauno ap., gyve
nęs Raseinių ap., gyv. New 
York, vedos Kaze Gudžiunaite.

SZVABAS — Jonas ir žmona 
Czernauskaite, Elena, abudu 
isz Nendriniu km.

TUMĖNAS — Petras isz 
Obeliu parap., Rokiszkio ap.

URBAITIS — Motiejus, Pra. 
nas, Barbora ir Elzbieta, isz 
Luksziu vai., Szakiu ap.

URMULEVICZIUS — Pet
ras, sunūs Petro kil. isz Leke- 
cziu v., Szakiu ap.

USONIENE — ir jos duktė 
Kvarinskiene, Petronėle.

VALANTIEJUS — Antanas 
ir Mykolas isz Varnių vai., Chi
cago, Ill.

VALUCKAITE — Zofija, isz 
Plokszcziu vai., Szakiu ap.

VARNAUSKAS — Alateu- 
szas ir Stanislovas, gyvenę De
troit, Alich., Cardoni Avė.

VEDEIKIS — Bronius, isz 
Kražių vai.

VELICZKA — Petras isz 
Ukmergės ap., sunūs Aleksam! 
ro, gyv. New York.

VELYKIS — Vincas isz Bir
žų ap., ir sūnus Vincas.

VENCKUS — Bcnonas ir Ze
nonas, sunūs Kazimiero isz Al
sėdžių vai., Telsziu ap.

VENCK US — Jonas isz Ja- 
napolio, gyv. Chicago, UI.

VENSLAUSKAS — Jonas ir 
sesuo Magde isz Gražiszkiu 
vai., Vilkaviszkio ap.

VENYTE — Agota isz 
Plokszcziu vai., Szakiu ap.

ZDANAUSKAS — Antanas 
sunūs Jono, kilęs isz AVorcester, 
Alass.

ŽIURKUS — Jonas, gyvenes 
Argentinoje, vėliau persikėlės 
in U.S.A.

ZUIKIS — Buzyte, Alarija, 
isz Simno vai., Alytaus ap., ir 
vyras Juozas.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi at
siliepti in: Consulate General of 

ties mylios. Po, kairei, Doro
thy Simmond praktikuoja ir 
lavinasi ne tik greitai bėgti 
bet ir szokti. O po deszinei 
Lorna Cornell lavinasi kaip 
toliausiai nuszokti.

Lithuania. 41 AVest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

“BALF” SIUNTOS
TREMTINIAMS

KOVO MEN. 1948 M.
( iSziu metu Kovo men., Ben
drasis Amerikos Lietuviu Szel- 
pos Fondas Europon Lietu
viams tremtiniams szelpti isz- 
siunte sekanezias drabužiu ir 
maisto produktu siuntas:

1 — 31 maisza vartotu dra
bužiu, 8 dėžės invairios avaly
nes 3 mokykloms reikmenų, 2 
invairiu daiktu, 1 knygų ir ' 26 
dėžės invairiu maisto produk
tu.

Bendras siuntos svoris 5,726 
sv., $3,646.15 vertes. Siunta pa
krauta in laiva S/S Villanova 
.Victory, kuris iszplauke isz 
New Yorko Kovoi menesio pra
džioje.

2 — 18 statiniu sudytu laszi- 
niu.

Bendras svoris 6,300 sv., $1,- 
000.00 vertes. Pakrauta in laiva 
S/S Washington, iszejusi Kovo 
menesio pabaigoje.

3 — 145 dėžės invairiu kon
servuotu mėsos produktu už 
$1,440.80. S/S Mont Sorrel Ko
vo menesio pabaigoje szia siun
ta paėmė isz Kanados.

Lietuviams tremtiniams Eu-

Tikras Makamolis

Mes beveik visi, kaip szi- 
tas laikraszczio skaitytojas,
negalime suprasti kas ten 
Washingtone darosi ir ko
kius makamolius musu poli
tikieriai ir musu politikieriai 
ir musu politiszkos partijos 
mums gamina. Sziandien tiek 
daug kandidatu randasi del 
P.rezidentos vietos, kad nega 
Įima nei suskaityti. Galimas
daigtas kad mes kuria gražia
diena iszgirsime kad koks 
politikierius bus gana drąsus
paskelbti kad nors jis vienas 
nenori būtį Amerikos Prezi
dentas. 

ropoję drabužiai ir maisto pro
duktai būtinai reikalingi. Del 
to, kaip jau buvo skelbta, ’BA- 
LF pradeda nauja padidinta 
drabužiu ir kitu daiktu rinkimo 
vaju nuo Balandžio 15 d., ir 
baigiant Gegužes 31 d. Tikima
si, kad szis vajus duos pakanka
mai drabužiu ir kitu daiktu pa
pildyti tremtiniu reikalavimus 
Gegužes, Birželio ir Liepos 
men., kada drabužiu rinkimas 
paprastai buna labai lėtas. Visi 
BALE skyriai kooperuojan- 
czios organizacijos ir pavieniai 
asmenys, atjauezia tremtiniu 
sunkia padėti, praszomi ener
gingai padėti sziame vajuje. 
Drabužius ir visa kita siuskite: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y.

Kiekvienas atsiustas daiktas 
bus nuoszirdžiai in vertintas.

Dilligeno Lietuviai Dė
koja Bendrajam Ame
rikos Amerikos Lietu

viu Fondui

Dillingen a/D. (Vokietijoje 
U. S. A. zonoj) gyvenantieji 
karo tremtiniai Lietuviai, mi
nėdami Lietuvos Nepriklauso
mybes paskelbimo trisdeszim- 
ties metu sukakti, sveikina Jus 
kaip didiji geradari, nuoszir- 
džiausiai dėkodami už duosnia 
Justi ranka, palaikanczia,musu, 
bedaliu tremtiniu, gyvybe.

Jusli vardu sveikiname visus 
mus karsztai atjauezianezius ir 
uoliai remianezius Amerikos 
Lietuvius ir už tai jiems reisz- 
kiame iiuoszirdžiausia Lietu- 
viszka padėka.

Ales be galo troksztame sku
baus Lietuvos Nepriklausomy
bes atstatymo, kad be baimes 
galėtume grįžti in savo brangia 
tėvu žeme ir kad tuo Jus atpa
laiduotume nuo visu tu rupes- 
cziu, kuriais sziandiena del mu
su gyvenate.

— Minėjimo dalyviu ingalio- 
tieji asmenys.

Visas aukas siuskite sziuo 
adresu: United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Skaitytojai ‘Saules’ Ne
tingi Dirbti Del Savo

Laikraszczio

Skaitytojai “Saules” nemie
ga ir darbuojasi karsztai idant 
padidint szeimyna skaitytoju 
“Saules.”

Skaitytojai “Saules” yra ge
ri kareiviai ir netipgi dirbti del 
savo laikraszczio. Kožna diena 
pasztas atnesza naujus skaity
tojus isz visu daliu Amerikos, 
kurie su mielu noru užsimoka 
už laikraszti kuri mielai skaito 
ir kitus prie skaitymo ragina. 
Acziu Szirdingai!

SKAITYKITE “SAULE”

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

r Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Bonu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAUjUE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Bausme Po Smert
J^ARCZIAMOJE, H o s t au

giuose, 'buvo girdėtas gar
sus kalbancziuju balsas. Sėdėjo 
ten trys paleistuviai, prie stik
lelio, kurie be paliovos gere jau 
tris dienas ir taip sau insireže 
jog jau nei liežuviu negalėjo 
suvaldytie. Apie juos triūse 
motore, kuri buvo per jos kūdi
kio tęva apleista. Isz jos tie 
valkatos szposus varinėjo, o> ji 
su kantrybe tu gediszku žodžiu 
klausė, nes tai duoslus sveteliai 
kurie kartais ketais skatikais 
apdovanodavo kada eidavo na
mon. Tada toji žmona gryžo isz 
skiepo su pilnu užbonu alaus, o 
vienas isz girtuokliu tare in ja:

— Ar jau paszapavai del 
savo benkarto vystyklus“?

— ■ Pone, asz neturiu ant 
lauko linu, o nevat nei kur ta 
vargdieni paguldyt neturiu.

— Duosiu tau dovana del 
tavo kūdikio ir tai nemaža, tarė 
antras isz girtuokliu, bet turi 
iszpildyt ka pareikalausiu.

— Jeigu tiktai bus mano 
galybei ir mano sanžiniai ne- 
prieszinga, atsake atgaivinta 
viltije motere, su noru iszpildy- 
siu ka paliepsit.

— Tai yra nemažas daigias, 
ka asz reikalauju: Atneszk man 
kaulatriupi (skeletą), ka ties 
bažnyczios bromu stovi.

Girdėdama tuos žodžius mo
tere sudrėbėjo isz baimes ir pa
balus liūdnai atsake:

— Nedarykite sau jokiu isz 
vargdienes ir negundykite Die
vo!

Du kiti paleistuviai pagyre 
savo draugo norą, iszsieme isz 
kiszeniu pilnas masznas pinigu 
ir iszpyle ant stalo tarė:

— Ar tai negana del tavo 
kūdikio- už ta darba pinigu"?

— Ta ir asz su pinigais pri
sidedu, tarė pirmutinis, kuris 
liepe ta padaryt, dedamas ant 
stalo taip-gi pilna maszna pini
gu. Apmanstyk gerai; niekad 
tiek pinigu neuždirbsi kaip da
bar.

Paregėjus motore tiek pini
gu, pasigodejo biedna žmona; 
pamanstijo, jog per ta darba 
pataisis savo gyvenimą, pasi
drąsino. Manstijo sau jog su- 
grieszis, perpraszys Dievą, 
kaip paaukaus dali pinigu ant 
bažnyczios. Prisilenkė prie ju 
noro, atsiklaupė ir pasistipri
nus karszta malda, leidosi in 
baisia kelione.

Apie kaulatrupi taip žmones 
kalbėjo: Buvo kitados kareivis 
kuris labai nedora vede gyveni
mą. Jis iszplesze nekaltai mer
ginai dorybe ir apleido ja; 
tuom biedna auka susirupinus 
savo kaltybe numirė neszioda- 
ma savyje paklydimo vaisiu po 
szirdžia. Ja pakavojo bažnyti
niam skiepe.

Už meto, po merginos smer- 
cziai, numirė ir tas nedoras ka
reivis, kuri palaidojo ant szven- 
toriaus. Isz daleidimo Dievo, 
žeme jo kuna iszmete, kuri ant 
rytojaus rado prie skiepo duriu 
stovinti, kur buvo- palaidota 
mergina.

Kaip žmones pasakojo tai ir 
toji mergina neturėjo atilsio, 
nes kas nakti sėdėjo grabe ir 
skaitė didele knyga prie žiban- 
czios lempos.

Numiręs kareivis stovėjo 
prie skiepo duriu, net visas jo 
kūnas nukrito ir tik vieni kau
lai liko. Palaidojo ji da kelis 
kartus, nes labai jo apylinkes 
žmones bijojo, bet ant rytojaus 

vela rasdavo toj paezioj vietoj 
prie skiepo duriu stovinti, su 
sudėtoms ant krutinės ran
koms.

Kaip žmones mine tai kada 
pas ta mergina prasze atlaidi- 
mo, tai toji ncatlaido, per ka 
turės stovėt iki paskutinio sūdo 
dienai.

Žmones paskui apsiprato su 
tuom kauluoczium ir jau ėjo 
pro ji in bažnyczia drąsiai, o 
kada daugelis metu perėjo, pa
sakodavo da kaip kada senieji, 
o jaunieji isz to juokėsi netikė
dami in ta pasaka.

Tai-gi in tu netikėliu skaitliu 
prigulėjo ir tie trys girtuokliai, 
kurie moteria isz sauvalios nu
siuntė kauluocziaus.

Kada toji motere isz. namu 
iszejo, jau buvo tamsu; ėjo su 
baime, per kaima link bažny- 

’czios, kuri paszalyje kaimo sto
vėjo, juo labinus artinosi, szir- 
dis jos drebėjo. Nuėjus motere 
ant szventoriaus, sukalbėjo 
“Aniuolas Dievo.” Kada užėjo 
aut szventoriaus, buvo jau vi
sai tamsu, menulis pradėjo te
kėt, kurio szviesa in kryžius at- 
simusze. Moteria baime apėmė, 
vienok greitai perbėgo szven- 
toriu ir jau buvo prie bromo 
bažnyczios. Dabar jau netoli 
stovėjo prie skiepo duriu tas 
baisus kauluoczius. Rankas tu
rėjo sudėtas, o nuo menulio 
szviesos labai baisiai iszrode ir 
taip biednai moterei nudavė, 
jog sznabždejo poterius. Mote
re, drebėdama isz baimes ka tik 
neparpuolė, bet viltis turtingos 
nagrados sudrutino ja; suėmus 
visa savo vieką griebė kauluo- 
cziu ir užsimetus ant pecziu be- 
go in kareziama. Kauluoczius 
visu keliu barszkejo ir pakol ji 
parnesze, taip buvo • baime pe
rimta jog net jai galvoj maisze- 
si ir nežinojo kaip parėjo. Aut 
galo buvo namie, mete kauluo- 
cziu ant stalo, o pati puolė kaip 
negyva ant suolo.

Visi nutirpo žiūrėdami ant 
kauluocziaus ir dyvijosi po- 
draugiai isz drąsios moterisz- 
kes. Trys paleistuviai sudrėbė
jo pamate priesz save kauluo- 
cziu, kada priesz tai manstijo 
jog sugrysz tuszcziom ir jau 'bu
vo pasiruoszia paszpigeliuot isz 
biednos mo teres.

Tas, ka pirmutinis to nuo mo- 
teres reikalavo, tarė:

— Isz teisybes, toji motere 
savo užmokesti uždirbo!

— Tegul painia ir sėda su 
mumis iii draugija, pridūrė ant
ras.

Atgaivino apalpusia motere, 
gyre jos drąsą ir atidavė jai 
pažadėta nagrada. Tas, kuris 
jai liepe parneszt, paklausė, ar 
kauluoczius davėsi pasiimt"?

Motere drebėdama atsake:
— Dievas jam nepavelijo 

kad man ka pikto padarytu. 
Tik man nudavė, kaip nesziau, 
kad mane kas vijosi. Nenore- 
cziau už jokius pinigus kita 
karta taip padaryt.

—. Bet ka dabar daryt su 
kauluoczium? Paklauso vienas 
isz girtuokliu.

— Tegul vela ten nunesza 
isz kur parnesze, atsake pirma
sis, ir tegul pastato kur stovėjo.

— Ta sutartis tarp' mus ne
buvo, atkirto motere. Asz ka 
prižadėjau, tai iszpildžiau!

— Uždribai! Tarė szidijan- 
cziai giruoklis, bet kas mums 
isz to kauluocziaus ? Da mes ne- 
manstinain mirtie, o> ant meta-

vones už savo nusidėjimus ga
na turime laiko. Da dauginus 
uždirbsi kaip adgalios ta baisu 
sveczia nuneszi.

— Žinote ponai, jog tai yra 
dideliu nusidėjimu, vest kita 
ant pagundų, atsake motore.

— Asz tau prislegiu, kalbo
je pirmutinis, jog tavo kūdikiu 
asz pats apiekavosiuosiu pakol

Maniau atsilsėsiu, 
Bet vela beda užėjo, 

Ka tik namo parvažiavau, 
Ir tilifonas skamba, 

Kad in Detroitą pributau, 
Ten mergeliu apmalsztau. 
Kur musu mergeles manes 

neklauso, 
Tai vyreliai nekurtoms terlas 

daužo, 
Jau karta joms daviau, 
I r jie prisiege man kad 

pasitaisys, 
Ir mane klausys,

Su kitais nesebraus daugiau, 
Tik su musu vyrukais susidės 

daugiau,
Bet kokios buvo, 

Tokios ir pasiliko,
Su savo prižadėjimo neatliko, 
Ir su musu vyrukais nenori 

sueiti,- 
Taipgi su jais nei kalbėti, 
Tiktai su svetim-taueziai,

Ko jums gero visai 
nevelina.

Geriau kad su jais niekur 
ne eitumėt,

Visai neužsidetumet, 
Bai-gali tai butu gražu, 

Kad musu puikios mergeles, 
įSkaisczios lelijėlės, 

Laikytųsi savo jaunikaieziu, 
Taigi, mane klausykite 

Nes ant to visados gerai
- iszeisite.

* * *
Ar girdit Konektikos 

vyrai,
Girdėjau kad ten apylinkose 

negerai,
Mergos ka nori,

Tai su jumis daro, 
Ir panevale pas skvajera 

varo.
Girdėjo kad jau -keletą taip 

padare, 
Puiku triksa del vyrelėms 

iszdarę, 
Ir po vyruką vedžiojosi, 
Meilei su jais kalbėjosi, 

Tiedu vyrukai visai 
nesitikėjo.

Kaip in beda inejo.
Sziandien vienas lakupe 

vaitoję, 
Keike mergele ir dainuoja, 
Bet kada teismas isžeis, 

Tai gal ilgiau sėdės, 
Geriau su tokioms isztramoms 

neužsidekite,
Rankas draugiszkas sau 

paduokite, 
Kad saugotis nuo tokiu, 
Isztvirkeliu mergeliu, 
Jau tokjos ne viena 

pamokino, 
Kelioliko in kalėjimus 

pasodino, 
Bet su joms nepaliaunate, 

In ju nagus insipainiot 
duodate. 

jis sau ant duonos negales užsi
dirbt, o jeigu turecziau numirt, 
tai užraszysiu jam tiek turto 
jog jam užteks pakol gyvas bus. 
O sztai tie visi yra liudininkais.

Motere žiurėjo su rūstybe 
ant kalbanczio ir pradėjo maus
tyk Pakele akis in dangų ir pa- 
tyka kalbėjo:

— Pene ant auksztybes! 
Apreiszk man ka turiu darytie!

Paskui sudėjo rankas, kaip 
prie maldos, o po valandai tarė 
in gundytojus:

— Tegul ir taip bus, tegul 
stojasi su manim pagal norą 
Dievo. Nes mano nusidėjimai 
tegul puola ant jus!

Ir drąsiai prisiartino prie 
stalo ant kurio gulėjo iszpleto- 
tas kauluoczius, pagriebė 
barszkanczius kaulus, ome ant 
pecziu ir isz karezemos iszejo. 
Visi paskui einanezia žiurėjo 
bet, nei vienas nepalydėjo per 
duris.

Meldėsi prie Dievo eidama ir 
padare didelius prižadėjimus, 
jeigu giliukningai atliks ta ke
lione. Ta mintis pastiprino 
biedna moteria ir ėjo drąsiai. 
Kada ėjo, kauluoczius barszke
jo, nes jau motere priprato ir 
ant to suvis nepaisė.

Kada artinosi netoli bažny 
ežios, kauluoczius pradėjo but 
sunkesniu. Isz pradžių nepaisė 
ant to. Bet kada prisiartino 
prie szventoriaus vartų, pajuto 
jog labai kauluoczius sunkino 
ir ko toliaus, sunkesnis darėsi. 
Jau vos gali dalaikyt, jua sun
kumas ja spaude prie žemes; da 
pora žingsniu, o bus ant vietos.

Atvilko ant vietos ir jau nori 
statyt, o ežia numirėlis pradeda 
judėt ir apkabinęs jai už kaklo 
drueziai prakalbėjo:

— Neleisiu tave pakol ne- 
iszpraszysi man nuo tos mergi
nos atleidimo kuri tame skiepe 
guli! Eikie in skiepą ir praszy- 
kie už mane!

— Biednai moterei ant gal
vos plaukai stojo, szaltas pra
kaitas iszmusze ant kaktos ir 
kaip stabas stovėjo su uždary
toms lupoms.

— Ar nori iszpildint mano 
valia? Paantrino vela kauluo
czius.

— Padarysiu viską! Atsa
ke atsikvotejus ir drebėdama 
motere isz baimes.

Tada ranka kauluoczius at
leido ir atsiliuosavo nuo sun
kaus glėbio. Atsikreipė nenorė
dama ir pamate jog veidas kau
luocziaus prisipildė mėsoms, 
kuris vela kalbėjo:

Atidaryki© skiepo duris ir ei
kie tropais žemyn. Rasi tonais 
grabe sedinezia juodai apsire- 
džiuse mergina, skaitant dide
le knyga prie lempos szviesos. 
Eikie pas ja ir praszykie del 
manos atleidimo, nes kitaip 
mielaszirdystes Dievo neaptu- 
resiu.

Moteriszke padare taip kaip 
numirėlis insake, atidarė skie
po duris. Buvo tuojaus tropai, 
tais nusileido ir toliaus pamate 
spinksanezia nuo lempos szvie
sa. Daugelis stovėjo grabu tarp 
kuriu radosi atdaras grabas ku
riame sėdėjo iszbalus ir juodai 
parodyta mergina. Ant ranku 
buvo pasirėmus, ant galvos ro - 
žu vainikas, ant krutinės gulė
jo didele knyga in kuria žiurė
jo taip, jog rodos skaitė. Musu 
motore prisiartino nedrąsiai 
prie grabo, pw.ole ant keliu ir 
prasze del ka’Aivio atleidimo.

Iszbalus mergina neatitrau
kė akiu nuo knygos tik galva 
pakratė nieką nekalbėdama.

Motere praszo ir meldžia, bet 

mergina nieko neatsako tiktai 
galva krato.O

Motere nieką negalėdama 
veikt, su sunkumu ant szirdies 
gryžta adgal tropais augsztys.

Pamatęs kauluoczius gryž- 
tanezia motore paklauso:

— Ar man dovanojo ?!
— Ne! Atsake vos girdėtu 

balsu motere.
— Na tai gryžk adgalios ir 

be paliovos praszyk, pakol jos 
ncsuminksztinsi!

Norėjo motere da ka kalbėt, 
bet kauluoczius parode rustai 
su ranka in skiepą.

Eina isz naujo. Taip pat sto
josi kaip pirma: biedna mergi
na sėdėjo kaip priesz tai tiktai 
rožių vainikas ant galvos pra
dėjo žydėt baltai. Motore puolė 
priesz mergina ant keliu ir pra- 
szo lauždama rankas. Mergina 
vela su galva pakratė. Motere 
neperstojo praszius vardu Isz- 
ganytojaus, bet ir dabar negali 
mergina suminksztyt. Biedna 
motere nepaliauja praszyt, gu
lėdama veidu ant žemes; jau 
adyna laiko prabėgo o ji da 
klupoja priesz užkietėjusia, 
mergina, o toji nieko sau isz to 
nedaro ir tik in knyga žiuri. Su 
didele baime gryžta vela su nie- 
kuom motore isz skiepo, o kau
luoczius klausia kaip pirma: Ar 
jam dovanojo?

— Nenorį dovanot, atsake 
motere tykiu balsu.

— Gryžk da syki! Liepe 
kauluoczius. Be tavęs, negaliu 
gaut padovanojimo. Jeigu tu 
man ta malone nepadarysi, tai 
liksiu užkeiktu iki sutinai die
nai! Eikie greitai, pakol gaidys 
neužgiedos, nes jau mažai laiko 
pasiliko!

Motere, negalėdama atsisa
kyt, eina da syki tropais žemyn 
in skiepą ir praszo kaip priesz 
tai, bet mergina tiktai in knyga 
žiurėjo ir ant jos praszymo gal
va krato. Tada motere pradėjo 
praszyt vardu nekalto savo kū
dikio, del kurio laimes dryso in 
tokia baisia kelione keliaut.

Ant syk mergina pakele akis, 
veidas jos rustus iszsi’blaivc ir 
pradėjo dangiszka szviesa 
szviest, o už valandėles meiliais 
žodžiais prakalbėjo:

— Del meiles tavo kūdikio1, 
kareiviui dovanoju!

Tai pasakius padėjo knyga, 
gule in graba ir antvožas užsi-

Jauna Pamokslininke

Renee Martz yra tik sep
tynių metu amžiaus mergele 
bet jau yra pragarsėjus kai
po gabi ir iszkalbi pamoksli
ninke. Ji jau trys metai kaip 
pamokslus sako, jau iszva- 
žinejo apie trisdeszimts tuks- 
taneziu myliu ir daugiau ne

Gavo Nauja Nosi

Tom Harmon, kuris labai 
garsingai atsižymėjo kaipo 
nepaprastas futbolininkas 
Michigan Universitete, ėjo 
ant operacijos ir daktarai 
jam visai nauja nosi prilipdė. 
Žaisdamas futbolą jam kelis 
sykius labai sukule ir sudau
žė nosi. Dabar jis visai nauja 
nosi gavo.

dare. Lempa, užgeso, pasidarė 
tamsu, o skiepas rožių kvapsne 
prisipildė. Motere dairėsi tam
sumoje, kur per duris menulio 
szviesa. szviete, iszejo greitai 
linksma isz skiepo.

Kauluoczius klausia, ir da
bar: Ar jam dovanojo?!

— Dovanojo del meiles ma
no vaikelio!

Kauluocziaus baisus veidas 
persimainė ant gražaus, ir tarė 
szvėln i ai:

— Garbe Dievui ir Jo mie- 
laszirdystėi! Garbe ir szlove. 
Dievui ant augsztybes! Gerai 
padarai jog praszai vardu savo 
kūdikėlio, nes kaip buvau gy
vas, neturėjau ant mažiuleliu 
mielaszirdystes. gūdžia augsz- 
cziauses pasako man, jog tik 
kūdikis del manes iszpraszys 
mielaszirdvstcs. Eikie namon «/
be baimes, ir garbink Dieva !

Tame užgiedojo gaidys, o 
motore be jokios baimes gryžo 
namon.

Ant rytojaus, rado toje vieto- 
jcj kur stovėjo kauluoczius, 
kruvute dulkiu. Inejo žmones 
in skiepą kuri rado neuždaryta, 
o ant tos vietos, kur merginos 
grabas stovėjo, žydėjo puikus 
rožių vainikas.

Tie trys girtuokliai arba pa
leistuviai nuo to laiko savo gy
venime pasitaisė ir suvis prie

gu szeszis tukstanezius žmo
nių privedė prie altoriaus 
kad jie iszpažintu savo grie- 
kus. Jis sako kad kai jau sy
ki žmogus yra iszganytas, 
jam tik reikia pasilikti in 
Vieszpaties būreli ir viskas 
gerai.

Dievo atvirto, kuris motere ib 
jos kūdiki spareziai apdovano
jo. Tas kūdikis augo Dievobai
mingai, o kada užaugo, instojo 
in dvasiszka stoną ir vede gra
žu gyvenimą. GALAS.

PARYŽIECZIAI
DĖKOJA BALF’UI

ISZ PARYŽIAUS. — Jums, 
Amerikos Lietuviams, BALE 
veikėjams žinomos isz’bl.aszky- 
tu svetiniu padangių plotuose 
Lietuviu — tremtiniu kanezios. 
Visos vienok musu tautines 
bendruomenes skeveldros szia 
XXX-taja Lietuvos Nepriklau
somybes paskelbimo sukakti 
minedamos pareiszkia pasiry- 
žusios savo eiles da glaudžiau 
rikiuoti'bendroje kovoje už Lie
tuvos iszlaisvinima. Neatsitik
dama nuo kitu ir Franeuzijos 
Lietuviu szeimyna, kiekpajieg- 
dama, dirba paskirta ar laisvu 
noru pasirinkta darba Lietuvos 
byloje.

Iszkilmingam Vasario 16-tos 
minėjimui susitelke Paryžiaus 
Lietuviai pavede minėjimo ren
gimo komitetui pasveikinti vi
sus tuos žymiuosius musu as
menis, kurie vienoje ar kitoje 
formoje stovi vadovaujaneziu 
veiksniu, bei instaigu priesza- 
kyje.

Iszvargusiu tremtiniu darbas 
butu mažai naszus be duosnio 
medžiagines pagelbos. Paryžiu
je susitelke tremtiniai, da 
mokslus einatis jaunimas, lais
vu profesijų inteligentai, ama
tininkai ar sziaip darbo žmo
nes be nuolatines ar laikinos 
pagelbos butu gal visai sukniu
bę, arba bent nustoję kūrybinio 
pajiegumo bet kuriam tauti
niam darbui. Vieni reikalingi, 
pagelbos pradėtus mokslus 
baigti, kitus reikia nelaimėje 
suszelpti, ligai užėjus, artimam 
mirus, kūdikiui gimus, darbo 
nustojus; dažnai reikia padėti 
maistu, nė viena aprengti ir 
apauti ar da kitaip aprūpinti.

Ne musu uždavinys Jums 
kartoti ir taip jau žinoma tiesa 
kad užkimszdamas visas tas 
spragas, dažnai apdrausdamas 
musu tautieczius nuo 'bado 
szmcklos, daug kareziu bevil- 
ties aszaru nus^luostydamas, 
sudarydamas sanlygas darbui 
gauti ir isz jo gyventi, žmogaus 
verte vėl atgauti, BALF’as tuo 
paežiu atlieka milžiniszka tau
tos jiegu iszlaikymo darba. Tai
gi suprantama, kad szia diena 
musu dėkingumas BALF'ui da 
giliau in visu szirdis sminga. 
Jums ji reikszdami, praszome 
perduoti musu didžia padėka ir 
visiems musu užjūrio broliams 
kurie savo taip duosnias ran
kas mums tiesia ir juos patikin
ti, kad kol mumyse plaks Lie- 
tuviszkos szirdys, tol ju mosto 
nepamirszime.

Kitaip tuo tarpu atsilyginti 
negalėdami pasižadame isztiki- 
mai ir vis tvircziau budėti eile- 
se kovotoju už Tautos Laisve.

J. Lanskoronskis, Minėjimo 
Rengimo K-tp Pirmininkas.
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Marija isz Egiptijos.
— Sirgdamas ilga laika, 

Antanas Zemidas, Sr., nuo1 513 
W. Mahanoy Avė., numirė Pa- 
nedelio ryta Hamburg State 
Sanatarium. Gimė Shenado
ryje.. Jo pati Helena (Cziu- 
pliute) numirė 1938 metuose. 
Velionis buvo angliakasis ir pa
skutini karta dirbo Maple Hill 
kasyklose. Paliko dideliame 
nuliudime du sunu: Antana ir 
Vincą, ir dvi dukterys: Rita ir 
Marie visi namie. Taipgi trys 
seserys, ponios: J. Selviene, isz 
Gil'bertono; I. Bu'bniene, mies
te ir E. Aleksandravieziene, 
Locust Valley ir broli Juozapa 
isz New Yorka. Laidotuves 
invyko Ketverge su apiegomis 
Szvento Juozapo bažnyczioje 
9-ta valanda ir palaidotas in 
Szv. Jurgio parapijos kapines 
Shenadoryje. Graboriai J. A. 
Oravitz ir Sunai laidojo.

— Subatoj Szv. Makaro.
— Andrius Czikotas su pa- 

czia isz Girardvilles, ana diena 
motoravo in miestą su reikalais.

•— Kita sanvaite; Nedelioj 
pripuola antra Nedelia po Ve
lykų; Panedelyje Szv. Viktoro; 
Utarninke Szv. Hermcnegildo; 
Seredoj Sol. Szv. Juozapo; Ke
tverge Szv. Petro Gonzalieto; 
Petnyczioj Szv. Bernadettos; 
Subatoj Szv. Aniceto.

—• Rinkimai Politikiszku 
virszininku jau artinasi. Gerai 
taji dalyka apsvarstykite.

— Mainieriai nedirba isz- 
priežasties Minksztos Anglies 
Mainieriu Straikos, ir kad kom
panijos neiszlaiko savo žodžio 
kaslink Pensija arba Paszelpos.

—• Susivien. Liet. Am. 211 
Kp., laike savo susirinkimą Ba
landžio 4-ta diena. Buvo iszduo- 
ti raportai, taipgi reikale prisi
rengimo prie S. L. A. Seimo ku
ris invyks Birželio- (June) me
nesyje in Boston, Mass. Sekan
tieji likos iszrinkti kaipo dele
gatai in Seimą; Antanas Rama
nauskas, Jonas Ambrazas, An
drius Rėklaitis, ponios: S. Ge- 
gužiene, J. Staszaitiene ir G. 
Petrusziene taipgi St. Gegužis. 
Ponas Vincas Szerksznis yra 
kuopos Pirmininkas.

— Sena gyventoja Ona Sa- 
biene 85 metu amžiaus nuo 98 
S. Catawissa Uly., numirė Ket
verge, 3 valanda ryte, namie, 
sirgdama trumpa laika. Gimė 
Lietuvoje atvyko in Amerika 
.55 .metai atgal. Prigulėjo prie 
Szvento Juozapo parapijos, 
taipgi prie bažnytiniu draugi
jų. Paliko dideliame nuliudime: 
sunu Vinca isz New York, 4 
.dukterys: Margareta, pati Ant. 
Leskausko, Philadelphia; Tere
sa, pati V. Jusaiczio, Darby, 
Pa., Jeva, pati Mykolo Valsko, 
Philadelphia ir Marijona pati 
J. Petausko namie, taipgi 16 
gnukus ir 17 pro-anukus. Lai
dos badai Panedelyje, su apie
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je 9-ta valanda ryte ir bus pa
laidota Szv. Jurgio parapijos 
kapines, Shenadoryje. Grabe
lius, J. Levanaviczius laidos.

Shenandoah, Pa. — A. Mat- 
lauskiene, nuo 417 W. Coal 
,Uly., numirė Utarninke 10:30 
valanda ryte savo namuose, 
sirgdama tik trumpa laika. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in czio- 
nais būdama da’jauna mergina. 
Paliko savo vyra Andriu, duk- 
figre J. Swanson ir seseri Joze- 

fina Mastauskiene isz Norwalk 
Conn. Laidotuves invyks Suka
toje 10-ta valanda, ryte ir bus 
palaidota in Kalvarijos kapi
nes. Graborius J. Levanavi
czius laidos.

— Petras Pekutis, vetera
nas isz Pirmos Svietines Kares, 
nuo 121 N. Emerick Uly., likos 
surastas besamones, prie kam
po Bower ir Lloyd Uly., Pariė- 
delyje 8-ta valanda ryte, per 
policijanta, kuris nuveže nelai
minga žmogų in Locust Mt. li- 
goinbuteje. Pekutis numirė Se
redoj 10-ta valanda ryte. Tyri
nėjimas parodo kad Pekutis bu
vo sužeistas in galva. Velionis 
buvo angliakasis ir dirbo prie 
Maple Hill kasyklos. Prigulėjo 
prie Szvento Jurgio parapijos, 
American Legiono ir Vet. of F. 
W. Paliko broli Teofilą isz Nan
ticoke, Pa. Graboriai J. A. 'Ora
vitz ir Sunai laidos.

— Chester T. Krupiewski, 
nuo 114 Schuylkill Ave., ir pa
nele Marijona T. Gedraicziute 
nuo 187 Ohio Ave., isz Shenan
doah Heights, iszeme tarsnius 
del apsi vedimo. Vestuves atsi
bus Balandžio 17-ta diena.

Frackville, Pa. — Blanczia 
dukrele pons. Jon. Buszkiu, 
nuo 145 N. Nice Uly., numirė 
Panedelyje, Ashland ligon'bu- 
teje. Paliko savo tėvelius, ku
rie priguli prie Apreiszkimo 
P. M. parapijos, broli Joną ir 
seseri Ona, namie. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge, 9:30 valan
da ryte ir palaidota in parapi
jos kapines.

Silver Creek, Pa. — Pone J. 
Kisieliene pranesza del “Sau
les ” redakcija kad pone Ona 
Banonis isz Hamburg, Pa., tu
rėjo operacija Coaldale ligon- 
buteje. Mes visi vėliname del p. 
Banonenei greito pasveikimo.

Girardville, Pa. — Szvento 
Vincento parapijos Sodalietes 
turėjo savo menesiui mitinga 
Panedelyje. Jos nutarė prisidė
ti prie klebono, Kunigo Dau
manto Sidabrinio Jubiliejaus 
Fondo, ir iszleido loterijos kny
gutes. Pats klebonas su savo vi
karu pribuvo ant to susirinki
mo. Sodalietes pasitarė apie va- 
žiavima in savo Metini Seimą, 
kuris sziais metais invyks Mt. 
Carmel, Pa.

Peoria, UI. — Szvento Pran- 
ciszkaus ligonbuteje, užgimė 
dvynukai penkiolika minueziu 
po motinos mirties. Pearl Pol
lock, 38 metu amžiaus mirė po 
konvulsijų. Gydytojas turėjo 
padaryti cezariszka operacija 
iszgelbeti kūdikius.

Pittston, Pa. — Sena gy ven
toja Marijona Milkeviczienc, 
nuo 8 Union Uly., Inkerman, 
numirė Kovo 27-ta diena savo 
namuose. Prigulėjo prie Szven
to Kazimiero parapijos. Gimė 
Lietuvoje ir atvyko in Amerika 
41 metu atgal. Paliko savo vy
ra, dvi dukterys, daug anuku, 
taipgi seseri ir broli. Likos pa
laidota su apiegomis Szv. Ka
zimiero 'bažnyczioje ir parapi
jos kapines.

— Gerai žinomas Kunigas 
S. Kasakaitis, klebonas Szven
to Kazimiero parapijos, sugry- 
žo isz Miami, Florida kuris pra
leido savo vakacija.

Honolulu. — Keturi Ameri
kos Marinu kurie buvo suimti 
sziaures Kinijoje bemedžiojant 
Kalėdų dienoje, per Kiniecziu

Garsaus Inžinieriaus Naszle

Ponia Casey Jones, naszle 
inžinieriaus kuris po visa 
Amerika pragarsėjo kai jos 
vyras žuvo, važiavo ant gar
saus traukinio, kuris yra už
vardintas “Rytojaus Trau

Komunistai, likos paliusoti, o 
penktasis marinas, Charles J. 
Brayton, Jr., isz Fort Jay, N. Y. 
mirė nuo sužeidimo.

New York. — Straikas kur 
tesesis per tris sanvaites tarp 
Spaustuvių savininkais ir dar
bininkais pasibaigė. Visi darbi
ninkai sugryžo prie darbo.

Washington, D. C. — Suvien. 
Valstijų bankai badai pradėjo 
neduot paskolų Karo Vetera
nams namus insigyti. Priežas
tys: Pinigai skolinami kito
kiems reikalams duoda didesni 
pelno iiuoszimti apie 4 procen
to gaunami už paskola vetera
nams; paskolos isztestos peril- 
gam laikiu: 20 metu be atszau- 
kimo teisiu, ir veteranai daugu
moje neinstengia inmoket net 
pirmoji innaszo savais pinigais.

PRANCŪZAI PER
SPĖJA KOMUNISTUS

PARYŽIUS. — Francuzijos 
Vidaus Ministeris, Jules Moch 
perspėjo visus Francuzus Ko
munistus, kad jis pasirengęs 
numalszisti ir suaresztuoti vi
sus tuos Komunistus, kurie kels 
buntus ar kitaip priesz kraszto 
valdžia pasirodys.

Jis ypatingai pabrieže kad 
jis pasirengęs nubausti visus 
tuos kurie stengsis sukelti 
straikas, kaip buvo daroma 
praeita žiema.

“Mes daug ko pasimokino
me pernai,” jis sako, “ir dabar 
jau Francuzai žino ir moka 
kaip su tais Komunistais apsi
dirbti.”

Per straikas ir buntus ku
riuos Komunistai šukele net ke
turios deszimts penki žmones 
žuvo ir szimtai buvo sužeista.

Francuzijos valdžia dabar in- 
sidrasino nes ji mato kad Ame
rika jau yra aiszkiai nusista- 
czius priesz Komunistus.

Vidaus Ministeris Jules 
Moch sako kad Francuzijos val
džia pasirengus palaikyti de- 
mokratiszka valdyba taip kaip 
kituose Vakaru krasztuose, ir 
kad Komunistams tokioje val
džioje negali būti vietos.

MOKINTOJAS IR
MOKINYS ŽUVO 

CONNEAUTVILLE, PA. — 
Du maži eroplanai susimusze ir 
nukrito. Vienas eroplanas su
dužo ir jame žuvo mokintojas ir 
mokinys; antras eroplanas grei
tai nusileido ir lakūnas iszsi-

kinis ’ ’ ir kuris važiavo isz 
New Albany Mississippi in 
Memphis. Ji dalyvavo tose 
iszkilmese kai tas naujas 
traukinis buvo pirmutini sy
ki iszmiegintas.

saugojo. Eroplanu skridimo 
mokytojas kuris žuvo buvo Ar
den E. Meredith, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus, isz Mead
ville, Pa. O mokinys kuris taip
gi žuvo buvo Francis T. Meyers 
dvideszimts metu amžiaus isz 
Cambridge Springs, Pa.

RUSKIAI SUDAUŽĖ
ANGLIJOS

EROPLANA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tik jie gali ir nori pasirodyti 
koks jis yra drąsuolis ar koks 
sztarkus ir mandras.

PARODA PRIESZ
RINKIMUS

ITALIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ti: ar in vakarus ar in rytus. 
Viskas pareis nuo tu rinkimu 
Italijoje!

LEWISO
PAREIKALAVIMAS

ATMESTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Beveik visi Amerikos laik- 
raszcziai dabar raszo ir sako 
kad Lewisas ežia kaltas ir kad 
jis priesz valdžios instatymus 
stojasi.

Szitas verstis nustebino 
ne tik ukininkiis bet ir visus 
kurie mesa mums rengia ir 
gamina. Ūkininkai sako kad 
jie jau seniai mate toki dide

O mainieriams szitos straikos 
labai daug pakenks, nes dabar 
viskas jau ir taip brangu, dar- 
biniskas žmogus vos-ne-vos ga
li pragyventi nuo pedes iki pe
des. O dabar jeigu ilgiau pa- 
straikuos, tai visai isz pedes 
iszeis.

Keli metai atgal, kai mainie
riai sustraikuodavo, tai jie gau
davo nors kiek isz unijos, kad 
galėtu pragyventi. Bet dabar, 
mainierys kad ir straikucja, tu
ri savo duokles in unija užsimo
kėti, o nei cento negauna pagel
ios kai nedirba. Straikuojau
tieji mainieriai nei isz “Social 
Security’’ bendros valdiszkos 
paszelpos nieko negauna ir ne
gaus, nes ežia ne straikos ir* ne 
bedarbe, bet vien tik nusistaty
mas nedirbti. Tai visiems aisz- 
ku kad paprastam darbo žmo
geliui, mainieriui dabar gyva 
beda.

APVOGĖ DU VYRU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

krito ant ulyczios. Nuo jo tie 
vagiai negavo pinigu, nes jis 
nei cento neturėjo su savimi, 
bet jie pavogė jo laikrodėli, ku
ris kasztavo jam daugiau negu 
penkios deszimts doleriu. Poli
cija dabar jieszko tu žuliku.

MAINIERIAI
NENORI GRYŽTI

IN DARBA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

darbininkai teipgi neteko dar
bo.

POPIEŽIUI
PAVOJUS

RYMAS, ITALIJA. — Da
bar eina visokiu gandu, kad Po
piežius rengiasi apleisti Vati
kaną, jeigu Komunistai rinki
mus laimėtu.

Kiti sako kad jau dabar vi
sas auksas ir kita brangumynai 
yra isz Vatikano iszgabenti ir 
in kitus krasztus iszvežti.

Dar kiti teigia ir sako kad 
jeigu Komunistai užims Italija, 
tai jie užkariaus ir Vatikana.

Galimas daigtas kad taip ga
li būti, bet mes esame tikri kad 
nieko panaszaus nebus.

Kataliku Bažnyczia dabar li
gi ausu inklimpo in Italijos

Nemažai Mėsos

li verszi. Jis yra szesziu pėdu 
ir dvieju coliu augsztumo ir 
sveria daugiau negu trys pa

prasti versziai. Czia szalia jo

Szventas Tėvas

Szventas Tėvas, Popiežius 
Pijus Dvyliktasis, per Vely
kas pasakė labai inspudinga 
pamokslą, kurio szimtai 
tukstaneziu žmonių klausie
ji. Jis perspėjo visus priesz 
Komunizmą ir Italijonams 
pasakė kad dabar jiems yra 
paskutine proga laisvai bal
suoti, votuoti. Jeigu jie už 
Komunizmą balsuos, tai bus 
paskutinieji balsavimai. Po
piežius visus iszkilmingai 
palaimino. Jis apvaikszczio- 
jo savo devintu metu sukak
tuves Kovo menesi ir visa 
svietą perspėjo kad didžiau
sias ir pavojingiausias pavo
jus visiems pareina isz Ru
sijos ir isz Komunizmo.

kraszto politika, kai ji stojo 
priesz Komunistus.

Visos Kataliku Bažnyežios 
jeigu yra atkreiptos in tos atei- 
nanezius rinkimus, kad Komu
nistai butu sumuszti.

Visa Kataliku bažnyczios 
augsztoji dvasiszkija yra nusi- 
staezius priesz Komunistus ir 
vieszai skelbia kad žmogus ne
gali tuo paežiu sykiu būti Ko
munistas ir geras Katalikas.

Milano —Arkivyskupas net 
taip toli nuėjo kad paskelbė 
kad kunigams nevalia suteikti 
Sakramentus Komunistams.

Pats Popiežius Pijus Dvylik
tasis pareiszke kad beveik gali
ma sakyti kad tas Katalikas 
kuris per ateinanezius rinki
mus nebasuos nusides, papildys 
nuodėmė, nes, atsisakydamas 
balsuoti, jis stato bažnyczia in 
pavoju.

Bažnyczios stojimas in rinki
mus gali visus tuos rinkimus 
nusverti ir Komunistus su
muszti.

Bet, jeigu Bažnyežiai nepasi
sektu, ir Komunistai laimėtu 
rinkimus, tai tada Bažnycziai, 
isz tikro butu beda!

stovi James Beam isz Beloit, 
Kansas, ir parodo per prily
ginimą koks didelis tas ver- 
szis.

Visi tie gandai ir tos pasakos 
kad Popiežius pasitrauktu ar 
bėgtu isz Vatikano, tai yra tik 
plepalai.

Komunistai tuoj aus perse
kiotu Bažnyczia ir visus Kata
likus Italijoje. Uždarytu Ka- 
talikiszkus laikraszczius, kuriu 
randasi daugiau negu trys 
szimtai, uždraustu Katalikisz-; 
kas draugystes, uždarytu baž-i 
nyczias ir gal atimtu Bažny
czios nuosavybes. Bet visa tai 
butu Italijoje, o ne Vatikane.

Daug žmonių nesupranta kad 
Vatikanas yra atskiras krasz- 
tas su pilnomis teisėmis, taip 
kaip Amerika, Anglija ar kaip 
buvo ir Lietuva.

Komunistai nenorėtu ir ne- 
drystu visa svietą taip papik
tinti užimdami neginkluota 
kraszta. Jiems maža nauda bu
tu, o jie baisiai apsiszauktu. 
Jie greieziausia pradėtu griauti 
Bažnyczia su savo szmeižtais, 
melagystėmis . ir panasziomis 
szunystemis.

O jeigu Stalinas ir iszdrystu 
padaryti tai, ka Hitleris nadry- 
so ir smurtu užimti Vatikana, 
pasiunsti Rauduonaja Armija 
staeziai in Vatikana, tai ir tada 
nėra ko jau taip nusigąsti.

Szventas Tėvas tokiam užka
riavimui buvo pasirengęs kai 
Hitlerio armijos užėmė Italija. 
Vatikano sargams yra insaky- 
ta, kad jeigu prieszo armija už
pultu, kad jie parodytu maža 
pasiprieszinima ir tada greitai 
pasitrauktu laukti kito insaky- 
mo. Tas kitas insakymas butu 
pasiduoti. Tokia tvarka buvo 
nustatyta Hitleriui, kuris ne- 
dryso Vatikana užpulti.

Užiurint in visas galimybes 
ir aprokuojant didžiausias ne
laimes kurios galėtu Vatikana 
ir Popiežių isztikti, mes negali
me pamirszti kad Bažnyczia 
buvo didesniu ir galingesniu 
prieszu persekiojama, užka
riauta ir iszliko, iszgyveno, kai 
visi tie prieszai, vienas po kito 
gala gavo. Prieszas vis puola, 
o Bažnyczia vis kenezia; prie
szas nuvargsta bepuldineda- 
mas, o ^Bažnyczios kantrybe, 
kaip ir ji pati, yra amžina.

Szventame Raszte yra para- 
szyta kad ta Bažnyczia pragaro 
vartai nenugales. Gal Stalinas 
yra velnio apsiestas, bet tai 
reiszkia kad jis yra tik velnio 
pasiuntinys; tai kaip jis galėtu 
nuveikti darba, kurio visi vel
niai per amžius nepajiege nu
veikti?

Farma
Ant Pardavimo

• • \ i ■ • ' ■

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

Girard Manor, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVIŠZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.


