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NEAPKENCZIA
AMERIKOS Amerikos Karei

MAINIERYS £omunistai Reikalauja
1SZGELBETAS Mjrties

Per 10 Valanda Buvo 
Užkastas Mainose

raukiasiviai
Isz Kinij os

Meluoja, Szmeižia Ir 
Ir Isznaudoja 
Amerikifeczius

Kardinolas Mindszenty

BUDEPESZTAS,. VENGRI- 
JA. — Komunistu valdžios 
teismas ir to teismo advokatai 
reikalauja pilnos bausmes Kar-

: dinclui Mindszenty. Jis yra 
kaltinamas už savo kraszto isz- 
davima ir už savo veikla nu
versti esamaja valdžia.

Kardinolas Mindszenty su
kalbėjo malda už to teismo ad
vokatus, savo persekiotojus ir 
už savo kraszta.

Laikraszcziai pranesza kad 
Kardinolas Mindszenty prie 
visko prisipažino, kad jis pri
sipažino kad jis yra kaltas, ir 
paskui jis tik praszesi teismo 
susimylejimo. Žinios kurias 
mes dabar gauname, sako kad 
Kardinolas Mindszenty atszau- 
ke ta savo paraszyta laiszka ir 
dabar sako kad jis dabar gryna 
ir czysta teisybe sako ir kad 
tas laiszkas, jo paraszytas nie
ko nereiszkia.

Tas laiszkas apie kuri laik- 
rasztininkai dabar raszo, buvo 
paraszytas pirm negu Kardino
las Mindszenty buvo suimtas. 
Tame laiszke jis per savo dran
ga buvo paraszes, kad žmones 
netikėtu jeigu jis per teismą ka 
prieszingai pasakytu, nes jis 
jau tada nujautė kaip Komu
nistai ji kankins ir kaip ji ap- 
trucins kad jis sakytu ta ka jie 
nori kad jis sakytu.

“Ta Plieno Siena tarp Sovie- dabar priklauso karas ar taika

SHAMOKIN, PA. — Drau
gai ir kaimynai mainieriai per 
deszimts valandų dirbo ir pra
kaitavo, kol atkasė anglis ir že
me, kur szeszios deszimts dvie
ju metu mainierys buvo, kaip 
kapuose pakavotas. Mainu lu
bos ingriuvo ir szita mainieri 
pagavo.

Mainierys Alexander Pache- 
kailo buvo pagautas tarp keliu 
tonu anglių kai tos mainu lu
bos ingriuvo. Kai jo draugai 
galutinai prie jo priėjo, ir su 
virvėmis isztrauke, jis sau ra
miai rūke cigareta.

Kai ji isz to ingriuvimo isz
trauke, jis sake kad jam viskas 
tvarkoj ir kad jis nori eiti sau 
namo. Bet jis buvo nuvežtas in 
Shamokin ligonine, kur dakta-Į 
r ai pripažino kad jis sveikas, j

Mainieriai buvo isztrauke 
isz tu griuvėsiu jo sunu, kuris 
tenai pakliuvo,kai jis stengiesi 
savo tėvui in pagelba ateiti.

Daktaras Joseph Greco nusi
leido in mainas prižiūrėti ta 
mainieri, kai mainieriai atkasė 
maža skyle, kad buvo galima 
prie jo prieiti.

Buvo labai sunku kasti ir 
dirbti toje vietoje, kur tas mai
nierys buvo užkastas, nes tik įu įr jnusu yra tokia stora ir to- 
vienas mainierys galėjo dirbti; kia kieta> kad staeziai negali- 
taip tenai buvo ankszta. ma tikru žinių isz tenai gauti,

Kai to mainierio sūnūs buvo tai mes in tas žinias visai 
taip pat pagautas tame ingriu-i netikime. ’ Amerikos laikrasz- 
vime, tai jo kiti keturi sunai tininkai pareikalavo kad jiems 
nubėgo in miestą pagelbos iri ^tu parūpinta vieta tame 
tada visi draugai ir kaimynai teisme, bet Sovietu teismas vi

NEW YORK. — Komunis- 
tiszkas laikrasztis “Daily Wor
ker’’ primanęs kazoka szokti 
dabar, kai Kinijos vadas ir Pre
zidentas Chiang Kai-shek bu
vo priverstas pasitraukti isz 
valdžios ir savo darba ir vieta 
kitam pavesti.

Szito “Daily Worker” laik- 
raszczio redaktorius dabar taip 
džiaugiasi Chiang Kai-sheko 
atsisakymu ir pasitraukimu ne 
už tai, kad jis pyksta, ar turi ka 
pricszais ta Chiang Kai-sheka,

I bet už tai kad tas redaktorius, 
| John Gates, “baisiai neapken- 
| j ežia Amerikos ir Amerikie- 
I i ežiu.”

Szitas redaktorius, raudonas 
; Komunistas, savo laikrasztyje 

szitaip raszo:

KINIJA, KOMUNISTU
RANKOSE

NANKING, KINIJA. — Per 
daug visokios propagandos 
randasi apie Kinija, per daug 
visi musu laikraszcziai raszo ir 
per mažai pasako apie ta krasz 
ta ir kas tenais dabar darosi.

Komunistai dabar gali visa 
Kinijos kraszta užkariauti, jei
gu tik nori. Nuo Komunistai

stojo kaip vienas in pagelba.

VAGIS PADARE
KLAIDA

sai nepaklausė ir Amerikie- 
cziams neparupino vietos. Vien 

i tik Sovietu ir Komunistu laik- 
raszcziu atstovai ir raszytojai 

i tame teisme buvo inleidžiami.
Matyti kad Komunistai bijo-

NEW YORK.—Michael San- sj Amerikiecziu laikrasztinin- 
tanoelo, dvideszimts keturiu
metu amžiaus, vagis, inejo in Syke paskelbia. Szitame teisme 

nėra teisybes ir už tai Ameri
kos laikrasztininkai nerado 
czia vietos.

Mes nežinome nieko apie ligi Yangtze upes slėnio.

ku, kurie visados vien tik tei-

saliuna in Queens, parode at-1 
provinta revolveriu ir pasakė 
kad jie atėjo visus apvogti. ;

Jis nuo bartinderio, saliunin- 
ko Fred Beigel paėmė penkioli
ka doleriu ir jau ėjo laukan, 
bet jis viena didele klaida pa
dare. Jis užsigryžo ant to sa
li uninko kai jis ėjo prie duriu. 
Saliuninkas Fred Beigel nusi- 
stvere už karabino, kuris buvo 
už baro ir su tuo karabinu su
davė tam vagiui per galva.

Kai policija pribuvo, tai va
žis Santanoelo nebuvo nuvežtas 
in kalėjimą, bet in ligonbute su vienas jo prasikaltimas yra tai 
praskelta galva. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Viso Amerikos Užsienio Tvarka 
Asijoje Ir Rytuose Pakriko; Ko
munistai Užgrobė Turtingiausia 
Kinijos Dali; Vengrijos Komu
nistu Valdžia Reikalauja Bau

sme Kardinolui Mindszenty
ISZ RUSIJOS. — Rusijos Premjeras 

Stalinas sako, kad jo sveikata jam nepa-
“Kaip Kiniečm Komunistu vėlina atvažiuoti in Amerika < (U. S.) pasi- 

vadas, Mao Tse-Tung yra pasa
kęs: Viso svieto kapitalizmas ir kalbeti su Prezidentu Trumanu. Stalinas
pinigiszkas užgrobimas remiasi sa|^0 Į<a(j jįg mje|u noru SUSltikiU SU TfU- 

ant manu Sovietu Rusijoje, Lenkijoje ar Cze-
tik ant vieno stulpo ar balkio— 
Amerikos milijonieriai ;
“Wall Street.’’ Szitie musu 
draugo žodžiai duoda daug vil
ties Azijai ir Afrikai. Jau tie 
kapitalizmo laikai praėjo, ka
da bagoeziai Londine ar New 
Yorke galėjo pakirsti tautisz- 
kai laisvei kelia. ’ ’

Dar toliau mes skaitome to 
redaktoriaus straipsni:

“Prezidentas Trumanas, per 
savo Inkurtuvius prakalbas,Kinijoje. savo inkurtuvius prakalbas,

Jeigu Kinijos Prezidentas stengėsi papirkti Azijos ir Af- 
Chiank Kai-shek ir sugrysztu, likos žmones, prižadėdamas 
savo sena vieta vėl užimtu, jis jiems biznio ir pinigu. Bet Azi- 
jau nebegaletu atgaivinti tauti- jos ir Afrikos žmones gerai žino 
ninku partija, kaipo valdžia ar kad nei biznis, nei pinigai nie- 
kaipo armija priesz Komunis- ko nereiszkia be laisves ir be 
tus. Amerikos visa tvarka, vi
sa paszelpa Kinijai niekais nu
ėjo. Amerikos valdžia stengie
si paremti 450 milijonu Kinie- 
cziu, kad sudarytu taip sako
ma tvirtove priesz Komunistus. 
Nepasiseke. Visa musu Užsie
ni tvarka Azijoje ir Rytuose 
pakriko. Sovietu tvarka ežia 
puikiai eina.

Komunistiszka Kinija dabar 
; tęsiasi 1,500 myliu nuo sziaures 
in pietus, nuo Sovietu Rusijos

In

nepriklausomybes. Tai gyva 
vergija. Ir Trumanas dabar 
rengiasi paskirti daugiau pini
gu del kariszki apsiginklavimo 
negu kada nors buvo skirta. Ar 
tai ežia iszrodo, kad Trumanas 
ar jo Taryba tikrai nori ar 
jieszko taikos?

Czia grynas ir czystas melas! 
Mes staeziai ta poną redakto
rių pavadiname melagiu.

Amerikiecziai deda savo sun- ^a SUSieiti CzekoSlOVSkijoje Rt LenkijOJC 
kiai uždirbtus pinigus per tak . . , . . . r . . , .
sasirper visokias koiektas, Bet Stalinas labai mandagiai ir lipszmai kvie

Jis vieszai sako, kad jis 
su Amerikos Prezidentu Tni-

koslovakijoje. 
nori susitikti 
manu. Bet Amerikos naujas Sekretorius 
Acheson sako, kad “ežia yra tik politikos 
žingsnis, ir kad tai nieko nereiszkia Ame
rikos valdžiai ar tarybai.”

Stalinas sako, kad jis kelis kartus isz- 
reiszke savo norą atvažiuoti in Washinto- 
na, kad jis apie tai kalbėjo Rooseveltui ir 
Trumanui. Bet, jis aiszkinasi, kad dabar 
jam jo daktaras uždraudžia važiuoti laivu 
ar eroplanu. Stalinas penkias vietas So
vietu Unijoje pasiuiina Trumanui, kur jie
du galėtu pasisznėketi ir pasitarti: Moskva, 
Yalta, kur tie “Trys Didžiūnai” per kara 
buvo susirinkę, ir kelias kitas vietas.

Jeigu Trumanas nenori atvažiuoti in So
vietu Rusija, Stalinas sako, tai butu gali-

* O- - —O----- " X--- XX --- . -

Kardinolo Mindszenty veikla vakarus Komunistiszka Kinija kad suszelpus Europos krasz- TriHUHIia UtVUŽlUOti DOS ji iii SVCCZIUS. 
ar darbus, mes nežinome ar jis eina nuo dvieju ligi asztuoniu tais, kad nors kąsni duono*. pa- '
czia kaltas ar ne; bet tiek mes szimtu myliu ploczio. Tai yra rūpinus badaujantiems. Ir Stalinas sako, kad Kremhnas sutiktu pa- 
žinome, kad kaltas ar nekaltas,, apie czvertis visos Kinijos. Amerikiecziai daug visko U SU(^3FVll IcllkoS SUtSftl SU .A.SH"
jis teisybes szitame teisme ne-1 Tokius žemes plotus paimti repai siunezia, nors patiems1 *

Jis toliau sako, “Rusija nori už- 
Amerikiecziai neskolina,^betj baigtį szaĮ(a |iara Europoje if taikoje

D /
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ras. Jo teismas, jo advokatai ir Amerikoje reiksztu visas vals- daug daigtu dar sunku gauti. CFlkn. 
jo užtarėjai yra tuo paežiu sy- tįj.as nuo Maine ligi Floridos ................................... - * • •
kiū ir jo kankintojai. Jis yra prie Atlantiko upes, ir paskui duoda visai nesitikdami kad ~ .
jau pasmerktas pirm negu teis- in vakarus net ligi Didžiųjų tie kra3Ztai kada nors gales at. SU V1S31 gyventi, 
mo tardymai prasideda. Ežeru, Vidur vakarine j e Ame- siiyginti) savo skoia atmokėti. 

Tik viena jo nuodėmė, tik rikos dalyje. 
Komunistai dabar po savo tįkra> broliszka meile. 

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

Bet tuo paežiu sykiu jis atkartuojo Ru-
Amerikiecziai czia parodo savo ,

sijos pareikalavimus del taikos: Kad tuos

AMERIKOS KAREI
VIAI, RENGIASI 

ISZVAŽIUOTI 
ISZ KINIJOS

TSINGTAO, KINIJA. — Be
veik visi Amerikos kareiviai, 
marinai jau kraustosi isz Kini
jos. Tik saujale pasiliko ant lai
vu uoste, o visi kiti apleidžia 
Kinija. Amerikos laivynas teip- 
gi traukiasi isz szito kraszto.

Tsingtao mieste randasi apie 
trisdeszimtis tukstaneziu val
džios kareiviu, kuriu dauguma 
pasiduos Komunistams ir stos 
in ju eiles. Valdžios karininkai 
visomis galiomis stengiasi kuo 
daugiausia savo kareiviu lai
vais iszvežti.

Amerikos Laivyno Koman- 
dorius, Vice-Admirolas Oscar 
C. Badger niekam nepasako ka
da visas laivynas isz to kraszto 
pasitrauks, bet jis prisipažins- 
ta kad jau visi prisirengė, bet 
kuria diena iszplaukti. Vienas 
kariszkas laivas, ir vienas pre
kybinis laivas tenai dar pasi
liks. Dar kitas kariszkas laivas 
su kariszkais eroplanais tenai 
pasiliks.

1 Komunistu karo sztabas sa
ko, kad jie sutinka kad Ameri
kiecziai marinai tenai pasilik
tu ir tvarka palaikytu kol Ko
munistai kales savo tvarka in- 

s vesti.
Komunistai dabar ima visa 

ta maista ir visus tuos ginklus, 
kuriuos Amerika buvo pasiun
tus Kiniecziams. Amerikos 
P'aszelpos Komisijos nariai sa
ko kad jie dar vis stengsis isz- 
dalinti viską ka jie turi, nežiū
rint kas ta kraszta valdys.

— Mirti yra lengva; kožnas 
gali mirti. Bet gyventi yra daug 
sunkiaus, tai yra, gyventi do
rai, mielaszirdingai ir iszpildi-

(Tasa Ant 4 Puslapio) neti visus prisakymus Dievo.
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Kas Girdėt
Savo vaiko pasiklauskite, ar 

jis 'žino vardu nors vieno Uni
versiteto viena Prezidentą ar 
mokintoja.. Bet. jis žino visus 
tuos burlokus, kurie tame Uni
versitete futbole loszia.

Kai kurie teisinasi ir sako 
kad szitokie sportai duoda 
biednam vaikui stoti in Kole
gija, jeigu jis atsižymi tame 
sporte. Bet to sporto tas vaikas 
niekados nebotu galėjos iszeiti 
angsztesnius mokslus. Tai tei
sybe. Bet isz. keliu tukstanczius 
vienas toks atsiranda. Papras
tai, tie kurie gauna mokslą už 
dyka Universitetuose del savo 
futlboles žaidimo, ima tokius 
mokslus kuriuos sunku butu 
pavadin t i a ugsztesn i a i si a is.

Argi nebūtu geriau ir tikriau 
su mokslu suderinta, jeigu tie 
Universitetai, paskirtu savo 
mokslus už dyka tiems kurie 
atsižymi ne sportu, bet moks
lu.?

Kai vyrukas gali ta futbole 
toliau ir tiksliau nuspirti negu 
kiti, tai nereiszkia. kad jis jau 
mokslo suolui tinkamas. Jeigu 
jam augsztesnis mokslas rupi, 
tai tegu jis savo mokslu pasi
rodo, mokyklos kambaryje, o 
ne ant futboles lauko, kur kie
ta galva daugiau reiszkia negu 
protas.

Armijos dabar jau nenori im
ti jaunus vyrukus panevalia in 
vaiska nes laibai daug', net ir per 
daug jaunu vyruku stoja sava
noriais in vaika. Szitie vyru
kai stoja savanoriais in vaiska 
už tai, kad jie sau tinkamu dar
bu neranda. Czia rodos keis
tai skamba. Musu fabrikantai 
ir biznieriai vis sako, kad jiems 
reikia darbininku, valdžios 
žmones mums aiškina, kad 
sziandien daugiau žmonių dir
ba negu kada, nors dirbo, kad 
dabar mažiausias skaiezius 
žmonių be darbo. O musu jau
ni vyrukai stoja in vaiska už 
tai, kad jie darbo neranda.

Ana sanvaite mes raszeme 
kad mums labai patinka kad 
Amerikos Prezidentas dabar 
gaus didesne alga. Mes sakeme 
kad net ir szimtas tukstaneziu 
ant metu tai jau ne per didele 
alga, musu kraszto prezidentui. 
Me.s prilyginome savo kraszto 
Prezidento alga prie kitu krasz- 
tu Prezidentu ir Karalių algų 
ir parodėme kad musu Prezi
dentas mažiausiai gauna.

Kai kurie isz musu skaityto
ju, pasipiktino, kad mes suti
kome ir net pagyrėme toki nu
sistatymą jam alga padidinti. 
Sztai keliu kitu musu biznie
rių algos, prilyginus prie musu 
kraszto Prezidento algos:

Biznierius kuris nieko neži
no, bet baisiai daug’ intekmes 
turi, kuris tvarko ir veda kru- 
tamuju paveikslu, “Moving 
Pikczieriu ’ ’ pa garni nima, gau
na asztuonis szimtus tukstan
eziu doleriu in metus.

Biznierius, kuris tvarko1 ir 
rengia, visokius sportus gauna 
du szimtu tukstaneziu doleriu 
•in metus.

Fabrikantas kuris prižiūri ir 
veda, fabriku darbus gauna, tris 
szimtus tukstaneziu doleriu in 
metus.

Per radija žinių skelbėjas; 
tas kuris mums ne žinias duoda

bet. savotiszku's pamokslus dro-1 
žia. ir pasako mums ka mes tu 
rime tikėti ir ka. turime sakyti 
ir kaip mislyti, gauna septynis 
szimtus ir penkios ■ deszimts 
tukstaneziu doleriu in metus.

O viso musu kraszto Prezi
dentas, kuris turi rūpintis vi
sais vidaus ir Užsienio reika
lais, kuris visus mus atstovau
ja, gauna tik szimta. tukstan- 
cziu doleriniu in metus.

Darbo Sekretorius T o b i n 
pyksta ant laikrasztininku ir 
jie pyksta, ant jo. Jis nusi
skundžia., kad laikrasztininkai 
taukiai paskelbė, kad jis ta ar 
ta sake per prakalbas kai jis 
nieko panaszaus nebuvo pasa
kos. Laikrasztininkai pasitei
sina ii- patys nusiskundžia, kad 
Darbo Sekretorius Tobin nie
kados jiems neduoda, savo pra
kalbu nuoraszo pirm negu jis 
tas prakalbas sako, ir už tai lai
tas prakalbas sako ir už tai 
laikrasztininkams beda, sugau
dyti ir sužinoti apie ka jis kal
ba. Tobin sako, kad jis nepra
tęs savo prakalbas isz anksto 
pasiraszyti kaip kiti daro ir jis 
sako kas jam ateina in galva.

Nors Graikams dabar labai 
reikia galingos ir vieningos 
valdžios, bet Amerika perspėja 
Graikijos valdžia kad Ameri- 
kiecziams 'baisiai nepatiktu ka- 
riszka valdžia, tame kraszte.

Trys profesoriai Washingto- 
no Universitete buvo paszalin- 
ti, pravaryti, nes Universiteto 
Tar.pba nusprendė kad Komu
nistas Profesorius nėra, tiku
mas tenai mokyti. Profesorius 
Herbert J. Philips, Philosophi- 
jos mokintojas ir Joseph Butt
erworth, Anglu kalbos mokin
tojas prisipažino vieszai, kad 
jiedu yra Komunistai. Profe
sorius Ranlph H. Gundlach, 
Psychologijos mokintojas ne- 
užsigyne ir neprisipažino, kad 
jis yra ar nėra Komunistas. Vi
si trys sako kad jie kreipsis in 
augsztesni ir pasiprieszins Ta
rybos nusistatymui.

Mes norėtume to Universite
to Taryba pagirti už toki drą
su žingsni, kad tie Komunistai 
buvo paszalinti, bet mes nega
lime isztrivo.ti ir pakęsti nepa
klausė kodėl taip ilgai tai Ta
rybai eme loki žinksni paimti ? 
Ar ta to Universiteto Taryba, 
tik dabar isz saldaus miego'pa
budo, lik dabar dažinojo kokie 
Profesoriai tenai mokina? Szi
tie trys Profesoriai jau seniai 
jau seniai tenai mokina. Tary
ba gerai padare kad juos pa- 
szalino bet ta. Taryba butu 
daug geriau padarius jeigu 
daug aukseziau butu taip pa
darius.

Annabelle Bugar buvusi dar
bininke del Amerikos Ambasa
doje, Rusijoje, kuri pernai isz- 
sižadejo Amerikos pilietyst.es 
Moskvoje, ir apsi'ženijo su Ru
sijos operos dainininku, Kon
stantin Lapshin, jau gavo gana 
to Raudono Rojaus. “ Asz par
važiuoju in Amerika, kai tik 
savo popieras ir pavelinima 
gausiu,’’ ji pasakė savo seserei 
Amerikoje per telefoną.

Prancūzai kurie parvažiavo 
isz Rusijos sako, kad apie 
szimtas Ispanijos lakiniu kurie 
buvo Komunistu tenai pasitins
ti pasimokinti, 1937 ir 1938 me
tuose, dabar yra kalėjimuose 
Karaganda, o

LIETUVIAI! ■

Jau penkta karta minime 
Ijiet.uvos Valstybes atstatymo: 
“16 Vasario Szvente,” būdami 
atskirti geležine uždanga nuo 
savo Gimtosios Žemes ir net. ne- j 
galėdami susisiekti su Tėvynė-! 
je pasilikusiais broliais ir se
serimis. Tevyneje vyksta, ne-1 
gailestingas persekiojimas, fi
zinis Lietuviu Tautos naikini- 
msa. ir trėmimas, kuris taip pat 
reiszkia nors ir ]eta, bet tikra 
mirti tolimose Sibiro taigose. 
Tai daroma XX amžiuje, kada 
tarptautinis teismas pasmerkė 
nusikaltimus priesz žmoniszku 
ma kada. Jungtiniu Tautu Or
ganizacija savo paskutinėje se
sijoje priėmė žmogaus teisiu 
deklaracija ir pasmerkė geno 
cida. “16 Vasario Szventes” 
proga mes siuneziame kovojan
tiems ir persekiojamiems tau- 
tiecziams Tevyneje ir isztrėmi
me savo gilia, broliszka užlie
jau ta, ii i sipa r eigodami 11 en u i 1 s- 
tanezia energija, lesti kova, ligi 
pergales.

Pasau lines politikos raida 
vystosi musu naudai, musu 
prieteliu ir užtarėju skaiezius1 
gausėja, papildydamas musu 
paežiu kovotoju eiles. Ateitis j 
mums teikia, daugiau iszsilais- Į 
virtimo vilcziu, bet ir sziandien 
dar nežinome, kada laimėsime j 
ir galėsime gryžti in savo isz- 
laisvinta Tėvynė. Gyvenama
sis laikas mums stato visa eile 
nauju uždaviniu, kuriuos pa
sekmingai spręsdami turime 
dalyvauti visi, neatsižvelgiant 
kur begyventume ir kokia pa
saulėžiūra iszpa'žintume.

Sunki ir nelygi Lietuvos lais
vinimo kova reikalauja isz mu
su sutelkti visas gyvąsias jie- 
gas ir vieningai dirbti. Visi ta 
dauba trukdantieji kliuviniai 
turi būti isz musu tarpo pasza
linti. Sziandien mes turime 
jieszkoti ne to, kas mus skiria, 
bet to, kas mus jungia. Tik su
burtomis jiegomis veikdami 
mes laimėsime.

Jieszkodami pagelbos Lietu
vos iszlaisvinimui mums vi
siems pažinstami, seni ir prity
rė politikai yra iszvyke in 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Vyriausiasis Lietuvos Iszlais- 
vinimo Komitetas teikia tai mi
sijai ypatinga reikszme Lietu 
vos laisvinimo darbe. Tos misi
jos sėkmingumui reikia, kad 
mes visi ja remtume kuo kas 
galime. Ypacz dideles paramos 
musu delegatams laukiame isz

Nors Republikonai be
veik visur gavo per nosi per 
rinkimus, kai visi laikrasz- 
cziai spėjo ir sake kad Re
publikonai laimes rinkimus 
ir sziu metu Prezidentas bus 
Republikonas, bet visgi per 
Prezidento Trumano Inkur- 
tuves, Republikonas Guber

musu broliu Amerikiecziu, ku
rie visada.'sunkiomis Lietuviu 
’rautai valandomis pirmieji at
eidavo pageJIbon.

Lietuviu ’rautos laisves kova 
reikalauja, nemažai ir materia-' 
liniu isztekliu. Atsirandant vis 
naujiems uždaviniams ’rautos 
Fondo iszlaidos didėja, o pa ja-: 
mos del vyksi miežio tremtiniu 
kilnojimosi mažėja. “16 Vasa
rio Szventes” proga Vykdomo
ji Taryba skelbia tradicini Lie
tuvos laisvinimui auku vaju. 
Vyriausiasis Lietuvos Iszlais- 
vinimo Komitetas kvieczia vi
sas Europoje ir kituose pasau
lio kontinentuose esanezias lie
tu viszkas organizacijas ir pa-Į 
skims asmenis būtinai prisi-i 
dėti prie vajaus organizavimo' 
ir aukų rinkimo, o visus Lietu 
viris, pagal iszgales paremti 
’l’a utos Fonda.

Esantieji tremtyje lietuviai 
skirstosi po visa pasauli jiesz- 
kodami laikines prieglaudos. 
Szia proga su dideliu dėkingu
mu minime tuos krasztns, ku- 
riu vyriausybes placziau pra
vere tremtiniams duris ir tei
kia, jiems darba ir pastoge. Isz- 
barstytu pasaulyje Lietuviu 
jiegos, 'be jungi an ežios organi
zacijos bus menkos. Sziorns jie- 
goms stiprinti kuriama Pasau
lio Lietuviu Bendruomene, ku
ri jungs visus Lietuvius. Taigi 
kiekvieno Lietuvio szventa pa
reiga dalyvauti bendruomene je 
ir veikliai insijungti in Lietu
viu Tautos kova priesz. jos nai
kintojus kuo kas gali: gyvu žo
džiu, spauda, organizaciniu 
dar bu, inaterial i ne parama. 
Kurdamiesi svetimuose krasz- 
tuose mes niekad neturime pa- 
mirszti kelio Tėvynė ir tęsti 
Lietuvos laisvinimo darba. Mes 
turime vengti keliu, kurie veda 
i n n 11 tau įėjima i r k I i udo giyžt i 
i s z 1 a is viri t oi i Tėvynė.

Trisdeszimts pirmąją Lietu
vos Nepriklausomybes atstaty
mo szvente mes sutinkame su
sirūpinimo, susikaupimo ir ge
dulo ženkle, szaukdamiesi 
A u kszcziausiojo pagelbos isz- 
teseti ta kova ligi visiszkos per
gales. Laimejima nuims laiduo
ja musu 'bylos teisingumas. Isz 
szito kieto bandymo iszeisime 
užgrūdinti ir neiszsenkanczio- 
mis jiegomis iszlaisvintoje de
mokratinėje Lietuvoje imsimės 
atstatymo ir kūrybos darbo.

Vardan tos Lietuvos vienybe 
težydi!

- Vyriausiasis Lietuvos Isz- 
laisvinimo Komitetas. i

Republikonu Dovana

natorius Fuller Warren isz 
Floridos, pasiuntė dideli py
ragą Prezidentui Trumanui 
per tas iszkilmes. Tas pyra
gas buvo net isz Floridos at
vežtas in Washingtona ir nie
kas jo neragavo, kol pats Gu
bernatorius Fuller Warren 
ta pyraga prapjiove ir vi

PAGALVOKIME |
KA DAROME

Tremtiniu szelpimas isz Į 
Amerikos vykdomas liek pa
vieniui, tiek organizuot u bildu. 
Kadangi daug tremtiniu turi 
giminiu ir pažystamu, tai visai 
natūraliai, jei gyvenantieji czia 
ju tautiecziai susiraszineja su 
jais ir patyrė j u sunkia būkle, 
stengiasi kuo galėdami juos su 
szelpti pasiųsdami ar tai ru'bu, 
maisto, o kartais ir pinigu. Tik 
deja, kad tokiu laimingųjų yra 
ne daug. Patikrintomis žinio
mis skaiezius asmenų, kurie 
gauna, vienokios ir kitokios pa.-' 
rainos isz pavieniu asmenų, yra 
apie 10,000, o tuotarpu apie 40,- 
000 tremtiniu gauna pasželpu 
tik isz, bendro fondo. Taigi tie 
ašmenys, kurie szelpia tik savo 
gimines ir pažins tarnu s, o ne
prisideda prie B ALF’o rėmi
mo ir net kartais atkalbinėja 
kitus, daro žala bendram trem
tiniu gelbėjimo darbui.

Kiti dar susigalvoja atskirai 
siunsti siuntinėlius už surink-
t us iszvisuomenes pinigus at
skirom tremtiniu grupėm, tam 
tikrai stovyklai, moksleiviu 
grupei ir panasziai. Taip dary
dami pa.mirszt.ama. kokia žala 
daroma tiems, kurie visai nie-l 
ko neįgauna. Imkime, kad sztai 
grupe Amerikiecziu ar nesenai 
atvykusiu i u Amerika, tautie- 
cziu parinks auku ir pasius vie
nai kokiai nors vargstaneziai 
t remty je gimnazi jai. Žinoma, 
gavusioji instaiga 'bus paten
kinta., gražiai padėkos, bet ar 
pagalvojama, koks jausmas bus 
kitose panasziose sanlygose es- 
aneziose mikslo instaigose. Ki
tas gali pasakyti, kad kais 
mums rupi apie kitus, vienok 
tai butu per žiauru ir isz esmes 
neteisinga. Mums turi rūpėti 
visi tremtiniai, kurie kenezid 
varga, ypacz naszlaicziai, vai- 
kneziai, ligony s, seneliai, kuriu 
priska.itoma apie 20,000 ir ku
riems paszelpa reikalinga pir
moje eilėje ir organizuotu .'Liu
du.

Kada, žmones a I kaili i r net u- 
kuo apsivilkti, tai paskirstymo 
isztekliu klausimas yra labai, 
ne lengvas. Mes czia gyvenda
mi, toli, negalime geriau isz- 
spresti kam kas reikia duoti, 
negu vietiniai komitetai paežiu 
tremtiniu iszrinkti. Jeigu ir 
jiems sudaro daug galvosūkio 
ir 'sunkumu teisingai padalyti, 
tai nenorėkime ir neužsimoki-
me vykdyti szelpimu atskiro
mis grupėmis isz Amerikos.

siems po szmota padalino.
Jis su szita savo dovanele 

norėjo pasakyti kad Republi
konai nepyksta ir neketina 
atkerszyti už tuos rinkimus, 
per kuriuos Demokratai be
veik visur laimėjo.

□ □ o

THE NAIKINAI FOUNDATION FOR INFANTILE PARALVSIS

Kariszki Ginklai Vien 
l ik Del Taikos

Francuzu augszcziausias 
komisijonierius, Joliot Curie 
sako kad Francuzijos fabri
kai kurie gamina ta sprogs- 
tanezia “Atom” bomba, vis
ką daro ir gamina vien tik 
del taikos. Jis sako kad 
Francuzija apie kara nei ne- 
szneka nei nemislina. Bet 
Amerikos didžiūnai ir laik
rasztininkai yra labai susirū
pinę apie tuos Francuzijos 
fabrikus kurie gamina tas 
sprogstanezias bombas, nes 
beveik visi tu fabriku virszi- 
ninkai yra Komunistai.

Gaunama/ ne mažai nusiskundi
mu del tokiu grupiniu szelpimu 
ir tokie nusiskundimai visai 
vietoje. Jei kas nori savo gimi
naiti aHlia pažinstama asme- 
niszka suszelpti, tai praszome 

i tai daryti ir už tai galima, tik 
pasveikinti, Ind jeigu parenka ‘ 
mos leszos isz platesnes visuo
menes ar tai per susirinkimus, 
pobūvius ar auku lapais, tai ta
da tenka szelpti visus tremti
nius, o ne pavienius asmenis ar 
grupes. Jog tam ir yra suorga
nizuotas ir valdžios palaikomas 
Bendras Amerikos Lietuviu 
Bondas tremtiniams szelpti. Jis 
vra viisiiomenes rinktas orga |i ’ / •
nas, valdnojamas ir jo apyskai 
tali krinama. NepasiJ ik; jinuii 
czia neturi but i vietos.

Del neapsvarslymo, gamln ir
Į nepagalvojinio nekirskime sz.a 
kos, aid kurios didžioji dangų 
ma nnisii tremtiniu kabo. Pa
galvokime ka darome ir kas bu
ku jeigu BALF’as del leszu sto
kos imt raukt u szelpimo dalba 
kokioje padėty atsiduriu dau
gumas n ms u tremtiniu, musu 
Raudonasis Kryžius, musu

i naszlaicziai ir ligonys, o taip 
pat tiek tremtiniu imigracijos'

i T 

reikalai.
Tagi eikime pramintu senu 

Amerikiecziu keliu, remkime 
BALF-o pinigini vaju, kad jis 
galėt u vykdyti suplanuota szel- 
pimo daiba ir pagelbėtų tietu- 
viarnas emigracijos reikaluose.

Aukas siuskite: United Lith
uanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc. 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

GELBĖKIME
TREMTINIUS

BALF-as, musu vienintele 
tremtiniu szalpos ir globos or
ganizacija, pergyvena sziuo 
metu sunkia finansine būkle. 
Per ketverius metus beszel- 
piant tremtinius BALF-as pa
siuntė jiems pinigais, maisto 
produktais, rūbais, avaline ir 
kitokiomis gerybėmis arti 2,- 
000,000 doleriu vertes. Vienok, 
deja, to neužtenka, tik dalis 
tremtiniu iszemigravo, o dides
nioji dalis apie 50,000 tebera 
stovy klosi*. 20,000 naszlaiczin, 
vaikucziu, ligoniu, seneliu lau 
kia isz Amerikieczu pagelbos/

’Todėl BALF-as kreipiasi in 
Jus, brangus tautiecziai, pra- 
szydamas auku tremtiniams 
gelbėti. Neatideliokite szio rei
kalo ir skubiai siuskite aukas: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc. 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

I

Some of my nephews and nieces want 
Io save regularly and actually do it. 
Others mean to save but don’t alwajw 
get around to it. These latter are the 
ones who ordy think about a budget. 
The best way to save is to do it on a 
regular basis, every pay-day. And the 
best investment is U. S. Savings Bonds.

If you’re on a payroll, enroll for the 
Payroll Savings Plan where you work, 
or, if self-employed, sign up for the 
Bond-a-Month Plan at your bank. Either 
way, you're building future security in 
the soundest way possible. And your 
money increases, four dollars for three 
in 10 years’ time.

V S Treasury Department

pilietyst.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Pasakaite
Vyras Apsiredas Kaipo 

Mergina

pas mane. N.” Ir nuo szios die
nos asz su Nadyte pradedu kas
dien vaiksztineti cziuožyklen 
ir, lekiant žemyn rogutėse, asz

vaiku. Kaip mes drauge kadai
se va.ikszcziojome cziuožyklen, 
kaip vejas atneszdavo jai žo
džius “asz jus myliu, Nadyte,”

QIEDRAS 'žiemos vidurdie
nis. Stiprus iszaltis. Mes sto

vime auksztam kalne. Nuo mu
su kojų iki pat ’žemei traukiasi 
nuolaidi lyguma, in kuria sau
le žiuri, kaip in veidrodi. Szale 
mus mafžos rogutes apmusztos 
a iszki a i-ra.u dona, gel umbe.

— Nuvažiuokim žemyn, Na
dezda. Petrovna! Maldauju asz. 
Viena, tiktai karta! Tikėkite, 
pasilinksime visiszkai sveiki!

Bet Nadyte Ibi josi. Visas at
stumas nuo jos mažu kalioszu 
iki galui ledu kalno rodosi jai 
baisia, neiszmatuojamai gilia 
bedugne. Apmirszta jisios dva
sia ir paliauja alsavus, 'kada ji 
žiuri 'žemyn, kada tiktai asz pa-1 
siulau sėst rogutesna. Bet kas- - 
gi 'bus, jeigu ji pasiryž nutekti' 
bedugne! Ji mirs, iszeis isz pro- i 
to.

— Maldauja, Jus! Sakau 
asz. Nereikia, bijotis! Supras 
kite-gi, tai akla, baime.

Nadyte greitai sutinka, ir asz 
isz veido matau, kad ji sutin
ka turėdama, pavoju gyveni
mui. Asz sodinu ja iszbalusia, 
dreibanczia. in rogutes, apsika
binu ranka ir drauge su ja. lei
džiuos bedugne.

Rogutes lekia, kaip kulka. 
Skiriamas oras musza veidan, 
staugia, szvilpia ausyse, ple- 
szia, skaudžiai gnyba isz pik- 

'tumo, nori nutraukti nuo pa
ežiu galva. Nuo vėjo spaudimo 
nėra jiegn alsuoti. Rodosi, pats 
kipszas apkabino mus savo le
tenom ir'staugdamas tempia, 
pėklon. Apsupa, daiktai susilie
ja vienon ilgon beganezion 
juostom Sztai, szitai dar aki
mirka. ir rodosi, mes žūsime!

— Asz myliu jus, Nadė! Sa
kau asz pusbalsiai.

Rogutes pradeda bėgti vis 
leeziau ir leeziau, staugimas 
vėjo ir užimąs pavažų jau ne 
taip baisus, alsavimas jau ne- 
bea.prairszta, ir mes, jau a.p- 
aezioj. Nadyte nei gyva, nei mi
rusi. Ji iszbalusi, vos alsuoja. 
Asz padedu jai atsikelti.

— Ne už ka kita kart neva
žiuoju, sako ji, žiūrėdama in 
mane plalcziomis, pilnomis bai- 

. mes akimis. Ne už ka. pasauly!
Asz vos nenumiriau!

Vyrukas C. Robert Jen
nings, isz Eufala, Alabama, 
yra apsirėdęs kaipo graži ir 
viliojanti mergina, kai 
Princetono Universiteto vy
rai sulosze drama, veikalą, 
pavadinta “All in Favor.” 
Dauguma žmonių tikrai mis
tino kad tai graži mergina.

Jis savo mokslus užbaigs 
1951 metuose, yra baigės ma
žesnius mokslus in Culver 
akademijoje. Jis nėra koks 
lepsze, nes jis moka gerai 
valtele irtis, žaidžia tenisą ir 
yra ant redaktorystes sztabo 
Princeton Universiteto “Ti
ger” žurnalo. Jis ežia apsi
rėdęs kaip ta mergina kuria 
jis atvaizdavo per loszima.

Truputi palaukus ji atsi- 
peiksti ir jau klausiamai dirs
telia. man akysna: ar asz. pasa
kiau tuos keturis žodžius, ar jie 
tik pasigirdo jai tame ūžesy? 
O asz stoviu szale jos, rakau ir 
atydžia i žiūrinė j n sa vo pirati
ne.

Ji ima mane po ranka ir mes 
ilgai vai'ksztinejani apie kaina. 
Slėpinys, matomai, neduoda jai 
ramybes. A]- buvo isztarti tie 
žodžiai, ame? Taip, ar ne? 
Taip ar ne? Tai klausymas sa
vimeiles, garbes, gyvenimo, 
laimes, klausymas labai svar
bus, pats svarbiausias pasauly. 
Nadyte nekantriai, liūdnai, du 
rianeziu žvilgsniu dirstelia 
man veidan, kaž ka kalba, lan
kia, laukia ar neprasznekesiu 
asz. O koks žaislas sziame mie
lame veidelyj, koks žaislas! 
Asz matau, ji galinejasi su sa
vim, jai reikia ka tai pasakyti, 
-bet ji neranda žodžiu, jai. ne
jauku, baisu, kliudo džiaugs
mas.

— Žinote ka? Sako ji, žiū
rėdama in mane.

— Ka? Klausiu.
— Imkim dar karta. Nusi- 

leiskim,

Mes užkopiame laiptais kal
no. Vėl sodinu vargsze, dreban- 
czia Nadyte in rogutes, vėl mes 
lekiame baision 'bedugnėn, vėl 
staugia vejas ir ūžia pavažos, 
ir vėl prie paties tvireziausio 
ir trukszmingiausio rogucziu 
insilekejimo sakau pusbalsiai:

— A sz myl i u jus, N adyte!
Kada rogutes sustoja, Nady

te apmeta žvilgsniu kaina, ku
riuo mes lik ka. važiavome, 
paskui ilgai žiuri mano veidan, 
insiklauso in mano baisa, vie
noda ii- szalta, ir visa, net muf- 
ta ir gobtuvas jos, figūrėlė — 
reiszkia galutina nesupratimą.. 
Ir vedėjos paraszyta:

— Kame-gi dalykas? Kas 
isztare tuos žoždžius? Jis, ar 
man liktai pasigirdo.

Szis nežinojimas neduoda jai 
ramumo, ir veda isz kantrybes. 
Vargsze mergaite neatsako in 
klausymus, raukosi, pasiryžusi 
apsiverkt i.

Ar neeiti mums namo? 
Klausiu.

— O man, man patinka szis 
važinėjimas, sako ji rausdama. 
Ar nenuvažiuoti mums dar 
karta?

Jai “patinka.” szis važinėji
mas, o tuo tai/pu, sėsdama ro
gutesna, ji, kaip ir anuos kar
tus, vos alsuoja isz baimes, dre
ba..

Mes leidžia mes trecziu kart, 
ir asz matau, kai]) ji žiuri man 
veidan, seka mano lupas. Bet 
asz dedu prie lupu nosine, kosz- 
cziu ir, kada pasiekiame vidu
rio kalno, suspėju isztarti:

Asz. jus myliu, N adė!
Ir slėpinys pasilieka, slėpi

niu! Nadyte tyli, apie ka tai 
mano. Asz palydžiu ja nuo 
cziuožynes namo, ji stengias ei
ti pamažu, retina, žingsnius ir 
vis laukia, ar nepasakysiu asx 
jai t u žodžiu. Ir asz matau, kaip 
kenezia jos duszia, kaip ji da- 
10 savy pastangas, kad nepasa
kyti:

— Neg-ali-gi būti, kad juos 
butu isztares vejas! Ir asz ne
noriu, kad lai sakytu vejas!

Kita diena ryte asz gaunu 
raszteli: “Jeigu eisite szian- 
dien cziuožyklen, .tai užeikite

kiekviena, karta isztarin pus
balsiai vienus ir tuos paežius 
žodžius:

— Asz myliu jus, Nade!
Greitai Nadyte pripranta 

prie szios frazes, kai kokioje 
kaltėje. Ji gyventi be jos nega
li. Tiesa, lėkti nuo kalno, kaip 
ir pirmiau, baisu, bet dabar 
jau baime ir pavojus priduoda 
atskira sužavejima žodžiams 
apie meile, kurie, kai]) ir pir
miau, sudaro slėpinį, ir vargina 
duszia. Intariami vis tieji du: 
asz ir vejas. Kas isz dvieju prr- 
sipažysta jai meileje, ji nežino, 
bet jai, matomai, jau vis viena, 
isz kokio indo gerti,, vis tiek, 
bile tik būti girtam..

Kaip tai vidurdieni asz isz- 
ejau cziuožyklen vienas; insi- 
maiszes minioje, asz matau, 
kaip prie kalno prieina Nady
te, kai]) jieszko akimis manes. 
Paskui ji drąsiai eina laiptais 
virszun. Baisu leistis vienai, o, 
kaip baisu! Ji iszbalusi, kaip 
sniegas, dreba, ji eina tartum, 
'bausmei, 'bet eina, eina be ati- 
dairos, sprendžiamai. Ji, mato
mai, nusprendė, greitai, pamė
ginti: ar bus girdėti tie nuo
stabus saldus 'žodžiai, kada ma
nės nėra? Asz matau, kaip ji, 
iszbalusi, iszbaimes atvira bur
na, sėdasi rogutesna, užmerkia 
akis ir atsisveikinusi amžinai 
su žeme, judinasi isz. vietos. 
“Žžžžž...” ūžia pavažos. Ar 
girdi Nadyte tuos žodžius, asz 
nežinau. Asz matau tiktai, kaip 
ji atsikelia isz rogių bejiege, 
silpna. Ir matyti isz jos veido, 
ji ir pati nežino, ar girdėjo ji ka 
nors, ar ne. Baime, kol ji važia
vo žemyn, atėmė jai galimybe 
skirti balsus, suprasti.

Bet sztai užstoja pavasario 
menuo Kovas. Saule, daros ma
lonesne. Musu ledo kalnas tam
sėja, pameta, savo blizgėjimą ir 
tirpsta, galutinai. Mes nustoja
me važinėtis. Vargszei Nadytei 
daugiau jau nėra kur girdėti 
tuos žodžius, bet ir nėra kam 
isztarti juos, nes vėjo negirdėti, 
o asz ruosziuosi Petrogradan— 
ilgam, tur but, amžinai.

Kaip tai priesz iszvažiavima, 
dienom dviem, patamsiu sėdžiu 
sodely, o nuo kiemo, kuriame 
gyvena. Nadyte, sodelis szis at
skirtas a.ukszta tvora. Da. gana 
szalta, po meszJais da. sniegas, 
medžiai mirė, bet jau kvepia, 
pavasariu, ir, rengdamiesi nak
vynėn, trukszmingai rėkia var
nėnai. Asz prieinu prie tvoros 
ir ilgai žiura.u in plyszi. Asz 
matau, kaip Nadyte iszeina in 
gonkas ir insmeigia liūdna, 
vaitojanti žvilgsni in dangų. 
Pavasario vejas puczia. jei tie
siog in iszbalusi, liūdna veidą. 
Jis primena jai ta, veja, kuris 
staugė mums tada kalne, kada 
ji girdėjo tuos keturis žodžius, 
ir veidas jos darosi liūdnas, rie- 
do aszaros. Ir va.rksze mergaite 
isztiesia ' abi rankas, kaip ir 
praszydama vėjo atneszti jai da 
karta tuos žodžius. Ir asz, susi
laukęs vėjo, sakau pusbalsiai:

— Asz myliu jus, Nade!
Dieve mano, kas darosi su 

Nadyte! Ji. suszunka, szypsosi 
visu veidu ir tiesia prieszais ve
ja rankas, lisksma, laiminga, 
tokia gralži.

O asz einu gulti...
Tai buvo jau senai. Dabar 

Nadyte jau už vyro; ja iszleido 
ar ji pati isztekejo — tai vis 
vien, už sekretoriaus 'bajoru 
kilmes, ir dalbai jos jau trejetas 

J

O man dabar, kada, likau vy
resniu, jau nebesuprantama, 
kam asz sakiau tuos žodžius, 
kam žaidžiau. —V. V.

----- G ALA S-----

PILVO 

GASAI!

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Malianoy City, Pa.

— neužmirszta, jai dabar tai 
pats laimingiausias, pats jaus
mingiausias ir puikiausias at
minimas gyvenime. Vargs žiu

Grabas

Kencziate nuo gasu ir iszsiputiino isz 
priežasties užkietėjimo? Ar jus tu
rite jaustna “pilnumo,” kuris gadina 
jusu apetitą? Tada jus turite pada
ryti, kaip daugelis tukstaneziu, kurie 
sėkmingai daro nuo 1887 metu—im
kite laiko iszbandyta, atsakanti sto- 
machic-tonic vaista viduriams liuo- 
suoti.

Sako kad, 
Kone visur yra 

valkatų,
Ir tarpe musu 

mergeliu, 
Netoli Pottsvilies gali 

jais užtikti, 
Kaip autobiliai nakti 

įszsivelka, 
Net isz ryto parsi velka.

Tėvas, motina nieko 
nesako, 

Kaip bus su dukrele, 
Tai bus, tiek to, 
Su Lietuviais ne 

nori užsidėt, 
Nei kas, nei

žiūrėt, 
Ba isz kitu tautu

turi.
Negana to kad 

nes z neką, 
Ir ant juoko palieka, 
Mat, tokios niekam 

l netiko.
Mano patarimas: 

Vyreliai szalinkites 
nuo tokiu, 

Ir nei gero neduokite, 
Jeigu josios su jumis 

taip apsieina.
* * *

Mano kūmas Taradai'ka 
sako, 

Kur neszvari gaspadine, 
Ten ir bute paskutine,

O jeigu gaspadine 
szvari ir jauna.,

Ir da patogi gana, 
O da. senyvas menkinąs, 

Tai mat ir ne kas! 
Viename hauze tokia 

porele gy vena, 
Bet kaip gyvena,

Velniai tikrai žino, 
Nes per diena ėdasi 

ir muszasi, 
O jeigu vyras nori 

muszt, 
Tai kiti vyrai bobele 

apgina,
Ir da gaspadorui 

in kaili inkreczia.
Tai mat, ka ant 

svieto dedasi!
* sfc *

Po Amerika pradeda 
platy tis ’bedarbe, 

Bet kam tas kvailys 
turi būti darbe ?

Taigi, isz nubodumo, 
Vieni kitiems neapleidžia, 

Ba. tauriu ‘n- dieliu 
krauja leidžia.

Ten kur vienoje 
mieštoje, 

Tai iszt.ikro nekuriu
’ svaiguluoje.

Blogai dedasi terp 
j mus,

O kas da už keliu 
•metu bus?

Tas niekas nežino, 
Tiktai pats Dievas,

y ANO vienatine Mariuką 
mano vargingas kūdikis!

Atsitiko jau ne matysiu tavias 
daugiau! Kaip-gi galima nu
mirt szeszfam mete, būdama 
teip mylima, per savo mot.yna? 
Kai]) tai liūdna, žiūrėti ant 
mirsztanczio kūdikio, kuris 
žiūrėdamas su aszaromis rodos 
meldže palengvinimo, kuri ne
galėm a. jam duot! Ar-gi kūdi
kis ne mistiną. jog motina tai 
yra paskuti n ia pagelba ir vil
tis?

Vakar da. kalbėjo: su manim 
laike tojo nubbrodo kosulo, ku
ris jai draskė szirdele, szauk 
dama:

— Mamyte, palengvyk man.
Palengvyt tau, mano kūdiki. 

Reikėjo tau kai]) kalbėjo dak
taras, geroves, ant szviežio ir 
czysto oro ant kaimo: Žinai ge
rai, jog tavo motina, kuri aty- 
duotu už tave savo gyvas te .ne
galėjo th u to visko duot, ha yra 
vargsze.

Toj diena iszsiduoda man 
baisum sapnu. Kokiu spasaibu 
sugry.žau nuo kapinu? Nieko 
sau neatsimenu. Atsimenu sau 
tiktai ta viena dalyka, jog es- 
mu pat i, viena ant. szios pasau
lės ir jog ne turiu nieką kuris 
verktu su manim.

Tykumą! Kas tokis ateina. 
Tai jieje mano Marinka. Nes 
ne, jog asz josios daugiau jau 
neparegesiu, jog girdėjau nese- 
nei puolanczia žeme aut josios 
grabelio.

Kada metas atgalios, numirė

Timer’s Bitter Wine
Szis malonus iszbandytas vaistas 

moksliszkai prirengtas paezios Gam
tos gydaneziu žolių, szaknu ir bota
nikos. Jis teikia greita pagelba nuo 
užkietėjimo ir jo skaudėjimo. Nusi
pirkite bonkute sziandien ir patys pa
tirsite geruma. (Pastaba: jei jus ne

galite gauti Triner’s 
savo artimoje krautu
vėj, atsiusk $1.50 su 
tos krautuves adresu 
mums: Joseph Triner 
Corp., 4053 W. Fill
more, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta di
dele 18 oz., bonka Tri- 
nerio apmokėtu pasz- 
tu).

linksmas. Pastate grabeli ant 
grindų, o augsztas su veidu ne- 
iržganadinancziu dirstelėjo ant 
Mariukes.

— Per maža, bus, tarė. Pa
sakė mums gimine jog tai sze- 
isziu metu mergaite, o jieje isz- 
rodo teip didele kaip asztuoniu 
metu mergaite.

— Ba! Atsake kudasis, tai 
nupjausim, jai kojas ir pridesim 
szale josios grabelyje, bus jai 
szilcziau.

— Niekadejai, nedasilyps- 
tesit mano kūdikio!

O jisai atsake nusiszypsojas:
— Na, na, motin, juk tai 

juokai, ne imkįte tai už pikta. 
Juk tai szposa.i, ryto atneszim 
didesni grabeli.

Juokai tokioje valandoje ir 
lokiam laike? Ar-gi ne galima 
turėt trupinėlio gailesczio del 
motinos skausmo už savo ka
di kio ?

josios vyras, galėjo tada ji pa
laidot be jokio ergelio; priete- 
lei jo ėjo paskui jo graba, ha vi
si mylėjo ji už jo teisingysta. 
Ant jo grabo tankiai ėjome su 
Mariuką pasimelst. Ne dabar! 
Štokas darbo, prietelei pamaže- 
li visi atsitolino nuo manias, 
atėjo po tam liga o ant galo. 
Kas-gi su manim dabar stosis, 
kada netekau, tos vienatines 
mano dukreles?

Numirė tykiai, bueziuodama 
mane, o asz stovėjau prie jo
sios loveles, apalpus ant pajie- 
gu be aszaros akyse isz didelio 
gailesczio negalėjau verkt, kad 
sztai inejo in grinezia mano 
kaimynas, tėvas Rakves, kuris 
teip mylėjo mano Mariuką, ir 
tare in mane:

— Ne galėsi poni padaryt 
laidotuvių, ar ne teisybe? Nore- 
czia.u tau prigelbet nes ant to 
ne turiu pinigu. Gminas užsi- 
jim paigiabu, paduosiu inneszi- 
ma.

Geras žmogelis mistino ir rū
pinosi apie viską. Ne turėjau 
pajiegu jam atsakyt, nes kada, 
atsitolino pamislinau sau, jog 
tai labai liūdna, kada reike 
szauktis pagelbos nuo žmonių. 
Nes k a galėjau pradėt!

Tu kėlės 'dienas atnesze du 
vyrai grabeli paskirta del varg- 
szu: keturios plonos lentos isz 
balto medžio, kurios vos laiko
si.

Tieji, žmonis ne patiko man
isz pradžios: vienas buvo aug
sztas, kudas ir iszrode ant žmo
gaus be szirdies: antras storas 
su raudonu veidu buvo už daug

Buvau >da. nusiminus tuom

(.*♦ ♦**

Ant Gavėnios

Stacijos arba Kalvarija, 10c.
Graudus Verksmai,....... 10c.
Maldeles Arcibrostvos Szv.

Veido Jėzaus Kristaus, .. .25c.
Trumpas ĮCatekizmas, pagal 

iszguldima Kmi. Pilauskio su 
nekuriais naudingais pridėji
mais, .......................... ;...10e.

Tretinink i u Serapphiszkas
Officium, ...........................10c.

Novena, Stebuklingo Meda- 
liko Dievo Motinos Garbei, 10c.

Siuskite orderi, ant adreso: 
Saule Publishing Company,
Malianoy City, Pa., U.S.A.
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atsitikimu kada inejo tėvas 
Rok ves. Prepykias nubėgo in 
giminos urėdą idant daneszt 
apie nedorus žmonis ir sugryžo 
su kitais žmonims, kurie buvo 
truputi szirdingesni. Grabelis 
vela buvo per didelis nes kito
kio ne turėjo ir davė man su
prast jog neturiu tiesos reika
laut už daug. Tndejau mano Ma
rinka in grabeli ir pridėjau sė
liu drapanų idant kūnelis nesi- 
baladotu.

Po tam užkalė grabeli ir bu
vo laikas eiti.

Kokis ilgas iszrode man tas 
keliais! Norėjau eiti paskui gra
beli ha jeigu ne 'bueziąu ėjus, 
kas-gi eitu paskui ji? Laikais 
man iszrode jog tas pagrabas 
ant kuriuo ne panesziau jokiu 
kasztu, ne prigulėjo prie ma
nės, o kada pasibaigė. Paryžius, 
juodas ir pilnas dulkiu. Kada 
radomes užmiesteje ant szvie
žio oro keikiau taji milžiniszka 
miestą, kuris nžmuszineje ne
kaltus kūdikėlius.

< 
Pasirėmus ant petiees tėvo 

Rokves, terp troszkinanczin 
dulkiu ir karsezio, atbuvau la
ja kelione ‘be jokio murmėjimo 
su tuseze galva. Ne mislinau 
apie nieką, kai]) tik apie ta, jog 
mano szirdis pliszta su kožnu 
drebejima vežimo ir rodėsi man 
jog mano kūdikis vprke ir szau- 
ke manes gulėdama mažiam 
grabelyje. GALAS.

Price $2.00 s',,e

iENEtf.pQIHT fQUNTAIN PtH.

Saule Publishing Co., 
Malianoy City, Pa., U. S. A.

— Katra motere moka slap
tybe užlaikyti, liežuvninke bo
ba tokiai neisztiki.

*t*************************************
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Žinios Vietines Vaikams Mylima Mokykla

— Subatoj, Vasario (Feb.) 
12-ta diena, pripuola Amerikos 
iSzvente Abrahomo Lincoln© 'gi
mimo diena.

-— Miesto Policijos vadas, 
Anthony P. McLaughlin, kuris 
nesveikoja nuo kokio tai laiko 
randasi Jefferson ligonbute 
Philadelphijoje.

— Utaminke pripuola Szv. 
Jono isz Matho.

— Ana diena Ashlando li- 
igombuteje atsibuvo operacija 
ant rankos Elzbietos Navarie- 
nos, isz Mahanojaus.

— Seredoj Szvento Cyrilo.
— Pone Ona Czikotienc isz 

Philadelphijos atsilanko “Sau
les” Redakcijoje, už kuri atsi
lankymą ‘ ‘ Saules ’ ’ Sztabas isz- 
reiszkia jai nuoszirdu acziu.

— Ketverge Szv. Scholasti- 
(ko.

Shenandoah, Pa. — Ponstva 
Vincai Kasparavicziai nuo 956 
W. Coal Ųly., aplaike telegra
ma nuo valdžios, kad juju sū
naus kūnas, kareivio Seržanto 
Alberto Casper likos parvežtas 
an Amerika isz Pacifiko krasz- 
to ir bus iszisiunstas in Shena- 
doryje del palaidojimo. A. a. 
Albertas prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos.

— Antanas Bargys isz 
miesto, kuris dirba del Locust 
Coal kompanijos likos sužeis
tas in tiesa ranka. Gydosi na
mie.

—• Puldamas nuo kopecziu 
laike darbo Gilberton Coal 
kompanijos, Jonas Minkavi- 
czius isz Ringtono likos sužeis- 
"tas in (galva.

— Katarina Yankieviczie- 
ne, pati Prano Yankieviczio 
nuo 211 W. Atlantic Ulyczios, 
numirė Seredoj, 11:15 valanda 
ryte, Geisinger ligonbute, Dan
ville, Pa. Velione sirgo trumpa 
laika. Gimė Lietuvoje, atvyko 
in czionais būdama da jauna 
mergina. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos, ir bažnytinu 
draugijų. Paliko savo vyra Pra
na; isunu Juozapa, mieste; dvi 
dukterys: J. Wozniakiene, 
mieste ir K. Sweethart, Eliza
beth, N. J., taipgi szeszis anū
kus. Laidotuves invyko Pane- 
delyje su apiegomis Szv. Jur
gio bažnyczioje 9-ta valanda 
ryte ir palaidota in parapijos 
kapines. Graboriai Oravitz lai
dojo.

Girardville, Pa. — Kunigas 
Mykolas F. Daumantas, Szv. 
Vincento parapijos klebonas 
iszvažiavo in Philadelphia, Pa., 
pasitarti ir pasiszneketi su Gi
rard Estate atstovais. Girard
ville miesto komitetas kuris 
Įdarbuojasi del naujos ligonines 
Hazleton mieste stengiasi gau
ti isz Girard Estate stambia do
vana tai ligoninei. Kunigas My- 

<kolas Daumantas yra to komi
teto pirmininkas.

Minersville, Pa. — Pone Ona 
Czikotiene iszvažiavo pas savo 
vyra Joną, in Philadelphija, 
kur jiedu turi gražia užeiga ga
liūno. Ji buvo atvažiavus in 
Minersville .miesteli, prižiūrėti 
Pone Marcele Bagdoniene, kuri 
paralyžiaus liga jau ketvirtas 
menesis kaip serga. Pone Czi- 
kotiene prižiūrėjo Pone Bagdo
niene, kol jos sesute Adele Ste- 
pulaicziute suspėjo pargryžti 
isz Pacifikos Salų ta darba už
imti.

Nei vienas mokinys neno
ri pasilikti namie kai mokyk
la prasideda in Tucson, Ari
zona, kur vaikai yra mokina
mi kaip virve vartuoti, kaip 
isz revolverio ir karabino 
szauti ir kaip patapti tikru

— Pone Liaukuviene pasi
mirė, ir (buvo palaidota Pane- 
delyje. Laidotuves buvo Szzv. 
Pranciszkaus Bažnyczioje. A- 
part vietiniu kunigu, buvo prie 
altoriaus ir Kun. Jeronimais J. 
Bagdonas; Liau'ku szeimynos 
giminaitis, ir Szv. Vincento pa
rapijos, Girardville, Pa., vika
ras. Pone Liaukuviene buvo pa
laidota in parapijos kapines.

Pittsburgh, Pa. — Sukatoje, 
Vasario 5-ta diena, 5:45 valan
da vakare buvo antra karta gir
dėta Lietuviszkai Radijo Pro
grama, isz stoties “WHOD” 
860 ant radijo. Buvo girdėta 
Pittsburghe, Clevelande ir ki-, 
tus apylinkes miestus. Szita ra
dijo programa iszpilde Jaunie
ji Lietuviai Pittsburghe Drau
gija. Su pageidavimais del 
sziuo programo, malonėkite ra- 
szykite ir siuskite savo laiszkus 
in: Young Lithuanians of Pitts
burgh, % Station “WHOD,” 
Homestead, Pa. Taipgi prane- 
sza kad yra rengiama. Teatras 
su Szokiais ir Bankietas kuris 
in vyks Vasario (Feb.) 27-1 a 
diena, Lietuviszko programo 
palaikymo. Praszome nepa- 
mirszti dieno ir insigyti tikie- 
tus priesz laika. Vėliau prane- 
szime placziau. Jurgis Žilins
kas, Pirmininkas Jaunuju Lie
tuviu Draugijos.

Mimcuski, Quebec. — St. 
Lawrence Airways kompanijos 
croplanas nukrito' netoli nuo 
Trinity Bay nakezia ir draive- 
rys eroplano ir penki keliveiai 
žuvo. Keturi kurie iszliko gyvi, 
buvo nuvežti in ligonine-. Du isz 
tu keturi yra labai pavojingai 
sužeisti.

Trinity Bay randasi prie pat 
St. Lawrence upes, prie Mi- 
mouski miesto.

Neleiskime tremtiniui palūž
ti iszvakarese atvykimo in mu
su laives kraszta, suszelpkime 
ji ir aukokime. Aukas siuskite 
neatideliodami: United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Inc. 105 Grand Street Brooklyn 
11, N. Y.

— Per kentejima ir daseki- 
ma, žmogus geriause mokslą 
ima.

vidurvakariu didvyriu. Czia 
mažucziai labai akyliai temi- 
ja ir mokinasi isz žmogaus 
kuris parodo kai su virve 
galima pagauti galvijus ir 
žmones.

Atsisveikina Su
Klausytojais

Edgar Bergen, szposinin- 
kas ir loszikas iszeina isz 
Hollywood radijo ofisu ir at
sisveikina su visais kurie i o 
klausiesi per radijo. Jis ve
dasi su savimi savo lele, 
‘ ‘ Charlie McCarthy ’ ’ kuri 
kaip tikras žmogus per radi- i 
jo kalbėjo per deszimts me
tu. Edgar Bergen sako kad 
jis nori pasilsėti ir kad jis ke
lis metus dabar nieko neda
rys.

SŪNŪS, CIGARETAS
AUTOMOBILIUS IR

NELAIME
PHILADELPHIA, PA. — 

Jesse Gambone, dvideszimts 
metu amžiaus vyrukas važiavo 
automobiliu su savo tėvu ant 
Montgomery Ave., in Rose
mont. Jis netyezia iszmete ci- 
gareta isz savo lupu. Kai jis pa
silenkė ta cigareta susirasti, jo 
automobilius nuvažiavo nuo 
vieszkelio ir sudužo in telefono 
stulpą, netoli nuo F. L. H. Wen
dell namu. Jo tėvas labai susi
musze galva ir buvo nuvežtas 
in Bryn Mawr ligonbute, kur 
daktarai turėjo operacija pada
ryti ant jo tėvo galvos.
_ __________ . j
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KARISZKI EROPLA- 
NAI SUSIMUSZE
BARKSDALE FIELD, LA. 

— Du armijos kariszki eropla- 
nai B-25 bomberiai susimusze 
padangėse ir nukrito. Jiedu su
simusze apie keturi tukstan-Į 
ežiai pėdu augsztumo. Du žuvo 
toje nelaimėje, bet armijos 
sztabas ju vardus nepranesza 
kol bus praneszta jųdviejų gi- 

i minems.
Kai tiedu eroplanai susimu

sze padangėse, beveik visi ant 
tųdviejų eroplanu iszszoko ir 
nusileido su parasziutais. Vie
nas isz tu kariszku eroplanu 
susprogo padangėse.

Tu dvieju karininku lavonai 
j buvo surasti, bet karo sztabas 
j j u vardu dar ne paskelbia.-------- - 
SENAS ŽMOGUS

NUSIŽUDĖ
ALTOONA, PA. — Joseph 

Kolleger, szeszios deszimts pen
kių metu amžiaus žmogus, ku
ris dirbo biekerneje, duonke
py kloję buvo policijos surastas
negyvas savo kambariuose.

Policija sako kad jis nusižu
dė save, paleisdamas kulka sau 
in smegenis, kai jis dažinojo 
kad jis bus iszvarytas isz savo 
namu, kuriuose jis gyveno per 
trisdeszimts metu.

TRYS AUTOMOBILIAI
SUSIKŪLĖ •
2 Sužeisti 

PHILADELPHIA, PA. - 
Du žmones buvo sužeisti kai 
trys automobiliai susikūlė in 
Drexel Hill.

Ponia Joan Heebner, trisde
szimts dvieju metu amžiaus, 
nuo Pleasant Hill, Chester, isz- 
sisuko koja ir John B. Austin, 
szesziolikos metu amžiaus, isz 
Bala Cynwyd gavo praskelta 
galva. Jie buvo nuvežti in De
laware County ligonbute.

Automobiliai susikūlė ir pas
kui vienas isz tu automobiliu 
atsimusze in treczia automobi
liu kuris tenai stovėjo.

— Tasai garsiai baladoję 
duris, katras atnesza tau gera 
naujiena.

— Už blogu daigtu grei-i 
cziau imasi, negu dorybes mo- į 
kinasi.

— Žmogus kuris savo klai
das pradeda pažyti gerai, tai 
visados buna pervelai.

KINIJA, KOMUNISTU
RANKOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

valdžia turi apie 180 milijonu 
Kiniecziu.

Kas dar svarbiau, tai kad 
Komunistai dabar turi beveik 
visus didžiausius Kinijos mies
tus, kur randasi fabrikai, alie
jus ar anklys. Jis teipgi turi 
beveik visus derlingiausius 
laukus, kur auga kviecziai ir 

.. .ryžiai.
Du treczdaliai visu geležin

keliu randasi Komunistu ran
kose, ir daugiau negu puse visu 
vieszkeliu.

Vienu žodžiu sakant, Komu
nistai užgrobė turtingiausia 
Kinijos dali.

O Kinijos valdžia, ar kas isz 
to valdžios liko, jokiu budu ne-

gali savo žmones iszmaitinti, 
negali fabrikus ar prekyba ves-] 
ti, negali nei savo kariuomene 
iszlaikyti ar kareiviams mais-| 
to pristatyti.

Valdžia jau nebegali valdyti, 
negali savo instatymus invyk- 
diiįti, negali nei save apsiginti.

Valdžios armijos yra susi
skaldžiusios. Generolai pasi-Į 
traukia isz valdžios priežiūros 
ir jau patys valdo ir savotisz- 
kai viską tvarko, kaip banditai, 
razbaininkai.

Nėra jokios vadovystes, nėra 
žmogaus kuris galėtu užimti 
Chiang Kai-shek vieta. Bet da- j 
bar vargiai ir pats Chiang Kai- 
shek galėtu ka padaryti.

Bagocziai neszasi isz visu tu 
miestu ir bėga in Hong Kong ar 
in Formosa salas, kur ir pats | 
Chiang Kai-shek turi sau pasi
rūpinės vieta.

' Kiniecziai dabar nepaiso kasi 
kara laimes ar pralaimės. Po] 
dvylikos metu kariavimo ir 
vargo, jie nori taikos, nepai
sydami kaip brangiai ta taika 
kasztuos. Jie dabar visai nesi
bijo Komunistu, nes jie sako 
kad kas bus nebus, bet jau blo
giau negali būti.

Kai žmones jau nebeteko vil
ties ir nieko nepaiso, tai Komu
nistams labai lengva dar giliau 
in Kinija marszuoti ir užimti 
Canton, septyni szimtai myliu 
toliau.

Bet Komunistai dabar nesi-1 
skubina daugiau Kinijos užka
riauti, nes jie jau mato kad 
jiems labai sunku tiek daug Ęi- 
nijos valdyti ir prižiūrėti.

Rusija nori kad Kinijos Ko
munistai vis daugiau miestu, 
daugiau žemes užimtu, bet tie 
Komunistai jau nori derintis 
del taikos. Už tai isz Moskvos] 
buvo iszsiunsta intakingi So
vietai Komunistai sutvarkyti 
Kinijos Komunistus ir juos pri 
versti dar toliau kariauti ir 
apie taika visai nei neszneketi.

Kiniecziams yra daug geriau į 
po Sovietu valdžia; jiems da-! 
bar yra daugiau maisto, nes vi- j 
si geležinkeliai atidaryti. Ki-] 
niecziams didžiausias džiaugs-, 
mas tai kad jau karas baigtas.; 
Komunistai Kinijoje labai 
szvelniai pasielgia. Kiniecziai; 
gali eiti kur jie nori, daryti ka 
jie nori, bizni savotiszkai vesti, 
ir daug ramiau gyventi neg'u 
jie per dvylika metu gyveno po 
savo ponu valdžia.

Biedniems žmonėms Komu
nistai dalina žeme. Biznieriai ir 
fabrikantai turi pilna laisve 
savotiszkai savo biznius vesti 
ir tvarkyti. Net ir svetimtau- 
cziams yra duodama pilna lais
ve vesti savo užsienio biznis.

Komunistai szitaip pasielgia 
Kinijoje, ne už tai kad jie jau 
tapo gerais ir mielaszirdingais 
valdininkais, bet už tai kad jie 
mato ir supranta kad jie daug 
daugiau gaus isz tu Kiniecziu 
taip pasielgdami isz pradžios. 
Vėliau, kai Komunistai tenai 
insigales, kai jie matys kad jie 
patys viską gali vesti ir tvar
kyti, tai Kinijoje žmonėms bus 
taip kaip ir Europos žmonėms, 
kurie dabar randasi po Rusijos 
botagu.

O Amerikos nusistatymas 
kaslink Kinijos yra giežtas; vi
sai nesikiszti.

Kariszko pagelbos mes jau 
tikrai Kinijai dabar neduosi
me. Musu kareiviai Tsingtao 
mieste bus tuoj aus partraukti 
namo. Mes Kinieczius dar vis 
szelpsime su maistu ir tavoru. 
Musu atstovai dar randasi 
Peiping, Tientsin ir kituose 
miestuose. Jie ežia dar ilgai pa

siliks, jeigu Komunistai jiems, nįstu turį pasiaiszkinti ir atsi- 
pavelins. praszyti del savo tikėjimo? Tie

Prekyba tarp Kinijos ir Ja-. Komunistai kaip ir tas redakto- 
ponijos bus palaikoma, nes Ja- rįus pamirszta, kad czia laisves 
penams tas biznis labai reika- szalis> Jie gal nors kįek proto 
lingas. gautu jeigu jie prilygintu

Kiek dabar galima pramaty- Amerikos teismus prie Rusijos, 
ti, tai Washingtonas turės pri-į________________
pažinti Komunistiszka Kinijos 0 j Q Į Ą. (J
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valdžia.

GRAŽUOLE

Policija Intaria Jos kad jis yra Katalikas ir Kata-
Vyra

SAN JOSE, CALIF. — Fred nei žodžio nesako apie tikėjimą
Carter, dvideszimts asztuoniu ar Bažnyczia, bet Kardinola
metu senumo vyras, yra 
jos suimtas. Policijantas James 
Cunningham ji tardo ir klausi
nėja apie jo žmonos Onos mirti.

Graži Ona Gather buvo nužu
dyta savo kambaryje. Jos galva 
buvo praskelta. Ji buvo visai 
nuoga.

Jos vyras užsigina, kad jis 
ja nenužudė, nors prisipažins- 
ta kad jis buvo ja labai apdau
žęs isz piktumo. Ona Gather bu
vo iszrinkta kaipo Californijos 
miesto gražiausia mergina 1947 
metais.

NEAPKENCZIA
AMERIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tie Komunistai, kurie yra 
dabar patraukti in teismą, inta
ria musu teismą ir niekina visa 
musu tvarka. Jie tiki in Rusi
jos teismą ir teisybes ir tiesos 
iszkraipyma. Jiems geriau pa
tinka Rusijos iszdavystes, kan
kinimai, korojimai, isztremi- 
mai, žmogžudystes ir skerdy
nes.

Už tai, jie dabar taip meluo
ja ir intare musu teismus ir 
teisėjus. Jie sako, kad musu 
teismuose randasi tik bagocziai 
ir kapitalistiniu Universitetu 
mokslincziai.

Visi mes žinome, kad tai gry
nas melas, nes mes žinome ir 
pažinstame savo teismus ir sa
vo teisėjus.

Jie reikalauja, kad teisėjai 
butu parinkti isz visu luomu, 
insitikinimu ir tikėjimu. Mes 
Amerikoje niekados nerinkome 
ir neskyrėme teisėju, kurie tik
tu prasikaltėliui. Czia Ameri
koje laisve ir lygybe tokia, kad 
Žydas teisėjas gali nuteisti 
krikszczioni, ir atbulai. Kas
dien laikraszcziuose skaitome 
kaip tas ir tas bagoezius pa
kliuvo ir buvo nuteistas, pa
smerktas. O tie kurie tuos bago-; 
ežius teisia, nėra bagocziai.

Mes, Amerikoje skaitomos 
lygiais, kad ir su bagoeziau- į 
siais ponais. Rinkimuse ar teis-: 
me paprasto darbo žmogelio l 
balsas ir vardas tiek pat reisz- 
kia, kaip ir milijonieriams. Bet 
visa tai Komunistams sunku 
suprasti, nes jie nieko pana- 
szaus neranda savo Rojuje, Ru
sijoje.

Tiesa, pirmutinis liudytojas, 
svietkas priesz tuos Komunis
tus, kuris buvo paszauktas pa
sakyti ka jis apie tuos Komu
nistus žino yra pasiturintis 
žmogus. Galima sakyti, kad jis 
yra bagotas. Bet jis pats, savo 
prakaitu ta turteli susikrovė. 
Jis yra septynių vaiku tėvas. 
Jo gimines yra Protestonai, Ka
talikai ir Žydai.

Ar žmogus dabar Amerikoje 
del tu keliu iszdaviku Komu-

liku vadas. Komunistai vel- 
niszku gudrumu ir apsukrumu

polici- kaltina už politinius prasikalti
mus. Jie szitaip darydami nori 
visam svietui parodyti kad jie 
nieko neturi priesz tikėjimą, 
bet priesz tikėjimo vadus, kuris 
darbuojasi priesz valdžia.

Kai tik Kardinolas Mind- 
szenty buvo suimtas mes jau 
raszeme kad Komunistai jam 
užduos tokiu nuodu kad jis vi
sai nežinodamas ka jis daro, 
prisipažins prie visko ir prisi
pažins kad jis yra prasikaltė
lis. Kaip tik dabar taip ir yra. 
Szitoks velniszkas Komunistu 
gudrumas ir apsukrumas, 
mums visai ne naujiena. Jie ar 
kankinimais ar nuodais, tru- 
cyzna priverezia visai nekaltus 
žmones prie visko prisipažinti.

Mes dabar su visa pagarba, 
kuri priguli geriems katali
kams, staeziai sakome, kad mes 
nei žodžio neimame ir netikime 
ka tas Kardinolas sako, nes 
czia jau dabar ne Bažnyczios 
kunigaiksztis, Kardinolas kal
ba bet tik Komunistu prakeik
tas gudrumas priverezia ta kar
dinola taip sakyti, kaip jie jam 
insako.

Beveik visose bažnycziose 
Nedelioj buvo instatytas 
Szvencziausias Sakramentas, 
kad žmones melstųsi už ta Kar
dinola. Bet kiek dabar galima 
pramatyti ar inspieti, tai nei 
Amerikos protestai, nei Katali
ku maldos nieko czia nepadės 
tam Kardinolui, kuris papuolė 
in Komunistu nagus!

STALINAS NEAT
VAŽIUOS IN U. S.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Trys Didžiosios Tautos; Angli
ja, Amerika ir Francuzija liau
tųsi dariusios atskiras sutartis 
su kitais krasztais ir su Vokie
tija; kad Keturiu Didžiųjų 
Tautu Užsienio Ministerial 
tuojaus susirinktu pasitarti 
apie Berlyną.

“Kai Trumanas ir Amerikos 
Sekretorius Acheson jam atsa
ke, kad Trumanas su Stalinu 
pasisznekes vien tik Washing
tone, tai visi Rusijos laikrasz- 
cziai tuojaus pradėjo raszyti ir 
sakyti kad Amerika nenori tai
kos, kad Trumanas nenori nei 
szneketi apie taika.”
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