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Isz Amerikos
GRABORIAI

SUSIPESZE
Krupavicziaus Prakal

bos Vasario 16-ta

VENGRIJOS
DIPLIOMATAS NE

PAGEIDAUJAMAS

Vienas Pavojingai 
Paszautas

— * 
rikos. Bet visi gali suprasti, 
kad ežia buvo Amerikos atsi
kirtimas, už tai, kad Amerikos 
du atstovai buvo isz to kraszto 
iszvaryti.

Komunistai visoje Europoje 
dabar baisiai pyksta ir negali 
suprasti ar tikėti kad Amerika 
drystu taip jiems atsikirsti. 
Pirmiau jie straksėjo kaip ir 
kur jie norėjo ir savo ožius va
rinėjo, bet dabar jie mato kad 
ir kiti moka taip straksėti ir 
drysta jiems atsikirsti.

Pernai du Rumunijos atsto
vai buvo isz Ameijikos iszvary
ti kai Rumunijos valdžia iszva- 
re du Amerikos atstovus. Szi-

(Tasa Ant 4 puslapio)

10,000,000
Žmonių V ergai Už 

oš ‘Plieno Sienos’
Vengrijos Dipliomatui
Sekretoriui Pasakyta

Iszsikraustyti
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos taryba labai greitai 
atsikirto ir atsake Vengrijos 
valdžiai, kai isz Vengrijos bu
vo iszvaryti du Amerikos dip- 
liomatai. Amerikos valdžia la
bai greitai ir labai asztriai pa
sakė. Pirmajam Vengrijos Dip- 
licmatijos Sekretoriui John G. 
Florian, kad jis per greitai ne
gali isz ežia iszvažiuoti, nes 
jam ežia vietos jau nėra.

Amerikos taryba teipgi pa
smerkia Bulgarijos valdžia už 
suaresztavima penkiolikos ku- 
nigužiu, kurie yra tu Komunis- josi Sutarties Tarp 

szimtai tukstaneziu Lietuviui intarti kaipo iszdavikai ir 
piliecziu dingo per Naciu ir So
vietu užkariavima Lietuvos.
Pralotas Mykolas Krupavi- kad jie prisidėjo prie Kardino- 
ežius sako, kalbėdamas Capitol 
vieszbutyje, per Vasario Sze- 
szioliktos apvaikszcziojima.
Daugiau negu tūkstantis žmo- tik George Kurti, dipliomatijos 
niu susirinko Praloto Krupavi- narys isz Bulgarijos. Ar jam 
cziaus pasiklausyti. teipgi bus insakyta iszsikraus-

Kunigas, Pralotas Mykolas ar ne> ^ar ne^inia. Bet jis 
Krupaviczius yra Lietuvos Isz-1 iau nuJauczia kad ir jis czia Pa~ 
laisvinimo Komiteto Preziden- geidaujamas aszmuo. 
tas. Jis kreipiasi in Amerikos Amerikos taryba nepareisz- 

MOKYKLŲ Prezidentą ir in Amerikos Kon- ke jokios priežasties del John 
-----  gresa, kad Amerikos valdžia G. Florian iszvarymo isz Ame-;

Del New York Mieste pareikalautu kad Sovietai pa----------------------- -------------- —

TABOR CITY, N. C. — Vie- 
nas graborius dabar guli ligo
ninėje, o kitas tupi kalėjime. 
Tie graboriai gryžo isz szerme- 
nu, bevažiuodami jiedu susi- 
ginczino ir paskui susipesze. 
'Graborius Ralph Inman, 35 me
tu amžiaus vairavo automobi
liu, graborius Arnold Jessup, 
32 metu amžiaus sėdėjo szalia. 
Graborius Jessup, už ka ten in- 
pykes norėjo graboriui Inman 
per galva su pagaliu duoti, bet 
nepataike ir langa iszmusze. 
Graborius Inman iszsitrauke 
revolveri ir szove stacziai in 
graboriu Jessup. Automobilius 
nuvažiavo nuo kelio ir sustojo 
griovyje. Graboriai iszszoko isz 
automobiliaus ir pradėjo musz- 
tis. Graborius Jessup paleido 
dar keturis szuvius in savo 
draugą graboriu Inman. Polici
ja suėmė Graboriu Jessup ir nu
vežė Graboriu Inman in ligoni
ne. Jiedu vede savo graborys- 
tes bizni sykiu.

Pralotas Mykolas Krupa- 
viczius, VLIK’o (Vyriausio
jo Lietuvos Iszlaisvinimo 
Komiteto) pirmininkas.

(LAIC Photo)

NEW YORK. — Septyni

szpiegai, Komunistai intaria 
szitus kunigužius, sakydami,

lo Mindszenty iszdavikystes 
darbo.

Dabar Amerikoje liko vieni

DAUGIAU

NEW YORK, N. Y., — 
New York miestui reikia szim- 
tas penkios deszimts trijų nau
ju mokyklų per ateinanezius 
penkis metus. Mokytojai pa- 
aiszkina kad dabar daug dau
giau mokiniu randasi ir dar 
daugiau bus per ateinanezius 
penkis metus. Szitos naujos 
mokyklos kasztuos apie $272,- 
622,000. Naujos mokyklos tai 
jau ne tokia didele beda, nes vis 
galima daugiau pinigu toms 
mokykloms gauti isz taksu. Bet 
didžiausia beda yra ir bus su 
mokytojais ir mokytojomis, nes 
jau ir dabar j u visur trumpa ir 
trūksta, o per ateinanezius pen- į 
kis metus mes turėsime mažiau 
ne daugiau mokytoju, nes daug 
mokytoju pameta savo darbus 
ir eina in fabrikus dirbti, kiti 
jau iszmirszta, da kiti jau pa
sensta. O mokytoju kolegijos 
pustuszczios. Musu jaunimui 
nepatinka toks mokytojavimo 
darbas nes algos prastos, va
landos ilgos ir darbas nepa
trauklus.

“Mes bilijonus szvaistome 
Europos krasztams, o savo vai
ku mokytojams tik ubagiszka 
alga mokame. Mums rodos, Eu
ropos krasztai daug labiau ru
pi negu savo vaikai, savo krasz
to ateitis.“

sitrauktu isz Lietuvos, ir kad 
politine policija ir kariszka 
valdžia butu tenai panaikinta. 
Jis sako kad Sovietai yra nusi
statė visiszkai isznaikinti tas 
Pabaltijos tautas, priespauda, 
suaresztavimais, isztremimu ir 
vieszomis skerdynėmis.

NUŽUDĖ; NUSIŽUDEi

Nelaime Ant Traukinio

MONTREAL. — Advokatas 
Earl Fauman, trisdeszimts de
vynių metu amžiaus, isz Toron
to, nuszove dvideszimts devy
nių metu moteri, Martha Leona 
Kelly ant traukinio ir paskui 
paleido kulka sau in kakta. Po
nia Kelly, paeina isz Detroit 
miesto, buvo policijos virszi- 
ninko, Frank Kelly žmona. Tas 
advokatas taipgi bu^o ženotas.

Policijos virszininkas Frank 
Kelly sako, kad jis nujautė kad 
kas panaszaus atsitiks, nes jis 
jau seniai žinojo kad tiedu bu
vo insimyleje. Patarnautojas, 
darbininkas ant to traukinio' 
paszauke policijautus kai jis 
negalėjo juodu prikelti, kai 
traukinys privažiavo Montreal] 
mieste, kur jiedu turėjo iszlip- 
ti. Policija iszlauže duris ir ra- 

| do abudu ant lovos negyvu.

LIETUVIAI BĖGA

Popiežius Pijus XIISako Kardi
nolo Mindszenty Teismas Netei
singas, Pataria Žmonėms Prie- 
szintis;Daug Lietuviu Dingo Per

isz Skandinavijos Sovie.-NacziuUžkariavimaLie- 
Pabaltijos Žmones Bi- tUVOSĮ Reikalauja MokykluN.

Skandinavijos Ir
Rusijos

OSLO, NORVEGIA. — Nors 
Skandinavijos reikalai ir klau
simai iszrodo labai toli nuo mu
su, ir rodos kad czia mums nie- 
konereiszkia, bet Lietuviai pa
bėgėliai, benamiai, kurie apsi
gyveno Skandinavijos 1___
tuose, dabar su baime žiuri ir! Q
seka visus tuos pasitarimus 
tarp Skandinavijos tautu ir i

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nenori Mokėti Didesnes Kainas

i LAKE SUCCESS, N. Y. — Amerikos* POPIEŽIUS PASMER- 

Atstovai Tautu Sanjungoje innesze pareika- KIA VENGRIJOS
,, lavima, kad Tautu San junga isztirtu kas , TEISMĄ

tos “Plieno Sienos” Ru- 
asztuoniu ir

lenais darosi už
sijoje, kur tarpu
milijonu žmonių

krasz.se, kalėjimuose,
Amerikos delegatas Willard Thorp Įevas- 3opiežiT Dvyliktasis 

° . t Pasmerkia visa ta nelemta teis-
vieszai intaria ir kaltina Sovietu Rusija, ma, kuris nuteisė Kardinoia 

į pasakydamas, kad Rusija užslepia tokias m kalei™a
. nelemtas žinias savo kraszte. Jis sako

Brazilietis policijantas, 
Rio de Janeiro mieste, už 
sprando ir už gerkles nustvė
ręs viena jauna Brazilieti, 
sulaiko ji kai jis norėjo pa- 
reikszti savo nepasitenkini
mą ir priesztaravima, kad 
strytkariu kompanija pakele 
padidino prekes, kainas del 
važiavimo.

Suimtas jaunuolis yra vie-

nas isz dvideszimts keturiu 
studentu, isz Tautiszkos Uni
jos, kurie visi stengėsi sukel
ti buntus priesz kompanija. 
Jo vardas yra Evandro 
Caxato.

Szitie jaunuoliai akmeni
mis mete in strytkarius ir ke
lis uždege. Policija sako kad

yra gyvi vergai, panczio-
kur tukstancziai kasdien

keturiolikos Kardinolo Mindszenty 
i Teismas Neteisingas

kad Rusija dabar priverezia žmones dirb
ti kaip vergai!

Amerikos Darbininku Federacija jau se
niai kaip reikalauja, kad Tautu Sanjunga 
prižiuretu ir pasiteirautu kas tenai darosi 
su darbininkais? Amerikos Darbininku Fe
deracijos atstovas dar daug daugiau priža
da pasakyti apie tokia Rusijos vergija, kur 
žmones neturi jokios laisves, bet gyvena 
kaip vergai.

VATIKANAS. — Szventas

Popiežius sako kad tokis
Kardinolo nuteisimas yra ant 
visos Kataliku Bažnyczios už
sipuolimas. Jis sako kad Kata
likai prieszintusi tokiems ne- 
teisingiemsiems instatymams 
kurie nesiderina nei su Dievo 
Insakymais nei su žmogaus tei
sėmis.

Szventas Tėvas suszauke 
i slapta ir labai nepaprasta mi
tinga visu savo Kolegijos Kar- 

i dinolu, kuriems jis pasakė Ven
grijos Komunistiszka valdžia 
stengiasi Kataliku Bažnyczia 
panaikinti savo kraszte. Pirmu
tinis tokis žingsnis yra užsi-

Alexei Pavlovas ankseziau prisipažino kad puolimas ant Kardinolo Mind- 

Rusijoje randasi “Pataisų ir Nubaudimo szenty 
Lageriai,” kur darbininkai prasikaltėliai gy
vena ir dirba, bet jis nei žodžio nepasake 
kiek tokiu vietų randasi ir kiek tokiu “Prasi
kaltėliu” tenai uždaryta.

X*. VIXJ.V' JA X X T V V

Willard Thorp, Amerikos delegatas pa- gai prisipažinti, 

reikalavo, kad Rusija turi Tautu Sanjun- 
gai 
tas, 
gai 
su

duoti apyskaita apie tokias vergijos vie- 
kokios sanlygos, kokie darbai, kaip il- 
ir kaip sunkiai darbininkai dirba, kaip 
ju maistu ir kiek ju tenai iszmirszta,

visi jie yra Komunistu Parti- pražūva ir kodėl?! 
jos nariai. l (Tasa Ant 4 Puslapio)

Popiežius sako, kad jis yra 
tikras kad visi tie Kardinolo 
Mindszenty prisipažinimai 
teisme buvo po prievarta. Szi- 
toks prisipažinimas nebutu da
lyku tikrumoje pasmerkia tuos 
kurie ji privertė taip melagin-

Pijus Dvyliktasis su nubu
dimu visus perspėjo kad, “tie 
kurie taip drysta sumindžioti 
Bažnyczios laisve ir žmogaus 
sanžines teises, galutinai pama
tys ir supras, kad jokia drau
gyste ar valdžia negali ten gy
vuoti isz kur Dievas yra isz- 
tremtas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

krasz.se
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Kas Girdėt
Genevoje, Sovietu Rusijos 

delegatas Tautu Sanjuugoje, 
Profesorius A. Pavlov, nusi
skundė kad Amerikos delega
tai per daug laiko gaiszina su 
savo tuszcziimis prakalbomis, 
ir už tai sunku kas nuveikti per 
tas konferencijas. Amerikos de
legatas, Willard Thorp, tam 
Profesoriui labai gražiai atsake 
ir atsikirto, patemydamas kad 
per visus tuos posėdžius Ameri
kos delegatai kalbėjo szeszis 
sykius, ir visis tos prakalbos 
užėmė dvideszimts szeszias mi
liutas. O Rusijos delegatai kal
bėjo net trisdeszimts sykiu ir 
užėmė daugiau negu tris va
landas laiko.

Pinigu bus ir per daug. Val
džia. in ateinančius kelis mene
sius rengiasi praleisti $66,600,- 
000,000. Valdžia teipgi daug 
milijonu paskolins fabrikan
tams.

O Užsienyje irgi neramu. 
Amerika nesiskubina derintis 
su Stalinu, nes 'dabai ne mums, 
bet Stalinui striokas. Amerika 
gali palaukti ir palauks, o tegu 
Stalinas straksi.

Amerikos valdžia nemato jo
kio reikalo derintis su Rusija 
kol Vokietijos klausimas nebus 
iszrisztas.

biai siuskite aukas in United

VASARIO 16-J1

Jau visi laikrasztininkai ra- 
szo apie pragyvenimo atpigi
mą. Dalbai’ jau beveik visko ga
lima pirktis, nieko netrumpa 
ir netrūksta sztoruose. Bet 
žmones dabar nesiskubina 
pirkti.

K“~ • • " • •• - -
Darbu dabar jau mažiau ran

dasi. Darbininkai dabar jau ne- 
drysta kalbėti apie didesnes al
gas.

‘ 1 1 ■ • • ■ L
Fabrikantai nedidina savo 

fabrikus, nesamdo daugiau 
darbininku.

Fabrikan’tai ir biznieriai la
bai iszsigando per rinkimus, ir

Ta Atlantiko sutartis dar tu
ri būti musu Senato priimta, ir 
už tai dar nieko tikro negalima 
apie tai nutarti. Negalima, apie 
laika kalbėti kil szita Europos 
tąutu sutartis bus priimta.

Kongresas nesiskubina, at
gaivinti ir vėl investi visas tąsi 
paskolas kitoms tautoms, jeigu 
jau visi pradės apie taika kal
bėti.

Apginkluoti Europos tautas 
mums kasztuos daugiau negu 
dvideszimts bilijonu doleriu.

Bet nežiūrint to, kad Truma- 
nas nebega pas Stalina, pasi- 
szneketi apie taika, dabar jau 
taika rodos arcziau negu karas. 
Bet visa tai gali per viena die
na. pasikeisti. Stalinas tik szne- 
ka apie taika, bet kariszkus 
darbus dirba.

Jam trūksta maisto, rubu 
ir gyvenamos patalpos. Sun
ku intilpti statinėje sziam 
20-tojo amžiaus Diogenui! 
Gelbėkite Tremtinius, sku-

Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 1Q5 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

C3 □ o

ATVYKO Philadelphia, Pa. Zableckiene, 
Elzbieta, pas: 29 Mendon SI.,

Lietuva, kadais buvo didele 
ir galinga valstybe. Jos žemes 
tęsęsi nuo Baltijos ligi Juoduju 
juru, mariu. Ji annuomet bu
vo stipri užtvara su laikanti 
germanu veržimiai in Rytus, o* 
Rusu in Vakarus. Vytauto, 
Didžiojo Lietuvos Kunigaiksz- 
czio, suduosos germanams smū
gis vradžioje XV szimtmeczio 
prie Grundwald,keliams szimt- 
mecziams sulaikė ju semkima 
in Rytus. Tas pat Vytautas 
Didysis prie Polocko atmusze 
Rusu puolimą ir ne tik juos isz- 
vijo isz užimtu Lietuvos žemiu 
bet nustume net ligi pas Mosk- 
vos vartų.

Nelaiminga Lietuvos unija 
su Lenki j u taip, nusilpnino a- 
bieju krasztu karini pajeigu 
ma, kad jie atiteko Rusijai ir 
Vokietijai. Lietuva, Rusu ver-

kietija sunkiems * vergu dar
bams.

1944 met., vasara visiszai 
nusilpus Vokiecziu jeigai, vėl 
Lietuva atitenka Komunisti
niai Rusijai. Szi karta Komu
nistai dar su didesniu inpuszi- 
mu persekioja ramus Lietuvos 
gyventojus. Bet kankiniamas 
Lietuvis jau nebeiszkente ir 
stojo in Partijaniu kova su 
okupantu. Ir iki sziai dienai 
tehe vyksta Lietuvos miszkuu- 
se žūtbūtine Partizanu kova su 
viso pasaulio pabaisų Komuni
zmu!

dabar tik tupi ir laukia pažiū
rėti ir pamatyti kas bus.

’ ■' • • ■ ■
Valdžia biznierių bijosi, o 

biznieriai valdžios bijosi.

Visi mes žinome kad ateis 
ta diena, kada Trumanas turės 
pasiszneketi ir pasitarti su Sta
linu, bet Trumanas nesiskubi
na, nes Amerika dabar gali pa-

Sziandien ne tik biznis, bet 
ir politika nepastovi. Jau dabar 
matyti kad Kongresas susikirs 
su Prezidentu. Kongresas ne
mato akis in aki su Prezidentu 
Trumanu ant tokiu klausimu 
kaip taksos, darbininku teisiu 
ir instatymu permainymo ir ant 
visokiu biznio suvaržymu.

Visi tie gandai apie Rusijos 
pirszama taika daug pakenkia 
ir pakenks. Bus sunkiau suda
ryti ta Atlantiko kariszka su
tarti su Europos krasztais, bus 
sunkiau vėl investi ta “Lend- 
Lease” paskolų tvarka tiems 
krasztams, bus sunkiau atsta
tyti Vokietija ir sudaryti ben
dra frunta priesz Sovietu Rusi
ja.

Trumanas dabar mato kad 
rinkimai nieko neiszaiszkino, 
bet sudarė dar daug daugiau 
klausimu ir rūpesčiu. Visi pir
miau bijoję kad viskas taip 
brangsta, dabar visi iszsigando 
kad viskas ima atpigti.

Kad žmones daugiau visko 
pirktusi, valdžia, ne už ilgo pa
vėlins visiems vėl pirktis ant 
iszmokesczio ir imti kiek tik jie 
nori laiko iszisimoketi. Dabar 
yra reikalaujama, kad nors 
treczdali turi žmogus duoti ant 
rankos ir paskui per asztuo- 
niolika menesiu iszsimoketi.

Ir bankos paskolins pinigus 
daug greicziau ir daug leng
viau negu iki sziol.

Visi- tie gandai kad taksos 
bus padidintos, liekasi tik gan
dais; nieko isz to nebus, valdžia 
neiszdrys labiau žmones tak
šnoti.

laukti.

Rusijai toks striokas pasi
kalbėti apie taika, už tai kad ji 
nori suardyti ta Europos tautu 
Atlantiko kariszka. sutarti. Ru 
sijai labai nesiseka Vokietijoje, 
jai nepasisekei inlysti in Vokie
tijos Ruhr slėni. Už tai dabar 
Stalinas nori pasirodyti kaipo 
taikos žmogus. Jis nori dabar 
su veidmainyste gauti ta. ko jis 
negalėjo gauti su grasinimais ir 
savo kariszkais eroplanais.

Amerikos valdžia gerai daro 
kad dabar to Taikos Žmogaus 
Stalino nepaklauso ir rengia sa
vo apsigynimo tvirtoves ir stip
rina Europos nekomunistiszkas 
tautas.

Geriausia, galima, pamatyti 
kokios taikos Stalinas jieszko, 
ne Washingtone ar Moskvoje, 
bet Norvegijos sostinėje, Oslo. 
Czia už keliu dienu pamatysime 
kaip toli Rusija iszdrys gra
sinti ir gruntuoti Norvegams 
kad ji t neprisidėtu prie tos .At
lantiko kariszkos sutarties. Ir 
Londone galėsime pamatyti kai 
tie keturiu tautu didžiūnai su
sirinks sudaryti taikos sutarti 
Austrijai. Tada pamatysime 
kiek tie Stalino taikos žodžiai 
yra verti.

TREMTINIAI
NEW YORK. — Laivu “Ma

rine Flasher” Vasario (Feb.) 
11 d., atvyko in Boston, Mass., 
iszie Lietuviai Tremtiniai:

Aleksiunas, Kostas, Sofija, 
Julija, Algirdas ir Robertas, at
vyko pas: 5 Forest Ridge, Wa
terbury, Conn. Andrejauskas, 
Pranas pas: 10835 Edbrooke 
Ave., Chicgo, 111. Andrius, Juo
zas ir Eleonora, pas: 85 Baxter 
St., Boston, Mass. Arcisauskas, 
Juozas, Marija ir Elena pas: 
1227 Portland Ave., Chicago 
Heights, Ill. Bagdžius, Juozas 
pas: Heart’s Delight Farm, 
Chazy, N. Y. Balcziunaite Bro
ne, pas: 153 Sterling St., Wor
cester, Mass. Beleskeviczius, 
Antanas, Bernadeta ir Nijole, 
pas: 4941 W. Medill Ave., Chi
cago, Ill. Belvertaite, Ona, pas: 
153 Sterling St., Worcester, 
Mass. Bigelis, Juozas, Ona, pas: 
23 Columbia. St., Bridgeport, 
Conn. Eitmaniene, Veronika, 
pas: 27 Willys St., E. Hartford, 
Conn. Gai liūnas, Jonas, Prane, 
Vytautas ir Rita, pas: 47 Men 
don St., Worcester, Mass. Greb
lį nnas, Vincas, Marija ir Sau 
liūs, pas: 318 Bernard St., Ro
chester, N. Y. Griežiąs, Kazi
mieras, pas: 3437. So. Morgan 
St., Chicago, Ill. Grybinas, Vy
tautas, Elena ir Jūrate, pas: 
Box 85, Wilsonville, Ill. Mar
ka itis, Stasys, pas; Porchtown 
Road, Franklinville, N. J. Mi- 
kelioniene, Ona, pas: 105 Main 
St., Athol, Mass. Nakas, Algir
das, pas 1998 25th St., Detroit, 
Mich. Norkūnas, Benediktas, 
Regina ir Regina, pas 4330 W. 
Verner Hwy., Detroit, Mich. 
Palionis, Juozas ir Ona, pas: 
Baldwin Road, E. Billerica, 
Mass. Petrauskas, Petras, Re

Worcester, Mass. Žemaitis, Vy-j 
1 autas, Birute ir Vaidevutis, 
pas: R. No. 1, Box 439, Antioch, 
III. Žemaitis, Vincas ir Anele,; 
pas: R. No. 1, Box 439, Antioch, I 
Illinois.

— BALE Imigracijos Komi-! 
tetas.

Laivu “Marine Jumper” at-j 
vyko Lietuviai Tremtiniai. Lai-1 
vo atplaukimas laukiamas Va
sario (Feb.) 15 d., New York 
uoste. Atvyko iszie Lietuviai:

Barakauskas, Antanas, Ele-i 
na ir Algimantas, pas: 1605. 
Westminster Place, Ann Ar-, 
bor, Mich. Barkūnas, Antanas,| 
Valerija, Giedre, ir Vytautas,' 
pas: 63 Dayton St., Rochester, 
N.Y. Gabrėnaitė, Genė, pas: 
2718 Summer St., Stamford, 
Conn. Giedra, Juozas, pas: 
8O6V2 Lombard St., Baltimore, 
Md. Grigaliūniene, Elze pas: 20j 
Lake Ave., Binghamton, N. Y. 
Jankus, Juozas ir Ona, pas 751 
Highland Ave., Waterbury, 
Conn. Jurgaitis, Mykolas, pas: 
llmt’s Delight Fttrni, Chazy, 
N. Y. Kalade, Petras ir Prane, 
pas 76 Dana St., Cambridge, 
Mass. Kaributas, .Juozas ir 
Ona, pas 71 Fitzhugh St., Ro ’ 
Chester, N. Y. Kriszcziukaitis,! 
Pranas, Levantina, Rimvydas 
ir Ona, pas: 40 Bolton St., Hart
ford, Conn. Kronkaitis, Kazys, 
Katryna, Vytautas ir Jonas, 
pas: 53 Willis St., New Haven, 
Conn. Markevičius, Kazys ir 
Stase, pas: 45 Pratt St., Rouses 
Point, N. Y. Mitkautaviezius, 
Jonas ir Viktorija, pas: Imma
culate Conception C o n v e 11 t, 
RFD 2, Putnam, Conn. Niurką, 
Jonas, pas 29 Willys St., East 
Hartford, Conn. Pažėra, Stasys, 
pas: 16856 Littlefield Ave., De
troit, Mich. Rimkus, Kazys. So-

gijoje iszbuvo virsz szimta me
tu. Nors žiaurus okupantas 
uždraudė Lietuviška spauda, 
ginkluoti žandarai slopino kul
tūrini gyvenimą, judėjimo. Lie
tuvos veikėjai per visa sziu o- 
kupaveija budėjo ir ruosze ke
lia in nepriklausoma gyveni
mą 1914-1918 met., pasaulinįo 
karos praūžė per Lietuva, ne
paprastai ja sunaikindąmos. 
Sziame kare ne tik Rusija pra
randa savo galybe, bet ir Vo
kietija spaudžiama Amerikos 
Jun. Vals.

Lietuvos Taryba iszrinkta 
visos tautos 1917 met., pasi
naudoja szia proga ir 1918 met. 
Vasario 16-ta diena Vilniuje 
paskelbia visam pasauliui Lie
tuvos Nepriklausomybes akta. 
Lietuvos iszkentejusi ilgu Ru
su vergija ir apie trijų metu 
Vokiecziu okupacija su užside
gimu, stoja in kova del savo 
kraszto laisves. Greitu laiku 
isz savo-noriu susitvėrė Lietu
vos kariuomene, kuri kad ir la
bai sunkai ginkluotu atkakliai 
kovojo su besitraukianeziais 
Vokiecziu kariuomenes likti-

Szita laiba, ilga-koje gra
žuole, Panele Terri Hanra
han, isz Montclair, New Jer
sey buvo iszrinkta Floridos 
Plaukimo ir Sveikatos Gra
žuole. Panele Hanrahan yra 
asztuoniolikos metu amžiaus, 
ir ji tikrai gali labai gražiai 
ir puikiai plaukti ir nertis. Ji 
rungtynes del gražiausios 
plaukikes laimėjo Miami 
mieste, Floridoje.

Daug Lietuviu pabėgusiu isz 
savo Tėvynės del Komunistu 
Teroro iszsiskyrusu po visa 
laisva j i pasauli (sziandien) 
szvenezia 16-j a z Vasario; 31 
sziu Lietuves Nepriklausomy
bes paskelbimo metines sukak
tuves. Visi Lietuvius laikinai 
prisiglaudė laisvuose krasz- 
tuose, krasztuose nenuilstamai 
kovoja del Lietuvos iszlaisvini- 
mo. Jie tvirtai tiki, kad taika

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA

DOVANA!

ežiais, su besiveržianeziais in 
Lietuva Bolszevikais ir Len
kais. Stebėtina Lietuvos sava
noriu drąsą ir ryžtingumas at
laike svetimu kariuomenių ver-
žiraasi isz Rytu, Vakaru ir Pie
tų. Tik Lietuvos sostine, Vil
nius su jo apylinkimis vLenku 
Generolas Pilsuskio apgaule 
1920 met., Spalio 9-ta diena, ta
po užimtas in užgyventas, isz- 
buvo iki Antrojo Pasaulinio ka
ro. Atsikūrusiai Nepriklau- 
sumai Lietuvai lemta buvo isz- 
buti tik 22 met., bet ir per ta

ir laisve mylinezios valstybes 
supras, pagaliau, Komunizmo 
pavoju, suduos jom mirtina 
smūgi ir pavergtiems krasz
tams atnesz iszlaisvinima. —B.

trumpa laika visose srityse pa
dare didele pažanga. Suklestė
jo kultūrinis gyvenimas. Pre
kyba plėtėsi, pramone augo. 
Žmonių gerbūvis kas kart kilo.

Ir vėl naujos 1939 met., Vo- 
kiecziu-Lenku karas. Bolsze- 
vistine Rusija pasinaudomu 
sziu karu 1940 met., okupuoja, 
užima Lietuva; Žiaurioj Ko-1 
munistu užimantoj, Lietuviai 
iszgyveno tokia priespauda ir 
persekiojimus kokiu kultūrin
gos pasaulis iki tol nebuvo gir

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorukas, maldų knyga grąžais 
Įceluloidos virszais paveiksluotos mi- 
sziu maldos aiszkus drukas Tilžės sp
audimo $1.75. Vainikėlis mažesne 
madų knygute 75c. Ramybes Szaltinis 
su daugeliu visokiu reikalingiausiu 
maldų p.anaszi knyga in senovės Szal- 

jtini, stambus drukas gera knyga del 
senesniu kurie slabnai mato $4.00; 
Gyvenimas Szventuju per visus me-
tus su daug., paveiksliu $4.25; Fran- 
cijos liurde knyga, apie 500 puslapiu, 
ir czion nėra kokios baiikoš, tik tikri 
stebuklai, patvirtyti per Szv. sostą, 
stiprais virszais $3.75. Evangelija 
knyga per visus metus $3.25. Biblija 
svietiszka, su 379 paveikslais, su ap
skaitymu $2.25. Biblija, tai yra visas 
Szventas rasztas apie 1100 puslapiu, 
stiprais virszais $3.50: Angliszkai ir 
Lietuviškas žodynas stiprais virszais 
$3.10.Ancikristas ir Komunizmas 35c 
Kaip tapti amerikos piliecziu 25c. 
Pranaszystes apie svieto pabaiga ir 
ancikristo gimimą $1.25. Gudrus pie
menukas graži pasaka 25c. Juoku ve
žimas juokingi skaitymai 35c. Saviž- 
rolas didelis stukorus 50c. Raktas in 
laiminga gyvenimą $1. Nauja didele 
sapnu knyga $1.75; Kabalas laimes

Jeigu. Rusija nusileis ant 
Austrijos klausimo, tai bus 
ženklas kad ji pasirengus ir 
ant kitu taikos klausimu nusi
leisti. Jeigu Rusijai nepasiseks 
iszgaizdinti Norvegus ir jeigu 
Norvegija, stos in ta Atlantiko 
sutarti, tai jau visi žinosime 
kad Rusi jos intaku ir jiega jau 
silpnėja, ir kad Stalinas tikrai 
pasirengęs žmoniszkai pasikal
bėti ir pasitarti,

gina. ir Vytautas, pas: 7451 
Wykeis St., Detroit, Mich. Po
vilaitis, Juozas, pas: Water
bury Road, Naugatuck, Conn. 
Ščiukaite, Angele, pas: 521 E. 
2nd St., Erie, Pa. Širvaitis, Jus
tas, Domicėlė, Algis ir Ramune, 
pas: R. No. 1, Freesoil, Mieli. 
Tamoszinnas, Jonas, pas 75 
Marshall St., Windsor, Conn. 
Umbrasas, Vitalis, Modesta ir 
Silvia, pas 801 S. Garvin St., 
Evansville, Ind. Užubaliis, An
drius, pas: 27 No. Munroe Ter
race, Dorchester, Mass. Valai
tis, Jonas, Ona, Juozas Danute, 
ir Jurgis, pas: Old Colonial St.,- 
Oakville, Conn. Vilinskas, Sta
sys, Leokadija, Leonas, Petras 
ir Jule, pas: 36 Irving St., Wil
son, Conn. Volertas, Vytautas, 
Brone, pas: 1340 S. 2nd St.,

fija, Algimantas ir Daiva, in 
Naugatuck, Conn. Saladžius, 
Pranas, Brone, Juozas ir Da
nute, pas: 1101 ‘North St., Ro
chester, N. Y. Saunorius, Anta
nas ir Ona, pas: 803 North St., 
Rochester, N. Y. Skalisius, Ed [ 
uardas, Barbora, Eduardas,I 
Paulius ir Liolyda, pas: RED 3, 
Box 391, Wau'kegou, III. Vit
kus, Valerijonas, Viktorija., 
Elzbieta, ir Viktorija, pas: 791 
Hudson Ave., Rochester, N. Y. 
Vysnianskas, Jonas ir Angela, 
pas 240 Furlong St., Roches-;

' ter, N. Y. .

— BALF Imigracijos Komi- 
totas.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Pirkie U. S. Bonus
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

dejas. * Tukstancziai nekaltu 
laisve ir savokraszta mylineziu 
Lietuviu, žiauros okupanto bu
vo iszžudyta, tukstaueziai pa
sibaisėtinai kankinimi kalėji
muose ir per kelias deszimtis 
Lietuvos geriausiu sunu, duk
terų, neiszkiriant seneliu ir 
mažu kudykiu isztremtu in Si
birą, lėtai rnireziai.

1941 met., Birželio men., 
Lietuva atitenka antram oku
pantui; Hitleri nei Vokietijai. 
Szi okupancija per tris metus. 
Lietuva taip pat labai daug ap
naikino. Ir vėl prasidėjo ne
kaltu Lietuviu trėmimo in Vo-

***♦*♦**♦■♦*♦♦**♦*♦■♦*♦■♦*♦'♦*♦♦♦♦♦*♦■  ♦*♦«■*♦

Ant Gavėnios
Stacijos arba Kalvarija, 1()c. 
Grandus Verksmai,....... 10c.
Maldeles Arcibrostvos Szv. 

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

iszguldima. Kun. Pilauskio su 
nekuriais naudingais pridėji
mais, ..................................10e.

Treti n i n k i n Sera pph i szkas
Officium, .......................... 10c.

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

Siuskite orderi, ant adreso: 
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

rodykle 15c. Saules ratas ir jos visos 
planetos su keliais pabriežimais, as- 
tronomiszka mokslo knyga 75c. Ragi
nis grąžos žiemiszkos pasakos 35c. 
Dainų knyga apie 120 gražausiu dai
nų 75c. Girtuokliu gyvenimas, mirtis 
ir laidotuves su paveikslais 30c. Nebi
jok mirties, nes isz jos nepabėgsi su 
paveikslaify 60c. Lietuviszka gaspadi- 
ne su apie 4 50 geriausiu i‘eeeptu$1.25 

Į Smakas ir galežinis vyras 25c. Leng
vas būdas iszmokt angliszkos kalbos 
be kito pagelbos 35c. Sveikata ligo
niams apraszo, apie 350 visokiu vais
tą žolių 25c. Istorija seno ir naujo tęs 
tamento 25c. Karves ir nauda ir geru 
suru padavimas, su paveikslais 25c. 
Didysis Lalio Žodynas drūtais apda
rais apie 1300 puslapiu $15.00. Pekla 
kur ji yra ir kokius prasikaltėlius ten 
ima ir kankina, su paveikslais kanki
nimo in rankiu 35c. Praloto Olszaus- 
ko darbai ir užmokestis už gerus dar- 

jbus 30c. Paparczio žiedas, kaip isz ro
do ir kada ir kur gali ji surasti 25c. 
Apie razbaininkus ir žudynes 35c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Visokios žoles yra is pakelius su nu
rodymais nuo ko ir kaip vartuoti. Nuo 
nervu sugedimo, iszgasczio, galvos ir 
sprando skaudėjimo, ausyse užejimo, 
bemieges, suklajojimu ir visokios nėr 
vu suirutes, szita arbata tai yra vie
nas isz geriausiu vaistu nuo virs mi
nėtu ligų. Teipgi gerai yra duoti ir 
del mažių vaiku nuo iszgasczio ir be
mieges 85c. Nuo kosulio, dusulio, mai
nu astmos, palengvina atkoseti ir va
ro laukan visoki bruda nuo plaucziu 
60c. Nuo sauso kosulio, Bronkaitis ir 
visokiu užsenejusiu Bronkaicziu 75c. 
Nuo neuralgijos, nuraitis, antraitis, ir 
visokiu sanaru gelimo$1.75. Nuo Gelt 
liges ir kepenų ligos 75c. Vyriszkumo 
pataisimui, szita arbata labai gerai 
veikia ne tik del vyru bet ir moterims 
$1.25. Palangos Trajanka del arielkos 
75c. Nesiszlapyk lovoj bemiegant 60c 
Nuo inkstu ir strėnų skaudėjimo 60c. 
Nuo sunkiu ir nelai'kiniu menesi 75c. 
Ramunėlių svaras $1.75. Liepos Žiedu 
sv, $1.50. Pelynu 75c sv. Apynu $1.75 
sv. Pinigus siuskit per moni-orderi ar 
per C.O.D., bet nepamirszkite kiek 

jdadeti del prisiuntimo kasztu.
M. ŽUKAITIS,

336 Dean St., Spencerport, N, Y.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Szviesule
ĄNUOŠĖ laikuose gyveno 

garbingas didvyris vardu 
Viengungis. Jo daili pilis sto
vėjo ant kalno ir savo gražumu 
garsėjo toli toliausiai.

Didvyris savo pilyje laimin
gai praleisdavo dienas.

Bet staiga skaudus likimas 
aplanke Viengungi: Burtinin
kai savo galybe pavertė ji in 
barsuką, žemes ardytoja, ir nu- 
grimo Viengungio pilis in kal
no gilme.

Berods da ilgai žmonių bur
nose užsilaikė atmintis apie 
garsaus didvyrio varda; ilgai 
dauginosi sznektos apie nu- 
grimusia Viengungio pili; bet 
su laiku ir szie pasakojimai nu- 
grimo in užmirszties jūres.

Tik Saulute kas rytas ramiai 
apszviesdavo barsuką., kuris 
apsiprakaitaves kapstosi kal
no smiltyse, varo žemes isz kal
no vidaus.

Rodėsi tarytum barsukas 
diena ir naktį kajosi, idant už- 
grimusia. pili iszkasti; bet vis
kas veltu: jis del gėdos vien 
prispejo iszsikasti urvą, gyve
nimą kaulams suszildyti ir mi
gi insitaisyti. Saulute tai regė
jo; vakarais, in auksine eldija 
sėsdama, nuritėjo in tula sidab
ro ažereli, nuoszirdžiai linkė
dama: “Bent syki tavo urve, 
barsuke, auszta. szviesos ry
tas!”

Saulute linkėjo; Laime pa
klausė. Tas tai atsitiko: Syki 
viena mergina, vardu Szviesu
le, sapnavo, kad jai lemta už 
barsuko nutekėti. Mergina pa 
kirdus ilgai durnojo apie savo 
sapna. Veik ji užmigo antru at
veju ir sapnuoja isznaujo: ji tu
ri eiti laimes vandeni atjiesz- 
koti. Atradus atsigerti, o tada 
galėsiant su savo barsuku lai
mingai gyventi; bet jei ne, ta
da laime pakriksianti.

/
Szviesule in antra diena pa

siėmė auksini kauszuka ir pa
ežiams dienvidyje iszejo jiesz- 
koti laimes vandens. Ji eina 
dirvomis, pievomis, paažeriais 
irpaupemis; niekur neranda. 
Ant galo pasisuko in miszka. ir 
netikėtai priėjo prie to kalno, 
kur Viengungio pilis buvo nu- 
grimusi. Kalno kraszte tupėjo 
barsukas sudžiūvėlis.

“Laba diena, barsuke! Ar 
nežinai, kur’galecziau atrasti 
laimes vandeni?”

“Žinau, žinau, sesyte, bet dy
kai tau neparodysiu. Ka man 
mokėsi ? ’ ’

“Užmokėsiu auksu, užmokė
siu sidabru, tiktai parodyk.”

“Ne, sesyte, nereikia.man nei 
aukso, nei sidabro: man reikia 
tavo szirdeles. Ar duosi? — ta
da rodysiu.”

“Duosiu, duosiu, barsukeli 
mano! Rodyk tik, kur vande
nėlis gaunamas.”

Barsukas nusivedė Szviesu
le pas gryna, gryna, szaltineli, 
sakydamas: Czia yra. laimes 
vanduo, semk, kiek patinka.”

Szviesule pasėmė gryno van
denėlio su auksiniu kauszuku 
ir priglaus© prie lupu. Bet kaip 
tik norėjo pradėti gerti, sztai, 
kur buvęs, kur nebuvęs, baisu
sis viesulas isztrauke kauszuka 
isz ranku; ir negana to, pagrie
bė ir barsuką, žemes ardytoja, 
ir nunesze Dievažin kur! Szvie
sule persigando ir sudėjusi 
rankas pratarė: “A, Viesule, 
baisuli, kam emei mano auksi

ni kauszuka? Kam nepavelyjei 
man atsigerti laimes vandenė
lio? Ir tu barsukeli nekaltasis! 
Del manės prapuolei. Ne, Vie
sule, to negaliu nnkensti; eisiu 
pas 'Saulute .skunstis už tavo 
nedorybes, už tavo bjaurius 
darbus! ’ ’

(Szviesule nuėjo pas Saulute 
ir viską iszpasakojo aiszkiai. 
Saulute pyko: “Tas bjaurybe! 
Palauk, tuojaus ji ežia pa- 
szauksiu; nedovanosiu tikram 
begėdžiui!”

Saulute pakvietus Viesulą, 
užklausė: “Kode! emei Szvie- 
snles kauszuka, kodėl pagrie
bei barsuką ? ’ ’

“A, Saulute, ar asz t veži a 
lai dariau! Szarpiai began ir 
netyezia, vienas sparnas užsika
bino užu Jcanszuko, antras už 
barsuko, abudu man lygiai vil
kosi.”

“ Netauszyk niekus, Viesule, 
gana asz tave pažystu; geriaus 
sakyk, kur padejei kauszuka, 
kur užslėpei barsuką?”

Viesulas nenorėjo ir nenorė
jo sakyti, bet antgalo turėjo pa
sakyti:

“Ten, aiiapus miszko, kalno 
pakriauszyje, abudu yra.”

“Tai gerai, dabar gali eiti,! 
Viesule!” Viesulas nubėgo, 
kaip nuplaktas; bet Saulute pa
mokino Szviesule:

“Klausykie, mergele, dabar 
tu turi žinoti, kaip tau daryti, j 
Pakriausziis yra užrakintas tri
mis raktais. Teip in ji ineisi, 
bet miszke atrasi tris kalnus: 
Proto-kalna, Iszminties-kalna, 
ir Szviesos-kalna. Nagingai ir 
greitai kaskie szinos kalnus, tai 
iszkasi pirmame kalne proto 
rakta, antrame kalne iszmin-i 

• ities rakta, o trecziame kalne 
szviesos rakta ir szviesos kala
viju. Paimkie tuos daigius ir ei-! 
kie už miszko palkriauszio jiesz- 
koti. Ta. atradus, atrakinkie su 
trimis raktais Viesulo tamsy
bes, vartus ir eikie (Irusiai vi
dun. Paimkie ten savo kauszu
ka, pagriebkie barsuku už pi r-' 
mutiniu kojų ir vilkte ji ant 
szio kalno atgal, kur anądien ji 
regejei. Viesulo nei kiek nesi- 
bailaukie; kuomet szviesos ka
lavijas prie tavęs, Viesulas tau 
nieko pikto nepadarys; jis tai 
jausdamas atsitrauks nuo ta
vęs. Bet atgalios gryžtant, pri
eiki© prie laimes szaltinio, pa

Mažutis Su Motina

Ponia Suzy Jones su savo 
szesziu svaru mažucziu gerai 
jaueziasi, in Gander, New
foundland, kur eroplanas 
juodu paliko, kai buvo daži- 
nota kad garnys pasivijo ta 
eroplana. Ponia Suzy Jones 
važiavo pas savo vyra in 
New York, bet garnys pasivi
jo ja, ir už tai lakūnai ant to 
eroplano greitai nusileido in 
Newfoundland, kad ji galėtu 
būti daktaru gerai aprūpin
ta. Jos vyras yra jurininkas, 
bet dabar neturi darbo ir gy
vena in New York miestu.

Į . . ’ ' !sisemkie su savo kauszuku van-' 
dens ir užgesinkie troszkimus.; 
Kaip tas viskas bus padaryta, 
tada, žengkie ant kalno prie 
barsuko urvo ir kirskie su ka
laviju syki barsukui, syki kal
nui. Teip daryki© tris sykius, o 
tada, pamatysi kas toliaus 
•bus. ’ ’

Szviesule padėka vo jusi Sau
lutei, nuėjo nžmiszko kalnu 
jieiszkoti. Veik atrado pirmaji 
kaina. Sztai vikri mergina, na
gingai pradejb kasti. Prakai
tas liejasi, prakaitas plaukia, 
bet'Szviesule nepaliove iki at
rado pirma rakta. Jau žings
niuoja ant antro kalno. Isz ežia 
nėjo pakol neatrado antra rak
ta. Szviesble truputi pasilsėjo 
ir tada ženge ant treezio kalno. 
Czia.buvo da sunkinus: prakai
to laszaipludo sziurkszliais, iki 
rado treczia. rakta ir szviesos 
kalavija.

— A, kaip gražus szis szvie
sos raktas! Szviesule pati savy
je suszuko ir tada, pasileido in 
tamsybes, pakriauszio link. 
Prisiartino czia; siaurai iszsi- 
rodo gilus pakriauszis, juodi 
vartai, baisingi takeliai; visur 
pelėsiai, visur vortinkliai. 
Szviesule suko vienu raktu? 
Viesulas viduje suszuko: “Kas 
czia?” Szviesule suko trecziu 
raktu, durys atsidarė, ir piktas 
Viesulas, kaip velnias, norėjo 
rakiniojai virszun mestisi. Bet 
Szviesule kaip kirto szviesos 
kalaviju, tada Viesulas nulėkė, 
kaip plesteke.

'Szviesule paėmė savo kau
szuka, sugriebė barsuką už pir
mutiniu kojų ir vilkosi namon. 
Pakelyje atsigėrė isz, laimes 
szaltinelio ir tada žingsniavo su 
barsuku ant kalno. Barsukas 
atsidaręs ant kalno padedavo- 
jo s’avo iszgelbetojai ir norėjo 
lysti in savo urvą, kad pasilsė
ti, nes galėjo gala rasti tokiame 
iszvargime. Bet Szviesule ne
leido, t arydama : “ Palauki©, da. 
truputi, nesiskubink teip vei
kiai!”

Ir tai Szviesula kirto su ka
laviju syki barsukui, syki kal
nui tris atvejus. Treczia. syki 
drožiant 'barsukas pasivertė in 
dailu žmogų ir anapus kalno 
sudundėjo trenksmas, lygus 
perkūnui. Trumpame akies 
mirksnije pilis pasikėlė, ir isz 
kalno suskambėjo balsas: “Ta
vas senas vardas 'buvo Vien
gungis; tavo pilis buvo Vien
gungiu pilis!”

Ta. matant, ta girdint Vien
gungis mėtėsi Szviesule! ant 
kaklo, džiaugsmo aszaras lieda
mas ir isz gilumo szirdies saky
damas: “A, Szviesule mano 
mylimoji, tu turejei būti, kam 
buvo lemta mane visai iszgel- 
beti. Nu, gerai, dabar darysi
me linksmybe teip gera, teip di- 
de, kokios da neregeta. ”

Czia tai buvo linksmybe, tik
rai latviu potas. Ir todėl reikia 
linksmintisi, nes:

“Pats kasiau vargu kalne, 
Pats szia pile užgyvenu!”

— GALAS —
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Isztikruju, negaliu ka 
sakyti, 

Nei blogo kad raszyti, 
Per pedia visi gražiai 

užsilaikė, 
Nuo viso blogo 

susilaikė, 
Juk musu žmones 

geri,
■ Peikti ju negali, 
Kaip nori, tai buna

geri, 
O kaip užmirszta,

Tai jau vali. 
Po teisybei,

Jau po truputi 
susivaldo,

Jau ir gaivu tiek 
po pedei neskaldo.

* Mc #

Jus vyreliai kaip 
maži vaikai,

Pa s i rod o te nei szm an ei i a i, 
Ba kaip in kur 

svetima panele pribuna,
Tai tuojausKi-inkojamas 

atsibuna.
Mat, tuojaus subėgate, 
Ma n d roti a i s pasi rodote. 
In viena pleisa svetima 

panele pribuvo,
Tuojaus turgus atsibuvo, 

O kada. įsu vienu X
susitarė apsiporuot, 

Kitas net plaukus
pradėjo sau peszti.

Vyreliai, tokiu paneliu 
saugokitės,

Nuo ju szalinkites, 
Ba tokios greitai 

prisikabina,
Ir pas skvaijera 

nusivadina.
O ta.nkei isz kitur 

dovanele apteikia,
Ne teip kaip reikia, 

Paskui augyk, 
Šuneliu vadyk. 
Asz sakau kad, 

Iszpalengvo prie 
to imkitės,

Ir nesuskubi ūkite, 
Nes kaip sako: 
Greitas darbas,

Pypkis kreivas, o 
kas staiga,

Tai visiszkai negerai.
& *

Kur ten arti 
Amsterdame,

Badai prasiplatino 
girtybe.

Yra. tokios moterėles 
ir merginos,

Nekiirios tikros monkes. 
Vienas sportelis mergina 

pamylėjo,
Ant galo apsivesi, 

su ja nenorėjo,
Kita, in pažinti 

suėjo,
Ir apsivesti prižadėjo. 

Pirmutine apie tai 
dažinojo,

Ir sztai pas policija 
nulapsejo,

Ir varanta iszeme, 
Koks dede inteike,

Pas policija atvedė, 
Ir prižadėjo szliuba 

imti,
Taigi pas skvaijera. 

O dabar gud-bai,
Ba man pikta labai!

IsAUGUMAS
NAMUOSE

Girdime labai daug apie isz- 
dirbystos pavojus, apie ulycziu 
pavojus, kuriuos automobiliai 
atnesza, bet laibai nustebina su
žinoti kad puse visu netikėtu 

j mireziu Jungtinėse Valstybėse 
pereitais metais atsitiko na
muose. Nėra, skaitliniu, kurios 
darodytu kiek lengvu ir pavo
jingu snsižeidimu namuose at
sitiko.

Puolimai yra priežastimi di-j 
delio nuoszimczio nelaimiu na-' 
muose.

Puolimai, nuo kopecziu ir ki
tu dalyku panasziems daly
kams vartojamu.

Puolimai nuo laiptu, kurie! 
yra aplūžę arba neturi nžsitve- 
rimo.

Puolimai ant slidžiu grindų, 
arba perpuolant. ant žaislu ku
riuos vaikai neatsargiai palie
ka po ko j u.

Puolimai nuo balkonu netu- 
rineziu tvirtu tvorelių.

Puolimai in neuždengtus 
szulinius.

Virszminetos ir kitos nelai
mes namuose galėtu būti isz- 
vengiamos jeigu jos butu per
matomos. Neapsižiūrėjimas ga
li būti priežastim tavo ir vai
ku sužeidimo.

Gazolinas Ir Isz Jo Kylanti 
Pavojai

Paprastoj temperatūroj, ga
zolinas iszgaruoja. Kuomet gu
zas susima,iszo su oru propor
cijoj 1 1/4 iki 8 gazo daliu 
priesz 100 oro daliu, toks miszi- 
nys yra. ekspliuduojantis. Ga
ras yra sunkesnis už orą ir su
stoja. prie grindų ir Įauga atda
rus nevisuomet atmosfera, isz- 
valys.

Visuomet yra. pavojinga va
lyti drabužius gazolinu namuo
se. Jei taip daroma, kambarys 
turi būti laibai gerai iszvedin- 
tas, jame neturi būti jokos ug
nies, nei kibirkszcziu. Papras-
tai drabužiu trinimas, ypatin
gai szilko, vilnų arba kailio 
iszszankia kibirksztis, kurios 
gali būti ekspliozijos priežas
tim.

Gazolinas niekuomet neturi 
būti laikomas viduje, nežiūrint 
kad ir bleszinese butu supiltas.

i Laikyk ji garadžiui ar sandely 
pažymint ant bleszines, kad ten 
yra gazolinas.

Gazolino paežiai pavojingi. 
Pirm vartojant ji namuose, pir
miausiai perskaityk savo ap- 
draudos raszt.a.

To paties gali atsiekti var
tojant kerosimi, kuris yra daug 
saugesnis. Jei. vartoji gazoliną 
lauke niekuomet nepripilk tan
ko, kuomet peczius dega.

Pradėti arba paleisti auto- 
mobiliaus maszinerijas uždary
tam garadžiui yra pavojinga, 
dėlto, kad gali atsirasti mirtin
go “carbon-monoxide” gazu, 
kurie gali būti ligos ar mirties 
priežastimi.

Buk taip-pat atsargus, kuo
met vartoji gazoliną, kaip ir su 
paraku. Jie yra. pavojingi.
Laikyk Nuodus Užrakintus
Kauduole nėra užtektinas 

apsaugojimas bonkutej turin- 
czioj nuodus. Beveik kiekvie
nas vaikas turi nepatenkinama 
žingeidumo viską tyrinėti, ir 
jis gali iszmeginti visas bonku- 
tes, kurios jam prieinamos. Del
io, reikia nuodus laikyti atski
roj szepelej, kuri visuomet yra 
užrakinta.

Net užaugusieji turi būti a'p- 
saugojami nuo nuodu. Daug

I . . .žmonių mirszta isz netycziu už
gėrė nuodu. Atskira szepele 
nuodams iszvengtu daug klai
du.

Nuodai turi 'būt i teisingai pa
ženklinami kuomet, perkami ir 
turi būti laikomi tose paeziose 
bonkutese.
Kiekvienas Szautuvas Yra 

Užtaisytas
“Nežinojau, kad jie buvo 

užtaisytas,” dažniausiai tai Į) 
pasiteisinama kuomet isznety- 
cziu psitaiko nelaime su szau- 
tuvn.

Jei szautuvai nealbutinai rei
kalingi namuose laikyti, reikia 
juos ten dėti, kur vaikams ne
bus prieinami.

Jaunas vaikas niekuomet 
neturi 'būti leidžiamas vartoti 
szautuvo, jei su juom sykiu nė
ra užaugusio.

Visuomet manyk, kad szau
tuvas yra. užtaisytas, kol persi
tikrinti kitaip.

Elektriniai Inrankiai Yra 
Ugnies Priežastimi

Klektrikines prosas paliktos 
neužsuktos ant prosijainu len
tų buvo priežastis daugybes 
ugniu pastaraisiais metais, su- 
lyg valdžios raportu.

Visuomet reikia užsukti pro
sas, kuomet pabaigiama prosy- 
ti.

Degtukai
Ugnis yra priežastimi mili

jono doleriu pragaiszties kas
met Jungtinėse Valstybėse, ir 
didelis ju nuoszimtis paeina 
nuo neatsargumo su degtukais.

Dažnai girdime apie vaikus, 
kurie sudega bežaisdami su 
degtukais.

Rūkytojai žinomi kaip neat
sargus, kur meta deganezius 
dektukus; degtukas -gali už
kristi ami degaiiczios medžia
gos ir gali būti pradžia daug 
ka i 11 u o ja nezi os ugnies.

Atsargiai Su Trepais
Puolant, nuo trepu, dažniau

siai puolama, mažiausiai de- 
szimts pėdu, ir tas puolimas ga-
Ii sulaužyti ranka ar koja, arba 
sprandą.

Greicziausi, bet ir pavojin
giausi budai pasiekti skiepą 
yra:

Užsimirszimas.
Suklupimas ant dalyku pa

liktu ant trepu.
N e bu v ima s Užsi t ver imo. 
Tamsumas.
Skiepuose, kur szviesa nela

bai gera, reikia paskutini tre
pu numalavoti baltai.

Verdantis Vanduo Yra 
Mirtinas

Dažnai girdime apie mažy- 
czius vaikus, kurie nuisiszutina. 
su verdaneziu vandeniu. Moty- 
nos turi taip-pat elgtis su ver
daneziu vandeniu kaip su nuo
dais ar ugnim; visi lygiai puvo 
j ingi, kuomet mažycziams pri
einami.

t
Kur mažu vaiku esama, be

reikia palikti puodu ar blind u 
su verdaneziu vandeniu ant 
grindų ar ant stalo, kur juos 
greit galima paversti.

Vaikai niekuomet nepemia- 
to pavojaus; jie yra natūraliai 
žingeidus, ir ims viską, k a tik 
gali pasiekti.

Ar Kopeczios Saugios?
Kopeezios, kurios prigelbsti 

laipiojimui, turi būti vartoja
mos atsargiai.

Žiūrėk kad ju kojos ir laip
tai tvirti.

Iszkesk jas tol kol gali, kad 
iszvengus perpuolimo.

Jei atremi jas in siena, pa
dek taip, kad negalėtu slysti.

‘ —"C.

I

Svarbus Praneszimas
-------

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokea- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 

i ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Simono.
— Ponas Antanas Staszaus- 

kas isz Beading, Pa., lankėsi 
mieste su reikalais, ir prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija. Acziu už atsilankyma.

— Suibatoj Szv. Gabino.
— Juozukas, 7 metu senu

mo, sūnelis pons. Albertu Klu- 
czinsku nuo 501 W. Centre Uly. 
ana diena sužeidė galva pulda
mas ant peimento. Gydosi na
mie.

— Kita Sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Eucherii; Pane- 
delyje Szv. Pepino; Utarninke 
Szv. Petro Antiokijoj, taipgi ta 
diena yra Amerikos iszvente, 
Jurgio Washington© gimimo 
diena, ir ta diena 1387 metuose 
Lietuviai priėmė Krikszezioniu 
Tikėjimą; Seredoj Szv. Petro 
Damiano; Ketverge Szv. Motie- 
jo Apasztalo; Petnyczioj Szv. 
Vaburgo; Sukatoj Szv. Nesto
ro.

— Malianoy City Socialisz- 
kas Kliubas laikys savo metini 
Bankieta, Ketverge, Vasario 
24-ta diena.

— Albertas Augustaitis, 54 
metu senumo, nuo 615 West 
Spruce Uly., angliakasis, kuris 
dirba Malianoy City kasyklose, 
staiga susirgo laike darbo, Se- 
Tedos ryta 6:15 vai., prie Nr. 4 
slopą. Likos nuvežtas in Potts
ville ligonbute.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Vitakonis 37 metu amžiaus, isz 
Wm. Penn, buvo labai sužeis
tas, kai jis buvo automokiliaus 

'suvažinėtas prie savo namu. 
Vincas Navitskas, 18 metu jau
nuolis nuo Shenandoah Hgts., 
vairavo ta automobiliu kuris 
Vitakoni suvažinėjo. Vincas 
Navitskas sako, kad jo automo
bilius paslydo ant vieszkelio, 
prispaudė Juozą Vitakoni prie 
jo 'stubos, paskui atsidūrė in 
griovi ir sudužo in stulpą. Vi- 
takoniui buvo kaire koja nu
laužta, jo veidas ir galva 'buvo 
'sužeista. Jis buvo nuvežtas in 
Locust Mt. ligonbute. Navits
kas teipgUbuvo nuvežtas in ta 
ligonbute, bet buvo paleistas, 
nes jis buvo tik sukviestas ir 
iszsigandes. Navitskas turbūt 
gan greitai ir smarkiai važiavo 
nes jo automobilius pirmiausia 
suvažinėjo Vitakoni, invažiavo 
in griovi, atsimusze in stulpą ir 
paskui atsidūrė prie Jono Va- 
lukoniu namu vėl iszvažiavo 
ant vieszkelio kur apsiverto. 
Iszkado Valukonio namams pa
daryta už koki szimta doleriu, 
;0 automobiliui už kokius asz- 
tuonis szimtus doleriu. Vincas 
Navitskas sako, kad kito atva- 
žiuojanezio automobiliaus 
szviesos apakino, kad jis nega
lėjo vieszkelio matyti. 

-
Minersville, Pa. — Niekszai, 

padyke jauni ražbaininkai insi- 
lauže in Szvento Pranciszkaus 
parapijines mokyklos kamba
rius, Subatos nakti ir iszvarte 
knygas, iszmete popieras, isz- 

■ tusztino stalczius ir iszdauže1 
kelis langus. Sesutes rado vis
ką iszvartyta ir iszmetyta, kai 
jos atėjo in savo mokyklos kam
barius. Tie valkatos, bomeliai 
paskui nuėjo in “Cafeteria” 
kur mokiniams yra gaminama 
valgyti. Czia jie taipgi viską 
jjszvarte, iszmete; kiauszinius 
iyczia iszdauže ir in sienas me
te. Kitus kiauszinius jie per 
Įainga iszmete ant ulyczios.

Naujas Amerikos 
Sekretorius

Dean Acheson, naujas 
Amerikos Sekretorius, ežia 
aiszkinasi Kongresui ir sten
gas! visus intikinti kad jis 
yra tos Amerikos Sekreto- 
rystes vietos vertas. Jis teip- 
gi pasiaiszkino ir užsienio 
komitetui. Daug dideliu žmo
nių intaria nauja Amerikos 
Sekretorių, sakydami kad jis 
per daug gerinosi Stalinui ir 
Sovietams, ir reikalavo kad 
Amerika nusileistu Rusijai. 
Dabar jis sako kad jis sta- 
cziai ir griežtai yra nusista
tęs priesz Rusija ir priesz 
Komunistus ir prižada savo 
nauja garbes vieta tikrai 
garbingai užsitarnauti.

Mes ant Acheson per daug 
dar nepasitikime ir laukiame 
pažiūrėti ir pamatyti ka ir 
kaip Kongresas nutars ir nu
veiks ant szitokio klausimo.

Miesto policijautai dabar jiesz- 
ko tu nevidonu ir prižada kad 
visi jie bus nubausti. — S. H.

— Ponia W infield Bulat 
(po tėvais vadinosi Ona. Norei- 
kiute isz Shenandoah), 30 metu 
amžiaus, 1931 Third Avenue 
Pottsville, numirė Utarninke 
10-ta valanda naktyje, Jeffer
son ligonbute, Philadelphijoje. 
Velione sirgo per koki tai laika. 
Gimė South River, N. J., atvy
ko in Shenadoryje.su tėvais bū
dama da jauna mergaite. Pali
ko savo vyra. Winfield, du su
nn: Winfield Jr., ir Roberta na
mie; tėvelius pons. N. Noreikas, 
Shenandoah; dvi seserys: Olga 
Shenandoah ir Marijona Silos, 
New York, taipgi anuka Carol, 
Shenandoah.

Girardville, Pa. — Szvento 
Vardo Draugija surengė labai 
gražiu vakarėli, parsikviesda- 
mi juokdarius ir dainininkus 
‘ ‘ Dusty Dawson. ’ ’ KeWergo 
vakara.net du sykiu ti*ju<bk- 
dariai savo szposus. kriete.- ir 
savo dainas dainavo, ir abu sy-

PAULYNA STOSKA 
MET. KONCERTAS

WILKES-BARRE
Wilkes-Barre, Pa. — Miesto 

ir apylinkes Lietuviai labai
■ gražiai pasidarbavo surengda
mi toki gražu Koncertą, kuria
me dalyvavo Metropolitan 
Operos Dainininke,

“POLYNO STOSKA”.
Visa Koncerto programa bu

vo labai gražiai ir sumaniai su 
tvarkyta, kadrini vienam nebu
vo nuobodu. Nebuvo nei per

Prezidentui ■ Dovana

Prezidentas Harry S. Tru- 
manas stovi szalia savo sta
tulos, kuri yra iszkalta ir isž- 
lieta isz žalvario. Felix de 
Weldon ta jo statula padare, 
ir ji buvo Prezidentui Tru- 
manui inteikta Demokratu 

kiu saloje nei pastovėti vietos 
nebuvo, tiek žmonių susirinko.

— Parapijiecziai rengia va
kariene pagerbti savo nauja Vi-1 
kava, Kunigą Joną Buiku, ku
ris neseniai atvažiavo ežia. Va-1 
karione bus dvideszimts sep-j 
tinta diena szio menesio.

— Kunigas Mykolas F.' 
Daumantas, Szv. Vincento pa
rapijos klebonas važiuoja in 
Philadelphia, Pa., Nedelioj, da
lyvauti Szv. Andriejaus pampi- j 
jos Sidabro Jubiliejaus vaka
rienėje, kur jis buvo Klebono, 1 
Kun. Juozo Czepukaiczio pa
kviestas. Vikaras, Kun. Jeroni-I 
mas Bagdonas teipgi važiuoja, ' 
nes jis bus to vakaro vedėjas.

— Valdžia pranesza, kad 
kūnas kareivio S/Sgt. Juozapo 
L. Gelbudo, (kuris buvo sužeis
tas ant kares lauko New Gui
nea, Pae if ike, ir numirė Lap- 
kriezio, .1943 metuose) likos 
iszsiunstas ir priims in Girard
ville Petnyczioj 8:25 valanda 
vakare ant Readingo stoties, 
ir bus palydėtas per veteranus 
in namus, pas savo tęva Kazi
miera Gelbuda, ant 26 W. Og
den Uly. Velionis gimė Girard
ville. Turėjo 22 metu amžiaus. 
Paliko savo tęva Kazimiera; jo 
motina numirė kada jisai bu
vo tarnystoje. Laidotuves in- 
vyks Panedelyje, su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Vincento bažny- 
czioje 9-ta valanda ryte ir kū
nas bus palaidotas in parapijos 
kapines Frackvilleje.

Shamokin, Pa. — Lawrence 
J. Chamberlain, 74 metu senu
mo, gerai žinomas savininkas 
ir valdytojas Victoria Amuse
ment Enterprises, Inc., numirė 
Utarninko ryta, sirgdamas 
trumpa laika. Paliko paezia, se
serį ir du anūkus.

Prague. — Didele ekspliozija 
kilo Ostrava angliakasyklose. 
Dvideszimts keturi angliakasai 
likos užgriūti.

Komiteto per jo Inkurtuves. 
Ant szitos statulos yra isz
kalta szitiežodžiai: “Musu 
tikslas nėra taika tik del mu
su gadynes, bet del visu am
žių.“

a □ □
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ilgas, nei per trumpas, bet ma-' 
loniai invairus ir skoninkai
painvairintas.

Gal butu buvę geriau jeigu 1 Komiteto Pirmininkas, advo-! 
katas Jonas Verbalis butu savo 
gražia ir jautria prakalbele pa-i 
raszes kaipo inžangos žodis 
programeleje, vietoje atidarius 
Koncertą su ja. Bet buvo ta jo 
prakalbele trumpa, tai ir tas 
gerai buvo.

Vargonininkas Alfonsas Bu- 
leviczius, Prcfesoriuš su savo 
choru isz Scranton pradėjo 
koncerto vakarėli ir labai grab 
žiai pasirodė. Szvento Juozapoj 
m išzras choras sudainavo labai j 
gražiai. “Malda Už Tėvynė”' 
ypatingai buvo maloni ir skam
bi. Ir juokinga dainele “Griežk 
Muzikante” irgi labai gerai 
pavyko.

Sz ven t o J uozapo Lietuvisz- j 
kas Choras isz Scranton ne' 
tiktai ka kad labai gražiai su
dainavo, bet ir puikiai iszrode; 
vyrai su vakariniais szvarkais, 
o moters ir merginoms su gra
žiomis vakarinėmis suknelėmis. 
Labai gražu inspudi padare ir 
paliko.

Polyna Stoska, szito vakaro 
garbes vesznia buvo triuksz- 
minga. ir labai maloniai visu 
priimta ir ranku plojimais pa
sveikinta kai tik ji pasirodė ant 
estrados. Turime pasakyti, kad 
tai buvo pirmutine proga mums 
pamatyti Stoskaite. Ji graži, 
maloni ir kukli. Matyti kad vi
sas tas pasisekimas nepaveike 
jos kuklaus ir tikrai malonaus 
Lietuviszko budo.

Polyna pirmiausiai sudaina
vo tris dainas, Anglu kalboje. 
Isz tu trijų mums rodos “At 
The Cry of The First Bird” 
(Su Pirmojo Pauksztelio Daina 
Jis Buvo Nukryžiuotas) buvo 
gražiausia ir geriausia pasise
ko. Italijoniszkos dainos teipgi 
buvo puikiai iszdainotos.

Pijanistas Marcei paskambi
no ant pijano. Jis mums nepa- 
mhimns, 'bot matyti kad jam 
gabumo Dievas nepaszyksztojo.

Paskui Trys Lietuvaites: 
Irena ir Ona Kupriu ir Leona 
Buickus parode kad ir namisz- 
kes Lietuvaites turi gražias 
balselius. Jos sudainavo kelias 
daineles Anglu kalboje ir pas
kui Lictuviszkai. Ju balsiai 
gražiai suderinti ir gerokai 

j jau iszlavinti. Tik gaila kad jos 
nutarė pavartuoti garsiakalbi 
savo dainoms. Tas garsiakalbis 
ju dainoms ar ju balselėms vi
sai nepadėjo, nes jis tik viską 
maisze. Ju 'balsams visai nėrei- 
kejo to garsiakalbejo, nes 
mums 'besėdint tolokai nuo es
trados 'buvo aiszkiai ir gerai 
girdėti be to garsiakalbio.

Polyna Stoska tada jau Lie- 
tuviszkai uždainavo. Visos jo
sios pasirinktos Lietuviszkos 
daines, daineles buvo gražios ir 
ji labai gražiai jas sudainavo.

Vakarėlis buvo tikrai gražus, 
ir Wilkes-Barre miesto Lietu
viams garbe. Lietuviszkos Va
landos Kadi jas, Lietuviu Mote
rių Kliubas isz Wyoming Val
ley, Lietuviu Susivienymo Sep
tinta kuopa ir Amerikos Lie
tuviu Kataliku Susivienymo 
ketvirta kuopa, szita toki gražu 
koncertą surengė.

Keli tukstaneziai žmonių su
sirinko ir matyti kad visiems 
labai patiko. Mes tik viena pa
staba. norėtume padaryti ir su 
tais rengėjais pasitarti. Tokie 
koncertai jau isz pripratimo 
yra rengiami vėlokai vakare. 
Tai jau rodos Amerikoniszkas- 
paprotys kad Koncertas turi

Sedi, isz kaires in deszi- 
ne: Amerikos Lietuviu Tary
tos pirmininkas Leonardas 
Szimutis, Lietuvos Ingalio- 
tas Ministeris ir Nepaprastas 
Pasiuntinys Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms p. Po
vilas Žadeikis, VLIK’o pir

prasidėti puse po asztuoniu va-' 
kare. Ta valanda gerai tiems' 
kurie arti gyvena, bet kaip su į 
tais kurie norėtu ir isz toliau 
atvažiuoti ? Argigoebutu geriau 
pradėti apie septinta valanda?' 
Mums jau kelis sykius žmones! 
nusiskundė kad jie labai norėtu 
in tokius koncertus ar in tokius i 
vakarėlius kad iir isz toliau pri- i 
Imti, bet kad jie negali paskui 
pagauti nei autobuso, nei trau
kinio namo.

Musu szitokia pastaba, toli ’ 
gražu, nėra priekaiszta AVilkes-. 
Barriecziams, bet pasitarimas 
su visais musu vadais kurie ka 
panaszaus rengia. — R.

KARININKO ŽMONA
INTARTA

Turi Iszvažiuoti Isz 
Vokietijos

FRANKFURT, VOK. — 
Amerikos karininkas, Leite
nantas su savo žmona turi isz- 
sikraustyti isz Vokietijos, kai 
Amerikos Kariszkas Teismas 
surado kad to Leitenanto žmo
na vede uždrausta bizni, par
duodama cigaretus. Leitenanto 
žmona Ponia Opai Breeland, isz
Silver Lake, Kan., buvo nuteis
ta, ir turėjo du szimtu doleriu 
baudos užsimokėti, už tai kad 
ji slaptomis parsitraukdavo ci- 
garetu isz Amerikos ir paskui 
labai brangiai juos parduoda
vo. Z

Armijos teismas paskelbia 
kad ji su savo vyru, Leitenan
tu Glenn E. Breeland dabar tu
ri gryžti in Amerika, nes jų
dviejų pasielgimas kenkia 
Amerikos darbui Vokietijoje. 
Teismas nepaaiszkino kodėl ir 
jos vyras yra siuneziamas na
mo, nes ji Teismas visai neap
kaltino.

VENGRIJOS
DIPLIOMATAS NE

PAGEIDAUJAMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

I

toks viens kitam kerszinimas 
negali iszeiti ant gero. Juo ma
žiau atstovu rasis svetimuose 
krasztuose, juo greieziau ir 
juo tikriau mes prieisime prie 
karo, nes kai dipliomatijos san- 
rysziai yra nutraukiami, vien 
tik karo stovis pasilieka. Ko
munistams dabar karszta ir ne
smagu, nes jie mato kad ir kiti 
moka toki pati bizni vesti. -

I

VLIK’o Svecziai Washington, D. C.

mininkas pralotas Mykolas 
Krupaviczius, ir Vykdomo
sios Tarybos pirmininkas 
Vacys Sidzikauskas. Antro
je eileje, isz kaires in deszi- 
ne: Lietuvos Pasiuntinybos 
Washington, D. C., attache 
Juozas Rajeckas; LAIC di

Vacys Sidzikauskas, VL-, 
IK’o Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas. (LAIC Photo)

VERGIJA RUSIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jeigu Sovietai nori užsiginti 
kad Rusijoje nėra tokios dar
bininku vergystes, tai jie gali 
visiems taip parodyti, insileis- 
dami kitu krasztu atstovus, ku
rie be jokio suvaržymo galėtu 
patys sau pamatyti ir paskui 
Tautu Sanjungai praneszti. 
Szitokio pavelinimo Sovietai 
“niekados neduos,” nes jie ge
rai žino, kad dar baisesne ver
gyste randasi tenai už tos “Ge
ležines Uždangos,” negu musu 
atstovai sako ar žino!

LIETUVIAI BĖGA 
ISZ SKANDINAVIJOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sztai koks pavojus gresia 
Lietuvius, Latvius ir Estonie- 
czius, kurie ežia atvažiavo ir 
apsigyveno: Jeigu Rusijai pa
siseks sudaryti kokia nors su
tarti su Skandinavijos tauto
mis, tai pirmutinis pareikalavi
mas isz Rusijos bus kad visi Pa
baltų cs pabėgėliai butu sugra
žinti in savo tėvynė. Tai butu 
gyva mirties bausme visiems 
tiems Lietuviams kuriems pa
sisekė pabėgti isz Lietuvos. Už 
tai dabar beveik visi tokie pa
bėgėliai vėl stengiasi toliau 
bėgti, kraustosi isz Skandina
vijos ir bėga in kitus krasztus.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA. 

rektorius, Adv. Kostas R. 
Jurgela; ALT Sektr. Dr. Pi
jus Grigaitis; ALT iždinin
kas Mykolas Vaidyla; ALT 
vice-pirm., Adv. Antanas 
Olis; ir VLIK’o ingaliotinis 
Prof. Pranas Padalskis.

O □ O

POPIEŽIUS PASMER
KIA VENGRIJOS 

TEISMĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kardinolas Mindszenty buvo 
nuteistas ana Utarninka. Jis 
buvo kaltinamas už savo krasz- 
to iszdavima, sznipinejima ir 
juodos rinkos bizni.

Popiežius Pijus sako kad vi
sam Vengrijos krasztui baisi 
sarmata, kad j u valdžia taip 
pažemino savo dvasini vada.

Geriausias ir tikriausias pri- 
parodinimas kad tas teismas 
nebuvo teisingas, pasirodo isz 
to kad tie teisėjai neinsileido 
nei vieno žmogaus kuris su jais 
jau isz anksto nesutiko kad 
Kardinolas yra kaltas. Ameri
kos laikrasztininkai paprasze 
pavelinimo dalyvauti tame 
teisme, kad jie galėtu savo skai
tytojams tikra teisybe pasaky
ti.

Vengrijos valdžia buvo pa
siuntus du pasu, du tikietu 
Amerikos laikrasztininkams, 
bet paskui ant rytojaus da pirm 
negu tas teismas prasidėjo, tie 
du tikietai buvo atszaukti, ir 
musu laikrasztininkams buvo 
staeziai pasakyta kad jiems te
nai nėra vietos.

Jeigu tas teismas jau buvo 
toks teisingas, jeigu tas Kardi
nolas jau isz tikro kaltas, tai 
argi nebutu buvę visiems tiems 
Komunistams geriau, visam 
svietui parodyti to Kardinolo 
g riekus. Komunistai ežia Ame
rikoje lakai myli dvasiszkius 
szmeižti ir prie j u kabinėtis ir 
apie juos laikraszcziuose pysz- 
kinti. Kamgi jie pražiopsojo to
kia puikia proga szito Kardi
nolo prasikaltimus vieszai pa
skelbti ir musu laikrasztinin
kams parodyti?

Aiszkus dalykas; tie Komu
nistai prisibijojo tiesos, prisi
bijo ir Amerikos laikrasztinin- 
ku, kuriems akis apdumti ne 
taip jau lengva. Už tai tiems 
laikrasztininkams tenai vietos 
nebuvo.

Szventas Tėvas in Kardino
lus kalbėjo Lotyniszkai. Jis 
kalbėjo apie dvideszimts minu- 
tu. Visi tie Komunistai kurie 
tame teisme dalyvavo yra jau1 
paszalinti, iszmesti isz Bažny- 
czios. Bet Szventas Tėvas nieko 
nesake ar Bažnyczia pavartuos 
savo kita bausme, visu tu Kar
dinolo Mindszenty pasmerkė  j u 
prakeikimą. Tai baisiausia 
Bažnyczios bausme ant prasi
kaltėliu ar persekiotoju.

Shenadoryje.su
vakara.net

