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PERMAINOS RUSIJOJE
Isz Amerikos DAL’CN™J cz,u
KLERIKAI

KASA KAPUS

Kardinolas Spellman 
Veda In Darba 
Szimta Kleriku

Pinigu Nėra; Paskolos 
Sunku Gauti; Namai I 

Perbrangus

NEW YORK. — Kardinolas 
Francis Spellman nusivedė i 
szimta seminaristu, kleriku 
kasti kapus ant Kalvarijos kaj 
pinu, kai darbininkai nesutiko 
gryžti in savo darbus ir kasti 
kapus. ;

Jau septynios sanvaites kai 
tie kapu kasikai straikuoja, ir 
daugiau negu tūkstantis lavo
nu laukia pakavojimo. Jauni 
vyrukai, kurie mokinasi ant 
kunigu tuos kapus pradėjo kas-

2 szpegai suimti Norvegija Stoja In 
Atlantiko Karisz- 

ka Sutarti
Darbininkas Tautu San- 
jungoje Ir Moteriszke 

Taryboje

treczdalio neverti.
Bankos teipgi nesiskubina 

dabar skolinti pinigu del nau 
ju namu del tos paezios prie
žasties. e

Ir negalima tu bankieriu ar 
kompanijų per daug kaltinti, 
nes sztai kaip dalykai stovi su
tais naujais namais: Sakysime Dorblllin-
naujas namas dabar kasztuoja) 1

CHICAGO, ILL. — Sunku deszimts tukstaneziu. Tikru- i 
tikėti, kad dabar kur nors ras- moje jis nera daugiau vertas, 
tusi naujas namas, kurio kas kaįp įrįs ar keturis tukstan-! 
nors nenupirktu ar neparanda- czįus. Paprastai bankos pasko-i 
vuotu. Bet taip yra dabar ne( Įįns tris-ezvertis pinigu del 
su kokiu vienu ar kitu namu. į naujo namo. Reiszkia, banka 
bet su tukstaneziais. Kontrak- ■turėtu paskolinti daugiau negu 
toriai Chicago j e jau daugiau septynis tukstanezius doleriu 
nauju namu neiszdrysta statyti ant namo kuris tikrumoje yra 
nes daug namu dabar negali vertas tik trijų ar keturiu tuks- 
parduoti ar parandavuoti.

Veteranams,
kareiviams didžiausia beda, 
nes jie niekur negali susirasti 
sau namus, nes tie namai pa- 
szieliszkai brangus, ir jiems jo

kas Ir Inžinierius Su
gauti New York 

Mieste

kiu budu neprieinami. Vetera ti ir per viena diena daugiau 
negu devynios deszimts kapu 
iszkase.

Darbininkai reikalauja tiek 
pat mokesties už penkias die-

nams dabar daug sunkiau gau
ti paskolas ant namu, nes val
džia mato kad tokie namai nei

tancziu doleriu. Tai butu pras- 
pargTyžusiems tas ir pavojingas biznis ir ban- 

kos tokio biznio nedaro ir bijo
si.

Del szitokiu priežascziu net 
ir pacziame Washingtone ran
dasi daugiau negu tūkstantis 
gražiu, nauju namu, kurie 
yra tuszti. Tokiu nauju na
mu randasi daugiau negu asz- 
tuoni szimtai Cleveland, Ohio

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietu Rusijos Ambasadorius 
Alexander S. Panyushkin, pik
tai pareikalavo kad Amerikos 
valdžia tuojaus paleistu Rusi
jos viena tastova Tautu San- 
jungoje, kuris buvo slaptos po-) 
licijos susektas ir -sucziuptas 
kai jis su viena moteriszke isz- 
dave ar jau rengėsi iszduoti la
bai svarbius ir slaptus Ameri
kos rasztus Rusijos agentams.

Su szitu Ruskiu buvo sū- 
aresztuota ir Amerikiete dar-

Žmogžudys GerdavoNužudytu- 
j u Kr auj a Sudegindavo Lavonus 
Londone; Kard. Spellman Sako 
Komunistai Sukurstė Kapu Ka- 
siku Straikuoti New York; Szve* 

dai Nenori Taikos Su Rusija
LONDON, ANGLIJA.

★ - - --------- --------------------------------------5

Rusijos Už- PRISIPAŽINSTA

U, kiek jie pirmiau gaudavo jam in sprandą kirtau, ir gal mieste ir apie tūkstantis ir trys 
už szesziu dienu darba. taip jam ir nulaužiau sprandą” szimtai Portland Oregon. De-

Hninke, panele Judith copion, sienio Ministeris, Molotovas buvo atleistas ŽMOGŽUDYSTES 
dvidoszunts septynių metu am- nuo j() buy0 pa. p --------

« . ......... u ' 'A(Tasa Ant Puslapio)

Kardinolas sako kad Komu
nistai sukurstė 
straikuoti.

GAZAS NUO 
ANGLIŲ UŽDUSINO

Sūnūs Rado Tėvus 
Negyvus Namie

troit mieste randasi apie pus-! 
treczio tukstanczio tokiu tusz- 
—------ . O visuos szituose
miestuose tukstancziai žmonių' 
jieszko namu ar kad ir keliu j 
kambariu.

Pinigu žmonių dabar per 
daug neturi. Daug darbininku 
dabar be darbo. Pragyveni
mas vis brangus.

Bet szitu nauju namu bran-

Doylestown, Pa. — Sūnūs 
parvažiavęs isz kolegijos del 
keliu dienu, rado savo tėvus ne
gyvus. Jiedu užduso nuo ang
lies gazu. Policija buvo pa-’ 
szaukta ir policijantai tuojaus' 
surado kas tęs atsitiko. Ben C. 
Myers, penkios deszimts ketu- 
riu metu amžiaus ir jo žmona 
Laura Belle, penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus, amžinai 
užmigo nuo gazu, kurie jųdvie
jų namuose atsirado nuo ang
lių. Jųdviejų didelis szuva isz- 
sitieses ast grindų kaip negy
vas kai sūnūs inejo in namus.

Milijonierius nuogas ir bai- 
darbininkus siai sudaužytas lavonas buvo

j surastas tame hotelyje, Vasario cziu namu-
I dvideszimts-antra diena isz isz 
) ryto.
) Jausas dvideszimts-penkiu 
metu amžiaus žmogžudis sako,' 
kad jis pasiėmė to milijonie-' 
riaus pinigus, (labai mažai ra
do, apie keturios deszimts dole
riu). Tada jis iszejo isz to ho- 
telio per užpakalines duris, pa- gumas jau ima eiti trepais že- 
siszauke taksi ir nuvažiavo sau myn.
in kita hoteli.

skirtas Andrei Vishinsky
SOVIETAI

LONDON. ANGLIJA. — 
Žmogžudys kuris gerdavo savo

Užsienio Prekybos Ministeris, A. I. Mi-i nu.žudyt,uju ir p^“1 
—. 1 T cndaninriatrn m IJJ-VATIIIC TYT1R1-

SKIRIAS1 kOyan teipgi buvo paszalintas ir in jo vie
ta buvo paskirtas M. A. Menshikovas.Didžiūnai Nesutinka 

Ant Vokietijos 
Klausimo

sudegindavo ju lavonus, prisi
pažino policijai ir dabar yra 
suaresztuotas.

Szeszi ar septyni žmones bu-

SZTORNINKAS 
NUŽUDYTAS

Du Vagiai Pabėga Su 
Pinigais

Keliuose miestuose tie 
namai jau atpigo jau per puse, 

i Tai aiszkiai matyti kodėl ban- 
kos nenori paskolinti pinigu 
keli menesiai atgal, tai dabar 
jau bankai butu pavojus jeigu 
tas namas dabar yra tik pusiau 
tiek vertas.

PATTERSON, N. J. — John 
C. Kirchofer, keturios deszimts 
dvieju metu amžiaus sztornin-

Szitokiu permainų nebuvo Rusijoje nuo vo szitaiP nužudyti.
1 . . John George Haigh, trisde-

Ka tokios permainos szimts devynių metu amžiaus 
yra dabar suaresztuotas ir kal
tinamas už turtingos naszles 
Mrs. Olive Durand-Deacon mir
ti. Ji buvo szeszios deszimts de
vynių metu amžiaus.

Laikrasztininkai spėja, kad labai galimas supta Anglijos policija dau. 
giau žinių neiszduoda, bet tik 
tiek pasako kad dar penkios ar

karo užsibaigimo.
reiszkia dar niekas nebežino, bet visi vi
saip spėja. Kremlinas neinprates nei sa-BERLYNAS. — Czia eina 

gandai kad Kremline didžiūnai! 
nesutinka ir kelis sykius jau VieiUS ŽmOHCIUS pasiaiszkiuti. 
susikirto ant klausimo: Ka da
ryti su Vokietija ir kaip su Vo-
kiecziais pasielgti? daigtas, kad Molotovas bus paskirtas in sa

Marshalas Sakolovsky reika- , . . „ „ . . . . . .. . . , x .
lauja, kad Sovietai su geležine VO Sena Vieta kaipo RUSIJOS PremieHUS! s2es21°*kltos žmogžudystes gal 
ranka valdytu visus Vokieczius pa|-s szj|a yje|a yįįeme kaj VokieCZiai pa 
ir po prievarta ir su smurtu, vi
sus Vokieczius surusintu. skelbe kara priesz Rusija.

A Ik'rię I AIVAI Bet Patareias> Someone- 
ZiITIILIvIiyVO vas sako, kad Kremlinas turėtu

IN MANEVRAS atsargiai ir mandagiai pasiegti
• su Vokiecziais ir jiems Sovie-

NORFOLK VA _  Anieri- nepirszti bet visiems pri-

dabar bus iszaiszkintos.
Laikrasztininku Centras pra- 

nesza, kad szitas žmogžudis jau 
yra prisipažinęs kad jis per-

Kiti spėja kad galimas daigtas kad Sta- pjaudavo tu žmonių kaklus ir 

linas dabar nori kaio nors susitaikinti ant “aXyX'p^X 
to Berlyno ir Vokietijos klausimo, ir už tai popiet ar rasztus tu mirusiu.

kas, pasimirė miesto ligonbute. kos Laivynas pasiuntė didžiau- *adeU vienin°a V°kjetija,^ir 
Jis buvo taip baisiai sudaužy
tas ir primusztas dvieju razbai-

si skaieziu savo didžiausiu ir 
galingiausiu kariszku laivu del: 

ninku, kurie isz jo pavogė asz-) manevru, lavinimu ir vasari-) 
NUŽUDĖ tuonios deszimts doleriu, ir pa- nius vandenius.

skui pabėgo. Paskutinis kariszkas laivas)
MILIJONIERIŲ: Policijantu virszininkas J. kuris iszplauke isz Norfolk, bu-į 

--------  Walker insake visiems savo po-) vo ’‘Pocono” laivas, kuris vi- 
NEW ORLEANS, LA.—Po-j licijantams jieszkoti tu dvieju siems tiems kariszkiems lai- 

licija pranesza, kad jaunas vy- nevidonu. Policijantai sako, 
rūkas isz Kentucky valstijos j jęad tiedu vagiai privertė sztor- 
prisipažino, kad jis nužudė mi ) ninka Kirchofer ineiti ip maža 
lijonieriu James Mahoney, in! kambari, kur vienas isz ju jam; 
French Quarter vieszbuti, ho< per galva reže su revolveriu ir 
teli Vasario (Feb.) dvideszimts paskui kumsztimis ji taip su
pimą diena.

Policijos virszininkas Jos.’ musztas ir sudaužytas sztor- 
Scheuering sako kad Louis Eu
gene Hoover, prisipažino, kad 
jis prisipažindamas, paaiszki- 
no: “Asz ji kelis sykius su sa
vo kumsztimis musziau.

daužė kad jis pasimirė. Su

ninkąs dar pajiege priszliaužti 
prie telefono ir paszaukti poli
cija. Policijantai greitai pribu
vo ir ji nuveže in ligonbute, 

Asz Į kur jis pasimirė.

tuo paežiu sykiu stengtis isz- 
platinti Komunizmą toje Vo
kietijos dalyje kur Amerikie- 
cziai ir Anglai valdo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

vams vadovaus. Ant jo iszplau-j 
ke Admirolas W. H. P. Blandy 
kuris yra vadas visu tu laivu.

SZVEDAI NENORI 
. RUSIJOS

SZ VEDI J A. — Dabar daug
Beveik kas valanda karisz-j visokiu gandu eina apie Skali

kas laivas iszplauke isz Nor-! dinavijos krasztus ir ta Atlan- 
folk uosto. Tarp tu laivu yra tiko sutarti ir Rusijos grasini- 
kariszki laivai, kurie yra intai-j ma. Nieko tikro dar negalima 
syti del eroplanu: “Franklin, sužinoti, bet jau tiek aiszku, 
Roosevelt,” “Leyte” ir “Sici- kad Szvedai nesusidės su Rusi- 
ly.” Kariszkas laivas del pesz- ja, ir nepriims Rusijos pasiuli- 
tyniti ant mariu “Missouri” ir nima sudaryti taikos sutarti su 
kiti kariszki laivai iszplauke Rusija.
isz uosto.

ii • n . . • j u ir parduodavo j u namus ir
savo Ministenus dabar maino. Sovietai pa- nuosavybes. policija dar tikrai 

prastai taip ir daro, nes jie niekados ne
gali prisipažinti, kad jie suklydo ar kad 
jie yra priversti nusileisti. Jie vereziau 
visa savo sztaba permaino, ir tada jau vi-į 
sai isz naujo derinasi. ,

Molotovas buvo 
mi in Amerika ir 
kuriam nepasiseke 
priesZ Vokieczius. 
paszalintas isz savo Užsienio Ministerio vie- vo=e Jis poHcijantams sake 

. v . kad keli vyrai iszszoko isz auto-
tos kaip tik del panaszios priežasties, r ....... .... .......d.......... ..
jam nepasiseke Tautu Sanįungoje, kur be.| ant jo užsipuolė. Kai jis stenge.

. . . . . / . . . . S1 apsiginti, tai jie ji labai su-

nežino, ar bent laikraszcziams 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZTORNINKAS 
APVOGTAS

PHILADELPHIA, PA. --
- Lawrence Richio, penkios de- 

szimts metu amžiaus sztornin-
5 kas, 1226 West Moyamensing

suvienyti visus krasztus Avė., buvo labai apmusztas ir
Dnhnr Mnlntnvac vr? apdauzytas’ kal kel1vaoar Molotovas yra ej0 in j0 Cjgaru sztora ir ji ap-

kad keli vyrai iszszoko isz auto- 
neS mobiliaus szalia jo sztoro ir

paskirtas Ambasadorių- 
užėmė Litvinovo vieta

(Tasa Ant 4 Puslapio)
viek visi atstovai jam prieszinosi ir su juo musze ir jam net galva perske-

(Tasa Ant 4 Puslapio) le.
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Kas Girdėt
Yugoslavijos Premjeras Tito 

inkrito iii upe ir jau trecziu sy
kiu pakilo virsz bangu. Treczia 
syki nuskendęs jau nebūtu dau
giau pakilęs, ir butu prigerės. 
Vienas mužikas, prastas darbo 
žmogelis pamate ta skęstanti 
žmogų, inszoko in upe ir ji isz- 
g eibe jo.

Kai Premjeras Marshall Ti
to atsipeikėjo, jis tam mužikui 
labai gražiai padekavojo. ir 
jam pasakė: “‘Už toki didvy- 
riszka darba, asz tau suteiksiu 
ka tik tu nori.”

“Drauge Tito,” mužikas at
siliepė, “ parūpink kad man bu
tu surengtos gražios ir iszkil- 
mingos szermenys.”

“Tau szermenys?” Nustebės 
paklausė Tito, ‘ ‘bet kodėl szer
menys ? ’ ’

“Matote, Gerbiamasis Tito,” 
pasiaiszkino tas mužikas, “kai 
žmones dažinos kad asz tamsta 
iszgelbejau, jie mane užmusz!”

' • •

Prezidentas Trumanas ir vi
sas musu Kongresas labai. dur
nai pasielgė ir kvailai iszsi- 
reiszke apie ta Atlantiko sutar
ti, kai pareikalavo kad Ameri
ka stos in ta sutarti tik su ta 
■sanlyga kad Prezidentas ar 
Kongresas turės kara. paskelb
ti, jeigu prieszas užsipuls ant 
kurio isz tos sutartes kraszto. 
Visi mes gerai žinome kad kaip 
nebuvo taip ir nebus jokio ka
ro paskelbimo. Amerika pieka- 
dos karo nepaskelbia, bet tik 
ginasi. Taip ir vėl bus, ir nei 
Prezidentas nei Kongresas nie
ko ežia neturės pasakyti ir ne
gales pasirinkti. Tai kam tuos 
kitus krasztus erzinti su viso
mis tokiomis durnomis sanly- 
gomis. Kiti krasztai dabar ne- 
gali ant musu pasitikėti.

' • •

Norvegija, Szvedija ir Den
mark vargiai stos in ta sutarti, 
kaip tik pž tai kad tie krasztai 
tikrai nežino kaip ir kiek Ame
rika juos rems, jeigu ant ju Ru
sija užsipultu. Bet szitie krasz
tai jau dabar stengiasi savo ka
riuomenei parūpinti tokius 
ginklus, kokius Amerika var
iuoja, kad Amerika galėtu 
jiems pristatyti ginklu jeigu 
karas iszkiltu.

musu prisirengimas prie karo 
baisiai nepatinka Rusijai. Bet 
ka Rusija darys ir kaip ji atsi- 
kirs, niekas nežino. Mes tik tiek 
žinome: Kad szitokis prisiren
gimas in kara yra baisiai pavo
jingas. Bet butu dar pavojin
giau dabar nieko nedaryti ir 
neapsiginkluoti.

—————— • a 1

Beveik visi dipliomatai sako 
kad Rusija sziais metais nedrys 
pasistoti priesz Amerika. Bet 
kas po szitu metu bus tai vien 
tik Dievas žino.

Vokiecziai bėga ir neszasi 
kiek ir kas tik gali isz tos Vo
kietijos dalies, kur Sovietai 
valdo. Apie dvideszifnts tuks- 
taneziu Vokiecziu pabėga nuo 
Sovietu kas menesis. Ana me
nesi asztuoni tukstaneziai Vo
kiecziu pasiekė Ruhr slėni ir 
dabar jieszko darbo.

Amerika dabar jau pradeda 
siunsti kariszkus eroplanus in. 
Iran kraszta. Tie eroplanai bu
vo pažadėti jau pernai. Juos 
siunezia isz Vokietijos.

Žydai savo naujame Israelio 
kraszte tuojaus pradės vartuo
ti savo senovės Žydiszkus pini
gus, kuriuos jie nevartuojo nuo 
antro amžiaus, apie 132 ar 135 
po Kristaus Užgimimo, kada 
jiems nepasiseke sukilti priesz 
Rymos armijas. Szitus Žydisz
kus pinigus Žydai pradėjo var
tuoti apie szimta ir keturios de- 
szimts metu priesz Kristaus už
gimimo. Simonas Makabėjus 
invede tuos Žydiszkus pinigus.

Žydai jau sudarė kontrakta 
su kompanijomis Anglijoje, 
kur tie pinigai bus daromi. Ant 
szitu pinigu bus iszspausta, vy
nuogių keke, lempa ir septyni 
knatai.

Unijų bosai dabar neramiai 
miega. Jie bijosi net ir pamis- 
linti kas bus kai dar daugiau 
darbininku pasiliks be darbo, ir 
kai kompanijos ir fabrikantai 
ims mažiau mokėti ir nepaisius 
straiku, nes straiku nebus gali
ma iszszaukti.

Eina gandai kad Sovietu Ru
sija užims, užkariaus be jokio 
karo sziaurine Finlandijos da
li. Tada jau Rusija prie pat 
Norvegijos ir Szvedijos rulbe- 
žiaus.

Darbininkai, kurie tokias di
deles duokles moka in savo uni
jas dabar reikalauja ir reika
laus kad ju vadai jiems darbus 
užtikrintu ar parūpintu, o tie 
vadai nieko panasžaus negali ir 
negales padaryti.

Trumpu laiku Amerika ims 
siunsti Europos krasztams, ka
riszku tanku, karabinu, veži
mu, artilerijos karabinu, gink
lu, gazolino ir kitu kariszku pa
būklu. Anglija pristatys ka
riszku eroplanu ir bomber i u isz 
pradžios, kol Amerika galės sa
vo trokus kariszkus eroplanus 
tenai pasiunsti. Amerika pri
statys tu greitu kariszku pesz- 
tuku eroplanu ne tik kitiems 
Europos krasztams, bet ir Ang
lijai ir Francuzijai.

• Komunistas, jurininku uni
jos bosas, Harry Bridges nei 
sapne nesusapnavo kad jam 
bus gyvu beda, kai Komunistai 
laimes kara Kinijoje. Bet da
bar jam akys atsidarė. Kai Ki
nijos valdžios armijos buvo su- 
musztos, tai Kinija nustojo pir
kus ar pardavus isz užsienio. 
Kai tik tas biznis užsibaigė, tai 
ir jurininkams daug mažiau 
darbo buvo. Daugiau negu 
tūkstantis to Komunisto darbi
ninku dabar turi sau kur kitur 
jieszkotis darbo, už tai kad Ko
munistai laimėjo Kinijoje.

Visas tokis pasiruoszimas, 
prisirengimas parodo k a d 
Amerika rengiasi kariauti, in 
kara stoti. Sovietai žino kad 
Amerika rengiasi, bet mes ne
žinome kaip Rusija in visa ta 
musu prisiruoszima žiuri ir ka 
ji mistiną.

Ta Atlantiko sutartis ir tas

Automobiliu kompanijos 
darbininkai su savo bosu Wal
ter Reuther jau dabar žino kad 
jie turės priimti kompanijos 
nusistatymą, mokėti visiems 
doleri ir dvidcszimts centu ant: 
sanvaites mažiau. Darbiniu-' 
kams baisiai nepatinka, bet ju 
vadas ir bosas sako kad jie turi I 
sutikti ir prisilaikyti prie kon
trakto ant kurio jie pasirasze 
pernai.

MOTERYS
NAUJAME ;

KONGRESE
___ _ ■

WASHINGTON, D. C. — | 
81-mas Kongresas, kuris susi-.j 
rinko Sausio (Jan.) 3 d., turi j 
asztuonias moterys Atstovu 
Ofisuose ir viena Senate. Abi 
partijos, Republikonu ir Demo
kratu perstatojamos. Vieninte
le Senatorius, Ponia Margaret 
Chase Smith yra Republikone 
isz Maine vals.

Penkios isz laimėtoju buvo 
vėl iszrinktos. Mary T. Norton 
Demokrate isz New Jersey il
giausia tarnavo Kongrese. Pir
ma karta'buvo iszrinkta 1924 
m., ir kas rinkimuose po to. Ji 
darbo specialiste. Buvo pirmi
ninke Darbo Komiteto ir pata
rėja Suvien. Valstybių Delega
cijos in 1945 m.,» Tarptautinio 
Daibo Organizacijos Konferen
cija Paryžiuje.

Ponia Edith Nourse Rogers, 
Republikone isz Massachusetts, 
tarnauja Kongrese nuo 1925 m. 
Ji 'buvo parankininke Byla in- 
steigiant Moterų Armijos Kor
pusą 1941 m. Buvo patarėja Su
vienytu Valstybių delegacijos 
in Inter-Amerikos Konferenci
ja Mekskoj 1945 m. Ir nare Ve
teranu Reikalu Komiteto 80-ta- 
nie Kongrese.

Dvi nares 80-to Kongreso At
stovu Ofisu Užsieniu Reikalu 
Komiteto buvo vėl iszrinktos 
Lapkriczio (Nov.) 2 d. Ponia 
Frances P. Bolton, Republiko
ne, kuri Kongrese nuo 1940 m., 
ir Ponia Helen Gahagan Doug
las Demokrate isz Californijos 
Kongrese nuo 1944 m.

Ponia Katherine St. George 
Republikone isz New Yorko, 
nare Postoffice and Civil Ser
vice Committee pradėjo antra 
terminą. Pirma karta iszrinkta 
1946 mete.

Ponia Chase Going Wood
house Demokrate isz Connecti
cut tarnavo 79-tame Kongrese, 
sekamais rinkimais iieiszrink- 
ta, bet praeita Lapkriczio Nov. 
menesi vėl laimėjo. Ji tarnavo 
Vokietijoj su Suvien. Valstybių 
armija organizuodama Demo
kratines grupes tarpe Vokisz- 
ku moterų Amerikos okupaci
jos zonoje.

Rėva Beck Bosono, Demokra
te isz Utah naujai iszrinkta na
re. Advokate nuo 1930 m., buvo 
policijos teismo teisėja Salt 
Lake City, Utah valstijoj, kada 
buvo iszrinkta. Kita nauja -na
re yra Ponia Cecil M. Hardin 
isz Indiana.

Senatorius Margaret Chase 
Smith, buvo Atstovu Ofisu na
re nuo 1940 m., bet szimet pra
dėjo savo pirma terminą Sena
te. Skaitoma kaip pirma mote
ris laimėti vieta Senate pagal 
“Her own right.” Vienintele 
kita moteris būti iszrinkta pil
nam terminui buvo Ponia Hat
tie Caraway, Demokrate isz 
Arkansas. Ponia Caraway, 1931 
m., paskirta užbaigti savo mi
rusio vyro vieta Senate. Nors 
po to du kartu buvo iszrinkta, 
bet ji aktyviai nedalyvavo poli
tikoje ir instatymu-padaryme. 
Mrs. Chase, kiton pusėn, buvo 
viena isz veikliausiu nariu At
stovu Bute. Nare jo “Amred 
Service Committee” ji drąsiai 
remia pasiruoszima karui ir 
aiszkia svetimos politikos lini
ja.

Republikonai, Senatorių 
Smith tuoj iszrinko in naryste 
Republican Policy Committee.

— C.

1950 M. CENZAS
WASHINGTON, D. C. — 

Suvienytu Vaalstybiu Konsti-į 
tucija reikalauja, kad oficia
lus gyventoju suskaitynias tu
ri invykti kas deszimts metu.

Cenzos svarbiausias tikslas 
yra insteigti pagrindą pasky
rimui atstovu isz kiekvienos 
valstijos in Kongresą ir padi
dinti tiesioginius taksus tarpe 
valstijų. Nuo pirmos cenzos — 
1790 motuose, darbas cenzos 
darbininku arba suskaitytojo 
žymiai sunkesnis. Sziandien ne
tik reikia suskaityti daug dau
giau žmonių, bet invairiausi 
socialiniai ir ekonominiai da
lykai turi būti užrekorduoti. Ir 
jau dabar planai svarstomi in- 
vykdinti 1950 cenzą.

Su Balandžio (April) 1 diena 
1950 m., daugiau negu 150,000 
darbininku Suvienytu Valsty
bių Cenzos Biuro balados in 40 
milijonu namu duris, nuo New 
Yorko miesto apartmentu iki 
“Eskimo igloo” Alaskoj (gy
venamos vietos padarytos isz 
ledo) gauti tikrus faktus apie 
50,000,000 gyventoju.

Paežiu laiku, szie cenzos dar
bininkai padengs szeszis ir pu
se milijonu ukiu surinkti vė
liausias informacijas apie ūkio 
javus ir praktikas, apie iriga- 
cija ir nusausinimą. Agrikultū
ros (ukystos) cenzas imtas kas 
penkiais metais.

Cenzos pareigūnai dabar 
sprendžia ruszis ir skaieziu 
klausimu. In varios organizaci
jos ir asmenys siūlo szimtus 
•klausimu, raportuoja Cenzos 
Biuras. Biuras padaro galutina 
n u sprendimą su pagelba tech
nikiniu patarėju.

Apart klaiNimu, Cenzos Biu
ras ruoszia apie 1 milijoną že
mėlapiu, kurio parodo ribas, 
gatves, kelius, gyvenamas vie
tas ir ukes kiekviename isz 
209,000 cenzos distriktu. Szie 
žemėlapiai dabar gaminami.

Sąmyšyje su gyventoju su- 
skaitymu svarbiausias darbas 
yra intraukimas, organizavi
mas, iszlavinimas ir inrengi- 
mus stabo užžiuretoju ir cenzos 
skaitytoju. Nuo 800 iki 900 ofi
su jau insteigta.

1950 m., cenzas bus 17-tas 
cenzas Suvien. Valstybėse. Pir
mas cenzas buvo 1790 mete, ir 
reikėjo atsakyti tik kelis klau
simus. Dabar cenzas duoda in
formacijas apie tautos ekono
minius ir socialinius rezursus 
kaip ir gyventoju skaieziu.

Apart deszimtmctine gyven
toju cenzas, Cenzos Biuras at
sakomas už specializuotas cen
zas kitais metais. Tie yra, apart 
agrikultūros cenzos, — iszdir- 
■byszcziu cenzos (dabar veda
ma 1947 metams) ir biznio cen
zas (kuris in vyks szi met del 
1948 m.) Butu cenzas gal irgi 
bus pravestas kartu su 1950 m., 
kadangi paskutinis invyko 
1940 mete. — C.

Hollywood, Calif. — Gerai 
žinomas milijonierius, ir iszra- 
dejas visokiu intaisu del rūdi
jos, Atwater Kent, 75 metu am
žiaus, kuris sirgo ilga laika nuo 
vėžio liga, numirė Petnyczioje. 
Paliko paezia ir tris vaikus.

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

20 Centai.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. j

KOMUNISTAI
SUKLYDO

BUDAPESZTAS, VENGRI- 
JA. — Vengrijos Komunistu 
pasielgimas su Kardinolu 
Mindszenty buvo toks klaidin
gas ir nelemtas, kad dabar 
tiems Komunistams labai nege
rai atsilieps ir negardžiai atsi
rūgs beveik visuose krasztuose.

Kardinolo Mindszenty pa
smerkimas dabar taip blogai 
atsiliepia Komunistams, kad 
jiems riestai po visa svietą. 
Kad jie dabar galėtu, tai jie 
mielu noru jo nusikratytu ir ji 
paleistu sveika ir gyva. Bet da
bar jau per vėlu! Jie kitaip ne
gali daryti, žinodami kad jie 
klaida padare ir dar toliau klai 
d as darys.

Szitas Komunistu nelemtas

bus suimtas kad žmones nein- 
tiketu jam jeigu jis ka prie- 
szingai sakytu, nes jis jau tada 
gerai žinojo Komunistu vel- 
niszka gudrumą su vaistais, 
nuodais ir kankinimais. Taip

SOVIETAS LAKŪNAS
PABĖGO

Isz Sibiro In Japonija
ir buvo.

Ar Komunistai ji aptrucino 
ar nukankino ar kitokiais vėl-

Nori Atvažiuoti In
Amerika

niszkais budais ji privertė pri- --------
sipažinti nebūtus dalykus, nesi TOKYO, JAPONIJA. — 
nežinome ir nežinosime, bet Petingas, augsztas, szviesia- 
mes tiek žinome kad tas žino- plaukis Ruskis, Sovietas laku- 
gus kuris teisme taip prie vis- nas papasakojo Amerikos ir 
ko prisipažino nėra tas pats, Anglijos laikrasztininkams 
kuris, kaipo Kataliku Bažny- kaip ir kodėl jis pabėgo isz Ru- 
czios kunigaiksztis, Kardino-' sijos.
laš tiems Komunistams pirj Jis pasivogė maža dvieju in- 
miau prieszinosi. žinu eroplana, kai kiti ji paliko

Mes negalime pamirszti kad ant sargybos, ir iszskrido isz 
tas Kardinolas turi dar senelei Rusijos.
motinėlė. Ir mes žinome kaip Szito lakūno vardas yra Sar- 
Komunistai visokius budus žentas Vladimaras Barashko- 
isznaudoja ant belaisvio. Mes vas, dvideszimts trijų metu am-

žingsnis tiek daug jiems paken
kia, kad jiems dabar pavojus 
gresia po visa svietą.

Kardinolo pasmerkimas ligi 
gyvos galvos in kalėjimą, vi
siems žmonėms tik viena daly
ką reiszkia; kad tas Kardino
las tęs savo darba, savo kova 
priesz Komunistus kalėjime | 
kol jis bus gyvas ir po mirties,1 
jo atmintis ta jo darba ves pir
myn.

Komunistai dabar mato ir 
supranta kad jie isz to Kardi
nolo padare gyva kankini, mu- 
czelninka, kurio kankintojai 
yra Komunistai.

Tas Komunistiszkas žmonių 
teismas dabar suvienijo visus 
žmones priesz Komunistus. Ko-1 
munistiszka valdžia ir Komu
nistiszkas teismas Vengrijoje 
dabar baisiai papiktino visus 
Vengrieczius, kurie dabar ne-, 
apkenezia savo tu valdovu.

Komunistai parode savo silp
nybes tame kraszte kai jie pri-| 
sipažino kad jie taip labai bi
josi to senelio, Kardinolo, ku
ris neturi nei ginklu, nei parti
jos, nei kariuomenes.

Komunistai ne vien tik Ven
grijoje, bet ir paezioje Mosk- 
voje dabar jau nujauezia kad 
ežia baisi klaida padaryta ir 
kad jiems ant gero dabar neisz- 
eis.

Vengrijoje, Czekoslovakijo- 
je ir Lenkijoje, dauguma žmo
nių yra Katalikai. Visi jie la
bai glaudžiai ir artimai susi- 
risze su visais viso svieto Ka
talikais. Katalikai po visa svie
tą dabar nerimaus kol tiems 
Komunistams bus vienaip ar 
kitaip atkerszinta.

Tai nežiūrint ir nepaisant
kaip neteisingai tas Kardinolas 
buvo nuteistas, Komunistu di
džiausia klaida buvo kai jie pa
smerkė ta Kardinola, nes tuo 
pasmerkimu jie užpykino bai
siai daug žmonių ir visus kitus 
papiktiso. Komunistai dabar 
daug daugiau iszgirs ir dar 
daugiau pajus nuo tu kurie iki 
sziol tik tylėjo ir kentėjo.

Vienas dalykas, Amerikie- 
cziams, Katalikams ir nekata- 
likams visa tai yra staeziai ne
suprantama. Dabar Stalinas tu
rės szimta sykiu daugiau bėdos 
ir vargo intikinti Amerikie 
ežius kad jis yra taikos žmogus. 
Jis gali su visu savo Kremlinu 
kazoka szokti kol pasius, bet. 
Amerikiecziai jam neint’ikes.

Nei vienas sveiko proto žmo
gus neintikes kad toks žmogus, 
kaip Kardinolas per kelias die
na s taip atsimainytu ir priesz 
savo insitikinimus eitu ir teis
me tiems galvažudžiams taip 
nusilenktu savo valia. Pirm ne
gu jis buvo suimtas, jis perspė
jo visus per laiszka, kad kai jis

tiepgi žinome apie j u kankini
mus ir apie tuos nuodus.

Jau ne pirmas sykis Komu
nistams panaudoti visokias vel- 
niszkas priemones, isztraukti 
isz nabago belaisvio prisipaži
nimus ir iszpažintis. Ir mes ži
nome kad Kardinolas Mind
szenty nėra kokia iszimtis ir 
kad jo nei vienas Komunistas 
nepasigailėjo.

Kardinolo Mindszenty teis
mas ir pasmerkimas nebuvo 
vien tik tikėjimo klausimas. 
Du metai atgal tas Kardinolas 
buvo pasakęs: “Mano prieszai 
nori mane nugalabinti, mas gy
vastį atimti; bet asz savo gy
vastį ir gyvenimą esu jau se
niai paaukojęs Vieszpacziui 
Dievui. Tai jie ne nuo manės,! 
bet nuo Dievo ta gyvastį at-j 
ims.”

Bet szitie Komunistai dau-i 
giau atima nuo to Kardinolo 
negu tik žmogiszka gyvasti. Jie 
atima nuo visu tu Vengrijos 
žmonių visas tas teises, kurios 
visiems žmonėms buvo priža
dėtos: Minties, Sanžines ir Ti
kėjimo laisve. Jie nuo Kardi-j 
nolo atėmė ta laisve būti sau 
žmogus, taip kaip jie nori nuo 
visu žmonių ta laisve atimti.

Viso svieto valdovai pasipik
tino, visu tikėjimu ir insitiki- 
nimu žmones nustebo, paezios 
Vengrijos vadai ir atstovai da
bar pasitraukia isz savo dar
bu ir pareigu parodydami savo 
pasipiktinimą.

Patys Komunistai dabar jau 
mata savo klaida, bet jie jau. 
taip giliai inklimpo, kad nega-1 
Ii iszdristi; jiems nebeliko kito 
kelio kaip tik giliau ir giliau

žiaus, kuris jau yra po Ameri
kos kariszko sztabo priežiūra 
nuo Lapkriczio deszimtos die
nos, kada jo mažas eroplanas 
nukrito ir sudužo ant mažos 
Rishiri Salos, kai jis skrido isz 
Rusijos, jieszkodamas saugios 
vietos.

Iki dabar Karo Sztabas jo
kiu žinių apie ta atsitikimo he- 
iszdave.. Dabar jam valia kal
bėti ir iszsipasakoti laikraszti
ninkams.

Jis sako, kad jis pabėgo isz 
Rusijos, už tai, kad jis mate 
kad visa tai ka jis buvo moki
namas apie Komunizmą ir Ru
sijos Rojų nieko bendra neturė
jo su Rusijos sziaurine dalimi. 
Ir už tai jis viską pamėtė ir sau 
iszvažiavo.

Amerikos Karo Sztabas dar 
nežino ka su szitu lakunu pabė
gėliu daryti. Sovietu atstovai 
sako kad, kai tas lakūnas pasi
vogė eroplana, jis tapo papras
tu prasikaltėliu ir turi kaipo 
prasikaltėlis būti Rusijos val
džiai sugražintas. Bet Ameri
kos dipliomatai sako kad tas 
lakūnas, bėgdamas nuo Komu
nistu tapo pabėgėlis, kaip ir ki
ti Europos žmones, ir dabar ne
gali būti Rusijos sugražintas.

Lakūnas Barashkovas sako, 
“kad jo vienas noras yra atva
žiuoti in Amerika ir tapti Ame
rikos, piliecziu.” Jis sako kad 
jis paliko tęva, keturis brolius 
ir dvi sesutes kur nors Rusijo
je, bet nesako kur; nors jis sa
ko kad Sovietai žino ar labai 
greitai sužinos. Jis sako kad 
Ruskiai jo szeimynai nepasa
kys kad jis pabėgo in Amerika, 
bet kad jis žuvo eroplano ne
laimėje.

klimpti ir save prasižudyti.

Uncle Sam Says

Here’s an old saying: “There’s noth
ing like being without money Io make 
one appreciate having it.” And now is 
your opportunity to make certain that 
you’ll always have plenty of it by put
ting some into U. S. Savings Bonds 
every payday. The safest, surest way of 
providing future security is by saving 
the regular, automatic way through the 
Payroll Savings Plan where you work. 
Or, if self-employed, enroll for the 
Bond-a-Month Plan at your bank. No 
fuss, no bother with either plan. And in 
10 years your money will come back to 
you with interest, $4 for every $3 you 
invest.

Ii S. Treasury Department

Jis sako kad Rusija turi 
tūkstanti ir viena szimta ka
riszku eroplanu tarp Sibiro ir 
Kurile Salų, ir kad visi tie ka- 
riszki eroplanai yra tokie, ku
rie buvo per kara vartuojami, 
kad Ruskiai dar neturi tokiu 

i greitu ir dideliu kariszku ero- 
I planu kaip Amerika. Jis sako, 
kad, kiek jis žino, Rusija netu
ri nei vieno kariszko eroplano. 
tuose vandenyse, kuris galėtu 
vežti kariszkus eroplanus.

Jis toliau papasakojo, kaip 
paprasti žmones ne tik nenori, 
bet staeziai bijosi karo su Ame
rika. Kareiviai Raudonoje ar
mijoje tik apie viena dalyka rū
pinasi: “Kada jie savo tarnyba 
atliks ir gales važiuoti namo.”

Bet jis prie viso to prideda 
kad Komunistu propaganda ir 
Stalino perspėjimai tik viena 
tiesumka daina rieda: Rusija 
yra prieszu apsupta ir turės, 
ankseziau ar vėliau susikirsti 
su savo didžiausiu prieszu; 
Amerika.
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Dieduko Pypke
QRAŽI, kokia graži dieduko 

pypke!
Mažas Juozelis glosto ja savo 

rankutėm ir džiaugiasi: “Glia- 
zi. ” Pypkes kandiklis žiban- 
czio juodo kaulo, tokio szvel- 
naus. Riestas ilgas kaklas isz-; 
pintas isz lankseziu odos dirže- 
liu. 0 pypkes galvele! Kažin, 
ar kur rastum tokia pypkes! 
galvele? Gražiai iszdažineta, 
keturkampe, iszkila barzdele, 
ji rudai nudažyta, ir kaip veid
rodis blizga. Bet visu gražiau
sia tai pypkes kepuraite. Ji tik-! 
riausio plieno ir spindi kai}); 
saule. Joje yra ir skyleliu, to-1 
kiu gražiu, kaip žvaigždeles.

Vienok neilgai Juozelis j 
džiaugiasi pypke. Prieina, die
dukas, paima ja ir atsisėdės 
pradeda krapsztyti. Iszsiima 
isz kiszenes didele maszna ir 
atriszes traukia isz jos žiupsni; 
tabokos ir kemsza pypke.

— Na, Juozuk, ar uždegsi i 
man pypke? Klausia szypsoda- 
masis diedukas.

Uždegsiu. Sako Juozukas ir 
tiesia rankute pypkes.

— Tai szia, inkiszk viena 
žarijėlė ir atneszk man. Tik 
žiūrėk, nenusidėk rankutes.

Juozelis jau nebeklauso, ka 
sako diedukas. Insitvėrės pyp
ke abiem rankutėm, jis tekinas 
bėga prie pecziaus. Pribėgės, ; 
žiuri in ugnele, bijosi.

—t Kodel-gi neimi ugneles ?; 
Klausia diedukas.

—• Kad kalszta, susirupines! 
sako Juozelis.

— Na, palauk, kad nemoki; 
vienas, degsime abu.

Ir diedukas keliasi nuo suolo, 
deda maszna ant stalo ir eina 
padėti anūkui pypkes degti. 
Juozukas žiuri in pypke ir in. 
einanti dieduką ir laukia, kaip; 
ežia dabar juodu ta pypke degs. 1

— Laikyk, Juozeli, stip
riau pypke, liepia diedukas y 
kad iszkris tau isz rankelių su 
žarija, dar troba užsidegs.

Juozelis kimba abiem ranku
tėm iii pypke: viena in kandik
li, antra in kakleli. Laukia. 
Taip baisu, kad pypke neisz- 
kristu isz ranku diedukui bede
dant ugni. Ims ir sudegs visa 
troba!

Diedukas kisza ranka in pe- 
cziu, isztraukia maža žarija ir 
pradeda ja dėlioti isz vienos 
rankos in antra. Juozelis žiuri 
ir stebisi: Kaip to dieduko neuž 
sidega rankos nuo tos žarijos? 
Kodėl diedukas neverkia? Juk 
skauda, kai laikai rankose de- 
ganezia žarija!

— Palenk žemiau, liepia 
į imtai diedukas.

Juozuko szirdele pradeda 
smarkiau plakti. Va, dabar ims 
ir iszkris jam pypke isz ranku. 
Jis bijosi nuleisti rankas. Kad 
palenkiu pypke žemiau, Juozu
kas pritupia.

Diedukas papūtęs žarija, at
sargiai deda ja in pypke. Inde
xes, paukszt, uždaro kepuraite.

nebenori ne pypkes, tiesia 
dėdukui.

— Imk. — Nenoliu!
Diedukas juokiasi. Nessiku- 

bindamas paima jis isz anūko 
pypke ir insikisza in burna.

• Juozelis trinasi kuinszcziukais 
! akutes, o paskum, atsipeikėjas, 
1 vėl pradeda, žiūrėti in dieduką 
Tuo tarpu diedukas, taisyda
mas pirsztu žarija, gardžiai 
cziulpia dūsaudamas tabokos 
durnus. Juozelis žiuri in diedu
ką. ir vėl negali suprasti, kaip

i diedukas gali iszbuti ne aszaso- 
jes ir nekosejes cziulpdamas to- 

I kia negardžia, pypke.
! . — Mat Juozeli, tai menkas 
j isz tave vyras, kad tu ir pypkes 
bijai, tycziojasi Juozuko diedu
kas.

Juozukas nieko nesako. Jis 
negali suprasti, kodėl kad bu-

I turn vyru, turi būtinai eziulpti 
' tokius karezius durnus.
i . — Na, kad nenori rūkyti,
■ tai padėsi man tabokos piaus- 
tyti, sako dėdukas.

Ir diedukas ir anūkas ei
na tabokos lapu. Juozukui ten
ka neszti visas glėbys tu lapu. 
Parneszes, sudeda ant suolo ir 
žiuri, ka darys diedukas.

O diedukas, paemes peili ir 
gražiai sudėjęs keletą lapu, ima 
juos piaustyti pasidėjęs ant

■ lenteles. Juozukas mato, kaip 
isz tu lapu pasidaro taboka, ta

, pati, kuria paskui diedukas 
; kemszasi in maszna, o isz masz- 
i nos in pypke.

Kuri laika Juozukas žiuri in
. lapus, in supiaustyta taboka ir 
in dieduko pypkė, kuria jis ne
sustodamas cziulpia ir kažka 
mausto.

Po kiek laiko Juozukas klau- 
; šia dieduko labai rimtai, žiure- 
; damas in rukstanezia pypke:

— Ar dėdukui taboka gai
dų ?

— 0, man ji saldi kaip cuk- 
rainis, atsako diedukas.

Iszgirdes apie cukrainius, 
Juozukas neiszkenczia neapsi- 
laižes: jis taip juos mėgsta! 
Ana diena mamyte jam parve
žė visa dėžutė sukrainiu: o, ko
kiu gardžiu cukrainių!

Ir prisiminės cukrainius, 
Juozukas szypsosi užmirszes ir 
apie dieduko taboka. Staiga:

— Te, iszkratyk, Juozel, 
man pypke!

Juozukas krūpteli. Diedukas 
kisza jam in rankas savo gra
žia pypke. '

Ir vėl bėga Juozukas, diedu
ko pypkes kratyti.

* * *
Paseno jau visai diedukas. 

Rankos jam eme drebėti, akys 
nusilpo, nustojo jam ir pauksz- 
teliai cziulbeje. Vaikszczioja 
diedukas atsirėmęs in lazda vos 
paeina.

Paseno ir dieduko pypke. Ne
beblizga jau jos kadaise tokia 
graži kepuraite: ji pajuodavo, 
inlinko nusisklabino. Pypkes 
galvele buvo sprogusi pusiau,

O dabar, Juozuk, reikia ir diedukas turėjo ja aptraukti 
viela. Pintas kaklelis dauge
lyje vietų prakiuro ir suplyszo;

o

pypke indegti. Cziulptelk tru
puti !

Juozas žiuri in dieduką, ar j reikėjo jis taisyti ir lopyti, 
dūkas juokuoja, ar tiesa sako?! kas svarbiausia, tai kandiklio 
diedukas juokuoja, ar tiesa sa-' didžioji puse visai jau nulūžo, 
ko? Dieduko veidas rimtas. Die i Nebegražus ir nebetikęs jau į 
diedukui. diedukas, nebegraži ir netikusi;

Juozukas atsargiai lenkia j Jau dėduko pypke.
galele žemyn, prie pypkes, ap- Nebeyra jau ir kas diedukai 
žioja kandukli ir traukia. Pa- padeda pypkes uždegti, tabo- 
ragaves kiek durnu, ima kosėti, kos pripjaustyti. Juozelis isz- 
akys jam prieina., aszaru. Jau į augo jau didelis, tėvas iszsiun- t

te ji in miestą mokslu eiti, ir 
' pasiliko diedukas viesas su se- 
! na negražia ir nepatogia ruky- 
I ii pypke.

Sėdi diedukas ant suolo cziul- 
I pia savo pypke ir mausto. Pro 
I Įauga žiuri in ji apsiniaukęs 
dangus ir taip liūdna diedukui 
ant szirdies! Prisimena jam 
jauniosios dienos, kada jis bu
vo žvalus ir linksmas; prisime
na Juozeli, kaip jis doge jam 
pypke, kaip trynėsi akutes pa
ragavęs jo liepiamas tabokos 
durnu; ir dar liūdniau darosi 
diedukui, cla niūresnis atrodo 
apsiniaukęs dangus.

Nesenai buvo aplankies dė
duką ir Juozelis. Bet pabuvęs 
pora dienu, ir vėl iszvažiavo in 
miestą. Atsigavo diedukui szir- 
dis pamaezius savo anuka, ban
do diedukas net juokuoti. Bet 
kur tau kiti metai, kiti lapai ir 
Juozelis jau nebetoks!

Diedukas jauezia, kad Juozu
kas ji myli, gerbia dėdukas su-' 
pranta, kad anūkas jau nebe
gali būti vis ežia kaime, su juo. 
Juozelis 'darbuojasi jieszko 
mokslo ir darbo. Vienok kažka 
nebetaip jau kaip pirma. Diedu 
kui rodosi, kad jis jau niekam 
nebereikalangas ir skaudu jam 
ant szirdies!

Ana diena Juozelis, besikal
bėdamas su dieduku, paklausė 
jo, kas jam reikalanga. Juoze
lis norėjo diedukui koki gera, 
reikalinga daikta nupirkti.

Ka jau ežia man, Juozeli, be- 
pirksi. Pasenau, niekur nebe- 
iszeinu, niekam neesu jau rei
kalingas, tai jau ir man nieko 
nebereikia. Geriau taupyk sau, 
anūkėli, pinigus gyvenime ne 
karta prireiks!.

Gysesi diedukas nenoi^s jo
kios 'dovanos isz anūko, ir tiek. 
Bet Juozelis nenorėjo irgi nu
sileisti dieddukui; jis būtinai 
turės diedukui ka nors nupirk
ti.

Diedukas, matydamas anuka 
taip užsispyrus, susimaustė. 
Eme galvoti, ka ežia dabar jam 
isz anūko praszyti., Kiek pa- 
maiistes nusiszypsojo ir tarė:

— Na, kad jau taip nori ka 
nors man nupirkti tai nupirk 
pypke; jau ta senoji visai nu
svarins.

Juozelis iszvažiavo žadėda
mas diedukui būtinai gražia 
pypke prisiunsti. Tokie gražia, 
kaip ta senoji kad pirma buvo.

Diedukas sėdi ant suolo, 
cziulpia savo pypke ir mausto. 
Pro Įauga žiuri in ji apsiniau
kęs dangus, ir taip liūdna, liūd
na diedukui ant szirdies. O de
besys plaukia vienas paskui ki
ta, tokie niūrūs, tokie gudus, 
kad net skaudu darosi diedu
kui. Ir lydėdamas juos akim, 
diedukas kažka prisimina, apie 
kažka svajoja.

Tur but, apie ta pypke, kur 
jam žadėjo Juozukas. ’

Na ir prisiuntė Juozukas die
dukui pypke! Nupirko paezia 
graižiaja, kokia tik rado. Nau- 
jintelaite, visa Iblizganczia ir 
tokia ilga, ilga, — ilgesne net 
už ana senaja.O kandiklis! Ne, 
tokio kandiklio, tur but dar 
nieks nėra, turejes:

Maža to, Juozukas prisiuntė 
diedukui ir
Vadinasi, magarycziu. Temato 
diedukas, kaip myli ji Juozelis.

Į Nauja, pypke su maszna guli 
i dieduko troboje ant jo stalo, 
ant i o pat kur jis pjaustydavo 
su Juozuku taboka. Maszna 
prikimszta perkamos tabokos, 
tokios kvapios, gardžios: tur 

I but gardesnes ir už cukrainius.

Nagi dabar bus diedukui' 
džiaugsmo!

* * *
Bet paties dieduko ežia ne-| 

ra. Kodel-gi neateina jis atsi
imti dovanos? Tur but dar nie-' 
ko nežino apie nauja pypkėj 

, v
Kur-gi bus nuėjės tas diedu-
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No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, pcraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa-penkiolika metu Kazi- 
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Minksztas ,ves sutiko idant Kazys nieka
dos josios nenuvestu prie duriu 
josios gyvenimo. Mat, nenorėjo 
jokio skandalo, nes Kazys bu- 
vo vedias žmogus, turėdamas 
kelis vaikus. Ona staeziai jam 
pasakė, jog geriau būti laisva 
ne kaip užsiimti neyalninkys- 
ta kuknioje.

Kazys tik laukdavo tos die
nos, kada galės pasimatyti su 
savo Onute, nes namie neturė
jo ramumo nuo liežuviiinkes 
bobos ir dvieju suaugusiu duk
relių.

Sztai pirma karta in penkio
lika metu Kazys ne dalaike sa
vo žodžio sutikti Ona, kuri sau 
lauže galva kas jam galėjo at
sitikti. Manste, gal jisai serga. 
Nežinojo kur jisai gyvena, nes 
jisai nesakė, nes terp juju buvo 
supratimas, idant jo niekad ne- 
szauktu per telefoną. O gal su
tiks ja ateinanezia Sereda ir 
iszaiszkys del ko neatėjo ant 
paženklintos vietos.

Bet praslinko ir antra san- 
vaite, o Kazys neatėjo ant pa
prastos vietos. Negalėjo, nes 
turėjo persedet prie inirsztan- 
czios savo paezios, kuri jam 
pusbalsiai kalbėjo:

— Kaziukeli asz, asz labai 
gailiuosiu, jog tau užtrucinau 
gyvenimą ir nebuvau tau geres
ne draudė gyvenimo.

— Užmirszk apie tai du- 
sziuk. Kas buvo terp musu lai 
praeina.

Po tuju žodžiu Kazio pa- 
cziule atidavė Dievui duszia. 
Pasilikias vienas, pradėjo sau 
iszmetinet savo neteisingysta. 
Gailėjosi labai. Per tris dienas 
nemislino visai apie Ona.

Ant galo pradėjo maustyti, 
ar nebūtu gerai dabar apsives
ti su savo drauge, kuri jam bu
vo teip prilauki per tiek metu? 
Argi nebūtu gerai jai dabar at
lygint už praleistus metus ku
riuos su ja ant niek praleido. 
Ant galo, nuėjo ant paprastos 
vietos, kur sutiko Ona sedin- 
czia ant paprasto suolelio. Ona 
saldžiai nusiszypsojus tarė:

— Kaziuk, turėjau prijau
timą kad tave nelaime patiko.

— Mano pati mirė, atsake 
Kazys.

Ona persigando labai, o ka
da abudu atsisėdo, Kazys pra
dėjo kalbėti:

— Onuk, buvai man iszti- 
kiama ir meili per tiek metu, 
esmių dabar pasirengęs tave pa 
imti už moteria ; ar sutinki ant 
to? Ar sutinki būti mano pati 
už meto laiko?

— Kam tau laukti visa me
ta. Asz tave negaliu vesti ir 
teip.

— Del ko negali, mano my
lima Onuk ?

— Del to, kad asz turiu vy
ra ir tris vaikus! Ar nėbutu ge
riau ir ant tolinus gyventi mei- 
lišzkoje prietelysteje?

Kazys ant to iszpažinimo ne
galėjo isztart nei žodelio.

Kas tolinus buvo ? Nežinau. 
Nes poreles daugiau nemaeziau

me triobos gale.
Diedukas guli, 

jam paklotas patalėlis ir už
keltas auksztai, net ant pat sta
lo. Szalia dega dvi geltonos 
m i r k s i ne z i o s g r a bu y cz i o s.

Vaje! Nagi diedukas mires! 
Pasivėlino anūkas su dovana: 
užteko diedukui senos pypkes 
tos negražios, netikusios.

Ir guli ramus pasenės diedu
kas savo grabelyje, nusiszyp- 
sojes ir linksmas. Pro Įauga 
linksmai szvieczia saulute ir 
bueziuoja pasenusio netikusio 
dieduko nusiszypsojusi veidą.

O szalia, ant stalo, guli die
duko tokia pat pasenusi neti
kusi pypke!

— GALAS —

Isz paežiu pradžių terp sa-

PROTESTONAI
PROTESTUOJA

Kunigužiu Teismas Ne
teisingas; Palszyvas

PHILADELPHIA, PA. — 
Beveik visose Protestonu baž- 
nycziose, Kunigužiai per savo 
pamaldas ir pamokslus pareisz- 
ke savo pasipiktinimą ir savo 
nepasiteskinima su tuo teismu, 
kur penkiolika Protestonu Ku- 
nigžiu buvo taip neteisingai 
nuteisti.

Episkopalu ,Szvento Mor
kaus bažnyczios klebonas, Wm. 
H. Dumysy pareiszke:

“Asz žinau kaip visi kiti 
dvasiszkiai, visu tikėjimu, jau- 
cziasi anapus tos ‘plieno uždan
gos;’ kaip jie yra intariami ir 
kaltinami ir aresztuojami ir pa
smerkiami be jokio teisingo 
teismo ar priparodinimo. ”

Jis toliau pasakė: “Asz gerai 
žinau kas ten dabar daro
si, nes aszvienus metus pralei-j 
džiau, mokinaus in Rusijos 
Pravoslavu Seminarija Pary
žiuje, ir susipažinau su daug to 
tikėjimo draugu. Marksizmas 
yra tiems Komunistams tikėji
mas, ir tam ju tikėjimui niekas 
negali kelia pastoti. Kriksz- 
czionybei ežia vietos sera.’’

“Szitie dvasiszkiai Bulgari
joje buvo pasmerkti pirm negu 
buvo in teismą patraukti. Tas 
pats buvo ir su Kataliku Baž
nyczios Kardinolu Mindszenty, 
tas pats buvo su dvasiszkiais 
po Revoliucijos, tas pats ir da
bar darosi.’’

Kunigužis Wm. D. Powell, 
bendras sekretorius Protestonu 
Bažnycziu Philadelphijoje, sa
ko: “Szitie intarimai ir prisi
pažinimai parodo bendra san- 
žines iszmetinejima. Bulgari
jos valdžios akyse szitie dva
siszkiai priguli prie tartautines 
draugijos, ir kaip tik už tai yra 
prasikaltėliai. Mums nereikia 
nei aiszkinti, nei teisintis; visa 
tai ka tie teisėjai ir tie intarejai 
sake ir sako, yra melagystes. 
Jie norėjo tuos dvasiszkius pa
smerkti, ir pasmerkė. Tas ku
ris nori muszti ir lazda randa. 
Jiems ta lazda buvo labai leng
va rasti.”

Mylimos mamytes, 
Savo dukreles tikėjimą 

ir poterius mokykite, 
Ba asz kėlės tokias žinau, 

Ir apie daugeli tokiu 
girdėjau, 

Ka poteriu visai 
nemokėjo,

Ta ir vyreliai imti
, ju nenorėjo.
Nes jeigu poteriu 

nemoka,
Tai ir vestis neužsimoka.

Jau tokia ka poteriu 
nemoka,

Tai veluk tegul 
ženytis neszoka.

* * *
Ne vienas mano, 
Kad pati gera,

Kad lipni prie žmonių 
gana,

Bet tegul tik iszgirsta 
kaip vyras vieszina, 

Tada pagyro bus gana!
Ne kožnas vyras, 
Gali ilgai ke’nsti, 
Turi tokia velnią

pamesti, 
Ba su tokia negali 

būti, 
Turi iii kita gala 

svieto' bėgti.
Yra tokios bobelkos, 
Kad savo vyrus in 

■džela sodina, 
O kitos prie saves 

prisiima, 
J eigų bobelka niekai, 

Už tai kalti tame 
vyrai, 

O kad isz pradžių 
luptu nugara gerai, 

Tai butu bobelka 
kitokia.

* * *
Ava ja jus mergeles, 
Sakau, kad nedaug 

laimėsite,
Jeigu mylinius pas 

skvaijeri tempsite, 
Kad szliuba su 

jumis imtu, 
Ir su taikoje gyventu.

Girdėjau kad viena 
nesenei teip padare, 

Savo mylima pas 
vaita nuvaro, 

Bet isz to nieko 
negavo.. 

Mat tu vargsze mergele, 
Kokia tu durna,
Ant fanu save 

palikai,
Ir vyrelio negavai! 
Mano rodą tokia: 
Geriause prie vyru 

nesikabinkite, 
Kad karta imtu 

neverskite, 
Ba bile kokia 

nenorės, 
Geriau dželoje atsėdės, 

Ir ten raminga gyvenimą 
turės.

Taigi mergeles, 
Prie vyru Įiesikabinkite, 

Tik dora gyvenimą 
veskite, 

O kada vesis dorai, 
Bus viskas gerai.

Vyreli gaus, 
Ir sveiki gyvuos!

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 užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
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
— Utarninke pripuola Szv. 

Jono Nuo Dievo.
— Seredoj Szv. Pranciszko 

R., taipgi pasninkas.
—- Ketverge Keturiosde- 

fezimts Kankiniu.

Shenandoah, Pa. — Leo Se
reika, isz miesto, likos sužeistas 
in kaire koja laike darbo ang- 
liakasyklose. Randasi Locust i 
Mt. ligonbute.

—• Ponia Jeva Norkievi- 
cziene turėjo operacija vietino- 
je ligonbute.

— Buvusis miesto polici- 
jantas William G. Taylor, 82 
metu amžiaus,kuris kitados gy
veno mieste, bet apie septyni 
metai atgal persikraustė in 
Philadelphia, Pa., pas savo se
serį Mrs. Jennie Bach, 4215 
Chippendale Ave., numirė Ket
verge vakara, po trumpai ligai 
Jo laidotuves invyko Panedely- 
je pirma valanda po pietų ir pa
laidotas in Odd Fellows kapi
nes Slienadoryje.

<— Laike darbo Hammond 
kasyklose, Henry, Ritzo, 101 Vb 
N. Catharine Uly., ir Jonas Ga- 
tavetskas, nuo 5 E. Cherry Uly., 
angliakasiai, likos užtroszkinti 
per gaza. Randasi Locust Mt. 
ligonbute.

—• Puldama arti savo na
muose, ponia Marijona Budra- 
vieziene, nuo N. Lehigh Uly., li
kos pažeista in tiesa ranka. Gy
dosi namie.

Girardville, Pa. — Szvento 
Vardo draugystes isz Schuyl
kill, Carbon ir Northumberland 
pavietu laikys savo susirinki
mą Nedelioj, Kovo (Mar.) 13-ta 
diena, antra valanda po pietų, 
Szvento Vincento svetainėje.

Coaldale, Pa. — Veteranas 
Juozapas P. Matukonis, 28 me
tu amžiaus, sūnūs pons. Jurgiu 
Matukoniu kuris sirgo per ke
letą metu, ir gydosi Devitt’s 
Camp Allenwood, numirė Sere- 
dos naktije. Paliko savo tėve
lius, tris brolius ir viena šeseri.

Wilkes-Barre, Pa. — Ugnis 
sunaikino Propect kasyklos 
“Wash house” arti Plains, pri
gulinti prie Lehigh Valley 
kompanijos.

Hialeah, Florida. — Dvyli
kos metu amžiaus vaikas, Hun
ter Lyon Pemer, buvo mokyk
loje nubaustas, ir paskui parė
jės namo paleido kulka sau in 
kakta ir nusižudė. Policijos vir- 
szininkas, Paul M. Hannan sa
ko kad jis tiki kad tas vaikas 
nusižudė už tai kad jam mokyk
loje mokslas nesisekė ir kad jis 
buvo nubaustas, už tai kad jis 
mokykloje daugiau bovinosi 
negu mokinosi. Jo motina rado 
ji negyva kai ji parėjo namo.

Washington, D. C. — Suvien. 
Vals. Prezidentas Harry Tru
man, iszkeliavo del vakacijos in

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 
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Key West, Florida, ir ketina 
ten pabūti per dvi sanvaites.

Philadelpria, Pa. — Du jauni 
žulikai sumusze ir apvogė sze- 
szios deszimts asztuoniu metu! 
amžiaus senute, Mrs. Mary j 
Mitchell. Jauni vagiai gavo] 
asztuoniolika doleriu. Senute 
Mary Mitchell, kuri yra polici-; 
jauto motina, stengiasi save ap
siginti, ir ji vienam isz tu jau-; 
nu vagiu reže per snuki, kai jis 
pareikalavo jos pinigus. Tada 
antras vagis iszsitrauke revol
veri. Ji sako kad vienas isz tu 
vagiu buvo apie keturiolikos 
metu amžiaus, o antras apie 
septyniolikos metu.

Pittston, Pa. —- Sirgdama 
per tris sau vaitos, ponia Ona 
Baltruszaitiene, nuo 169 John- 

įson Ulyczios, numirė Sukatoje, 
Vasario 26-ta djena ir palaido
ta Kovo 1-rna diena su apiego- 
mis Szv. Kazimiero bažnvežio
ję ir parapijos kapines. Velio
ne paliko sunu, du broliu ir de
vynis anukus. 

---------------- -
! Minneapolis, Minn. — Jau
navedžiai Frank Bottenhorn ir 
Patricia Frayne apsiženijo Szv. 
Stepono Katalikiszkoje bažny- 
ezioje in Minneapolis. Jauna
vedžiai neturėjo nei vieno pa 
žystamo tame mieste, tai nuo
takos tėvas, kuris yra ugniage- 
sis, “firemonas” tame mieste, 
parasze trumpa laiszka savo 
virszininkiii, praszydamas kad 
jis pavėlintu keliems ugniage
siams dalyvauti tame szliube ir 
vestuvėse. Daugiau negu szim- 
tas ugniagesiu pribuvo in baiž- 
nyczia ir atėjo in vestuves. Ug
niagesiai laibai gražiai ir iszkil- 
mingai pasveikino jauna pore
le. Nuotaka taip nudžiugo ir 
nustebo, kad ji apslobo prie al
toriaus.

Sandusky, Ohio. — Howard 
Earl Combs, dvideszimts trijų 
metu amžiaus vyrukas, nusižu
dė save, už tai, kad jis mistino 
kad jis kita žmogų netyczia bu
vo nužudęs. Policijantai sako 
kad Howard Earl Combs nety
czia paspaude gaiduką savo ka
rabino Milner vieszbutyne. 
Szuvis isz karabino iszplesze 
skyle sienoje. Bet niekam nepa
taiko. Jis tada paszauke ant 
telefono savo žentą in Marietta, 
Ohio ir jam pasakė kad jis nu- 
szove žmogų ir kad jis dabar 
pats save nusižudys, nes jis ne
nori ir nedrysta eiti in kalėji
mą. Policijos virszininkas Rus
sell A. Thom sako kad nėra jo
kios abejones kad szitas jauni
kaitis per klaida pats save nu
sižudo. Jis per du metu dirbo 
in Alumiiium-Magnesium fab
riku, ir darbininkai sako kad 
jis nuoolatos buvo suniuręs ir 
susirupines.

PAVOGĖ PINIGUS
IR SZNAPSAI _____

! PHILADELPHIA, PA. — 
Vagiai insilauže in saliuna ant 
Tenth ir Mount Vernon ulyeziu 
ir pabėgo su $130 pinigais ir 
pasivogė sznapso už $250.00.

Jack Kulia, to saliuno sanvi- 
ninkas dažinojo apie vagyste 

■ kai jis savo saliuna atsidarė del 
biznio ant rytojaus. Jis polici- 
jantams pasakė kad vagiai ra- 

! do asztuonios deszimts doleriu
stalcziuje ir iszplesze isz ma
rinos del cigaretu apie pen
kios deszimts doleriu. Vagiai 
turėjo turėti su savimi dideli

automobiliu, kad tiek sznapso! sįs juos iszteisinti, ir gal dar ir Anglus isz Berlyno. Yugoslavi- 
galejo iszsivežti. kitu tokiu darbininku vardai jos Marshal Tito drąsiai prie-

iszkils in virszu. ■ szinasi Rusijai ir neklauso Sta-
ŽULIKAS SUIMTAS------------  —- lino. Dabar jau tikrai galima

Intartas Už Dvi
Žmogžudystes

------- _—

NEW YORK, N. Y. — Poli-; 
ei j a suėmė žulika, kurio visi bi
jojosi ir priesz kuri nei vienas 
nedryso teisme, nei iszsižioti.l 
Kai tik policija ji suėmė, jis 
buvo intartas už dvi žmogžu
dystes. į

Žulikas John J. Sullivas taip 
buvo visus iszgazdines, kad net 
ir kiti razbaininkai jo bijojosi. 
Ir kaip tik už tai buvo labai 
sunku ji suimti ar nuteisti.

Bet dabar policija turi gana 
žinių ir priparadininiu, kad jis 
du žmoses nužudė. Jis nužudė 
Anthony Murawski, Spalio me
nesyje, 1946 metuose ir paskui 
per klaida nuszove Vincent Wi- 
ce, kuris pieną važinėdavo.

Žulikas Sullivan buvo pasi-? 
traukės isz New York miesto, 
kuri laika ir niekas nežinojo: 
kur jis randasi. Bet Petnyczios 
vakara New York miesto slap
tos policijos keli policijantai su 
savo virszininku užtiko ta žuli
ka prie Erie Basin uosto. Žu
likas labai greitai dingo sze-Į 
szeliose ir stesgesi pasikavotiĮ 
tarpu visokio tavoro ant to 
uosto.

Policijantai gerai žinodami 
koks yra szitas žulikas, labai : 
greitai per radijo pasiszaukej 
daugiu policijantu, kurie visa 
ta uosta apsupo. Paskui jie; 
pradėjo atsargiai jieszkoti. Jie j 
rado ta žulika po automobiliu, 
gulinti kniupszczia dumble. 
Jis visai nei nesiprieszino, bet 
kaip avinėlis pasidavė.

Taip beveik visados buvo su 
tokiais žulikais drąsuoliais, 
kurie szoka ir straksi kai jie 
turi revolveri atkisze in žmogų 
kuris negali apsiginti. Bet kai 
jie susitinka su sau lygiais, jie 
pasirodo tikri kiszkiai. Kai tik 
policijantai ji užtiko, jis dre- 
baneziu balsu prasze, kad jie 
neszautu, kad jis pasiduoda.

2 SZPEGAI SUIMTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žiaus. Jie yra intarti už vogi
mą svarbiu rasztu isz Ameri
kos tarybos.

Amerikiete Judith Coplon 
yra intarta, kad ji pasivogė 
daug svarbiu rasztu ir rengėsi 
juos perduoti Gubitchevui, tam 
inžinieriui, kuris dirba Tautu 
Sanjungoje.

Amerikos FBI slapta polici-; 
ja szitu szpiegu, iszdaviku, 
suaresztavo sykiu ant ulyczios j 
New York mieste.

Kai szitiedu buvo suimti, tai I 
laikrasztininkai ir policijantai 
atsiminė kas buvo teisme keli; 
menesiai atgal sakyta, kai Eli-, 
zabetr Bentley sake ir perspe-; 
jo, kad daug Amerikiecziu daJ 
bar slaptomis dirba Rusijos 
agentams, ir kad daug Rusijos 
agentu savo sznipinejimo dar-1 
b a veda toliau, nežiūrint kad 
keli buvo suimti.

Abu intarti iszdavikai buvo 
padėti po szimtos tukstaneziu 
doleriu kaucijos. Inžinierius! 
Gubitchevas tuoj aus buvo isz 
savo darbo.

Mes dar daug daugiau iszgir- 
sime apie szituodu szpiegu, nes 
Rusija visomis galiomis stengą

SOVIETAI
SKIRIASI i

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Raudonosios Armijos vadai 
ir visi karininkai pristoja Mar- 
shala Sokolovsky, bet Moskvos 
Kremlinas sutinka su Semeo- 
novu, ir už tai dabar Vokiecziai 
po Rusijos priežiūra gauna

sakyti, kad visa Europa yra pa
sidalinus in dvi dideles ir galin
gas armijas, ir kad karo laukas 
yra visi Europos krasztai.

Rusija užgrobė, užkariavo 
Estonija, Latvija ir Lietuva; 
pavergė Lenkija, Rumunija, 
Bulgarija, Vengrija ir Czeko- 
slovakija. Yugoslavija vis dar 
remia Sovietu Rusijos Užsienio 
planus ir tvarka.
• Bet Vokietija, kuri taip Ru-

daugiau maisto negu patys Ru-; 
sijos žmones.

Tai jau senas Komunistu bu-j 
das. Jeigu jie negali su botagu 
ir su smurtu pasiekti savo tiks
lo, tai jie tada jau gerinasi ir 
seilinasi ir per veidmainyste 
savo ta pati tikslą atsiekia.

SZVEDAI NENORI • 
RUSIJOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Norvegai buvo pirmutiniai 
drąsiai pasakyti Sovietams,! 
kad jie nieko nepaisindami, ! 
ima derintis su Amerika del in- 
stojimo in ta Atlantikos sutar-j 
ti. Norvegai tik ant tiek neno
ri sutikti su Amerika, kad 
Amerikos Karo Sztabas nori 
ant Norvegu žemes pasistatyti 
tvirtoves. Ant szito klausimo, 
Norvegai Sovietams užtikrina, 
kad jie nepavelins jokiam sve-l 
timam krasztui ant ju žemes 
statyti tvirtoves, tol kol, ant 
Norvegijos neužsipuls prie-' 
szas.

Szvedai gal ka panaszaus nu
tars. Skandinavijos krasztai 
yra labai reikalingi Amerikai, 
Anglijai ir Rusijai, nes jie yra 
ant Rusijos rubežiaus. !Už tai 
dabar tas klausimas yra tokis 
svarbus.

PRISIPAŽINSI A 
ŽMOGŽUDYSTES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)" 

neiszduoda visu vardus, kurie 
buvo nužudyti, bet laikrasz- 
cziai jau spėja ir raszo kad szi
tas žmogžudis kelias szeimynas 
iszžude, pirm negu policija ji 
sueziupo.

PERMAINOS
RUSIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Gražuoles Uoszvis Ir Szeimyna

nesutiko. Vokietija buvo su
skaldyta, nors Rusija to labai! 
nenorėjo; Trumanas nesutinka 
su Stalinu pasiszneketi apie 
taika ar sutarti. Molotovui 
nepasiseke, kur tik jis pasisu
ko. Bet permaine Ministerial 
nieko nereiszkia kaslink Rusi
jos nusistatymo. Viszinskisį 
turės Moskvos Politburo klau-Į 
syti, kaip Molotovas klausė. ;

Dar ir kita priežastis czia gal; 
prisidėjo. Norvegija pasirasze 
ta Atlantiko kariszka sutarti. 
Molotovo darbas ir pareiga bu
vo prikalbinti ar priversti Nor
vegus sudaryti sutarti su Rusi
ja ir nieko bendro neturėti su 
Vakariniais krasztais. Kai tik' 
Norvegijos atstovai pasirasze; 
ant tos sutarties, tai ant ryto-! 
jaus jau iszgirdome kad Molo-; 
tovas yra atstatytas.

Dar prie to ir kitos bėdos gal! 
prisidėjo: Sovietams nepasise-; 
ke iszvaryti Amerikieczius ir.

Floridos Gražuole

Martha Mitchell buvo isz- 
rinkta kaipo gražiausia mer- į 
gina, kuri gražiausiai gali 
neszioti sukneles, nes sukne
les labai gražiai parodo visus 
jos kūno gražumus, kaip 
aiszkiai matyti isz szito pa
veikslo.

Tėvas Knickerbocker, se
nas New Yorkietis, (tikru
moje Julius Tannenbaum) 
sugryžta in New York miestą 
po keliu szimtu metu, ir

Loszike, aktorka ir gra
žuole Rita Hayworth czia da
vė nutraukti paveiksią su sa
vo uoszviu ir jo szeimyna. 
Jos busimasis uoszvis yra 
Aga Khan, turtingiausias 
žmogus ant viso svieto. Pry- 
szakyje, isz kaires in deszi- 

sijai reikalinga buvo in dvi da
lis perskelta. Czia Molotovui 
nepasiseke. Per pastarąsias 
kelias sanvaites Komunistu ir
Sovietu vadai ir atstovai buvo 
pradėję savo taikos propagan
da varyti, szaukdami kad So
vietai yra taikingi žmones, kad. 
Rusija nori tik taikos ir ramy-Į 
bes. Bet ir czia jiems nepasise- • 
ke, niekas ju neklause, niekas' 
ju nepaisė.

Paskui jie kitaip pradėjo; 
dainuoti. Italijoje, Prancūzi
joje ir Italijoje Komunistu Par
tijos vadai stengėsi visus isz-

Apvogė Sztorninka

Klūpodamas savo sztore, 
Jerry Pecorelli parodo New 
York miesto polici j autams 
kaip vagiai ji pririszo prie 
stalo ir jo žmona suriszo, ir 
paskui juodu apvogė. Vagiai 
czia pavogė žemeziugu, dei

Senas New Yorkietis Sugryžta In Miestą

klausia policijanto kaip ir 
kur kas stovi ir randasi. Szi- 
tus szposus sukriete Preky
bos Taryba, kai pradėjo va
ju iszgarsinti New York

ne: Aga Khan ir Francuze jo 
žmona; stovi užpakalyje ba- 
goeziaus Khan sunaus sekre
torius ir Karalaitis Aly 
Khan. Karalaitis Khan keti
na apsiženyti su gražuole 
Rita Hayworth kai tik jis 
gaus “divorsa” nuo savo 

gazdinti, vieszai pareikszdami 
kad visi Komunistai tuose 
krasztuose stotu už Rusija, jei
gu iszkiltu karas tarpu j u krasz
to ir Rusijos. Ir czia jiems ne
pasiseke, nes kaip tik tada Nor
vegai nutarė susidėti su Vaka
riniais krasztais.

Bet, žinoma, czia vis tik spė
jimai kas ir kodėl ten buvo tos 
permainos. Nes tik tada tikrai 
dažinosime, kada Rusija mums 
pasakys ar paaiszkins, ar kada 
pamatysime kokia permaina 
Rusijos Užsienio nusistatymuo
se.

mantu ir kitu brangiu žiedu 
ir karolių, kuriu verte buvo 
už daugiau negu penkiolikos 
tukstaneziu doleriu. Sztor- 
ninkas Pecorelli su savo žmo
na gyvena in Weehawken, 
New Jersey.

miestą kaipo losziku ir kru- 
tamuju paveikslu centra. El
len Horde nutraukė jo pa
veikslą kai kiti susirinkę 
žiuri ir žiopso. . 1

žmonos. Gražuole Rita Hay
worth dabar insiženina in 
bagoeziausia szeimyna ant 
viso svieto, nes Aga Khan 
yra vertas tiek auksu ir žem- 
cziugais kiek jis sveria.

□ □ o


