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Isz Amerikos Du Linksmi
Politikieriai

MAINIERIAI 
RENGIASI
STRAIKUOTI

Lewisas Reikalauja
Mainieriams

Paszelpos

WASHINGTON, D. C. —
Mainieriu bosas, John L. Lewis 
inteike savo pareikalavima 
Minksztos Anglies Kompani
joms, kad jos turi tuoj aus sutik
ti ant Mainieriu Pensijų. J ei
gų ne, tai Lewisas jau ima gru- 
muoti ir perspėti ir kalbėti apie 
straikas.

Lewisas iszsiunte visoms 
mainieriu kuopoms insakymus 
tuoj aus pradėti pasitarimus ir 
inteikti savo pareikalavimus, 
kad kompanijos iszpildytu savo 
pasižadėjimus, kuriuos jos pa
dare jau asztuoni menesiai at
gal.

“Jau žiema praėjo,” jis sako 
“ir mes dabar rengiamies tas 
kompanijas priversti visiems 
mainieriams suteikti tas pensi
jas.”

Laikrasztininkai paklausė 
Lewiso ar tai reiszkia kad vėl *
bus straikos? Lewisas pasiė
mė nuo savo stalo kontrakta 
kuris buvo kompanijos pasira- 
szytas ana Liepos (July) mene
si, ir kuris baigiasi Birželio 
(June) trisdeszimta diena.

Jis perskaitė isz to kontrakto 
viena eilute, kur yra paraszyta 
kad mainieriai, sulyg szitu 
kontraktu eis dirbti kad jie ga
les ir kada jie bus pasirenge.

Laikrasztininkai tada l^ewi- 
so paklausė ar tai reiszkia kad 
mainieriai nutarė, kad jie da
bar negali ir nėra prisirengė 
dirbti. Lewisas trumpai atsa
ke kad tai galimas daigtas.

Lewisas stacziai nepasake 
kad jis rengia straikas, bet jis 
davė visiems žinoti, kad strai
kos gali būti.

Kompanijos tuoj aus piktai 
atsikirto ir sako kad Lewisas 
dabar nori visus iszgazdinti.

Kai Lewisas buvo užklaustas 
ar jis davė valdžiai žinoti kad 
mainieriai tariasi straikuoti, 
jis atsake kad jis da niekam 
niekam nieko nesakė. Valdžios 
instatymai reikalauja kad uni
jos duotu valdžiai žinia kad jos 
rengiasi straikuoti, ir nevalia 
iszszaukti straiku per trisde- 
szimts dienu nuo tokio paskel
bimo.

Bet Lewisas ne koks dur
nius. Ta eilute tame kontrak
te kuri sako kad mainieriai eis 
dirbti kada jie gales ar kada jie 
bus pasirenge, duoda Lewisui 
proga paskelbti kad mainieriai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Senatorius Glen H. Taylor 
Demokratas isz Idaho, (po 
kairei) sveikinasi su Henry 
Wallace, kai jis apleido De
mokratu Partija ir stojo in 
rinkimus del vice-prezidento 
sykiu su Henry Wallace. 
Henry Wallace sudarė nauja 
treczia politikos partija, ne 
tiek kad jis tikisi rinkimus 
laimėti, kiek kad jis nori De
mokratams pakirsti kojas ir 
juos sumuszti. Jis tai daro 
daugiau isz kerszto, nes De
mokratu Partija ji atstatė ir 
pravarė kai jis prasiszoko ir 
pradėjo per daug Komunis
tus ir Rusija ginti ir szyen- 
tinti.

STUDENTAS
PASIMIRĖ

PHILADELPHIA, PA—J. 
McLaughlin, 24 metu studentas 
isz Szvento Juozapo Kolegija, 
pasimirė Fitzgerald Mercy Li- 
gonbuteje, Darby, Pa.

Jis buvo labai sužeistas kai 
jo automobilius sudužo in tilto 
kampa ant Cobbs Creek-Park- 
way. Su juo važiavo penki ki
ti studentai, bet jie bbvo kiti
studentai, bet jie buvo tik -su 
žeisti. Daktarai paszauke Jos. 
McLaughlin broli kad jis duotu 
savo kraujo broliui, bet jau bu
vo pervelu. Kai jo brolis Gene 
atsiskubino in ligonbuteje, Jos. 
McLaughlin pasimirė.

DU SUIMTI UŽ
VAGYSTE

PHILADELPHIA, PA—Du 
jauni vyrukai, vienas isz j u ka
reivis, buvo suimti ir suaresz- 
tuoti kai jiedu visai užsigynė 
kad jie nieko nežino apie pa
vogta automobiliu.

Intarti vyrukai yra Daniel 
Moros, devyniolikos metu am
žiaus, nuo Pine ulyczios netoli 
nuo 2-tros ulyczios, ir kareivis 
Eugene McCullough, asztuo- 
niolikos metu amžiaus vyrukas 
isz Fort Monroe, Virginia.

Jie buvo sustabdyti ir sua- 
resztuoti in Bridgeville, Dela
ware kai jiedu važiavo su tuo 
apvogtu automobiliu. Automo
bilius buvo pavogtas Nedėlios 
vak., nuo Arnold M. Blumberg.

SUSPROGDINO ŽY
DU VIRSZININKU

NAMUS

13 Žydu Žuvo, 86 Su
žeisti. Dinamitas Buvo 
Nuvežtas Pavogtu Nuo
Amerikos Konsulato 

Automobiliu

JERUZOLIMAS. — Arabai 
susprogdino Žydu Agentūros 
namus, kur daug Žydu virszi- 
ninku gyveno. Trylika Žydu 
ant sykio žuvo, asztuonios de- 
szimts kiti buvo sužeisti; tris- 
deszimts penki isz kuriu yra la
bai pavojingai sužeisti.

Dinamitas buvo atvežtas su 
automobiliu kuris buvo pavog
tas nuo Amerikos Konsulo Ro-i 
bert B. MacAtee. Ant automo- 
biliaus buvo Ameriko vieliava 
kai jis buvo pavogtas.

Žydu sargai sako kad ta au
tomobiliu varinėjo tas pats 
Arabas kuris buvo Amerikos 
Konsulato pasamdytas. Tas 
draiverys buvo pasiunstas in 
miestą apie devinta valanda isz 
ryto, ir nesugryžo, dingo. 
Amerikos Konsulo automobi
lius stovėjo lauke prie to Žydu 
Agentūros namo kvoteris iki 
deszimts ir sykiu susprogo in 
szmotelius. Tas sprogimas su
griovė beveik visus namus ir 
kitus toliau labai apdaužė.

Amerikos Konsulas pribipa- 
žinsta kad jo automobilius din
go ir su tuo automobiliu ir jo 
darbininkas, Arabas draiverys, 
bet Konsulas teipgi sako kad 
jis gerai žino kad Žydai nepri
sileistu Araba, kad ir Amerikos 
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FINAI NUSILEIDŽIA

Nepataikavo

Szitas žmogus, Stephen 
Kertesz, buvęs Vengrijos mi- 
nisteris Italijoje, nesutiko 
tapti Vengrijos užsienio rei
kalu ministeriu, už tai kad 
jis nesutinka su Komunistu 
nusistatymais. Jis atvažiavo 
in Amerika kur jis mokinsis 
tarptautiniu teisiu mokslo. 
Komunistai visomis galiomis 
stengėsi ji prikalbinti ir pri
sivilioti, bet jis viską mete ir 
atvažiavo in Amerika.

Važiuoja Pas Stalina

FINLANDIJA. — Finai, ku- 
rie taip didvyriszkai ir drąsiai 
kariavo priesz Rusija, ir ku
riuos mes taip gyreme ir augsz- 
tincme, pakol Roosevelto ir vi
su Demokratu politika insiki- 
szo ir paskelbė Finus iszdavi- 
kais ir Sovietus musu draugais, 
dabar jie važiuoja in Moskva ne 
pasitarti bet pasiduoti.

Finlandijos valdžia jau isz 
kitu krasztu pasimokino, ir gy
vu kailiu patyrė kad nėra jo
kios vilties laukti pagelbos ar 
paramos isz Amerikos. Už tai 
jie dabar važiuoja pasiduoti, 
save parduoti galingam Stali
nui.

Finu delegacija važiuoja, 
kaip raszo laikraszcziai, suda
ryti taikos ir draugystes sutar
ti su Rusija. Bet kokia sutartis 
gali būti tarp berno ir pono, 
tarp klapcziuko ir klebono?

Finai stengiasi vis iszsilaiky- 
ti. Senelis Finu Prezidentas 
stengiasi pasiaiszkinti kad nie
ko dabar negalima daryti pa
kol po rinkiniu. Bet Sovietu 
Ambasadorius mandagiai pata
rė kad Stalinas ima nerimauti 
ir lagai nemyli laukti savo pa- 
dupczninku, ir Finlandijos val
džiai nebuvo kitos iszeities, 
kaip tik sutikti, važiuoti ir tam 
Dedei Stalinui pasiklionuoti.

Sovieto Ambasadoriaus man
dagaus patarimo nebuvo gana. 
Tuo paežiu sykiu pradėjo bai
siai daug svecziu atvažiuoti in 
Finalndija isz Rusijos. Ir visi
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PRANCŪZAI
MAINIERIAI

STRAIRUOJA

PARYŽIUS. — Asztuonioli- 
ka tukstaneziu mainieriu sziau- 
rineje Francuzijos pusėj e pa
skelbė dvieju dienu straikas. 
Mainieriai sustraikavo parody
ti saVo nepasitenkinimą ir prie- 
sztaravima priesz Amerikos 
Sekretoriaus paszelpos ir pa
gelbos planus.

Francuzija gaus daug pagel
bos ir paszelpos isz Amerikos. 
Tokia pagelta baisiai nepatin
ka Komunistams, nes ji ju pla
nus suardo. Už tai Komunistai 
dabar kursto ir buntavuoja 
darbininkus straikuoti.

Darbininku Federacijos va
dai sako kad jie tokiu paszel 
pai yra prieszingi, nes Francu
zija užsideda ant savo sprando 
svetima junga.

Komunistai rengiasi iszszauk 
ti straikas po visa kraszta, 
kaip jie pernai buvo padare. 
Jie visaip intarineja ir szmeižia 
Amerikieczius ir stengiasi vi
sus darbininkus subuntavuoti.

Amerika Rengiasi 
Apsiginkluoti

Rinkimu
Jeigu Buvusis Prež. Roosevel- 
tas Butu Paklausęs Churchillio, 
O Ne Stalino, Tai Sziandien 
Austrija, Czekoslovakija Ir Gal 
Lenkija, Lietuva Butu Laisvi Ir 

Nepriklausomi Krasztai
WASHINGTON, D. C. — Pirma negu 

szitie metai užsibaigs, mes pranaszaujame, 
kad visi Amerikiecziai jau supras, kad mes 
galime viską prakiszti ir szita nepaskelbta 
kara su Rusija pralaimėti.

Kai Rusija užėmė visa Czekoslovakija 
tai Amerikos Taryba ir visas Kongresas nu
stebo. Bet karininkai jau keli menesiai 
atgal perspėjo Prezidentą Trumana, kad Ru
sija jau seniai rengėsi paimti Czekoslova
kija ir taip užkariauti visa Europa.

Amerikos Sekretoriaus paszelpos planas 
buvo sudarytas tik laikinai pagelbeti Tur
kija ir Graikija, iki po Prezidento rinkimu.

Politieriai ir dipliomatai vis nenori vie- 
szai paskelbti kad jie jau bijosi kad szitas 
nepaskelbtas karas su Rusija eina mums 
labai riestai ir kad Rusija gali viską laimėti.

Dabar Amerika rengiasi apsiginkluoti, bet 
tik pradės po rinkimu. Szitoks pasirengi
mas del karo bus labai geras bizniui, bet 
tuo pat sykiu visiems pakenks, nes taksos 
nebus sumažintos.

Sovietai atsimena Vokiecziu “Geležinio 
Koncleriaus” Bismarko žodžius: “Kas yra 
Bohemijos, Czekoslovakijos vieszpats, tas 
vaido visa Europa.”

Amerika prakiszo ir pralaimėjo pasauli
ni kara, del kurio tiek daug musu vaiku 
žuvo. Mes stojome in ta kara iszgelbeti 
Lenkija ir Czekoslovakija ir duoti laisve 
ir nepriklausomybe Europos krasztams. Da
bar Lenkija su Czekoslovakija yra Rusijos 
nelaisvėje; o tos laisves ir nepriklausomy-
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CZEKOSLOVAKIJA: 
VISIEMS

PERSPĖJIMAS
PRAGUE. — Su Czekoslova

kijos pavergimu, Stalinas ta 
pati nuveikė, ka ir Hitleris bu
vo nuveikęs, nors Stalinas isz 
kito kraszto pradėjo.

Hitleris pradėjo su Czekoslo
vakija Menuchene, 1938 metuo
se, o Stalinas savo pavergimo 
rata ežia užbaigia, 1948 metuo
se.

Tas Hitlerio užkaravimas ir 
pavergimas visa svietą paskan
dino kraujuose, kara iszkeje. 
Stalinas dabar prie to punkto 
priėjo, kur jis negali toliau 
žengti be karo.

Pernai ir užpernai Czekai vi
sai nesirūpino savo ateitimi. 
Net ir kunigai ramiai ir su pa
sitikėjimu kalbėjo kad nėra jo
kios baimes isz to kaimyno 
Kremline. Nors jau 1946 metais 
buvo visiems aiszku kad Rusi
jos visi planai buvo atkreipti in 
Czekoslovakija, kaipo paskuti
ni kraszta užimti, kad Rusija 
isz visu pusiu turėtu sau drau
gus ar vergus.

Dabar Czekai mato kad jie 
per daug ant savo jiegu pasiti
kėjo. Bet jie taipgi pirsztu rodo 
in Amerika ir primena Ameri- 
kiecziams ir Anglams kad Ang
lija su Amerika Czekus iszdave 
ir apleido, Meunchene.

Kai Anglijos Premieras, 
Churchillis norėjo kad Ameri
kos ir Anglijos armijos veržtų
si in Europa per Balkanus, 
augszti karininkai ir Roosevel- 
tas nepaklausė Churchillio ir 
visai kita plana sudarė.

Stalinas buvo Roosevelta isz- 
gazdines, sakydamas kad Rusi
ja pasitrauks isz karo jeigu 
Amerika nesutiks kariauti taip 
kaip Rusija nori.

Kai visi rasztai, visi laiszkai
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Apdrauda, (insurance) ant 

automobiliu pabrangs szia va
sara. Per daug senu automobi
liu, per daug nelaimiu.

~ • • • —
Vienas Japonas studentas už

pyko ant savo mokytojo ir nu- 
trucino ji ir paskui sudegino 
mokykla.

Generolas Dwight D. Eisen
hower, kuris dabar yra profe
sorius universitete, sako kad 
Rusija nenori karo ir nepradės 
karo, tol, kol ji nesijaus gana 
galinga greitai ta kara laimėti. 
Bet jis taipgi sako kad Rusija 
gali visai netyczia, visai neno
rėdama kara sukelti.

Republikonai vis nežino kuri 
kandidata pasirinkti. Senato
rius Taft ir Dewey taip susikir
to, kad gal greicziausia. Van- 
den'bergas bus parinktas.

” • •
Biznieriai nusiskundžia kad 

žmones da nepradėjo pirktis 
visko del Velykų. Vieni sako 
kad blogas oras visa bizni su
trukdė, bet kiti sako kad žmo
nes pinigu neturi.

Moterys neperka perdaug tu 
Velykiniu skrybelaicziu, ir 
sztorai jau rengiasi visas atpi
ginti. Tas pats ir su pavasarinė
mis suknelėmis, dresemis. Fab
rikantai jau ima atpiginti.

Amerikoje politika daugiau 
reiszkia. negu žmonių gerove ar 
sveikata, partijos labas labiau 
rupi negu viso kraszto apsauga.

• •
Jeigu mes turėtum vėl stoti 

in kara, mums reiketu tuojaus 
pagaminti kelis tukstanczius 
daugiau eroplanu negu dabar 
turime.

Kompanijos ir fabrikantai 
sako kad jie jokiu budu negali 
darbininkams pakelti algas. 
Jeigu darbininkai reikalaus 
daugiau, jie gaus daugiau, bet 
tada fabrikantai ir kompanijos 
bus priverstos savo tavorus pa
branginti.

Žmogus vien tik isz pavydu
mo savo susieda apszneka.

■ • • ■ ■
Vienas neva-mokslinczius at

ėjo pas savo kleboną ir pasakė 
kad jis jau apleidžia bažnyczia 
ir pameta tikėjimą nes jis nega
li tikėti in toki Dieva, Kurio jis 
negali nei pamatyti, nei pajus
ti, nei iszgirsti, nei užuosti. Kle
bonas ramiai pavadino ta žmo
geli beprocziu. Bet žmogelis in- 
irszes suszuko kad jis protą tu
ri. “Na,” klebonas atsake, asz 
tavo to proto negaliu nei maty
ti, nei pajusti, nei iszgirsti, nei 
užuosti, tai reiszkia to proto te
nai tavo pakauszyje visai nėra, 
ir už tai asz galiu sakyti kad tu 
esi beprotis. Žmogelis pasikasė 
pakauszi kur tas jo protelis tu
rėjo būti ii* sau nuklepetavo.

r' • • ... ■
Amerikoje Kapitalizmas ne

lygiai padalina kraszto turtą. 
Rusijoje Komunistai stengiasi 
lygiai padalinti 'bedas ir var
gus.

Per Velykas viena poniute 
iszejo isz ba'žnyczios supykus ir 
surugus. Kai viena jos drauge 
paklausė kas atsitiko, ji rus- 
cziai atkirto: “Žiūrėk, asz tik 
syki in metus ateinu in bažny- 
ozia ir kokia szliure užsimyne 
ant mano nauju bateliu ir juos 
visai sugadino! ’ ’

■ • • " '■
John Lewis dabar negali isz- 

szaukti mainieriu streikas 
pirm Liepos (July) menesio. 
Taft-Hartley instatymai reika
lauja kad unijos isz anksto pa
skelbtu savo nepasitenkinimą 
pirm negu pradeda streikas.

Henry Wallace su savo tre- 
czia politikos partija eina stip
ryn. Politikieriai sako kad 
daug žmonių dabar stoja in ta 
partija ir pameta Demokratus 
ir Republikonus. Ypatingai di
desniuose miestuose Henry 
Wallace labai daug votu, balsu 
gaus.

Unijų vadai susirūpino. Jie 
prisipažinsta kad jie bijosi rei
kalauti didesniu algų, bet tuo 
paežiu sykiu sako kad jie bus 
priversti reikalauti. Jie prisi
pažinsta kad jie sutiks ant 
daug mažiau negu jie reika
laus.

Dabar visi laukia rinkimu 
Italijoje, kur Komunistai su 
Rusijos pagelba stengsis paim
ti valdžia. Komunistai turi apie 
trisdeszimta nuoszimti balsu, 
votu, bet jie gali labai lengvai 
rinkimus laimėti, nes visos ki
tos partijos yra susiskaldžiu
sios.

Mes nenorime pranaszauti ir 
patys nenorime tikėti, bet kaip 
dabar dalykai stovi, mus visai 
nenustebintu jeigu Komunistai 
visa Italija valdys po tu rinki
mu.

Reiszkia, Rusija valdys Vi
duržemiu Juras, kur dabar ran
dasi musu kariszki laivai ir ka- 
riszkai eroplanai, kur musu pi
nigai eina in Turkija ii* Graiki
ja, isz kur mums musu aliejus 
ateina Palestinos, Arabijos ir 
net Azijos.

Valdžia mums daug nesako, 
bet dabar Amerikos Karo Szta- 
bas skuginasi siunsti kariszkus 
ginklus, kariszkus laivus, ka
riszkus eroplanus, bom'berius, 
karininkus ir kareivius in Af
rika, skersai nuo Italijos. Rusi
ja gerai žino ka mes darome ir' 
galėtu mus subombarduoti į 
skersai Viduržemiu Juras, bet > 
įiedrys.

Laiszkas Isz Vokietijos

Ponia M. Viszniauskiene isz 
Gilberton, Pa., aplaike sekanti 
laiszka isz Vokietijos:

Brangioji Teta!
Nors ir visai dar nepažystu 

jusu, bet raszau szi laiszka dar 
pirmutini ir noriu jus kuogrei- 
cziau su jus pasveikinti. Mano 
dede Raudon itis man atsiuntė 
jusu antraszo, tai asz sumaniau 
jum paraszyt laiszka. Esu kaip 
“Displaced Person” Vokieti
joj, asz manau kad jus jau 
Amerikoj žinot kodėl mes pa
bėgom isz Lietuvos, sėdi Komu
nistai — Rusai, Komunistu ne
baisu, bet Rusu, ir del ju mes 
palike visus savo turtus turime 
skursti be rubu ir szaltuose na
muose. Musu rytojus neaiszkus 
ii- miglotas, mes esam ežia daug 
Lietuviu. Mano žmona ir 4 me
nesiu sūnūs, kuriu fotografijas 
atsiusiu sekaneziame laiszkC'.

Esu Blauzd'žiunas Albinas, 
sūnūs Vaitiekaus isz Pajevorio 
Kunigiszkiu. Manau kad Vai
tiekų pažinojo!. Barkauskiene 
Anele ir Mickevicziene Ona tai 
buvo jusu seserys, asz jas gerai 
pažystu ir geri gimines, noriu 
jusu paklausti, gal jus ka nors 
žinot apie mano dede Kaži 
Blauzdžiuna. Asz, budhmas blo
gose sanlygose Vokietijoj cam- 
pe noriu jusu brangi teta pa- 
praszyti, jeigu jus galit man 
kiek nors padėti bent iszlaikyti 
sveikata t. y., gal galit pasiusti 
ka nors isz maisto arba rubu. 
Ales po kiek laiko ir atvažiuo
sim in Amerika ir turim “Affi
davit of Support,” bet reikia 
turėti gera sveikata, o ežia nė
ra ka valgyti. Asz labai jusu at- 
sipraszau, kad asz jau taip pir
mam laiszke jusu drąsiai pra- 
szau siuntino, bet kad labai blo
gai. Atvažiavę in Amerika 
jums atsilyginsim, atidirbsimi.

Tai labai atsipraszau ir lau
kiu jusu laisziko. Jeigu gali; 
siuskit oro pasztu ir atsiuskit 
savo paveikslu. Alės labai lauk
sime. Tik nesiuskit ‘1 Care ’ ’ pa- 
kieto, nes jie eina daugiau kaip 
puse metu. Alės lauksim jusu 
brangaus laiszko-kaip didžiau
sias laimes, esam laibai laimin
gi kad suradom savo brangius 
gimines. Brangi teta, jus esat 
musu dangus, ir musu akys nu
kreiptos in jus ir indede. Lau
kiam jusu brangiu žodžiu. Bu-

Daug Bumaszku

cziuoja jus visa mano szeimyna.
Jusu Albinas, Janina ir 

sūnūs.

PERSISKYRIMAI
(Divorsai)

vadinamu suaugusiu kvaila ir 
begiediszka pasielgimą.

Per praeita, sanvaite mote
rystes sakramentas buvo ne tik 
paniekintas, bet ir pažemintas 
ir iszjuoktas.

“Divorso” teismai, kaip ko
kios skruzdės ėda ir graužia 
krikszioniszkos szeimynos pa
matus.

Kad ir prascziaūsia ir dur
ni ausia priežastis buvo gana 
griauti ir ardyti moterystes 
sakramenta.

Wisconsin valstijoje žmcfna 
užpyko kad jos vyro szuva su- 
tersze grindas kurias ji buvo 
ka tik iszmazgojus. Ji gavo di 
vorsa nuo savo vyro už ta szuni.

Pennsylvanijoje vienas žmo
gus pavėlino beislbolininkams 
vartuoti jo skiepą del pasideji- 
nio savo beisbolininku drabu
žiu. Jo žmona nusiskundė kad 
ji neturi vietos padžiauti savo 
drabužius ir už tai 'gavo divor-

RAZBAININKAI
SUIMTI

Penki Sužeisti,
Suaresztuoti

Du

in New

kai jie 
in Bet '

Demokratai jau ima abejoti 
apie Trumana. Jie jauczia kad 
jie rinkimus negales laimėti su 
Trumanu. Bet visi prisipažins- 
ta kad jie negali jo sustabdyti 
jeigu jis užsispirs stoti in rin
kimus.

Kai Italija pataps po Rusijos 
sparnu, tai Rusija jau laikys 
botaga ant visos Europos. O tie 
kurie seka užsienio politika, sa
ko kad visa tai invpks apie Ge
gužio menesi.

Rusija skverbiasi ir in Sziau- 
rine puse. Kai ji paims Finlan- 
dija, ji eis in Norvegija ir Szve- 
dija. Nes isz ežia Rusija gales 
valdyti Iceland, Greenland ir 
Labrador. Musu karininkai jau 
ima labai susirūpinti, nes per 
szituos krasztus yra geriausias 
kelias in Amerika.

Ir Rytuose tas pats. Manchn- 
rija mums jau dingus. Kinijos 
sziaurine puse vargiai atsilai
kys priesz Komunistus. Korėjos 
krasztas kaip ant tvoros.

Kongresmonas Prince Pres
ton, Demokratas isz Georgia 
valstijos, pasiilgo savo te- 
viszkes Amerikos pusėj e. 
jis nusipirko isz vieno senio, 
viena sena bumaszka kuri 
visai neturi vertes. Jis tam 
seniui davė penkine. Tuo
jaus po visa apylinke prasi
platino žinia, kad Kongres
monas perka senas niekam 
nevertas bumaszkas. Visi 
pradėjo jam tokias bumasz
kas siunsti. Dabar jis turi 
kelis buszelius tu bumaszku.

In St. Louis miestą nebylys 
ir neregįs norėjo eiti ten kur ki
ti tokie nelaimingi susirenka. 
Jo žmonai nepatiko ir ji gavo 
divorsa.

Viena paeziute gaudama di
vorsa nuo savo vyro pareikala
vo kad visas szimtas szmoteliu 
muilo ir du szimtai svaru miltu 
butu jai paskirta kai ji persi
skirs su savo vyru. Tas muilas 
ir miltai daugiau jai reiszke ne
gu szeimyninis gyvenimas.

New Jersey valstijoje viena 
moterėlė pranesze policijan- 
tams kad dingo jos vyras i r 
naujas automobilius. Ji per asz- 
aras prasze kad policijantai jai 
sugražintu automobiliu. Ji ne
paisė apie savo vyra.

Californijoje viena moterisz- 
ke pareikalavo nuo vieno isz 
dvieju vyru kurie buvo dvynu
kai. Ji pasiaiszkino kad ji neži
nojo su kuriuo ji buvo apsiže- 
nijus.

In Omaha, miestą, Nebraska 
valstijoje viena porele atėjo in 
korta del ženystvos laisniu ir 
pareikalavo kad (butu inraszyta 
in laisnes kad jiedu gales persi
skirti po metu jeigu jiedu viens 
kitam nepatiks. Nuotaka sutiko 
apmokėti visus kasztus ženyst
vos ir persiskyrimo.

New Aleksikoje, kai teisėjas 
riszo porele, vyrukas pareika
lavo kad ’butu indeta in ženyst
vos kontraktu “Iki mirties, 
jeigu abiem patiks.”

Net ir tie klerkai, tie darbi
ninkai kurie iszraszo ženystvos' 
rasztus nustebo, kai viena pore
le atėjo jieszkoti divorso Pane- 
delyje. Jiedu buvo apsiženije 
praeita Sukatos ryta..

Ne tik dvasiszkiai, bet net 
ir laikrasztininkai ima pasipik
tinti visais tais durnais divor
sa i s.

Vienas redaktoius in Ham
mond miesteli, Louisiana vals
tijoje sako kad dabar geriausia 
priežastis ir tikriausias pasi- 
aiszkinimas del divorso yra 
kad du durniai apsiženijo.

Kaip sznapsas ar svaiginan
tis gėrimas paveikia žmogui 
taip ir divorsai paveikia musu: 
szeimynas.

Visi, rodos pamirszo kad mo
terystes sakjramentas buvo pa
ties Dievo insteigtas, o ne žmo
nių iszgalvotas.

Kai mes piktinamies isz savo 
vaiku pasielgimo, nebūtu pro 
szali pasižiūrėti in musu taip

PITTSBURGH, PA. — Du 
razbaininkai buvo suimti ir vie
nas visai nekaltas žmogus buvo 
paszautas kai policijantai susi
kirto su tais razbaininkais ku
rie norėjo apvogti vienus na
mus.

Edward D. Dipofi ir John R. 
Wilsno buvo suaresztuoti, kai 
po devynių valandų jieszkoji- 
mo jie buvo suimti 
Eagle, Pa.

Policija juos užtiko 
rengėsi apvogti namus
hel Township. Policijantai Jo
seph Chmelynski ir George 
Kerches juos užtiko, suėmė ir 
suaresztąvo. Policijantai raz- 
baininkus surakino prie viens 
kito ir vede in kalėjimą. Bet po
licijantai gerai neiszkrate tu 
razbaininku kiszenius, nes vie
nas isz tu razbaininku iszsi- 
trauKe revolveri ir paszove po- 
licijantus, ir paskui pabėgo.

Policijantai atsake tiems raz- 
baininkams su szuviais ir raz- 
baininkas Dipofi buvo paszau
tas in peti. Poiicijantas Ker
ches, paszautas prisiartino prie 
telefono ir pranesze policijai 
kas atsitiko.

Policijantai tuojaus pradėjo 
tu razbaininku jieszkoti. Keli 
policijantai tuojaus nuėjo in 
Dipofi razbaininko namus, ti
kėdami kad jis tenai atvažiuos 
nusiimti tuos retežius, kuriuos 
policijantai buvo ant jo ir ant ■
jo draugo uždeje. Taip ir buvo. 
Kai tik tiedu razbaininkai pri
siartino prie tu namu policijan
tai juodu suėmė. Vienas isz tu 
razbaininku stengėsi pabėgti, 
bet tuojaus buvo paszautas. Ki
ti razbaininkai buvo suimti kai 
jie atvažiavo pas Dipofio moti
na pasitarti ar pasikavoti.

kad jis neatsisakys jeigu Ame- 
rikiecziai norės kad jis stotu in 
kandidatus del Prezidento.

Reiszkia, kad dabar Genero
las MacArthur stoja in kandi
datus del Amerikos Prezidento.

Dabar jau yra surengtos ar 
rengiamos komisijos ir partijos 
statyti Generolą MacArthur in 
kandidatus del Prezidento.

Eina gandai kad Generolas 
MacArthur parvažiuos nors del 
keliu dienu isz Japonijos.

Daug Republikcnu tuojaus 
stojo jam in talka ir dabar re
mia jo kandidatūra. Keli De
mokratai, kurie baisiai pyksta 
ant Prezidento Trumano taipgi 
pasisakė kad jįe rems Generolą 
MacArthur.

Ar szitoks Generolo MacAr
thur žingsnis bus jam geras, ar 
ne, per anksti pasakyti. Mes jau 
daug karininku ir generolu ma
tėme, kurie buvo labai geri ka
rininkai, bet labai prasti valdi
ninkai.

Kiek dabar galima pasakyti, 
tai Generolas MacArthur, jeigu 
taptų Prezidentu jokiu baiku 
nekriestu su Komunistais, nes 
ji ju neapkenezia.

Kai kurie augszti karininkai 
jam net ir dabar pataria nesi- 
kiszti in politika ir liktis gabiu 
ir geru generolu.

Dabar tiek daug kandidatu 
randasi, kad tiesiog negalima 
nei spėti in kuria puse tie Pre
zidento rinkimai eis ar kas bus.

Redaktorius ‘ ‘ Chicago Tri
bune ’ ’ laikraszczio, Pulkinin
kas Robert R. McCormick per
nai sake ir teige kad Generolas 
MacArthur tik tada stotu in 
Prezidento rinkimus, jeigu tarp 
Republikonu iszkiltu susikirti
mas ant Senatoriaus. Taft pa
skyrimo. Bet dabar matyti kad 
Generolas MacArthur stoja in 
rinkimus nieko nepaisindamas.

GEN. MAC’ARTHUR 
KANDIDATAS

TOKYO. — Generolas Doug
las MacArthur vieszai paskelbė

Turtingas Ubagas

Tarnaite in Ubaga — Pa
lauk žmogeli, tuojaus tau at- 
nesziu szmota mėsos ir duo
na.

Ubagas — Tiktai pasku- 
byk, ba žemai palikau savo 
autobila, ir da kas gali pa
vogt!

Pajieszkau
Savo giminaiezio Alex Pe- 

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

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

Ob. Osterreich,
U. S. Zone.

Pajieszkojimas

Pajieszkau savo giminaiezio 
Joną Kukutis, kitados gyveno 
ant adreso 7G1 Main St., Kings
ton, Pa. Praszau atsiszaukti ant 
adreso:

Airs. Anna Alar kūnas
1703 N. Illinois Street 

Belleville, Illinois.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Nusidžiaugė
Onute — Ar tu Jonuk ne

sidžiaugi, kad asz jau prade
du gerai grait ant pianos?

Jonas — Tai kad Onute ne. 
Kad tave užtikezia prie pe- 
cziaus verdant valgi, tai 
džiaugtausi.

Neužmirszkite ka>d dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

Tikra Užuojauta

Tai atsitiko in Montrose, 
Californijoje. Susirinko 
daug žmonių pažiūrėti ir pa
žiopsoti kai automobiliaus 
nelaimėje buvo užmusztas 
penkių metu amžiaus vaiku-

tis Wesley Leske. Niekam 
nepažinstamas žmogus atsi
klaupė prie žuvusio vaiku- 
czio sukalbėjo malda, atsi
stojo ir sau nuėjo. Niekas jo 
nepažino. '

Regardless of whether you ap< 
prove the new look in fashion, ev« 
ery One of my nieces and nephews 
certainly is in the style with the 
new look in security. How can you 
acquire this kind of look? There 
are two great automatic plans, both 
sure and convenient: 1. If you worh 
for wages or salary—join the Pay. 
Roll Savings Pl^n for buying United 
States Savings Bonds regularly, 
This is the only installment bond, 
buying plan. 2. If you’re in business, 
or a profession, or living on an in< 
come—sign up at your bank for the 
Bond-A-Month Plan.

U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

1948 RER CROSS FUND

ANT GAVĖNIOS

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

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

iszguldima Kun. Pilauskio su 
nekurtais naudingais pridėji
mais, ................................. 10c.

Tretininkių Serapphiszkas
Officium, .......................... 10c.

Novena, Stebuklingo Aleda- 
liko Dievo Alotinos Garbei, 10c.

Siuskite orderi, ant adreso:
Saule Publishing Company,
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Praslinko dvi dienos nuo ka
raliaus užmuszimo. Priesz gra
žius namus, kuriuose ponia Pe
rez nuolatos gyveno, sustojo 
uždaryta karieta. Isz jos iszse- 
do jauna nioteriszke ir nubėgo 
greitai ant placziu, divonais 
isztaisytu, trepu vedancziu in 
nelaimingos Perez kambarius.

Atbėgus beldžiant, isz vi
daus atsiliepę silpnas balsas: 
“Praszau!” Atėjo, sustojo 
priesz ponia Pereziene, kuri pa
klausė jos ko reikalauja, paro
dydama jai krese atsisėsti. At
vykusi atsisėdo.

— Girdėjau, kad ponia turi 
didžia nelaime per smerti savo 
vienatinio vaiko. Drystu po
nios paklausti, ar ponia negeis
tum pasaldinti savo gyvenimo, 
priimdama vaikuka tokiame 
pacziame amžiuje, kaip ponios.

Ponia Perez pasižiurėjo su 
dideliu nusistebėjimu in kal- 
banczia nepažinstama. Tasai 
nusistebėjimas jai neleido tuo
jaus atsakyti. Nepažinstamas- 
gi toliau kalbėjo:

— Turiu pasakyti, kad tai 
vaikukas patogus, meilus, ge
rai iszaukletas ir nepaprastai 
panaszus in Jose.

— Ar ponia pažinojo Jose?
— Labai gerai maloni po

nia.
— Kaip tai? Kas ponia esi? 

Ponios niekados niekur nema- 
eziau.

— Atsakysiu ant to klau
symo jei ponia priimsi mano 
užmanymą.

— Taigi tasai vaikukas 
taip panaszus in Jose?

— Nepaprastai panaszus, 
pasakojo mergina. Tas pat 
ūgis, tas pat amžius net tas pat 
balsas. v

— Stebėtina! Tarė ponia 
patylėjus. Norecziau ji pirmiau 
pamatyti kol ant visko sutik
siu. Kur jis dabar yra?

— 'Czia prie namu karieto
je-

— Ar tai gal ponios vai
kas ?

— Ne maloni ponia. Numy 
lėjau ji szirdingai, bet jis man 
yra visai svetimas.

— Ar ponia gali būti tokia 
maloni ir atvesti ji czionai?

— Labai noriai, atsake 
mergina. Bet maloni ponia 
man iszrodai kenczianti taigi 
bijau idant tasai pamatymas 
nepaprasto panaszumo poniai 
labai daug neužkenktu.

Doku poniai už rūpestingu
mą, atsake ponia Perez nuolan
kiai. Surinksiu sylas vienon 
krūvon. Nuo rupesties mari 
szirdis plaka, bet tas viskas 
niekai. Meldžiu tegul-gi man 
ponia atveda vaika!

Sugryžo po poros minucziu 
uždengdama vaika ploszczium.

— Tegul tik ponia per daug 
nepersigasta, kalbėjo mergina. 
Praszau būti stipri, ant savos 
vieszpatauti:

— Bet-gi vaikas, kur vai
kas! Szauke ponia Perez nekan
triai. (

Nepažinstama paleido vaiko 
ranka.

— Mama! Mama!
Tas buvo per daug nelaimin

gai moteriszkai. Apalpusi nus
lydo ant kanapos, ant kurios 
sėdėjo. Mergaite paszoko grei
tai, skaitytojas be abejones jo
je pažino senoviszka Teresa pa- 
kiszo jai putosią buteliuką nu

stvėrė paskui stiklą su vande
niu ir pradėjo laistyti jai veidą.

Ponia Perez atvėrė akis ir 
pasižiurėjo aplink save.

— Kas atsitiko ? Kas su ma
nimi veikias!? Suszuko. Czia 
dabar ji pažvelgė ant vaiko.

— Jose, mano Jose! Suszu- 
ko garsiai. Ar-gi numirėliai at
sikelia? Sapnuoju, ar gal pa- 
mirszau? O gal jau pas tave ro
juje?

Teresa bijojo jos naujo apal
pimo, taigi padavė poniai Pe
rez stiklą vandens, sakydama: 
Tegul ponia iszgere.

Bet toji žiurėjo in ja kaip 
per miegus, nieko nesuprazda- 
ma. Teresa priglaudę jai prie 
lupu stiklą ir tarė liepiancziu 
balsu:

— Praszau gerti!
Ponia Perez tuojaus paklau

sė. To viso pasekmes buvo isz- 
ganingos. Iszsiblaiviiio ir apsi
dairo aplinkui save. Tarp 
karsztu aszaru, spaude vaika 
prie savo sudžiovusios kruti
nės, pagal raus atsiliepe in. Te
resa :

— Tegul-gi jau ant galo 
man ponia pasako, kam asz. esu

Czir Vir Vir, Pavasaris

Sukatoj, Kovo dvideszim- 
ta diena sulyg kalendoriaus, 
jau vėl susilauksime Pavasa
rio. Gamta, kaip ir musu mo
terėles gražiomis ir naujomis 
spalvomis pasirodys. Vaikai 
vėl prasidės laukuose žaisti, 
berneliai ims svajoti ir mei
les laiszkuczius raszyti savo 
szirdies draugėmis. Studen
tai ims per langus žiopsoti ir 
svajoti ir pamirsz ar visai 
negirdes ka mokytojas sako 
ar aiszkina. Kavalieriai ka
valieriaus ir mergeles lauks, 
ant vartelių rymuos ar prie 
lango prilips, belaukdamos 
savo kavalieriaus.

Kitiems tik atsiminimai ir 
saldus ar kartus prisimini
mai sugrysz su vieverselio 
cziulbinejimu. Tas, kuris sie
ke ir nepasieke, tas kuris 
mylėjo ir nebuvo mylimas, 
tas kuris visa szirdimi daina
vo meiles daina, bet nerado 
jos szirdyje atbalsio: visi jie 
kaip ir mes susilauksime Pa
vasario, bet ne visi vienaip 
ta pavasari pasveikinsime.

Buvo kitas Pavasaris, ka 
da mudu Jmvova linksmi... 

dabar dėkinga, už ta virszmo- 
giszka laime ?

— Apsakysiu poniai viską, 
atsake mergina. Vadinuosi Te
resa Manos, o buvau da,žiūrėto
ja daktaro Capello sanatorium. 
Ponas Seros aplankydavo ma
ža Jose kelis sykius per diena 
ir davinėjo jam vaistus, kuriu 
vaikas nuo nieko kito nenorėjo 
imti. Su tuom daktaras Capello 
sugalvojo savo pekliszka plona, 
idant atsikerszyti jam del pri- 
vatiszku reikalu. Už didele su
ma turėjau primaiszyti in vais
tus nuodu, kol tuos vaistus ati
duosiu ponui Seros. Jose turė
jo numirti, idant ponas Seros 
butu pasmerktas kaipo žmog
žudys.

— O Dieve, Dieve! Aimana
vo ponia Perez, glauzdama prie 
saves vaika, tarytum, jog jam 
da ir dabar butu grasinės pavo
jus. O ka ponia padarei ?

— Jei bucziau tiesiog at
metus jo siulijima, Capello bu
tu sau radęs kita daži urėto ja, 
kuria vistiek butu galėjas pa
pirkti. Per tai kad užbėgti pa- 
nasziai piktadarybei, nudaviau 
jog su visakuo sutinku. Kaip 
sykis man pateko in rankas už- 
migdantis vaistas nuo kurio 
žmogus, tarytum, numirszta, 
taip kietai ant keliu valandų 
užmiega. Taigi man tasai ple-

Asz viską taip gerai atsime
nu....

Saulėta prieblanda, kurioje 
net ulyczios paklydo....

Tingios valandos kurios vis
ką užkerėjo;

Dainos kurias dainavome 
skambėjo skardžiai;

Smuikos verksmas nakties 
gūdumoj...

Bet szeszeliai szokio saleje
Jau pranaszavo meiles pa

baiga.
Ir kai žaibas apszviete pa

danges
Supratau kad maldos, pra- 

szymai veltui.
Ne tau skirta svajones numa

rinti,
Ar klausytis kai lietus tykiai 

lyja.
Tai buvo kitas pavasaris, ka

da tu
Mane mylėjai ir asz tave my

lėjau.
Tu buvai protinga ir pasakei 

sudiev;
Asz buvau jautringas. Man 

anie
Pavasariai iszdilo, ir mintyj 
Atsimenu tik ta pavasari, 

kada
Tu buvai mano mylima. 

n as kuogeriausiai nusisekė, o 
juo labinus geriau kad ta diena 
daktaras Capello buvo labai už
imtas taisyti pienus priesz, ka
raliaus gyvastį.

— Dieve didis! Tai ir tenai

BALTRUVIENE

Geda isz tokiu darbu, 
Isz nekuriu mergeliu, 

Su vyrėtais apie ženybas kalba, 
Pakol isz ju pinigus 

isztrauke.
Ar jus manote, 

Kad jum visados seksis taip 
gerai, 

Ir nauda atnėsztieji apgavingi 
pinigai ?

Jeigu tokius sposus 
varote, 

Ir su vyrėtais taip darote, 
Ilgais metus lauksite, 

Pakol koki vyreli gausite.* * *
Ka tu Milwaukes.gyva 

naszle apsimalszyk, 
Ant gyvasties savo vyrelio 

Priesz kitus nelok, 
Geriau nustok.

Neprikalbinek kitu kad 
ji sumusztu, 

Juk tavo vyrelis gerai 
apie tai žino, 

Nes viską dagirsta 
nuo kitu.

Duokite gera pamokinimą 
savo dukrelei, 

Kuri jau ji yra 
paklydusianele, 

Su savo vyru taip 
■gyvena, 

Kad tasai nelaimingas 
net per dienas serga.

Geriau perpraszyk savo 
mylima vyreli, 

Gy ve i ik i t e s u t ik i m e, 
Kaip rodo Dieviszkam 

prisakyme.* * *
Vėl garnys nemažai po svietą 

szposu padaro, 
Daugelis isz svieto 

mergeliu iszvaro, 
Sztai del vienos blogai 

atiejo, 
Garnys kur ten dovana 

padėjo, 
Mergele dabar nuo iszgaisczio 

serga, 
Už ta netikėta dovana 

nuo garnio, 
Kas tame kaltas?

Ir kam blogai elgesi! 
Tegul dabar sau žinosi, 
Juk kaip kas pasikloję, 

Taip ir iszsimiegoje. ’ 
* * * 

Paczedžiai gy vei ik i t e, 
Sziuomi laiku daug 

n e g i r t u ok 1 i a u k i te, 
Visko sziandien stoikas 

del Lietuviu, 
Apart daugybe salinau, 
Tu turime kožnam mieste 

invales, 
Tai in tamsybes geras 

, kėlės,
Bet jau nekurie pradeda 

susiprast, 
Jau in blaivybių pradeda 

į atsirast.
Tiktai suvis labai mažai, 

Tiek to, bus gana.

jisai prasikalto? Bet tegul po
nia pasakoje toliausi

— Taigi užsakiau sunku 
gra'ba ir ji tuszczia tuojaus už
dariau, o apalpusi vaika paslė
piau savo skrynelėje.

— Ach! Suriko ponia Perez 
tikrai su pietų kraszto smagu
mu, o tai ir tuszczio grabo isz- 
riszimas, kuris sujudino visa 
Lizbona ne mažiau karalių nu
žudžius.

— Su paslėptu skrynelė
je vaiku tuojaus iszkelevau in 
tolimesni kalnuose kaima, kur 
nusisamdžiau sau vienai name
li ir tenai visiszkai pasiszven- 
c-ziau musu mažycziau sveika
tai. Ir su Dievo pagelba man 
viskas pasisekė laimingai.

Ponia Perez apsikabino mer
gina ir pradėjo buezuoti.

— Tai tavo aniuolas, tarė 
in sūneli. Atsiklaupk priesz ja 
ir pabueziuok abidvi rankas o 
neu'žmirszk, kad kaip ilgai gy
veni, turi 'but už ta tai poniai 
dėkingas. Bet delko pana Tere
sa apie savb man pirmiau ne- 
pranesze? Tuo būdu butu bu
vus galima iszvengti daug blo
go. Tasai szetonas žmogaus ku
ne mano prikalbino prie to kad 
liepiau suaresztuoti Serosa, 
kaipo mano vaiko žudytoja ir 
tiktai vakar jis paliuisuotas isz 
kalėjimo iszpažimis tam szeto- 
nui viską.

Jei vakar sykiu su žinia apie 
karaliaus užmuszima bucziau 
nedažinojus apie daktaro Ca
pello smerti ponia sziandien da 
butum nepamaezius savo vaiko. 
Niekados nebuezia drysus jam 
esant gyvam gryžti iii Lizbona

Misijonierius

Kunigas William Leising 
yra vienas isz szesziu Kata
liku kunigu, kurie veda radi
jo stoti ir paskelbia koks o- 
ras ateina isz szaltu, lediniu 
krasztu, Kanados tolimuose 
krasztuose in Mackenzie. 
Szitu kunigu antras darbas 
yra greitai praneszti jeigu 
koks prieszas pultusi ant 
Amerikos virsz pasaulio asz- 
igali, per tuos ledo ir sniego 
dykumus.

Naujas Airisziu Vadas

John A. Costello, (po de- 
szinei) naujai iszrinktas Ai
rijos ministeris priima savo 
augsztos vietos pabudinimus 
nuo Sean T. O’Kelly Airijos 

arba raszyti laiszka bijodama 
iszduoti savo apsigyvenimo 
vieta. Capello be jokios mila- 
szirdystes butu liepęs mane ir 
vaika nužudyti.

— Jo smertis del Seros su
gražino liuosybe man-gi mano 
brangiausia vaika kalbėjo rim
tai ponia Perez. Kaip Dievas 
viską stebuklingai surėdo!

Po keliu sanvaieziu Lizbonoj 
atsibuvo dvi vestuves.

Pirmiausia Pudra Seros su 
patogia Elvira de Lios.

Kaipo szliubo dovana vardan 
savo ir vaiko ponia Perez jau
navedžiams paaukavo puiku 
vasarnami paežiam giros krasz- 
te.

Netrukus po tam ir Teresa 
Manos isztekejo. Ir czia ponia 
Perez be dovanu neapsiejo, o 
juo lakiaus kad Teresa gyvo jos 
vaiko iszlgelbetoja. Dave jai vi
sa kraiti ir puiku iki. mirties 
užlaikyma.

Lizbonos vargdieniai taipgi 
tada suszelpti. Teresa gauta 
nuo daktaro Capello tūkstanti 
milraisu jiems iszdalino, nes tu 
judosziszku pinigu nenorėjo 
savo reikalams sunaudoti.

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

PALAIKYTAS :: ::
:: PRIŽADĖJIMAS

pBlE kaimelio dvarukyja po
no Ilaauganoko, sėdėjo 

apie dvideszimts jaunu vyru, 
keliolika oficieriu isz artymo 
miestelio, szeszi Prancūzai, 
draugai gaspadoriaus isz moks- 
laines ir keliolika kaimynu isz 
artymo Lamelio. Oficieriai 
kalbėjosi linksmai, gerdami 
gardu vyną, ir rūkydami cigar- 
uis.

Tarp jaunu vyru, radosi tik 
vienas, kuris iszpildinejo pri
valumas Krikiszczioniszkuis 
kaip privalo.

Viena vakara po medžioklai 
pulkas jaunųjų vela buvo susi
rinkę ir linksmai sznekucziavo- 
si. Juokėsi, viens kita erzino 
ir apsakinėjo juokingus atsiti
kimus. Gaspadorius apsakė 
jiems apie girinin'ka, kuris isz 
netycziu pasiszove ir pareita 
meta numirė.

Isz to prasidėjo apsznekeji- 
mas: Ar randasi užgrabinis gy
venimas? Ar ne? Vienas tik
tai isz ju tvirtino, jog yra; kiti 
vela juokdamiesi tvirtino, jog 
ne! O kad tasai jaunas vyras 
pristatinėjo jiems davadus, szi- 
dino isz jo pramindami ji “ul- 
tramontanu ir klerikalu.”

— Na tai, tarė Jonas, pada
rykime prižadejima, jog pir
miausia numirs, tegul sugryž-

Prezidento. Szeszios partijos 
Airisziu susivienyjo ir sumu- 
sze Eamon de Valera, kuris 
per szesziolika metu ta gar
bes vieta turėjo. 

ta atgalios ir mums apreiszke 
ar yra užgrabinis svietas, kada 
žmogus numirszta.

— Tinkame ant to! Sukli
ko visi vienbalsiai, o paduoda
mi sau delnus ant ženklo dalai- 
kymo duoto žodžio, iszgere ant 
sveikatos tojo, kuris pirmiau
sia atnesz jiems ta žinia.

— Baisiai esmių nuvargęs, 
atsiliepe po valandai vienas isz 
jaunu vyru, vardu Zabrockis. 
Ar pavėlinsite man atsitolint?

Norints da buvo gana anksti 
ant atilsio, o kad Zabroskis ant 
rytojaus turėjo važiuoti in Lva- 
va, pavėlino jam atsitolint.

— Ai’ tiksi in savo kambarį? 
Užklausė jo Lengauckas.

— Tai tiesiog per darža. 
Tavo senas tarnas man parode 
ji iszryto. Labanakt visiems!

Kode jo atstume ant szono, o 
visi isztrauke kojas sėdėjo mal- 
sziai. Vos praėjo kokia de- 
szimts miliutu, sztai durys atsi
daro ir kokiu tai navatnu regė
jimu, dirstelejas ant visu Za- 
brockis, tarė malsziai;

— “Taip yra gyvenimas 
ateity j a.”

Visi nusijuone szirdingai isz 
tokios kalbos, tuom kart Za- 
brockis uždaręs duris dingo.

— Gal už daug eme sau in 
galva, musu kalba, tarė vienas.

— O gal manstino, jog ge
riau butu sugryžti ir mums pa
sakyti, dadave antras.

— Taip, tai tu Petrai sto
vėdamas apgynime savo teisy
bes prispyriai idant jisai per
mainytu savo nuomone. Juo
kėsi treczias.

— Kaip navatnai jisai isz- 
rode, patemino ketvirtas.

— Hej‘ponai! Tenais lau
ke dedasi nepaprastas daigtas, 
suriko gaspadorius.

Ir vos nustojo kalbėti, kad 
sztai durys atsidarė ir su riks
mu inbego senas tarnas, szauk- 
damas:

— Gelbėkite! Del meiles 
Dievo, gelbėkite! Ponas Za- 
brockis nuskendo!

— Negalimas daiktas! Su- 
klikom visi ant kart. Juk da
bar ka tik buvo czionais. Gal 
matei ji eidama, tropais?

— Ne, ne! Blustate! De- 
sziriits miliutu atgalios eidamas 
ant atsilsio, prasze manės, kad 
ji pabudytau. Tuojaus po tam 
girdėjau, kaip kas tokis inpuo- 
le in vandeni. Turėjo paslyst 
ant suszalusio takelio, ir inpuo- 
le in vandeni. Tuojaus szokau 
iii vandeni, bet naktis buvo 
tamsi ir negalėjau nieko maty
ti. Szaukiau žiburio ir virves, 
o kada žmonys pribuvo, jau bu
vo per vėlai.

Girdėdami taip baisu atsiti
kima, nutirpo visi, bėgdami in 
darža. Ant žemes jau gulėjo su 
stinges kūnas Petro Zabrockio 
isztraukto isz vandens. Liūdna 
procesija sugryžo in ta pati 
kambari kur draugas buvo ap
leidęs neseniai. Didžiausi neti
kėliai prisipažino prie klaidos 
ir intikejo in užgrabini gyvas
tį. Neužmirszo niekas to atsi
tikimo. Vienas isz ju jau seny
vas žmogelis apsakinėja da ir 
sziandien apie ta atsitikima už 
kuri tvirtina, su savo galva, jog 
tai teisybe! —GALAS.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
iiudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co.,

SKAITYKIT
= “SAULE”



n S A U L E H MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Ponia Barbora Stoczke- 

liene ir žentas Jurgis Durinko, 
isz Girardvilles, motoravo in 
mieste pas gimines ir pažinsta- 
mus, taipgi atlankė ir ‘Saules’ 
redakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Acziu 
už atsilankyma.

— Gerai žinomas visiems 
Vincas Kriczina, nuo 823 E. 
Pine Ulyczios, numirė Nedelicj 
3:30 valanda po pietų Ashland 
ligonbuteje. Velionis sirgo per 
koki tai laika. Gimė Lietuvoje. 
Buvo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo del Banke’s mieste. 
Paliko savo paczia Marijona, 
duktė Placidą ir sunu Valenti
na, taipgi broli Joną isz Ro
chester, N. Y., ir seseri Rože 
Lietuvoje. Laidotuves invyks 
Ketverge 10-ta valanda ryte. 
Graborius K. Rėklaitis laidos.

— Utarninke pripuola Szv. 
Ąbrahomo.

— Schuylkillo pavieto Pub- 
likinios Mokyklos aplaikys 
$26,668.57 kaipo savo dali nuo 
Taksu.

— Sena gyvento ja Marijo
na Uraitiene numirė Petnyczioj 
1:32 valanda ryte pas savo duk- 
tere Ona, pati Juozo Žalio 29 S. 
lOth Ulyczios. Velione gimė 
Lietuvoj ir atvyko in Mahano- 
jaus miestą daugelis metu at
gal. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos ir Ražancziavos 
draugijos. Jos vyras Vincas 
JJraitis mirė 19 metu atgal. Pa
liko dideliame nuliudime du su
nu : Sgt. Vinca kuris tarnauja 
California; Joną, mieste; dvi 
dukterys: Ona pati Juozapo Ža
lio, mieste ir Marijona, pati 
Wm. Haines, isz Philadelplii- 
jos. Taipgi 12 anukus ir anūkes 
ir viena pro-anuka. Laidotuves 
invyks Utarninke su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir kuna palaidos 
in parapijos kapines. Graborius 
L. Traskaus'kas laidos.

' — Seredoj Szv. Patriko, 
taipgi pasninkas.

-— Ateinanczia Petnyczia 
pripuola Szv. Juozapo, patrono 
musu Lietuviszkos parapijos. 
Pamaldos prasidės Ketverge 
7-ta valanda vakare. Kunigas 
Pr. L. Mockus isz Coaldale sa
kys pamokslą. Szvento Juoza
po Atlaidai bus szvencziami isz- 
kilmingai ir garbingai. Velyki
ne Iszpažintis bus klausoma 
Ketverge po Niszparu ir Petny
czioj ryte nuo 7-ta vai.
f — Ketverge Szvento Kiri
lio.

— Subatos ryta apie 10:05 
valanda likos iszszaukti ugnia
gesiai gesinti liepsna, kur užsi
degė breikerys prigulintis prie 
Branchdale Coal kompanijos, 
kur randasi tarpe Mahanojaus 
ir Buck Mountain. Liepsna li
kos greitai užgesinta.

— Petnyczioj Szvento Juo
zapo.

— Seniausias Schuylkillo 
pavieto advokatas John L. 
Stanffer, 81 metu amžiaus isz 
Schuylkill Haven, numirė 
'Warne ligonbuteje Pottsvilleje.

-—• Ponia V. Petuszkiene, 
sūnūs Juozas su paczia Jone ir 
dukrele Karalina, visi isz 
Frackvilles, motoravo pas savo 
pažystamus mieste, taipgi prie 
tos progos atlankė ir “Saules ’ ’ 
redakcija, nes ponia Petuszkie
ne yra musu sena skaitytoja. 
Acziu visiems už atsilankyma. 
„4 Ponia Elzbieta Mala
kauskiene nuo 505 W. Maple 
JJly., ana diena sugryžo isz Lo-

Benamiu Vargszu Klausimas

Daugiau ir daugiau Ame- 
rikiecziu ima suprasti savo 
pareiga ir ima užjausti tuos 
nelaimingus Europos žmones 
kurie likosi be tėvynės ir be 
namu.

Kongrese dabar eina pasi
tarimai kaip tokiems varg- 
szams pagelbeti. Vienas 
žingsnis ar iszriszimas butu

cust Mt. ligonbute. Sausio 26-ta 
diena ponia Malakauskiene 
skaudžiai susižeidė in peczins 
puldama nuo kreslio ir turėjo 
gydytis ligonbuteje. v

Pottville, Pa. — Frank Politz 
36 metu amžiaus isz Ashley, Pa. 
vienas isz trijų razlbaininku kur 
apvogė Colitz kasyklų ofisas, 
Kovo 3-czia diena arti Potts
ville, pasikorė Ketverge apie 
9:13 valanda vakare Pottsville 
kalėjimo.

Kingston, Pa. — Veteranas 
William Davis, 26 metu, su kir
vio smogiu užmusze savo moti
na Iva Davis nuo. 208 Pierce 
Uly., Davisiene numirė Wilkes- 
Barre ligonbuteje. Williamas 
sako jo motina buvo per gera 
gyventi.

Pirkte U. S. Bonus Sziandienš
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SUSPROGDINO ŽY
DU VIRSZININKU 

NAMUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

darbininką taip arti savo ofisu 
ir kambaru.

“Mes niekados nesiuneziame

Atsisveikina Su
Draugu

Iszejo insakymas kad visi 
policij antai turi savo arklius 
atvesti in paskirta vieta kur 
jie bus per Imitacijas parduo 
ti. Policijantas Richard L. 
Eldridge atsisveikina su sa
vo draugu, kuris jam gerai ir 
isztikimai per tris metus tar
navo ant Chicagos ulycziu. 
Policijantai dabar gauna au
tomobilius ir motorciklius 
del savo darbo. 

kad Amerikiecziai pasisa
vintu ir priimtu nors po vie
na toki benami ežia in savo 
namus Amerikoje.

Czia Senatorius Homer 
Ferguson, Republikonas isz 
Michigan valstijos pasiszne- 
ka ir pasitaria su asztuoniais 
tokiais vargszais benamiais.

prigavo, pavartuodami Ameri
kos Konsulato automobiliu. 
Sargai sako kad tame automo
bilyje važiavo Amerikos Kon
sulo darbininkas, draiverys, 
Arabas, Anton Daoud, kuris 
yra krikszczionis Arabas. Bet 
Amerikos Konsulas užsigina, 
kad nieko panaszaus nebuvo. 
Jis paaiszkina kad Konsulatas 
niekados Arabo pas Žydus ne- 
siunezia, ir kad visi Žydai sar
gai ta gerai žino. Jeigu prie tu 
apszarvuotu vartų butu priva
žiavęs Arabas, kad ir su Ame
rikos Konsulato automobiliu, 
jis butu buvęs sustabdytas ir 
suaresztuotas.

Nei Žydai negali pasiaiszkin- 
ta kaip tai atsitiko, jeigu isz ti
kro Arabas ta automobilius te
nai atveže, kuriam Žydai vieta 
padare, kaip jis galėjo isz to au- 
tomobiliaus iszlipti, praeiti pro 
visus sargus, palikti savo auto
mobiliu ir pasisamdyti taxi ir 
sau sveikas nuvažiuoti.

Amerikos Konsulatas vis ne
gali intiketi kad tai buvo Ame
rikos automobilius. (Automo- 
biliaus negalima pažinti, nes jis 
susprogo in szmotelius). Ar 
kad tas Amerikos darbininkas, 
Arabas draiverys ta automobi
liu draivino.

Konsulatas paaiszkina kad 
Arabas Anton Daoud turi szei- 
myna, keturis vaikuczius. Jis 
del tos priežasties nenorėtu 
ir nedrystu taip visiems prasi
žengti, nes gerai žinotu kad jei
gu ji nesuims tai jo žmona ir jo 
vaikus suims.

savo Arabus darbininkus, kai 
turime reikalo su Žydais, nes 
mes gerai žinome kaip Žydai 
jaueziasi priesz Arabus. • Mes 
teipgi Žydu darbininku nesiun
eziame pas Arabus. ’ ’ Pasiaisz- 
kino Amerikos Konsulatas.

Arabai pataikė in pat viso 
Žydu veikimo szirdi kai jie su
sprogdino szitus kambarus, nes 
czia beveik visos Žydu drau
gystes ir net ta Haganah armi
ja turi savo ofisus.

Visi Jeruzalės miesto gyven
tojai džiaugiesi pirmutine gra
žia pavasario dienele, saulute 
gražiai szypsojosi ir visa gam
ta, rodos su žmonėmis džiaugie
si, kai visas miestas sudrėbėjo 
nuo su susprogimo. *

Anglijos armija ir policija 
greitai pribuvo, bet Žydu vais
kus visus sustabdė ir perspėjo 
visus kad jie neatsakys už gy
vastis tu kurie artinsis prie tos 
nelaimes vietos.

Laikrasztininkai ir kores
pondentai pribuvo greieziau ne
gu Anglijos policija ir kariuo
mene. Bet jie visi buvo su
stabdyti ir net suaresztuoti, 
nors visi jie parode savo rasz- 
tus ir ingaliojimus. Keli laik
rasztininkai buvo kalėjime su
laikyti per szeszias valandas. 
Žydu kariuomene norėjo laik- 
rasztininkams uždrausti nu
traukti paveikslus tu susprog
dintu namu, bet nepasiseke. 
Laikrasztininkai nutraukė pa
veikslus ir greitai per radija 
juos pasiuntė savo laikrasz- 
cziams.

Žydu kareiviai greitai nura
mino ir numalszino insikarsz- 
cziavusius Žydus kurie kaltino 
Anglija už ta nelaime.

Szita vieta buvo labai prižiu- 
roma ir apsaugota nuo visu. 
Prie szitu Žydu agentūros kam- 
bafu nebuvo galima nei isz to
lo privažiuoti ar prieiti. Žydu 
sargai czia diena ir nakti sto
vėjo.

Bet Arabai visus tuos sargus

Finai Nusileidžia

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szitie svecziai tuoj aus pareisz- 
ke kad jie yra Stalinui isztiki- 
mi ir kad jiems nepatinka vi
sos tos parodos ir susirinkimai 
kuriuos Finai pradėjo sudary
ti ir vesti.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANYREDDY KILOWATT .... Right, Sight, Light!

Kai valdžia ir valdininkai 
ima su Rusija derintis, Finai 
neszasi kiek tik ir kas tik gali 
prie rubežiaus ir apleidžia savo 
tėvynė.

Visos Finu politines partijos 
aiszkiai pareiszke kad jos yra 
prieszingos bet kokiai sutar- 
cziai su Rusija, kad jos nieko 
bendra nenori turėti su Sovie
tais.

Bet narsus ir drąsus Finai 
jau tris sykius kariavo priesz 
Rusija, ir dabar gerai žino kad 
nėra jokios vilties tikėtis pa- 
gelbos isz kitu krasztu, ypacz 
isz Amerikos, kurios žmones 
juos užtaria ir užjauezia, bet 
kurios Kongresas jos priesz 
Rusija, vis užstoja, ar nors už
jauezia.

Paskutinaji syki, kai visi 
Amerikiecziai taip drąsiai ir 
taip džiugiai rankomis plojo 
kai Finai kariavo priesz ta ga
liūną Rusija, Amerikos Kon
gresas už Rusija stojo ir Finai 
buvo sumuszti, nuginkluoti ir 
baisiai nubausti.

Dabar Finu rubežiai bus ati
daryti ne vien tik del Sovietu 
Rauduonos Armijos bet ir del 
visokio plauko Komunistu, da
bar Finlandija eina pasitikti 
visas tas kitas tautas kurias 
Rusija taip maloniai prisiglau
dė, kaip Lenkija, Latvija, Es- 
tonija ir Lietuva.

Finlandija eina in savo Kal
varijos Kaina, bet dabar jau ir 
Amerika ir Amerikos valdžia 
negali ramiai miegoti, nes drau
gas Juozas jau per arti, nes ta 
rauduona vieliava jau ir Ame
rikai per karszta, per kruvina.

Jeigu Finai pateks in Rusi-
MAINIERIAI

RENGIASI
STRAIKUOTI
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nestraikuoja, bet tik nėra pasi
rengė dirbti.

Lewisas reikalauja kad kom
panija mokėtu kiekvienam mai- 
nieriui kuris sulaukia sveszios 
deszimts penkių metu ir kuris 
iszdirbo mainose dvideszimts 
metu, po szimta doleriu ant me
nesio. Kompanijos sako kad 
tai per daug.

Lewis sako, kad tas fondas, 
kuris yra tveriamas su deszim- 
tuku nuo kiekvieno anglių tono 
jau dabar turi $44,000,000, ir! 
kad jau laikas isz to fondo mai-i 
nieriams mokėti. Jis sako kad 
anglių kompanijos jau butu 
prade j e tas pensijas mokėti, 
bet kiti fabrikantai prasze ang- Į 
liu kompanijas kad jos nemo
kėtu, už tai, kad visi kiti darbi
ninkai tokiu pensijų pradėtu 
reikalauti.

Koliekams Pagelba

Kai du mažucziai nuo 
ūkio nutarė pardavinėti Ve- 
likinius ženklelius del laisz- 
ku, Patricia Lee Sisemor, 
septynių metu mergaite isz 
Fauquier Apygardos, Virgi
nia, ir Jimmy Sikes, asztuo- 
nio metu vaikas isz Fairfax 
Apygardos, Virginia, pirmu
tinius savo Velykinius ženk
lelius pardavė Agronomijos 
Sekretoriui, Clinton P. An-

jos nelaisve tai jau kitiems 
krasztams Europoje visai nėra 
vilties, nes nei vienas kitas 
krasztas taip drąsiai nekariavo 
priesz Rusija, kaip tie drąsuo
liai Finai.

CZEKOSLOVAKIJA:
VISIEMS

PERSPĖJIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
__________ I

ir visos knygos bus atidarytos, 
gal paaiszkes kaip Stalinas vi
sus suvedžiojo ir paskui visus 
iszdave. Gal tada pamatysima 
kad gal Rooseveltas ir musu ka
rininkai visa tai gerai žinojo, 
bet nedryso nieko daryti kad 
neužpykinus Stalina.

Dabar liko tik Turkija su 
Graikija. Rusija nori ir szitus 
krasztus paimti, bet da negali.

Dabar visu akys atkreiptos 
in Italija. Jeigu Rusija ir Ita
lija užims ir pavergs kaip ji už
ėmė ir pavergė Czekoslovakija, 
tada jau visi tikrai žinos kad 
Rusija marszuoja in kara, kad 
karas jau visam svietui vėl pa
skelbtas.

Jau visi mato kad Amerikos 
Sekretoriaus planas, tvarka del 
paszelpos Rusijos nesustabdys, 
kad ta paszelpa jau per vėlai, 
kad dabar jau reikia daugiau 
negu duonos ir doleriu.

Dabar reikia stoti Italijai ir 
Francuzijai ne tik in paszelpa, 
bet ir in pagelba su kariszkais 
ginklais, karininkais ir karei
viais, jeigu mes norime Rusija 
sustabdyti ir kito gaišesnio 
karo iszvengti.

derson. Velykiniai ženkleliai 
parūpino szitam vaikuczui 
kriukius ir tuoj aus duos jam 
nauja koja, del tos kojos ku
rios jis neteko automobiliaus 
nelaimėje.

Valdžia stengiasi iszpla- 
tinti Velykinius ženklelius 
kaip yra praplite ir iszsipla- 
tine Kalėdiniai ženkleliai del 
laiszku ir korteliu.

V WITH GOOD LIGHT 

FOR STUDYING.. 
EYESIGHT IS SO PRICE
LESS AND GOOD LIGHT
COSTS SO LITTLE THAT 
YOU CAN AFFORD TO 
HAVE GOOD LIGHTING.

REDDY KILOWATT
Your Electric Servont

STALINAS VISUS
SUVEDŽIOJO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bes niekur Europoje nesimato.
Jau dabar matyti kad Rusija 

stumia Amerika prie sienos, ar 
prie mariu, kaip Vokiecziaiį 
stūmė Anglija per Dunkirk 
muszius.

Kai Rusija pasiėmė Czeko
slovakija, tai ji gavo galinga ir 
tiese eile ar frunta iszilgai Eu
ropos, isz sziaures in vakarus. 
Dabar Rusija gali labai lengvai 
pultis ant bile kokio Europos 
kraszto.

Stalinas negali jau toliau in 
Vakarus marszuoti, nes ji tenai 
susikirstu su Amerika ir Ang
lija Vokietijoje, Austrijoje ir 
Trieste.

Tie patys karininkai ir laik
rasztininkai, kurie stengiesi 
perspėti Prezidentą Trumana 
apie Czekoslovakija, dabar sa
ko kad Stalinas panasziai apsi
dirbs ir su Austrija. Jis Tautu 
Sanjungoje nusileis ir sutiks sa 
vo armijas isz Austrijos isz- 
traukti, jeigu Amerika su Ang
lija panasziai padarys. Tada 
jis pasiuns savo agentus, kurie 
inlys in unijos, užims policijos 
augsztas vietas ir tada užims 
valdžia kaip užėmė Czekoslo- 
vakijoje.

Tada Amerikos ir Anglijos 
armijos Vokietijoje butu isz 
visu pusiu apsuptos ir nukirs
tos nuo visokio susisiekimo. Ir 
Italija butu visai nukirsta.

Už tai, dabar jau Amerikos 
Taryba ir Kongresas rengiasi 
pareikalauti kad visi jauni vy
rukai butu imami in vaiska 
taip kaip buvo daroma per ka
ra. iį

Bet visi politikieriai, (o visas 
Kongresas susidaro isz Politi
kierių), bijosi ateinaneziu Rin
kimu ir už tai jie nieko nedaro. 
Laukia ir meldžiasi kad niekas 
neatsitiktu, kad Dede Stalinas 
palauktu pakol po rinkimu!

Karininkai sako, kad ta 
sprogstanti “Atom” bomba ir 
geriausi eroplanai negali karo 
laimėti, kad vis reikia galin
gos armijos. .•«

Karininkai sako kad Ameri
ka turi turėti gana kariszku 
eroplanu, laivu, ginklu, kari
ninku ir kareiviu, kad Ameri
ka galėtu tuoj aus pasiunsti ga
lingas armijas in Graikija, Tur
kija, Perzija ir net in Korėja, 
jeigu tik tenai prasidėtu karas 
ar susikirtima.

Visa tai ir daug daugiau mu
su politikieriai sziandien žino, 
bet nedrysta nieko sakyti iki 
po rinkimu.

Mes iki sziol siuntėme tik 
maista ir pinigus, bet dabar jau 
atėjo laikas siunsti kariszkus 
ginklus, karininkus ir net savo 
kareivius. Nes dabar Europoj© 
karas siauezia, ar mes pripa- 
žinstame arne. Kaip tik po 
rinkimu valdžia mums visa tai 
pranesza ir daug daugiau pa
sakys.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
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