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14 Žuvo Cairo Mieste
Isz Amerikos Visas Berlynas, Kaip Kalėjimas

TRUMANAS IR 
. REPUBLIKONAI

DES MOINES, I0WA. — 
Prezidentas Trumanas dabar 
nori nuduoti kad jis baisiai 
piktas ir kad dabar jis visiems 
Republikonams duos velniu. 
Jis taip pats pasigyrė kai pra
dėjo savo devynių tukstaneziu 
myliu kelione po Amerika su 
prakalbomis. Jis iszvažiuoda- 
mas pasakė: “Asz visomis ga
liomis darbuosius. Asz jiems 
velniu duosiu.“

Jis per savo prakalbas tu 
velniu ir duoda Republiko
nams, bet retas kuris Truma- 
nui intiki, nes jis nemoka kaip 
pykti, jis savo prakalbas isz 
raszto skaito ir, rodos, pats 
tiems velniams netiki.

Czia ir vėl Prezidentas Tru
manas suklydo. Dabar nelaikąs 
niekam velniu duoti, dabar ne
laikąs namie pesztis ar kitus 
pykinti. Kaipgi Prezidentas 
Trumanas gali iszdrysti taip 
visus Republikonus užpykinti, 
ir, anot jo, jiems velniu duoti, 
kai toks pavojus gresia visa 
svietą?

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TYKOSI NUŽUDYTI
TITO Prez

TRIESTE. — Žinių agentū
ra in Trieste kuri yra vadina- ; 
ma “Astra“ pranesza kad jau 
kelis sykius Marshal Tito buvo 
pavojuje. Komunistai kurie 
stoja už Stalina ir Kremlina, 
tykosi nudėti Tito, kuris drys- 
ta Stalinui prieszintis.

Keli tokie Stalino tarnai! 
! stengėsi ji nužudyti kai jis va-i 
i žiavo in automobiliu. Už keliu 
j dienu buvo užtikta kad vienas 
i tiltas buvo taip užtaisytas kad 
jis suspregtu kai tik automobi- 

i liūs ant jo užvažiuotu. Per szi- 
ta tilta turėjo važiuoti Marshal 
Tito. Gerai kad darbininkai ir 
kareiviai dažinojo apie tai, ir 
Marshal Tito kitais keliais isz- 
važiavo.

Duoda Velniu Republikonams
Amerikos Eroplanams Pavojus 
Nuo Rusijos Kariszku Europla- 
nu Berlynoje; Komunistai Norė
jo Nužudy te Marshal Tito; Sako

DARBININKAI PA
SITRAUKIA ISZ

VALDISZKU DARBU

Kur tik pasisuksi Berly
ne, tenai viskas iszrodo kaip 
koks didis ir amžinas kalė
jimas, nes visur randasi, tvo
ros, rubežiai, ir sienos.

Szitie žmones nėra jokia
me kalėjime, nors taip iszro
do. Jie tik stovi prie tvoros 
ir žiopsoja žiūrėdami kai ka- 
riszki Gubernatoriai susi
renka mieste, dar syki pasi
tarti ir ta neiszriszama klau
sima iszriszti.

Kiekvieno Vokieczio vei
das raukszletas, kiekvienas 
Berlynietis yra susirupines, 
nes jam baisiai svarbu žinoti

Nenori Prisiekti Kad 
Jie Yra Isztikimi 

Amerika

in kuria puse tie pasiszneke- 
jimai nukryps, kas bus nu
tarta ir kokis bus jo likimas.

Vokiecziu vienatine viltis 
yra kad Amerika juos neap
leis, kad Amerika nepasi
trauks isz Berlyno, kad 
Amerika nenusileis Sovie
tams.

Jeigu Amerikos kariuo
menes pasitrauktu isz Berly
no, tai isz tikro butu juoda 
diena visiems Berlynie- 
cziams. ’Už tai jie taip rūpes
tingai seka visas tas konfe
rencijas ir visus tuos mitin
gus.

SOVIETAI GRASINA
AMERIKIECZIAMS

Kad Treczias Karas Gali 
Iszkilti Už Dvieju Metu

MILIJONAI ANT
TABOKO

DARBININKU
BĖDOS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerika siunezia Europai vi
sai už dyka $26,000,000 vertes; 
taboko kaipo paszelpa. Szitas 
tabokas yra siuneziamas Euro
pos, krasztams kaipo paszelpa 
badaujantiems.

Amerikos taboko fabrikan
tai pasiulino Europai pasiuns- 
ti 361,564,000 tonu taboko. Jie 
tiek taboko nori pasiunsti Eu 
ropiecziams ne už tai kad jiems 
Europos pypkoriai rupi, bet 
kad jie nori palaikyti augsztas

Darbininkams Nepa
tinka Darbininku 

Partija

KARAS SU RUSIJABERLYNAS. — Amerikos 
Karo Sztabas pasiuntė pasi- 
prieszinimo ir nepasitenkinimo yjai, YlCliaS ISZ JU Amerikietis inŽinieiiuS, blP 
bar leidžia savo kariszkus ero- VO HUSZaUtl 1F trys buVO SUZClStl kai Arabai 
planus in tas vietas kur Amen- užpuolė ant automobiliu if tlokll, killie Vil
kos prekybiniai eroplanai lekia v. .
su maistu in Berlyną. Du so ziavo su balta Tautu Sanjungos vieliava.
iVindo pkr"oeAmeriko3 pTe" Užmusztas Amerikietis buvo John Locke 
kybinio laivo, ant kurio važia- LCVVIS, ISZ Philadelphijos, Pa., kuris neseniai 
vo trisdeszimts žmonių, kad Lbuvo atvažiavęs m Israeli.buvo pavojaus visiems. j v

Deszimts Amerikos kareiviu Susprogimas Žydu dalyje Cairo miesto, 
k" rVuObe”tUJieta buvo Egipte užmusze keturiolika žmonių ir sužei- 
sulaikyti per nakti, ir paskui ketUHOS deSZlUltS Septynis.
Cohen buvo sužeistas, kai kas Kai Arabai pradėjo szaudyti m vaziuojan- 
nors in ji szove ant Bremerha czjus, Francuzu ArmijOS PllIkinillkaS Henri 
ven-Bremen vieszkelio. . ai i j

Kariszkas Gubernatorius Ge- de Monsol stengėsi tuos Arabus sustabdyti 
nerolas Lucius D. Clay priža- nepajsant navojaiIS artillOSl prie Arą- 
dėjo dar daugiau Amerikos 1 r .
eroplanu, kurie dar daugiau bu laikydamas rankoje balta vieliava. Bet 
V"tX“ us laik. Arabai atprovino savo karabinus ir juos at- 
raszczius kurie raszo priesz suko in ji, duodami jam žinoti kad jis turi 
Komunistus ir Sovietus. Jie vi- Ly* -, 
siems uždraudžia ka prieszinga udllKllS.
sakyti priesz sovietus. Arabai buvo apsirengė su Karaliaus Ab-

Socialistai Berlyne sako kad . n . T .. . . v. .
Sovietai ir Komunistai rengia -j dullah LegljOllU drabUZldlS.
si visus gazdinti ir suardyti Arabaj jieszkojo Žydo, Major Menahem 
rinkimus, kurio bus laikomi . , , , ,
Lapkriczio keturiolikta diena. dc Schalit, kuris buvo szitoje keleiviu kom~

Fiancuzu laikrasztis “Ku-‘ 
rier“ pranesza, 'kad penki
tukstaneziai buvusiu Vokie- UO automobiliaus szoferi: 
ežiu karininku atvažiavo isz 
Rusijos. Szitie karininkai stos 
in kariszkos policijos eiles Ber
lyne.

O tuo paežiu sykiu Amerikos 
Kariszkas Gubernatorius Ge
nerolas Lucius D. Clay sako 
kad Amerika gali dar beveik

TEL AVIV. ISRAELIS. Keturi kėlei

Ar Geriau Dabar 
Kariauti, Ar 

Vėliau?
BERLYNAS. — Jeigu karas 

su Rusija yra neisz vengiamas, 
tai ar geriau dabar kariauti ar 
dar palaukti iki kiek vėliau?

Amerikiecziai Berlyne jau 
staeziai sako kad karas su Ru
sija yra neiszvengiamas, kad 
vėliau ar ankseziau mes susi- 
kirsime ant karo lauko su Ru
sija. Jie sako kad vienatinis 
dalykas kuris gali ta kara ati
dėti ar visiszkai iszvengti, tai 
yra jeigu revoliucija iszkiltu 
Rusijoje. Bet tokios revoliuci
jos mes Rusijoje vargiai susi
lauksime, nes žmones tenai jo
kiu budu negali sukilti priesz 
savo valdovus.

Visi teveik vienbalsiai sako 
kad mes susikirsime su Rusija, 
bet visi skirstosi savo nuomo
nėse ar butu geriau dabar ka
ra pradėti ar dar palaukti. Vi
sas klausimas riszasi su Ber
lyno klausimu: Ar mes isz Ber
lyno pasitrauksime, ar už Ber
lyną stosime in kara?

Vieni sako kad, mes neesame 
prisirengė del karo ir už tai tu
rime dar kelis metus palaukti 
kol busime gerai prisirengė. 
Kiti tikina kad mes daug ge
riau prisirengė negu Sovietai, 
ir kad dabar geriausias laikas 
pultis ir kariauti nes Sovietai 
nėra nei pusiau tiek prisirengė, 
kiek mes. Szitie žmones kurie 
sako kad geriausia dabar So
vietams kara paskelbti, pripa- 
rodo kad mums daug geriau 
kariauti negu pasitraukti. Jie 
sako kad Rusija dabar visomis 
galiomis ginkluojasi ir in kara 
rengiasi, tai butu geriausia 
juos užpulti pirm negu jie tam 
karui prisirengs. Jie toliau sa-

(Tasa Ant 4 Puslapio),

LONDON, ANGLIJA —
Kai Darbininku Partija laimė
jo rinkimus Anglijoje ir pradė
jo visa kraszta valdyti, tai dar
bininkai lauke jau tikro rojaus. 
Jiems ta partija viską prižadė
jo. Socialistai ir uniju vadai 
iszsijuose tarnavo darbinin
kams.

Darbininkai tuoj aus gavo 
daugiau mokėti; darbo diena 
buvo sutrumpinta, ir darbinin
ko gyvenimas žymiai paleng
vėjo.

Bet dabar darbininkas jau 
ima suprasti kad Socialistai ir 
uniju vadai taip pat valdo kaip' 
ir kiti valdininkai.

Darbininku algos pakilo, pa-1 
, bet tuo paežiu sykiu

WASHINGTON, D. C. —
Asztuoni szimtai ir asztuonios 
deszimts trys darbininkai pasi
traukė isz valdiszku darbu kai 
buvo pareikalauta kad jie pri
imtu prisiega kad jie nėra Ko
munistai ir kad jie yra savo 
krasztui isztikimi.

Szitas skaiezius yra visai 
mažas prilyginus prie visu tu 
kurie yra dabar po FBI Slap
tos Policijos priežiūra. FBI Po
licija dabar tiria ir seka 6,344 
tokius darbininkus.

Kelios sanvaites atgal sze- kainas ant taboko czia Ameri- 
szi szimtai ir devyniolika tokiu ko j e. Juo daugiau taboko bus 
darbininku greitai pasitraukė siuneziama in Europa, juo 
isz savo darbu ir vietų, kai tik brangiau tabokas bus Ameri- 
sužinojo kad FBI Policija juos koje. Czia, mat tokis biznis!
seka. Japonai ūkininkai gauna

Taip reikėjo jau seniai pa- daug cigaretu visai už dyka, 
daryti. Komunistams negali jeigu jie dirba ant ūkio, 
būti vietos musu valdžioje.;
FBI suseke kelis tokius Komu
nistus net Prezidento Sztabo 
vietose.

FBI Policija dar daug dau-j džia pasiunezia Europiecziams viskas ir pabrango. Darbinin- su sykiu tiek maisto ir tavoro S<inillOnCS. 
giau tokiu iszdaviku, Komu- ir Japonams visai už dT,QC!- VnUaWmo+A.Vori n, ^<i00nn0 vožti sn eronl anais in Rprlvna.
nistu sueziuptu jeigu valdžia kui mes daugiau mokame už ta algos sziandien j 
jai tik pavėlintu. Bet pats Pre-, taboka kuri mes patys vartoja-' tiek, kiek pirmiau ju mažesnes apie tuos Sovietu kariszkus 
zidentas Trumanas uždraudžia me, nes jis būva daug branges-; algos nupirkdavo. <
FBI Policijai paskelbti ka tik nis kai tiek daug iszsiuncziame 
policijantai žino.

O mes ežia Amerikoje už ta 
taboka dvejopai užmokame. 
Mes isz savo taksu užmokame -----

, už ta taboka kurie.musu vai- didėjo,

panijoje. Vienas isz tu Arabu suriko in vie- 
“Duokite mums ta 

Žydą ir visi galite sau sveiki keliauti!” Tas 
Žydas karininkas iszgirdes kad Arabai jo 
reikalauja, norėjo szokti isz automobiliaus 
ir kur nors pasikavoti. Szoferys tam kari
ninkui taip smoge per galva kad jis neteko 

. Kai jis atsipeikėjo, jis jau buvo 
dyka, pas- kai dabar mato kad j u didesnes vežti su eroplanais in Berlyną. . i • i • i
----- nenuperka Generolas Clay nieko nesako brUUCUZU JlUpiStU, ZOkoniIlkll viCllUOlynC.

eroplanus, kurie dabar tyczia; Jis sako kad tie zokoninkai jo gyvasti

(Tasa Ant 4 Puslapio)
Valdžiai, tai yra Darbininku lekia ten kur Amerikos preky- isZgdbejo, flCS Arabai IT tdUie Vienuolyne 

(Tasa Ant 4 Puslapio) biniai eroplanai turi lėkti. (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
per sunkiai dirba, per daug ru-
pinasi. Jis asztunta valanda isz 
ryto jau sėdi savo ofise, dirba 
iki vidurnakczio, kada jis sa-

Amerika stengiasi prisi
traukti Finlandija prie saves 
ir atitraukti ja nuo Rusijos. 
Finlandija jau dabar gavo pen
kių milijonu doleriu paskola 
isz Amerikos ir dar daug dau
giau jai Amerika prižada.

Kai Jugoslavija pasiprieszi- 
no Rusijai tai Rusija iszleido 
insakyma kad Vengrija, Ru
munija ir Bulgarija dabar turi 
savo kariuomenes padidinti ir 
du sykiu tiek kareiviu parū
pinti.

Rusija nenori susitaikinti, 
nes Stalinas daug daugiau gau
na kai jis visus iszgazdina.

■'■•įį- k. a *’Sovietai vargiai dabar pra
dės kara, nes žiema jau artina
si ir sniegas jau ima lekioti. O 
Rusijos žiema tai ne baikos.

T • • ' ■
Kita pavasari tai isz tikro 

bus tikras pąvojus, jeigu Rusi
ja dar reikalaus to ko ji dabar 
reikalauja. Tada Sovietai gali 
insidrasinti. ir paskelbti kara.

Prezidentas Trumanas sako 
kad jis nustatys 15 bilijonu do
leriu del .kraszto apsigynimo. 
Bet jeigu. New York valstijos 
Gubernatorius Dewey bus Pre
zidentas ir jeigu Republikonai 
laimes ateinanczius rinkimus, 
tai gal daug daugiau bilijonu 
bus tam darbui paskirta. 

——— , , ’
Kai Amerikos Kongresas vėl 

susirinks, tai bus nutarta suda
ryti kariszkas sutartis su Eu
ropos krasztais, ir tiems krasz- 
tams pristatyti kariszku gink-

. li ... .....

'H! ' ■ ’ ’

Kongresas labai, nenorės, bet 
bus priverstas taksas pakelti, 
padidinti 1950 metuose, nes ap
siginklavimas tada jau tiek 
daug kasztuos kad kitos iszei- 
ties nebus kaip tik pakelti tak-

• •
Nors daug girdime apie tai 

kad mėsa jau pigesne, bet mes 
buvome keliose buczernese, ir 
bei per skatiką mėsa nėra at
pigus. Ir, kiek dabar matyti, 
negreitai atpigs. Gal dar grei- 
cziau pabrangs.

San Francisco mieste, Ber
nard Baruch, milijonierius, ku
ris buvo patarėjas keliems Pre
zidentams, dabar sako kad 
“ Jau laikas visiems Amerikie- 
ežiams laibąi susirūpinti ir ge
rai apgalvoti. Per daug žmonių 
szneka ir plepa ir per mažai 
žmonių galvoja.”

• •
» k. i

Valdžia peržiurėjo ir patik
rino naujus milžiniszkus pre
kybinius eroplanus, kurie vesz 
asztuonios deszimts žmonių ir 
skris augszcziau už visus kitus 
eroplanus. Jie sveria septynios 
deszimts tonu. Eroplanu kom
panijos sako kad keli tokie 
eroplanai jau bus iszleisti szi 
rudeni,

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
...................................................................................... . .........„„„„„„„„„„

Bolszevikai Lietuvoje
vo rasztus parsinesza namo ir 
namie per kiaura nakti skaito, 
raszo ir rengiasi prie ateinan- 
czios dienos darbo. Jo darbas 
tokis sunkus, už tai kad Ame
rikos valdžia neturi jokio nusi
statymo apie Berlyną ar apie 
Rusija.

' • • r
Tie mokslincziai Washing

tone gali mums sakyti ka jie 
nori apie kiek daug pinigu da
bar visi turi ir kaip gerai už
dirba; bet kai žmones ima sa
vo apdraudos rasztus, “insur
ance policies” parduoti ir mes
ti, kad gavus nors kelis dole
rius, tai mes jau žinome kad pi ■ 
nigu trumpa ir trūksta.

Darbo žmogus sziandien su
viliotas ir sudurnytas; jam 
kaip szunycziui dabar duoda 
dideli kaula, daug pinigu; bet 
ant to kaulo nėra mėsos, tie pi
nigai mažai ka verti.

' • •
Szaldytuvai, ‘ ‘ refrigerato- 

riai” buvo labai sunku pirktis. 
Žmones lauke visus metus kol 
galėjo kur sau viena nusipirk
ti. Ana diena vienas sztornin- 
kas, viename mainu miestelyje 
gavo viena gera refrigeratoriu. 
Jis paszauke viena gera koštu- 
meri, kuris jau visi metai kai 
lauke kaip tik tokio szaldyta
vo. Bet tas žmogus atsisakė, 
kad dabar jam nereikalinga. 
Taip ir kiti devyni atsisakė. 
Reiszkia, tie žmones ir dabar 
nori, bet jau pinigu gana ne
turi !

Jau seniai kai senis Butkus 
buvo pas mus užejes. Jis ana 
diena atėjo ir tuojaus pradėjo 
bedavoti kad viskas taip pa- 
szieliszkai pabrango, o pinigai 
taip labai atpigo. Jis sako kad 
pinigai sziandien mažai ka 
verti. Mes su juo sutikome. 
Paskui jis padare pastaba kad 
butu gerai jeigu valdžia kas 
metai iszleistu mažesnes bu- 
maszkas, mažesnius pinigus, 
kad parodžius tikrai kiek jie 
verti. “Tada,” jis sako, žmo
nes gerai žinotu kad ne pragy
venimas pabrango, bet kad pi
nigai atpigo ir tada žmones ne
bartu biznierius ir moterėles 
nekoliotu buezierius, bet už 
kaltūnu stvertu visus musu po
litikierius ir tuos Washington© 
didžiūnus.

Szveicarijos valdžia tikisi 
kad Rusija kara pradės szia 
žiema. Gal nieko panaszaus ne
bus, bet valdžia iszdalino kara
binus kiekvienam Szveicarui 
nuo szesziolikos metu amžiaus.

Generolas Lucius Clay pasi
rūpins sau ankstyva graba. Jis

Kai mes augome ir darbo 
jieszkojome, buvo daugiau dar
bininku ir mažiau darbu. Už 
tai tada visi reikalavo kad se
nesni darbininkai pasitrauktu 
ir savo vietas jaunesniems už
leistu. Už tai buvo nustatyta, 
kad žmogus sulaukės szeszios 
deszimts metu jau turi pasilsė
ti ir daugiau nedirbti. Szitokia 
tvarka gal tada ir buvo gera ir 
reikalinga, bet ne sziandien, 
kai darbininku trumpa, o dar
bu ir per daug. Dabar tie, taip 
vadinami seniai galėtu dar ke
lis metus padirbti ir daug gero 
sau ir visuomenei padaryti. 
Bet unijos vis laikosi to savo 
jau isz mados iszejusio nusi
statymo, kad senesnieji turi 
pasitraukti. Darbininku unijos 
taipgi nenori suprasti kad tar
pu tu benamiu Europos žmo
nių randasi daug geru darbi
ninku, kurie musu pramonei 
ir visam musu krasztui galėtu 
daug padėti.

Pirkie U. S. Bonus

------------------------- —

(Raszo Antanas Klimas, nese
niai atvažiavęs isz Europos ir 
dabar mokslus Tęsiantis in 
University of Pennsylvania,

gyvenas in Pottsville, Pa.)
(Tasa)

LIETUVIAI BOLSZEVIKAI
’ AMERIKOJE

Labai gaila, kad yra visgi 
nemaža Amerikos Lietuviu, 
kurie buvo suvilioti Bolszevi- 
ku propagandos ir dabar dar, 
po tiek invykiu gieda ta pa- 
czia giesmele, kaip ir Maskva. 
Juk ir ta pora Bolszeviku laik- 
raszt-palaikiu Amerikos Lie
tuviu leidžiamu yra tik Mosk- 
vos tarnai, kuriems Moskva in- 
sako ka ir kaip raszyti. Ir dar 
blogiau, kad kiti net ir neko- 
munistai Lietuviai tiki ju ple
palams. Daugumas musu iszei- 
viu dar prisimena Caro Rusus 
ir galvoja, kad ir dabartiniai 
Rusai yra ne daug kuo bloges
ni, negu kad Caro žandarai. 
Tai yra baisi klaida: Dabarti
niai Rusai yra jau Komunistu 
vadu sugadinti, iszauginti be 
jokio tikėjimo, be jokios doro- 
nes draudos. Jiems žmogaus 
gyvybe nėra svarbi, kiekvienas 
žmogus jiems yra Partijos ir 
vyriausybes vergas. Rusu tau
ta yra labai gero budo ir nuo- 
szirdi, be Bolszevikai ja jau 
sugadino, iszniekino, su’biauri- 
no, o be to ir paežiu Bolszeviku 
vadu tarpe yra daug ne Rusu 
tautybes žmonių, o invairiu 
puslaukiniu Azijatu, semitu ir 
visokiu kitokiu.

Kad vietiniai Amerikos Ko
munistėliai aiszkiai žinotu, kas 
darosi Bolszeviku užimtuose 
krasztuose ir paezioje Rusijoje, 
jie patys tuojaus iszsižadetu 
viso Komunizmo. Kiekvienas 
Komunistas yra savo kraszto 
iszdavikas, nes jis augszcziau 
stato Maskvos reikalus, ’negu 
savo tautos ir valstybes gyvas
tį. O musu Lietuviai Komunis
tai ežia Amerikoje yra dvejopi 
iszdavikai: Jie paniekina Ame
rikos reikalus, to kraszto, ku
ris savo demokratine tvarka 
jiems duoda laisve laisvai veik
ti ir gyventi, taip pat jie yra 
iszdavikai ir savo senosios tė
vynės Lietuvos atžvilgiu, nes 
jie, prisidedami prie Komunis
tu veiklos, tik padeda Bolsze- 
vikiszkiems budeliams naikiu-

ti ju likusius Lietuvoje brolius.
Tacziau, teisybe dar nemire, 

teisybes Dievas dar gyvena! 
Visos valstybes, kurios nepa
statytos ant teisingumo ir mei
les pamato, ilgai negyvuoja. 
Ateis diena, kai ir kruviniau
sias visu laiku diktatorius, 
Stalinas turės atsiimti savo 
dalia, savo užmokesti, kai de
mokratinis pasaulis sudaužys 
jo galybe ir pareikalaus isz jo 
atsakomybes už nužudytuju ir 
nukankintu milijonu kanezias. 
Tada ir vėl kelsis Lietuva, kad 
ir nukankinta, kad ir nuvar
ginta, kad ir netekusi daug 
iszžudytu savo vaiku, bet ne
priklausoma ir laisva. Duok 
Dieve, kad ta diena greieziau 
ateitu r ipagaliau baigtųsi tos 
neapsakomos kanezios, kurias 
kenezia dabar tukstaneziai mu
su tremtiniu Sibiro dykumuose 
kankinami kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose.

Lietuva dar nemirus, ir ne
mirs, kol nors vienas Lietuvis 
vaikszczios Nemuo pakrantė
mis ir kol dar nors viena moti
na mokins vaikeli savo mažu
tėli Lietuviszkai poterėlius su
kalbėti. Per amžius grumesis 
už savo laisve, Lietuvis yra 
kietas ir ramus kovotojas.

Labai gaila, kad pasaulis 
taip paskendęs savo reikaluose 
kad neiszgirsta tu kenezian- 
cziu žmonių aimanų ir nepa
mato ju skausmo tokio didelio, 
kaip nieku pasaulyje nėra. Ir 
ka gi pagaliau padare ta maža 
Lietuva tokiam milžinui, kaip 
Rusija? Ogi nieko! Stalinas tik 
nori prieiti prie Baltijos juros, 
o jam visai nesvarbu, kiek mili
jonu žmonių reikės sutrypti ir 
nugalabinti.

Tacziau, kad ir apleisti viso 
pasaulio, Lietuviai pasirenka 

žūtbūtine kova-. Lietuva gali
ma užkariauti, bet Lietuvio 
szirdies negalima pavergti. 
Lietuvis vereziau pasirenka 
mirti, negu parduoti savo sie
la. O juk Bolszevizmas nesi
tenkina pavergęs žmogaus ku
na, o nori valdyti ir jo siela.. 
Lietuvio dvasia jau per am
žius kovose užgrūdinta, taigi 
ir szi syki Bolszevizmo bude
liams nepavyks jos palaužti.

Rugsėjo 29, 1948, Pottsville, 
Pa. Antanas Klimas.

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

NEW YORKO AUK
SINIS MINĖJIMAS
NEW YORK. — Sziais me- 

tais, 1948, New Yorko miestas 
szvenezia savo 50ta jubilieju. 
Atszvesti susijungimą 1898 
metais penkių srieziu, Manhat
tan, Brooklyn, Bronx, Queens 
ir Richmond in viena dideli 
miestą. New Yorkas szvenezia 
savo auksini jubilieju. Net ir 
1898 metais New Yorkas buvo 
didžiausias ir svarbiausias 
miestas Suvien. Valstijose. Da
bar, reikalas yra padaryti ir 
pinigai paskirti, kad padaryti 
New Yorka Suvien. Tautu nuo
latini centrą, kurio namai bus 
pastatyti ant New Yorko East 
River kranto. Tada New Yor
kas tikrai bus pasaulio sostine 
kosmopolitiszkas miestas, ku
rio gyventojai kalba invairiu 
tautu kalbas.

Miestas mini szi apvaiksz- 
cziojima invairiais budais, nuo

Amerika per kuriuos suvirsz 
20,515,089 immigrantai atvyko 
in Suvien. Valstybes paskuti
niais 50 metais. 2,000,000 New 
Yorkiecziu skaito svetimu kal
bu laikraszczius ir New Yorko 
spauda, susideda isz kpkrasz- 
cziu ir leidiniu -atspauzdintu 
29 kalbose apart anglu, yra 28 
svetimu kailiu dienraszcziai, 57 
sanvaitraszcziai, 159 leidiniai. 
Milijonams naujai atvykusiu 
szi svetimu kalbu spauda pade
da geriaus suprasti Amerikos 
gyvenimą ir jos žmones.

Suvirsz 5 milijonai New Yor
kiecziu yra svetimos kilmes ar
ba ju tėvai svetimos kilmes. Jie 
visi draugiszkai vartoja New 
Yorko subways, dirba jo ofi
suose, viens kita stumdo jos 
ulycziose ir lanko jos teatrus ir 
kiną. Gyvendami ir dirbdami 
kartu su senais amerikiecziais,- 
jie prisideda prie kiekvienos 
kultūrinio, valdiszko, profesi- 
jonaliszko ir industrialiszko 
veikimo. Ta tikruma puikiai 
pabrėžia paveikslai dvieju ma
yor: William O’Dwyer ir Fio- 
rello La Guardia. Mayoras O’
Dwyer, lygiai kaip kiti 2,138,- 
657 New Yorkiecziai gimė už
sieny, ir buvęs mayoras La 
,Guardia, kaip trys milijonai 
kitu New Yorkiecziu buvo vai
kas immigrantu tėvu.

Obalsis: “Amerikiecziai vi- 
si-immigrantai visi” surisza 
visus gyventojus.

Du praneszimai užima svar
bia vieta: Pirmas, Franklin D. 
Roosevelto žodžiai: “Esame 
tauta daug tautu, daug rasiu, 
daug tikybų suriszta viena vie
nybe, laisves ir lygybes vieny
be.” Kiti žodžiai, buvusio Vi
daus Sekretoriaus, Franklin K. 
Lane: “Prie Amerikos alto
riaus mes pasiaukaujam vie
nam isztikimui. Mes prisiegem 
kad pasaulis žinos kiek ežia

yra gero isz visu szaliu.”
Tai pasaka New Yorko, tarp

tautinio miesto, centras Su
vien. Tautu ir pasaulio sostine.

— C.

GRAFAS IR PIEMUO

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Ir sztai prasideda draugavi
mas tarp didelio Francuzijos 
žmogaus-grafo su paprastu so
džiaus piemenuku. Kiekviena 
diena Povylukas valgydino 
sveezia tai bulvėmis, tai taip 
kuo nors, o grafas mokino Po- 
vyluka skaityti ir raszyti.

Praėjo pora menesiu. Povy
lukas smarkiai atsimainė. Isz 
linksnio berupestingo berniu
ko virte paslaptingu ir susiru- 
pinusiu. Nieko nesako apie 
grafa nei szeimininku nei arti
miausiai savo draugei Joanai 
su kuria būdavo atviras. 
Pastebėjo tai ir Jokūbas ir Jo
ana, bet nieko neprisiminė. Bet 
atsitiko invykis kuris viską 
iszkele aikszten.

Grafas cme rūpintis prasi- 
gauti pro Francuzijos siena ir 
nuvažiuoti in savo dvarus Ho- 
landijoje. Tam reikalui buvo 
reikalingas arklys ir todėl vie
na ryta, grafas tarė Povyliu- 
kui: Reikia arklio, kad gale- 
czia tau pinigą, o sziandiena 
tad ežia tau pinigą, o sziandien 
netoli nuo ežia, miestelyj yra 
prekymetis. Nueik ir nupirk 
man arkli.

Povylukas sutiko. Nuėjo in 
miesteli ir eme dairytis geres
nio arklio. Pagaliau jam patiko 
vienas juodas beris ir jis pri- 

. . 1ėjo prie savininko klausdamas 
kainos. Aplinkui stovintieji 
ome juoktis isz jo, nes netikė
jo, kad toks mažas vaikas nu

pirktu gera brangu arkli. Juo
kėsi ir pats arklio ' savininkas 
ir eme klausti kuo jis pirksiąs 
arkli.

— Pinigais, atsake szis.
— Parodyk, nors skatiką, 

toliau sake savininkas.
Tada Povylukas iszeme visa 

sauja auksiniu luidoru ir tarė:
— Sztai už ka pirksiu ark

li.
Tada palaikyta ji už vagi ir 

nuvesta pas teisėja. Bet ir tei
sėjui nepasako isz kur gavo pi
nigus, bijodamas iszduot gra
fa. Tada ji pasodino kalėjime 
ir nusiuntė pakvietimą Jokū
bui. Kaip nusigando senelis, ir 
jo duktė, kada užgirdo apie Po- 
vyluko suėmimą. Nelaukdami 
nuvyko in miesteli ir nuėjo tie
siog in kalėjimą. Povylukas 
puolė seneliui in kojas ir verk
damas teisinosi nevogęs aukso, 
bet paklausūs isz kur ji gavo, 
nieko neatsako. Baisiai susirū
pino senelis, bet ant to ir pasi
baigė. Povylukas sėdėjo kalėji
mo ir lauke teismo.

Tuo tarpu grafas Queatne, 
nesulaukdamas Povyluko, la
bai nusigando. Da. palauke vie
na diena ir nežiūrėdamas pa
vojaus nuėjo in miesteli. Czia 
sužinojo isz žmonių apie viską 
ir pasiryžo pats žūti, bet drau
gą iszgelbeti. Ir teismo diena 
nuėjo in sale. In vesta nusikal
tėlis ir tyla pasidarė. Teisėjas 
paskutini karta paklausė kas 
davė jam pinigus ir paskui 
ruoszesi skaityti nuturima, bet 
tuo tarpu prasiveržė kažkoks 
žmogus ir atsistojęs viduryj sa
les nuėmė skrybėlė; o isz visur 
pasigirdo szauksmai: — Gra
fas Queatne! Turim ji! Suimti! 
Piliecziai, tarė szis, asz daviau 
tam bernuku pinigus! Ir nupa
sakojo, kas atsitiko. Užuojau
ta kilo klausancziu tarpe, bet 
kaip ne paklausyti žiauraus 
Robespiero? Bet sztai in sale 
ineina. vyras su trispalviu kas
pinu ant krutinės ir suszunka:

— Szaliu Robespieras! Te
gyvuoja grafas Queatne ir jo 
apginė jas!

Daug dienu praslinko nuo to 
atsitikimu. Grafas Queatne su 
Povyluku gyveno Holandijoje 
grafo dvaruose. Greitai jie par
sikvietė ten ir seneli Jokūbą su 
dukterim. Ten buvo atliktos 
vestuves ir da ilgai gyveno 
isztikimas Povylukas su gra
žiąja žmona, grafo padovano
tuose dvaruose.

— GALAS —

paradu ir moterų fasonu rody
mu, ligi lėktuvu parodas nau
joj Idlewild aerodromoje. Vie
nas isz didžiausiu invykiu yra 
paroda kuri yra Grand Central 
Palace nuo Rugp. (Aug.) ligi 
Rugsėjo (Sept.) 19 d. Parodoj 
galima buvo pamatyti kaip 
miestas aptarnauja savo pilie- 
czius per tokias instaigas kaip 
Fire Department, Police De
partment, Board of Transpor
tation, Department of Markets 
miesto mokyklos ir daug kitu. 
M užėjai ir bibliotekos daly
vavo parodoj parodydami 
kaip prisideda prie miesto kui- 
„turinio gyveninio. Atomines 
energijos skyrius yra ypatin
gai indomus.

27 isz 244 New Yorko sveti
mu kalbu laikraszcziu prisidė
jo prie parodos. Vaizdas paro
do kaip New Yorkiecziai sveti
mu kilmių yra dalis szio did- 

j mieszczio. Pabrėžia teisybių 
kad sziandien, pasaulio sosti- 

I ne, New Yorkas yra vartai in

Amerikiecziai Laimėjo

Czia stovi ir linksmai 
szypsojasi Amerikiecziai te- 
nisistai, kurie teniso sporte 
sumusze Australie ežius ir 
dar syki pasilaikė szita grą
že, cziampijonu garbes dova
na Amerikoje. Jie Australi
jos tenisistu rateli labai 
lengvai sumusze. Amerikie- 
cziams jau rodos paprastas

invykis visus kitus tenisis- 
tus sumuszti.

Rungtynes del teniso 
sporto garbes atsibuvo in 
Forest Hills, N. Y. Isz kaires 
in deszine stovi: Frank Par
ker, Bill Talbert, Alrick 
Mann, kapitonas ir mokyto
jas, Gardner Mulloy ir Ted 
Schroeder.'
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:: » Karalių Ageju - ::
(Tasa)

Jis bego ilgai ir toli, pats 
nežinodamas kur. Pagalinus 
atsidūrė jis dideliam miszke. 

. krito isz didelio nuovargio po 
medžiu, kaip negyvas, ir gule-; 
jo ten be jokios nuomones ilga 
laika.

Atbudo nakti, aplink tamsu, 
klaiku. Užmirszo kas atsiti
ko per paskutines tris dienas, 
ir nežino, kam žvaigždes žiuri 
in ji pro medžiu szakas, kam 
miszkas ūžia vėjo, kam jam 
szalta ir kodėl jis guli neszil- 
tam minksztam patale, bet ant 
drėgnos pievos. Ir primine jis 
viską.

Prisiminės eme Agejus gai
liai verkti. Atsiminė jis visa 
savo gyvenimą ir suprato, kad 
ji Dievas baudžia ne ūž iszples- 
lapa, bet už visa jo bloga gy
venimą. ‘ ‘ Užrūstinau asz 
Vieszpati, tarė sau, ar bedova
nos Jis man, ar beragiu iszga- 
nymą?”

Daug laiko jis ten gulėjo ir 
verke isz gailesczio, praszyda- 
mas Dievo malones ir padėji
mo. Dievas iszgirdo jo baisa.

Praauszo. Agejus atsikėlė ir 
iszejo isz miszko. Iszejas, nuėjo 
in žmones.

* * *

Praėjo metai, eina kiti, o 
Agejus pati tiki, kad ji gyve
nanti su savo tikruoju vyru. 
Tik jai nuostabu, kodėl vyras 
pasidarė toks nuolaidus ir ge
ras; nieko nebekankina, nieko 
nebebaudžia; nustojo medžioti 
tik in bažnyczia vaikszczioja ir 
taikina bylininkus. Matosi ji 
su juo irgi retai; pažvelgs jis in 
ja meiliai, pasakys jai gera žo
di, vėl eina in savo kam bari, 
užsidaro ir esti vienas.

Galu gale ji eme klausinėti: 
“Vieszpatie mano, sakyk, kuo 
asz tave užpykdžiau, kad tu 
emei nuo paczios szalintis? Asz 
tartum priesz tave nenusidė
jau, tai ko-gi tu nuo manes sza- 
liniesi?”

Aniuolas pažiurėjo in ja 
szypsodamas ir tarė:

— Niekados tu manes ne- 
užpykdei, mieloji, bet asz Die
vui padariau prižadus nepažin
ti tavęs per trejus metus. Sztai 
jau eina treti metai ir greitai 
tu vėl galėsi gyventi su vyru.

Pasakęs tai, apsigryže, nu
ėjo ir užsidarė savo kambari. 
Pati apsiverkė ir taip-pat nu
ėjo in savo kambari.

Tokiu budu pragyveno jie 
trejus metus. Baigiantis tre- 
tiems metams, priesz paskuti
ne sanvaite, karalius insake su
rinkti visus elgetas. Buvo ap
skelbta, kad visi bus gražiai 
priimti ir pavaiszinti, o paskui j 
gausiai karaliaus apdovanoti. 
Iszlakste tarnai po visus mies
tus skelbti karaliaus norą, o isz 
miesto iszejo paliepimai in so
džius kad visi elgetos paskirtu 
laiku pribūtu in karaliaus kie
mą. Isz visu pusiu elgetos eme. 
plaukte plaukti. Niekas lyg 
sziol nežinojo, kad toj karalys
tėj yra tiek elgetų. Visi keliai 
buvo ju pilni, raiszi akli, kup
roti, berankiai, bekojai, seni, 
jauni ir maži. Kurie mato, eina 
po viena, o aklieji pulkais. Su
sirinko in miestą, ir tiek daug 
ju buvo, kad nei treczdalis ne
galėjo iszsitekti karaliaus kie
me; puse miesto jie užėmė.

Nuėjo karalius in bažnyczia

elgętu prisigrūdo pilna bažny
czia, sausakimszai kurie nepa
kliuvo in bažnyczia sustojo ant 
szventoriaus, o kiti aplink 
szventoriu. Karaliaus tarnai 
prinesze, pristatė priesz baž
nyczia daugybe stalu, užtiesė 
staltiesėms, nukrovė pyragais, 
surais, sviestu, mėsa, medum. 
Baisu, kiek ten buvo visokiu 
valgymu. Ir kiek ten buvo el
getų, visiems iszteko.

Iszejo karalius isz bažny- 
czios, sustojo ant slenksczio, 
davė ženklą ir visi nutilo.

— Malonu man, kad jusu 
ežia tiek prisirinko; dabar sės
kit, valgykit ir gerkit. Jums 
pavalgius, asz vėl iszeisiu pas 
jus.

Pasakius tuos žodžius, kara
lius sugryžo namo. Elgetos vėl 
susėdo. Vienas pulkas aklu už
ėmė visa stala. Jie buvo atke
liavę isz labai toli; ju buvo 
dvylika ir vadovas vienas. Jis 
ėjo prieszais, dviese turejosi už 
jo insikabine, o už tu visi kiti 
po du. Vadovas juos susodino, 
pats valgant jims tarnavo pa
davinėjo torielkas, szauksztus, 
sriuba pilsto, raikė pyraga 
piauste mėsa. Jie valgo, o jis 
vaikszczioja nuo vieno iii kita, 
klausinėja, ko kuriam reikia.

Baigiantis pietums, iszejo 
karalius isz savo kambaru ir 
eina pro stalus. Vieno paklaus 
ko, kitam gera žodi tars, tre- 
cziam vėl ka, taip ir eina, o tar
nai seka iszpaskos su pinigais 
ir drabužiais ir dalina visiems. 
Apėjo jau visus stalus, prieina 
prie to stalo, kur aklieji valgė. 
Vadovas pamate karalių, iszsi- 
gando ir iszblyszko visas. Pri
eina karalius prie jo ir klausia:

— Ir tu elgeta?
— Ne, szvėsiausias kara

liau, asz no elgeta. Asz elgtu 
tarnas.

— Iszmintingai kalbi, žmo
gau. Kas tu toks esi?

Vadovas nuleido akis in že
me.

— Žmones mane vadina 
Aleksu.

Pažiurėjo aniuolas jam in 
akis, szypterejo ir tarė:

— Ne kiekvienas melas yra 
skaitoma už melą. Sek paskui 
mane.

Vadovas paliko savo elge
tas ir nuėjo kartu su karalium 
pas ji.

Eina jie pro žmones, ir visi 
stebysi: abudu kaip broliai. 
Abudu dideli, gražus, abudu 
juodaplaukai, veidu panaszu- 
mas neapsakomas, tik vadovo

Linksmas Vaikutis

Robert Singer, isz Shir- 
lington miesto, Virginia val
stijoje, nori pamatyti kaip 
svietas isz apaezios iszrodo. 
Ir gal jis ne per daug ir klys
ta nes dabar iszrodo kad vis
kas kojomis augsztyn ver- 
cziasi.

galvoje daug žilu plauku, ir 
veidas apdegęs nuo saules ir 
vėjo, karaliaus gi veidas bal
tas ir skaistus.

Žmones prasiskyrė ir pralei
do juos: jie suėjo in karaliaus 
kambarus. Aniuolas nusivedė 
vadova in tolimesni kambari ir 
užsidarė su juo.

— Pažinau tave, Agejau, 
tarė aniuolas. Ar žinai, kas asz 
toks ?

— Žinau, kad Vieszpats 
siuntė tave manes nubausti. 
Gailiuosi, kad asz blogai gyve
nau.

Nckur musu žmones, 
Greicziaisia pasikeltu, 

Kad kožnas savo biznio 
žiuretu, 

Ne vienas viską apimtu, 
Czia man nereikia sakyti,

Ba ne sztant viską 
iszgiedoti;

Kožnas gerai žinote, 
Ir ant tiek iszmanote.

Jog savo privalumu nežiūri, 
Isz ko užsilaikima turi.

Kaip tai sako:
Gerkle neprisotyti, 

Kiszasi uosi in ka kita, 
O tai, kad tureli del saves 

nauda, 
Su tamsuneliu skriauda.

Teisybe, jog su laiku karvute 
iszdžiusta,

Žmonim latrelei degysta, 
Tada riksmą pakele, 

Ir pirti užkure,
Ne nekuriai Lietuviai, 

Geri ir narsus kareiviai,
Ju niekas nesulaikys, 

Jeigu per daug dagrys.
Kitu tautu žmonis,

Yra badai kitokį suvis, 
Kožnas savo biznio žiuri,

Apie ka kita nežiūri.
Neužvydi vieni kitiem, 

Rodą duoda kaip saviem, 
Vieni kitiems niekame 

negadys, 
In kito reikalus nelys.

Už tai Lietuviui nesieina, 
Retas katras in turtą daeina 

Kožnas varguoja,
Vos nebagelis dvesuoja. 

Biznieriai turi mandrumu in 
szali pakalbėt,

Stacziu žodžiu ne ddret, 
Jeigu nori guodonia turėt.

Su puikybia czia, 
Niekas, nieko nepadarys, 

Tiktai negera varda 
aplaikys,

Czionai lygus visi, 
Per daug pūstis negali.

Žmogus davadnas,
Kad ir turtingu bus, 

Taip kaip varle priesz jauti 
nesipus,

Jokio mandrumo neturės, 
Su kožniu žmogum 

pasznekes!
* * *

Mergeles su Italais reikia 
pasiliauti,

Ba galite dovana gauti, 
Nesenei vienai taip atsiejo,

Ir dovaneliu apturėjo. 
Geriausia namie sėdėt, 
Savo motineliai visame 

prigelbt.

Žvėrių prižiūrėtoja, Helen 
Martini stovi nuoszaliai ir 
žiuri kaip szita tigre motina 
priims savo aini, vaikeli, ku
ris buvo nuo jos atimtas per 
kelias sanvaites. Mažutis bu

Agejus pradėjo raudoti. 
Aniuolas stovi szalymais, jo 
veidas nuszvito, szypsosi; Age
jus pakele galva ir nustojo 
verkti: jis niekuomet nebuvo 
mates tokio gražaus veido.

— Tavo bausme pasibaigė, 
tarė aniuolas. Imk karaliaus 
rubus, imk karda ir lazda dė
kis vainiką, ir karaliauk. Atsi
mink, už ka tu 'buvai nubaus
tas, valdyk karalyste iszmin
tingai, žmonių nespausk, buk 
savo valdiniu brolis, o ne 
skriaudikas.

— Ne, neklausysiu asz ta
vęs, neimsiu nei kardo, nei laz
dos, nei vainiko, nei rubu! Ne
paliksiu asz savo aklųjų bro
liu: asz jiems brolis, draugas 
szviesa ir duona. Trejus metus 
asz .gyvenau su jais, kartu dir
bau, susiriszau dvasiszkai su 
jais amžinai. Dovanok man ir 
leisk eiti prie varguoliu žmo
nių. Ilgai asz stovėjau vienag 
tarp žmonių, kaip ant akmeni
nio stulpo. Man buvo augszta, 
bet mano szirdis užkietėjo, ir 
prapuolė meile prie žmonių. 
Paleisk mane!

— Gražiai tu kalbi, Agejau! 
Atsake Aniuolas. Eik sau svei
kas !

Ir nuėjo Agejus su savo dvy
lika aklu elgetų, dirbo visa sa
vo gyvenimą ju ir kitu varguo
liu naudai, laimindamas savo 
likimą. Gyveno jis taip dar 
daug metu.

O aniuolas apleido karaliaus 
kuna per tris dienas. Kuna pa
laidojo. Žmones labai gailėjo 
savo karaliaus, kuris isz pirmo 
buvo piktas ir labai spaude, o 
pskui tapo toks geras.
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Motinos Meile?

vo ligoninėje per kelias san
vaites kai jo motina netyczia 
užsivertė ant jo ir jam nu
laužė koja. Kai jos vaikas 
buvo nuo jos atimtas, ji bai
siai inpyko ir nieko nedasi-

Aniuolas stojo priesz Viesz- 
paties veidą.

— GALAS —

Grafas Ir
Piemuo

KRUVINOJI Prancūzu revo
liucija daug paliko savo ža

lingo veikimo žymiu. Per kelis 
nelaimingus metus žuvo tuks- 
taneziai, szventai atsidavusiu 
Dievui ir Tėvynei žmonių. Tas 
didžiosios revoliucijos laikme
tis padare daug nepaprastu at
sitikimu. Isz ju viena papasa
kosiu skaitytojams.

Konvento metu, mažame 
Francuzijos kaimelyj gyveno 
neturtingas ūkininkas Jokū
bas Roit. Visas jo pragyveni
mo szaltinis buvo ožkos, kurias 
ganė Jokūbo insunis Povylu
kas. Nuo pat mažu dienu Povy
liukas augo pas gera ūkininką 
ir visomis pajėgomis stengėsi 
atsilyginti geraszirdžiui szei- 
niininkui už priglaudimu ir 
muistą. Artimai susidraugavo 
su szeimininko dukterimi Joa
na ir gyveno visi kaip vienos 
szeimynos nariai. Nerūpėjo 
jiems kas darėsi visoje Pran
cūzijoje, nes žinia apie Revo
liucija nepasieke to užkampio 
kur toji szeimyna gyveno.

Gražu rytmetį ganė Poviliu- 
kas su isztikimu draugu dide
liu Kudliu savo ožkas. Saule 
smarkiai kaitino, ožkos su-, 
gule pievoje ir ilsėjosi. Atsise-| 
do ir Povylukas, o prie jo pri
siglaudė ir Kudlius.

Povyliukas sėdėjo, gėrėjosi 
gamta ir birbino vamzdeliu 
mylimąsias melodijas. Tik štai- ■ 
ga Kudlius paszoko, pastate; 
ausis ir eme klausytis. Paskui 
piktai susurzge. Povylukas nu-j 
stebo, nes .niekas svetimųjų jo 
nelankė, o savosios Kudlius pa
žino. Greitai atsistojo ir nubė
go pakrantėn pasižiūrėti, kas 
tai galėjo būti. Po kojomis ma
te laukus ir gimtąjį kaima, ki
toj pusėj sruveno upelis, bet 
nei gyvos dvasios arti nebuvo. 
Nubėgo kiton pusėn ir pamate 
kažkokį žmogų greitai veržian
tis in kaina pro dygius krumus. 
Povyliukas padavė nepažysta
mam ranka ir padėjo užlipti in 
kaina. Buvo tai žmogus am
žiaus gal 50 metu, veidas malo
nus, turtingai apsirėdęs, tik 
rubai buvo sudraskyti belipant 

leido prie saves. Avieriu pri
žiūrėtoja dabar saugoja ir 
sergsti kad ta tigre ir ant 
savo vaiko savo pagieža ne- 
iszlietu.

per dygius krumus, o isz ran
kos laszejo kraujas.

Tuo tarpu nepažystamasis 
susijaudinės greitai eme kalbė
ti:

— Gerasis berneli, gelbėk 
mane, pasakyk tiems žmonėms 
kurie mane atsiveja, kad asz 
pro czia neejau.

Povylukas mate, kad skubus 
reikalas, todėl nieko neklausi
nėjo tik greitai nutveręs už 
rankos nepažystama poną, nu
tempė in jam vienam težinoma 
urvą, paskui uždengės szako- 
iriis gryžo in ožkas. Neilgai lau
ke, greitai pasirodė būrys žmo
nių su teberukstaneziais szau- 
tuvais ir raudonom juostelėm 
ant krūtiniu. Jie greitai pribė
go prie berniuko ir paklausė:

— Galingojo konvento var
du, klausiame tavos, kur nubė
go aristokratas? Povylukas to
kio žodžio nebuvo girdėjos, 
nieko neatsake, nors žinojo ka
me dalykas. Paskiau atsake: 
Nemacziau nieko ir nežinau 
kas tai yra! Tada vieni eme 
grasinti, kiti szoko jieszkoti 
aplinkinius krumus.

— Tai toks pauksztelis, 
kad mums būtinai reikia ji pa
gauti, atsake vienas isz tu žmo
nių. Tada Povylukas lyg nie-

Didis Fabrikantas

Henry J. Kaiser, kuris 
taip pragarsėjo per kara su 
savo dideliais kariszkais fa
brikais ir su savo dar dides
nėmis paskolomis isz val
džios ir kuris dabar pagami
no naujus automobilius, da
bar nori dar in kita bizni in- 
lysti. Jis dabar pasigamino 
sau labai greita laiveli, su 
kuriuo jis ketina eiti in 
lenktynes. Jis giriasi kad 
szitas jo laivelis gali plaukti 
greieziau negu szimta ir sze- 
szios deszimts myliu in vie
na valanda.

ko nesuprasdamas nuėjo in 
krumus ir greitai isz ten pasi
girdo jo balsas':

— Turiu ji! Eikit czion! Vi
si subėgo prie krumu, kur prie 
lizdo stovėjo Povylukas ir kal
bėjo: (), kad ji! Jau norėjau 
griebt, bet paspruko! Visi nu- 
sispiove ir gryžo prie jieszkoji- 
mo. Bet nieko nerado, da kar
ta paaisz'kino, kad jie jieszko 
pabėgusio grafo už kuri kon
ventas paskyrė 60,000 franku 
dovanu!

Berniukas nuduodamas 
kvailu, rinitai kraipė veideli ir 
kalbėjo: Gaila., gaila! Nors gra
žus, veverselis, bet už tiek pini
gu duoeziau ji jums.

Tada žmones nubėgo, toliau 
vydamies savo aukos. Povylu
kas priėjo prie urvo ii’ pakvie
tė poną iszlipti laukan, nes jo 
persekiotojai jau nubege. Gra
fas iszlipo ir stipriai suspaudęs 
berniuko ranka eme dėkoti ir 
susede palapinėj grafas pasa
kojo paskutinius nuotikius:

—■ Esu grafas Queatne, tu
riu nemaža turto, bet revoliu
cionieriai laike mane turtuoliu- 
aristokratu ir paskyrė už mano 
galva 60,000 franku atlygini
mo. Man nuostabu, kad tu bū
damas neturtingu, ka matau 
isz tavo rubu, nepasinaudojai 
ta dovana, juk galėtum ja gau
ti.

Bet Povylukas kratė galva 
ir atsake:

— Nenoriu pinigu už iszda- 
vima nekalto žmogaus. Ir to 
asz nedariau ir nedarysiu. Tai 
pasakęs užkure ugni, iszkepe 
bulviu ir paduodamas kelias 
grafui tarė: Nieko gardesnio 
neturiu, o tikiuos kad tamsta 
iszalkes ir nuo bulviu neatsisa
kysi.

Ir tiesa.' Grafas taip’gardžiai 
valgė nulupdamas bulves, kad 
gardžiau nei pasztetu savo 
dvare nevalgytu.

(Tasa Ant 2 Puslapio) ;
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LSTORIJE aPie Ea lM 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
taikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio iu- 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir- 
tuoktis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15#.
Saule Pub. Co., Mahanoy Citj
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Žinios Vietines

Frackville, Pa. — Albertas 
Boble, angliakasis, nuo 244 So. 
Wylam Uly., likos sužeistas in 
galva laike darbo. Gydosi Ash
land ligonbute.

— Gerai žinomas advoka
tas O. A. Wisansky, nuo N. 
Centre Uly., kuris serga jau 
nuo kokia, tai laiko, gydosi 
Pennsylvania ligonbute Phila-Į 
delphia, Pa.

St. Clair, Pa. — Antanas An-
— Ketverge buvo Rcadin- 

go pede.
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Remigijo; taipgi pirma diena 
Spalio - October.

—■ Spalio men., paszvens- 
tas del Szv. Rožancziaus.

— Su'batoj Aniuolu Sargu.
— Kita sau vaite: Nedelioj 

pripuola Rožancziaus Nedelia, 
taipgi Szv. Terese, Vaik. Jė
zaus; Panedelyje Szv. Pran- 
ciszko Aszyž., taipgi Žydu 
Naujas metas; Utarninke Szv. 
Placido ir Komp., Seredoj Szv. 
Bruno; Ketverge Szv. Rožan- 
czio; Petnyczioj Szv. Prigytos; 
Subatoj Szv. Jono Leonardo.

— Leonardas, 6 metu am
žiaus sūnelis ponios Evelynos 
(Witchen) Služienes, 409 W. 
Pine Uly., likos pataikintas per 
automobila, prigulintis prie 
Anthony J. Dell, isz miesto. 
Nelaime atsitiko Subatoje, 7:30 
valanda vakare. Nelaimingas 
vaikutis likos nuvežtas in Lo
cust Mt. ligonbute, kuris nu
mirė Nedelioje, 8-ta valanda 
vakare. Paliko savo motina, po- 
tevi ir broli. Laidotuves invy- 
ko Ketverge, su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje, 9-ta va
landa ryte ir palaidotas in pa
rapijos kapines. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

— Tamoszius P. Milauskas 
nuo Cantonville, Md., kuris ki
tados gyveno ant 233 E. Pine 
Uly., mieste, pardavė savo na
rna del Thomas Morgan.

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas trumpa laika, Albertas 
Benderaviczius (Bender), nuo 
530 W. Arlington Uly., numirė 
Nedelioj, 1:25 valanda popiet, 
Ashland ligonbute. Velionis 
buvo antros svietines karo ve
teranas. Buvo angliakasis ir 
dirbo prie Mammoth Coal kom
panijos, Raven Run. Ginies 
Shenadoryje, prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
savo paezia Ona; sunu Rober
ta; jo motinėlė Helena Bende- 
ravieziene; du brolius: Juoza
pa ir Vincą, trys seserys: Ma
rijona Oliver, Verna Rhodes ir 
Izabelle Tucci, visi isz miesto. 
Likos palaidotas Ketverge su 
Szv. Miszomis Szv. Jurgio baž- 
hyczioje, 9-ta valanda ryte ir 
parapijos kapines.

— Gerai žinomas senas gy
ventojas isz William Penu, Ka
zimieras Popickas, nuo 32 
Main Uly., numirė Nedelioj, 
5:10 valanda popietu namie. 
Velionis sirgo ilga laika. Atvy
ko isz Lietuvos daugelis metu 
atgal. Apie deszimts metu at
gal dirbo prie William Penn 
kasyklose. Paliko dideliame 
nuliudime, savo paezia Urszu- 
le; trys dukterys: A. Lapiniene 
isz Girardville, J. Stotten, Ma- 
hanoy City ir Konstancija na
mie; du sunu: Kazimiera, Wa
terbury, Conn., ir Joną namie; 
viena seserį Ona Alexandravi- 
eziene, Tuscarora, broli Joną, 
Coaldale ir szeszis anūkus. Lai
dotuves atsibuvo Seredoj, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje 9 valanda ryte ir palai
dotas in parapijos kapines.

zulis, likos surastas negyvas 
ant durtbanko prie St. Clair 
Coal kompanijos kasyklos. Ty
rinėjimas parode kad Anzulis 
staiga susirgo ir krito negyvas. 
Velionis paliko savo paezia 
Ona ir dukterį R. Stiniene.

New Philadelphia, Pa. — Te
resa, 18 metu amžiaus vienati
ne dukrele pons. Juozapu 
Alanskiu nuo 80 McComb Uly., 
kuri numirė Subatoje, namie, 
likos palaidota su Szv. Miszio- 
mis Saldž. Szirdies bažnyczio
je, Seredoje 9-ta valanda ryte, 
ir kūnas likos palaidotas in pa
rapijos kapines. Velione paliko 
dideliame nuliudime savo tėve
lius, ir teta, vienuole M. Stani- 
sia kuri yra mokine prie Szv. 
Jurgio parapijos mokyklos, 
Shenadoryje.

Shamokin, Pa. — Kunigas 
Jonas Klimas, Szvento Mykolo 
parapijos klebonas susilaukė 
labai daug svecziu kunigu per 
parapijos Keturios Deszimts 
Valandų Atlaidus. Kunigai 
pribuvo isz arti ir toli, nes Ku
nigas Jonas Klimas yra labai 
vieszingas ir malonus kunigas 
ir turi labai daug draugu.

Misijonierius Kunigas Ge- 
raldas pasako pamokslus per 
atlaidus. Jis pamokslus sake 
Lietuviu ir Anglu kalbomis. 
Kunigas Geraldas yra toks isz- 
kal'bus pamokslininkas, kad 
kas vakaras bažnyczia buvo li
gi pat duriu kimszte prisikim- 
szus. Szvento Mykolo parapi
jos Keturdeszimts Atlaidai su
puola su parapijos varduvių 
szvente, tai bažnytines iszk'il- 
mes buvo dvejopai apvaiksz- 
cziojamos.

Svecziu kunigu tarpe buvo: 
Kun. P. P. Laumakis isz Saint 
Clair; Kun. J. Karalius, She
nandoah ; Kun. P. Czesna ir vi
karas Kun. K. Rakauskas, Ma- 
hanoy City; Kun. M. Dauman
tas ir vikaras Kun. J. J. Bag
donas, Girardville; Kun. S. De
bilias, Kun. C. Petrasek ir Kun. 
F. Servini, Mt. Carmel; Kun. 
V. Brozys, Roaring Creek; 
taipgi Kunigai: J. McNuol, S. 
Rozewski, T. Bartol, D. Rear
don ir E. Majchrzek.

Jaunieji Žiopso

Kai skautai užėjo in teis
mo ofisus in Los Angeles, 
pamatyti kaip musu teismo 
ratai sukasi, jie tenai užtiko 
‘Moving Pikczieriu’ aktor- o
ka, loszike, Mae West, kuri

Pottsville, Pa. — Utarninke 
popietu, trys kaliniai, piktada
riai: Raymond Thomas, 46 me
tu amžiaus isz Pottsville; Jo
seph Rogers, 45 metu isz 
Wilkes-Barre ir Herbert F. 
Klock, 30 metu isz Ashland, 
pabėgo isz Schuylkill pavieti- 
no kalėjimo, bet apie 10:10 va
landa vakare, vienas isz tu ka
linu likos susektas ant kalno 
arti Pottsville ir suaresztuo- 
tas per policija ir sugražintas 
in kalėjimą.

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento parapijos choras po var
gonininko Profesoriaus Sou- 
riaus vadovyste labai gražiai 
apvaikszcziojo savo klebono 
Kunigo Mykolo Daumanto var
duves. Visi susirinko in klebo
nija Seredos vakara ir labai 
gražiai padainavo ir parode 
savo pagarba ir meile savo kle
bonui. Kunigas Jonas Klimas 
Szv. Mykolo parapijos klebo
nas, Shamokin, atvažiavo ir 
dalyvavo tame gražiame vaka
rėlyje. Mokyklos vaikucziai su 
sesutėmis surengė labai gražia 
programėlė Klebonui Kunigui 
Daumantui ir vikarui Kunigui 
Jeronimui Bagdonui del jų
dviejų varduvių. Pavieni para- 
pijiecziai ir draugystes suteikė 
labai daug gražiu dovanu 
abiems kunigams.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos valstija dabar ap- 
vaikszczioja iszkilminga diena 
savo garbei ir savo pagarsini
mui. Valstijos virszininkai 
stengiasi parūpinti daugiau 
fabriku ir bizniu kad visiems 
butu darbo. Iki sziol niekas ne
paiso ir nesirūpino apie biznius 
ar fabrikus, bet dabar net poli
tikieriai stengiasi in valstija 
investi net ir kariszkus fabri
kus, kad visiems butu darbo ir 
užsiėmimo.

Eina pasitarimai kaip butu 
galima fabrikantams taksas 
sumažinti kad jie ežia pasiliktu 
ir kad kiti atvažiuotu bizni da
ryti. Daug .visokiu mitingu ir 
posėdžiu buvo laikoma Phila- 
delphijoje ir Harrisburghe kur 
visokie vadai pasisznekejo ir 
pasitarė kaip prisivilioti dau
giau fabrikantu ir biznierių iii 
Pennsylvanijos valstija. Jau ir 
beveik laikas kad tie musu va
dai ima susirūpinti. Iki sziol 
musu kompanijos, ypatingai 
augliu kompanijos visai nesi
rūpino ir staeziai nenorėjo kad 
kiti fabrikantai inlystu in 
Pennsylvanija, nes jie nenorė
jo kad kiti samdytu darbinin
kus ir taip priverstu daugiau 
mainiefiams mokėti. Tik keli 
metai atgal, mes žinome daug

yra dabar in teismą patrauk
ta ant szimto tukstaneziu 
doleriu skundo. Visi szitie 
vaikucziai akis iszverte žiu
rėjo in ta May West, kuri su 
jais baikas krėtė.

Holandijos, Australijos, 
Francuzijos ir Brazilijos 
Skautes merginos norėjo su
sitikti su Kardinolu Spell
man isz New York, prim ne
gu jos visos turėjo gryžti in 
savo namus. Jos taip ir pa

atsitikimu, kur mainu kompa
nijos staeziai varyte iszvare 
fabrikantus kurie norėjo savo 
fabrikus atsidaryti mažuose 
mainieriu miesteliuose.

Miller, So. Dakota. — Sena
torius Harlan J. Bushfield, (re- 
publikonas), 68 metu amžiaus, 
numirė, sirgdamas per koki tai 
laika. Senatorius kitados buvo 
Gubernatorius del S. Dakota 
vals.

ŽMOGUS NUSZAU- 
TAS VIESZBUTYJE
POTTSTOWN, PA. — Dvi- 

deszimts vieno meto amžiaus 
Norman Brown buvo ant smert 
nuszautas in Jačmes Kotelyje, 
Pottstown, Pa. Policija jieszko 
vieno žmogaus isz Norristown, 

tais yra intartag kaip to jau- 
nikaiezio nužudytoj as.

Jis buvo tris Sykius paszau- 
tas ir paliktas savo kambaryje. 
Policija ji surado ir greitai nu
vežė in ligonine, bet jis pasimi
rė pirm negu buvo atvežtas in 
ta ligonine.

Pirkie U. S. Bonus Sziandienl

DARBININKU 
BĖDOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Partijai, dabar labai rupi kad 
darbininkas daugiau dirbtu, 
daugiau pagamintu. Ta Darbi
ninku Partija dabar nepaveli- 
na darbininkams reikalauti di
desniu algų, nors dar vis skai-; 
tosi kaipo darbininko draugas.

Nežiūrint kad valdžia dabar 
valdo mainas ir kai kuriuos 
fabrikus, bet darbdavis toks 
pats koks ir buvo. Anglijoje 
darbininkai dabar jau apsi-i 
džiaugė su Darbininku valdžia 
ir partija. Jie baisiai daug ti
kėjosi isz tos savo valdžios ir 
apsiriko. Dabar jau Anglijos 
žmones ne taip greitai reika-Į 
lauja kad valdžia paimtu fab
rikus ar kitas pramones.

Darbininku Partija buvo 
prižadėjus visiems darbinin
kams duoti beveik visa pelną 
nuo fabriku ir kitu darbu. Bet 
dabar matyti kad valdžia labai 
brangiai kasztuoja tuos fabri
kus dirbti ir vesti, ir pelno kaip 
ir nėra.

Skautes Atsilanko Pas Kardinola

dare, atsilankydamos JJas 
Kardinola jonamuose ant 
Madison Avenue. Panele 
Adele Lynch Brazilijos mer
gina Skaucziu pirmininke 
ežia sveikinasi su Kardino
lu. Po jo kairei stovi Pane

Socialistai ir Darbininku 
Partija turėjo labai gera proga 
parodyti ka jie gali padaryti 
darbininkams kai jie paima 
valdžios vadeles. Bet iki sziol 
jie nieko gero nenuveike ir ma
žai ka gero darbininkams su-
teike!

KARAS SU RUSIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ko kad Amerika negali ilgai 
pakęsti Sovietu suvaržymo vi
soje Europoje. Dabar geras ir 
patogus laikas Sovietus pamo
kinti ir atstumti in Rytus, kur 
jie priguli.

Kaip ežia bus ir kieno vir- 
szus bus dar dabar negalima 
pasakyti, bet jau tiek mes žino
me kad gražumu su. Sovietais 
mes nieko nenuveiksime!

NENORI
KOMUNISTU

PAGELBOS
DETROIT, MICH. — Cali- 

fornijes Gubernatorius, Earl 
Warren, kuris dabar yra kan
didatas del Vice Prezidento 
vietos, staeziai pasakė kad,

Priesz Komunistus

Du Automobiliai
Susikūlė

Bohus Benes, mirusio Ed
ward Benes brolėnas, pasi
traukė isz savo vietos Cze- 
•koslovakijos konsulate ■ 
Amerikoje, pareikszdamas 
savo pasipiktinimą ir savo 
pasiprieszinima, ‘ ‘ Raudo
nam Faszizmu” jo kraszte. 
Jis atvažiavo in Amerika 
1942 metuose, ir dabar sako 
kad jis nori tapti Amerikos 
piliecziu ir jau niekados ne
nori gryžti in savo tėvynė, 
kur Komunistai vieszpatau- 
ja.

le Bab Twaalhoven, Katali
kių Skaucziu Holandijoje 
virszininke. Visos szitos 
Skautes buvo atvažiavusios 
in Cooperstown, N. Y., ant 
savo pasaulinio seimo. 

“Asz velei pasiduosiu ir busiu 
szituose rinkimuose sumusztas, 
pirm negu priimsiu Komunistu 
pagelba ar parama.”

Republikonu kandidatas del 
Vice Prezidento, Earl Warren 
atvažiavo in Detroit miestą su
prakaltomis. Jis prakalbas sa
ke Ohio ir Michigan valstijose 
ir daug ka pasakė apie kaip jis 
žiuri ir jaueziasi apie tuos Ko
munistus ir apie Rusija.

Kai jis sugryžo in New York 
miestą, laikrasztininkai jo pa
klausė ka jis mislina ir kaip jis 
jaueziasi apie Komunizmą, jis 
staeziai atsake: “Asz esu Ko
munizmui prieszingas. ” Jis to
liau pasiaiszkino kad per visa 
savo viesza gyvenimą kaipo 
politikierius ir valdininkas 
jies niekados nesikreipe prie 
Komunistu ir j u pagelbos nie
kados neprasze, ir dabar nepra- 
§zy§. Jis ir ežia pakartuojo kad 
jis velei pasitrauktu ar pasi
duotu pirm negu Komunistu 
paramos praszytu.

MILIJONAI ANT 
TABOKO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

in kitus krasztus.

2 ŽUVO; 6 SUŽEISTI

Isz viso tai aiszku kad mes 
siuneziame taboka in kitus 
krasztus visai už dyka, kad 
musu tabokas ežia, namie neat
pigtu. Tai tik kitas pavyzdys 
musu valdžios kvailiszkumo.

BETHLEHEM, PA. — Jau
na mergina ir jaunas vyrukas 
žuvo ir szeszi kiti buvo labai 
sužeisti kai du automobiliai 
susikūlė ant vieszkelio tarp 
Hellertown ir Freemansburg, 
netoli nuo Bethlehem, Pa.

Stanley Novak, asztuonioli- 
kos metu amžiaus vyrukas ir 
Norma Cambiatto, dvideszimts 
vieno meto amžiaus mergina, 
isz Bethlehem, pasimirė in 
Szvento Luko ligonine. Visi ki
ti buvo in ta paezia ligonine 
nuvežti. Ju vardai: Michael 
Buckno, septyniolikos metu' 
amžiaus, Howard Engler, Mar
tha Kozul, ir James Gomez, vi/i 
si isz Bethlehem; Donald Eng-j

ler isz Easton ir Stanley Rice, 
isz Springtown.

Novak su dviem merginom 
gryžo isz pikniko automobily
je, kuri vairavo Buckno. Do
nald Engler vairavo automo
biliu kuriame važiavo jo brolis 
ir du kiti vyrukai. Jie gryžo isz 
vakaruszku po beisboles loszi- 
mo.

Automobiliai buvo visiszkai 
sudaužyti.

______________ _________ _ __________________, *' I '

NAUJAS " Ž -L
AMBASADORIUS

' • • '■* ■ ■ t >' •/

LIMA, PERU. — Harold H.. 
Tittman, naujas Amerikos 
Ambasadorius in Peru pribuvo 
in ta kraszta ir užėmė savo 
nauja vieta. Ji pasitiko ir pa/ 
sveikino Peruvijos virsziniri- 
kai ir Ambasados nariai. Po
nas Harold Tittman yra jau se
nas vilkas dipliomatijos darbe, 
Jis buvo Amerikos Ambasado
rius in Haiti pirm negu jis bu
vo ežia paskirtas.

TRUMAN AS IR '
REPUBLIKONAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dar priesz rinkimus gal jam 
reikes tuos paežius Republiko- 
nus susiszukti ir pasitarti kas 
daryti apie Rusija ar gal net it 
apie kara? Tada tu Republiko
nu pagelba jam butu verktinai 
reikalinga. . -

Gubernatorius Dewey ir Gu
bernatorius Warren, Republi
konai, visai kitaip savo vaju 
varo; jie nei vieno nekaltina, 
niekam velniu neduoda, priM- 
pažinsta kad Amerikoje randa
si labai daug geru Demokratu, 
kad Republikonai stebuklu ne
padarys ir draugiszkai žmo
nėms pataria kad jau laikas del 
permainos ir kad butu patarti
na Republikonams duoti krasz- 
to vadeles.

Kitais laikais, per kitus rin
kimus gal ir buvo gerai velniu 
duoti prieszingai partijai, bet 
ne sziandien, kada daug dides
ni ir svarbesni klausimai Už
sienyje reikalauja iszriszimo. 
Mums sziandien daug labiau 
rupi žinoti kas bus su Europa, 
kaip bus su Rusija ir kur mes 
einame Užsienio politikoje! 
Dabar ne laikas viens kitam 
velniu duoti, bet laikas gerai 
pagalvoti, pasitarti ir apsižiū
rėti, nes karo pavojus daug ar- 
cziau negu mes norime prisipa
žinti.

14 ŽUVO CAIRO 
MIESTE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
jieszkojo. Tie zokoninkai ta 
Žydą karininka buvo paslėpė 
savo koplyczioje.

Arabu Karo Sztabas pasi- 
aiszkina kad tie Arabai nebu
vo ju armijos kareiviai, ir už 
tai Arabu Karo Sztabas ežia 
nekaltas. 11 . u /,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS , 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::
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