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SUKILIMAI KORĖJOJE
Isz Amerikos Berlyniecziai In Talka

KOVA PRIESZ
KOMUNISTUS

WASHINGTON, D. C. — 
Jeigu tu esi darbininkas Lietu
vis ar Szvedas, tau sunku, be
veik negalima atvažiuoti in 
Amerika. Bet jeigu tu esi Ko
munistas, tu gali kad ir szian- 
dien ežia atvažiuoti.

Mes priimane ir pasikvie- 
cziame sveczius isz kitu krasz
tu in Amerika. Jiems tik rei
kia gauti viza isz musu konsu
lo, ir tada mes ežia jo paklau
siame kur jis važiuoja ir kaip 
ilgai jis ketina pasilikti.

Dvideszimts asztuoni tuks- 
taneziai tokiu svecziu isz Ko- 
munistiszku krasztu taip atva
žiavo ir paskui dingo Ameriko
je. Niekas nežino ka jie dabar 
daro ir kur jie gyvena. Septy
niolika tukstaneziu tokiu sve
cziu pasisakė kad jie tik per 
Amerika važiuoja in kitus 
krasztus, ir ežia musu kraszte 
kur nors dingo. Tūkstantis ir 
septyni szimtai studentu isz 
Komunįstiszku krasztu ežia at
važiavo mokintis, bet dabar 
niekas nežino kur jie mokinasi 
ar kur jie gyvena ar ka jie 
daro?

Kiti gauna viza in Meksika 
ir važiuoja per Amerika, kur 
jie apsigyvena ir nieko nežino 
apie juos! Jis ežia atvažiuoja 
ar . paskui dingsta. Gerhart 
Eisler buvo vienas isz tokiu. 
Jis turėjo viza, pasporta va
žiuoti in Meksika per Ameri
ka. Bet jis pasiliko Amerikoje 
per tris metus. Ir policija tu
rėjo daug bėdos kol ji suėmė ir 
pasmerkė ant trijų metu in ka- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKOS SEK
RETORIUS PAS 

POPIEŽIŲ

Pasitarė Apie Taika. 
Popiežius Geras Tarpi
ninkas Tarp Rytu Ir 

Vakaru

T autu Sanj unga 
Insako Arabams 
Ir Žydams Liautis

Amerikiecziams ir Ang
lams dabar reikia daugiau ir 
didesniu vietų eroplanams 
nusileisti Berlyne su maistu. 
Kai Sovietai užkirto visus 
kelius ir geležinkelius, kad 
Ali j antai negalėtu maisto 
pristatyti tiems Vokiecziams 
kurie randasi po Anglijos ir 
Amerikos priežiūra, tai tada 
Anglijos ir Amerikos szta
bas nutarė vežti maista ir ki
ta tavora eroplanais. Taip 
dabar ir daro. Bet tokiam 
darbui, kai tukstaneziai ,ero-

planu lekia in Berlyną kas
dien, reikia daug daugiau 
vietų tiems eroplanams nusi
leisti ir pakilti.

Szimtai Vokiecziu mote
rų dabar padeda tokias vie
tas intaisyti. Czia kelios Vo
kietes akmenis daužo ir ly
gina žeme Tegel mieste, kur 
yra taisoma dar viena tokia 
eroplanams vieta, nes Tem- 
pelhof aerodramas negali vi
su eroplanu priimti ar aprū
pinti.

NEAPLEIDŽIA

KONSULATA

STOKA MĖSOS

Mėsos Nebus Visiems 
Gana Per Visus Metus

.WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos agronomijos sztabas 
praneszza kad Amerikiecziams 
nebus gana mėsos per visus me
tus. Jie sako kad ūkininkai, 
ifarmeriai negana avinėliu sze- 
ria ir maitina, kad butu gana 
mėsos visiems. Jie sako kad 
ūkininkai negali gana j u au
ginti, nes per daug kasztuoja 
paszaras. Jie sako kad sziais 
metais bus mažiau negu buvo 
1926 ir 1927 metuose. Avinėliu 
skaiezius yra mažiausias in 
dvideszimts keturis metus. Ne
buvo gana lietaus ant tu ukiu 
ir paszaras buvo per brangus, 
ir kviecziu ir javu visur trum
pa ir trūksta, nors derlius bu
vo labai geras. Ūkininkai ne
paiso kaip ir kiek žmones rei
kalauja maisto, nes jiems val
džia už viską primoka.

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia pranesza 
kad musu Konsulatas ant ma
žos Francuzu salos, Martinique 
nebus apleistas. Sala randasi in 
Carribbean juras. Valdžia keti
no ta konsulata uždaryti kaip 
tik karas užsibaigė, bet Karo 
Sztabas aiszkina kad tas kon
sulatas mums dabar labai rei
kalingas, del susisiekimo ir del 
žinių gavimo isz daug Europos 
krasztu.

JOHN LEWISAS
DAUG REIKALAUJA

Anglys Pabrangs

CINCINNATI, OHIO. —
Kompanijų atstovai ir agentai 
sako kad nieko gero neiszeis 
isz visu tu pareikalavimu, ku
riuos Lewisas dabar stato. Jei
gu Lewisas gaus mainieriams 
visa tai ka jis reikalauja, tai 
anglys dar labiau pabrangs ir 
bus sunku tas anglis parduoti. 
Nes jau ir dabar daug žmonių 
iszmeta savo anglinius peczius 
ir perkasi aliejaus, elektros ar 
gazo peczius.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VETERANAS
NUSZOVE DU KITU

VETERANU

Guvusis Kareivis Už
pyko Kad Jis Negavo

Pensijos

BUFFALO, N. Y. — Sužeis- 
tas kareivis ant smert nuszove 
du buvusiu kareiviu, kurie dir
bo veteranu ofise. Jis juodu 
nuszove su Vokiszku braunin
gu revolveriu.

Policija sako kad to kareivio 
vardas yra Bernard V. Lenbits 
apie keturios deszimts septy-
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VATIKANAS, ITALIJA.
Amerikos Sekretorius Mar
shall buvo nuvažiavęs pas 
Szventa Tęva, Popiežių Pijus 
XII, in Popiežiaus vasarini pa
lečių. Jis nuėjo pas Popiežių su 
savo žmona ir savo patarėju. 
Popiežius juos priėmė savo 
knygyne ir pasisznekejo 
Amerikos Sekretoriumi 
puse valandos.

Laikrasztis Osservatore 
mano raszo kad Popiežius ir 
Marshallas pasisznekejo ir pa
sitarė apie taika ir apie viso 
svieto gerove. Jiedu ypatingai 
daug kalbėjo apie Europos 
klausima ir Italijos likimą. 
Amerikos nusistatymas priesz 
Komunistus taipgi buvo ap
svarstytas.

Kai kurie laikrasztininkai 
sako kad Popiežius kalbėjo ir 
apie Ispanija, bet Vatikano 
laikrasztis užsigina ir sako kad 
Ispanija visai nebuvo paminė
ta.

Dabar eina gandai kad Vati
kano laikrasztis patarė kad 
Vatikanas, tai reiszkia Popie- gj pasitffluktU.

_ Popiežius Pijus XII Ir Sek. Mar

su
per

Ro-

žius, sutiktu būti tarpininku 
tarp Vakariniu tautu ir Rusi
jos. Bet kol kas tikru žinių nė
ra ir ežia tik gandai, ir mes nie
ko tikro dar nežinome.

RUSIJA SPAUDŽIA

BERLYNĄ

skalias Pasitarė Apie Viso 
Svieto Gerove; Rusija Stengiasi 
Mus Isz Berlyno Iszvaryti; 
Amerikos Kariszki Laivai Ran* 

dasi Arcziau Prie Europos
KORĖJA. — Rusija paskelbė kad 

Raudonoji Armija pasitrauks ir dabar 
traukiasi isz sziaurines Korėjos dalies, 
tik szitos žinios buvo paskelbtos, tai 
Komunistai pradėjo sukilti priesz valdžia,
nes jie dabar mato proga valdžia pasisavinti.

Komunistai Pietinėje Korėjos dalyje, kur 
Amerikiecziai valdo, teipgi ima sukilti, rei-l 

kalaudami kad

jos 
jau 
Kai

JNSAKYMAS PALES
TINUI LIAUTIS

V1S11

Amerikos kariuomenes teip

savo darba ir varo pirmyn. 
Sovietu “Triksas;” jie visam

BERLYNAS. — Kai Tautu 
Sanjungos atstovai tariasi ir 
svarsto visokius klausimus sa
vo posėdyje, Rusija dar labiau 
spaudžia Berlynieczius ir dar 
labiau trukdo Amerikai, Ang
lijai ir Francuzijai vežti mais
tą in Berlyną. Amerikos atsto
vai szita pastaba padare posė
dyje, bet nieko nebuvo nei nu- 
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Neturime Vado
Visi mes aiszkiai matome 

kad sziandien mums verktinai 
reikia gero ir drąsaus vado. Vi
si mes taipgi gerai žinome kad 
nei vienas isz tu kandidatu dęl 
Prezidento vietos nėra vadas, 
kad kaip Trumanas taip ir De
wey yra mažo masto žmogeliai, 
kurie nėra tinkami in tokia 
augszta ir atsakominga -vieta.

Jie yra maži ir prasti žmo-.

PARYŽIUS. — Tautu San. 
jungos Taryba vienbalsiai nu
tarė ir insake Israeliui ir 
Eigiptai liautis ir visa kariavi- 
ma sustabdyti.

Jau penktas sykis kai Tautu 
Sanjunga tokius insakymus 
yra iszleidus tiems Arabams ir 
Žydams.

Amerikos delegatas jau bu
vo pasirengęs inneszti kad po
sėdis baigtųsi,-kai Syrijos de
legatas innesze ta pareikalavi- 
ma kad visi Sz Ventoj e Žeme j e 
nustotu kariavę.

Taryba taipgi pareiszke kad 
Žydai tenai turi tuoj aus isz-

Rusija taip 
Tai jau senas 
svietui paskelbia kad Rusijos armijos pa

• | iv Ziyučii ienai buri uuujaus um-

Visa ValuZia \ tirti nužudymą Kunigaikss-

gerai iszlaivin
ima per sukta bu. Žydai gžrasi net ir didžiuo-

kuri vede ar

sitraukia ir duoda žmonėms 
ir laisve, bet palieka tenais 
tus Komunistus, kurie 
politika ta pati darba 
mijos. Kaip tik taip 
ro Korėjos kraszte.

tada
vesti,
Sovietai dabar da

ežio Folke Bernadotte, kuris 
tarpininkavo tarp Žydu ir Ara-

INTARIA GRAIKU MAINIERLA’ 
ARMIJAS STRAIKUOJA

Amerikos Pasiuntinys Nori Užlieti Mainas 
Sako Graibai Mažai Ka Prancūzijoje 
Daro Priesz Sukilėlius

------ — * PARYŽIUS. — Francuzijos

jasi kad jie ta Tautu Sanjun- 
gos atstovą nužudė. Jo vieta 
užėmė nors laikinai Daktaras 

‘ Ralph Bunche, kurie staeziai 
visiems Tautu Sanjungos na
riams pasakas kad jeigu nebus 
Žydams ir Arabams greitai už
drausta kariauti, tai jis pasi
trauks ir atsisakys, nes jis yra 
tikras kad visa Szventoji Že
me pavirs in karo lauka.

Jis sako Tautu Sanjungos 
Taikos komisija stengiasi at
statyti pietini rubežiu, per ku
ri Žydai sakosi kad jie persi-

nes, o aplinkybes dabar reika
lauja tikrai didvyrio.

Taipgi aiszku kad mes toli 
atsilikę nuo kitu krasztu, kai’ 
mieruojame savo politikierius 
su Europos dipliomataįs. Tiesa 
prisipažinus mes nesupranta- j 
me ka politika eiszkia. Mes tik 
žinome kad tai ka mes turime! 
netinka mums ir neatsako in 
musu reikalavimus,

(Tasa Ant 2 Puslapio)

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Amerikos Ambasadorius Grai
kijoje, Henry F- ^rady sako 
kad Graikijos armijos beveik 
niekq nėra nuveikusios priesz 
sukilėlius savo kraszte, ir jis 
sako kad Amerikos valdžiai 
szitoks nieko nedarymas nepa
tinka.

Bet kai laikrasztininkai jo 
užklausė ar galimas daigtas 
kad Graikijos armijos tyczia 
nieko nedaro, laukdamos dau- 
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valdžia pasiuntė savo vaiska 
numalszinti mainierius ir pa
stoti kompanijoms kelia, nes 
jau buvo rengiamasi mainas 
užlieti su vandeniu per strai- 
kas.

Keliose vietose policijantai 
susikirto su straikuojaneziais 
mainieriais. Francuzijoje dar
bininkai beveik kasdien strai- 
kuoja. Daug szitu straiku su
kurstu ir pradeda Komunistai, 
kuriems rupi valdžia nuversti.

lauže. Szita komisija sako ji 
nieko negali daryti, nei derin
tis kol tas rubežius bus atsta
tytas.

Rusija pritarė visiems ki
tiems ir sudarė devynis balsus 
isz vienuolikos. Bet kai iszejo 
ant balsu del inneszimo tuoj aus 
ta rubežiu atstatyti, Rusija nu
tarė nebalsuoti.

Laikinas tarpininkas ir Tau
tu Sanjungos atstovas Dakta
ras Ralph Bunche sako kad Žy-

(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
rinkti ir pasitarti.

'Christopher Kolumbo diena 
atėjo ir praėjo ir niekur niekas 
nieko Washingtone nedare, ne
paminėjo ir neapvaikszcziojo 
ta diena to žmogaus kuris at
rado musu kraszta. Kodėl taip j 
buvo sunku pasakyti. Gal mu
su valdininkams nepatiko kad 
tas Kolumbas buvo Ispanas ir 
Katalikas. 6 musu valdininkai 
sziandien rodos neapkenezia 
Ispanu ir bijosi Kataliku. - 
. O gal ežia dar ir kita prie
žastis buvo. Gal musu žmones 
iszgirdo kaip Sovietu Rusijos 
propaganda dabar tikina kad 
kokie szeszi Ruskiai atrado 
Amerika keliais szimtais metu 
pirm negu tas Ispanas Kolum
bas ežia atvažiavo.

Vien tik Ispanijos Ambasa
das Washingtone apvaiksz- 
cziojo ta diena. Kai mes ejome! 
mokslus, ta diena'buvo visu ir 
visur apvaikszcziojama. Mes 
programėlės rengeme, prakal- 
beles sakeme ir kartais net ir 
laisva diena nuo mokslo aptu
rėjome. Bet dabar Amerikos 
atradėjas jau isz mados iszejo!

1 • • - ‘ ”

Mainieriu bosas, John L. Le
wis dabar gaus penkios de
szimts tukstaneziu doleriu in 
metus algos. Tai daugiau negu 
koks kitas unijos vadas ar vir- 
szininkas. Mainieriams yra be
veik padvigubintos duokles 
kad mainieriu unija turėtu dar 
daugiau milijonu savo ižde. 
Lewisas perspėjo visus delega
tus kad iždas turi būti didelis, 
nes kita syki valdžia gali už
dėti deszimts milijonu bauda 
ant mainieriu. Jeigu Lewisas 
sako kad jis tiki kad valdžia 
tokia bauda uždės ant mainie
riu, tai kaip jis ketina prasi
žengti? Jis jau dabai tokiu isz- 
sireiszkimu pareiszkia kad jis 
ketina, valdžiai pasipriėszinti.

Mainieriai pirmiau mokėjo 
apie du doleriu ant menesio; 
dabar mokes keturis dolerius. 
Reiszkia; dabar keturi szimtai 
tukstaneziu minksztos anglies 
mainieriu ii asztuonios de
szimts tukstaneziu kietos ang- 
lėis mainieriu, savo vadams 
duoda apie milijoną doleriu 
kas menesis. Tie kurio nedirba 
ąr kurie gauna pensijas turės 
mokėti po doleri ant menesio. 
Insiraszyti in unija pirmiau 
kasztavo deszimts doleriu, da- 
bar kasztuos penkios deszimts 
doleriu.

Tik vienas delegatas tame sei
me iszdryso pareikszti savo pa- 
siprieszinima. Mike Demchak, 
isz St. Michaels, Pa. Jis drąsiai 
pasakė kad jis nori kad visi ži
notu kad jis visam tam prieszi- 
nasi. Bus žingeidu pasekti ir 
pažiūrėti kaip ilgai szitas žmo
gelis pasiliks unijos valdžioje 
ar bus delegatas in kitus mai
nieriu seimus.

• •

Posėdžiai ir (konferencijos 
Berlyne ir Moskvoje nieko ge
ro mums nedavė ir negalėjo 
duoti. Amerika stengėsi patai
kauti ir nusilenkti, Rusija nie
ko nenorėjo duoti ir nei ant 
vieno klausimo nenusilenke. 
Mes jau buvome pasirenge vis
ką mesti ir pamirszti konfe
rencijas ir posėdžius, bet Pran
cūzijos atstovai prasze kad dar 
nors syki visi stengtųsi susi

Mes jau metai atgal raszeme 
kad Tautu San junga nieko ne- 
reiszkia, kad ji yra be jiegos. 
Mes taip ir dabar sakome. Tau
tu Sanjunga gali tik szneketi 
ir tartis, bet nieko negali pri
versti. Rusija gali visa. ta. San
junga rytoj panaikinti ar isz 
jos pasitraukti. Tautu Sanjun- 
gos Taryba nieko negali daryti 
nes Rusija gali jai uždrausti.

Amerikos Sekretorius Mar
shall jau visiszkai piktas ir 
vieszai sako kad jam visi tie 
mokomoliai nepatinka. Angli
jos Bevinas vieszai pasakė kad 
Anglija, dar karo nesirengia 
paskelbti. Ir paskui jis pridėjo: 
“Prie to mes dar nepriėjome.“ 
Kai atstovai ir dipliomatai ima 
szitaip kalbėti, tai jau prastai 
iszrodo.

Mes raszeme ir sakeme kad 
mes tikėjome kad Amerika isz 
Berlyno pasitrauks. Mes ežia 
suklydome ir vieszai prisipa- 
žinstame. Dabar matyti kad 
Amerika pasirengus in kara 
stoti, bet isz Berlyno nepasi
traukti.

Rusija dar vis stengiasi mus 
isz: to Berlyno iszvaryti. Iki 
sziol ji gazdino ir mums gra 
sino. Dabar Sovietai gal steng
sis mus isz Berlyno iszvaryti su 
savo armijomis. Tada jau bus 
sunku pasakyti kas atsitiks.

« • • • •

Amerikos Karo Szta.bas irgi 
nemiega. Kariszki laivai yra 
siuneziami isz Pacifiko vande
nynu in Atlantiko mares, ar- 
cziau prie Europos. Karisz- 
kiems laivams naujas uostas 
yra intaisytas in Jacksonville. 
Mažbsni kariszki laivai yra 
siuneziami Turkams. Ameri
kos kariszki eroplanai yra pa- 
siunsti in Sziaurine Afrikos 
puse. Penkiolika tukstaneziu 
vyruku bus paimta in vaisku 
Gruodžio menesyje. Daugiau 
kariszku polici jautu in Japoni
ja; daug daugiau kareiviu ir 
karininku yra siuneziama in 
Vokietija, ypatingai in Berly
ną.

—————— e e
Ne viena Amerika taip gink

luojasi. Anglijos Valdžia su
stabdė savo armijos nusistaty
mą paleisti visus tuos kurie ke
lis metus vaiske isztarnavo. 
Anglija dabar dar didesne ar
mija. statosi. Anglijos laivynas 
rengia daugiau negu szimta 
kariszku laivu, kuriuos valdžia 
buvo jau paleidus ir a.tstaczius. 
Kariszki eroplanai dabar yra 
statomi ir rengiami.

POLITIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Už tai nebotu pro szali vi
siems mums saves pasiklausti 
ka politika mums reiszkia, ka 
ji turi isz musu reikalauti ir ka 
ji turi mums duoti.

Bet pirmiau nors žodi kita 
apie Wallace, kuris sudaro tre- 
czia partija ir treczia kandida- 
ta. Vėliau mes daugiau steng- 
sirnies apie ji ir apie jo parti
ja su jumis pasiszneketi.

Ponas Wallace su savo tre
czia partija, kuri Komunizmu 
atsirūgsta, parodo isz kur ve
jas puczia ir koks pavojus 
mums dabar gresia. Jis sakosi 
kad jis yra žmonių iszrinktas 
kandidatas, ir beveik galima 
sakyti kad jis teisybe sako. 
Mums niekados taip nereikejo 
pranaszo ir iszganytojo kaip 
dabar reikia, ir už tai daug 
žmonių, kaip tas skęstantis 
žmogus kad ir už sziaudo stve- 
riamies.

Jeigu tas kuris bus iszrink
tas Prezidentu vis stengsis vi
siems pataikauti ir visiems 
lenktis del gero žodžio ar del 
balsu, votu jeigu jis vise steng
sis su Amerika prieszais de
rintis, ir jeigu jis vis uores pa
laikyti viską kaip buvo ar yra, 
tai mes galime būti tikri kad 
tas pats Wallace ar kitas toks 
pats, per kitus rinkimus jau 
bus galingas prieszas laisves 
ir net gyvybes. Dabar mes isz 
Wallace juokiamies, ir szidina- 
mies ar staeziai jo neapken- 
cziame. Bet kita syki -mes to
kio kandidato gal jau bijosi- 
mies, nes jis bus galingas. Ir 
tada gal jau bus pervelu priesz

------------X----- ------------~

BALTAS VAIDULIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

atidarė duris, dirstelėjo in vi
dų sales, nes nieko navatno ne- 

! pamate, tykumą viduje viesz- 
į pūtavo, viskas stovėjo ant sa
vo vietos, o jaunas aficieras 
miegojo kietu miegu, žinoma 
kaip kožnas jaunas.

Neradęs to, ko jieszko jo, 
pridarė pamaželi duris, bet su 
raktu ne užsuko, ne norėdamas 
■su niekuom priesz kitus iszsi- 
duot.

Ant rytojaus buvo saule 
augsztai, kada Jurgis inejo in 
pakaju Gawestono. Nuo senei

jau jo lauke tonais Ona. su pus- 
ryežiais, o Gawestonas su ne
kantrumu norėjo dasižinot, ka 
jam Balta pana pasakė. Atida- 
vias laba ryt., vos sėdo prie 
stalo, tuojaus paklausė Gawes
tonas:

— Na kaip ten ponui nak
tis praėjo?

Labai smagei, atsake 
Jurgis Brown, toji Balta ponia 
labai puikios szirdies ir daug 
žinoma, ne tiktai žino apie vis
ką, nes ir dvarus turi ant par
davimo.

Da t uju žodžiu ne pabaigė 
kalbėjus, kad sztai pana. Ona 
pradėjo sau trusdama prie sta
lo isz lengvo dainuot: “Asz 
teisi mergaite visados!“ Sku-

bei dirstelėjo ant josios Jurgis, 
ba tasai balsas buvo suvis pa- 
naszus ant balso girdėto praei
ta nakti. Ona vienok atsiuko 
greitai ir nusidavė atneszt pus- 
ryczius; Jurgis-gi suprato tai 
iszejima, o ne turėjo nužiūrėji
mo, idant Ona turėtu koki susi- 
neszima su mergina, atsiminė 
vienok prisakyma Baltos po
li ios>, jog turi tylėt.

— Ko taip greitai nutyla.i.’Į 
Paklausė Gawestonas.

— Ba in pati laika atsimi-į 
niau sau, jog man Balta ponia 
viską, lea maeziau ir girdėjau 
liepė užlaikyt slaptybėje del to 
gi iszdrystu pono praszyt idant 
ponas apie nieką, manes ne
klaustom, ba daviau del josios

PERGALE

Visa tai mums namie reisz
kia, kad musu valdžia daug 
daugiau bilijonu doleriu pa
skirs del apsiginklavimo. Mes 
paskirsime pustreczio bilijono 
doleriu kas Mietai kad tik ap
ginklavus Europa, o kiek mes 
patys praspendysime, praleisi
me ant apsiginklavimo, dar 
sunku pasakyti.

Karo Sztabas labiau reika
lauja pinigu ir ginklu negu ka
reiviu. Karininkai sako jiems 
labai lengva kareivius iszmo- 
kinti ir iszlavinti, bet baisiai 
sunku fabrikus pastatyti ar ga
na kariszku eroplanu ir karisz
ku laivu pagaminti.

r • •

Visos žinios butu valdžios 
peržiuretos ir visi laikraszcziai 
butu valdžos žinioje.

ji stoti ar priesz ji balsuoti.
Per šzitus rinkimus mes ne- 

sibijome to Komunistiniu insi- 
tikinimu kandidato, nes mes 
esame tikri kad jam norą noi 
mažiausios vilties laimėti rin
kimus. Bet kas drys pasakyti 
kad per kitus rinkimus toks 
kandidatas neturės jiegos ir 
galybes?

Ir kituose krasztuose Komu
nistai neiszdygo kaip pavasa
ryje grybai. Jie vystiesi, augo 
ir stiprėjo kai piliecziai juokie
si ir nieko nepaisė.

Wallace yra mums kaip 
ženklas ant dangaus, kaip pra- 
naszas kuris juodas dienas pra- 
naszauja. Pats pranaszas be- 
jiegis, bet kas žino kaip bus su 
jo pranaszystemis?

Jeigu Trumanas ar Dewey 
butu didelis' ir tinkamas vadas, 
tai neimtu vietos nei tam Wal
lace’ui ar jo partijai. Bet, da
bar, visi žmones jieszko to va
do, to pranaszo ir niekur ne
randa, ir už tai net ir Wallace 
su savo partija randa pritarė
ju ir rėmėju.

Tauta, kaip ir armija, be va
do žuvu§. Mes seniai kada 
Szventame Raszte skaitėme 
kur aklas akla nuveda. Visi 
mes sziandien jieszkome vado 
ir nerandame.

Trumanas turėjo proga ir 
labai gera proga vadovauti ir 
pasirodo bejiegis, kuris pats 
vado jieszko. Gubernatorius 
Dewey dar nieko nenuveike, 
net nieko gero nei neprižadejo. 
Didvyrifezkumo ar vadovystes 
nei viename nematyti.

Boston, Mass. — Edward J. 
Barrett, trisdeszimts penkių 
metu amžiaus tėvas ir jo trijų 
metu amžiaus dukrele, Kath
leen, žuvo, kai ju namai sude
gė in South Boston. <

Buvusieji Roosevelto 
Pagelbininkai Peszasi 
Su Trumanu 
Isznaudoje Partija

Roosevelto Remiami 
Vice-Prezidentai 
Pražudo, Naikina 
Demokratu Partija

Senas Ruski u priežodis, ku
ris sako, “Du plikiai peszasi 
už szukas,“ labai gražiai at
vaizduoja ir iszaiszkina dvieju 
Naujos Dalybos Demokratu 
szposus, kurie, jeigu dar to- j 
liau taip mandravuos visus j 
dantis isz tu s'zuku iszdaužys. į 
Tiedu Demokratai nėra kas ki- j 
ta, kaip Henry A. Wallace ku
ris per keturis metus buvo 
Vice-Prezidentas po Franklin 
D. Roosevelto vadovyste ir 
Harry A. Truman, kuris Wal
lace’o vieta užėmė, kai jau net 
ir Rooseveltas negalėjo pakęs
ti tu Wallace’o nesąmonių, 
kvailyseziu ir dumiu ir tirsz- 
cziu svajonių apie Rytus.

Szitiedu dabar siekia augsz- 
cziausios vietos mums valdžio
je. Politiniai žiūrint ir kalbant, 
jiedu yra broliai, kurie per 
tiek metu vartnoja tas paezias 
politikos szukas. Bet dabar, 
kai jau nėra Roosevelto juos 
sulaikyti ir jiems kaili gerai 
iszlupti, jiedu Demokratu Par
tija dabar labai pažemino ir su- 
tersze. Jau nustatytas laikas 
kada ta Partija jau visai nueis 
trepais žemyn, kai Amerikie- 
cziai eis Lapkriczio (Nov.) an
tra diena balsuoti ir iszmesti 
Poną Trumana isz tu Wash- 
ingtono ofisu kuriems jis gar
bes neafnesze.

'Ta diena buvęs New York 
valstijos Gubernatorius Tho
mas E. Dewey ir Californijos 
Gubernatorius Earl, Warren, 
kandidatai del Prezidento, ir 

į Vice-Prezidento, parodys tei

singumą to seno Anglu priežo
džio, kad “Dvi galvos yra go
riau negu viena,“ nes jiedu 
dirbs isz vieno ir viens kitam 
patars ir padės. Vargiai kada 
Amerikoje buvo tokia graži ir 
gera, pora kaip szitiedu, kurie 
yra tam darbui tinkami už tai 
kad jie moka, iszvien dirbti ir 
veikti ir už tai kad jie moka 
iszvien dirbti ir veikti ir už tai 
kad abu ir atskirai, pavieniui 
ir greta turi daug gero patyri
mo žaip dirbti ir darbuotis.

Kai tik Gubernatorius War
ren buvo Republikonu iszrink
tas kaipo delegatas del Vice- 
Prezidento, Gubernatorius De
wey paskelbė kad. jo draugas ir 
bendradarbis jam ne tik padės 
ir patars ant visu vidaus ir už
sienio klausimu, bet kad jis 
jam paves darbus ir pareigas 
del viso kraszto geroves. Nei 
vienas Prezidentas Amerikoje 
niekados neprisieme savo Vice- 
Prezidenta in talka kaipo ben
dradarbi. Dewey bus pirmuti
nis.

Jus nepamirszote kad ir Tru
manas ir Wallace priėmė — ir 
net su padėka — Komunistu 
parama, per anuos va jus. Szian
dien nabagas Trumanas yra 
aklas, ar spaugas, ar kurezias, 
kai jis nemato ar nesupranta 
ar netiki kai visiems yra pri- 
parodoma ir kai patys Komu
nistai prisipažinsta kad jie yra 
Komunistai ir kad jie priguli 
prie Komunistu Partijos, ir tuo 
paežiu sykiu turi sziltas ir at- 
sakomingas vietas valdžioje.

Į Ir jis spiegia “red herring” 
j “raudona silke,“ “migdolai,“ 
kada tik Kongreso komisijos 
stengiasi Komunistus iszduoti 
ar suimti. Kodėl Prezidentas 
Trumanas, ar bet kokis kitas 
Prezidentas, nenorėtu iszgirsti 
teisybes?

: O tas Wallace tik sudreba, 
pecziai pakraipo, kai buvo už
klausiamas apie Komunistus 
Amerikoje. Jis tik ginasi kad 
jis nėra. Komunistas. Bet visi 
Komunistai visa kosere skel
bia kadvi si jie ji rems.

Niekas neabejoja. Dewey ir 
Warren isztikimybes Ameri
kai. Ir vieno ir kito nuveikti 
darbai parodo kad jie paliko 
vienybe, kad jeigu nesipesza 
kaip tiedu Ruskiai tame prie
žodyje už szukas. O Trumanas 
su Wallace žiuri in Prezidento 

i vieta kaip ir savotiszkos galy
bes proga. Dewey ir Warren ti- 

' ki kad Amerikiecziai visokiu 
! kilmių ir tikybų gali isz Ame- 
ĮrikoS iszguiti visus tuos niek- 
sziszkus Komunistu darbus, ir 
iszvalyti visus Komunistus 
(isz Amerikos) kurie nenori 
dirbti sykiu su mumis po val
džia kuri duoda laisve ir ne
priklausomybe. Visi tokie Ko
munistai turi suprasti kad 
jiems yra ne tik teise, bet ir 
pareiga mums in talka stoti ir 
iszvien su mumis dirbti musu 
kraszto gerovei.

Stokite kaipo isztikimi ir su
pra tly vi darbininkai in Repu'b- 
likonu Armija, kuri yra nusi- 
staezins priesz tuos krasztus 
kurie smurtu ir kardu valdo, 
kuri invertina tavo insitikini- Į 
mus ir saugoja tavo teises, iri 
kuri isztiestomis rankomis pri-1 
ims tuos Europos benamius,’ 
kurie dabar vargsta vergijoje. '

— Apgarsinimas.

žodi, jog niekam nieko ne sa
kysiu. Praszau man vienok pa
sakyt, ar tai teisybe, jog szian
dien tame dvare bus licitacije? 
Ar tas dvaras tikrai ketina bū
ti parduotas, ar locnininkas to
jo dvaro numirdamas ne pali
ko jokiu popieru ir suksesoriu ?

— Tasai dvaras po teisybei 
priguli panai Onai, atsake Ga
westonas, kurios brolis senei 
numirė. Ji-gi labai czion neri
mauja, tai turi mieri po parda
vimui dvaro iszkeliaut in Ir- 
landije, o kaip asz tikuosiu, 
kupeziu ant to užkerėto dvaro 
ne atsiras, tai asz busiu pri
verstas, nupirkt del saves, 
idant galetau priskubint kelio
ne panai Onai iii Irlandije, o 
kuriai labai ilginasi.

— Kasžin, vienok, tarė 
Jurgis linksmai, gal ir asz im
siu dalybuma licitacijo. Tai 
pasakius dirstelėjo ant panos 
Onos, kuri davė ženklą idant 
tylėtu.

Kol Gawestonas, kuris tai 
iszgirdias pabalo kaip drobe, 
spėjo atsakyt, iszgirdo svetai
nėje daugybe žingsniu, buvo 
tai ženklas, jog pribuvo žmonis 
ant licitacijos. Kada už valan
dėlės vėliaus Gawestonas su 
Jurgiu in svetaine inejo, jau 
rado pilna prisirinkusiu žmo
nių, vienu kaimuoeziu isz Ave
nel, o tarp ju Diksona, skubei 
sznekanti. Senas Geraldas-gi 
apeitinejo visus, vieszindamas 
su vynu ir arielka ir akvatinda- 
mas ant licitacijos, daduoda- 
mas:

(TOLIAUS BUS)
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Baltas Vaičiulis
(Tasa)
—

— Pasilikite sveiki, myle-l 
mi prietelei, tarė Diksonas, iii 
kaimuoczius, o ryto sueisime 
in paloci, ne užmirszkite laiky
tis kuopelėje!

Visi tuojaus pradėjo skirs-1 
lytis, velidami vieni kitiems- 
“labos nakties!” Diksonas su
jaunu aficieriu nusidavė in 
dvara.

Ne vienas isz susirinkusiu' 
kaimuocziu ne nužvelgę, jog 
per ta visa laika dvieje, senis 
ir mergina, pasislepia, krūmuo
se ne toli karczemos, viską ma
te ir girdėjo, o dabar, kada 
Diksonas su aficieriu skubino 
in dvara, abudu daug trumpes
niu taku einanczius iszlenke.

I
Kada tai dėjosi prie karcze

mos, tame laike sėdėjo Gawes
tonas savo pakajuje, kuris per 
siena buvo prie svetine su pa
veikslais, ir lauke ant vakarie
nes. Kelis kartus jau klausė 
apie pana Ona, nes ne josios ne 
seno Geraldo namieje ne buvo. 
Piktas ir su ne kantrybe atida-1 
re duris ir inejo in prieszaline ' 
svetaine, nes, o stebuklas! Ki-I 
tam gale svetaines, paregėjo 
Balta ponia, kuri vienok dabar j 
daug mažesne jam iszrode iri 
skambancziu balseliu grumo-; 
dama su ranka prakalbėjo:

— Sergėkis Gavestonai! Ba1 
apgavyste tavo išzsidave! Jei-' 
gu-gi svetimžemi, kuris szian- 
dien varde Edwino isz Avenel 
nakvynes nuo tavęs reikalaus, 
o tu ne priimsi ir jo praszymui 
ne užganėdinsi, tai žinok, jog 
pražuvis.

Vos tuosius žodžius isztare, 
puolė pas josios kojas didele 
kibirksztis, trenkė kaip isz ka
rabino o kada durnai prasi
sklaidė, vaidulio jau ne buvo.

Gawestonas pastyra. Kas 
velei? Kokis svetimžemis prfi- 
fizys jo kad priimtu ant nakvy
nes? Czia velei, jog apgavyste 
iszsidave? Tai ne galima! Se
na Morta žino, kas ja lauke, 
jeigu duota žodine dalaikyt! 
Ne! ne! Jis tuom ne pasiliaus, o 
in paloci nieką ne inleis. Da 
viena diena tiktai, o dvaras ir 
viskas bus jo locnastis, o tada, 
apie nieką ne raikės rūpintis.

Kada priesz valanda su sa
vim rodavojosi, o paskui in sa
vo pakaju sugryžo, rado jau ja
me Ona užimante rengimu va
karienes. Nenorėdamas sėdo 
prie stalo ir paklausė josios, 
kur taip ilgai buvo? Ona iszro
de kaip ir nerimanste apimta, 
nhs atsake malsziai, jog 'buvo 
kaime pas Diksona, kur ketina 
krikšztyt maža dukriuke, jog 
tiktai perszkadino tam Balta 
ponia, iszgazclinus ant kelio 
Diksona, einanti in kita kal
ina pas kunigą, jog paskui pri
buvo in kaima kokis tai aficie
ras isz Irlandijos, ir tasai ke
tina ryto būti pas Diksona in 
k amus.

Apsakymas tasai da labiaus 
iszgazdino Gawestonas, del to 
tai liepe Onai tylėt. Ant kart 
atsidarė duris, o in pakaju in
ejo senas Geraldas duodamas 
žine, jog kokis svetimžemis no
ri su juom matytis.

— Kad asz jo ne noriu ma
tyt! Suriko Gawestonas, tegul 
sau eina isz kur atėjo!

— Tas ne tinka, praszau 
pono! Tarė szidžei Geraldas, 
tasai ponas pribuvo ant prisa
kymo Baltos ponios ir reika-

kioju ineiti vardo Edwino gra- i 
f o isz Avenel.

Aid tu žodžiu nutilo Gawes-
Į 

tonas ir pabalo kaip lavonas; i 
Geraldais-gi naudodamas isz to' 
laiko, atidarė duris placziai iri 
paprasze jauna Jurgi Browna, 
kuris inejas pasikloniojo su 
guodone Gawestonui, o pada
vęs meilei ranka, tarė:

— Guodotinas ponas teik
sis dovanot, jog iszdrystu tur- 
bacyt, ateinu vienok iii czion 
isz prisakymo augsztesnes esy-j 
bes, ne kurios po teisybei sta-! 
ežiai prisakymo ne aplaikiau, I 
nes tiktai josios vėlimus, kadi 
užvaduot kotą bailinga žmoge
li. Praszau gi apie mane suvis' 
nesirūpint ir jokios turbacijosj 
sau ne daryt, troksztu, tiktai; 
pernakvot didėlėje svetainėje
kur talpinusi paveikslai prose
niu szito dvaro, ba ten turiu 
szianakt priesz gaidžius sueit 
su Balta ponia ir su ja pasikal- > 
bet. Užtikrinu vienok maloniu-1 
ga poną, kaipo kareivis ir vy
ras, jog isztikro tam vaiduliuii 
ne tikiu, o kad tame kokia ap-i 
gavyste datirtau, tai gali po-Į 
nas būti tvirtu ponui, jog asz 
taji vaiduli isz tosios aplinki
nes iszguisiu.

Laike, kada apie tai kalbėjo 
jaunas aficieras su karszcziu, 
prisižiurinejo jam iii akis Ga
westonas, kaip ir ant kokio vai
dulio ir murmėjo sau po uosiu:

— Tai ne gali būti! Tai ne-1 
gali būti!

Kada tasai žodis “agavys- 
te” in ausis jo atsimusze, su
drėbėjo ant viso kūno, ba at
ėjo jam ant misles žodžiai Bal
tos ponios.

Tuojaus vienok susilaikė, ba 
bijojosi su tuom užsidėt priesz j 
nepažinstama ir iszgalejo ant 
saves nevos -smagumą ir pra- 
sze jauna aficiera ant vakarie
nes. Kada, tasai pasidrūtino, 
atidarė jam Gawestonas sve-į 
taine su proseniu paveikslais 
vėlindamas jam su szaipu la-
bos nakties. Jurgis su žvake 
rankoje inejo in svetaine drą
siai ir narsiai ir pridarė pas
kui save duris, kurias Gavves-

Kai kareivis Robert 
Johnstone, isz Easton, Pa., 
buvo nužudytas Phillipinuo- 
se per kara jis paliko testa
menta, kuriame buvo para- 
szyta kad pinigai nuo jo ap- 
draudos (insurance) butu 
paskirti Amerikos kolegijo
se iszmokinti viena Japona, 
priesz kuriuos jis tada karia
vo. To kareivio apdrauda 

tonas pamaželi su raktu užsu
ko, sėdo ant savo vietos ir tarė 
in save:

—- Taip, norint tu mane ne 
pafropysi prigaut, ba dabar esi 
mano kalininku.

Planu Gawestono buvo da
bar, paklausyt už'dari u ka jis 
kalbės su Balta ponia. Per ma
te1 tai dienok jau priesz tai se
nas Geraldas, ir kad jam persz- 
kadyt padavė savo ponui ant 
vakarienes drūto vyno, kuris 
atsigerins gerai, sedadamas 
prie duriu tuojaus užmigo.

Jurgis Brown, inejas iii sve
taine, pastate žvake ant stalo, 
o pats sėdo ant dideles kėdės 
su vigadlivais atlaszais. Nes 
ne ilgai sėdėjo. Norėdamas nu
varvi navatnas misles, kurios 
jam in galva, ateitinejo, pa
ėmė žvake in ranka ir pradėjo 
apžiūrinei portretus (paveiks
lus) giminei isz Avenel. Ant 
kart, prisiart inias prie pasku
tinio portreto, atszoko adgal 
rodėsi jam, jog mato ant sienos 
savo locna veidą. O kad geriau 
persitikrini, paėmė isz kisze- 
niaus savo veidroleli, o prisi
žiūrėdamas gerai, labai stebė
josi, negaledams sau to pana- 
szumo iszdet. Stebėdamasis ir 
susi judi nias jau norėjo atsi
traukt, kad sztai toje vietoje 
kur kabojo paveikslas pasku
tines grafienes, trauksis oro 
užgesino jam žvake, o szaltas 
vejas isz visu szaliu apipūto. 
Vienlaikai iszgirdo skambėji
mą kanklių, ka isz už pa veiks
lo iszsigavinejo in puiku baisa 
motoras dainuojenti Skotiszka 
dainele:

Asz teisi mergaite visados,
Ne bijau ant svieto bėdos,
Asz szitaje naktele nemiegu, 
Ba užmirszt apie mylima ne-

Jurgis adbulas pasiyre su 
staigu, norint, buvo tamsu, o 
rodos kode, ant kurios sėdėjo 
užsimislino. Kas su juom darė
si, ir apie ka mistino? Kaimas 
in kuri vakar pribuvo, nudavė 
jam, jog kitados mate, jog tas 
pats dvaras, paloms ir svetai
ne. C) dabar, kaip iszgirdo taje 
dainele ir patogu ponia, kurie 
isz senu laiku pamena kaip per 
miglas ir lankei ja girdėjo dai- 
nuojente prie skambinimo kan-

Amerikieczio Kareivio Palikimas

buvo del deszimts tukstan- 
cziu doleriu. Sziais metais 
tas jo ‘‘mylėk savo artima” 
nusistatymas užderėjo vai
siu. Robert Nishiyama, (po 
kairei) studentas Japonu la
kūnu, kurie buvo prisirasze 
prie savažudžiu lakunu 
draugystes, kuriu pareiga 
buvo save nusižudyti susi- 
muszdami su Amerikos ero-

Yra sakoma kad geriau 
būti gyvam bailiui negu mi
rusiam didvyriui. Bet dar 
geriau būti gyvam didvy
riui. Szitie asztuoni žmones 
kaip tik yra didvyriai ir gy
vi. Amerikos valdžia jiems 
suteikė augszcziausia garbe, 

I kliu. Tiespanasziai tai turėjo 
Imti jo motina, czia atėjo jam 
ant misles paveikslas moteres, 
prie kurios traukis užgesino 
žvake. Užsimislini'as, pradėjo 
sau po nosia niikt taje girdėta

i dainele, kurios žodžiai patys 
jam prisiminė.

! Tame iszgirdo girgždėjimą 
Į atidaraneziu duriu, o vietoje, 
i .kur kabojo portretas su pa-j 
veikslu grafienes isz Avenel, 
patemino balta vaiduli, kuris; 
tykum balsu in ji prakalbėjo:

j — Ne esi Diksonu, kuriam 
, liepau ateit, nes tas nieko ne- 
I kenk e. Ta i-g i, asz su juom no
rėjau apie tave pakalbėt ir per ;

i ji duot tau žinia. Vienok priesz 
viską, pasakyk man savo pra-i 
varde ir kuom esi.

Stebėdamasis didelei, nes su
I vis nesibijodamas, atsake jau-i 
nikaitis:

* A

— Vadinosi Jurgis Brown
I ir esmių aficieriu, rangoje pa- 
’ ruczninko, tarnauju karaliui.

Balta ponia paklausė jo vė
tei :

— Kur užgimei ir ko in
1 czion pribuvai?

— Mano tėvu suvis ne pa
žinau, atsake Jurgis, pasakė
tiktai man, jog numirė, kaip da 
buvau mažam, dora motere; 
mane užaugino Jrlandijoj, o į 
mirdama liepe man in czion

planais ir taip juos su savim 
nužudydami, dabar atvažia
vo in Amerika eiti mokslus 
in Lafayette kolegija, East- ; 
on, Pa.

Szitas Japonas gyvens su 
vienu Amerikiecziu studen
tu, kuris per kara buvo laku- 1 
nas ir kariavo kaip tik priesz I 
szitokius Japonu lakūnus.

Gyvi Didvyriai

Kongreso Garbes Ženkleli, 
už ju narsumą, drąsą ir pa- 
siszventima per kara.

Jie szitaip sustojo ant es
trados in Madison Square 
Garden, kai Lakūnai turėjo 
savo metini suvažiavima ir 
kai jie apvaikszcziojo savo

priimt.
— O ar davė tau koki ženk

lą, ant kurio Imtu galima tave 
pažint? Paklausė Balta ponia.

— Taip davė, atsake Jur
gis, turiu czion prie saves už- 
peczetinta pakeli, ka nuo josios 
gavau, o kuri turiu atiduoti tai 
ypatai kuri mane iszkvos, taip 
kaip ponia apie mano paėjima.

— Tai atiduokie dabar, 
man ta, pakeli, tarė vaidulis ar
tindamasis prie jo, ir dabar 
klausyk mano prisakymo, kuri 
turi iszpildyt, o tai sau ant lai
mes, o apgavikams ant pagibe- 
lio.

O perkuneli!
Plaukai stoja ir 

kūnas sziurpsta, 
Girdėt apie nedorybes 

nekuriu bobų.
O jus beduszias!
Ka geresnio sau 

m ištinate!
Iszsižadate savo vyru, 

Dnmete po pliniu,
Ir kur apsistoja, 

Geriausia žmonis 
piktinate.

Sztai vieni tokie 
jva'begel ia i, 

Atsibeldė in viena 
pleisa, 

Tai sakėsi,
Jog tai brolis su 

sesere, 
0 czia žmonis dasiprato,

Kokis tai brolis 
su sesere.

Jeigu kas vagiui 
kopecziates paliko, 

Kad inliptu per Įauga, 
Tai yra. tokis pats 

vagis, 
Kad duoda prieglauda, 
Ir užlaiko pabėgėlius;

Yra tokiu paežiu 
niekszu,

Kaip ir tie jei 
pabėgėliai,

Ne vienas žmogelis 
sunkiai dirba,

Visa pedia atiduoda 
savo moteriai,

Toji pinigus barsto, 
Ant visu niekniekiu,

armijos szakos insteigima. 
Isz kaires in deszine: John 
Kane, William Shomo, John 
Morgan, J. Zeamer, P. M. 
Hamilton, W. R. Lawley, 
Saržentas Vosseler ir May
nard Smith.

Jurgis iszsieme ta pakeli isz 
kiszeniaus ir padavė Baltai po

pini, kuri dalipsteju's jojo ranka 
■su savo szalta ranka paėmė pa- 
I keli ir taip kalbėjo:

— Ryto, sziezion palocije, 
į bus licitacija szito dvaro, o tam 
teks dvaras, kuris daugiau už
mokės. Tasai žmogus, ka ta vis
ką dirba, yra pirmutiniu latru 
ir apgaviku, ir nori kanecz ta 

; dvara paimt del saves, nes ne- 
' sulaukimas jojo. Szitai tu busi 
ant tosios Imitacijos ir turėsi 
su kitais licitavot, o tai tame 
mierije, kad paskui t ikram loc- 
nininkui atiduot. Asz busiu

Brangiu dresiu 
ir skrybėlių, 

() vaikai nuskurta 
ir sumuria;

Grinczioje kaip 
sztebelyje, 

Kaip kiaulinyczioje 
smirda, 

Diszei nemazgoti, 
C) biednas vyrelis, 

Iszdžiuves kaip 
rūkyta silke, 

Nuo sunkaus darbo 
. sugelti kaulai, 

Ir vos kojos pavelka, 
Eidamas nuo darbo.

Del Dievo!
Ar tai jus toki 

vyrai, 
Kad vienos bobos, 

Ne sztant suvaldyti?
Ana gaidys turi 

keliolika visztu, 
O tas visas suvaldo, 

O jus neat'stojate 
gaidžio!

Esate.nulėpausiai, 
O ne vyrai 

ir gana!
Tik biznis eina 

geriausia, 
Kur mergeliu daugiausia, 

Jeigu kas dukteriu 
pora turi, 

Tai sali anoj biznis 
eina bu I i.

Apie bara apstoja, 
Patys gere, 

Merginom pundyja, 
O kada gerai 

užsigeria, 
Tai ne vieno pinigus 

nugriebia.
Žinau kur ten apie 

Pittsburgha, 
Lietuviai suvis 

nepadykia, 
Pas naszleles in 

k arczema nesilanko, 
Nei diena, nei naktinus 

* nesitrauko.
Geriausia dorai 

užsilaikyti, 
O ne beždzionkauti. 

prie tavos ir duosiu tiek pini
gu ant kiek invarysi.

— Nes tai puikiai, paszau- 
ke Jurgis, aisz ne turėdamas 
szilingo ki'szeniuje, turiu pirkt 
taip puiku dvara, del kokio tai 

I žmogaus, kurio suvis nepažins
iu! Tai rots .atsitikimas! Asz 
vienok ant to tinku noringai, 
tiktai jiraszau ponios labai, ne 
apleist manos paskutinėje va
landoje, ba galetau pasilikt ant 
juoko!

— Tikėk man ir turekie 
atiduoti manyje, tarė vaidulis, 

;ir darykie, ka tau liepiu. Drau- 
ge su pinigais aplaikysi ir szita 
pakeli su rasotais, kuri man pa
davei, o dabar žiūrėk, idant 

į apie tai, ka czia matai ir girdė
jai, niekam ne žodelio ne ciptel- 
tum, o asz velei mistinu, jog 
aficieriszka žodi dalaikysi.

Kada pabaigė szituos žo
džius, blikstelėjo szviesa, atsi
davė pokas parako, paskui su
girgždėjo duris, ir velei stojosi 
grabinis malszumas svetainėje.

Da valanda klausė Jurgis 
ausi patempiąs ir už valandė
lės tare in save:

— Isztikro tai navatna, asz 
turiu pirkt ta dvara, kuris ma
nyje taip smages atmintes su
judinėjo, ir tai da del kokio tai 
kito locnininko, kuriuom juk 
niekas kitas būti ne gali, vien 
tik tąsi Edwinas isz Avenel, 
varde kurio Diksonas apie in- 
leidima in ta paloci prasze ir 
tik per tai likaus inleistu. Tiek 
to, a,sz mėgstu tokius atsitiki
mus, o ant galo ta sukta lape 
Gawestona, kuris ant tokios 
iszrodo, isz czion raikė iszguit, 
tai ir geras szmotelis ir isz to 
džiaugsiuosiu.

Tai kalbėdamas, atsigulė vi- 
gadlivai ant kėdės ir ne trukus 
užmigo gardžiai, miegojo kie
tai ir tykiai, net iki baltai die
nai.

Už valandos pabudo ir Ga
westonas ir kada prie baigen- 
tes szviesos dirstelėjo ant veid- 
rolio ir persitikrino, jog jau 
praėjo antra aidyria, jog jau pa
sikalbėjimu Baltos ponios su 
jaunu aficieriu permiegojo, isz 
to baisiai perpyko. Pamaželi 

[Tasa Ant 2 Puslapio]

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

■ ■ .

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

I
 PONAI ■:

BIZNIERIAI! į 
Geisdami apteikt savo ge- | > 
rus Kostumerius, privalo ji 
isz laiko duoti atspaudyt j!

Sieninius : 
Kalendorius i

Ant 1949 m., i 
ir iszsirinkti kokiu nori j 
iszsirinkt. ” <

Dabar Laikas! Užsi : 
------------------ kalbyt < 

ir nelaukti ilgai! Nes kas ! 
pirmesnis, tas gales isz- ! 
sirinkti puikesnius!!! !

SAULE PUBL. CO., j 
Mahanoy and A Strs., j 
Mahanoy City, Penna, j 
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ŽiniosVietines
* — Petnyczioj pripuola. Szv. 
Marijos Salome.

— Vyskupas McCormick 
isz Philadelfijos Dirmavos Pa- 
nedelyje, Spalio (Oct.) 25-ta 
diena, 10-ta valanda ryte, Szv. 
Juozapo bažnyczioje.

— Subatoj Szvento Veruso.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola 23-czia. Nedelia po 
Sekminių; Panedelyje SS. Kri
zento ir Dar., Utarninke Szv. 
Evariisto; Seredoj Szv. Fru- 
mencijuso, taipgi ta diena 1439 
metuose, D. L. K. Vytauto mir
tis; Ketverge SS. Simono ir Ju
do Apaszt., taipgi ta diena 1939 
metuose Lietuva atgavo Vil
nių; Petnyczioj Szv. Nareiszo; 
Subatoj Szv. Alf. Rodriguso.

Shenandoah, Pa. — Petro- 
nella Radzievicziene, 89 metu 
amžiaus, puldama t repą is že
myn įsavo namuose, 519^2 W. 
New York Uly., likos sužeista 
in koja. Gydosi Locust Mt. li- 
gonbute.

Ponia And. J. Akelaitiene, 
nuo 133 So. N. West Uly., taip
gi gydosi vietinoje ligonbutoje.

— Petras Cziglinskas nuo 
406 W. Oak Uly., kuris sirgo 
beveik per visa meta, numirė 
Panedelyje savo namuose. At
vyko isz Lietuvos apie 40 me
tu atgal. Velionis kitados dirbo 
prie William Penn kasyklose. 
Prigulėjo prie Szvento Jurgio
parapijos. Paliko savo paezia 
Margareta; trys dukterys: A. 
Oszinskiene, Adele Šlusseriene 
isz miesto, ir N. Bourdiene, 
Frackville; tris sūnūs: Alpon- 
sa mieste, Juozapa ir Joną, 
Williamsport. Laidotuves in- 
vyks Sukatoje, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir 'bus palaidotas 
in Szv. Marijos kapines.

Minersville, Pa. — Gerai ži
noma visiems ponia Rosemary 
A. Radzievicziene, nuo 304 
Sunbury Uly., staigai numirė 
savo namuose nuo szirdies a ta
ko. Josios vyras Daktaras Juo
zapas Radzieviczius mirė 1947 
mete, Gegužio 26-ta diena. Pri-
gulėjo prie Szv. Patriko para
pijos Pottsvilleje. Velione pa
liko dukterį Marijona ir sunu 
Juozapa; savo teveliąs pons. 
David H. Reeves, Pottsville, 
taipgi broli advokatu Malcolm 
Reeves. Laidotuves invyko Se
redos ryta ir palaidota in Szv. 
Prąnciszkaus kapines.

Frackville, Pa. — Leonardas 
Valitskas, trylikos metu vai
kas kuris gyvena su savo mo- 
cziute ant South Lehigh Ave., 
buvo sužeistas, kai kulka isz 
karabino jam pataikė in kak
ta. Nelaime atsitiko netoli nuo 
Dixon prūdo, kai jo draugas 
szove in akmeni ir kulka atsi- 
musze in ta akmeni ir paskui 
pataikė Leonardui in kakta. 
Jis buvo nuvežtas in Ashland 
ligon'bute, kur daktarai sako 
kad žaizda ne pavojinga.

Girardville, Pa. — Nors mai
nieriu bosas, John L. Lewisas 
pasiuntė insakyma mainiė- 
riams gryžti in darba, mainie
riai szitoje apylinkėje nepaiso 
ir vis straikuoja in Hammond 
Colliery mainas. Unija turėjo 
mitinga Connerton miestelyje, 
bet nepriėjo nei prie jokios isz- 
yados. Darbininku unijos vie
tines kuopos virszininkai sako 
kad kompanijos atstovai nesu-

i tiko derintis kai mainieriai su- 
straikavo. Mainieriai sako kad 
jie greieziau sutiktu kad tos) 
mainos visai butu uždarytos, 
pirm negu jie grysz in tuos 
darbus ant tu sanlygu, kurios 
nuskriaudžia senus ir vietinius 
mainierius.

New Philadelphia, Pa. — 
Blythe Township mokyklos vėl 
atsidarė ir vaikai vėl eina in 
mokyklas. Tu mokyklų virszi- 
ninkas James B. Nash užtikri
no toms mokytojoms kad jos 
gaus visas užsilikusias algas ir 
kad Valstija, užtikrina visoms 
mokytojoms algas iki Nauju 
Metu. Trys szimtai devynios 
deszimts szeszi mokiniai turėjo 
netikėtas ir nelauktas vakaci- 
jas kai mokytojos ir mokyto
jai įsustraikavo. Visas szitas 
nemalonumas iszkilo už tai kad 
mokyklos taksos yra neužmo- 
ketos. Žmones yra skolinga 
apie szeszios deszimts keturis 
tukstanezius doleriu taksomis, 
o anglių kompanijos toje apy
linkėje yra skolingos apie pen
ias szimtus tukstaneziu doleriu 
taksomis.

Texas City, Texas. — Ketu
ri žmones likos užmuszti ir 19 
likosi sužeisti per ekspliodoji- 
ma gazina paipa.

KOVA PRIESZ
KOMUNISTUS «

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

lejima del palszyvo pasporto.
Apie szimtas tukstaneziu 

žmonių atvažiuoja in Amerika, 
kuriu negalima susekti ar da- 
žinoti ka jie ežia daro. Tik asz- 
tuoniolika žmonių yra Ameri
kos valdžios paskirti szitokius 
atėjūnus prižiūrėti.

Tik ana sanvaite du szimtai 
ir trisdeszimts du darbininkai 
ant vieno laivo apleido savo 

laiva ir inženge in Amerika. 
Niekas nežino kokie szitie žmo
nes yra ir ka jie mokina.

Szimtai tukstaneziu tokiu 
atejunu inlenda in Amerika ir 
niekas nežino kur jie randasi ir 
ka jie sziandien daro. Niekas 
valdžioje nieko apie juos neži-

lingi užuojautos, yra tie kurie 
tenai, Lietuvoje ar kituose 
krasztuose pasiliko ir dabar 
nesza visa naszta, kurios tie 
musu taip vadinami Pabėgė
liai nusikratė.

RUSIJA SPAUDŽIA
BERLYNĄ

(Tasa Nuo 1 Puslanin\ 
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tarta nei patarta apie ta klau
sima. Posėdis užsibaigė ir nei 
žodžio nebuvo sakyta apie Ru
sijos darba Berlyne, kur ji yra 
užkirtus visus kelius ir gele
žinkelius visiems kad nebutu 
galima maisto tenai pristatyti.

no. FBI policijos vadas Hoo- Kaip tik szita klausima tie 
veris sako kad tie kurie ežia in- delegatai butu tureje iszkelti, 
lenda, visa musu valdžia nie- nes ežia didžiausias taikai pa- 
kina. Mes paaukojame bilijo- vojus, ežia gali bet kuria diena 
nūs doleriu pakirsti kelia Ko- armijos susikirsti ir kara pra- 
munizmui po visa svietą, o ežia dėti.

',, ■ . . i

Gražuole Su Visztomis

Panele Bebe Shopp isz 
Hopkins, Minn., kuri laimė
jo garbe kaipo Amerikos 
gražuole del 1948 metu ežia 
lesina visztas ir parodo kad 
ji daugiau rūpinasi ūkio dar
bu negu savo gražumu. Jie 
visiems nori parodyti kad 
jai nerupi nei kliubu, nei 
teatru garbe, bet kad ji dar
buojasi kaip paprasto ūki
ninko duktė. Ji sako kad ji 

in savo kraszta tuos Komunis
tus insileidžiame ir nieko isz 
j u neklausiame!

Net ir musu Lietuviu tarpe 
yra tokiu kurieme rupi daug 
daugiau Lietuvos atstatymas 
negu Amerikos gerove, nors jie 
dabar ežia Amerikoje tupi 
kaip pas Dieva už pecziaus. 
Daug ir musu Lietuviu dabar 
darbuojasi ir rūpinasi Lietu
vos atstatymui daugiau negu 
Amerikos saugumu, nors jie 
ežia, Amerikoje rado sau szilta 
vieta.

“Mes nieko neturime priesz 
tuos kurie, bėgdami nuo Stali
no, atvažiavo in musu szali, 
Amerika, bet mums net dyvai 
kaip didingai jie ežia statosi, ir 
kaip jie augsztas vietas užima 
ežia Amerikoje! Jie musu pa- 
proezius niekina, nors musu 
duona valgo!’’

Nebutu pro szali tokiems pa
tarti, kad jie ežia atvažiavo 
kaip “Pabėgėliai,’’ ir kad jie 
ir papraseziausiam Amerikie- 
cziui turėtu būti dėkingi, ne
žiūrint kaip augsztai jie stato
si ar neszasi. Jie dabar skver
biasi in visas musu draugystes 
ir organizacijas, nuduodami 
kad be ju mes negalime apsiei
ti; bet nebutu pro szali jiems 
priminti kad mes be j u puikiai 
apsiėjome kai jie Lietuvos juo
da duona kramtė ir savo vals
tybiniais darbais didžiavosi!

Gaila kad taip dabar yra. 
Bet tie Pabėgėliai mums jau 
parode kad jiems užuojautos 
nereikia. Tie kurie yra reika-

apleido savo ūki ir savo visz
tas tik del keliu dienu, kada 
ji stojo in rungtynes pažiūrė
ti, kuri'mergina yra visoje 
Amerikoje gražiausia. Kai 
ji buvo iszrinkta visos Ame
rikos gražiu merginu gra
žuole, ji tuoj aus nusiskubino 
atgal in savo ūki kur ji da
bar vėl visztas lesina ir kar
ves melžia.

JOHN LEWISAS
DAUG REIKALAUJA UŽ KA TU STOJI?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lewisas reikalauja kad 
kompanijos užtikrintu mainie- 
riu alga, nežiūrint ar jis dirbs 
ar ne. Kompanijos atstovai sa
ko kad taip staeziai negalima t.' . ? . V’v Lt a i
tokio užtikrinimo duoti!

Lewisas per seimą iszpeike! 
Trumana ir paskui, atsisvei
kindamas su delegatais taip 
pat pasmerkė ir Dewey. Jis rei
kalauja kad mainieriai gautu 
daugiau mokėti ir dirbtu trum
pesnius sziptus, gautu daugiau 
pinigu del vakacijos, ir kad 
kompanijos pristatytu visas 
tulszis darbui. Jis taipgi sako 
kad pomirtine turėtu būti dau
giau negu tūkstantis doleriu, 
bet nepasake kiek jis norėtu 
ežia pakelti.

Jeigu kompanijos sutiktu 
nors ant vieno isz szitu reika
lavimu, tai anglys dar labiau 
pabrangtu, ir tada dar mažiau 
žmonių vartuotu anglis, ir taip 
vis daugiau ir daugiau mainie- 
riu netektu darbo!

Daugumas mainieriu jau ta 
supranta ir mato kad ežia jau 
ir jiems ne bus gerai, kai ang
lys taip brangsta.

INTARIA GRAIKU 
ARMIJAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

giau pagelbos isz Amerikos, jis 
sake kad jis ant to klausimo 
nieko neturi ir negali pasakyti 
ar iszsireikszti.

Ambasadorius Grady taipgi 
nieko nesake kai buvo užklaus
tas: Ar teisybe kad daug karei
viu apleidžia Graikijos armi
jas ir net sukyla priesz savo 
vadus? Bet jis staeziai pasakė 
kad Graikijos valdžia ir armija 
nuo szio karto turės geriau tar
pininkauti ir bendrai dirbti su 
Amerikos Paszelpos Misija. Jis 
laikrasztininkams daug klau
simu atsake pirm negu Ameri
kos Sekretorius atvažiavo, kad 
jis pats galėtu pasižiūrėti ir 
pamatyti kas tenai darosi.

Amerikos Sekretorių Mar- 
shall pasitiko Graikijos Pre- 
mieras Themistokles Sophou- 
lis, Amerikos Ambasadorius 
Grady ir Leitenantas Genero
las James A. Van Fleet, Ame
rikos Paszelpos Misijos virszi- 
ninkas. Amerikos Sekretorius 
su savo žmona ir su trimis pa
tarėjais tuoj aus nuėjo in Ame
rikos Ambasada.

Laikrasztininkai nori žinoti 
ka Graikijos armijos darys ir 
ka Amerikos valdžia sakys jei
gu sukilėliu vadas, Generolas 
Markos, Komunistas sutvers 
atskira savo valdžia in Pelopo- 
nesus. Komunistai ir sukilėliai 
dabar turi daugiau kareiviu ir 
didesnes armijas negu jie turė
jo pirm negu Amerika stojo

“ELECTRIC
THEATRE”

EVERY SUNDAY NIGHT 
9:00 P.M. EST

Columbia Broadcasting System

Pennsylvania
Power & Light Company

1. Ar tu sutinki glostyti Komunistus musu valdžioje?
2. Ar tu sutinki su Trumanu duoti gerus darbus ir sžiltas vistas Komu

nistams, kuriems valdžia moka isz musu taksu pinigu?
3. Ar tu sutinki ir ar tau patinka kad Trumanas dabar slepia nuo Kon

greso —; NUO TAVĘS — visas tas žinias ir raportus, kurios Slapta 
FBI policija dabar turi apie Komunistus ir Komunistu darbus 
Amerikoje?
■ ■ / ; . i \ ; . ■:' y4. Ar tu sutinki su Trumano nusistatymu užsimerkti ir nieko nematyti, r.

kai Komunistai griauna ir graužia musu kraszto pamatus?

AR GAL
1. Tu nori iszkrapsztyti ir sugaudyti visus tuos, kurie yra musu 

valdžiai prieszingi?
2. Tu nori pravaryti isz valdiszku darbu visus tuos tinginius, kuriu 

visa veisle randasi Vaszingtone, ir kurie jau per 16 metu tenai tin
giniauja, ir gal tu nori kad tinkami ir darbsztus žmones geriau ir 
teisingiau piliecziu pinigus pavartuotu?

3. Tu nori kad visi tie kurie darbuojasi priesz musu valdžia butu via- 
szai paskelbti, kad visi žinotu kas jie per vieni, kad Amerika vėl 
butu “Laisves Szalis” ir “Viso Svieto Viltis?’’

4. Ar tu nori kad Amerika nusistatytu griežtai priesz Juozo Stalino 
užgrobimus ir mažesniu krasztu pavergimus?

* * * * * *

“Mes pasielgsime su Sovietais kaip ir su kitomis, tautomis, 
draugiszkai ir teisingai, mes jiems aiszkiai duosime žinoti, .
kad nuo dabar ir ateityje jie mus negazdins ir nestumdys. ’ ’

Szitaip Gubernatorius Dewey pareiszkia Republikonu Partijos nusista
tymą del Užsienio Tvarkos.

Jeigu jums nepatinka Komunistu raugalas..... tai stokite in 
talka tiems kurie ISZRISZTI, ISZTAISYTI ir ISZNARPULY- 
TI visa ta suktos politikos kamuoli Vaszingtone.

Visi Balsuokite Už
’' VCvV*"- -v. *

THOMAS E. DEWEY del Prezidento
EARL G. WARREN del Vice-Prezidento
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LITHUANIAN DIVISION PENNSYLVANIA REPUBLICAN STATE COMMITTEE

Graikijos valdžiai in taika TRUMANAS NORE 
Valdžios armijos prižadėjo 
pultis ant to Komunisto Gene-
rolo Markos sukilėliu Vitai 
apylinkėje, kur j u labai daug’ 
randasi ir kur jie turi savo 
tvirtoves, bet iki sziol nieko 
nėra padaryta, nieko nėra nu
veikta.

VETERANAS
NUSZOVE DU KITU

VETERANU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

niu metu amžiaus. Policija to
liau sako kad Newton A. Ja
cobs, keturios deszimts metu 
amžiaus veteranu ofiso virsz- 
ininkas sėdėjo savo ofise kai 
szitas kareivis atėjo pasiklaus
ti pasiszneketi. Kai tam ka
reiviui kas nepatiko jis iszsi- 
trauke revelveri ir paleido ke
turis szuvius.

Emmett S. Crowe, apie sze- 
szios deszimts metu amžiaus 
žmogus, kuris buvo kareivis 
per Pirmąjį Kara ir dabar dir
bo kaipo sargas, buvo ant 
smert nuszautas kai jis inžen- 
ge in ta ofisą.

Policijos ofisuose, kur tas 
žmogžudis buvo nugabentas, 
jis pasisakė kad jis per kara 
dirbo prie eroplanu. Kai po
licija jo paklausė ar jis buvo 
per kara sužeistas, jis piktai 
atsake: “Visi nori mane dabar 
sužeisti. Jie man neduoda pen
sijos.

Policija sako kad jis dabar 
baisiai nervuotas ir policijan- 
tai ji netardys ir neklausines 
kol jis nusiramins.

JO PASIGADYTI 
STALINUI

(Ana nedele apturėjome 
labai gražia gromata ir 
dar gražesni straipsneli isz 
vieno musu labai seno 
skaitytojo, kuris moka ne 
tik skaityti, bet ir puikiai 
raszyti. Sztai vienas isz jo 
straipsneliu, kuri jis mums 
prisiuntė ir praszo kad 
mes ji iszspauzdintume. 
Mes ežia kaip tik taip ir 
darome. — Redakcija.)

Keletas nedeliu atgal Tru- 
manas labai prakiszo. Nežinia 
kaip ir kodėl, nes jis neatrodo 
jau toks durnas, bet jam szi 
karta taip iszejo ir gana. Svei
ki protaujantiems ir razdum- 
niems žmonėms atrodo kad jam 
besidaužant po Amerika, kad 
paukvatyti žmones iszrinkti ji 
vyriausiu Amerikos bosu arba 
perdetiniu, jam yra pasirodė 
kad bus sunku iszgrajyti ir 
taip jam apsisuko makaule.

Matot, sugalvojo mulkiszka 
mandry be. Norėjo pasiunsti 
pas Stalina savo pasiuntinius 
ir susigadyti su tuo razbainin- 
ku, kad jis nenorėtu vainos. Ir 
tuo Trumanas nori pasirodyti 
kad jis mandrus, moka svietą 
sugadinti ir taip būti iszrink- 
tas Prezidentu. Bet tai snopio 
dūmojimas.

Jo durna galva neisznesza 
suprasti, kad susigadyti su 
smaku reikia visada, be palio
vos kiszti jam in nasrus vis 
naujas apieras.

O Stalinas, tai didelis sma

kas, kuris nori ryti, ryti ir praį 
ryti visa svietą.

Rooseveltas, kad pasigadyti 
tam smakui atidavė Latvija, 
Estija ir musu kraju. Ir tuomi 
Rooseveltas pats norėjo liktis 
svieto didžiūnas, bet smakas 
Stalinas visa tai surijęs, vėl 
reikalauja, nes jis jau toks be
sotis.

Dabar Trumanas sėdi ant di
džiausio pasaulyje trano ir ten 
nori pasilikti. Ir tai kaip gai
dys ant lakto nori gaspadoriau- 
ti, ir kad nebutu numestas ir 
palaikyti taika tol, kol jis ten 
tupi nori būti smakui Stalinui 
klap ežiukas.

Rooseveltas praryde Kraju 
ir kelias kitas tautas. O Tru
manas, siunsdamas savo pa
siuntinius pas Stalina, ka no
rėjo prarydyti nežinia, bet be 
jokios abejones, ka nors sveti
mo. Tegu jis nebeproezioja. Jis 
to smako neprisotins. O jeigu 
jis nori ka nors jam duoti, tai 
tegu jis duoda jam savo keli
nes ar savo skūra, bet ne kitu. 
Jeigu to nenori, tai tegu lipa 
žemyn nuo lakto, nes tegul duo
da ka nori tam maskoliui, bet 
kol jis viso svieto negaus, nę- 
prarys jis tol nenusispakanyš.

. ------------------------- J

INSAKYMAS PALES
TINU! LIAUTIS

• •• j
(Tasa Nuo 1 Puslapio) : “

dai Palestine nedasileidžia 
Tautu Sanjungos atstovu, ir 
jiems nepavelina prižiūrėti vie
tas kur kariszki eroplanai nu
sileidžia, ir neleidžia jiems prie 
tu vieszkeliu kuiais Žydai ve* 
ža ginklus. ------------


