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Atlantiko Sutartis
Isz Amerikos
NORVEGIJA

IR AMERIKA
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžia užtikrina 
Norvegams kad Amerikos visa 
kariszka jiega rems juos, jeigu 
jie stos in ta Atlantiko karisz
ka sutarti.

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson pusantra valanda pa- 
sisznekejo ir pasitarė su Nor
vegijos Užsienio Ministeriu, 
Halvard Lange. Pirm to Norve
gijos Užsienio Ministeris pasi
kalbėjo su Prezidentu Truma- 
nu ir po tam su Senatorių Ar
thur H. Vandenberg, Republi- 
konu, kuris veda Republikonu 
Partijos Užsienio reikalus.

Norvegijos Užsienio Ministe
ris sako kad jis yra visiszkai; 
patenkintas su visais pasikal
bėjimais ir pasitarimais Ame
rikoje, ir dabar pasitars su 
Anglijos Užsienio Ministeriu

Didingas Anglijos Laivas

Atsargiai Žiuri
Nenori Pasižadėti

riszka sutarti.

Anglijos puosznus ir di
dingas prekybinis laivas, 
“SS Caronia” atplaukia isz 
Anglijos in New York mies
to uosta in szeszias dienas, 
keturiolika valandų ir tris-

deszimts tris minutas.
Szitas Anglijos naujas lai

vas yra puoszniausias ir di
džiausias, kuri bet kuris 
krasztas yra pastatęs po ka
ro. Ji pasitiko New York

miesto uoste laivai ir eropla- 
nai ir miesto didžiūnai ir 
valdininkai susitiko to laivo 
kapitoną ir keliautojus.

Vengrai Nori Pavergti Liutero
nu Bažnyczia, Amerikos Mini
steris Isz Tenlszvytas; U. S. Pri
žada Kariszka Pagelba Nor
vegams; 3,000,000 Darbininku 
Neteko Darbu In Kelis Menesius

MILIJONAI NETEKO MINISTERIS PAR- PROTESTONAI
VAŽIUOJA ISZ

VENGRIJOS
f *

DARBU

WASHINGTON, D. C. — Senatoriai i 
Washingtone labai atsargiai žiuri in ta At- 
lantiko Sutarti ir nenori per greitai pasi-i 
žadėti. Senatoriai nesutinka prie tos su-

STRAIKOS
PHILADELPHIJOJE

Amerikos Sekretorius Nor-, 
vegijos Užsienio Ministeriui Valdžia Sako Kad Jokio 
aiszkiai ir atvirai pasakė, kad 
Amerika su Anglija maloniau 
priimtu Norvegija in ta ka
riszka sutarti ir tikisi kad Nor
vegai gales prikalbinti ir kitas 
Skandinavijos tautas taip pat 
padaryti.

Norvegai kaip ir kiti Skan
dinavijos žmones dabar pasi-j 
rinkti tarp Rusijos ir Ameri
kos, tarp Rytu ir Vakaru, tarp 
vergijos ir laisves. Bet szitaip' 
pasirinkti nėra lengva. Nors 
Amerika daug ko gali Norve
gams ir visiems Skandinavijos 
žmonėms duoti, bet Rusija 
stūkso prie pat rubežiaus, 
Amerika yra už juriu, mariu.

O

Pavojaus Nematyti

SALIUNINKAS
NUSZAUTAS

PERSEKIOJAMI tarties prisidėti, jeigu sulyg ta sutartimi

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA, — Dipliomatu rateliai sako 
kad Amerikos Ministeris Sel
den Chapin jau parvažiuoja isz 
Vengrijos. Jis buvo Komunis- 
tiszkos Vengru valdžios iszva- 
rytas isz to kraszto. Vengrijos 
Komunistai ji intaria kaipo isz- 
daviką, ir sako kad jis priside- “įį’^Kataiiku Kardinolą, 
jo prie Vengrijos kraszto isz- 
davimo. Jie sako kad jis bend- 
radarbavo su Kardinolu Mind- 
szenty, kuri jis rengėsi iszvež- 
ti isz Vengrijos.

Ministeris Selden Chapin sa-

WASHINGTON, D. C. —
Isz Washingtono ateina ne taip 
jau geros žinios: Daugiau negu 
trys milijonai darbininku nete
ko darbo in kelis menesius. Ir 
vis daugiau ir daugiau kompa
nijų ir fabriku atstato daug 
darbininku.

Bet valdžios atstovai sako, 
Į kad czia nėra ko iszsigasti, kol 
bus daugiau negu penki milijo
nai be darbo. Bet mums iszrodo 
kad neims ilgai pasiekti tuos 
penkis milijonus jeigu vis dau- ko, kad visi tie priekaisztai yra 
giau ir daugiau darbininku ne- isz pirszto iszcziulpti.ir kad ne
teks darbo.

Bet czia dar ne visa pasaka, 
ne visa teisybe. Visi mes žino
me kad ir tie kurie dar turi 
darbus, da dirba, jau vis ma
žiau ir mažiau dienu gauna Minister! Selden Chapin, nenu
dirbti. Daug fabriku dabar dir- tylės ir nenusileis. Jau dabar 
ba tik tris dienas ant sanvaites; Vengrijos Ministeris Andrew 
beveik visi mainieriai gauna, Sik Amerikoje ima pajusti kad 
dirbti tik tris dienas ant san
vaites. O retas kuris darbinin-

. kas dabar gauna progos dirbti valdžia dar jam taip staeziai 
over-

Amerika turėtu pasižadėti stoti in kara kai 
viena isz tos sutarties Tautu butu kito krasz- 
to užpulta. Dipliomatai ir visa Washing- 
tono Taryba sako, kad be tokio pasižade-

VIENNA. — Kai Komunis
tai suėmė Kataliku Bažnyczios 
Kardinola Mindszenty, tai kai 
kurie Protestonai sake kad czia

i tik Kataliku reikalas. Kiti net
! dryso sakyti kad taip ir reikėjo . ,
padaryti, nes Kataliku Bažny- jimO V1S2 t2 SUtattlS IHCKO IiereiSZKia. . 
czia nori visur valdyti. Bet, tu
rime tiesa prisipažinti, kad 
dauguma Protestonu užtarė ir

Kaip dabar Amerikos (U.S.) valdžios ir 
tarybos tvarka stovi, tai Amerika negali nei 

in kara stoti, be Sena- 
Jeigu Amerika stos in ta 
tai tokio patvirtinimo jau 
musu Senatoriai pradėjo 
pesztis, tai Anglijos ir

kitu krasztu atstovai jau pradėjo abejoti ar

Strytkariu Darbininku 
Unijos Susitaikė Su 

Kompanija

PHILADELPHIA, PA. — 
Strytkariu darbininku straikos 
Philadelphijoje jau kelios san- 
vaites kaip tęsiasi, bet girdėt 
kad darbininku unijos susitai
kė su Philadelphia Transpor
tation Kompanija ir straikos 
pasibaigė.

ra juose jokios tiesos. Ameri
kos valdžia teip pat pareiszke 
Vengrijos valdžiai.

Bet Amerikos valdžia, kad ir 
priimdama atgal savo atstovą,

NEW YORK, N. Y. — Louis 
Vallario, keturios deszimts ke- 
turiu metu amžiaus saliuninkas 
buvo ant smert nuszautas, apie 
kevirta valanda isz ryto. ■

Jo žmona pasakė policijan-i 
tams kad vienas žmogus, kurio Subatomis kad gautu 
ji nepažino, pareikalavo dari 
viena sznapso stikleli, kai jos 
vyras jau buvo uždaręs savo 
bara sulyg miesto instatymu. 
Jis vyras tam žmogui pasakė, 
kad baras jau uždarytas ir kad 
jis negali gauti daugiau gerti. 
Jiedu susiginezino. Ji sako, 
kad ji jau buvo pradėjus lipti tu visas tas dienas kada jis ne- 
in virszu kai ji iszgirdo tris szu- dirbo ar darbo neturėjo, jis pa- 
vius. Ji rado savo vyra negy-1 matytu kad tas didelis uždar- 
va ant grindų, o tas kostume- bis ant valandos ar ant dienos 
ris, žudikas pabėgo, mažai ka reiszkia.

-.. . į

jis nėra pageidaujamas, kad ir 
jam ežia per karszta, Amerikos

Dabar, kai Kataliku Bažny- paskelbti kSFO, I1CT 
ežios vadas Kardinolas Mind- DatvirtillilllO 
szenty yra paszalintas, Komu- 
nistai Vengrijoje rengiasi ir su Atlantiko sutarti, 
Protestonais apsidirbti, kad neĮ)ereiks Kai 
pamokinus visus Katalikus, 
kad Bažnyczios dienos tame apie szita sutarti 
kraszte suskaitytos.

Vengrijoje randasi tik apie ... . . A
penki szimtai tukstaneziu Liu- kas gero iszeis isz tos sutarties, kuria Amen- 
teronu, bet Komunistai nori ir |rq 
juos kaip Žydus pavergti, kad 
parodžius visiems Katalikams 
taip vadinama “gera pavyzdi’’ 
ir grasinima.

Liuteronu Bažnyczios Ven- JI 
grijoje Vyskupas Lajos Ordass, 
kuris tiki in Demokratija ir 
laisve ir nepripažinsta Komu- A 11 3 O t i k O SutSrtlS tiek p3t reiksZHieS 
nizmo, buvo suaresztuotas ir in 
kalėjimą uždarytas. Jis teipgi 
buvo intartas už savo kraszto 
iszdavima ir juoda rinka, kaip

. Czia negalima per daug kal
tinti unijas ar darbininkus, nes 
ir kompanija kalta, bet ant tiek 
butu galima kaltinti darbinin
kus, kad jie nesutinka gryžti in 
darba ir laukti kol unijos ir 
kompanijos atstovai iszsipesz 
ir susitaikins. Kompanija taip 
ir pasiulino; kad derybos eitu 
pirmyn kai darbininkai dirbs.

Czia klausimas didesnis ir 
svarbesnis negu tik susikirti
mas tarp tu darbininku ir tos 
kompanijos. Susisiekimas stryt 
kariais yra labai ^svarbus vi
siems žmonėms, kurie turi in 
savo darbus važiuoti. Reiszkia 
tos straikos vargina žmones 
kurie nieko bendro neturi su 
tomis straikomis.

pradėjo ir renge.
Senatoriai nori, kad 
pinigais ir ginklais 

butu laisva pasirinkti

Amerika vien tik 
prisidėtu, bet kad 
ir pati nutarti ar 

stoti in kara ar ne. Jeigu szitaip butu,

su

turės kiek Tautu Sanjunga ar Pasaulinis 
Teismas, kurie nieko nenuveike. Jeigu drau-

nepasake, bet jau paroda kad 
time’’ dvigubai mokėti. Iszro- jam czia vietos nėra, nes jis ne- 
do kad tos dienos jau praėjo, ra niekur kviecziamas, su juo 

nei vienas dipliomatas ar val
dininkas nepasitaria. Ameri
kos valdžia tikisi kad jis pats 
susipras ir pasitrauks. Jeigu 
ne, tai vėliau jam bus staeziai 
pasakyta iszsikraustyti.

Kai kurie žmones pataria ir 
net reikalauja kad Amerikos
valdžia dabar nutrauktu visus kintas, jis nesutiko ir nesutin-
diplioniatinius santykius su ka atsisakyti savo Vyskupijos, tai kai'lSzka pagelta katO llietll 06 ka kl- 

, (Tasa Ant 4 Puslapio) , (Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

Mes jau seniai sakeme kad 
darbininkas labai gerai uždir
ba, bet labai mažai namo parsi- 
nesza tos pedes. Jeigu mainie- 
rys iszrokuotu, kiek jis per me
tus uždirba, jeigu jis iszskaity-

ir Kataliku Kardinolas Mind- giszkos tautos jau sudaro kariszka sutarti 
szenty.

Vengrijos .
jis nepranesze valdžiai kai jis Stot 21 KlTSt SYKIU.
isz Amerikos gavo penkis szim- fį D2Siril)kti
tus tukstaneziu doleriu. Nors 1

kaip Atlantiko sutarti tai jau visos turi 
Czia jau nei viena 

Kaip musu Senatoriai 
vyskupai Lajos ordais buv0 szita klausinis iszrisz dar nežinia, bet kiek 
pasmerktas ir kalėjimu užra- mums klausimas yra suprantamas,

valdžia sako kad

Mums teko susitikti ir pasi- 
szneketi su keliais tais darbi
ninkais; beveik visi nori gryž
ti in savo darbus. Bet “Mike 
Quill’’ ir kiti tokie bosai ir "bo
seliai iszdidingai szneka ir gra
sina, kad visi straikuos kol 
kompanija nesutiks ant darbi
ninku pareikalavimo. Jeigu 
tas Mike Quill ir kiti tokie dar
bininku bosai statosi kaipo 
darbininku atstovai, tai kodėl 
jie dabar neduoda darbinin
kams balsuoti ant to klausimo, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
Bet policija, jam atsake: “Mes 
turimo visus intartus suszaudy- 
ti, nes visi trisdeszimts septyni 
intarti prisipažino kad jie Ger
biamo Stalino laikrodėli pavo
gė. ’ ’

Moskvos tėvai ir mokslin- 
cziai paskelbė kad jie suteiks 
didele dovana tam kuris ge
dausią. paveiksią nnpiesz. gar
saus raszytojo, dainininko ir 
poeto Pushkino. Buvo visokiu 
pa veikslu to mokslincziaus; 
vieni nupiesze ji stovinti, kiti 
sėdinti, dar kiti nupiesze Pusz- 
kina. beraszanti savo garsinga 
opera. “Boris Godunova,” kiti 
nupiesze ta nelemta dvikova, 
tarp Pushkino ir Kunigaiksz- 
czio d’Anthes. Po keliu sanvai- 
cziu tie Moskvos levai ir moks- 
lincziai paskelbė paveiksią ku
ris laimėjo pirmutine garbes 
vieta. Paveiksle parode'Stalina 
pypke beezinl’bianl i ir Pushki
no rasztus beskaitanti.

Daug geriau galima suprast i 
Sovietus ir Komunistus isz pa-l 
saku ir isz juoku, kuriuos pa
prasti žmones viens kitam pa
pasakoja, negu isz mokytu rasz- 
tu ar isz laikraszcziu. Musu pa
sakose sziandien Stalinas yra. 
ta senovės pasakų ragana, ar 
vilkas, o Amerika ar kitos ne- 
komunistiszkos tautos yra ta. 
nekalta mergele ar karalaite.

Pasako sudaro geriausia ir 
teisingiausia, propaganda. Na
ciu Herr Goebbels gerai žinojo 
kiek pasaka ar juokas gali nu
veikti, ir už tai jis in kalėjimą 
patupdė visus juokdarius, ku
rie dryso isz Naciu valdžios pa
sijuokti ar Nacius paszidinti.

Pasižiūrėkime in szitas ke
lias pasakaites, ir patys sau 
nuspreskime kaip žmones žiuri 
in Sovietus ir Komunistus:

Yaltos Konferencijoje, isz 
kurios Prezidentas Rooseveltas 
parvažiavo be marszkinu ir be 
keliniu, ir kur jis Lietuva par
davė; 'Rooseveltas, Church illis 
ir Stalinas sportavo naujus 
laikrodėlius.

Rooseveltas su pasididžiavi
mu parode savo nauja aukso 
laikrodėli, ant kurio (buvo isz- 
kalti szitie žodžiai; “Musu gar
bingam ir in ateiti ižiurincziam 
Prezidentui, nuo jam. dėkingu 
žmonių.“

Chur ch i 11 i s, nepasi d u oda ras 
iszsitrauke savo aukso laikro
dėli ir parode kas buvo tenai 
aukso raidėmis inraszyta: 
“Church ill in i, kuris veda mus 
per krauja, prakaitu, ir aszaras 
in pergale. Nuo Anglijos pilie- 
cziu.“

Stalinas nieko nesako ir. nei 
nėkrustelejo, tik savo pypke 
cziulpe ir pipsėjo. Bet Roose
veltas su Churchilliu užsispyrė 
prasze kad jis jiems • savo laik
rodėli parodytu. Gale gale Sta
linas isztrauke ta. savo aukso 
laikrodėli kuris buvo brangiau
siais žemcziugais iszdabintas. 
Ant Stalino laikrodėlio buvo 
szitie žodžiai iszibraižyti: “Ger
biamam Kunigaikszcziui Serge 
Waderewski, su pagarba ir 
meile Varszavos Kliubo.”

Stalinas norėjo padaryti 
dzentelmonus isz savo kareiviu 
ir stengiesi juos nors papras- 
cziausio mandagumo iszmokin- 
ti. Kai vienas kareivis netyezia 
nusicziaudejd, Stalinas suriko: 
“Kuris ežia dryso nusieziaude- 
ti?“ Nei vienas kareivis nei ne
krustelėjo.

“Suszaadykite pirma eile 
szitu kareiviu!“ piktai suriko 
Stalinas, Kai ta eile kareiviu 
sukniubo, Stalinas vėl pareika
lavo kad tas kareivis prisipa
žintu. Kai nei vienas neprisipa
žino t/ii jis intake 2-tra ir 3-czia 
eile tu savo kareiviu suszaau 
dyti.

Kai jau treczia eile kareiviu 
suklupo savo kraujuose, Stali
nas piktai suriko, “Tai gal da
bar tas kareivis prisipažins!“

Isz paskatinęs eiles, dreban- 
cziu balsu vienas kareivis pri
sipažino, “Tai asz Drauge Sta
line sueziaudejau.“

“Aha,“ linksmai nusiszyp- 
sojo Stalinas, “Ant sveikatos, 
Drauge.“ Asz tik norėjau paro
dyti kad ir asz suprantu man
dagu ma,

Kai Raudonosios Armijos 
kareiviai susitiko su vakariniu 
tautu kareiviais ir taip papras
tais žmonėmis, jiems labiausiai 
patiko musu laikrodėliai. Jie 
kad tik ir kur tik galėjo tai tuos 
laikrodėlius eme, vogė, pirko 
ar isz kitu atėmė.

Vienas toks kareivis, burlio
kas, sutiko viena, ūkininką Lie
tuvoje. ‘ ‘ Kiek dabar laiko ? ’ ’ 
jis paklausė. Lietuvis pastate 
savo szake, pažiurėjo in szaikes 
szeszeli ir pasakė, “Puse po tri
jų.“ Ruskis kareivis pasižiurė
jo in kelis savo laikrodėlius ir 
pamate kad tikrai tiek czieso. 
Jis tuojaus iii ta. Lietuvi suszu- 
ko, duok man ta. tavo szake, nes 
labai gerai laika rodo!“

■ • • 1
Stalinas pamėtė savo laikro

dėli. Iszejo gandas po visa 
Moskva kad kas nors, kaip 
nors Stalina apvogė. Trisde- 
szimts septyni Ruskiai buvo 
tuojaus intarti ir pasmerkti ant 
suszaudymo. Ta. vakarą priesz 
tu intartu suszaudyma.Stalinas 
surado savo laikrodėli po savo 
lova, nes jis buvo iszkrites isz 
jo keliniu. Jis paszauke polici
ja ir pasakė kad jis savo laik
rodėli rado ir viskas tvarkoj. 
Visi intarti gali bnti paleisti.

Viena mokytoja, kur ten rado 
daug Stalino paveikslu ir kiek
vienam savo mokiniu davė po 
viena paveiksią ir insake kad 
visi turi tuos paveikslus paka
binti. savo namuose ant sienos. 
Ant rytojaus ji kiekvieno mo
kinio paklausė ar jis taip pa
dare. Visi pasakė kad jie taip 
buvo padare, bet vienas moki
nys prisipažino kad jis to pa
veikslo nepakabino ant sienos. 
Mokytoja, piktai paklausė ko
dėl jis Draugo Stalino paveiks
lo nepakabino ant sienos, “Ar 
tu musu draugo Stalino nemy
li?“ Ji su rastumu paklausė.

“O, taip Panele Mokytoja, 
asz Stalina, labai myliu, bet ma
tote, mes sienos visai neturime, 
nes musu szeimyna. gyvena vie
no kambario viduryje.

Norvegams, Danams ir Szvė
daras dabar reikia labai grei
tai atsakyti iu labai, svarbu ir 
jiems labai painu ii“ pavojinga 
klausima : iu kuria, puse linkti, 
prie kuriu prisiglausti, ku
riems pasitikėti.

Amerika nori ir reikalauja 
kad visos tos Skandinavijos 
tautos sudarytu f runta priesz 
Rusija, ir prisidėtu prie tos Al
lan tiko sutarties, kaipo Ame
rikos draugai, kurie butu pasi
rengė kariauti priesz Rusija.

* * SAULE * * MAHANOY CITY, PA.

Pasitaria Apie Darbus Ir Darbininkus

Darbo Komiteto Pirmi
ninkas Thomas, Demokratas 
isz Utah valstijos, susiejo su 
valdžios žmonėmis kurie yra 
darbo ir darbininku žinovai. 
Visi jie ežia pasitaria apie

NAUJAS ‘D.P.’ INSTATYMO PAKEITIMAS i % Y™ reikttIas %eti %- dzios fondą del apmokėjimu ke- :: JUOKAI ::
Jau yra innesztas naujas D P|' 

instatymo pakeitimas iii kon
gresą ir atrodo, kad neužilgo 
jis 'bus pravestas instatymu.

Deliui to pakeitimo B ALF’as 
yra nusistatęs laikytis ir viso
mis inmanomomis priemonė
mis gintisziuos pagrindinius 
nuostatus:

a) Pagal' “DP“ akta 1948 
m., buvo numatyta tremtiniams ' 
atsikviesti panaudoti puse kvo
tų, inskaitant jas ateities san- 
skaiton. Tokiu ‘ budu taikant 
pav., Lietuvai, kurios puse me
tines kvotos sudaro 193 asme
nis, butu ilgiems metams dide
lis apsunkinimas jau iszduoto- 
mis tremtiniams vizomis. Risz- 
ti D.P. dalyką da negimusiu ge
neracijų sanskaiton ir uždaryti 
duris ateityje joms atvykti iu 
JAV (U.S.) yra prieszinga 
Amerikos užsienio politikai, 
ypacz, kad užkertamas kelias 
atvykti iu Amerika tiems asme
nims, kurie .statydami savo gy
vybes pavojau, rizikuos ir in- 
stengs pabėgti isz anapus gele
žines uždangos.

Taip pat lai nesiderina .su 
žmonistiniais instatymo leidi
mo motyvais.

Todėl, mums reikia pra.szyti, 
kad tremtiniams butu suteikta 
speciali non quota, imigracijos 
viza ir neinskaityti jos ateities; 
kvotos sanskait.on. Szis nuo
statas turėtu Imti re treaktyvus 
ir turėtu panaikinti visus jau 
iszduotus pagal I). P. instaty- 
ma iki jo pakeitimo kvotos nu
merius.

b) Inleistinu tremtiniu skai- 
cziu reikia padidinti. Pagal D. 
P. akta 1948 m., buvo numaty
ta insileisti iu USA, 205,000 
tremtiniu per dvejus metus. 
Naujame pakeitime reikia siu 
lyti insileisti 400,000 tremtiniu 
per 4 met us, pradedant nuo Bir
želio (Feb.) 25 d., 1948 m. Juo 
(langiau atvyks tremtiiiiii, juo 
greieziau jie susikurs pastoves
ni gyvenimą, tuo bus goriau pa
tiems tremtiniams ir Amerikai, 
kurios ukin iiisijiings žymus 
diirbscziu žmonių skaiezius.

“D.P.“ Komisijos veikla, ži
noma, turi būti atatinkamai 
prailginta iki 1953 metu, kad ji 
galėtu tvarkingai tremtiniu 
pargabenimo reikalus tvarky
ti.

c) Žemes ūkio darbininkams 
insileisti reikia, padidinti vizų. 

tuos naujus instatymus, ku
rie dabar yra svarstomi Se
nate ir Kongrese. Szitame 
posėdyje dalyvavo, isz kaires 
in deszine: Clark M. Gifford, 
Prezidento Trumano asme- 

skaieziu iki 40%. Žemes aiduo
se lengviausiai darbininkus ap
gyvendinti, yra. pakankamai 
butu, o taip pat geras darbo jie- 
gos pa reikalavimas. Tuo tarpu' 
miestuose yra didelis sunkumas[ 
butą susirasti.

Mums reikia praszyti žemes 
ūkio darbininku inleisti 40% į 
nuo viso inleidžiamu tremtiniu 
skaieziaus.

d) Panaikinti darbo garan
tijas. Praktika parode, kad su
rasti patikrinimą darbui isz 
anksto, kai darbdavis dar ne
inate paties t remtinio-darbinin-

• ko, yra labjd nelengvas daly
kas. Tokiu garantijų sudary
mas innesze žymiu nepatogumu 
kvietėjams. Pagaliau toks dar
bo garantijų parupinimąs, su-

I daro inspudi, kad tai yra darbo 
jeigos verbavimas, o ne tremti
niu inkurdiniino programos 
vy kdymas.

Sztai del ko siūloma darbo 
garantijas panaikinti.

e) “ Eligibility “ data buvo 
gerai iszspresta dabar veikiau- 
cziam instatymo. Vienok kitos 
tautybes buvo nepatenkintos ir 
siūlo data pakeisti. Jei jau in- 
statymas butu praplėstas tokia 
prasme, kad juo pasinaudotu 
visi tremtiniai, atsidūrė trem
tyje ir po 1945 m., Gruodžio 
(Dec.) 22 d., t. y. iki 1947 m., 
Balandžio (Apr.) 21 d., ar dn 
vėliau, tai tuokart, nuims reikia 
siūlyti nors per pirmuosiuos 
dvejus metus atvežti tuos trem
tinius, kurie atvyko in Vokieti
jos ir Austrijos Amerikiecziu, 
Britu ir Francuzu zonas, in Ita
lija ir in Berlyno ir Vienos 
Amerikiecziu, Britu ir Fran- 
euzn sektorius iki 1945 m., 
Gruodžio (Dec.) 22 d.. Nes tie 
kurie ilgiau vargo tremtyje tu
rėtu teise aiikscziau patekti in 
Amerika.

f) Panaikinti stovyklos gy
ventojams pirmumą. Pagal DP 
akta 1948 m., turėjo pirmumo j 
tie “DP” kurie 1948 m. Sausio ■ 
(Jan.) 1., buvo stovyklose. Yra 
daug atsitikimu, kada del kari
nes valdžios parėdymu, ar del 
noro užsidirbti sau duona už 
stovyklos riliu, tremtinys nega
lėjo gyventi stovykloje. Toks 
pirmumas tik gyvenantiems 
stovykloje yra neteisingas ir 
todėl reikia siūlyti panaikinti 
szi pirmumą.

niszkas patarėjas; Pirminin
kas Paul M. Herzog; Senato
rius Elbert D. Thomas; Abe 
Murdock; Maurice J. Tobin, 
darbo sekretorius ir Cyrus 
Ching.

Hones iszlaidu nuo uosto iki 
tremtinio apsigyvenimo vietos. 
Siūloma toki straipsni inneszti 
iii instatymo pąkeitima, nes jis 
palengvint u tremt iniams pa
siekti gyvenama vieta atvykus 
in J. A. V. (U. S.)

h) Politiniai pabėgėliai. Nuo 
1939 m., Rugsėjo (Sept.) 1 d., 
iki paskutinio laiko atvyksta 
politiniu pabėgėliu isz anapus 
geležines uždangos. Todėl 
mums svarbu papildyti “ D.P.“ 
instatyma tokia prasme, kad 
visi nuo 1939 m., Rugsėjo Sept. 
1 d., iki szio instatymo pakeiti
mo dienos Pabaltijos valstybių, 
Rytu Europos ir Balkanų vals
tybių isztremti ir persekioti del 
politiniu ar religiniu priežas- 
cziu asmenys, kurie sziuo metu 
randasi Vokietijoje, Austrijoje 
ir Italijoje, butu tinkami (eli
gible) invažiuoti in J. A. V., 
(U. S.) skiriant jiems metams 
po 10,001) non quota vizų per 4 
metus.

Tai toks yra. BALF’o nusi
statymas del naujojo “D. P.“ 
instatymo pakeitimo ir papil
dymo.

Kad tokie sumanymai turėtu 
intakus ir isztikruju virstu in- 
statymn reikia daryti viską kas 
galima, kad Kongresmenai ir 
Senatoriai žinotu ko mes nori
me.

Deliui to: Kviecziame visus 
Lietuvius Amerikieczius, kurie 
turi pažineziu su Kongresma- 
nais ir Senatoriais, paraszyti 
jiems laiszkus praszant parem
ti musu pasiūlymus.

Kviecziame visus tuos kurie 
gali prieiti asmeniszkai prie 
Kongressmanu ir Senatorių, 
kad sudarytu pasiniaiyinus ir 
iszdestytu musu nusistątymus 
del “D. P.“ instatymo''pakeiti
mo.

Pasirūpinti paskelbti vieti
nėje spaudoje ir nuszviesti pa
lankioje formoje ir tinkamoje 
vietoje BALF’o nusistatymus.

Jieszkoti rėmėju vietinėse 
tautinėse organizacijose, isz 
kuriu butu raszoma ir asme- 
niszkuose pasimatymuose isz- 
destoma Kopgresmonams ir Se
natoriams musu reikalavimai 
ryszy su nauju “D. P.“ instaty
mo pakeitimu.

Visus ežia paminėtus 'žygius 
reikia vykdyti neatidėliojant, 
nes gautomis žinomis Dilius nu- 

I matomas svarstyti laike dvie

ju saiįvaicziu.
— BALF Imigracijos Komi

tetas. Brooklyn, N. Y.

Mes Ja Iszvaduosim!
Skrieja galvoj mintys, 
Skrieja link dausu, 
Bet asz nusiminęs— 
Liūdesy esu.

Nors asz esu laisvas, 
Nors szirdis laisva, 
Bet varguose kenezia 
Musu Lietuva!

Eisiu in pasauli,
In placzias minias, 
Rengsiu prieszui kova, 
Te jis mus supras:

Juk Lietuviais esam, 
Tokiais turim but 
Ir musu tėvynei 
Neduoti pražūt!

Mes visi kovosim 
Ik’ gyvos galvos, 
Kol mes nesulauksim 
Laisvos Lietuvos!

Szviesiis Žmogus

Petras — Ar matai, ta žmo
gų? Jisai yra pilnas apšvie
timo !
Antanas — Ar teip?' Kuom 

jisai užsiima?
Petras — U-gi užžibina lam- 

pas ant ulycziu!

Dora Bobelka

Jonas — Ir kas vėl jo kva- 
rabu iszgere mano buteli gu- 
zutes?!
Magde — Asz! Ba neken- 

cziu kad butu mano namuose 
arielka!

Musu Daina
Gana liūdėt, gana raudot!
Gyvenam mes liūdnas dienas: 
Tėvu žemes reikia vaduot
Ir sen-teviu pilis senas.
Jauna galia apsiginklavę, 
Mes žengsim drąsiai su daina 
Atgausim szali—meila savo, 
Ilgus amžius ji bus laisva!

Drąsiau prabilk, pabusk, 
Lietuvi!

Likimą savo tu turi...
Už musu kraszto laisve, būvi 
Mes milijonai keturi!
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tavo iszpažinties sanprotau- 
jant, nedaug ka laiko turėtum 
tiek biaurybiu pridaryti.

— Taigi ir gyvenau ne tūks
tanti metu, bet daug daugiau!

Atsake nepažinstamas, o da 
neiszpasak'ojau nei puse to, kas 
mano sanžine slogina.

— Kas tu esi ? Užklausė nu
sigandęs kunigas.

— Deja, esi u nupuolęs 
aniuolas, vienas isz tu, kurie 
su Liueipierium nupuolė!

Kunigas truktelejes užklau
sė: “Ir ko pasitikę jei po spa- 
viedei?”

— Pasitikėjau gana daug. 
Temijan, jog tie, kurie eidavo 
prie klausyklos, linko po sun
kumu invairiu grieku. Macziau 
griekus begediszkiausius, bet 
po iszriszimo, neveizint ant ju 
sunkumo, tie griekai nyko: isz- 
risztos dnszios vėl buvo Dievo 
mylistoje ir visi tie žmones pa
sijuto gali žengti in amžina lai
me, pirm to kiek trumpai pa- 
kentejus czyszcziuje. Viltis, 
jog ir asz tai galiu ingyti, pa
traukė mane prie iszpažinties 
ir norėjau padaryti tai, ka tie 
žmones padare, sulaukti to, ko 
tie žmones sulaukė.

Kunigas užsimislijes valan
dėlė tylėjo. Dievas dovanoja 
szirdžiai sugraudintai ir nusi
žeminimui — tarė savyje; duo
damas mums suriszima ir iszri
szima Dievas nieko neiszskyre. 
Latras ant kryžiaus vienu žo
džiu sugraudintos szirdies ap
turėjo atleidimu.

— Na, kunigas tarė, atsi
kreipdamas prie velnio: žings
nis, kuri darai, gali tau Dievo 
mylista suteikti. Jei nori isz- 
pildyti ta pakuta, kuria asz tau 
paskirsiu, visi griekai gali Imti 
tau atleisti.

— Esu pasirengęs ant vis
ko, atsake szetonas. O ant pa
tvirtinimo to, jog tame dalyko 
niekas del manės nebus sunkus, 
privesiu paveizda, ka atsake 
tame dalyke vienas isz mano 
draugu laike jo iszvijimo Ek- 
zoreistai kuris jo užklausė, ar 
negaila jam garbes padėjimo, 
isz kurio iszpuole:

—Visubaisiausi kankinimai, 
kokius tik gali iszmisjyti van- 
dintuve, butu man per nieką; 
■stulpas isz geležies ir ugnies 
lypstas net dangaus, apdengtas 
kardais in visas puses kerto- 
mais, tegul butu pastatytas; te
gul mane tašo tuomi stulpu, ap
dengta žmogaus kimu isz 
augszto žemyn, net iki sudnai 
dienai; priimu tas kankinimas 
kad ingyti dangų, kuri pame- 
■cziau.

— Priimu ir asz ta pakuta, 
ir daugiau ir baisiau kentėsiu, 
jeigu reikia, kad tik dangų at
gauti.

Kunigas susigraudinęs pa
mišti jo sau: “Ant tokios gailes- 
ties reikia atsakyti su miela- 
szirdyste.”

— Sunau mano, tarė, Die
vas yra gerybe. Nebužduodu 
tau dideles pakulos, kuria esi 
pasirengęs iszpildyti: tavo ge
ra valia, jeigu yra tikra, užga
ną padarys. Turėsi pakuta la
bai lengva: per tris metus kas
dien pulsi tris sykius ant vei
do, atsigryžes in rytus ir saky
si: “ Dieve mano! Sutvertojau 
mano, esiu piktas grieszninkas, 
gailiuosi jog tave užrustinau; 
dovanok man, Dieve mano, per

Į^OLONIJOS apygardose lai-j 
ke Velykines iszpažinties 

kunigas pamate, sėdėdamas 
klausykloje (spaviednyczioje), 
dikta. vyra su apdegusiu veidu 
ir piktai žiūrinti, kuris po tei
sybei isz tolimos szalies pribu
vo, Iba nieko paveidaus neturi 
su parapijonais, prie kuriu 
skaitlius prisiglaudė. Nepa
žystamas nepriklaupe, daugiau 
valandos stovėjo iszsitempes, 
laukdamas kaip veik jam pri
sieis artintiesi prie klausyklos. I 
Tamsiu, degancziu pažvilgiu 
visu akis nustumdavo; su pasi- 
didžiuojaneziu paniekinimu 
žiurėjo ant prisiartinancziu 
prie Įnagėlio su nelaimingu nu
sistebėjimu prisižiurinejo tiems 
kurie gavo iszriszima. Kunigas 
tai užtemjji, bet nenorėjo at
kreipti savo atydos nuo parei
gu savo augszto paszaukimo.

Omnibus expeditis (visiems 
iszsiliuosavus,) kad jau nebu
vo nieko, nepaižinstamas rus- 
cziai atsistojo priesz kleboną, 
kuris rodėsi jo belaukės.

— Tamsta nori iszsispavie- 
cipti?

— Teip, tarė užkimusiu bal
su nepa'žinstamas.

— Meldžiu priklaupti.
Nepaižinstamus nusikratė ir 

atsake:
— To niekados negalėjau 

padaryti!
O kaip sake tuos žodžius, 

szvilpimas isz jo'burnos iszsi- 
veržė, primindamas žalczio 
ii ■ '

sznypsztima.
Klebonas, mislydamas, jog 

nesveikata arba kas kitas ne
pavelija nelaimingam jam atsi
klaupti, linkėjo jam, kad nors 
truputi prie langelio prisilenk
tu ir Confiteor atkalbėtu.

— Negaliu! Jis atsake, ne
moku to!

— Kuomi tu esi?
— Tuomi, kuomi pasiro

dau! «
— Tavo vardas ?
— Daleiskime, kad asz jo 

neturiu!
— Tėvynė?
— Tamstai nežinoma. Sau

le jos neapszvieczia!

Guodotinas klebonas misi i jo 
jog tai koks gyventojas isz 
sziaures Laponietis arba Eski- 
mosas. Nelaimingas tas krasz- 
tas, kaip žinome, pamerktas 
tamsybėse randasi. Klebonas 
nusidžiaugė savo duszioje, jog 
Dievas ji suszelps iszgelbeti 
duszia, Kristaus krauju atpirk
ta. z I.

Vienok' ypatinga ruka ap
temdino jo protą, nesą neužėjo 
jam ant mislies paklausti nepa- 
žinstamo, ar yra apkriksztytu 
ir ar yra krikszczioniu. O gal 
ta dalyka paskaitė už nereika
linga užklausti tokio žmogaus, 
kuris neturi jokio vardo ir ku
ris nemoka. Confiteor. Pradėjo 
jo klausinėti apie septynis grie
bus didžiuosius, pirm nei prisi
artino prie u'žklansymus, lyps- 
taneziu penkių prisakymu Baž- 
nyczios szventos. Nepažinsta- 0 ,
mas rszpažino teip sunkias nuo
dėmės, tiek žmogžudy seziu, 
tiek razbaju, vagyseziu, kreivu 
prisiekimu, blevizgu, paleistu- 
vyiscziu, tiek biauriu prasižen
gimu, jog kunigas, nusigandęs 
sanžines iszžiura, suszuko:

— Bet-gi, sunau mano, nors 
gyventum tūkstanti metu, isz 

užpelnąs Mukos ir smerties Jė
zaus. Dievo Motina, užtaryk už 
mane.

Velnias sudrebėjo!
— Na ir kaip? Užklausė 

klebonas.
— Na ir kaip! Tarė velnias,

Vice-Prezidento Anūkai

Vice-Prezidento Alben W. 
Barkley anūkai pridėjo savo 
pastabas ir savo rasztus prie 
Vice-Prezidento svarbiu 
rasztu, kai jiedu tuos rasztus 
užtiko ant stalo. Anuku var
dai: Alben W. Barkley, ant
rasis, keturiu metu amžiaus,

RENATS laikais gyveno vie
nas karalius kuris karasisz- 

kajame savo palociuje invede 
paprotį ir ji laike instatu, kad 
kiekvienas svetimasis, atvyku- 
'sis in karaliszkaji jo palociu, 
butu gražiai priimtas ir pirm 
visko turėjo jis sutikti suval
gyti iszkepta. žuvi. Ir tarnams 
buvo insakyta temyli, kaip sve
timasis valgo. Ir, jeigu sveti
masis suvalgęs žuvies pirmąją 
■dali iki grobu, imtu ir apvers
tu kita dali valgymui, tai tar
nai turėjo tuomet suimti sveti
mąjį, inmesti in tamsuji kalėji
mą ir treczia diena nugalabinti 
ji. Bet-gi karaliaus gailestingu
mas daleido nelaimingajam ne- 
laisviui sudaryti viena pagei
davimu kasdiena ir jis patsai 
sudėjo priesaika tikrai iszpil
dyti kiekviena reikalą ujama j i 
pageidavima, iszskyrus reika
lavimu apsaugoti kalinio gy
vastį.

Isz priežasties lokio kara
liaus sziurksztaus nusistatymo, 
daugelis pakliuvo nelaime ir 
paskui buvo nugalabinti.

Ir sztai viena gražia diena 
netikėtai atvyko in karaliaus 
palociu grafas ir jaunasis jo su
nns. I r jiemdviem'buvo tuojau 
paduota žuvis.

Ir kai grafas pabaigė viena 
žuvies puse, tai eme ir apverto 
kita puse. Ir kai buvo beprade
dąs imti in burna, tai buvo stai
ga suimtas ir sekamai inmestas 
in tamsuji kalėjimu ir ežia bu
vo jam pasakyta, kas jo lankia.! 
Ir senis grafas nulindo ir in- 
puole in sielvartas.

Gi grafaitis, kad ir susirūpi
nės tėvo nelaime vienok nepra
rado vilties ir nenusiminė; tuo 
jau paskubo pas karalių ir pra- 
sze jo sutikimo ir pavelymo 
guldyti galva už savo teya. Ir 
karalius sutiko iszpildyti jo 
prąszyma. Sztai grafui gražin
ta laisve ir grafaitis buvo in
mestas in tamsuji kalėjimą sa
vo tėvo vieton.

Ir grafaitis, neaikvodamas 
laiko nei valandėlei pamatęs 
kalėjimo sargus, jiems tuojau 

pakeldamas galva ir iszsitemp- 
damas, nusižeminimas yra ko
ra, kurios asz priimti negaliu! 
Einu pas kita spaviedninka.

Ir nuėjo.
----- G ALA S-----

ir jo sesute Dorothy Barkley, 
szesziu metu amžiaus.

Vice-Perzidentas Alben 
Barkley pareina isz Kentuc
ky valstijos. Jis buvo Senato
rius pirm negu buvo iszrink- 
tas Vice-Prezidentu.

o □

tarė:
“Gerai žinote, kad pirm mir

siant asz turiu teise padaryti 
tris pageidavimus. Ir asz rei- 
kalaunu tos teises davimo. 
Sztai eikite pas karalių ir pa
sakykite jam, jog pi imiąsis ma 
no pageidavimas yra tas: Jis 
turi būtinai duoti man savo 
dukteri už žmona ir pristatyti 
kunigą, kuris sutuoktu mudu.”

Pirmasis toks drąsus grafai- 
czio pageidavimas, žinoma, ne
patiko karaliui. Bet-gi iszpil
dyti jis turėjo duotąjį savo 
dukter, kuri visai nesiprieszino 
likta 'gi-afaiczio žmona.

Visa tai dėjosi anais laikais, 
kai karaliai laike savo turtus 
paslėpė uolose arba boksztu ko
mose, k. a. Moroko imperato
rius. Ir grafaitis, antroje ne
laisvės dienojo, pareikalavo vi
su karaliaus turtu. Jeigu pir
masis jo pageidavimas buvo 
drąsus, tai szis antrasis visai 
nennolaidesnis. Bet-gi kara
liaus sakytasis žodis yra pildy- 
tinas insakas. Ir karalius karta 
davės žodi yra verstinas iszpil
dyti ji. Sztai visi karaliaus tur
tai: auksas ir sidabras ir žein- 
czi ilgai buvo pavesti kalinio 
iižmaczioms. Grafaitis, pavel- 
dejes karaliszkuosius turtus, 
parode didinga duosnuma gau
siai apdovanodamas karalisz- 
kojo palociaus didžiūnus ir tar
nus. Tuo duosnumu jis insigijo 
daug prieteliu ir draugu.

O karalius susirūpino ir pra
dėjo nerimauti. Ir užmigti vi
sa trecziaja nakti negalėdamas, 
jis atsikėlė labai anksti ryta ir 
visas baimes apimtas nuėjo pas 
grafaiti sužinoti, koksai buvo 
trecziasis jo pageidavimas. *

“Dabar-gi,” tarė karalius 
nelaisvi ui, “pasakyk nian, kok
sai yra trecziasis tavo pageida
vimas, kuris nevilkinant bus 
tuojau iszpHdytas ir paskui Im
si nugalabintas nes baisiai su
erzino mane nopakeneziami rei- 
kalautini ir iszpildyti pirmieji 
tavo pageidavimai ir jau nusi
bodo ir ingriso man belaukiant 
iszgirsti paskutiniojo.”

“Karaliau,” atsiliepė kali-Į 
nys, “asz reikalaunu iszpildy
ti dar viena mano pageidavi
ma ir kai 'bus jis invykdintas, 
tai galėsiu mirti patenkintas. 
Jis-gi yra, kad palieptum isz- 
lupti akis visiems trems, kurie 
regėjo ir mate mano tęva ap- 
vereziant žuvi kita ja. puse.”

“Labai gerai!” Atsake ka
ralius: “Tavo pageidavimas 
yra natūralūs ir paeinąs isz ge
ros szirdies.” Į r, atsikreipda
mas in savo tarnus, insako: 
“Atveskite uzion kambarlio- 
na.”

Ir kamberlionas buvo atves
tas priesz, didinga karaliaus as
menį ir visas iszsigandes ir dre
bėdamas, prabilo:

“Asz vieszpatie! Nieko asz 
nemaeziau! Tai buvo užvaizdu 
kuris regejo ir mate viską!”

“Sztai pristatykite' ezion už
vaizdą,” paliepė karalius.

Bet-gi( užvaizdą užginezijo 
viską aszaromis akyse ir pasa
kojo, jog nieko panaszaus, kas 
buvo praneszta, karaliui nere
gėjo ir neinate. Tai yra szvai- 
corius, kuris žino viską.

O szvaicorius pareiszke, kad 
nieko nežinąs tuo žvilgsniu.' 
Turbnt, lokajai gali ka nors ži
noti.

Gi lokajai pagriso, kad jie 
niėko bendro netureje prie sta
lo ir visai neinate kaip grafas 
valgė žuvi.

Vienok daeita prie to, kad 
niekas nežinojo apie ka daly
kai eina ir niekas negalėjo pa
tvirtinti skundu priesz grafa 
ir grafaiti. Sztai stokuojant 
priparodymu ir bausme isz- 
nyksta savaimi. Todeliai jau
noji nuotaka tarė savo tėvui:

“Asz atsiliepiu in tave, teve
li, kaipo in antra ji Saliarnona., 
Gerai iszreiszk viską. Jeigu 
niekas neregėjo ir neinate pa
pildant prasikaltimu, tai grafas 
negali būti kaltas, gi mano vy
ras yra nekaltas ir turi būti pa- 
] mosuotas. ”

Karalius.gi susiraukė, o ka
raliaus palydovai ir tarnai pra
dėjo sznabždetiis ir nerimti. Ir 
netrukus karalius prasiblaivė 
ir nuszvito visas jo veidas. Ir 
visi nudžiugo ir veiduose žy
mėjosi pasitenkinimo ir laimes 
szypsena.

“Tebūnie jau taip,” iszsita
rė karalius, “ir tegyvena. Dau
geli nugalabinau už menkes
nius prasikaltimus nei jo. Jis 
gi nenugalabintas, o yra susi
tuokęs su numylėtąją mano 
dukterim. Sztai tesipildo tei
singumas. Ir Dievas tepalaimi
na judviem laiminguoju sugy
venimu.”

Ir kaip matai buvo sureng
ta didingiausia puota, kurion 
pakviesta szvecziu daugybe. Ir 
visi valgė ir gere ir szoko ir 
linksminosi. Po viso karalius 
gyveno da kuri laika, gražioje 
laikoje įsu kitomis valstybėmis 
ir visi godojo ir mylėjo ji. Jam 

Pirkie U. S. Bonus

d -j

pasimirus sostą užėmė grafai
tis su savo žmona ir liko kara
lium. Jo karaliavimas buvo 
kurkas laimingesnis, o valsty
be susilaukė aukso laiku. Jis-gi 
buvo mylimas ir godojamas la
biau nei senasis karalius.

— A. M.
— GALAS —

BALTRUVIENE

Isz Worcestero laiszka gavau, 
Ir daug isz jos dažinojau, 
Apie visokias nedorybes.

Sziandien apie ta žinute daug 
nedainuosiu,

Ant kito karto paliksiu, 
O jeigu nepasitaisys,

Tai koeziolas kaulus isztaisys.

Nekurios Tania k ves miesto 
/ 

sesutes nelabos, 
Visados mergeles apjuodina, 

Ju vis paniekina, 
Ir visaip apjuodina.

N o r i n t s m e r gi n os 11 žs i 1 a i ko 
» gerai, 

Isz ko džiaugėsi visi vyrukai 
fiztai, senos sesutes joms 

pavydi, 
Kad kožna turi po jauniki, 
Norėtu nuo ju paveržti, 

Goriau kad jos namie sėdėtu,.
Savo szeimyna geriau 

prižiūrėtu, 
Žinau apie jaises ir daugiau, 

Bet paliksiu ant toliau, 
Jeigu biaurybiu nepamesi to, 

Ir tuojaus neužtylesite.
* * *

Hei jus Szamoku bobeles,
G e r i a n a ps i m a 1 szy k i te 

rūteles.
Savo nameli prižiūrėkit, 

Prie szeimynu sėdėkit, 
'Nelandžiokit pas kūmas, 

O sulaikykite savo burnas, 
Guzutcs tiek negerkite,

Nes jau Gavėnios artinasi, 
Geriau paliaukite.

Aplaikau tiligrama, 
Kad neprižiūrite savo vyrus, 

Mat, rupi jums kur galite gaut 
alaus, 

Savo vyrus paniekinat,
Tuojaus paliauki!,

Ba bus jum negerai. 4
* * *

Schuylkillo paviete iri viena 
pleisa užėjau, 

Kur naujienų dažinojau,
O kad dailiai- kasyklos, 

Tik po kėlės dienas dirba, 
Tai tarp žmonelių virba. 

Po visas pabulkes slankioja, 
Žinutes rankioja,

O ka. jau musu mergeles, 
Tai nekurios tikros menkes, 
Po visas pakampes trankosi,

S u s v et imt au c z i a is 
bambiliuose,

Sako jie geresni,
Už Lietuvius gudresni.

Nekurios mergeles net ir in 
akis kabinasi,

Bet musu vyrukai, 
Atiduoda dviguba i, 
Tuoj uždaro terla,

Ir bus apie tai gana.

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

..... .
Svarbus Pranešamas

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.
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Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczti 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.
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—• Utarninke pripuola iSzv. 
Petro, Antiokijoj; taipgi ta die
na yra Prezidento Jurgio 
Washingtono gimimo diena. 
Bankai uždaryti. Utarninke 
taipgi pripuola (1387 m.) Lie
tuviai priėmė Krikszczioniu Ti
kėjimą.

-— Knickerbocker kasyklos 
yel pradėjo dirbti, darbininkai 
sugryžo prie darbo.

— Seredoj Szvento Petro 
Damiano.

— Margareta Andruliene, 
nuo 515 E. Pine Uly., numirė 
Ketverge, 8:30 valanda ryte sa
vo namuose. Velione sirgo jau 
nuo Gruodžio menesio. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in czionais 
daugelis metu atgal. Paliko dvi 
dukterys: Ona, pati Alfred 
Crane, Drexel Hill; Emilija, pa
ti Norberto Leszkausko, Phila
delphia; keturis sūnūs: Juoza
pa Vadapalas, Buffalo, N. Y., 
Edvardą Andruli, Ashland; 
Pranciszku Andruli, namie ir 
Reimunda Andruli, Williams
port, taipgi seserį Marijona No- 
yakiene, mieste ir tris anukus. 
Laidotuves invyko Panedelyje 
su Szv. Misziomis Szv. Juoza
po 'bažnyczioje 9-ta valanda ir 
palaidota in parapijos kapines. 
Graiborius Liudvikas Traskaus- 
kas laidojo.

—- Ketverge Szv. Motiejo 
’ Ąpasztalo.

—* Laidotuves Sofijos Re- 
poveys nuo 39 South D Uly., at
sibuvo Petnyczios ryta su apie- 
gomis Szv. Marijos bažnyczioje 
9-ta valanda ir palaidota in pa
rapijos kapines. Velione numi
rė pereita Utarninka, po trum
pai ligai. Gimė Europoje. Pali
ko sunu Prana, Lansing, Mich., 
trys dukterys: M. Kufrovich, 
namie; E. Kedrowski, Chicago, 
Ill., ir L. Bozik, Dalton, Ill., 
taipgi 19 anuku ir anūkes, tar
pe ju yra ponia J. Baluliene, Jr. 
isz Girardvilles ir 9 pro-anu- 
kus. Graboriai Oravitz laidojo.

— Isztikruju žiemos kaip 
ir pas mus nebuvo, sniego taip
gi nėra, o oras kaip pavasaris 

• norints tankiai persimaino.

— Gydytojas Daktaras A. 
B. Daniseviczius, buvusis gy
ventojas ir pažystamas del dau
geliu žmonių, numirė Petny
czios ryta Szventos Marijos li- 
gonbute Rochester, Minnesota. 
Velionis sirgo nuo Spalio 
(Oct.) menesio. Gimęs Mahano- 
juje. Paliko savo paczia Jean; 
broli Edvardą, Mahanoy City 
ir seserį Teresa Noll isz Miami, 
Florida. Laidotuves invyko Pa
nedelyje.

— Ana diena ponas Jurgis 
Balulis, Jr., su paczia isz Gi
rardvilles, motoravo in miestą 
su reikalais ir prie tos progos 
atsilankė in “Saules” redakci
ja atnaujinti prenumerata už 
laikraszti del savo tėveliams 
pons. J. Baluliai. Acziu už atsi- 
lankyma.

— Gerai žinomas senas gy
ventojas ponas Antanas Po- 
polskis nuo 615 W. Centre Uly., 
pavojingai serga Ashland li- 
gonbute.

GEORGĖ wA.iSHrE«<rrej9

Utarninke, Vasario (Feb.) 
22-tra diena, pripuola Geor
ge Washingtono diena. Geor
ge Wshingtonas, buvo pir
mutinis Suvien. Valstijų 
(Amerikos) Prezidentas. Gi
mė Vasario (Feb.) 22-tra 
diena 1732 mete. Buvo Pre
zidentu nuo Balandžia April 
30 d., 1787 ligi Kovo, (Mar.) 
4 d., 1797 mete. Numirė 
Gruodžio (Dec.) 14 d., 1799.

Tamaqua, Pa. — Sukatoj 9-ta 
valanda lyte, SS. Petro ir Po
vilo bažnyczioje, Kun. C. A. Ba
lutis suriszo mazgu moterystes, 
panele Marijona, duktė pons. 
Vaitiekų Dunkevicziu, nuo 309 
Orwigsburg Ulyczios, miesto,

Kearny, N. J. — Didelis tau-1 ve ta policijanta. Jis ka tik bu-1 Kai policija viena isz tu raz- 
kas su hydrogen cyanide eks- vo isz kalėjimo paleistas, kur baininku suėmė, jis viską pri- 
pliodavojo Keppers Cokefabri- jįs buvo patupdintas už vagys- sipažino ir pasakė policijan- 
ke; Hugh Sneddon 43 metu am- į te 1947 metuose. I tams kur kiti jo draugai randa-

----------------------- si. Kai policija atėjo tuos ki- 
JAUNIKAICZIAI tus paimti, ji veisi kazyravo. 

Visi dabar suimti ir laukia 
teismo.

žiaus isz Jersey City likos bai-{
šiai sužeistas, numirė Christ Ii* 1 TAT T 
gon'bute Jersey City, o kitas j 
darbininkas Salvatore Grosso!

į 27 metu isz Elizabeth, likos su- 
j žeistas ir randasi Christ ligon- j 
I bute.

KARDINOLO
TEISĖJAS PABĖGO

SUŽEISTI

Susidaužė Pavogtame
Automobilyje

KRASZTO
ISZDAVIKAS

Netikri Gandai

su Vincu Želonin, sūnūs ponios 
Petronėlės Sadauskienės, 338 
E. Market Uly., Mahanoy City. 
Svotai buvo: Lorraine G oi driek 
isz Trenton, N. J., Dolores Link 
isz Shenandoah, Elmer Griggs 
isz Mahanoy City, ir Robertas 
Dunkeviczius, mieste. Vestu
ves atsibuvo Szv. Kazimierio 
(Lenku) parapijos svetainėje, 
Mahanoy City. Jaunavedžiai 
apsigyvens 338 E. Market uly., 
Mahanoy City.

Philadelphia, Pa. — Gerai 
žinomas senas gyventojas, Jo
nas Petraitis, 65 metu amžiaus 
nuo 3577 Richmond Uly., numi
rė Sausio 25-ta diena, palaido
tas su apiėgomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje ir hunas palaidotas 
in Szv. Petro kapines. Gimęs 
Lietuvoje, isz Kėdainių miesto. 
Atvyko in Amerika 36 metai at
gal. Paliko dvi dukterys: vie
nuole Pranciszkiete seserį Lu- 
cija Albina, ir Albina Fox, taip
gi sunu Stanislova.

LIETUVOS LAISVES
SZVENTES

MINĖJIMAS
PITTSTON

PITTSTON, PA. — BALE 
Skyrius ruoszia iszkilmingai 
Liet u vos Nep r i k 1 a usomy bes 
paminėjimu, atsibuvo Nedelioj, 
Vasario (Feb.) 20-ta diena, 
Pittston High School Svetainė
je, 8-ta valanda vakare. Kon
certo Programas buvo gražiai 
sutvarkyta. Daug žmonių susi
rinko ir Koncertas visiems pa
tiko. Koncerto programas:

1—Amerikos Himnas. 2—In- 
vokacija, Kunigas J. W. Savu
kynas, M. I. C. 3—-Kalba., J. F. 
Maceina, rengimo pirmininkas.
4— Kalba, Kunigas Alf. J. Žu
kauskas, programos vedėjas.
5— Kalba, Hon. Mayor J. Allar
dyce. 6—Dainos: (a) “Ar Asz 
Tau Sese- Nesakiau?” ('b) 
“Kur Bėga Szeszupe.” (c) 
“Lietuviais Esame. Alės Gimė” 
(Per Szv. Jurgio parapijos cho
ras isz Shenandoah, Pa., Varg. 
P. Steponavicziaus vadovybė
je). Daugumai gerai žinoma 
Soliste, Susana Griszkaite isz 
New York daly vavo programo
je. Kalba per Hon. John S. 
Fine; Kalba, per Kun. V.l. J. 
Mažrinas, O. S. J. Rezoliucijos 
skaitymas per Viii. Griesztarai- 
tis. Kalba, per Kug. J. J. Tri-!
bendis. Palaiminimas per Kųn. ro ir kur jis eina. Tas vyrukas 
Br. Kauneckis, O. S. J. iszsitrauke revolveri ir nuszo-

VIENNA. — Amerikos dip- 
liomatai sako kad jiems ateina 
patikrintos žinios kad vienas 
isz teisėju, kuris teise Kardino
lą Mindszenty, pabėgo isz Ven
grijos ir dabar randasi Austri
joje. Czia tik gandai, nes tikru 
žinių dar isz niekur negalima 
gauti. Keturi teisėjai vede ta 
teismą, kai Kataliku Kardino
las buvo teisiamas. Vyriausias 
teisėjas buvo Vilmos Olthys. 
Bet kitu teisėju vardu mums da 
nepasiseke dažinoti. Vengrijos 
laikraszcziai nieko apie tai ne- 
raszo.

ANGLIJA
GINKLUOJASI

Apsiginklavimas Kasz- 
tuos Tris Bilijonus

PHILADELPHIA, PA. —■ 
Du asztuoniolikos metu am
žiaus vyrukai buvo labai su-į 
pasivogtu automobiliu iszva- 
žiavo ant “raidos” ir susimu- 
sze su strytkariu, prie Dvide- 
szimts-septintos ir Allegheny 
ulycziu. Varytojas to pavogto 
automobiliaus, 16 metu am
žiaus vaikas nebuvo sužeistas, 
bet jis dabar yra padėtas in pa
taisų namus. Po policijos sar
gyba ir priežiūra in Women’s 
Medical College ligonbute yra 
Charles Battle, kuriam toje ne
laimėje buvo ranka ir koja nu
laužta, ir Martin West.

Policijantai sako kad tas pa
vogtas automobilius priguli 
ponui Herman Rembert. Auto
mobilius buvo pavogtas isz 
vietos kur žmones palieka savo 
automobilius kai jie eina in 
miestą apsipirkti ar su kito
kiais reikalais.

Laukia T eismo. Dirbo 
Amerikos Ambasadoje 

20 Metu
WASHINGTON, D. C. 

Herbert John Burgman, 
Minnesota, kuris dirbo per dvi- 
deszimts metu Amerikos Am
basadoje, Vokietijoje, dabar 
randasi kalėjime ir laukia teis- 
smo. Jis yra intartas kaipo sa
vo kraszto iszdavikas.

i
Jis dabar yra biednas, visai 

be skatiko. Jis pastaraisiais 
metais dirbo visokius darbus 
Vokietijoje del pragyvenimo.’ 
Ji czia atveže su eroplanu ana 
sanvaite. Kariszkas sztabas ji 
kaltina už savo kraszto iszda- 
vyste. Jis per kara skelbe ži
nias del Naciu. Penkios de
szimts dvieju metu amžiaus, 
buvęs Ambasados narys, mažai 
ka turėjo pasakyti ar pasiaisz- 
kinti, kai jis buvo czia is teismą 
patrauktas.

isz

W. Averell Harriman, 
Amerikos Ambasadorius Už
sienyje, sako kad visi tie 
gandai apie jo atsisakyma ar 
pasitraukima isz savo darbo 
yra netikri, ir kad jis dirbs 
kaip ir dirbo. Ana sanvaite 
pasklido gandai kad jis isz 
savo vietos pasitraukia, už 
tai kad jis nebuvo paskirtas 
Amerikos Sekretoriumi. Jis 
sako kad visos tos pasakos, 
visi tie gandai yra be pagrin
do ir kad jis niekados nesiti
kėjo ir nenorėjo Sekretorys-. 
tęs vietos.

instatymus priesz unijas ir 
priesz visokios straikas. Jau 
dabar Senate yra investa Byla, 
kuri yra vadinama “Kephart 
Byla,” kuri kaip tik tokias 
straikas visiszkai uždraustu. 
Jeigu ta Byla butu priimta, tai 
visi darbininkai visa kosere 
rėktu “Gyvalt” ir sakytu, kad 
jie yra skriaudžiami. Bet szi- 
tokios straikos kaip tik parodo 
kad mums reikia tokio instaty- 
mo.

PROTESTONAI
PERSEKIOJAMI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kitas Vyskupas, Truroczy, ku
ris .yra Komunistams palankus 
jau kelis sykius atsilankė pas 
Vyskupą Lajos Ordass kalėji
me ir stengiesi jam intikinti, 
kad visiems butu daug geriau 
jeigu jis dabar atsisakytu.

Vengrai taip pat nori ir su 
Kardinolu Mindszenty padary
ti, nori priversti kad jis pasi
trauktu, atsisakytu isz savo 
vietos, ir kad tada kitas butu 
paskirtas. Bet nei Kataliku 
Kardinolas Mindszenty nei 
Liuteronu Vyskupas Lajos Or
dass neatsisako.

Komunistams taip labai rupi

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžia paskelbia kad 
jau yra paskirta trys bilijonai 
doleriu del apsiginklavimo per 
sziuos metus. Valdžia pasiaisz- 
kina kad dauguma tu pinigu 
yra skiriama del didesniu algų 
kareiviams, ir kad dalis bus pa
skirta del apsiginklavimo.

Amerika jau dabar yra pa
skyrus del savo apsiginklavimo 
net penkiolika bilijonu doleriu. 
Ir czia tik. pradžia. Anglija, 
teipgi ne už ilgo kelis sykius 
tiek bilijonu doleriu bus pri
versta paskirti del apsiginkla
vimo.

AUTOMOBILIAUS
NELAIME

Moterisžke Numirė
Nuo Szirdies Ligos

PAVOGĖ
25 BUTELIUS

j ima. Jis sako kad jis gavo ke
lis grasinanezius laiszkus ir ke- į 
lis sykius jis buvo paszauktas 
ant telefono. Jam buvo patarta visus szitus vadus isznaikinti, 
iszsikraustyti isz Amerikos, kad visi rysziai su Vakarine- 
jeigu jis nori da kiek pragyven- mis tautomis butu nutraukti, 
ti.

12 ŽUVO, DAUG 
SUŽEISTU,

Traukinys Susimusze 
Francuzijoje

LONDON, ANGLIJA. — 
Isz Anglijos ateina žinios kad 
dvylika žmonių žuvo ir daug 
kitu buvo labai sužeista, kai 
vieno traukinio inžinas susimu- 
sze su greitu Nancy-Djon trau
kiniu. Nelaime atsitiko prie 
Fort Atelier. Kiek buvo galima 
sužinoti, tai ant traukinio nei 
vieno Amerikieczio nebuvo. 
Traukinio kompanijos atstovai 
dar neiszdave vardus žuvusių
jų ir sužeistu, ir sako kad dar 
nei jie nežino kaip ta nelaime 
atsitiko.

NUŽUDĖ
POLICIJANTA

DETROIT, MICH. — De
troit miesto policijantas buvo 
ant smert nuszautas. Policija 
suėmė devyniolikos metu am
žiaus vyruką, Carol Lloyd 
Wright, kuris prisipažino kad 
jis nuszove policijanta David 
Bergum, dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus.

Policijantas buvo sustabdęs 
ta vyruką ant ulyczios ir buvo 
pradėjęs jo klausinėti ka jis da-

READINGį PA. — Daktarai 
darado ir pripažino, kad ne au
tomobiliaus nelaime, susimu- 
szimas, bet szirdies liga buvo 
moteriszkes mirties priežastis.

Pone Eva Fox, trisdeszimts 
septynių metu amžiaus mote- 
riszke, isz Elverson pasimirė 
nuo szirdies ligos kai jos auto
mobilius susimusze su kitu au
tomobiliu in Shillington. Jos 
vyras ir kiti keturi žmones bu
vo sužeisti szitoje nelaimėje.

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagiai insilauže in saliuna prie 
17-tos ir Allegheny ulycziu 
mieste, ir pasivogė 25 bonkas 
sznapso. Poną Anna Rowley, 
kuri gyvena virsz to saliuno 
sako, kad ji atbudo isz miego 
kai iszgirdo kad kas kur nors 
daužo stiklus ar langus. Ji per 
telefoną paszauke saliuno sa- 
vininka Joseph Hanna, kuris 
atvažiavo su policijantais. Va
giai insilauže in ta saliuna, isz- 
muszdami langa ir taip inlys- 
mi in saliuna. Pinigus nebuvo, 
bet jie 25 bonkas sznapso pasi
vogė.

ATLANTIKO
SUTARTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

JAUNIKAICZIAI
SUIMTI

MINISTERIS PAR
VAŽIUOJA ISZ 

VENGRIJOS
Jie Intarti Kaip Razbai- 

ninkai Ir Vagiai
PHILADELPHIA, PA. — 

Septyni jaunikaieziai buvo po
licijos suimti ir dabar jie visi 
intarti už labai daug vagyseziu. 
Policija sako, kad jie sudarė 
razbaininku gauja, ir daug 
žmonių ir namu apvogė per pa
staruosius kelis menesius. Po
licija sako, kad daugiau negu 
deszimts vagyseziu szitie jauni 
vyrukai papilde. Du isz szitu 
razbaininku dar neturi septy- 
niolikis metu. Jie dažniausiai 
insilauždavo in teatrus nak- 
czia ir sumuszdavo tas maszi- 
nas del saldainiu ir cigaretu ir ..v , pasiimdavo visus pinigus.

Jiji Kalba
Petras — Ka tu kalbi sa 

vo bobai pareijas vėlai na 
mo?

Jonas — Asz sakau, “La
bas Vakaras.” — o toliaus 
tai jau jiji kalba!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vengrija, bet tai nebutu patar
tina. Amerikos valdžia nori pa
laikyti tenai savo atstovybe, 
nes ten yra vienatine vieta kur 
musu atstovai gali nors biski 
dažinoti apie Sovietu Rusijos 
darbus ir žingsnius. Vengrija, 
tai musu vienatinis nors labai 
mažas langas toje Sovietu plie
no sienoje.

VENGRIJOS
MINISTERIUI

GRASINIMAS

ta reišzkia kaip tik in kara sto
ti. Mes priesz Hitlerį ketinome 
tik su savo kariszka pagelba 
prisidėti, o žiūrėkite kaip toli 
nuvažiavome! J eigų mes siun- 
sime kariszkus ginklus tam 
krasztui kuris kariauja, tai to> 
kraszto prieszas bus priverstas 
ir priesz mus kard paskelbti. 
Tai koks czia skirtumas, kuris 
kuriam kara paskelbs? Tik tiek 
geriau ir saugiau, kad tas ku
ris kara paskelbia, gali pasi
rinkti kada ir kur tas karas j 
prasidės. Hitleris ir Japonai 
pasirinko ir laika ir vieta del 
karo priesz mus, ir už tai mums 
buvo taip sunku isz pradžios 
atsimuszti ir atsiginti. Jeigu 
mes butume to karo laika ir 
vieta pasirinkę, tai sziandien 
nebutu nei puses tiek Ameri- 
kiecziu kareiviu kapu!

STRAIKOS
PHILADELPHIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir kad nei vienas Vengras nega
le tu pabėgti isz Vengrijos.

Komunistiszka valdžia da
bar net uždraudžia futboles lo- 
szimus ir Operos vakarus. Szi
tie sportininkai ir Operos dai
nininkai per savo sportą ar per 
savo Operoje danavima, turi 
progos iszvažiuoti in Viennos 
miestą, isz kur daug j u jau ne- 
begryžta, bet bėga isz to krasz
to.

Už tai ir Amerikos diplioma- 
tai ir atstovai yra dabar varo- 

j mi isz to kraszto, nes ir jie su
daro ryšzi su vakarais.

Amerikos Ministeris Selden 
Chapin buvo iszvarytas isz 
Vengrijos, ne už tai kad jo te
nai jau taip bijojosi, bet už tai 
kad jo pagelbininkas, karisz
kas atstovas, Pulkininkas Lei
tenantas Peter Kopcsak, kalba 
Vengru kalba ir yra labai inta- 
kingas ir žmonių mylimas. Kai 
Amerikos Ministeris Selden 
Chapin buvo iszvarytas, tai jo 
pagelbininkas Peter Kopcsak 
turėjo sykiu su juo pasitraukti.

Mums jokio reikalo nėra isz 
pabėgėliu ar isz szpiegu dasiži- 
noti koks ten gyvenimas po Ko
munistiszka valdžia. Patys tie 
Komunistai mums geriausia ir 
aiszkiausi pranesza kai jie turi 
su tokiais griežtais insakymais 
ir su tokiu rupeseziu prižiūrėti 
kad ju piliecziai nepabėgtu isz 
savo kraszto.

Skirtumas tarp Komunistu 
ir Amerikiecziu: Amerikos val
džia stato sargus kad neinsi- 
leistu czia per daug pabėgėliu 
isz to Rojaus; Rusijos ir Ven
grijos valdžia stato kad niekas

ar gryžti in darba ar dar ilgiau 
straikuoti.

Szitokios straikos yra nedo
vanotinos ir neteisingos, nežiū
rint kas czia kaltas, nes visi ne
kalti žmones baisiai nukenezia

Ir kompanija ir unija turėtu įsz Rojaus nepabėgtu, 
atsiminti, kad per tokias strai ------------------------------

WASHINGTON, D. C. — kas labai daug visai nekaltu 
Vengrijos Ministeriui Andrew žmonių nukenezia. Bet pasta- 
Sik buvo grasinama kad jis bus raišiais keliais- metais pasirodo 
nužudytas Washingtone. Kai kad nei kompanijos, nei unijos! 
jis prasze Amerikos valdžiai visai nepaiso apie žmones, 
apie tai, policija buvo pristaty- Kaip czia viskas iszeis, mes 
ti prie jo ofisu kaipo sargai die-, nežinome. Gal kai szita straips-l 
nairnakti. j neli musu skaitytojai skaitys

Vengrijos Ministeris buvo tai jau viskas bus baigta. Bet 
szitaip grasinamas kai tik Kar- kaip ten nebus, visi darbininkai 
dinolas Mindszenty buvo nu-Į gali būti tikri kad kaip tik szi- 
teistas iki gyvos galvos in kale-’ tokios straikos padės invest!.

Kaip ežia viskas iszeis, mes

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


