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ALIEJAUS
“Motinos Diena” Nedelioj, Gegužio 11 Diena DARBININKU
STRAIKOS
VAIKAS DRAUGA
DENVER, COLO. — AmeNUSZOVE
rikos valdžia praszo kad Alie

Isz Amerikos

jaus Darbininkai grysztu in
savo darbus, nes j u straikos
ima suparalyžiuoti visa susi
siekimą. Jau dabar eroplanams trumpa aliejaus ir gazo
lino.Szitos straikos jau atjaucziamos net ir Vokietijoje, kur
musu lakūnai jau mažiau alie
jaus ir gazo'ino gali gauti savo erop’anams.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Paskui Sukapuojo Kad
Policija Nežinotu
Kas Atsitiko
HARRISBURG, PA. —

Trylikos metu vaikas buvo su
rastas nuszautas ir nudurtas
miszke, apie septynios valan
dos nuo to laiko kada jis buvo
iszejes isz savo tėvu namo.
Jis buvo Kenneth E. Teach
er ir buvo in asztunta skyrių
mokykloje.
Policijos virszininkas Hette
Dowling sako kad nėra jokios
abejones kad keturiolikos me
tu amžiaus draugas John Sar
ver yra ji nužudęs, bet iki sziol
policijantai negali suprasti ko
dėl jis buvo taip padaręs.
John Sarver buvo suimtas,
bet^col kas jis dar nėra kalti
namas už joki prasikaltima.
Jis sako kad jis netyczia *nuszove savo drauga, ir paskui,
kad policijantai nesužinotu
kas tenai atsitiko, jis perdure
ir sukapuojo savo drauga, kad
policijantai mislintu kad tai
padare kokis pravažiuojantis
žmogus.
Vaikai buvo Skautai. Nužu
dytas vaikas iszejo isz savo
namu apie puse po septynių
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Mano Motinėlė
Motinėlė mano, man už viską brangiausia,
Nes Ji yra mano drauge tikriausia.
Ji mane maža gražiai augino,
Visko kas dora ir gera mokino.

Lopszelyj mane supdama gražiai dainavo.
Apie Lietuva, mylima Tėvynė savo.
Taip mokydama ta Tėvynė mylėti,
Ir Lietuvos Didvyrius visuomet gerbti.

VIESZA
ISZPAŽINTIS

O kaip mažiukes galvele szukavo,
Apie Lietuvos mergeles dainavo,
Kad ten mergele isz rutu vainiką pina,
Su vainikėliu galvele dabina.

Vagis Prisipažino Bažnyczioje Isz Sakyklos

Per tas daineles pamylėjau Lietuva,
Kur mano brangios mocziutes, dėdės, tetos būva.
Ta szalele kur gimė ir augo mano motinėlė,
Kur darželiuos’ auga rūta ir lelijele.

TOPEKA, KANSAS. —

Nervuotas ir jau rodos pasi
taisęs vagis, kuris ketina tapti
misijonieriumi, atsistojo in
bažnyczios sakykla ir vieszai
visiems parapijiecziams prisi
pažino ir smulkmeniszkai paaiszkino, kaip jis su kitu
draugu pasivogė tūkstanti do
leriu isz bankos, in Hoyt, Kan
sas.
Jo žmona ir jųdviejų penkių
menesiu sūnelis buvo bažnyczioje kai jis prie tos vagys
tes prisipažino. “Asz esu pasi
rengęs pilnai atpąkutavoti už
savo prasikaltima, ” jis, sake.
Ir jo žmona ant tai sutiko.
Jis buvo suaresztuotas ir
paskui paleistas ant penkių
tukstancziu doleriu kaucijos,
kad galėtu vieszai iszsispavednuoti.
Jis yra dvideszimts asztuoniu metu amžiaus Al. John
son, ir už szita vagyste jis gali
gauti nuo deszimts iki dvide
szimts metu kalėjimo.
Jis sako kad jis visus pini
gus atmokės ir paskui pats
mokinsis ant misijonieriaus,
nors jis yra vos asztunta pra
dines mokyklos skyrių užbai
gęs. -

Visada motinėlė mane mylėjo,
Daug nesmagumu iszkentejo,
Nemažai aszareliu praliejo,
Kad sveika augcziau, dirbo ir prakalta liejo.
Geriausia supranta Ji mano vargus ir baimes,
Visas linksmybes, džiaugsmus ir laimes.
Pas Ja gaunu geriausia patarima,
Ir nuliudime greita suraminima.

Kada esiu nubudus,
Gailiose aszarose paplūdus.
Pataria melstis in Szventa Marija,
Tikėti in Dievo Motina, Dangaus Lelija.
Kuo-gi galiu tau Motinėlė atsimokėti?
Žadu visada dorai gyventi,
Niekada tavo mokinimu neužmirszti,
Dievui ir Tevyniai visada tarnauti.

Nėra ant szio svieto turto brangesnio,
Už Motinėlės meile malonesnio.
Kada paszauks tave, pas Save Augszcziauses,
Meldžiu Jo kad suteiktu tau Dangaus Karalystėje
vieta patogiausia.
\

Duok Dieve motineliai dar ilgai su mumis būti,
Nes be jos meiles, kaip gėlės be saules, galim
dar pražūti.
O kai ateis tas laikas, motinėlė, mus apleisti,
In Amžinąjį Gyvenimą iszkeliauti.

Tada kapeli gražiais žiedeliais sodinsiu,
Rūtoms, mėtoms, lelijoms dabinsiu.
Gailiems aszarelems jais aplaistysiu,
Per tas gėlėlės vargus ir laimes tada, tau pasakysiu.

i

V. L. Boctkowskl, Editor nod M«rr.

Musu Užsienio Politika
Raszo Prez. Harry Truman
(Tasa)

KAIP TAUTAI INSIGYTI PASTOVUMA
IR APSAUGA?

Lenkija su pasiaiszkinimu ir
priekaisztu kad szitie krasztai
buvo jam reikalingi apsaugoti
Vokietijos apsauguma.
Senovės laikais vienas būrys
žmonių apsisaugodavo užka
riaudamas savo susiedus. Bet
sziandien tokis apsisaugoji
mas nėra apkencziamas. Hit
leris neapsaugojo savo kraszta, Vokietija. Japonija neapsi
saugojo užkariaudama Azijos
plotus. Vietoj apsisaugojimo
tie krasztai užsitraukė ant sa
ves visu kitu krasztu rūstybe
ir už tai baisiai nukentejo ir
pagaliaus žlugo.
Laisvi krasztai, atsiradę pa
vojuje nuo tu grobiancziu
krasztu, ilgai delse ir vėlavo ir
lauke. Jie mate Vokietijos ir
Japonijos iszsiplatinima ir insigaliojima. Jie nerangiai ren
giesi prie bendro apsigynimo.
Pagaliaus jie turėjo del savo
gyvasties, stoti priesz tuo grubonius, paskelbti kara, kuris
sunaikino didesne dali Euro
pos ir Azijos.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos nusistatymas yra
savo pastovuma susistiprinti,
stodami in talka kitoms lais
voms tautoms del bendros ap
saugos. Remdami kitus mes
užsitikriname kad kiti ir mus
rems. Tai yra bendros apsau■ gos politika. Szitokia politika,
ar szitokis nusistatymas suPREZ. TRUMANAS tvėrė
Tautu Sanjunga, ir Atlanto
kariszka Sutarti ir suNEISZDUOS KARO
daro visas kitas sutartis AtBELAISVIU
lanto ir Pacifiko krasztuose.
Yra ir kitu budu užtikrinti
WASHINGTON, D. C. — j apsauga ir ta apsauga buvo ir
Prezidentas Trumanas insak- yra isznaudojama visokiais
miai ir galutinai pasakė kad prasiszokimais ir prasižengi
Amerika nepritars Tautu San- mais, kuriais kitos tautos pa
jungai nei Komunistams ant sinaudoja ir puolasi ant silpsutarties Korėjoje, jeigu rei-!
] nesniu krasztu.
kės mainikauti su, ar iszduoti
Hitleris prisijungė Austrija,
karo belaisvius,, kurie už jo Czekoslovakija ir užkariavo
kius pinigu nenori ir nedrysta .
gryszti in Komunistu glebi.
“Mes nepirksime nei paliau- j POLITIKA DAUG
KARDINOLAS
bu nei taikos su belaisviais ku- j
PRIESZ ISPANIJOS
KASZTUOJA
riu laukia pražūtis ar nežmoniszka nelaisve,” Prez. Tru
FRANCO
WASHINGTON, D. C. —
manas sake.
- k
Jis szitaip iszsireiszke kai Kai Abrahomas Lincolnas ren- j SEVILIJA, ISPANIJA. —
Komunistai Korėjoje stengiesi giesi stoti in Rinkimus del Sevilijos Arkivyskupas, Kar
dar vis derintis apie sugrąžini Kongreso 1846 metuose, jis dinolas Segura, savo paskuti
mą visu belaisviu ar tie be kreipiesi in viena savo dranga, j niame laiszke savo Kunigams,
laisviai nori ar nenori. Jis sa advokatu del keliu doleriu del asztriai puoliesi ant Francisco
ko kad dabar nebus jokiu de tu rinkimu.
Franco asmeniszkai ir ant jo
Bet kaip laikai yra dabar valdžios.
rybų ar mainikavimu ar nusi(Tasa Ant 4 Puslapio)
persimame!
Jis sako kad valdžia varžo
Jeigu norite stoti in Rinki Kataliku veikla, ir iszkraipo
mus del Gubernatoriaus, Sena jo laiszko turinius, ir uždrau
VIDURAMŽIS NE to,
ar Kongreso, tai jau žino- į džia visus iszsireiszkimus, ku
PAGEIDAUJAMAS kite kur galesite nusistverti rie nepareina isz valdžios sztamažiausia penkios deszimts bo.
Nėra Darbu Senes tukstancziu doleriu tik del i Tuo pat kartu Kardinolas
pradžios to savo vajaus. Jeigu ■
inspejo savo Kunigus, ir jiems
niems Žmonėms
busi savo partijos iszrinktas, >
(Tasa Ant 4 Puslapio)
PHILADELPHIA, PA. — tada jau partija padengs kaszS.
i
,
.
Daugiau kaip treczdalis visu tus.
Iszrokojant kiek pats kan- BAGOTAS UBAGAS
žmonių be darbo Pennsylvanididatas
ir paskui kiek partija
jos valstijoje yra žmones virsz
keturios deszimts penkių me iszleidžia, galima be jokios
CHICAGO, ILL. — Ubagas
tu amžiaus. Szitiems vis sun baimes sakyti kad iszrinkti kuris turi daugiau kaip du
kiau darbas susirasti ir jie bū Gubernatorių, Senatorių ar tukstanczius doleriu bankoje,
va pirmieji būti paleisti, kai Kongresmona kasztuoja ma- pasirinko tupėti kalėjime, viežiausia vienas milijonas dole- toje užsimokėjus du szimtu dotik biznis būva mažesnis.
leriu baudos.
Tokiems žmonėms sunkiau riu!
darbas susirasti, nes darbda Vienas Senatorius praleido
Dvideszimts penkių metu
penkios
deszimts
tukstancziu
viai nenori ju samdytis, už tai
amžiaus ubagas, Raymond Ca
kad jiems apdrauda branges doleriu, kad butu iszrinktas. lle pasakė teisėjui Harold P.
ne, už tai kad jie ne tokie svei Už szesziu metu, kai jis vėl O’Connell kad jis turi suvirsz
stojo in Rinkimus kad butu vėl dvieju tukstancziu doleriu
ki, ne tokie greiti.
Dabar daktarai visomis savo iszrinktas jam tas vajus kasz- lankoje, bet kad jis nei cento
moksliszkomis galiomis sten tavo szimta penkios deszimts neužsimokes baudos, bet vie
giasi prailginti žmogaus am tukstancziu doleriu. Ir jis bu- toj to jis sutinka eiti in kalejiI ma.
žiaus metus, dabar daugiau vo sumusztas!
žmonių susilaukia senatvės ne Vienas tokio vajaus virszi
Teisėjas Harold P. O’Con
gu pirmiau, bet kas isz to, jei»- ninkas prisipažino kad jis su nell nuteisė szita ubaga ant
gu tie žmonies negali sau dar sirinko penkios deszimts tuks szimto ir penkių dienu in ka
bo susirasti, kad jie biznyje ir tancziu doleriu del savo va lėjimą. Ubagas Raymond Ca
pramonėje yra nepageidauja jaus del rinkimu del Preziden ble teisėjui prisipažino kad jo
to. Kiti kandidatai tyli ir nie ubagavimas jam atneszdavo
mi?
nuo dvideszimts penkių ligi
Dabar reiketu susirūpinti ne ko nesako.
keturios
deszimts doleriu ant
tik žmogaus amžiaus metus
Sziandien reikia baisiai
prailginti bet parūpinti tiem daug pinigu del propagandos, dienos. Jis sako kad jis isz
žmonėms ir darba ir vieta mu del garsinimu, del tinkamu miesto in miestą važinėja uba
gauti su eroplanais.
su gyvenime.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

63 METAS

UŽVES DERYBAS
SU SOVIETAIS
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA
Vakariniai Europos krasztai,
Amerikos raginami, dabar gal
ne už ilgo užves dar kitas de
rybas su Sovietais kaslink vi
sos Vokietijos sujungimo.
Amerikos atstovai siūlo Va
kariniu krasztu augsztiems at
stovams dar syki stengtis su
sitarti su Sovietais ant laisvu
Vokietijoje rinkimu klausimo.
Bet Anglijos ir Prancūzijos
atstovai labai szaltai žiuri in
szitoki pasiulinima. Jeigu szitu dvieju krasztu atstovai su
tiktu, tai Vakaru tautos galė
tu su savo pasiulinimo duoti
atsakyma in Sovietu propa
ganda Berlyne ir visoje Vokie
tijoje.
Sovietai veda savo propa
ganda, praszydami kad ketu(Tasa Ant 4 Puslapio)

PALIAUBŲ PASITA
RIMAI KORĖJOJE
SILPNĖJA
Nieko Gero Isz Visu
Pasitarimu Pan Mun
Jum, Korėjoje
MUNSAN, KORĖJA. — Vi
sos viltis del susitarimo ant
Korėjos paliaubų klausimo
iszgariavo, kai visi patarėjai
prisirengė del penkto slaptaus
ir visuotinio pasikalbėjimo in
Pan Mun Jom.
Nedelioj visi susirinko tik
del trylikos minucziu. Tai bu
vo trumpiausias susirinkimas
tuose pokalbiuose!
Nieko tikro ar naujo nebuvo
ežia nutarta, bet' Tautu Sanjungos Atstovai pareiszke kad
ežia yra ar buvo galutinis at
sakymas in visus ju pasitari
mus. Vice Admirolas C. Tur
ner Joy, vyriausias isz delega
tu, iszejo isz to susirinkimo
ofisu ir trumpai pasakė; “Asz
vėl turiu su pasigailėjimu pa
sakyti kad asz nieko neturiu
jums pasakyti. Mes vėl susi
rinksime rytoj.”
Buvo aiszku, kad Tautu
Sanjungos Delegatai jau dau
giau patarimu neduos. Di
džiausias klausimas yra kas
link karo belaisviu ar kaslink
statymo nauju eroplanams#stocziu per szitas- derybas.
Sovietu Rusija reikalauja
kad ji butu pripažinta, kaipo
liudytoja ar svietkas, kai viso
to klausimo reikalai bus iszstatyti.
Tautu Sanjunga reikalauja
kad tik tie karo belaisviai bu
tu sugražinti in savo teviszkes
kurie sutiks gryszti. Bet Rusi
ja reikalauja kad vii butu su
gražinti. Tautu Sanjungos At
stovai gerai žino, kad daug tu
karo belaisviu už jokius pini
gus nesutiktu gryszti in savo
kraszta, nes tenai j u laukia
kankinimai, persekiojimai ir
mirtis!
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No.129—Keturios “ istorijos:
Ketvirtas Prisakymas Dievbj
Keliautojai in Szveiita Žeme;
Ulyezios
dulkėtos, žole
Beda; Tamsunus prigauna. 58
• •
■ ----------------- spraudžiasi pro akmenius.
NEW ORLEANS, LA. — puslapiu, 20c.
KVIETKININKAS . ,
Valdžia vis randas valdo ir
No.132—Trys istorijos: Apie
Gegužio (May) 10-ta. diena,, in
prižiūri ir ta dar*ba? baisiai
Anglorius
isz Vaiehcziojs, KoSzeimininkes langus mazgo
Kvietku Del Visokiu
New Orleaną, atvyksta laivu
prastai atlieka.
Basaite-A-7 aigauskiene, Sta Pareikalavimu Už Žemiausias
ja, vyrai porezius ir takus tai
“General Ballon” isz.pla.uku- žnas daigtas turi savo vieta;
. .• **
nislava,
isz
Rudupio
kaimo,
so.
*
Prekes
"•*
sin isz Bremerhaven Balandžio Ka pasakė katras paeziuojis,
Prezidentas Trumanas galė
Luo'kes valsczio.
April, 27-ta diena Lietuviai: 76 puslapiu. 25c.
tu gauti kelias geras ir sziltas
No.133—Dvi istorijos: Neuž
Rosaitis, Juozas gyvenęs Sutaiso Dailius Bukietus Del
Daugiau merginu ir moterė
Brokseh: August, Alice ir
vietas kai jis apleis Vaszing- liu prie sztoru langu žiopso.
Nanticoke, Pa.
Vestuvių, Ligonbuęziu,
Johann in McAllen, Texas. — mokamas Žiedas, Drūta Alks
tona. Jam yra prižadėta daugį
Budanas (ar Badenas) Juo
Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.
Brusdeilins: Wilhelm, Else ir ni. 62 puslapiu, 20c.
piriigU jeigu jis paraszytu sa
No.134—Dvi istorijos: Baisi
Darbininkai ulyczias lygina zapas isz Vieszintu miesto.
Erich, Otto, Texas. — Geruli:
v'd prisiminimus, bet jis sako ir skylės užpila, užklijoja.
Žadinsiu,
Urlika Razbaininka,
Daminijonaite, Agne, kilusi
Telefonas 764
Willy,
Olga,
Lothar,
Helmut,
kad jaih pinigu nereikia, ir
43 puslapiu, 20e.
nuo Jurbarko.
ir
Erika,
in
Idabel,
Okla,
—
kad jis dabar darys kas jam
Daipszyte, Emilija, gimė
Medžiai parodo kad jie gy
No.138—Apie Trlanda; Ro
616
W.
CENTRE
STR.,
patiks.
Jahn:
Emma.
L.,
Wolfgang,
in
Amerikoje,
gyvenusi
Rusteibertas Velnias; Medėjus; Kaip
vi, rengiasi sprogti.
kin kaimo, Tauragu v., Utenos MAHANOY CITY, PENNA.
San Angelo, Texas. — Krae Kuzma Skripkorius LikosTurJuozas Stalinas alpvaikszJaunos motinos, besidi apskriezio.
mer: Gustav, Lydia, Ida, El tingu Ponu. 35e.
. cziojO savo trisd'eSžimtu metu džiuodamas vėžasi savo kūdi
Degutis, Adomas ir Jonas ir
No.140—Apie Maža Katilnla, Helmut, Spring Hill, Tenn.
jitbileju kaipo Rusijos Komu kėlius po miestą.
Degutyte-Lenkiene, Ona isz ■
■— Petruseviczius: Jonas, Wal ka Lietuvos Skausmai, Monistu' Partijos Sekretorius.
Vinksžmipiu kaimo Bartninkų
Ne ko. kito, o kaip tik'to pa
2—Kasdien kalbėti rožantraud, Viktor, St. Louis, Mo.—- cziutes Pasakojimai, E i le s ,
Vyrai ir vaikai automobi v. , AGlkaviszkio ap.
Vargdienis, Pirmutine Szalna,
ties krikszczioniszkd atgimimo eziu.
f Meldžiame visu tuju, kurie lius mazgnoja. Kiti net ir
Hildebrand - Pilipavicziute, to paties atsinaujinimo, reika- , 3— Garbinti N ekalcziausia Radvenis: Gregor, Janina, Vy Atsitikimas Senam Dvare, Ge1
užsivilkimi su savo prenume szvaksuoja.
Julija.
Marijos Szirdi ir Jai pasiau tautas, Egidijus, Santa Moni 64 puslapiu, 25c.
lavo
pati
Dievo
Motina,
’
apsi

rata nž laikraszti “Saulėj”
ca, Calif.
— BALE Centras. ’ No.141—Apie Kalvi Paszku,
Hofman (Neiman) Szuberkoti.
rėdžiusi
1917
metais
Fatimoje.
stengtųsi atšilygyt, nes tuom
Daug kalnu, kalneliu mies taite, Olga, isz Lydavenu k.,
4—Kiekvienas turi atlikti
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
daug mums palengvins su isz- te; lipi augsiztyn, žengi žemyn. Sziluvos v., Raseinių ap.
Ji pažadėjo iszgelbeti pasauli sanžiningai savo pareigas ir
Mokiniai su nekantrumu tas. 61 puslapiu, 20c.
davt'kte. Pasidarbuokite mie
Jodvirszyte-Kafiniene, Emi nuo Bolszevizmo ir gražinti pildyti Vieszipaties insa.kymus. mokslo metu pabaigos laukia.
No.142—Apie Paveikslas
li skaitytojai truputi del' ‘Sau
Senesni tyso kriesluosė ant le, isz Gilvydžift km., Vieszin pasauliui« taika, jei žmones
Gyvenimo,
Nuopolei Matėnszo
Szimet Gegužes trylikta die
lės’ prikalbindami nors po porežiu; vyrai ruko, moterys tu paralp., Panevėžio ap.
Darbininkai ofisuose ne Jerukausko, Osieezna. 40 pus
vykdys jos praszymus.
na yra szveneziama, kaipo Vi
Viena nauja skaitytoju, už ka mezga,.
Kairys, Endrins ir Jurgis,
Dabar ir pasaulio politikie so Pasaulio Lietuviu Maldos rimsta. Sekretorkos apie ato lapiu, 20c.
busime jums szirdiilgai dėkin
isz Molupio km., Ratakiu vi., riai ima' suprasti,' kad pasauli j Diena už Lietuvos Laisve ir stogas svajoja.
No.144— Apie Ranka Ap
gi!
Policijantas antiniu klepe-, Tauragės ap.
gali iszgelbeti isz dabartines Pasaulio Taika.
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta,
Kur szimet važiuosim? Ka
Kaminskas, Jurgis, isz Pra- pražūties, gry žinias p r i e
tuoja, pavasario liga užsikrė
Pakutninkae, Ar Paszankt Tę
Todėl. Fatimos Mari jos Bū per atostogas darysim?
• ■ Yugoslav! jos Tito praszo tęs.
voliu km.., Janovos v., Kauno krikszėzioniszkos doroves inva Zokoninka Bernadina. 61
relis kreipiasi in visas LietnAmerikos pagelbos, bet namie
ap.
statymu ir ju Vykdymas kas viszka.s draugijas, ju valdybas
puslapiu, 20c.
jis szmbižia ir prakeikia Ame
Batikose daug žmonių, dar
Lanrincziirs-Macikaite, Mar- dieniniame gyvenime. Todėl
No.Į45—A p i e Velniszkas
KATALOGAS
rika ir visus Amėrikieczins. Ir daugiau prie batikos duriu ir cijona isz Szveksznes, Taura sziandien milijonai veikiu Ka mokyklas ir visus pavienius
Malūnas Kaip Studentas Lo
viso pasaulio Lietuvius ir prauž toki gražu žodi mes jam bi langu.
KNYGŲ
gės ap.
taliku visose pasaulio szalyse, 5 szo prisidėti prie szios szvenjo,
o Maluninkas Pabėgo, Ste
lijonus doleriu siuneziame ir
Masziotienė, Marija, isz Jie- pradeda kovoti su Balszevizbuklinga Puodą, Dainele. 47
tes maldų už savo Tėvu žeme,
■jam užtikriname kad mes už ji
Visi pirmieji Katalogai dabar puslapiu, 15c.
Buczernes durvš atdaros; vaiszoniu k., Rumlboniu parap. mu, be kitu priemonių ir tuo
už kankinamus ir žudomus
įstotume, jeigu Stalinas ant jo sztorilinkas tarpduryje riog Antnemunio vi., Alytaus ap.
ginklu, kuri pati Dievo Motina musu 'brolius, seseris ir supa yra negeri. Szis Katalogas
No.146—Apie Anka Nihilis
užsipultu. Tai isz tikro Komu- so.
Pauliukaitis, Gasparas, ki indą,ve žmonijai, kaip pagrin
užima visu anų vieta, todėl tu, Stebuklas Kuczios Nakti.
žindinti draugijų narius su
nistiszkas dėkingumas.
lęs'nuo Jurbarko.
užsisakykite knygas isz
dine priemone iszsigelbejimui. virsz minimais- Marijos prai62 puslapiu, 20c.
Saliui! o durys atdaros, prie
Peleckas, Jonas ir jo sesuo Tąsi ginklas yra atgaila ir mal
szito Katalogo
szymais ir juos vykdyti kas
No.150—Apie Duktė Akme- - Nors daug žmonių sako kad baro vyrai in televizija spokso. Ona, isz Szilogalio k., Panevė da.
No. 1952
dieniniame gyvenime.'
noriaus, Klara, Nuspręstasis,
mes turėtum susidraugauti su
žio vi.
Septyni oi ik t ame
amžiuje
Ant Kiek Užlaiko Moterės Pa
Tebūnie
szi
szvente
viso
pa

Ispanija ir jai pagelbos ranka
Pilipavicziute - Hildebrand, Marija, pasirodžiusi Sziluvoje,
Visi sietines duris deda.
ISTORIJOS, PASAKOS,
slaptį. 61 puslapiu, 20c; V
saulio
Lietuviu
maldos
sizauksjturetiime isžtiesti, 'bet Ispani
Julija.
iszgelUejo Lietuva nuo to laiko
APYSAKOS, IR T. T.
No.151—Apie Vaitiis Šzviljos Užsienio Ministeris, GenfeSzajauka, Vincas isz Obeliu pavoju. Sziandien ji pažadėjo maš, praszant Dievo Motinos'
Jauna meile, ranka in ranka
užtarimo gražinti Lietuviai
pikas, Paš Mėfga, Gtažibs
{kalissimo Francisco Franco vaikšztineja.
vi. , Rokisz'kio aip.
No. 101—Kapitonas Velnias, Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
iszgelbeti pasauli nuo Bolsze
.dklbav važinėja po Arabu
Tumosa, Antanas ir Jonas. vizmo, jei žmones vykdys jos laisve ir pasauliui taika.
Puikus apraszymas, didele nukas Karalium, 62 pus.,-20c.
kr.Iszt us ir kursto juos dau
VaigatTSkiene - Basaite, Sta praiszymus. Sztai jos praszyInsimyleje automobiliuose
* * N O V E NA ’ ’ knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.148—Apie Joną ir Alena,
nislava,
isz Rudupio km., Luo mai ar pareikalavimai isz mu
gikli’ milijonu pareikalauti isz burkuoja.
N o. 103—Va i deTo t a , apy sa k a
Stebuklingo Medaliko
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c
■Amerikos. Jis pats vieszai sa
kės vi.
su:
7
■
Dievo Motinos Garbei, isz pirmutines puses szimtme- No.l 53—Apie Galinti, Du
ko kad jo krasztas daug- dau
Jaunos mokines vyriszkomis
Žalgeviczius, Aleksandras ir
czio iszimta isz Lietuviszku
1—Žmones turi daryti at
per paczta 15 Cts.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
giau-isz Amerikos pareikalaus kelnėmis apsiuvusios sportuo Vladislovas, isz Baisogalos vi. gaila ir kiekvieno menesio pir
užlieku. Sn paveikslais. 17/
lapiu, 20c.
.pirm negu sutiks stoti in talka ja.
Kėdainių apskriezio.
dideliu puslapiu, 35c.
Saule Publishing Co.,
ma, Subata priimti Szventa
stt Amerika.
Žeglys, Kazimieras, isz Ig Komunija.No.102— Prakeikta, meilin No.152—Apie Kajimas, Drū
į
Mahanoy
City,
Pa.
U.
S.
A
••
liaukos km., Igliszkeliu v., Ma
gas kriminaliszkas apraszy tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.
Taksos visiems sziais metais
rijampolės ap.
mas, 202 pūs, 50c.
No.l 55—Szakinia Nedoras
Jiešzkomieji arba apie juos
yra didžiausios negu kada yra
No.lll—Sziupinis (3 dalis)
Muzikos Mėgėju Paminklas
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
žinantieji maloniai praszbmi
buvusios. \
talpinasi sekanti skaitymai:
atsiliepti in: Consulate Gene
Yla isz maiszb iszlins; Apie bo piu, 35c.
Žmones dabar daug daugiau
ral of Lithuania 41 AY. 82nd St.
ba ka negalėjo savo liežuvio No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabėgė
jiždirba negu kada pirmiau.
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis,
lė; Kn.sgi Isztyre; Prigdrttas
Galinga ypata galybe meiles;
Motinėlė
Mano!
, Soviet u Rusija su KomunisRaganiszka lazdele; Boba kaip Vagis. 60 puslapiu, 20c.
LIETUVIU SZVENTE
No.160—Apie Po Laikui;
tiszka Kinija, dabar siutina, viir visos bobos; Teipgi juokai,
Motinėlė
mano,
soki bizni su Vakaru Europos
rodos, trumpi pasakaitymai ir Per Neatsargumu in Balta
13 Gegužes Pasaulio
Tu
už
visas
mieliausia,
Vergija; PusiaUgaVenis; Vteszkraštais, kurie dabar turi
t. t., 52 puslapiu, 20c.
Palikai
musu
dideliam
Lietuviu Maldos Diena
Amerikonisžku doleriu. Bet
No.l 12—Trys apysakos apie pats Jėzus ir Miszkė Medžiai;
nuliudime,
•.beveik visi Vakaru Europos
pinigai galva-žudžiai; Ražaii- Žvake; Del PirsztiniU; Apie
Sziais metais, Gegužes try
Apleisdama
mus
ant
amžiui
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
-krasztai jau gerai pažinsta
czius iszg'olbsti nuo smert; Szv.
likta diena sueina metai nuo to
Kožna
diena
liūdime
paskui
dės
ir Kitus Dangiszkus Ku
tuos Komunistiszkus biznie
Kristupą; Juokingi szposelei;
atmintino invykio, kai visi es
tave,
nus; Meszla-vežis; GrapaS;-Ėg
rius ir nieko bendra su jais ne
Kaip traukt giliukingai Einiki
antieji'tremtyje Lietuvos Vys
Ir
laistome
aszareles,
li; AržinolaS; Uosis; Bndyne.
nori turėti. Vien tik Anglija
ir kiti szposeliai, 20c.
kupai
iszkilmingai
ir
vieszai
-Apie 100 puslapin35c!
vis derinasi ir nori užvesti biz Ir siuntinė j ame karsztas
No.116—Istorija ape Sierapaaukojo Lietuva ir visus pa
savo
maldas,
No.l 66—Apie Sunhs Malni su Sovietais.
ta. Puikus apraszymas. 119
saulio Lietuvius NekalcziauPas Dievą,
kiatis; Iszklausyfa M a 1 d a
puslapiu, 20c.
siai Marijos Szirdžiai ir pa
Vargszo; Geras Medėjus.1 20c.
Pavasaris, grožis, viltis ir Idant priimtu tavo duszia,
No.l 19—Keturios istorijos,
skyrė Nekalcziausios Marijos
In
amžina
karalyste.
N0.172—Apie Diikfe Mariu;
meile.
apie Gražia Haremo Nevalninszirdies, Lietuviu Tautos Ka
Neužmirszim tavo sunkaus
Sruolis Isz Lietuvos. 68 posla
ke; Luoszis; Viena Motina;
ralienes, nuolatine szvente, Ge
pasiszventimo,
-1''
Malonu pasivaikszczioti po
A
Taikucziii plepėjimas, 62 pus., piu, 20c.
gužes trylikta diena.
Ir
iszauklejimo
musu.
No.173—Apie Talmudo Pa
iyulyęzias. Ilgesnes dienos prisi20c.
Sziuo metu visa, žmonija
O motinėlė musu,
slaptys; Du Mokiniu ; Kam IszNo.120—Dvi istorijos apie
kenezia baisias nelaimes ir
Musu szirdies skausmas,
davineti Pinigus. 4’5 pūs., 20c.
Valukas
isz girios; Aut normi
vargus, kuriuos atnesze pasau
Negali
sziandien
iszreikszti,
No.175—Kuczios Žemaites;
: L. TRASKAUSKAS
Szitie septynios deszimts
ruošė yra dainavę- gariausia no. 58 pus., 20c.
liui Dieva pamirszes žmogus.
Kaip
mes
tave
liūdime,
Gudras
Piemenis; Isz Ko'Susi
& į. IĖ T U VIS Z K A S ?
dainininkai ir dainininkes,
No.123—'Septynios istorijos:
Dažnai mes laukiame stebuk trijų metu senumo namas,
darė Anglis; Kaimiecžiu AimąO nors daugiau ant szio
GRAB ORIUS
kaip Jo Jefferson, Maggie Stebuklingas Zerkolas; Sida
lo, kuris turėtu gražinti pa yra viso miesto gyventoju
navymai; Eiles; KoTris Budais
svieto nematysim,
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
Mitchell, Salvini ir Bern- brinis Grabelis; Drąsus Szuo;
sauliui taika, tautoms laisve, labai invertinami, in Cen
Apgavikai Apgauna Žmbhis;
i.Pasamdo Automobilius Del? Tankiai tavo kapa
kaneziu ir skausmu iszvargin tral City, Colorado. Bu
hart. Kai szitie namai buvo Kolera; Senelis; Vargo sapnas;
Prietarai
ir BuYfai;" Juokai ir
atlankysim,
* Laidotuvių, Kriksztyniu
perstaisomi d e 1 vasariniu Apie Čigonus; 45 pus., 20c.
tam žmogui ramybe. Tacziau vo pastatyti isz duoklių, koPaveikslai. 20c. :
* Vėstuviu Ir Kitokiame ? Kol vela sueisim drauge,
teatru, buvo labai rūpestin
pamirsztame, kad toks stebuk lektu kurias mainieriai su
No.127—Trys istorijos ajjiė
No.176—A-Be-Cela, Pradžia.
po smert,
dėjo 1878 metuose, kad sau
*
Reikalams
::
*
gai prižiuroma, kad viskas Duktė Pustyniu; Peleniute;
las pirma turi invykti musu pa
*
*
Skaityiho
ir Raszymo. 25c.
ežiu sielose': Mes patys turime pasistaezius tinkamus kam
pasiliktu kaip buvo po seno Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.
* 635 WEST CENTRE STREET * Ir džiaugsimės amžinai.
į
Telefonai Nr. 78
? Silsekis mylima motinėlė
pirmiausia atsinaujinti Kris barius del muzikos ir ope
vei.
No.128—Dvi isztorijos: Val- SAULE PUBLISHING CO.,
* MAHANOY CITY, PENNA.
’
ros. Szituose operos kambatuje. dimieras; Bedali; 44 pus., ŽOc Mahanoy City, Pa,, - JĮ, B,
amžinam atilsi!
vilioja vaikus, vaikuczius ir
insimylojusius pienburnius.

Kas Girdėt

Lietuvos
Generolinio Konsulato
New York Pajieszkomi
Asmenys

JOHN KOVAL

Pypkes Durnai

*
J

.

JJ
J

J

v

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

“SAULE” MAHANOY CITY,
jo nuo verksmo, pats Jobas net
apsiaszarojo.
Vaitiene negalėjo Verkti. Su
pastyrusiomis akimis žiurėjo,
kaip Jurgis sunkiai kvėpuoda
mas
praszė, kad už ji pasimels
kad nieko gero nepadaręs din
(Tasri).
go. Tokiam jaunam amžyje ir tu. Vaitiene rodos ne nesupraGreitai už kalni! kažin . kas taip už nieką! Jonas numanė,
supyszkejo: Syki, antra, tre- kad ežia darbininkai užpuolė
treczia, ketvirta; paskui jau ant “skabsu” ir kad Kunczas
taip tankiai, kad negalima bu su Jurgiu visame dalyvavo,
vo' suskaityti.
bet nežinojo da, kaip kas buvo.
— Szaudosi! Garsiai su— Kas ežia pasidarė? Užszuko Jonas ir bėgte bego lin i klausė vieno.
kai!, kur buvo girdėt szuviai.
— Artu koks grinorius,
Kelias ten buvo nelygus, ak
kad nežinai?
mens, duobes, krūmai rodosi
Asz pasivėlinau, tik isz tolo
ant žedno žingsnio. Jonas ke
girdėjau.
lis syk suklupo ir parpuolė, bet
Tai tavo giliukis! Gal bū
yrėsi pirmyn su nepaprastu
tum gavės in kakta nuo to pospartumu.
TARADAIKA
naiezio. Smarkiai-gynėsi! Ir
Kovos atbalsiai aiszkiai bu
pažiurėjo ant antro lavono.
$*«*********-t<***-K **♦**■**♦-♦
vo girdėti. Ausis galėjo atskir
—
Kas
smarkiai
gynėsi?
Taip, taip, mano mieli,
ti inirszimo balsus, Angliszkiis
Užklausė
Jonas
nekantriai.
Tankiai
girdisi kad moterėlės,
ir Lietuvi szku s keiksmus.
— Eik ir pažiūrėk, jei pa
Tai buna laibai nelabos,
Ant sekundos Viskas nutil
žinsi.
Nes su juju gyvenimu tiek to,
davo, bet paskui vėl atsinau
Jonas dasigrudo pas antra
Tiktai atvereziu ant to,
jindavo šu dvigubu smarku
lavono.
Ka Vyro ir vaiku iszsižada,
mu, o kaip kada szuviai. keiks
Viens vyras laike jo ranka,
Su kitu padaro kad,
mai, szukavimai susiliedavo in
o
kitas
su
kruvinais
piršztais
Iszrunija in kitur,
viena n'ešupirantnbla triukszcziupinejo apie jo kakta, arba’
Gyvena, ant nieko nežuri.
nia1.
'
v" .> ■
Ka: tokia bobele verta?
Jono butą suvis nebailaus. greicziaus apie vieta kur kita
syk
kakta
buvo,
nes
nieko
ne

Geriau
kad butu pakarta.
Nė per misti jamneperėjo. kad
galima
buvo
pažinti.
Visas
vei

Ne senei Karbono paviete
gali gauti su kulka iri kakta.
das
pradedant
nuo
smakro
iki
taip buvo,
Jam t ik rūpėjo, kad greicziaus
pribūti ir, jei galimri, padėti. virszugalviui buvo viena mai- Ta moterėlė svaiguli gavo,
Ir pamėtė savo vyra ir
Bet pribuvę pėrvelai. Kada szatis krauju, smegenų, plau
szeimynele,
iszvydo lygina, kurioje buvo ku.
Jonas
da
niekados
neinate
Iszbego su kitu.
susikimsze sžimtas su Virszum
taip
baisiai
suardytos
galvos.
Na,
ir jos Vyras surado!
žmonių, nors da szukavimai
Nors
turėjo
gerus
dirksnius,
Su policija paėmė,
nėšilibVe, bet jau niūks nėsibet
priverstas
buvo
atkreipti
ir namon parvežė,
grūme’: Kova, buvo užbaigta.
akis in szali.
O josios mylimasi vyruką,
.. .Pribuvusi
• .. • pf‘- ’ . in. laika milicija
—
Kas
jis
per
viens?
Žin

Su
arėsztavo ir dabar sėdi
perskyrė' kovojancžius,’ tarp
kalėjime.
kuriu keletas buvo sužeistu, o geidžiai visu klausinėjo, bet
nieks
neatsake.
*
*
(Iri giliojo iszdriki. Keli karei
Visu darbininku isikrriostai
Juokas ima kaip žmogus
viai* ir gydytojas pasilenkė ty
buvo
smarkiai
suraukti,
bet
- - atsimena,
rinėjo’, ar dūgyvi? Viši žingei
džiai grūdosi prie gulincziu’ la- akyse žvilgėjo lyg' koks bai Apie New Yorko Komunistus,
Kaip ten praminė nekuriuos
yon'ri. taip kad Jonas negalėjo sus užganjedinimas., ...... .,
vyrukus.
— Gerai tokiam! Pasakė
j n .išzsvkžpamatyti.* A psid'a i res
Pilvas tuszczias gurguliuoja.
tįplirtKiii, įphkreipe akis ten, vienas per dantis.
Rodos kad Varles kriokuoja,
Po
ilgu
klarisinejimu,
Jonas
kur ‘ d augiausia buvo triukszTinginiai, darbo dirbti
mb’.’ Du stambus detektyvai daseke, kad neperseniai atvy
nemoka,
ko
in
szi
kraszta
koks
ten
laike už sprando žJinoiria val
kata; Vadiria'ma “Rudžiu,” agentas, kuris prikalbinėjo, Norints ne kuriems tuszczios
galvos,
kuris keikdamas bla'szkeši in žmones laužyti straika. ir eiti
Ir augsztai szoka.
šžalis ir iiorėjo išztrūkti. Kiti in darlba. Jau keliolika jam
Jeigu toki protą turėtu,
du Stengėsi suvaldyti senyva taip pasiseko atitraukti nuo
Tai bezdžionku
Unijos.
Taigi
darbininkai,
pa

jau žmogų kuris lyg padūkęs1
nepamegžd žiotų.
itiėtėki”in višas pusėS. Jo’ bal kurstyti daugiausia Kunczo ir
Iszmintingais
stotu,
jo
sūnaus,
pastojo
sziandien
sas ir veidas taip’ buvo atsi
Tada nuo visu ne butu
mainęs, kad Jonas vosme-vos “skabsams” kelia.
Ir
nuo visu butu iszjuokti!
Isztiko smarki kova, nes
pažino, Kuncza.
*
*
*
‘ ‘ skabriai ’ ’ gerai gynėsi. Dau
Ūgi ka jis ežia veikia ?
O tuos kelios mergeles isz
Jonas norėjo prisiartinti, giausiai szaude ju agentas. Ji
Skulkilo pavieto,
sai tai invare kulka iu Jurgio
bet pbliemonai ji atstume.
Namie sudekite,
— Jonuk! Szauke Kunczas galva. Bet, ant galo, darbinin
Ant kampu autobiliu
lyg norėdanias perrėkti visus, kai s’ugriėbe ji in savo nagus
nelaukite,
ir
višiszkai
suardė
galva.
Butu
pažiūrėk, ar tas da dresuoja ?
Ba jau ilgiau negalėsiu
'' •
■ R!a?'. folr ? Nėrviszkai gal viša irt szmoteliuš sudras
nutylet,
ko,
bet
suspėjo
milicija.
Rudis
užklausė'Jonas.
Neužilgio turėsiu apie tai
Kunbzhs norėjo atsakyti, bet’ su Kunczu buvo šmarkitluši,
pakalbėt.
už
tai
,
juos
dabar
pilicija
pOlicmonai taip ji nutvėrė, kad
Da lauksiu pataisos,
Kuriozais* Visu' balšu suszriko: : drauge su kitais vadais suėmė.
Ar laiszkos kitos,
Isz tos pasakos nesunku bu
■Leisk! Iszsuksi ranka!
Jonas puolėsi prie lavonu. vo Jonui inspeti, kad tnom ne Tada kad duosiu, tai duosiu,
Viską žmoniem iszduosiu!
Krutulė ir alkūnėms darė sau laimingu agentu su suardyta
*
*
*
galva buvo pirmas Mariutės
kelia, kol nedasigrudo.
jaunikis,
ponas
Kanapinskas.
Ar netikyšte turi savo
PiGria tuoj pažino. Buvo tai
•••
♦♦♦
pradžia,
Jurgis. Gulėjo srt užmerktoms
Galvoje ir šžirdyje?
akims, isžblyszkes. Isz virsznSuriku apraszyti inspudi,
Turi szirdyje,
giilvio sunkėsi kraujai, kuriu koki padare virs'z apraszyti at
Nes Dovydas praiiaszas
jau didele bala ant žemes susi sitikimai ant Mariutės? ir vaikalba:
rinko. Da buvo gyvas, bet Ibe' tienes.Kunczienė tiesiog alpo,
nuovokos.
o Mariute taip nublanko, kad Kvailys szirdyje savo kalba,
Kad nėra Dievo!
— Vargiai iki rytojaus da- Jonas turėjo pargabenti gydy
Netikėlis užgina esybė Dievo,
lirikys, pakraipė galva dakta- toja.
Del to, kad bijo Dievo,
ras. ’
',f'’
Kunczo jau neparodė gimi
Savo Sutverto jaus.
“Jonui nesuprantamas sun- nėms. Stacziai nuvedė in kalė
Nė nori jisai tikėti in Dieva,
kiima’š suspaudė szirdi. Jis nė- jimą.
' gyrė Jurgi. Jo pasielgimas pa
Jurgis, mirtinai sužeistas, Nėš nenori pildyti prisakymus
Jojo,
skutiniams laike buvo toks, vakar atgavo nuovoka ir, priDel to; kad nenori būti doruih.
kad motina nesyki per naktis siszaukes kunigo, numirė.
verkdavo, o ir Mariute, nors . Mariute matėsi su sužeistu Nusidėjėlis nėtiki in Dieva,
Nes nenori pasitaisyt.
turėjo savo rupesiczius,- vienok broliu. Paskutinėj valandoj
Todėl ne galvoje, rie prote,
buvo smarkiai nuliudusi isz Jurgis perprasze motina, ir se
Tiktai szirdyje guli
brolio gyvenimo. Taigi dėlto serį, ir atsisveikino. ‘
netikysta!
taip ir gaila jo, mislyjo Jonas,
Mariute drebuliszkai drebe-
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— Baisus
dalykai toj paleisti,- žinoma,’ kad turi.
to, ka jis sako, tiktai kada jau
Jonas norėjo pertikrinti nėpaskutinėj skausmo j Jurgis Amerikoj, atsiduso Mariutė.
iszleides gilu kvapa paštyro, i Niekados būczian ezion neva tik vaitiene su Mariute, bet ir
vaitiene su garsiu riksmu puo žiavus. Biednas vargšžas Jur- save pati, nes nelabai tikėjo,
į gis, negaliu apiė ji paniislyti. kad Kuncza greit paleistu.
lėsi ant sunaus lavono.
Tam paežiam ligonbutyje Toks- jaunas ir taip už maža
Nėbereikalo Jonas abejojo,
draugia su kitais sužeistais gu nieką netekti gyvasties!
j nes perėjo keli menesiai, pasi
■—- Taip, matyt, Dievo duo baigė straikas, o Kunczas kaip
lėjo ir kūnas nelaimingojo
“skabsu” agento. Galva jo ta. Bet gerai pabaigė, su kuni sėdi, taip sėdi. Kelis syk susi
buvo pridengta,ir poliemonas gu. O taip nežinia ant ko butu rinkęs teismas norėjo apsūdyti
sergėjo, kad nieks nejudintu nuaugęs.
ji ant pakorimo, bet Unija sta
— Teisybe, pratarė Mariu le gorus patronius ir Kunczas
lavono. Tas da padidino mines
žingeidyste ir visokios navat- te: Jurgis jau stovėjo ant ne iszliko nuo mirties. Vienok isz
niausios pasakos apie nelai gero kelio, vis per draugus.
kalėjimo nepaleido ir nebuvo
Isz ko tas paeina, kad jau- vilties, kad greit paleis.
minga agenta suko tarp žmo
nių.
niejie ežia Amerikoje- taip
Tnom syk Kuncziėne vis la
Ir Mariute praeidama pro ji greit iszdyksta? Nereikia byn ir labyn nerimo Ametike.
jiems nei Dievo, nei bažnyczios Jai niekados Amerika nepati
u'žklause:
— Tai ir šzitas užmusztas. nieko neklauso, visados girti; ko, bet nuo to laiko, kada matė
Taip, Mariute, atsake Jonas; net baisu pro toki praeiti!
užmuszta snnu ir suimta vyra,
— Asz ir daug apie tai taip pradėjo nekęsti tos szalies
ir taip baisiai sukapotas, kad
veidą turėjo uždengti.
mislyjau, atsake Jonas: bet vis kad rodės, lekte parlėktu in
— Dieve! Kaip tie žmones tikrai negaliu daeiti. Man ro Lietuva. Viskas jai ežia buvo
baisus! Tai sykiu įsu Jurgiu ji dos, kad žmonelėms galva ap negerai!
sisuka; tai viskas. Pergreit
užmusze tie piktadėjai ?!
— Kas ežia per parėdai?
Nabage, ji nežinojo, kad jos permaino gyvenimo būda, ir
Šakė. Mergos iszrodo, kaip
tėvas suteikė jam pirma smo i taip da smarkiai permaino kad
kuosos, o moterys lyg su ragai ju smegenys neisznesza.
gižems ant gaivu. Ne ežia- lemtai
— Nežinau gerai, Mariute,
— Asz nežinau del ko taip
gali susieiti, ne pasisznekėti.
atsake Jobas: nebuvau prie to, yra, tarė Mariute, bet matau,
Su senais da tiek daug, bet
kaip jie peszesi. Gali pasimels kad blogai yra. Tie žmones iszjauni tai veblena, kaip kurap
ti už jo duszia, nes velionis bu rodo kaip ne savo kailyje. Ir
kos. Ne ežia lauku, ilei gaispaIetis taipgi pasidarė toks navo Katalikas.
doriu, tik apdumtos anglių
Mariute pasimeldė. Ne in vatnas. Nabagas tėtis! Ar ji
maszinos. Nei ežia darbo kokio
galva jai neparojo, kad pateko paleis greit? Už ka ji paėmė?
nei triūso; tik žiūrėk’ ir žiutek
ant. szermenu pirmojo savo
— Nežinau Mariute už ka. kaip bobbs klubus tampo.
jaunikio ir meldžiasi už jo du Dabar tokie laika, kad ima
Labiausiai-gi Kunčzienėi ne
szia.
žedna, kuri tik pamato darant
— Ar tu ji pažinojai? Už kokia. neramybe. Žinoma, patiko, jai katra moteriszke,
klausė po valandai savo vyro. Kunczas turėjo ginti Jurgi, o isžaukleta Lietuvoj, peikę sla
— Nevisai. Da gyva suti tnom syk pribuvo policija ir vo kraszta, o gyrė Amerika.
— Begede, sake. Jai gražu',
kau šzitani mieste. Kaip pasa suome. Bet, man rodos ji greit
kad svetimas plunksnas nfekoja, tai jis da neseniai isz i paleis.
Lietuvos. Mat, užsimano būti
— Ar tikrai kalbi Jonuti? sziojai. Bet kas isz to, kad isz
“skabšu” agentu, ir gyvastį Užklausė iki sziol tylėjus Knn- po povo sparnu visztos vuodega kyszo.
įprakiszo. Netikėjo nabagas, cziene.
— Kaip iszsiaiszkis, kad
kad Už toki dalykai mainieriai
Jonas su Mariute net stebė
jis nekaltas, tai paleis. > Turi josi, kad Kuncziene taip ilgai
smerezia baudžia.

In cooking . .. just one candidate
‘
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has everything!

Gerbs tai galvos biita poęto,
kuris tėvynė Lietuva sii.iygin.Oi
su'sveikata. Nustojęs sveika
tos, kuogrėicziausia nori i'szgyti, netekės tevyiies, nori atal in ja gręžti, nors kitur būtu
gėriaUs.
’
Nėbėrėikalo žmones nuo py
ragu gryžta prie juodos dilo-?
no's.
Ir Jonas Girdžius su paezi.l
ir Kūncžiėne sūgryžb in Lietu'vū.
*' ■
Dirbės sunkiai kelis metus
po žeme, reikalavo jau’ p’ašilšio..
Jo krutinę su godumu gero
gryna kaimo oora, akys veržė
si isz kaktos, kad’ apžiūrėti tas
brangias lygumas ir mažus
kalnelius, kuriu taip iszsiilgo'
svetiniam krasžte.
Jonas jautėsi tokiu laimingu
kaip andai mažose dienose, ka
da szokinejo per kupstus ir
krūmus, Mariute taipgi jūbkesi isz džiaugsmo, o jau Kun
cziene, tai net saldžiai «*ipsiaszarojo. Senis Girdžius prienie sūnų su atviroms rankoms
nes Jonas, gali sakyti atlaiko
tėvo ūke.
Apsigyvenęs pas tęva, Jonas
rūpinosi sutverti savo ūke. Se
nis Girdžius patarė nupirkti
Kunczu natrius, kuriuos laikei
koks ten Vokiety s, bet jau ka
tik'kvėpavo. Jorio Imta su piliigais. Pasiderejes koki laika,
Jonas paleido Vokieti in Vaterlarida, o pats aplaike savai
uoszvio namus.
Kunczierib negalėjo atsi
džiaugti patekus atgal in sa
vo teviszke.
■ i
— Tai ežia ne Amerikas,
sake! Ten žmogus kaip liuosininkas tupėk svetimam name,
o jei ir savo kas turi, tai ant
kiemo tiek yra vietos kad vos. ne-vos viens pro kita prasilen
kia. O ežia, tokios dirvos, to
kios pievos!
■
.j
Džiaugėsi ir Jonas, nes nusi
pirkęs Kunczu ūke, galėjo-’ są
laiku pastoti dideliu ūkininku.
Mates svieto, pažines vargo,
iszmokes darbu, stengėsi visa
savo datyrinia sunaudoti ant
to ploto savos žemes.
Ir gyveno sau ramiai it
linksmai. Viena karta, netike*
tai sulaukė sveczia —1 daktarai
Silke!
•
J
— BUS DAUGIAU —

SKAITYKIT
PLATINKI!
ONLY THE ELECTRIC RANGE GIVES YOU ALL THESE ADVANTAGES!

^Pirkie U. S. Bonus!
No wonder it’s the "People’s Choice,” proved by the record. In 1951, 75
of every 100 buyers of new homes in Central Eastern Pennsylvania chose
homes equipped with electric ranges!

Cast your vote for better meals, easier cooking and less time in the
kitchen. Visit your electric range retailer today and order your automatic
electric range for immediate delivery I
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PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT
COMPANY
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TAX-PAYING COMPANY

A BUSINESS-MANAGED

MANNED BY 6700

|

FRIENDLY HOME-TOWN PEOPLE

AND OWNED BY 73,600

rNVfŠfOlt’Sį

MOST OF THEM YOUR NEIGHBORS AND FELLOW PENNSYLVANIANS
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y

t
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negali priprasti prie svetimo,
kampo.
— Asz niekados ėzia nesi
jausiu, kaip namie, sdke ir
praszesi in Lietuva.
Ne nepaisė, kad Kunczas sė
di kalėjime.
— l\ol sėdi, tegul sėdi, o
kaip paleis, tai žinos kur na
mon pareiti.
Daryk t ii ežia, ka su tėkia už
kietėjusia LietuVisZka szirdžia.
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BPirkie U. S. Bonus!

“ S AUL8 ” MAHANOY CITY, PA.
buvo Kataliku bažnyczios nu
KARDINOLAS POLITIKA DAUG
baustas ir praszalintas, už tai
kad jis 'be pavelinimo buvo nu PRIESZ, ISPANIJOS
KASZTUOJA
važiavęs in Rusija ir tenai bu
FRANCO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— Nedelioj (pripuola “Mo vo užsidėjęs su Komunistais.
tinos Diena.” Pasaldykite jai
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
vakare, sakydamas kad jis ei
Frackville, Pa. — Senas
taja diena josios gyvenime sayp maloniu (pasielgimu ir mei angliškasis Ignatas Kanapie- insake savo žmonėms patarti na pas savo drauga John Sar
lę., Q jeigu jau randasi po že kas, nuo 118 E. Spring uly., neskaityti partijos leidžiamo ver, kad vaikai sykiu galėtu
užbaigti užduotas mokytojos
mele, tai “Atminke Ja, sukal numirė Utarninke, Ashland li- “Arriba” laikraszczio.
pamokas. Kai jis nesugryžo
bėk kelis poterėlius už juos gonibuteje, nuo azmos. Velionis
Szitas laikrasztis jau kelis
apie deszimta valanda, jo tė
gimė Lietuvoje, atvyko in SheDuszia!”
sykius vieszai kritikavo Kar vai paszauke Carver szeimyna,
— Utarninke Gegužio May nadoryje, o 1917 metuose apsi dinolo iszleistus laiszkus ir pa
13-tą diena, 7-ta valanda ryte gyveno Frackvilleje. Jo pati tarimus. Jis raszo kad Kardi pasiteirauti ir dažinojo kad tie
(D.S.T.) iszvažiuos in Wilkes- Marijona (Szimankiutej isz nolas yra prieszingas Protesto- draugai buvo iszeje in miszka.
any official Pennsylvania Inspec
Barre, Pa., del daktariszko Trukey Run, mire 1933 metuo nu tikėjimui ir jo platinimui, Apie vienuolikta valanda naktion Station—marked with a
policijantai
surado
Ken

czia
se.
Prigulėjo
(prie
Lietuviszkos
Keystone and number for your
peržiūrėjimo du vyrukai, ku
ir kad valdžia dabar gerinasi
guidance—and do it early. The
rie likos paszaukti del karisz- parapijos ir Susivien. Liet. Protestonams tik kad gautu neth Teacher lavona, kad jie
current car inspection period
užklupo
jo
drauga
Carver
pa

started May 1, 1952.
kos tarnystes. Žemiau paduo Amerikos. Paliko dvi dukte paramos isz Amerikos.
sakyti kas atsitiko su juo
dame vardus tuju kurie apleis rys: Eleanora, pati Charles.
Francisco Franco grasina
isz: Mahanoy City — Carmen Seasock, mieste ir Dorota., kad jis kreipsis in Popiežių, draugu.
J. DiGirolomo; Ashland — Shenandoah, ir sekanczius 'sū kad ta Kardinola paszalintu
nūs: Joną, isz Jersey City, N.
Thomas E. Cooper.
ar kitaip nubaustu.
TRUMANAS
— Su'batoj pripuola Izido J.; Juozą, Lebanon, Pa.; Igno
PATUPDINTAS
riaus, artoju patrono, Antano tą, namie; Alberta ir Bernar
vyskupo. Tautine Szvente: dą, mieste; Pranciszku, kuris PREZ. TRUMANAS
Igąuja. Ir ta diena: 1940 me tarnauja del Dede Šamo, Great NEISZDUOS KARO Augszcziausias Teis
tuose Anglijos Ministeris atsi Falls, Mont., Klarenca, Ly
mas Ji Sustabdo; Ne
BELAISVIU
sako, senis, daug .patyręs Win kens, Pa., ir Vinca, William
Penn.
Taipgi
tris
anukus
ir
ston Churchillis užima jo vie
valia Pakelti Algas
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ta;, 1869 m., pirmutinis gele broli Juozą isz Girardvilles.
žinkelis skersai visa Amerikos Laidos Sukatos jryta, su apieBe Susitarimo Su
kraszta baigtas statyti ; 1871 gomis Apreiszkimo P. M. baž- leidimu su tais Komunistais,
Fabrikantais
m., Prusijos-Prancuzijos karas nyczioje, 9:30 valanda, o kana jie turi priimti musu visus pasiulinimus,
ar
visus
atmesti,
palaidos
in
Szv.
Liudviko
pa

Have your car inspected by a
baigtas; 1944 m., Prezidentas
trained mechanic who will
WASHINGTON, D. C. —
bet
negali
pasirinkti
kas
jiems
rapijos
kapines,
Frackvilleje.
Franklin D. Rooseveltas pa
make certain that your car has
Augszcziausias
Amerikos
no defects that will affect its
patinka,
kas
ne.
‘
skiria James V. Forrestal, Lai
safe running condition. He will
check 28 danger points in your
Shenandoah, Pa. — Ponia J.
Prez. Trumanas szitaip pa- Teismas labai greitai ir vien
vyno Sekretoriumi.
car including the brakes . . .
balsiai
nusprendė,
kad
Prezi

lights . . . wheel alignment . . .
. — Saliuninku Susivieniji Žemaliene, isz Pittsburgha., sireiszke kai kiti jau buvo sa
windshield wiper ... mirror
dentui Trumanui nevalia savolankosi
pas
gimines
mieste
ir
vo
nuomones
ir
pareiszkimus
... horn ... and exhaust.
>
mas isz Schuylkillo pavieto,
tiszkai pasielgti ir pakelti vi
Shenadoro
Heights.
pareiszke
:
kur invyko Utaminko vakara,
V
Apsaugos Sekretorius Wil siems Plieno fabriku darbi
Gegužio 7-ta diena., Lakeside
Schenectady, N. Y. — Petro- liam C. Foster buvo pasakęs ninkams algas be jokio pasita
parko svetainėje, ir bankietas
trone, mylima pati, pono Petro kad szitas pasiulinimas Komu rimo su tu plieno fabriku sanbuvo pasekmingas.
vininkais. Prez. Trumanas pir
— Kita sanvaite: Nedelioj Lakose viczio nuo 122 Prospect nistams yra paskutinis ir galu
miau gyrėsi kad jis pakels al
pripuola ketvirta Nedelia po uly., pasimirė Nedelioj, Gegu tinis, ir jis turi būti pilnai pri
gas
650,000 Plieno darbinin
Velykų, taipgi Szv. Mamerto, žio 4-ta diena, dvylikta, valan imtas be jokiu iszimcziu. Jis kams. Jis buvo savotiszkai inMaksimo, o Tautine Szvente: da naktyje, savo namuose, nuo prisipažino kad Karo Sztabas sakes tiems fabrikantams, kad
ptuodone. Ir ta diena: 1941 m., szirdies atako. Velione po tė su Laivyno Sztabu jau yra pa jie turi gerintis su juo insakyYou will not be
baisus Londono bombardavi vais vadinosi Petrone Marge- sitaręs kaip visa Kinijos mu ir nusistatymu. Jis jiems
permitted to drive
liute.
Taipgi
(paliko
savo
bro

kraszta
nukirsti
nuo
visokio
mas, 1,436 žmones žuvo. Ang
your car legally
buvo pasakęs tuoj aus derintis
after July 31st with
lams juoda diena, bet už keliu li Juozą Margeli isz Shenan susisiekimo, jeigu Komunistai ir susitaikinti su darbininkais,
out an official car
inspection sticker.
dienu jie tiems Naciams atker- doah, Pa. Laidotuves invyko nepriims szita paskutini pa- o jeigu ne, tai jis, Harry Tru
Utarninke,
Gegužio
6-ta
diena.,
siulinima.
szino su keliais tukstancziaię
manas pakels visiems darbi
su
apiegomis
Szv.
Kryžiaus
Amerikos Sekretorius Dean ninkams algas ant rytojaus.
bom'bnesziu virsz Berlyno, Vo
MUSU UŽSIENIO
kietijoje; 1886 m., Amerikos bažnyczioje, devinta valanda Achesonas buvo pasakęs kad
Septynios valandos po tai,
POLITIKA
Darbininku Federacija sutver ryte, ir palaidota in parapijos Komunistu nusistatymai isz- Augszcziausias Amerikos teis
kapines,
i
Amžina
atilsi
!.
rodo teisingi ir geri, ir jeigu mas vienbalsiai nusistatė
ta; 1858 m., Minnesota valsti
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
jie tikrai nori taikos tai jie su priesz Amerikos Prezidentą ir
ja priimta in Amerikos Suvie
tiks su Amerika ir Tautu San- jam pasakė kad jis nesikisztu
nytos Valstijas. Nedelioj, taip KAREIVIAMS
Nors laimėtas karas iszlaisjungos pareikalavimais. Jis in kitu reikalus. Tas teismas
gi pripuola “Motinos Diena,”
TRUMPA
GINKLU
pirmaji syki griesztai pasi- griežtai insake Prekybos Sek vino Alijantus, laisvus krasz> ir ta • diena 1948 m., Žydu
reiszke
priesz Rusija, sakyda retoriui Sawyer nesikiszti, ne tus nuo tos aszies grūmojimo,
krasztas Izraelis paskelbtas
Nepriklausomas.
Korėjoje Kareiviai Ne mas kad Sovietai prasižengia žiūrint ka Prez. Trumanas jam bet tas karas neužtikrino tiems
Alijantams pastovumo. Tas
priesz visas tarptautines teises
■
Panedelyje pripuola SS.
sakys ar lieps daryti.
turi
Gana
Tinkamu
nelemtas karas nualino Euro
skleizdami tas melagystes apie
Pankracijaus, Norėjau s ir AcDabar dar neaiszku, ar Plie
hilįejaus. Tautines Szvente, Amerikos Eroplanai Amerika, sakydami kad Ame no darbininkai vėl straikuos pa ir Azija ir prirengė kelia
Komunizmui ir Sovietu užpuo
rika rengia ir kursto Vainas ir ar ne.
Vaidute. Taipgi ta diena: 1932
Per
Prasti,
Isz
limui.
sukilimus.
m-, Chas. Lindbergho kūdikė
Kol kas Prez. Trumanas da
Dabar mes vėl matome grulis buvo surastas nužudytas
Amerika
Komunistams
per
bar tyli ir nieko nesako. Tai
Mados
Iszeje
bonio
siekimą užkariauti sukrūmuose. Policija iszleido ipaGenerolą Matthew Ridgway pirmas sykis kad taip asztriai
siedijos krasztus, kurios tas
ręikalavima per visas Ameri
WASHINGTON, D. C. — siūlo:
butu Amerikos Prezidentui už
raudonas
grubonis paverezia
kos valstijas, jieszkoti to Generolas J. Lawton Collins
1— Pavėlinti Komunistams kirsta.
in gyvus vergus. Sovietu Uni
žinogvagio ir kudiko žudyto sako kad Korėjoje musu karei pasitaisyti savo eroplanams
ja,
Rusija, pasiaiszkina kad ji
jo; 1935 m., Lenkijoisi Diktato viams trūksta tinkamu ginklu, vietas sziaurineje Korėjoje,
buvo priversta užimti, užgrob
rius Marshal Pilsudskis pasi kad jie neturi nei gana kulku, bet nevalia nauju statydintis. UŽVES DERYBAS
ti tuos krasztus del pastovumo
mirė. Jis buvo szeszioisi de- kad j u eroplanai jau pasene ir
2—Mes nesutinkame pripa
SU
SOVIETAIS
tarp draugingu Susiedu. Bet
szimts septynių metu amžiaus; visai netinkami. Jis sako kad žinti Rusija kaipo beszaliszka
jokio pastovumo nesiranda to
1937 m. Anglijos Karalius Jur musu kareiviai dar vis naudo szvietka ar nari prižiūrėti Ko
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
kiuose užgrobimuose. Anaip
gis Szesztasis apvainikotas ja ginklus, kurie buvo naudo rėjos reikalus po vainos.
tol, tokis užgrobimas sukelia
Londone; 1942 m., Pennsylva- jami per Antra Pasaulini Ka
3—Mes nesutinkame su Ko riu didžiųjų tautu atstovai su- baime ir nepasitikėjimą tarpu
nijos mainieriai, nagliakasiai ra, ir kurie dabar yra visai ne munistais gražinti visus karo szauktu mitinga, konferencija,
ęustraikavo, ęzimtas keturios tinkami, ir kad prieszas turi belaisvius kad ir priesz j u no ! kuri paruosztu taikos sutarti laisvu krasztu, ir priverezia
Į laisvus
krasztus
vienytis
deszimts penki tukstancziai 'be daug naujesnius ir geresnius rus. Mes tik tuos sugražinsime Vokietijai.
I
priesz
ta
gruboni,
Sovietu
Ru
darbo. Tai buvo didžiausios ginklus.
Amerikos atstovai ragina
kurie nori gryszti. Taip ir Ko
- ir ilgiausios straikos; 1571 m.,
Tuo paežiu sykiu jis puoliesi munistai turi daryti su savo kitas tautas ta Sovietu pasiu- sija.
Laisvieji krasztai yra stanumirė Sanguszka, narsus Lie ant Kongreso ir Senato už tai karo belaisviais.
linima priimti ir taip parodyti
cziai ir drąsiai pasakė Sovietu
tuviu karvedys.
kad dabar jau tariamasi dar
Ant szito treczio pareikala kad Sovietai tik gražiai kalba valdovams, kad jie nepavelins
:!X!— Utarninke pripuola SS. mažiau paskirti pinigu del vimo Amerika grieszcziausiai ir dar gražiau prižada, bet nie
tolesni užgrobimą kitu laisvu
Roberto Blarimo, Aleksandro, ginklu ir del Korėjos.
nusistojo. Komunistai ežia bu ko neketina panaszaus padary krasztu, kad Rusija neinsiga'Sęrvijąus ir Zigmanto. Tauti
Jis teipgi sako kad negana vo baisus sugis, kaip su szlapia ti. Tokioje konferencijoje So
nes Szvente, Nergone. Taipgi kad musu eroplanai yra daug mazgote per snuki, nes isz vietai butu priversti ar sutikti liotu taip kad ji galėtu valdy
ti visa pasauli.
ta diena: 1602 metuose Kapito prastesni už prieszo, bet daž szimto septynios deszimts tuk- ar pasitraukti.
Bet mes nenorime tokio pa
nas Bartolomew Gosnold, isz niausiai ant karo lauko randa staneziu karo belaisviu musu
Falmonth, Anglijos, 'buvo pir si du ar keturi prieszo eropla kalėjimuose mažiau kaip sep
Nauji automobiliai per di stovumo, už kuri mes vėl turė
tume kariauti kita pasaulini
mutinis baltas žmogus pasiek nai del kiekvieno musu.
tynios deszimts tukstaneziu deli, per ilgi, per toli iszsikikara. Tokio kito karo pasek
ti Naujos Anglijos kranta
Jis sako kad daug musu ka yra pareiszke norą gryžti.
szo.
mes butu tokios baisios, kad
Amerikoje; 1846 m., Amerika reiviu ir lakunu pražuvo Korė
Po muving-pikezieriu žmo vargiai liktųsi pamatas del at
paskelbė kara priesz Meksika; joje vien tik už tai, kad jie ne
statydinimo. Jeigu kitas pa
1944 m., Kunigas Orlemanski turėjo gana ir tinkamu ginklu! Pirkie U. S. Bonus nes in restauranus užeina.
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lias in taika randasi vienybėje;
kai visi laisvi krasztai palai
kys vienybe ir bendra frunta
visur ir visados priesz grubijonus, tai tada nebus progos kito
karo paskelbti. Sovietu Unija,
Rusija dabar labai gerai invertina musu norus ir musu
jiegas ir už tai nedrysta stoti
in kara, bet stengiasi savomelais ir propaganda gauti ta, ka
ji tikėjosi gauti per kara.
Vienybe, tai visu laisvu
krasztu szukis.
Penkios deszimts tautu susi
rinko San Francisco Konfe
rencijoje, 1945 metuose ir pri
your life — the life, happiness
and well-being of your family—
ėmė tuos nusistatymus kad
by guarding them against traffic
reikia isz vienybes taszko dar
accidents caused by the mechan
ical failure of cars. In the sum
bą pradėti.
mer months ahead, when you
will be driving more and longer
Ingyvendinami szita nauja
hours for pleasure, it will mean
much to you to know that
tautu vienybe, trys punktai
official car inspection is safe
guarding you. It has definitely
yra baisiai svarbus:
been proved that such car in
spection reduces traffic accidents.
1— Saugumai pavojus gre
While the national average for
accidents due to the mechanical
sia isz visu pusiu; jis yra poli
failure of cars is 16%—in
Pennsylvania the average for
tinis, kariszkas ir piniginis. Ir
such accidents is only 3%.
jis visas pareina isz vieno
kraszto, Rusijos.
/
2—Sovietai pasinaudoja vi
iįimsnmititttalUi of
lennsyluunia
sokiomis priemonėmis pultis
ant laisvu krasztu. Pavojin
giausia priemone yra propa
ganda.
3— Szitas pavojus mums
ė' -.... .. ... ......
...
..... .
grės per keletą metu. Sovietai
gali jeigu nori ar drysta, pul
This safety sticker means
tis ant musu bet kuria diena.
that your car has been inspected
and approved for a period of
Ar jie gali tęsti savo tuos gra
six months. However, it does
not mean that your car will stay
sinimus per metu metus, su vil
in safe mechanical driving con
dition for a full six months. It
timi kad jie pagaliau laimes
is up to you, as a conscientious
and safety-conscious driver, to
per politika, propaganda ir
make certain that your car
subuntavojima.
',
remains safe to drive.
Atsikertant Rusijai Ameri
MAKE SURE YOUR CAR IS SAFE
-THEN DRIVE IT SAFELY
ka su kitomis laisvomis szalimis yra pasistajus priesz visa
COMMONWEALTH ta Rusijos propagandai Mes
OF PENNSYLVANIA dabar turime Truman nusista
tymą, mes turime Atlanto KaDepartment of Revenue
JOHN S. FINE, Governor
riszka Sutarti ir Bendra Ap
OTTO F. MESSNER, Secretary of Revenue
saugos Programa ir Laisvu
Krasztu susivienyjima, ir Pacifiko krasztu susiderinimą.
Kiekviena isz szitu sutareziu
yra taip nustatyta kad kiek
saulinis karas iszkils, tai ne
viena užtikrina mums ir musu
bus už tai kad mes toki kara
draugams pastovuma. Viena
surengėme ar tokio karo norė
tinis tikslas yra užtikrinti apjome.
sauguma mums patiems ir mu
Szita syki laisvos tautos su
su draugams, toms laisvoms
sijungė savo jiegas, pirm ne
tąutoms. Tai yra musu Užsie
gu tokis karas butu ant ju už
nio Politika.
dėtas ar joms priverstas. Jos
—BUS DAUGIAU—
susivienyjo, kad parodžius vi

siems užgrobikams kad jos no
ri taikos ir nori taikingai su
gyventi su savo susiedais. Jei
gu szitu laisvu tautu jiegos
bus gana pamokinti ir perserginti koki nors užgrobika, kad
jam neužsimoketu Treczias
Pasaulinis Karas, tai tu tautu
darbas daugiau negu atliktas.
Amerikos apsauga susirūpi
nimas ir jo supratimas yra la
bai reikalingas visoms lais
voms tautoms, nes Amerika
veda visas tas tautas to taikos
keliu.
Kartas nuo karto, kai kurie
Amerikiecziai
pareikalauja
kad Amerika paskelbtu kara
priesz kara. Bet tokis žingsnis
Amerikiecziams yra neinmanomas, nes tai yra priesz visus
musu insitikinimus. Tokis
žingsnis butu panaszus in žmo
gų, kuris nuszoka nuo augszto
tilto ir nusižudo, už tai kad jis
bjiosi mirties.
Kartais yra sakoma ir prikaisziojima kad mes dabar jau
vedame Treczia Pasaulini Ka
ra, kad sunaikintume savo
prieszus. Bet mes tokio karo
neesame paskelbė ir nenorime,
mes dabar stengiamies sustab
dyti prieszo užgrobimą ir vis
kas.
Amerika nori taikos. Taip ir
visi kiti laisvi krasztai. O ke

POLITIKA DAUG
KASZTUOJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
■ A'
tam vajui kambariu, del tele
fonu, laiszku, laikraszcziu, del
radijo ir televizijos ir del pasamdinimo darbininku, raszytoju ir propagandos vedeju. Ir
ežia nieko dar nesakoma apie
papirkimus, pasižadėjimus ir
visokius politinius mainikavi
mus.

ALIEJAUS
DARBININKU
STRAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Aliejaus Darbininkai reika
lauja didesniu algų. Apie de
vynios deszimts tukstaneziu
tu aliejaus darbininku dabar
straikuoja.
Szitos straikos visu treczdaliu sumažino aliejų ir gazoliną
musu eroplanams.
’
Kol kas dar randasi gana
aliejaus ir gazolino automobi
liams, bet ir ežia reikes suma
žinti jeigu straikos ilgiau te
sis.

