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Isz Amerikos
MINKSZTOS ANG

LIES MAINIERIAI
NEDIRBA

Fabrikams Anglių 
Reikia

WASHINGTON, D.C.—Pre- 
zidentas Trumanas dabar yra 
ingaliotas per ta Taft-Hartley 
Instatyma, insikiszti in tuos 
ginczus tarp Minksztos Anglies 
Mainierius ir Anglių Kompani
jas. Bet Trumanas tyli ir lau
kia, nes jis ar nežino ka daryti 
ar bijosi vienu ir kitu.

Jeigu valdžia neinsikisz, tai 
mainieriai gal vis kokias dvi 
sanvaites nedirbs ar tol strai- 
kuos gal John Lewis’as norės 
kad jie straikuotu.

Visi mes žinome kad tai jau 
ne pirmutinis sykis mainie- 
riams straikuoti, ir kad Ameri
kos pramone per daug nenu- 
kentes, bet mes teipgi žinome 
kad dabar visiems mums ge
riau bus jeigu visi fabrikai kas 
dien dirbs. O be anglių fabri
kai negali ilgai dirbti, turės 
užsidaryti. v

Trumanas padare kad visi 
politikieriai daro kai jie nežino 
ka daryti: Jis paskyrė komisi
ja, ir tai komisijai duoda net 
dvi sanvaites isztirti visa klau
sima ir jam praneszti. Ka ta 
komisija Trumanui pasakys, 
tai Trumanas gali ir sziandien 
dažinoti, jeigu jis moka kaip 
laikraszti skaityti.

Mes nesakome kad ežia mai- 
ineriai kalti ar kad kompanijos 
kaltos, mes tik sakome, kad bū
tinas reikalas mainierius su 
kompanijomis sutaikinti, kad 
nebutu visokiu tokiu straiku ir 
bedarbes, kad viskas labiau ne-
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LEWISAS NEBUVO 
ANT SUSIRINKIMO

WASHINGTON. — John L. 
Lewis ’as mainieriu bosas, ne
pribuvo ant susirinkimo, kuris 
buvo Prezidento Trumano Ko
misijos suszauktas pasitarti a- 
pie Minksztos Anglies Mainie
riu reikalus ir j u nusistatymą 
nedirbti pakol jie gaus tas pen
sijas.

Lewis’as pasakė kad jis pa
tars savo atstovams ka sakyti 
ir ka daryti kai komisija antra 
susirinkimą suszauks.

Lewis’as žino kad valdžia 
dabar jo baisiai bijosi ir kad vi
si valdininkjai ir politikieriai 
daugiau rūpinasi ateinaneziais 
rinkimais, negu kokiais darbi
ninku ar kompanijų klausi
mais. Už tai Lewis ’as vėl rado 
drąsą ir vėl nieko nesibijo.

TRUMANAS VĖL
INKLIMPO

Žydai Pasipiktina;
Arabai Pyksta

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas savo žo
džio neiszlaike ir galutinai pa
sitraukė ir prisipažino kad jis 
klaida padare ant Szventos Že
mes klausimo. Jis dabar pata
ria kad Arabai sykiu su Žydais 
butu prižiuromi ir valdomi 
Tautu Sanjungos komisijos ir 
kad visi planai del suskaldymo 
tos Szventos Žemes yra panai
kinti, kad Amerikos valdžia pa
sitraukia isz visu tu gineziu ir 
susikirtimu ir kad Amerika to
liau nereikalaus kad ta žeme 
butu lygiai Arabams ir Žydams 
padalinta.

Mes jau szeszi menesiai atgal 
sakeme ir raszeme kad taip bus 
kad Prezidentas Trumanas ta
da prasiszoko ir nežinojo ka jis 
dare ir ka jis sake, mes sakeme 
kad negalima ta žeme taip pa
dalinti ar suskaldinti, kad ne
galima Žydu tautu sutverti. 
Anglijos valdžia ir mokycziau- 
si dipliomatai perspėjo Truma- 
na ir jam gražumu ir piktumu 
patarė nesikiszti, bet Truman
as nieko nepaklausė ir savotisz- 
kai lindo ten kur jam nebuvo 
nei reikalo nei vietos. Dabar 
jis turi pasitraukti, atsipraszy- 
ti ir prisipažinti kad visas 
Amerikos krasztas klaida pa
dare.

Szotokis Trumano nusileidi
mas nepatinka nei Arabams 
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Baisi ir neiszpasakyta ne
laime visus sužavina ir net 
iszgazdina kai laivas prie 
kranto nuskęsta. Szitas didis 
laivas in Bedford, Massachu
setts nuo Cape Ann uosto su
dužo ir nuskendo prie Nauset 
pakraszczio, kai baisios ban

KARININKAI SAKO 
REIKIA GINKLUOTIS

WASHINGTON, D. C. —
Augszcziausi karininkai per
spėja Kongresą ir sako kad da
bar Amerikai reikia gerai apsi
ginkluoti ir galinga armija su
sitverti, kad visas svietas žino
tu kad Amerika yra ne tiktai 
turtinga, bet ir galinga, ir kad 
Amerika pasirengus ne tiktai 
szneketi, bet ir kariauti už 
laisva.

Szitie karininkai reikalauja 
kad tuoj aus butu sutverta ga
linga Amerikos armija isz 
3,600,000 kareiviu, kurie parei
tu isz jauna vyruku nuo devy
niolikos iki dvideszimts penkių 
metu amžiaus. Szitie vyrukai 
butu priversti, kaip per kara, 
in vaiska stoti.

Szitie karininkai toliau sako 
kad reikia imti in vaiska apie 
850,000 tokiu jaunu vyruku kas 
metai. Tokis vyru ėmimas in 
vaiska padidintu musu armija.

Del szitokios armijos ir del 
szitokio apsiginklavimo reikia 
daug pinigu. Karo sztabas pra- 
szo 3,448,000,000 doleriu dau
giau negu buvo jam paskirta. 
Tas Karo Sztabas jau dabar 
reikalauja vienuolikos bilijonu 
doleriu, o su tais trimis bilijo
nais daugiau, Karo Sztabo 
kasztai susidaro net ligi ketu
riolikos bilijonu doleriu.

Tai rodos baisiai daug pini
gu, bet mes szimta sykiu dau
giau prakiszame ir visai už dy
ka atiduodame kitiems krasz- 
tams.

Apsaugos Sekretorius, James
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Didis Laivas Nuskendo

gos ir audringos vilnys su
daužė žvejetoju laiva, kuris 
buvo prie pat jurininku sto
vyklos netoli nuo Chatham, 
Mass. Jurininku laivai grei
tai pribuvo prie szito skes- 
tanezio laivo ir. per szimta

RUSIJOS SUBMARI- 
NAI AMERIKOS 
PAKRASZCZIUOSE
WASHINGTON, D. O. —

Laivyno Sztabas pranesze, kad 
trys povandeniniai laivai, sub- 
marinai svetimo kraszto buvo 
užmatyti Pacifiko marese. Tie 
sub marinai, Amerikos Laivy
nas sako, priklauso kokiam 
svetimam krasztui, “Rusijai.”

Vienas isz szitu povandeni
niu laivu priplaukė net iki 
dvieju szimtu myliu nuo San 
Francisco miesto.

Laivyno Sztabo Sekretorius 
John L. Sullivan szitas žinias 
paskelbė Senatorių komitetui. 
Bet jis mažai ka daugiau pasa
kė ir nieko nepaaiszkino pakol 
vėliau kai Laivyno Sztabas tam 
komitetui pilnai paaisžkino, 
bet žmonėms visos žinios nėra 
iszduotos.

Laivyno Sekretorius Sulli
van pasakė kad “Neseniai 
Amerikos Laivynas užtiko ke
lis submarinus, kurie nepriguli 
nei vienai tautai kurie nėra už 
tos plieno sienos, ir kurie grei
čiausiai priguli 'Rusijai. Mu
su jurininkai ir karininkai ma
te tuos kariszkus Rusijos laivus 
netoli nuo musu Pacifiko mariu 
kraszto.”

Jis per daug neaiszkino, pa
siteisindamas kad, “asz nepa
sirengęs staeziai sakyti ka tai 
reiszkia ir koks pavojus isz to 
mums gresia. Bet visi mes ži
nome, kad Vokiecziai savo to
kius kariszkus laivus, submari
nus, iszleido in Amerikos ma
res ir juras 1917 ir 1941 metuo
se. Vokiecziai savo tuos laivus
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mastu paleido savo virves ir 
isrgelbejo penkis to laivo ke
liautojus. Keturi vyrai, ku
rie ant to skestanezio laivo 
pasiliko iszsigelbejo kai tas 
laivas buvo bangu iszmestas 
ant mariu pakraszczio.

Amerika
lauj a3,600,000

Kareiviu
Jau Prasidėjo Susikirtimai 
Tarp Itąlijonu Ir Yugaslavu; 
Trieste Žmones Džiaugiasi Kad 
Ju Miestas Vėl Bus Po Italijos
Valdžių; Valdžia Sako Reikia

Taupinti Gazoliną
'k — - ----------- ------------- -- - •------—

BELGRADE, YUGOSLAVIJA. — Komu- 
nistiszka Yugoslav!jos valdžia atkartu©ja savo

YUGOSLAVAI IMA
SZAUDYTI

pasiulinima mainikauti: Komunistas Tito sako 
jis sutinka Italijonams atiduoti Trieste-miestą 
jeigu Italijonai sutiks pavesti Gorizia miestą Yu- 
goslavams.

Yugoslav!jos valdžia asztriai ir piktai atsi
kirto priesz Anglija, Amerika ir Francuzija, 
kai szitos tautos nutarė pavesti Trieste mies
tą Italijai. Yugoslavijos valdžia sako kad toks 
nusistatymas yra daromas vien tik patraukti 
žmones per rinkimus.

Amerikos Taryba sako kad jokiu derybų ne
gali būti su Yugoslavais, kurie nori atiduoti ta 
ka jie neturi ir nori gauti, ta ka Italijonai jau da
bar turi.

Komunistiszka Yugoslavijos valdžia dabar 
nieko daug nesako apie ta Trieste miestą, ku-

ROME, ITALIJA. — Ameri
kos Karo Sztabas Italijoje pra- 
nesza kad jau prasideda tikri 
susikirtimai tarp Itąlijonu ir 
Yugoslavu, ir kad ana nakti 
Yugoslavai pradėjo jau szau- 
dyti in Italijonus kareivius, ku
rie buvo Amerikos valdomoje 
vietoje. Italijonai atsake in 
tuos szuvius su revolveriais. 
Nežinia ar kas isz tu Yugoslavu 
buvo paszautas ar ne, bet vie
nas Italijcnas kareivis buvo su
žeistas. Jis buvo nuvežtas in li
gonine, bet paskui buvo paleis
tas eiti sau namo, nes jo žaizda 
nebuvo pavojinga.

Italijos kariszka valdžia turi 
ežia apie septynis tukstanezius 
kareiviu kurie buvo iszmokinti 
ir iszlavinti Amerikos karinin
ku. Ju kariszki drabužiai labai 
panaszus in Anglijos policijau
tu drabužius.

Anglija ir Amerika pasiuntė 

ris jai taip rupi, už tai kad Yugoslavai nenori 
Italijonus inpykinti ant Komunistu Italijoje iki 
po rinkimu.

Yugoslavijos valdžia sako kad Amerika, 
Anglija ir Francuzija viską nutarė ir nustatė ir 
nei sykio nepasitarė su Yugoslavijos valdžia. 
Yugoslavijos spauda pradėjo net grasinti ir sa
kyti kad szitoks Vakariniu tautu stacziokiszkas 
pasielgimas gali labai negardžiai atsirūgti. Ra- 
szytojai toliau sako kad Amerika insikiszo ir su
ardė gerus santykius tarp Yugoslavu ir Itąlijonu. 
Jie sako kad Amerikos raszytojai prasimanstina 
visokius nebutu dalykus apie Yugoslavia ir ra- 
szo kad Yugoslavai rengiasi dideles armijas ir 
dabar jau prie rubežiaus stovi. Yugoslavai ra
szytojai sako kad nieko panaszaus nėra. 0
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daugiau savo kareiviu prie to 
rubežiaus, nes dabar Yugosla
vai visomis galiomis stengiasi 
kaip nors pradėti musztynes ar 
pesztynes, kai Amerika paskel
bė kad Trieste miestas bus Ita
lijonams sugražintas. Ameri
kos Karo Sztabas užsigina kad 
daugiau kareiviu buvo prie to 
rubežiaus pristatyta, bet Itali- 
jonu radijo ir laikraszcziai 
skelbia kad daug daugiau Ame
rikos ir Anglijos kareiviu ežia 
buvo pasiunsta.

Trieste miesto žmones džiau
giasi kad j u miestas vėl grysz 
po Italijos valdžia, nes beveik 
visi gyventojai yra Italijonai.

Szitas susikirtimas ant rube
žiaus tarp Yugoslavu ir Italijo- 
nu kareiviu kaip tik atsitiko 
kai visi miesto gyventojai 
džiaugėsi ir sudarė paroda.

Dabar visi laikrasztininkai 
ir dipliomatai laukia ir klausia: 
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Viena moterele net per asza- 
ras nusiskundė savo vyrui; 
“Jonuk, tu visiszkai persimai
nei. Tu ežia visa vakara sėdi ir 
skaitai sau laikraszti, ir visai 
nepaisai apie mane. Tu man 
nieko nesakai. Tu manes jau 
nebemyli. ’ ’

Jonas padėjęs laikraszti ant 
keliu, iszsitraukes pypke isz 
burnos, savo mylimajai labai 
gražiai atsake: “Mariute, kaip
gi tu gali taip kalbėti!? Tu ži
nai kad asz tave myliu. Asz bu
riuoju žeme ant kurios tu 
vaikszczioji. Kiekviena tavo 
užgaida yra man insakymas. 
Asz be tavęs negalecziau gy
venti. Asz myliu tave. O dabar 
užsidaryk savo burna, sukask 
savo liežuvi ir leisk man ramy
bėje skaityti ka Taradaika 
sziandien sako.”

Du biznieriai kurie isz vieno 
laike sztora, viena gražia diena 
sugavo savo darbininką va
giant pinigus isz stalcziaus. 
Vienas isz tu biznierių baisiai 
inpykes tuojaus norėjo pa- 
szaukti policija ir ta darbinin
ką suaresztuoti. Bet antras biz
nierius, kuris nebuvo toks 
karsztuolis kitaip patarė : “Ne- 
sikarszcziok taip labai,” jis sa
vo draugui patarė, “atsimink 
kad ir mes su laibai mažai pra
dėjome savo bizni. Asz manau 
butu geriausi ta musu vagi dar
bininką da biski pamokinti ir 
paskui priimti už pus-savinin- 
ka.”

Moterystes Klausimas;
Jaunimo Lavinimas

Karininkai sako kad Man- 
churijos miestas jau liko Ko
munistams. Jie taipgi sako kad 
Kiniecziai Komunistai gali kad 
ir sziandien paimti Mukdeną ir 
kitus apylinkes miestus. Jie 
prisipažinsta kad Komunistai 
dabar gresia visai Kinijai, 
kad jie sudaro pavoju net 
Amerikai isz to kraszto.

ir
ir

Sovietai ima pamažu pa- 
reikszti kad jie užtaria Arabus 
priesz Žydus Palestinoje. Ne už 
tai kad jie Arabus myli, bet už 
tai kad Arabu aliejus ir Rusi
jai rupi.

Amerikos laivynas, Ameri
kos Karo Sztabas ir net Ameri
kos Taryba užtikrina Italijos 
valdžiai kad Amerika pasiren
gus pasiunsti daug kariszku 
ginklu Italijai, jeigu Komunis
tai tenai sukils per rinkimus.

Apie dvideszimts penki tuks- 
tąncziai Ruskiu pareiszke savo 
norą ir pageidavima aplankyti 
Szventa Žeme per Velykas. Tai 
tikras stebuklas kad tiek Kuš
kiu ant sykio gavo Szventa 
Dvasia ir nori aplankyti Szven
ta Žeme per Velykas.

Didesnis stebuklas kad Rusi
jos valdžia duoda jiems paveli- 
nima iszvažiuoti isz Rusijos. 
Kremlinas iszleidžia isz Rusi
jos tik tuos, kurie dirba Rusi
jos darba.

Anglijos valdžia per daug 
netiki in tokius atsivertimo ste
buklus ir laukia pamatyti ka 
tie Ruskiai darys toje Szvento- 
je Žemeje ir kaip ilgai jie tenai 
pasiliks. Beveik visi Ruskiai, 
kurie inteike savo praszymus 
del pasportu ir vizų yra jauni 
burliokai, kurie labai greitai ir 
laibai patogiai galėtu tapti ka
reiviai.

Sziandien inejo in mada da
ryti visokias kolektas, rinklia
vas, parduoti visokias loterijas 
ir eiti isz stubos in stuba pra- 
szydami, elgetaudami, staeziai 
ubagaudami.

Daug žmonių dažinojo kad 
Amerikiecziai yra tikri dur
niai, kad ju galvos minksztes- 
nes už ju szirdis, o ju szirdys 
jau taip kaip kosze.

Raudonas Kryžius, Szirdies 
Ligų Fondas, Benamiu Rinklia
va., Veteranu Kliubui kolekta, 
Legijonieriu Fondas, Naujam 
Ugniagesiui Pirkti Vajus, Nau
jam LigoUbucziui pastatyti fon
das, Laikraszcziui palaikyti va
jus, Pramone in miestą investi 
fondas, Iszleisti kokia ten 
knygpalaike fondas, Skautu 
vajus, Padailinti murus fondas, 
Beno, Orkiestros fondas, Mo
kyklos Užbaigimo Programos 
Vajus; ir devynios galybes kitu 
panasziu vaju ir fondu!

Mes nesakome kad visi szitie 
fondai ir vajai nėra geri, bet 
mes sakome kad jau per daug, 
kad jau ligi gyvo kaulo inkiro 
ir insipyko!

Amerikietis yra gyva melžia
moji karvute. Kur tik pasisuk
si tai kolektos, rinkliavos, va
jai ir fondai. Mes juokiamies ir 
tycziojamies isz Lietuvos uba
gu. Bet dalbai* musu krasztas 
tikrai tapo ubagu ir karabel- 
ninku krasztas ; nes dabar be
veik visi praszo, meldžia, mal
dauja, siutina, ima, renka, elge
tauja ar praseziau sakant uba
gauja!

Kaiser-Frazer kompanija, 
kuri daro tuos naujus automo
bilius, atstatė 2,400 darbininku 
ir dabar iszleidžia tik asztuonis f'-.
szimtus automobiliu in diena. 
Jie ketino ir prižadėjo iszleisti 
1,500 automobiliu kasdien. 
Kompanija dabar jieszko $10,- 
000,000 paskolos.

Viena plieno kompanija Cop
co Steel and Engineering Co,, 
pardavė kelis tonus plieno ki
tai kompanijai. Ant knygų 'bu
vo paraszyta kad tas plienas 
yra parduodamas už 96 doleriu 
už tona. Kai plienas buvo pri
statytas ir užmokėtas, draugai 
susiejo ir pilna preke užmoke-

Vienas biznierius, kurio var
do nenorime skelbti, nes szian- 
dien jis yra bagetas ir už tai 
gerbiamas parsitraukė isz Eu
ropos net puse milijonu labai 
brangiu pirsztiniu. Bet jis insa- 
ke tai kompanijai Europoje 
kad visas pirsztines del kairi
nes rankos pasiunsti in Bosto
ną, o visas del deszines rankos 
pasiunstu in New Orleans mies
tą. Kai tos brangios pirsztines 
buvo pasiunstos, niekas j u ne
norėjo, nes kas isz dvieju kai- 
ruju ar dvieju deszinuju pirsz
tiniu naudos nežiūrint kokios 
geros jos butu.

Už keliu menesiu valdininkai 
kurie prižiūri kad manta butu 
pilnai užmokėta už visus daig- 
tus kurie yra siuncziami isz 
svetimu krasztu in Amerika pa
skelbė kad tos niekam nevertos 
pirsztines bus paleistos ant li- 
citacijos. Tas biznierius tuo
jaus pasiuntė savo agenta iii 
New Orleans kad visas tas de
szines pirsztines nupirktu, o jis 
pats visas kairines nupirko 
Bostone. Jis visas už pusdyke 
gavo ir daugiau negu milijoną 
doleriu užsidirbo.

VARSZAVA, LENKIJOJ E.
— Lenku Kataliku Bažnyczios 
vadai inteike savo nusistaty
mus kaslink Bažnyczios reikalu 
Lenkijos Komunistui Prcmie- 
riui Joseph Cyrankiewicziui.

Katalikai Vyskupai pasiuntė 
savo pareikalavimus valdžiai, 
bet, nors negavo atsakymo, be
veik staeziai galima pasakyti 
kad valdžia nepriims ir nepri
stos.

Matyti kad Bažnyczia su 
Valdžia nesusitaikins ir vėl su
sikirs. Per pastaruosius metus 
buvo paskelbta paliaubos, bet 
taikos tarp Bažnyczios ir val
džios niekados nebuvo ir var
giai kada bus.

Nors valdžia nieko rasztu ne- 
pareiszke ir neatsako, bet isz 
visko jau matyti kad jokios 
taikos negali būti ir nebus!

Valdžia jau dabar rengia in- 
statymus, kurie privers visus 
pirmiau žemytis valdžios teis
me ir tik paskui butu galima 
szliubas imti bažnyczioje. Ant 
szito Bažnyczia negali sutikti 
ir nesutiks. Kunigai vieszai pa
sakys savo įmonėms valdžios 
neklausyti. «/

Kardinolas August Hlond, 
Lenkijos vyriausias Kardino
las, susiszauke dvideszimts 
penkis Lenku Vyskupus ir 
jiems slaptai patarė ir insake 
ka jie turės daryti ir ka žmo
nėms sakyti jeigu valdžia nusi- 
statys priesz Bažnyczia.

Kardinolo ir visu Lenkijos 
Vyskupu nusistatymas yra 
Szvento Tėvo Popiežiaus Dvy
liktojo užtvirtintas.

Vyskupai reikalauja kad val
džia pavėlintu 'bažnyczia mo
kinti ir lavinti jaunimą ir nori 
pavelinimo issleisti Katalikisz- 
ka laikraszti, kuris nebutu val
džios varžomas.

In ta pirma Vyskupu parei- 
kalavima valdžia atsake ne 
laiszku ar žodžiu bet instatymu

• kuris priverezia visus vaikus ir
• mergaites nuo szesziolikos iki 

dvideszimts pirmo meto stoti 
in valdžios draugijas, kur jie 
bus valdžios mokinami ir lavi
nami.

C) ant pareikalavimo del Ka- 
■ talikiszko laikraszczio, valdžia

pasiaiszkina. kad Katalikai jau 
turi viena laikraszti Varszavo- 
je ir gana.

Dvasiszkiai sako kad dabar 
visas klausimas yra valdžios 
rankose ir kad Bažnyczia jau 
daugiau nieko nesakys ir neda
rys, bet lauks žodžio isz val
džios.

Isz Vatikano ateina žinios 
kad Vatikanas jokiu derybų ar 
sutareziu su Lenku valdžia ne
darys pakol ta valdžia susitars 
ir susitaikins su Kardinolu 
Hlond. Lenku Komunistiszka 
valdžia negali susitaikinti su

Ii u klausimu, vienas isz kuriu 
‘yra nauju Vatikano atstovu iii 
tuos krasztus kuriuos Lenkai 
dabar gavo po karo, bet kurie 
vis nėra tikrai pripažinti.

SPAUDOS LAISVE IR
GEN. MacARTHUR
TOKYO, JAPONIJA. — 

1946 metuose, Spalio menesy
je, Generolo MacArthur pagel- 
bininkas, Frayne Baker vi
siems Amerikiecziams laikrasz- 
tininkams Japonijoje insake 
kad nuo szio laiko jie visas sa
vo žinias gaus isz karo sztabo 
ir isz niekur kitur.

Jis visiems laikrasztinin- 
kams primine kad jie gali būti 
suaresztuoti jeigu jie drys pa
tys žinias skelbti.

Nuo to laiko laikrasztininkai 
viens kitam skundiesi, bet nie
ko negalėjo ar nenorėjo pada 
ryti.

Vėliau kitas iszsakymas isz- 
ejo isz Generolo MacArthur ofi
su: ‘ ‘ Laikrasztininkas kuris 
iszva^iuoja del kiek laiko in ki
tus krasztus, turi vėl isz naujo 
gauti pavelinima gryžti in Ja
ponija.” Per szitoki nusistaty
mą, Generolas MacAtrhur galė
jo nubausti tuos laikrasztinin- 
kus, kurie ne sulyg jo noru skel
bia žinias, nes jis jiems neduo
davo pavelinimo gryžti.

Ir to nebuvo gana. Generolas 
MacArthur per savo pagelbi- 
ninka, ir kelis sykius net pats 
rasze laiszkus keliu laikraszti- 
ninku bosams, patardamas kad 
visiems butu geriau jeigu tas 
ar tas laikrasztininkas butu pa- 
szalintas.

Laikrasztininkai szitoki 
spaudos suvaržyma kentėjo 
kiek galėjo, bet ir ju- kantrybe 
pasibaigė. Jie parasze laiszka 
paežiam tam didingam Genero-

Suklupo Lenktynėse
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Bėgikas, Browning Ross, 
isz Villanova Universiteto 
parpuolė lenktynėse. Kiti bė
gikai butu ji sumindžioję, 
nes jie taip greitai bėga, bet 
laime jam kad buvo tik pra-

lui MacArthur su visais savo riszkam Generolui nepatinka, 
skundais. Kita laiszka jie pa- nes jįs moka tik kitiems insa- 
siunte Apsigynimo Sekretoriui kyti ir niekados nęiszmoko kitu 
James D. Forrestal, ir treczia 
savo laikrasztininku draugys
tes Prezidentui.

Generolas MacArthur visai 
nieko neatsake, nei to laiszko 
nepripažino. Bet matyt kad 
Washingtone tas laiszkas pa
siekė intakingus žmones, nes 
už keliu dienu Generolas Mac- 
Arthur, be jokio pasiaiszkini- 
mo pravarė savo pagelbininka 
Frayne Baker ir in jo vieta pa
skyrė Brigados Generolą Le- 
Grande A. Diller.

Jau ne pirmutinis sykis isz- 
girsti kad Generolas MacAr
thur taip didingai ir bajorisz- 
kai visus kitus stumdo ir savo- 
tiszkai tvarka daro.

Jam niekas negali patarti, jo 
pamokinti, ir niekas tegu ne- 
drysta ji pakritikuoti ar jo kad 
ir praseziausius darbus papeik
ti. Paprastiems žmonėms neva
lia nei iszsižioti.

Ka Generolas MacArthur da
ro turi būti visiems gerai, nes 
jis yra MacArthur, o MacAr
thur negali suklysti!

Bet kai tik buvo pavėlinta 
laikrasztininkams laisvai tei
sybe raszyti ir tikras žinias isz 
Japonijos parsiunsti namo, tai 
tuojaus pasirodė kad neviskas 
tenai tvarkoj su Generolo Mac- 
Arthur valdymu. Generolas 
MacArthur vis gyriesi kad už 
keliu menesiu, už keliu sanvai- 
cziu jau visa tvarka bus in ves
ta ir jau bus galima sutarti ga 
lutinai padaryti su Japonais.

Kai tik laikrasztininkai at
gavo spaudos laisve, jie vienu 
balsu pradėjo szaukti kad fe
nais nieko panaszaus nėra, kad 
sutarties su Japonais nebus pa
daryti priesz Kalėdas, ar gal 
už visu metu.

Isz pradžios MacArthurio 
spaudos pasamdyti raszytojai 
piktai atsikirto ir rasze kad tie 
laikrasztininkai nežino ka jie 
sako ar ka jie raszo, kad Gene
rolas MacArthur viską jau turi 
sutvarkęs. Bet dabar jau pats 
Generolas MacArthur prisipa
žinsta kad del susidariusiu ap
linkybių reikes ant keliu mene
siu atidėti taikos sutarties su
darymą.

Laikrasztininkams daug kas 
nepatinka su to didingo ir ne- 
klystanczio Generolo MacAr
thur valdymu Japonijoje. O vi
si tie laikrasztininkai tam bajo-

pasiklausyti.
Generolui MacArthuriui bus 

beda kai jis stos in rinkimus del 
Prezidento, kai jis szitaip laik- 
rasztininkus spaudžia, ir stum
do. Laikrasztininkai szito grei
tai neužmirsz. Dauguma par- 
gryžusiu kareiviu gero žodžio 
szitam Generolui neturi, laik
rasztininkai daug daugiau ga
lėtu apie szita pasipūtėli pasa
kyti ir paraszyti, bet jie yra 
džentelmonai, ir ne kaip tas isz 
kitoniszkesnio molio nulipdy
tas Generolas ‘ ‘ Asz ’ ’ MacAr
thur.

Laimingas Golfo
Loszikas

jos vizos atvažiuoti in Su vien. 
Valstijas. Bet po pakeitimu jo 
stovio, jis gali bandyti czion 
atvykti. Tik tada galėsi jam 
pasiusti ‘Affidavit of Support.’ 
Gavės ta Afideivita jis turės* 
kreiptis in areziausia Amerikos 
Konsulą ir praszyti immigraci- 
jos vizos. Giminaitis turės at
važiuoti kaipo regularis kvotos 
inimigrantas. Tamsta gerai ži
nai, kad lig sziol daugybe žmo
nių praszo immigracijos vizų 
atvykti in Suviėii. Valstybes ir 
gal giminaieziui reikes ilgai 
laukti pakol jam viza bus laz
duota. Atsimink kad giminai
tis irgi turės prisilaikyti prie 
visu kitu immigracijos instaty- 
mo parūpiu imu. Kada jis bus 
paliuosuotas praszyk informa
cijų isz Immigracijos Biuro.

Paprastas žmogelis, kuris 
golfą loszia, visa savo gyve
nimą atsimena ir didžiuojasi 
jeigu jam nors syki pasitaikė 
taboliuke su vienu smugiu 
inmuszti in tam tyczia pritai
kinta skylele. Bet szitas jau
nikaitis. Arthur Wall, Jr., isz 
Honesdale, Pa., sako kad jam 
net dvideszimts penkis sy 
kius tokia laime ar tokis gi- 
liukis teko. Jis ežia parodo 
visas tas boliukes, su kurio
mis jis vienu smugiu pataikė 
in golfo skylute.

Nori Būti Advokatas

Dennis Corbett, trijų metu 
berniukas kuris užgimė be 
kojų ir be ranku, sako kad 
jis nori būti advokatas, kai 
jis užaugs. Jo susiedai ir jo 
tėvu draugai sudarė drau
gyste, kurios nariai sudės ga
na pinigu ne tik jam, bet ir 
kitiems nelaimingiems kolie 
koms eiti in mokslus.

Karo Belaisviai

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI

Neturi Giminiu

KLAUSIM AS—Gavau laitas- 
ka isz žmogaus kuris dabar gy
vena Vokietijoj. Sako, kad ra
do kur nors mano adresa. Nori 
atvykti in Su vien. Valstijas, 
ežia neturi jokiu giminiu. No- 
recziau jam padėti, bet asz irgi 
neturiu isz ko; gaunu maža al
ga ir niekad negalėjau taupyti 
pinigu. Kaip asz galiu sziam 
žmogui padėti?

ATSA KYMAS—Ateivis, ku
ris nori atvykti in szi szali, turi 
inrodyti Amerikos Konsului už
sienyje, kad jis netaps naszta 
kada jis czionais atvyks. “ Af
fidavit of Support” isz gimines 
arba draugo czionai priimtas 
kaip inrodijimas kad jis nebus 
naszta, jeigu tik afideivito pil
dytojo alga yra pakankama pa- 

• deti tani ateiviui jeigu reiketu. 
Jeigu affidavit pildytojas nėr 
gimine, bet tik draugas, Ameri
kos Konsului reikes inrodineti, 
kad tas draugas užlaikys atei
vi jeigu reikes. Bet Tamstos 
atsitikime, visai nepažysti im- 
migranta ir neturi užtektinai 
pinigu pildyti toki afideivita. 
Bus labai sunku tam immigran- 
tui atvykti ežia.

Iszvažaavimas In Kita 
Szali

KLAUSIMAS—Gavau laisz
ka isz dėdės Vokietijoj. Jis 
Vokietijoj negali gauti immi
gracijos viza atvykti in Ameri
ka. Jis klausia manes: Ar jei
gu jis iszvyktu in ,kita szali, 
kurios kvota neiszibaigta ar 

I greieziau galėtu atvažiuoti in 
Amerika. Asz žinau, kad Airi
jos ir Anglijos kvotos neisz- 
baigtos. ,

ATSAKYMAS — Teisybe, 
kad Airijos ir Anglijos kvotos 
neiszbaigtos. Bet tas nepade
da Tamstos dedei. Ji visiszkai 
nelieczia. Inimigrantas priskai- 
tytas prie kvotos szalies kur gi
mė. Yra tik keliu iszimcziu: 
pa v. mažametis vaikas kuris 
keliauja su tėvais priskaitytas 
prie tėvu kvotos ir žmona im- 
migranto gali atvykti po kvota 
jos vyro szalies jeigu jos sza
lies kvota iszbaigta. Dede turės 
laukti savo eiles.

džia lenktynių, visi szitie 
bėgikai turi batelius, czeve- 
rykus su ilgomis ir smailio
mis vinim'is kad galėtu ge
riau insiklrsti. Už tai tam

parpuolusiam buvo pavojus.
Lenktynes buvo isz naujo 

pradėtos ir szitas parpuolęs 
bėgikas, Browning Ross, lai
mėjo antra garbes vieta.

KLAUSIMAS — Sesers vai
kas yra karo belaisvis Anglijoj. 
Jis nori atvažiuoti in szia szali. 
Ka galiu daryti jam padėti?

ATŠAKI MAS — Kol gimi- 
natis laikytas karo belaisviu, 
jis negali praszyti immigraci-
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Nelaimingas
pRIE baro stovėjo karcziamos 

savininkas, žemas, drūtas 
žmogelis, labiau panaszus in 
alaus baczka su iiidubusia in 
dugną žmogaus galva, negu in 
sutvėrimą, kuris gali vaiksz- 
czioti, judėti, protauti ir da net 
rūkyt cigarą. Kitoje pusėje, at
sisėdės aut rundinos, augsztos 
kėdės ir padejes galva ant ba
ro, knarkė senyvas vyras, viena 
ranka laikydamas stovinti ant 
baro, perpus iszgerta, alaus 
stiklą. Pasieny ja-gi, szale pe
cziaus, prie mažo stalelio, sėdė
jo du vyrai, vienas apie sze- 
szesdeszimts metu, antras da 
jaunas.

Szioje aprūkusi, žema, tamsi, 
storai apneszta dulkėmis ir 
dvokianti kokiu tai rugsztumu 
kareziama buvo mylima savo 
ruszies žmonių. Ji turėjo net 
savo maža istorija, nes joje ga
lėjo prisiglausti visokie žmo
nes. Jeigu norėjo kas ap&musz- 
ti, ateidavo ežia; norėjo slapta 
loszti isz pinigu kortomis, ras
davo vietos ežia; norėjo kas 
prigirdyt moterei, atsivesdavo 
ežia. Bedarbiai, prisigėrė, elge
tos ir valkatos, taip-pat visados 
galėjo prisiglausti szioje kar- 
cziamoje prie gailestingo kar- 
cziamninko. Nusipirkęs už 
penktuką alaus, galėjo sėdėti 
prie szitlo pecziaus visa diena 
ir vakare iki vidurnakezio; tik
tai atėjus laiku uždaryti kar
eziama, savininkas be jokiu ce
remonijų kraustė visus laukan, 
linkėdamas laibos nakties. Seno 
ves pažinstami ir kadais pralei
dę pinigus jo kareziamoje nau
dojosi ypatingomis priviligijo- 
mis. Jie galėjo dykai sėdėti 
kareziamoje ir laukti, kol atsi
ras toks žmogus, kuris ir juos 
pakvies prie baro ir duos isz- 
gerti.

Tokiais privilegijuotais bu
vo tiedu sedineziu pasienyje 
prie stalelio. Jiedu jau nuo se
niau buvo be darbo, nuo seniai 
jo jieszkojo ir jokiu budu nega
lėjo gauti. Vienam sunku buvo 
gauti darbas, kadangi jis jau 
buvo senas, o antra tarytum li
kimas persekiojo: kur tik jis 
ėjo, visur, apžiurėjo ji nuo gal
vos iki kojų, varydavo laukan.

— Tarsi asz bueziau kokios 
ligos užkrėstas, arba rodosi, jie 
mate ant mano kaktos kanors 
baisaus apie mane pati para- 
szyta!

— Tu pats nematai, kaip 
tu atrodai, atsiliepe visa laika 
tylejes kareziamninkas: ir da 
eini in tokias vietas darbo jiesz- 
koti! Juk tu, Andriau tikru val
kata iszrodai, o tokiu visi bijo
si. Kitaip apsirengtum, duodu 
žodi, tuo jaus gautum darba.

— Lengva tau pasakyti! O 
jeigu asz neturiu kitokiu dra
bužiu ?

— Tai dvesk badu, jeigu 
tokiomis drapanomis jiems ne
patinki! Nusijuokė senis Domi
ninkas.

— Tai-gi viskas pas ji isz- 
rokuota: turi jiem intikti. Bai
me ima ir gyventi. Iszgyvenai 
iki penkių deszimcziu dvieju 
metu taip, kaip tu, Domininkai, 
ir jau tu nebereikalingas!

— Tai-gi! Juk deszimtis 
metu jiems iszdirbau, ir viskas 
buvo gerai. Ant galo, atėjo die
na, paszauke in ofisą, apeziupi- 
nejo, apžiurėjo ir, eik sau! Per 
senas, nebegali dirbti, nebegali 
tiek, kiek reikia, uždirbti. Vel- 
nioniszkas gyvenimas.

— Tiesa tu sakai. Atima 
nuo žmogaus paskutine vilti. 
Per senas, niekam jau neboti 
kės. Ir ka daryti? Kaip ta jau
nyste sugražinus? Rūpinasi An
drius, užmirszes, kad jis yra 
jaunas, kad jam da toli iki pen
kių deszimcziu dvieju metu, o 
turi sėdėti su juo ir' taip-pat, 
kaip ir Domininkas, laukti ne
žinia ko.

Besisznekucziojant inejo kar- 
cziamon gerai apsirengęs, jau
nas vyras, odos krepsziu ranko
je. Papraszes gerti, jis pradėjo 
klausinėti, kaip sziame mieste 
darbai eina kokie uždarbiai ir 
ar galima inmanonias darbas 
gauti.

—■ Kodėl ne, kodėl ne! Su
kinėdamasi kalbėjo kareziam- 
ninkas: Pas mus visados darbu 
yra. O ežia, szalimais galesite 
gyventi, o paskui jau mes ežia 
turėsimo.

— 0 ar isz toli atvažiavote? 
Atsistojęs ir eidamas artyn pa
klausė Andriaus.

— Tūkstantis myliu, neno- 
roms atsake sveczias, ir vėl pa
reikalavo iszsigerti. Asz mat 
daug apvažiavau ir niekur be 
darbo nebuvau. Nepatiko' dar
bas metu ir tuojaus kita gaunu.

— Laimingas tu žmogus, 
■mieruodamas ji akimis suniur
nėjo Andrius.

— O tu, matyt, tinginiauji, 
negali sau darbo pasirinkti. Ži
nau asz tokiu inaiidragalviu. 
Alkani, nuplysze, o darbo bijo
si!

— Palauk, ateis ir tavo ka- 
leina! Drebancziu balsu tarė 
Andrius. Asz gal būti ir dau
giau už tave žinau, daugiau ne
gu tu, mates, o matai, prisiėjo 
taip, kad alkanas esu ir apdris
kęs !

— Pasitrauk, Andriau, mo
damas ranka iii szali, suszuko 
kareziamninkas, nelysk žmogui 
in akis!

— Tai tokiu amatas ant 
žmonių kabinėtis.

Andrius pasitraukė atgal 
prie sienos, atsisėdo prie stale
lio, padėjo galva ant ranku ir 
jaute, kaip jo krutinę nepapras
tai kilnojasi, kaip szirdis plaka 
tarsi norėdamas isztrukti isz jo 
krutinės, kaip jo nualintas 
kraujas greitai karsztas paliko 
ir jauezia, kaip jis vis greieziau 
teka jo gyslomis.

Kokis-nors perėjūnas, gal 
būti, vagilius, ar apgavikas, tu 
ri teises intarti ji, kaipo bloga 
žmogų! Niekam nevertas kar
eziamninkas turi teises liepti 
jam nutilti, pasitraukti, nelyst 
in akis, ir turi klausyti, nes ki
taip gali ji sumuszti, gali pra
rasti szilta vieta karsziamoje 
už pecziaus !

Piktumas, sarmata spaude jo 
krutinę; tartum sunkus primu- 
sze ji, ir jis gatavas buvo paau
koti visą ka, padaryti viską, 
kad tiktai iszsigelbejus nuo pa- 
nasziu nužeminimu, kad tik už
dirbus pinigu ir jais užkiszus 
visiems gerkles. Dabar jis jau
tėsi lyg surisztas ir mate, kad 
tik palengva galės atsigauti, o 
besikarszcziavimas nieko ne
gelbės.

Suspaudęs rankom galva, 
žiurėjo jis in pakeleivio krep- 
szi, ir baisi mintis pradėjo 
skverbtis jam galvon.

— Pavogti ta krepszi! Ja
me turi būti diiapanu.

Ir kas sekunda toji mintis 
brendo. Pavogimas rodėsi rei

kalingas ir galimas. Tiktai tas 
krepszys gales ji iszgelbeti, ant 
kitokio tako pastatyti.

— Taip! Turiu pavogti!

BALTRUVIENE

Po Velykų vienam 
mieste buvau,

Ant kokio tai pasilinksminimo 
buvau, 

Funu visokiu maeziau, 
Kelios bobeles buvo 

girtos, 
Bet da ant kojų 

tvirtos, 
n

Taigi jos baisiai 
nesutiko,

Ir už nieką susipyko, 
Kokia ten senmerge 

kvaitulį gavo, 
Butaluka rankoje 

lingavo.
Viena bobele sliperi 

nusimovė,
Per galva senmergai 

uždavė,
Su vyruku isz miesto 

iszvare,
O bobelei medali už tai davė.

* * *

Pereita sanvaite buvau arti 
Vilkesberes,

Tik trumpa laika ten 
užtrukau,

Man ten nelabai patinka, 
Ba vedusiai ten nesutinka, 

Kur tik užėjau,
Gėrynių namie paregėjau, 

Ant stalo stovėjo, 
O ant vienos kokia tai 

bobele sėdėjo,
Ja lietuviszkai užkalbinau, 

Pūkiai pasveikinau,
Bet ar buvo ji taip girta, 

Arba labai mandra,
Nes jin ja asz kalbėjau, bet 

nieko neatsake,
Tik. ranka mostelėjau, 

Toliaus savo keliu nuėjau, 
Dažinojau nuo vienos 

kūmutes,
Kad ten yra pasileidę musu 

sesute,
Kuri užsiduoda su kitais, 

Mat, angliszkai kalba, 
Mus visus niekina,

Jeigu da daugiau taip bus, 
Tai vėl asz ten pribusu, 
Ir tos monkes isz miesto 

iszvarysu!
* * *

Tasai Amerikas nuolatos 
■žengia vis pirmyn, 

Visokį iszradimąi nuolatos, 
kyla augsztyn, 

Ypatingai’ tos naujos 
lekiojamos maszinos,

Ir asz sau tokia nusipirkau, • 
In Vestu žinių rinkti 

nulėkiau, 
Taigi in vienam miestelyje 

sustojau,
Ir ka tik apsistojau ant vietas, 
Negirdajau da tokiu plovoniu, 

Isz lupu tuju moterėliu.
Viena keikę baisiai,

O tai vis per girtuoklyste, 
Vyrus in lakupa padavinėja, 

Ir szetonais vadina.
T odei, pasitaisykite rūteles, 

Ba bus niekai,
Kada vela pas jus pribusiu, 
Ir ant jus gerai užklupsiu.

Galutinai nusprendė Andrius.
Nuo kito gal jis nevogtu, ki

tokio žmogaus gal pasigailėtu, 
bet žmogaus, kuris visur ir vi
sados gauna darbo, žmogaus, 
kuris keliauja tūkstanti myliu, 
kad suradus da geresnio darbo, 
jis nemokėjo pasigailėti.

Drebėdamas lauke progos. 
Kelis kartus praėjo pro szali, 
sugurdamas, pradėjo jau dai
nuoti. Andrius, prigulės prie 
žemes, užėmė k va pa, greitai su
griebė krepszi ir iszbegO' per 
duris.

Netoli nubėgės Andriui pa
gavo ji vyrai szalygatvoje sė
dintieji, matomai, taip-pat be
darbiai ir atidavė ji atsiviju
siam svecziui, kuris tuojaus pa
sirūpino policija.

— Kelinta karta aresztuo- 
tas? Klause teisėjas.

— Pirma! Atsake Audrius.
— Kelinta karta apsivogei ?
— Pirma.
— Trisdeszimts • dienu in 

pataisos namus.
Toki nuosprendi szaltai su

tiko Andrius, nes tas visas vo
gimas jam taip baisus atrodė, 
kad jis tikėjosi gausias kelis 
metus kalėjimo.

Greitai bego diena po dienos 
ir jau artinosi iszejimo laikas 
isz pataisos namu.

— Kvailybe ant svieto! Na 
kam man buvo vogti? Kam rei
kėjo laikyti mane ežia trisde
szimts dienu ir vėl paleisti in 
ta pati svietą? Kad jie man dar
bo butu davė, isztiesu butu pro
tingai padare. O dabar ir akiu 
niekur nebegalima parodyti.

Svarstė, galvojo ir labiausia 
bijojo sugryžti vėl in storojo 
kareziama, sugryžti ten, kur 
pirmiau sukinėjosi, gyveno, 
kur ji visi pažysta, bijojo su
gryžti in tarpa tu žmonių, ku
rie Andriuką mylėjo.

— Ilgai galvojęs nusispjo
vė Andrius, mėginsiu ir ar da
bar pavažiuoti kur prekiniais 
traukiniais, kaip kad važinėja. 
Jieszkosiuosiu ir asz laimes!

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

Laisves Darželiai
(Freedom Gardens)

iSuvien. Valstybių Valdžia, 
in vairiausios organizacijos ir 
privaeziai piliecziai remia pro
jektą kovoti maisto trukumą 
pasaulyje su “Laisves Darže
liais.” Ju tikslas yra raginti, 
žmones pradėti nors 14 milijo
nu mažu darželiu. Tikima, 
kad tie darželiai pristatys apie 
6 milijonus tonu daržovių musu 
suvartojimui kad paliuosavus 
kita labai reikalinga maista 
eksportui užsienyje. Vajus, ra
ginti insteigima sziu Laisves 
Darželiu prasidėjo Washingto
ne, Vasario (Feb.) men. Trys 
'State Marshall,- Secretary of 
Kabineto nariai: Secretary of 
the Treasury Snyder ir Secre
tary of Agriculture Anderson, 
ta proga kalbėjo. Net 11,000 
Agrikultūros Departamento 
Extension Service ekspertu 
pradės vaju visoje szalyje. Jie 
visiems padės, tik kreipkitės 
prie j u.

Sziems ekspertams padės 
National Council of State Gar
den Clubs su 200,000 nariu; The 
Garden Club qf America, Boys 
Scouts ir Girl Scouts of Ameri
ca; 4-H Clubs; Moterų Federa
cijos Klubai; National Farm 
and Garden Association and 
the National Council for Com
munity Improvement.

—C.C.F.A.Ų.
■

Mano Mečiais Sukakcines
(DZUKISZKAI)

ĄH! Tu pondzie, nei ne apsi
žiuro j kaip cielas metas ap

suko, o kiek tai sopėjimo reikė
jo pualeisc per tu metu! Net 
szurpulaš mani nukrato kaip 
acimenu mano didzely pripto- 
ku k u tai turec parse j man pe
reitu vasarų Verninil kruniu- 
ciuosi.

Vienu rozu pavalgys aszai 
Svidarskio restorcike kiaulių 
uodzegu ir kopusiu su bincais, 
usimaiiiau pasivaikszczoc ant 
spaciero. Pasėmiau aszai sve
timu bobų ir nusivedziau ing 
krumucius. Acisedom abudu, 
nu ir valiai aszai jai poryc apei 
dvorsus, czitoc isz laikraszci 
apie savo mokslu k u tai iszmo- 
ku kamasziu szapei. Porinu 
aszai jai kaip mum musu puiku 
gyvenę kitam miešti kaip mu
du tynai iszvažuosim, o jinai 
klauso many ir net seilyj ryja, 
kad žinotai įbraciszkan.

Cik kažkas už many sudun- 
dej ir priesz inąno akuliorius 
pasirodė vieno dzikto vyro 
dzelnas! Kaip jis žiebs man 
žaiidon aszaras mano akuliorn 
puse nupuolė žamen. Taip kaip 
daug kitu rožu, mano szaurzi- 
nis kepeluszis nusrito po mano 
ilgu nuog vieno arszino kama
szu. Kaip dau per ausy, man 
net smurglis per zulbus nusdrie- 
kej ir daug žiežirbų isz akiu 
man pradej byrec! Mislinau 
aszai, kad visas Marcinkonis 
pas mani atvažiavo ing vaka- 
ciju.

Nu, nėra rodos, mislinau sau, 
raikia bėgte kur paskavoc. Pa- 
sleidau aszai nuog rozu risčia, 
paskun zovadu. Begu aszai 
ulyciu, be kepeluszio ir be aku- 
lioriu, ir pac nežinau kur begu 
ale begu vsciek, kiek niano vie
kas man leidžia., o isz mano 
sznerviu net' žiežirbos pilcis 
pradej, o dūmai tai ruko kaip 
isz beržines liulkos mano dzie- 
duko po szpitoli.

Began aszai užsimerkys ir 
iszsižiojys, kaip szvento Jurgo 
arklys ant smako lalbone! Be- 
gys aszi per kelis standus, pa
mačiau baczku su pelenais, ir 
eik nuo vienu rozu—strake už- 
kopau ant baczkos virszaus, ir 
vali dairycis aplinkui. Nuog 
rozu aszai mislinau, kad tai 
čia mano lovele, ale dzirstelys 
augszcin, paregėjau koky tai 
isz bletos kilbasu padarytu ir 
tuoj nieku nelankys cik lape, 
apsikabinau jy ir pradėjau 
sliuoke augszcin prieg atidary
to lango, nieko daugiau nejaus
damas eik ausies ir žandzinio 
sopėjimu.

Prisliuokys aszai langu mis
tinu sau, čia man scescis bus. 
Lyu, sakau, vidun paskavoc. 
Kaip cik vienu kojų pakėliau, 
nuok itos cik kažkas lape man 
vienu amaszu ir nutraukej. 
Pažiurėjau žamen ir paragejau 
didzeli kudlotu szuny su mano 
kamaszu dantysi; bėga jis uo
dzegu parietys su mano kama
szu ir ku tai sau po nosių mur
ma. Nu, ku daryc! Kad ir su 
vienu kamaszu, mistinu sau vis 
ciek raikia gelbec savu skuru. 
Asztražnai apsidairys ar kas 
nemato, inkiszau savo labonu 
per langu vidun, ir ėmiau dai
rycis kaip kacinas prieg laszinu 
žirglodainas, o kad raikej labai 
skubyc tai ir nepasjutau kaip 
uždrožiau per langu su alkuniu 

taip scipriai kad net ĮMirciai su- 
drabej ir pasdare didzellis siro
kas visoj gaspadoj.

Kaip cik aszai per langu in- 
siritaų, žaras 'boba priszoko 
prieg many su ražu, ir kaip dau 
man per akis szuruoc, kaip dau 
szuruoc, aszi cik raitausi kai 
prabokas ant pądlagos. Netc- 
kys cerplyvascies asz cik—- 
strakc! Atsistojau ir suszukau: 
Boba, ar tu pasiutai?! Ar tu 
nežinai, kad aszai daktaras? Ir 
kaip rozas, nuo lovos cik stryke 
kai Į) kacinas nuog lasziniu, vy
ras su didzeliu kuloku, ir kaip 
dau man sprandon, asza—žleke 
ant padlagos. O zabavicieliau! 
Kai]) jis cine mani spardyzyc, 
kaip eme kulokais ]>er manu 
kuprų paivyc! Ir vis szalikda
mas: Tu sako, valkijozi, ar le
dėkas tavi čia mano pirkcion 
per langu in grūdo?!

Asz nenianacydamas zbave- 
nios, puoliau ant kulnu ir apka- 
binys ju kojas, pradzejau bu- 
czuoc ir praszc: Dzeduli mie- 
liausis, cik ncmuszk mani, cik 
pasgailek mano gyvascies, cik 
niekam neporykic apie manu 
pripotku susiedam, cik paleis- 
cik mani, aszai alsu ciesok ing 
savu pirkciu, cik susmildami 
mani paleskie!

Paskum tas dziedas su savo 
bobų paemyj mani už kalnie-’ 
riaus ir atisvedyj prieg dura, 
duris atidaryj, paemej mani už 
szalbierkos, ir iiisuky cik— 
szvysc priesienin, kaip klecku 
isz tarkos, iszmetyj mani isz 
pirkcios, o azai cik labonu ing 
sienų — trunke! Kaip Maskolis 
isz anuotos. Čzia mano bracisz- 
kai, pasrodej visas dangus! 
Žvaigždes viena cekej kita lei
dos, o aplink mani pasigirdo' di
deli susiedu kvatajimai, kaip 
kalakutu Marcinkonyse

Atidarys akis pamaliau ap
link mani stovinčius susiedus ir 
besjuokia.nežius. Suemys visu 
vieku aszai grait prsizokau 
prieg savo kamaros du r u ir jas 
atidarys, iszszokau vidun kaip 
rudžio vejamas, ir užsidurys 
per tris dzienas tūnojau kaip 
kacinas ant girnų, nieku neval
gys ir negerys., dūmojau kaip 
čia tie vis pripotka galej atsi
tikę.

Atėjo viena, bolba, kad pamie- 
ruotau jai liežuvy? Pradėjus 
procevoc, jinai many ir kiaušy:

— O kur tavo akuliorai? 
Kur tavo sžauczinis kapeluszis ?

— Padaviau Kinczikui isz-

Tiria Kaukoles

Marshall T. Newman, 
mokslinezius in Smithsonian 
Institute, tiria ir egzamina
vo ja visokias kaukoles, ypa
tingai pirmeiviu žmonių. 
Czia jis tiria kaukole vieno 
mažo vaiko Indijono, kurio 
galva buvo tyczia iszkreipta. 

noc — acakiau jai, ir viskas ro- 
dz.es pasbaigs.

Atsivilko kita boba ir davai 
many kiauše apie divorsu. Asz 
cik cyliu ir dusaunu nieku ne- 
valagys, o ji nesulaukdama ma
nu acakymu ir sako:

Tu vakar gavai pylos, o nū
nai gausi nuog manu dziedu.

Asz cik — bime! Ir parvirtau 
ant padlagos, ir isz mano akiu 
pradėjo ristis visokios žvaigž
des, kaip žirniai isz kaszes. Ka
da akis atmerkiau, mano kamo
roj jau riic jiieko nebuvo-! Atsi- 
kelys szai, su drebančiu ranku 
ir paraszau korespondencija 
ing laikraszci, porydamas apei 
savu susiedu, cik pamirszau pa- 
poryc apie svo neszestis, visus 
sopulius ir kitus pripotkus; isz 
didzelio siroko net ir adresu ra- 
szydamas pabludzijau, bau vie
ton svo numario, parasziau sa
vo susiedo.

Užtai daibar aszai prisminys 
visus savo pripotkus ir visus 
pabludzijiinu, apraszau savo 
sukaktczūve. Neszdzyvikie 
susiedeliai, isz tokiu pripotku. 
Aszai su jais jau apsipratys. 
Jie man ne pirmutiniai, ir ne 
paskutiniai. Aszai tokiam pla- 
nieti gimys: vienu neszcesciu 
praledziu, žaras lendu ing kitu, 
o tu praleidzys, vėl ing kitu, ir 
taip aszai kentėsiu koliai busiu 
gyvas, o gyvascis mano kabo 
kaip ant pastaranko, jei cik ma
ni kas kulokais ne užpampys 
kaip szventu Sceponu akme- 
nais.

O, pondzic! Priduok man. 
cerplyvascies visus tuos pripot
kus iszkencec. Kuom daugiau 
aszai ju iszkencesu, po smert 
man raiks mažau kencec.

Paslikic visi su ponu Dzievu, 
o kaip mani kas užplampys, ne- 
pamirszkic už mani sukalbec 
kelis sveikasninkus!

—Frankis Gerve.

IMMIGRACIJOS
SMULKMENOS

Karo Jaunavedžiu In- 
stat.vnias Iszsibaigia

Gruodžio-Dec. 27,1948

Karo jaunavedžiu instaty- 
mas isz Gruodžio (Dec.) 28 d., 
1945m., kuris turi specialius 
paparupinimus del immigraci- 
jos (ateiviu) žmonių ir vaiku 
Amerikos piliečziu, kurie tar
nauja arba buvo garbingai pa- 
liuosuoti isz Amerikos piliečziu 
kurie tarnauja arba buvo gar
bingai paliuosuoti isz Suvien. 
Valstijų ginkluotu jiegų, iszsi
baigia Gruodžio (Dec.) 27 d. 
1948m., jeigu 80-tas Kongresas 
nepratęs.
(L R. Vol.25, No.ll)

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Buriko 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

■■••'’■■•r" ■ V

Istorija apie “AMŽINA ŽY* 
DA.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Krista.

20 Centai.
Saule Publishing Co.,
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Žinios Vietines Remia MacArthur Del Prezidento

— Velykų szventes perėjo 
musu mieste malsziai, bet ir 
buvo ir tokiu, ka turėjo gerus 
laikus.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jono Klimacio.

— Velykines pamaldos Szv. 
Juozapo bažnyczioje 'buvo at
lankomos per daugeli žmonių. 
Vargonininke Sesute' vienuole 
Augustina parengė tam specia- 
liszka programa, kuri koras 
puikiai atliko.

— Szvento Juozapo baižny- 
cziojoje atsibus Misijos prade
dant Gegužio (May) 9-ta diena 
ir tesis per dvi sanvaites. Pa
mokslai sakys Misijonierius 
Kunigas Geraldas.

— Seredoj Szvento Balbi- 
110;

— Donaldukas, penkių me
tu sūnelis pons. Alfred Faust 
isz Buck Mountain peczes, likos 
surastas negyvas, Seredoj, 4:30 
valanda po pietų per ju kaimy
ną Nicholas Forte. Tyrinėjimas 
parodo kad nelaimingas vaiku
tis bovinosi su kitais vaikais 
prie seno anglino kratytojo. Jo 
szalikas užsigavo prie medino 
stulpo ir likos užtroszkintas. 
yaikutis paliko sa^o tėvelius 
ir sesute Paula. Laidotuves in- 
vyko Subatoj. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

•—■ Ketverge pirma diena 
Balandžio (April).

Generolas Douglas Mac- 
Arthur visiems paskelbė kad 
jis pasirengęs stoti in Prezi
dento rinkimus jeigu žmones 
paskelbs savo norą ji statyti 
ir iszrinkti. Chicagos bankie- 
rius ir vadas visu tu kurie 
stoja už MacArthur sako kad 
jam labai patinka kad Gene
rolas sutinka stoti in rinki-

mus. Jo Vardas yra Warren 
Wright. Jis ežia rodo plakata 
kuri jis pats pagamino del 
vajaus ir del skelbimo Gene
rolo MacArthur vardo.

Beveik visi Amerikos laik- 
rasztininkai ir beveik visi 
kareiviai nieko gero neturi ir 
nenori apie ta generolą pasa
kyti.

keti, jeigu reiketu in kara sto
ti.

Trumanas, be jokiu gražiu ar 
szvelniu žodžiu, staeziai sako 
kad Rusija yra panaikinus lais
ve ir nepriklausomybe visose 
tose tautose kur ji dabar viesz- 
patauja.

Kongresmonai beveik visi 
jam pritarė, bet kai prakalbos 
užsibaigė ir tie Kongresmonai 
pasiskirstė, jie tarpu saves ne
sutiko ant to klausimo apie ėm
imą visu vyruku in vaiska. Vi
si prisipažinsta kad galingos 
armijos reikia, bet visu laukia 
ir bijosi rinkimu ir nenori žmo
nes inpykinti.

KOMUNISTAI
PRIESZ TIKĖJIMĄ

Italijonams Perspėji
mas Nuo Bažnyczios

daro. Visi laukia pažiūrėti kaip 
rinkimai eis ir in kuria puse 
kryps Italijoje.

TRUMPA GAZOLINO

RUSIJOS SUBMARI-
NAI AMERIKOS
PAKRASZCZIUOSE

MINKSZTOS ANG
LIES MAINIERIAI 

NEDIRBA

Girardville, Pa. — Albertas 
Slokas, 27 metu nuo 139 A Uly- 
czios, likos sužeistas in koja 
laike darbo Gilberton kasyklo
se. Gydosi Ashland ligonbutejc.

gesini greitai pribuvo po vado
vyste Leitenanto Jono Gusczio 
ir greitai gaisra užgesino. Da
lis vienos sienos gerokai apde
gė ir altoriaus groteles, viena 
stacija ir vienas gražus ir bran
gus szventas paveikslas taipgi 
apdege. Klebonas Kunigas Juo
zas Czepukaitis sako kad gais
ras greieziausiai prasidėjo kai 
vaikai, tyczia ar netyczia par
verto kelias žvakes ir lemputes 
ir paskui iszsigande pabėgo. 
Parapijine mokykla randasi 
virsz bažnyczios, bet vaiku mo
kiniu mokykloje jau nebuvo 
nes visi jau ta ryta buvo pa
leisti del Velykų vakaci jos.

Pittston, Pa. — Du mainie
riai buvo ant sykio užmuszti 
kai daug akmeniu pasileido 
nuo lubu ir juos pagavo, in 
Schooley Shaft, Exeter, apie' 
viena myle nuo Pittstono.

Knox Anglių Kompanija ku
ri pasirandavojo szitas mainas 
nuo Pennsylvania Anglių Kom
panijos visai nieko nesako i c 
neaiszkina kaip ta nelaime atsi
tiko. Bet tie kurie ten buvo sa
ko kad asztuoni kiti mainieriai 
kurie toje paezioje vietojo bu
vo, visai nelbuvo nei sužeisti. 
Czia dirba apie pusantro szirn- 
to mainieriu. Szitoje paezioje 
vietoje deszimts mainieriu žu
vo kai gazas viena vieta su
sprogdino pernai Balandžio 
(April) menesyje. Mainieriai 
kurie dabar žuvo, buvo Jonas 
Laibinis nuo 331 Vine ulyczios, 
Old Forge, ir Juozas Martins
kis, nuo 153 Hughes ulyczios 
Swoyerville. Abudu buvo 'ženo- 
ti ir turėjo po tris vaikus.

Kai jie buvo iszkasti isz tu 
griuvėsiu, daktaras sake kad 
visi ju kaulai buvo sulaužyti ar 
sutrinti. Mainieriai sako kad to 
stogo ar tu lubu ingriuvimas 
nesustabdys dalba, kiti mainie
riai dirbs, kaip ir dirbo.

Chelmsford, Mass. — Evelyn 
Roche, motina beturiu vaiku, 
atsuko gaza ir norėjo nusižudy
ti su savo vaikais, bet likos isz- 
gclbeta, o vaikai mirė nuo gaza. 
Moteriszke randasi Worceste- 
rio ligohbute, kur gydytojai ty
rinėja jos protą ir jei rastu 
sveika, tai suaresztuotu už nu
žudymą. Tyrinėjimas parodo 
kad moteriszke už tai norėjo 
nužudyti save ir vaikus, kad 
numirė jos vaiku tėvas, 70 me
tu amžiaus, kuris turėjo- cla ki
ta szoimyna ir su vaikais.

net ragina kad Kongresas grei- 
cziau nustatytu ir paskirtu ta 
pagelba ir paszelpa Europai, 
bet be jokiu ginklu ar kariszku 
pasižadėjimu.

Jie teigia ir gina, kad vien 
tik paszelpa ir pinigine pagel
ba gali Europos žmones iszgel- 
beti, ir kad tiems krasztams 
musu kariszka pagelba yra vi
sai nereikalinga.

Jie taip sako ir gina, nepai
sant kad visi karininkai visai 
kitaip szneka, kad visi laikrasz- 
tininkai, kurie yra ar buvo tuo
se krasztuose prikiszamai pri- 
parodo kad vien tik paszelpa 
negana, kad pinigine parama 
ateina jau pervelai.

Jeigu Amerika ir Amerikos 
valdžia butu susipratusi du me
tai atgal ir butu nusistaezius priesz Komunistus.- 
daryti tai, ka dabar rengiasi 
daryti, tai tokia paszelpa ir to-t 
kia pagelba butu buvus gera. 
Bet dabar, kaip Churchillis sa
vo žmonėms per kara buvo pa
sakęs: “Per mažai ir per vė
lai!”

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia perspėja visus kurie 
turi automobilius kad dabar 
reikia taupinti gazolinas, nes 
jeigu dabar per daug gazolino 
visi vartuos, tai visiems pri
truks szia vasara.

Jau dabar visus valdžia per
spėja kad gal reikes pradėti vėl 
gazolino pardavima ir variuo
jama prižiūrėti ir suvaržyti 
kaip buvo daroma per kara.

Valdžia iszleido ilga raportą, 
kuriame buvo pasakyta, kad 
negalima sumažinti aliejaus ir 
gazolino iszsiuntima in sveti
mus krasztus, kad Europai la
bai reikia gazolino ir aliejaus, 
kad Amerikos aliejaus kompa-! 
nijos turi daug savo aliejaus 
iszsiunsti in kitus krasztus, kad 
•kitos kompanijos dabar daug 
mažiau aliejaus gali mums pri
statyti už tai kad jos negali 
gauti gana geležies del savo 
fabriku.

Valdžia dabar visiems pata
ria ir net perspėja kad už dyka 
gazolino nedeginti, nesitranky- 
ti, nesibaladuoti su automobi-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

in musu vandenius pasiuntė 
pirm negu kara priesz mus pa
skelbė.”

Laivyno Sztabas pranesza, 
kad tokie laivai buvo užmatyti 
kartas nuo karto jau nuo Sau
sio (Jan.) menesio. Pirmutinis 
toks laivas buvo užmatytas a- 
pie du szimtu myliu nuo 
Francisco miesto.

Antras buvo užtiktas 
Johnson-Palmyra Salų, 
asztuoni szimtai myliu 
Pearl Harbor.

Treczia toki laiva pamate 
vienas lakūnas, skrisdamas a- 
pie Aleutian Salas. Laivyno 
Sztabas sako kad netoli ežia 
Rusija turi uosta prirengta del 
tokiu povandeniniu laivu. Vla
divostok ir Kurile Salos ne per 
toliausia nuo tenai. Kurile Sa
los buvo Rusijai padovanotos 
per Yaltos Konferencija.

San

prie 
apie 
nuo

TRUMANAS VĖL
INKLIMPO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

imtu brangti. (
Geležinkeliu kompanijos tuo- i 

jaus parode kaip joms kenkia 
tokios staikos. Valdžia buvo 
priversta sustabdyti net visa * 
czverti visu traukiniu kurie 
anglis vartuoja.

Matyti Lewis’as nieko nepa
simokino kai valdžia jam ragus 
apdaužė 1946 metuose, Gruo
džio (Dec.) menesyje. Jis da
bar vėl prieszinasi.

Trumano darbas ir aiszki pa
reiga dabar su Lewisu pasitar
ti ir su kompanijomis pasiszne- 
keti ir paskui, ar su Lewisu su
tikti ar Lewisa nubausti. Mes 
nesakome kad mes žinome kur 
czia randasi tiesa, mes tik sako
me kad musu vado pareiga 
tvarka palaikyti.

YUGOSLAVIJA
NORI DERINTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ZINUTĖS
— Akulorius iszrado Itali

joj 1240 mete.
— Apsirijimas ir girtuok

lyste yra tai didžiausia gyvu- 
lyste.

Yugoslavai Ima
Szaudyti

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ka Rusija darys? Ka Stalinas 
pasakys, kai Amerika jo pa- 
dupezninkui, klapcziukui, Tito, 
taip gražiai ragus aplaužė 
Komunistams kelia pastojo?

ir

ROME. Kardinolas Eu
gene Tisserant perspėjo visus 
Italijonus priesz Komunistus. 
Jis staeziai visiems Italijonams 
pasakė kad Komunizmas ir Ko
munizmo mokslas yra didžiau
sias tikėjimo pavojus.

Kardinolas Tisserant szita 
Bažnyczios perspejima paskel
bė laiszke, kuri jis pasiuntė vi- įr tik ten važiuoti kur tik- 
siems Katalikams savo Diecezi
joje. Dabar per visa Italija eina 
rinkimu vajus, kuriame Katali
kai su Komunistais ant kiek
vieno klausimo susikerta.

Jau dienos suskaitytos priesz 
rinkimus. Komunistai visomis 
galiomis varo savo propagan
da. Kataliku Bažnyczia ne tik 
pataria, bet insakmiai sako kad 
kiekvieno kataliko szventa pa
reiga eiti in rinkimus ir balsuo-

rai reikia.
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Žydams. Žydai vadina

KARININKAI SAKO
REIKIA GINKLUOTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PRANCŪZAI
ISZVARO 11 

KOMUNISTU

PREZIDENTAS
NORI IMTI VYRUS

IN VAISKA

Philadelphia, Pa. — Gaisras 
apdegino altorių ir visus pa- 
puoszalus Szvento Andriejaus 
bažnyczioje, kuri randasi ant 
1123 Lemon ulyczios, netoli nuo 
dvyliktos ir Wallace ulycziu. 
Spėjama kad gaisras prasidėjo 
kai keli vaikai netyczia parver
tė kelias deganezias žvakes.

Polkų Juozukas, penkių me
tu vaikutis buvo pirmutinis už 
matyti kad eina durnai isz baž
nyczios langu. Jis greitai par
bėgo namo ir pasakė savo tetai 
Andruszkeviczienei, kuri pate- 

defonavo ugniagesiams. ĮJgnia-

DVASISZKIAI
PRIESZINASI

Nesutinka Leisti Visus 
Vyrukus In Vaiska
PHILADELPHIA, PA. — 

Presbyteronu Bažnyczios 
augszti dvasiszkiai vieszai pa- 
reiszkia kad visi jie prieszina- 
si tiems instatymams kurie da
bar yra rengiami imti visus jau
nus vyrukus in vaiska ir visus 
kitus mokinti karo musztro 
mokyklose.

Jie sako kad jie sutinka ir

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas staeziai 
kaltina Rusija ir sako kad So
vietai nori visa Europa užimti 
ir pavergti. Prezidentas Tru
manas reikalauja kad valdžia 
tuojaus imtu visus jaunus vy
rukus in vaiska, kad taip paro
džius Rusijai kad mes esame 
pasirenge Sovietus sustabdyti 
ir jiems tikrai kelia pakirsti.

Trumanas kalbėjo in Senato
rius ir Kongresmonus ir sta
eziai pasakė kad dabar negali
ma atidėti ar atidėlioti, bet rei
kia tuojaus sutverti galinga ar
mija. O ta armija sutverti rei
kia visus imti in vaiska.

Jis taipgi pareikalavo kad^ 
Kongresas tuojaus patvirtintu' 
tuos inneszimus ir tas bylas del 
paszelpos Europai, sakydamas 
kad paszelpa dabar verktinai 
reikalinga jeigu mes norime 
kad tie krasztai pajiegtu pasi
kirsti priesz Sovietus ir Komu
nistus. Jis sako kad jeigu tie 
krasztai nori pasilikti laisvi, 
tai musu pareiga yra jiems pa
dėti.

Prezidentas toliau sako kad 
visas tas prisirengimas ir apsi
ginklavimas mums daug kasz- 
tuos, bet mes tuos kasztus del 
taikos turime prilyginti prie 
kasztu kuriuos turėtume užmo-

PARYŽIUS, FRANCIJA— 
Vidaus Ministerija pranesza 
kad Francuzijos valdžia isz- 
trems, iszvarys vienuolika Ko
munistu, kurie buvo suaresz- 
tuoti.

Vidaus Ministerija sako kad 
szitie Komunistai buvo suimti, 
kai policija juos suseke kad jie 
slaptai susiorganizavo in parti
ja, kai ta partija buvo griežtai 
uždrausta 1947 metuose.

Visi suaresztuoti Komunistai 
sako kad jie nori gryžti in Rusi
ja. Jie gaus ko jie nori. Ju szei- 
mynos bus pavėlinta sykiu va
žiuoti.

Sovietai tuoj aus pasiuntė sa
vo protestą, ir Komunistiszki 
laikraszcziai tuoj aus pradėjo 
szaukti kad, Prancūzai suaresz- 
tavo szituos Komunistus kai 
tik po Prezidento Trumano pra
kalbos;

Francuzu Tarybos Seime isz- 
kilo susikirtimai ir keli delega
tai apsidaužė ir viens kitam 
kumsztimis atsikirto.

Delegatai susikirto ir susipe- 
sze kai Henry Monnet, Genero
lo de Gaulle sekėjas ir užtarėjas 
pareikalavo kad visi Komunis
tai butu iszguiti, iszvaryti isz 
tarybos.

Taryba priėmė ir patvirtino 
inneszima geriau prižiūrėti ir 
apsaugoti visus vidaus reikalus 
kad Komunistai negalėtu suda
ryti sukilimą priesz valdžia.

Komunistams Prancūzijoje 
ir Sovietams Rusijoje baisiai 
nepatinka Francuzijos Tarybos 
nusistatymas. Bet jie nieko ne-

Forrestal sako kad mes tokiais 
žygiais nesirengiame in kara ir 
kitus kraztus negrasiname, bet 
tik savo priesziams parodome 
kad mes baiku nekrecziame ir 
kad mes esame pasirenge savo 
grasinimus ir savo pasižadėji
mus iszpildyti. Jis sako kad 
musu didžiausias ir svarbiau
sias tikslas yra karo iszvengti. 
O galingos ir pasirengusios in 
kara tautos jokis prieszas ne- 
drys užkibinti.

Karininkai, dipliomatai . ir 
net pats Amerikos Sekretorius 
jau dabar vieszai ir aiszkiai 
kalba apie musu priesza ir var
du pamina vo j a Rusija.

nei
Trumana iszdaviku, Arabai da
bar sako kad negalima ant 
Amerikos žodžio pasitikėti kad 
Amerikos vadai vienaip sako, 
o Amerikos valdžia visai atbu
lai daro. Nabagui Trumanui 
karszta isz visu krasztu ir visu 
vietų. Kur tik jis eina, ten ji 
inklimpa, ka tik jis sako, ta jis 
turi atsiimti ir to jis turi atsi- 
praszyti.

Jis Žydus užstojo, nes jam 
Žydu balsai baisiai rūpėjo del 
ateinaneziu rinkimu. Bet da- 
'bar jis Žydus iszdave ir visus 
juo inpykino. Jis Arabus in- 
žeide ir tuo paežiu sykiu visus 
musu karininkus inpykino. Tru 
manas dabar pamato kad jis 
likosi be draugu ir be rėmėju. 
Net ir jo partijos nariai ima 
vieszai jam patarti kad visiems 
kutu geriau jeigu jis pasitrauk
tu ir visai nestotu in rinkimus.

musu raszytojai teigia ir raszo 
kad visas tas rubežius dabar 
jau parengtas, ir armijomis nu
statytas; jie net ir kelis pa
veikslus nutraukė ir musu laik- 
raszcziams pasiuntė.

O Amerikos valdžia duoda 
Yugoslavams staeziai žinoti 
kad negali būti jokiu derybų 
apie Trieste miestą su jais. 
Amerika sako kad ežia ne Yu- 
goslavijos reikalas, bet reika
las tik su Italija ir su Trieste 
miestu.

140 ŽUVO IN

VIENA DIENA 
PALESTINOJE

Tikras Tikėjimas

JERUZOLIMAS. — Susikir
timai tarp Arabu ir Žydu 
Szvento j e Žeme j e didėja. In 
viena diena žuvo szimtas ir ke
turios deszimts žmonių, ir ne
buvo galima suskaityti kiek 
buvo sužeista. Tarp žuvusuju 
buvo keturi Anglijos kareiviai 
ir vienas Anglas policij antas.

Anglijos kariuomene buvo 
priversta pavartuoti artilerija 
(didelius karabinus ir anuo
tus) kai Arabai sukilo Ishwa 
miestelyje. Ant to sykio apie 
szeszios deszimts buvo užmusz- 
ta ir daugiau negu szimtas su
žeista.

Nizanim miestelyje 
susikirto su Žydais, 
szimts Žydu krito ir 
szimts vienas Arabas.

Czia dabar randasi,
trys prieszai: Žydai priesz Ara
bus ir Žydai ir Arabai priesz 
Anglus.

Žydai susprogdino namus 
’ant Iraq ulyczios kur daug Ara
bu gyvena. Arabai pradėjo vi
sur Žydams kerszinti.

Arabai 
Dvide- 
trisde-

rodos,

L. TRASKAUSKAS

Szitas kareivis, Jimmy 
Wallace, kuris buvo per kara 
Naciu Vokiecziu paszautas, 
ir dabar guli kaipo paliegė
lis in Veteranu ligonine in 
Hines miestą, Illinois valsti
joje, labai norėjo ir prasze 
kad jam butu pavėlinta kal
bėti rožanezius. Jis negali

vartuoti savo ranku, tai už 
tai jam buvo intaisyta szitas 
didelis rožanezius, kuris bu
vo nuo sienos pakabintas. Jis 
dabar su savo akimis gali 
sekti rožaneziaus paslaptis ir 
kalbėti rožaneziu kuris kabo 
virsz jo lovos..

LIETUVISZKAS 
GRABORTUS 

Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


