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Isz Amerikos Europos Naszlaicziams Naujas Gyvenimas SOVIETAI

DAINININKAS
NUŽUDYTAS

ATLANTA, GEORGIA. — 
Valstijos ir valdžios FBI poli
cija dabar jieszko žmogžudžio, 
kuris ant smert nuszove garsu 
Metropolitan Operos daininin
ką John Garris.

Vienas žmogus in Clinton, 
South Carolina valstija buvo 
intartas, bet FBI policija nie
ko ežia tikro nerado ir tas žmo
gus buvo paleistas.

Dainininkas Garris buvo Vo- 
kietys. Jo draugai ji mate gyva 
puse po trijų isz ryto. O puse 
po septynių ta pati ryta polici
ja rado jo lavona ant ulyczios. 
Jis buvo nuszautas.

ŽMONA NUŽUDYTA

Kunigužis Suimtas

ROCHESTER, N.Y. —
Episkopai u tikėjimo kunigužis 
buvo policijos suimtas, kai po
licy antai rado jo žmona nu- 
szauta.

Kunigužis George Hetenyi, 
keturios deszimts metu am
žiaus užsigina, sakydamas kad 
jis savo žmonos nenužudė.

Policijantai sako kad jie to 
kunigužio automobilyje rado 
skyle, kuria kulka isz revolve- 
riaus tik galėjo padaryti, ir ant 
sėdynių jie rado kraujo. Teisė
jas uždėjo penkios deszimts 
tukstaneziu doleriu kaucija ant 
to kunigužio.

Kunigužis sako kad jis pa- 
skutinaji syki mate savo žmona 
Petnyczioj, kada jis buvo nuve
žęs ja pas daktara. Jis sako kad 
jo žmona tankiai iszvažiuodavo 
del keliu dienu, ir už tai ir szita 
syki jam nerūpėjo kad ji nepa-

Amerikoje randasi Komi
sija, kurios darbas yra rūpin
tis Europos naszlaicziais. 
Czia mažas būrelis tokiu 
naszlaicziu isz Europos. Jie 
buvo eroplanais atvežti isz 
Hamburgo, Vokietijoje in 
New York.

Szita Komisija rengiasi

parsitraukti pus treczio 
szimto tokiu naszlaicziu, ku
riems bus parūpinta vietos 
Amerikos szeimynose.

Jie ežia iszlipa isz autobu
so, kuris juos atveže in New 
York miestą isz eroplanu sto
ties. Visu ju tėvai ir motinos 
per kara, žuvo.

jos jieszkojo.
Policijantai sako, kad koks 

! isztvirkelis ta mergaite užsi
puolė, iszniekino ir paskui nu 
žudė. Policijantai sako kad tas 
žmogžudis vilko jos subadyta 
kūneli apie trisdeszimts mastu 
nuo tos vietos kur jis ja nužudė.

Ta vieta yra apie dvi mylios 
nuo tos mergaites namu. Polici
ja dar nesako ar jie žino ar in- 
taria koki žmogų už szitokia 
baisia žmogžudyste.

MOKYTOJAS
PASMAUGĖ MOTERĮ

r ėjo namo.
Policija rado tos žmonos, 

Jean Gareis Hetenyj, lavona 
upeje, netoli nuo Brighton, bet 
jie nežinojo kas ji per viena. 
FBI valdžios policija dažino- 
jo nes per kara ji dirbo karisz- 
kame fabrike. Ji pirmiau buvo 
mokytoja ir muzikos mokinda-! 
vo. Jos pirmas vyras žuvo per 
kara ir ji paskui apsiženijo su 
szitu kunigužiu.

MERGAITE
SUBADYTA, 

NUŽUDYTA
BIRMINGHAM, ALA. — 

Visos apylinkes žmones jiesz-į 
ko j o mažos devynių metu mer-Į 
gaites, Phyllis Carver, kai ji 
neparėjo isz teatro Nedėlios va- 
kara. Keli vyrai užtiko jos bai
siai subadyta kūneli visai ne
toli nuo tos vietos kur jos tėvas

Pats Nusižudė Isz Pa
vydo Ir Kerszto

NEW YORK, N. Y„ — 
Policija rado penkios deszimts 
metu amžiaus moteriszkes nuo
ga kuna, lavona ant lovos, ko
telyje, vieszbutyje. Ji buvo su 
vyriszka naktaize, kaklaraisz- 
cziu pasmaugta. Ispanu kalbos 
mokintojas, Del Pino, pasmau
gė Ponia Helen Remberg ir pas
kui pats nusižudė.

•
Ji buvo jau pasimirus apie 

tris dienas pirm negu darbinin
kai tame vieszbutyje ja užtiko. 
Jie patemijo kad per kelias die
nas pienas ir laikraszcziai stovi 
už duriu ir niekas j u nepaima. 
Kai jie inejo in jos kambarius, 
jie rado jos lavona.

Pirkie U. S. Bonus

APVOGĖ AKLA

ŽMOGŲ

Nuteistas Ant Trijų 
Metu In Kalėjimą

— • ••■. — ..
GERINAS1 Sovietai Nori Susi- 

AtXfiX— ■ dL;; taikinti Ant Beri v- mums pranesz kad Sovietu Ru- •» M M JI M M
sijos atstovas Jacob A. Malik, 
dabar jau stengiasi draugisz- 
kus santykius užvesti su Ame
rika ir Anglija ant Berlyno 
klausimo.

Sovietai dabar norėtu at- 
szaukti savo ta nusistatymą ne
leisti Amerikieczius ir Anglus 
vežti savo maista ir tavora in 
Berlyną, kaip jie iki sziol dare.

Kai Sovietai uždare visus 
kelius in Berlyną Amerikie- 
ežiams ir Anglams, jie tuo pa
ežiu sykiu užkirto savo kelius 
in tas vietas isz kur jie pirmiau 
gaudavo daug tavoro. Jie mis
tino kad kai jie užkirs visus ke
lius Anglams ir Amerikie- 
ežiams, tai grietu laiku visi Vo- 
kiecziai isz bado ’ir vargo pasi- I 
duos Komunistams. Bet jie vi
sai neaprokavo Amerikos ir 
Anglijos jiegas padangėse. Jie! 
nei nesusapnavo kad Amerika 

| tiek eroplanu turi ir kad Ame
rika su tais eroplanais viską j vesz in Berlyną. Amerika da
bar ta daro ka Sovietu Rusija 
jokiu budu negalėtu padaryti.!

Už tai dabar, Rusija, maty
dama kad tas visu vieszkeliu ir kelia.

i geležinkeliu užkirtimas nieko --- 
jiems negelbsti, nori tuos ke-'

no laušimo
Kunigužis Nužudė Savo Žmona 
Rochester, N. Y.; Laivyno Sekre.
Pasitraukia, Nesutiko Su Apsau
gos Sek. Apie Nauja Laiva; Chi
ang Kai-shek Praszo Savo Žmo
nes Nepasiduoti Komunistams

NANKING, KINIJA. — Komunistu Ar-* 

mijos perplauke per Yangtze upe isz Pu-! 
kow miesto ir jau užima paezias Nanking 
miesto sienas ir tvirtoves, 
džios armijos pasitraukė ar 
si ir visai neketina pastoti 

Vagiai, razbaininkai 
likai dabar vagineja, pleszia

liūs vėl atidaryti, kad ir jiems: <jžia pasilikusius ŽmOHCS.

LAIVYNO SEKRE., 
PASITRAUKIA

Kiniecziu val- 
dabar traukia-

Komunistams 
visokie žu- 
taip skriau-

ir
ir

CAMDEN, N. J. — Buvęs ka
linys, prasikaltėlis, kuris ap
vogė akla žmogų Camden mies
te, buvo nuteistas ant trijų nfe- 
tu in kalėjimą. Jis nuo to aklo 
žmogaus pavogė daug cigaru, 
nes tas aklasis pardavinėja ci
garus ir laikraszczius. Paskui 
jis tuos pasivogtus cigarus par
davė už keturis dolerius ir už

butu pavėlinta biznis vesti. Bet 
' Sovietai nenori prisipažinti
kad jiems czia nepavyko, ir už 
tai dabar jie nori derintis ir .
prie nors kokios iszvados pri- OlStl! SfflllJOS TRIlkoSC.
eitį x , ................... Kinijos kraszto kareiviai dabar meta sa-

Bet Amerikos valdžia dabar t . •. . .
tyli, nieko nesako ir laukia kol VO ginklus ir stengiasi isz to miesto kuo 
Rusijos valdžia kreipasis sta- 
cziai in Amerikos valdžia. Mu
su atstovai dabar visai nei ne
klauso Sovietu Rusijos atstovu

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Žmoniu sumiszimas baisus
Nanking, Kinijos sostine dabar jau Komu-

tame mieste.

tucs pinigus nusipirko sau vy
no.

Valdžios teisėjas, Thomas M. 
Madden, nuteisdamas ta vagi, 
jam pasakė: “Czia tai jau isz 
tikro praseziausias pasielgi
mas, ir niekas, ka tu dabar gali 
sakyti ar kaip teisintis, negali 
mano nusprendimą permainy
ti.“

Vagis ir buvęs kalinys yra 
Joseph A. Overton, trisde
szimts dvieju metu amžiaus. Jis 
buvo suaresztuotas kai paczto 
darbininkai patemijo kad jis 
vis zulinasi apie to aklo žmo
gaus krautuve. Aklas žmogus 
kuris buvo apvogtas yra Oscar 
F. Benjamin, szeszios deszimts 
keturiu metu amžiaus.

Vagis Joseph A. Overton pri
sipažino kad jis pavogė keturis 
baksus cigaru, kurie buvo dvi
dešimts penkių doleriu vertes

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PERSPĖJA

AMERIKA

Treczia Kara Netoli
SAN FRANCISCO, CALIF.

— Major Generolas Claire 
Chennault, kuris per kara buvo 
lakunu vadas ir labai pagarsė
jo už savo drąsą, su savo žmo
na atvažiavo in San Francisco 
miesto ligonbute. Jis staeziai 
sako kad kai Komunistai užims 
visa Kinija, mums ir vėl reikes 
kariauti, nes tada Rusija jau 
neres visa Azija valdyti. Jis 
nesako kas mums dabar reikia 
daryti, bet tik perspėja kas mu
su laukia, kai Komunistai insi- 
gales Kinijoje ir Azijoje. Kiti 
karininkai jau seniai sako ir ti
kina kad mums reikia pasiuns- 
ti kelias armijas ir dabar pa
skelbti tiems Komunistams ka- 
ka.

greieziausiai iszsineszdinti. Jie stabdo trau
kinius ir visokius vežimus ir pareikalauja 
kad jiems butu padaryta vieta kad jie ga
lėtu pabėgti. Kiti pasiduoda Komunistams
ir stoja in ju armijas,

Kinijos vadas Generolas Chiang Kai-shek 
kreipiasi in savo žmones ir ragina visus 
dar vis prieszintis, dar vis nepasiduoti Ko
munistams. Bet jau tokie raginimai per vėlu!

Czia Amerikos valdžia turi prisipažinti 
kad Amerika suklydo, kad Amerika iszda- 
ve Kinija, kad Amerikos atstovai nesupra
to ir neinvertino Kinijos klausimo. Dabar 
jau net ir Amerikai per vėlu insikiszti ar 
ka daryti. Amerikos Dipliomatai ir didžiū
nai turi prisipažinti kad Kinijoje jie sau nagus 
apsidegino ir kad Komunistai viską laimėjo.

Czia ir pati Kinijos valdžia labai kalta. 
Kinija valdo kelios bagoeziu szeimynos. Daug 
Amerikos pinigu niekados nepasieke savo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. -- 
John L. Sullivan, Laivyno Sek* 
retorius, norėdamas pareikszti 
savo nepasitenkinimą su Ap
saugos Sekretoriaus nusistaty
mu kaslink to naujo, didelio 
kariszko laivo, kuris buvo sta
tomas, bet dabar Apsaugos 
Sekretorius nutarė jo nestatyti.

Tas naujas laivas butu buvęs 
65,000 tonu, ir butu buvęs in- 
taisytas vežti kariszkus ero- 
planus. Laivyno Sekretorius 
sako kad tokis laivas mums la
bai reikalingas, bet Apsaugos 
Sekretorius ant to nesutiko.

Laivyno Sekretorius Sulli
van pasiuntė labai asztru laisz- 
ka Apsaugos Sekretoriui, ir 
paskui kita laiszka pasiuntė 
Prezidestui Trumanui pa- 
reikszdamas kad jis pasitrau
kia isz to darbo. Prezidentui jis ■" 
nieko nesake apie ta susikirti-
ma su Apsaugos Sekretoriumi; 
jis tik pasakė kad apylinkybes 
tokios susidarė kad jis toliau 
negali ta darba vesti.

Prezidentas priėmė jo atsi- 
sakyma, sakydamas kad jam 
gaila netekti tokio gabaus ir 
teisingo žmogaus.

Laivyno Sekretorius sako 
kad Apsaugos Sekretorius nie* 
ko nesiklausęs, ir su nieku ne
pasitaręs insake sustabdyti vi
sa darba ant to laivo, kuris! 
Laivynui labai reikalingas.

Jo pasitraukimas isz tos vie
tos dabar iszkelia labai daug 
klausimu. Daug valdininku ir 
Laivyno didžiūnu sako kad 
dabar bus dar sunkiau sutai
kinti atskiras vaisko szakas.

Laivyno Sekretorius sako 
kad tokis laivas yra taip reika
lingas kad Laivyno Sztafoas 
buvo daugiausia pinigu pasky
ręs to laivo pastatymui. Vietoj

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
mo.”

Dauguma. Kongresmonu ku
rie taip prieszinosi, kai buvo 
inneszta. panaikinti randu su
varžymus, pareina isz farmu, 
ukiu ir mažesniu miesteliu, kur 
beveik visi žmones turi savus 
namus ir jiems raudos nerupi.

_________ • •_____

Mokisliszka Taikos ir Kultū
ros Konferencija jau užsibaigė 
New York mieste. Dabar tie 
mokslincziai savo mokslikus 
protus iislzsiveže ir New York 
miesto žmones gali vėl sau 
gryžti in savokasdienini gyve
nimą be to mokslo ir be tos kul
tūroj, kuri taip Stalina garbi
na.

Sunku butu ir iszmislyti di
desne melagyste. Bet Komunis
tai ta. melagyste diena in diena 
atkartuoju ir daug žmonių in
ti kiną.

ATVYKO SZIE LIE
TUVIAI TREMTINIAI

NEW YORK. — Uta.rninke

Kazakeviczius — Jonas pas 
57 58th st., Maspeth, N. Y.

Kazakeviczius — Antane pas 
3332 S. 59th et., Cicero 50, III.

Klimaviczins — Petras pas 
10 Sixt h st., Ansonia, < 'onn.

Tėvo Pėdomis

Teisme, kur trylika Komu
nistu yra teisiama už savo 
kraszto iszdavima, Louis Bu- 
denz, būvėsi Komunistas ir Ko
munistu laikraszczio redakto
rius, pasakė kad: “Komunistu 
Partijos nariai Amerikoje turi 
imti prisieka kad jie bus Stali
nui isztikirni.”

Komunistu Raudonoji Diena 
yra Gegužio pirma diena. Jie ta 
diena surengė didžiausia® pa
rodas, sudaro prakalbas ir isz- 
kilmingai ir triukszmingai vi
siems pasako kad tai ju diena ir 
parodo savo galybe ir isztiki- 
my'be Rusijai ir Stalinui.

- • 4 -

Isz pradžios mes isz ju juo- 
kiemie®, tycziojomies; paskui 
ja n pradėjome pykti; o po tam 
jau pradėjome ir bijotis. Bet 
niekas rodos nieko nedare iki 
keli veikesnieji Katalikai susi- 
mislino taip pat ta diena szves
ti, bet savotiszkai. Katalikai su 
pagelba Legionierių ir kitu 
pargryžusin kareiviu draugys
tėmis pradėjo rengti taip pat 
mi 1 ž i n i s zk atel parodas.

v.u “General W. G. Langfitt” 
in New Yorka atvyko szie Lie
tuviai Tremtiniai:

Nuo karo pabaigos!, keturios 
deszimts penki Katalikai Misi- 
jonieriai buvo Komunistu nu
žudyti Kinijoje, trisdeszimts 
du pasimirė Komunistu kalėji
muose. Trylika buvo suimta ir 
nei žodžio apie juos dabar ne
galima isz ju ar apie juos daži- 
noti.

Komunistai isz pradžios juo
kiesi, nes jie visai nesitikėjo 
kad kas isz viso to bus, bet ve- Į 
liau pasiuto.

Baisus Perspėjimas: “Tikra 
revoliucija, kaip gaisros su
liepsnos, kai 800,000,000 Azi
jos žmonių su mumis susivie
nys. ’ ’ Daugiau kai dvideszimts 
penki metai atgal Nicolai Leni
nas taip pasakė. Reiszkia, kad 
Komunistai dar tik rengiasi, 
reiszkia kad visa, tai ka Komu
nistai dabar daro tai tik pra
džia !

Dabar, kai Komunistai su sa
vo parodomis ir prakalbomis 
apvaikszezioja savo Raudona 
Diena, tai visli kiti Amerikie- 
cziai apvaikszezioja. “Ameri
kos Tsztikimybes Diena.” Kai 
Komunistai Amerikoje garbina 
Stalina ir pasižada savo isztiki- 
mybe Rusijai, Katalikai susi
renka ir meldžiasi už Rusija.

Alekevicziuis1 — Juozas, Kon- 
stancija ir Aldona pas 11696 
Memorial avė., Detroit, Mich.

Aukis'ztikalnis—Steponas pas 
6511 Hamilton avė., Detroit,!

—Bagdonas—Vincas, Elena, 
Viktorija ir Irena pas 8 Elk st., . 
Amsterdam, N. Y.

Barniskis — Magdalena pas 
481 Lincoln avė., Brooklyn, N. 
Y.

Bartosevicziute —Eugenija ir 
Eugenijus in Rt. 1, Dowagiac, 
Mich.

Bedulskis — Petrais1, Marija, 
Petras ir Jonas pas 3669 Grove- 
dale, Hyde Park, Cincinnati 8, 
Ohio.

Butkus —-Simonas1, Kazimie
ra, Adolfas, Ona ir Rita, pas 
4313 Bernard st., Chicago, Ill. j

Ciocys — Kazys pa® 51 Hed-Į 
ley st.', Providence, R. 1.

Daraskeviezius — Vladas, 
ir Dominika pas 4335 Salina st. 
Pittsburgh, Pa.

Dulkys — J uozas pas 658 W. 
61-st st., Chicago, III.

Gricevicziujs — Vanda, pas'

Krauliai!L -- Izidorius, So
fija pas 877 Hart st., Brooklyn, |

Kudu-lis — Pranas, Stefa ir 
Kristina pa® 108 Rippley PI.,j 
Elizabeth, N. J. I

Kurnėta — Petra, Petronela! 
ir Raminta pas 170 .S. Union PI.! 
Los Augeles, Calif.

Kvietkauskas — Joną® ir 
Adele pas 210 Richmond avė., 
Dayton 6, Ohio.

Maceviczius — Bronius, Ma-j 
rija, Jovita ir Nerimantas pas 
371 E. Kensington avė., Chica
go 28, Ill.

Macikas — Zina, pas 7G07 5th 
avė., Kenosha, Wise.

Oertel —- Jan, Ludwika, Jau 
ir Jozef pas 73 Ridgewood avė. 
Brooklyn 8, Ni Y.

Paltarokas — Jonas Stanis
lova, Joana ir Aldona pas 20 
Woodland st,., New Britain, 
Conn.

v/. — AqW»-Nil

Franklin D. Roosevelt, 
trecziasis buvusio Preziden
to Roosevelto sūnūs pranesza 
kad jis stoja in rinkimus del 
Kongreso isz New York 
miesto, kur neseniai pasimi
ręs Sol Bloom pirmiau vado
vavo. Sol Bloom pasimirė 
nuo szirdies ligos.

Jaunasis Franklin D. Roo-

sevelt yra tik trisdeszimts 
penkių metu amžiaus. Daug 
politikierių sako kad isz szi- 
to jauno politikieriaus gali
ma daug ko tikėtis, nes daug 
jo tėvo draugu ji remia ir 
jam užtaria. Tokiu draugu 
daug randasi New York vals
tijoje ir paeziame Washing
tone.

Amerikiete buvo suaresztuota 
kai ji trauke paveikslus Prague 
mieste. Szitos Amerikietes var
do dar neteko sužinoti. Bet ja 
paleido už trijų valandų, be jo
kio pareikalavimo isz Ameri
kos Ambasado.

Czekcslovakijos valdžios at
stovai sako kad jie tikrai žino 
kad Panele Vraz sznipinejo ir 
visokias slaptas žinias rinko. 
Bet matyti kad dabar Czekoslo- 
vakijos valdžia ima derintis su 
Amerika ir prisibijo Amerikos 
Ambasados.

Bet du Amerikiecziai karei
viai dar yra laikomi kalėjime, 
nežiūrint kad Amerikos Armi
jos Sztabas jau kelis sykius 
griežtai pareikalavo kad jie bu
tu paleisti ir pavesti Armijos 
Sztabo priežiūrai.

KŪDIKIUI
MAITINIMAS

gyvu
li uno
negu

Sen i kas — Antanas ir Dan tr

Szerepeka — Kazimieras pt
221 Bond st., Elizabeth, N. J.

Skorupis'kis — Bronius p
611 Concord avė., New York 55 buvo 2,000-ta.sis Lietuvis Trem-^aį furj savyje kuna
N. Y. tinys, atvykęs in Amerika pa- dalvku, ;h(4 jie

Visa tai ka mes per trisde
szimts penkis metus matėme, 
kai Komunistai tiek krasztu 
užėmė, tiek milijonu pavergė 
tai tik pradžia. 

■ • • '
Kai Kinija ir kiti Azijos 

krasztai papuls in Komunistu 
rankas, tai tada, anot Lenino, 
prasidės tikra Revoliucija! Ir 
Leninas sako, kad ta revoliuci
ja tada SULIEPSNOS! Reisz
kia, tada jau Komunistai atvi
rai priesz visa svietą, paskelbs 
kara!

Pernai apie Užimtas tukstan- 
cziu Kataliku susirinko in Hol
lywood Bowl, Californijoje ir 
visi bendrai rožaneziu sukalbė
jo už Rusija, Gegužio Antra 
Diena. Tuksfancziai Amerikie- 
cziu sudarė paroda® New York 
mieste, kur iki tada vien tik 
Komunistai marszuodavo. Visi 
didžiausi Amerikos laikrasz- 
cziai su nusistebėjimu ir pasi
tenkinimu rasze, kad dabar Ge
gužio Pirmoji Diena gavo nau
ja reik®z<me.

Griežtus — Kazys, Juce, Gra- i 
ina, Algis, Celestina ir Marijai 
pas P.O. Box 583, New Orleans', I 
La.

Hartvigas — Robertas, Ele
na, Jonas, Ona. ir Leonardas 
pas 92 Union st., Amsterdam, 
N. Y.

Ivanauskas — Kazys, Morta, 
Izolda ir Irena pas 18022 Neff 
Rd., Cleveland, Ohio. *

Jacikevicziu® — Balys, Bro
nislava pas 97 Westbury Park, 
Watertown, Conn.

Jakutis — Aleksandras in 
Colledgeville, Ind.

Jocaitis — Pranas pas 449

Paulauskas — Ona pas 34 
Wall ®t., Amsterdam, N. Y.

ak ta isz 1948 m. Isz-

St an u lis
Algimantas pas 107-58 115t.li na ir Jura pas 79 Spruce st., kilsiu L),890 Tremtiniu, kurie!, 
st., Richmond Hill, N. Y.

Penkiunas — Juozais’ Ona,

1413 W. Lombard st., Baltinjo-i 
re, M d.

Potniunas — Henrikas pas' 
107 Shoreview Rd., Manhasset, 
L. L u

Pranckunas — Kazys, Ksa
vera, Anele ir Birute pas 2740

Pranokė viezius — Augustin
as in Prospect, (Jonu.

Ralys — Kazys pas Ibi i on st.

reka, Mo. ■VAGIS NUSZAUTAS
tu nas, Algirdas ir bronius in Vancouver, British Columbia 
I’itts'burgli, Pa. . —Razbaininkas, vagis kuris

l rimtis — Pranas, Antonina penkiu metu kūdiki nusistvere 
ir Rūta pas 2024 ( analport avė. įr jaįke prie saves kad polici- 

jantai in ji neszautu, kai jis 
is Juozas pas banka apvogė, buvo ant smert 
įve., Ridgewood, nuszautas vieno policijanto ku

ris moka labai gerai isz revol- 
....... n-i- verio szauti.

Vaikai, kaip ir maži 
liai, reikalauja, daugiau 
1) 11 d a v o j i m u i m ec 1 ži a go®, 
pilnai suaugę žmones. Užtikri-

BALF Imigracijos Komitetas, niurni kūdikio normalio augi- 
Oi? Szimet Balandžio 22 d., n)O įr iszsivyslimo, jo valgiai 

laivu “General Haan” in Bos- turi susidėti isz mineraliniu 'da- 
ton, Maste., uosta atvyko 143 ly]<n jr kitu.

°' Nekurios daržoves ir rieis'zu- 
a ilginan
ti ri būti

pamainomi pieniszkais daly
kais, kiausziniais, mėsa, ir žu
vimi.

Mineraliu dalyku randama 
piene, kiausziniuose, mėsoj, ža
liose daržovėse ir vaisiuose, o 

'kuomet kitokie augimu regu
liuojanti dalykai randami pie
no riebumuose, kiausziniuose ir • 
lapinėse daržovėse-.

Pienas turi savyje mineralu, 
augimo su'bstanciju, riebumo 
ir cukraus. Todėl nėra kito 
svarbesnio kūdikiui ir augau-- 
ežiam maisto.

Turi būti duodama užtekti
nai lengvai įsuvirszkinamo vai-

Hitleris buvo pasakęs, kad 
jeigu mes kokia melagyste ga
na ilgai ir gana tankiai atkar- 
tuosime, tai mes ne tik kitus' in- 
tikinsirae, bet paskui ir patys 
in ta melagyste intekesime. Ko
munistai kaip tik taip dabar ir 
daro. Komunistu laikrasztis, 
“Daily Worker,” Vasario ke
turiolikta diena, kai Kardino
las Mindszenty jau buvo nu
teistas, sizifai p rasze:

“Daug daugiau laisves tikė
jimui randasi Sovietu Unijoje 
ir naujose žmonių demokraci- 
jb.se, negu kur kitur ant sfcio 
svieto. Tikėjimo laisve tai yra 
Markso Socializmo pagrindas 
ir pamatas, nes Markso Socia
lizmas yra moksliszkas, o ne ti-

• kybinis. Reisizkia, sanžines tei
ses ir tikėjimas negali būti val
džios su varžytas ar atimtas. 
Sziandien Sovietu Rusijoje ir 
Sovietu Unijoje žmogus gali 
būti Katalikas, Protestona®,

. Žydas ar Bedievis be jokio val
džios msikiszimo ar uždramįi-

1

__ .________ ____ ._______ 

Szvento Kazimiero Akademi
jos Rėmėju Draugija paminėjo 
savo trisdeszimts metu sukakti 
su iszkilminga vakariene Vasa
rio dvideszimts septinta diena. 
Vakariene buvo surengta Szv. 
Kazimiero Akademijoje- Mar
quette Parke, Chicagoje. Nares 
kurios itezibuvo, vede ir vado
vavo per tuos trisdeszimts me
tu tos draugijos gyvavimo, bu
vo pagerbtosi per ta vakariene. 
Szitai draugijai, nuo pat. insi- 
kurimo, vadovavo ir dabar va
dovauja Ponia. A. Nausediene, 
kuri, taeziau del nesveikatos 
negalėjo dalyvauti szitoje su
kaktuvinėje vakarienėje.

Jonaitis — Antanas, Izabela 
ir Rimgaile pas 481 Lincoln 
avė., Brooklyn, N. Y.

Jucaitis — Antanas ir Graži
na in Great Hill Rd., Seymour, 
Conn.

Karoblis- — Vytautas, Anta
nas ir Stanislavas pas 9 Bar
clay st., Worcester, Mass.

South Rd., E. Rocheis'ter, N. Y.
Varnclavic.z'ms — Apolina- devynių metu amžiaus, Robert 

Ražiunas-Bronislavas, Emi-j ras, Jadvyga, Edmundas ir Do- Harrison, isz Alliance, Sask., 
Ii ja, Bronius ir Emilija in Am- natas in Rt. 1, Dowa.gia®, Mieli, nusistvere septynis szimtus do

leriu isz bankos ir stengiesi pa
bėgti. Kad iri ji niekas neszau
tu, jis nusistvere penkių metu 
amžiaus lan Erlason ir laike ji 
prisiglaudės prie saves. Jis pa- 
szove du bankos darbininku, 
pirm negu vienas policijantas,
Cecil Paul pataikė jam staeziai vies, ryžiu, bulvių, makaronu ir

stendam, N. Y. I- Venys — Jonas in Scotville,
Ražiuneviczius — Jonas pasįMich.

2180 Olive st., Detroit, Mich.
Rąžulis — Antanas, Ona i 

Aloyzas pas 3310 W. 23rd st 
Los Angeles, Calif.

Rūmas —Adomas pas 938 W. ti papildytas ar dalinai pakeis

Sunnyside 
Conn.

Waterbury,

Mokina Futbolininkus

Razbaininkas, dvideszimts pe]<o nereikia douti tarpe
reguljariai duodamo valgio. 
Pabaigoje pirmųjų metu, kūdi
kis turi gauti valgyti keturis 
sykius in diena, bet pabaigoje 
antrųjų metu, užtenka , trijų 
valgiu dienoje.

Jaunas kūdiki® daugiauria 
turi gauti valgyti vidurdieny. 
Jis turi gauti mėsos arba, kian- 
sziniu, daržovių, sriubo®, žu-

in galva. Vagis parkrito ant 
ulyczios negyvas.

Balandžio dvideszimts ket
virta diena Lietuviu Radijo Va
landos vedėjas ir laikraszczio 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ redaktorius, 
Antanas F. Kneižys snruosze 
didinga koncertą, paminėti 
penkiolikos metu tos radijo 
programos sukakti. Mums ne
teko dalyvauti, bet žinome kad 
viskas kuo pu iki ausiai pasise
kė. Mes, su visu “Saules” szta- 
bu sveikiname redaktorių An
taną F. Kneiži, “Darbininko” 
sztaba ir skaitytojus ir tos' pro
gramos rėmėjus. Tokiu uoliu 
darbininku mums sziandien vi
sur reikia.

t. t. Invairios kruopos, pienas, 
vaiislan geriausi pusrycziai ij* 
vakariene. —C,

Garsus Californijos fut
bolininkas, Glenn Davis, ku
ris- per tris metus taip garsiai 
atsižymėjo Amerikos Karisz- 
koje Akademijoje, West 
Point su savo gabumais ir sa
vo smarkumu futboles loszi- 
mu, dabar kitiems parodo ir

pataria kaip ta sportą loszti.
Jis ežia parodo kaip ta 

futbole nusistverti ir kaip ja 
neszti. Jis ta futbole priima 
nuo Jack Hackett, o Whitey 
Campbell, Jim Dooley, Fut
boles mokintojas Andy Gus
tafson ir Art Davies žiuri ir

mokinasi. Andy Gustafson 
buvo futboles sporto mokin
tojas Amerikos Kariszkoje 
Akademijoje, West Point, 
kai szitas garsus sportinin
kas Glenn Davis tenai taip 
per tris metus atsižymėjo ir 
pragarsėjo.

CZEKAI NUSILEIDO

Paleido Amerikiete 
Darbininke

PRAGUE. — Czekoslovaki- 
jos komunistiszka valdžia nusi
leido ir paklausė Amerikos pa
reikalavimo kad jie paleistu 
Amerikiete, kuri buvo suaresz
tuota praeita sanvaite kaipo 
szpiege, iszdavike.

Panele Vlasta Adele Vraz, 
isz Berwyn, Ill., buvo paleista 
isz kalėjimo ir ji tuojaus nuėjo 
jn Amerikos Ambasada. Amba
sadorius Joseph E. Jacobs sako 
kad ji labai nervuota ir iszsi- 
gandus, bet ji sako kad Komu
nistai jai nieko blogo nepada
rė. Jis patarė jai eiti in savo 
kambarius ir gerai iszsimiego- 
ti ir pasilsieti, o jis prižadėjo 
tuojaus praneszti josios moti
nai.

Kai tik Panele Vraz buvo pa
leista, atėjo žinios kad kita.
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:: DIDŽTURTIS ::
si atsmaugtas. Eina koki tai 
birai dainuodama. Na, na, ma
nau, žiūrėsim toliau, kas bus. 
Atguliau siaii karklyne ir žiu

(Tasa) Apskundžia Kompanija
Dejoisimam in szirdi (o szven- 

tojo jaunikaiczio gyvenimas ir 
atguliau begalvojant. Užmigus 
ir susapnavau toki sapną, kad 
man iszrode, buk tai ne sapnas 
buvęs. Rodėsi man kad asz nu
miręs. Matau, kaip mano kūnas 
guli, žvakes dega., žmones su- 
cje gieda. Staiga kaip sz-visti 
praszvito, asz ir skriuptelejaii, 
žiuriu isz dangaus nuisilei'džias 
mano aniuolas sargas, it kaip 
ant paveikslo, kur pas mano lo
va kabo: skaistus, gražus, ap- 
skritveidis, melinakis, szviesia- 
plunksnis, lelija balta rankutė
je, rūbelis baltas, net akys bijo. 
Nusileido, apkabino priglaudę, 
ir nuskrydome augsztyn.

Skrendame, o ežia kas valan
da szviesiau darosi. Staiga su
stojo skridęs manio aniuolelisĮ 
ir inleido mane in amžinybes j 
kambarį, kurio grožybe per vi
sa amžių matau, tartum isztik- 
riiju matosi, bet to apsakyti ne-j 
galima. Žvalgaus, o ežia beisz- 
eina aniuolu pulkas, kaip lyg; 
kad motina kaip sake, visi su 
baltomis lelijomis rankose, o! 
juju tarpe Szvencziausioji Pa-i 
nele it kaip “Mojavosios” pa
veikslėlyje. Ji mažyczin aniuo-' 
liuku lydima, veidelis links-! 
maiši, rūbelis baltas, virszuj me- i 
linas apsiautulis užmestas, ran-1 
koje balta lelija. Artinasi prie! 
manes: Sveikas, Damininkei], 
sako, te paauginau tau. baltai 
lelija, atsiimk isz mano ranku 
užpelnyta dovana ir eik in lai- i 
minguju duszeliu būti garbin
ti Vieszpati augsztybiu!

Lygu tuos; žodžius isztarę,| 
atsiradau tarp duszeliu, turiuo-j 
si savo lelija, o ežia kur nepa-l 
žiurau: vyskupai, kunigai, žiu-į 
ran ir mano patronas esąs neto-' 
Ii su szuneliu, szypsosi meiliai: 
Sveikas Damininkei], sako.

Man aszaros teip ir bira per 
veidą ir krinta in žeme žem- 
cziugais, virtusios, bet. vėl pa- 
maeziau, ko netikėjau matyti: 
lyg apsiprato akys islu ta. dan
gaus szviesa, kad pažiurau; o 
ežia Szv. Trejybes Sostaisi. 1 )ie-: 
vas Tėvas ako man: Sutveriau 
tave ir džiaugiuosi, —Sūnūs ! 
Dievo po deszineis! sėdas, pake
les sužeista savo raska laimi
na mane ir sako: Atpirkau isz 
nuodėmių tave per kryžiaus1 
kanezia, tu atlyginai man at
vykdamas pas mane neesusite
pęs, sūnau mano mielas! O 
Szventojį Dvalsia kaip ims la-l 
kiodama burkuoti: — Apszvie- 
cziau tave, apdovanojau, kai]); 
man linksmu žiūrėti, kad ma
no dovanu nepaniekinai, bet in 
szirdi priėmei ir atgal parne- 
szei pavidale szviesos, nesutep
tos duszeles, linksminkis, dn- 
szele, laimingoji, per amžių am
žius!

Asz, tai girdėdamas, kaip 
neimsiu giedoti: Szventas, 
Szventas, Vieszpats Dievas 
danguje! Net motinėlė isz lovos 
paszoko:

— Domi! Ar tu isz proto 
iszejai ?

Atsibudau ir viską papasa
kojau. Ji užsimanste. Sapnas 
svarbus neniekintinas, tai 
ženklas nuo Dievo, saugokis, 
nepataikauk kimo gioduliams, 
tai iiigysi tas linksmybes.

Menesis praėjo. Senis nesiro-

Gražuole Talullah Bank- 
head, teatro ir krutamuju 
paveikslu loszike, patraukė 
in teismą viena fabrikanta ir 
radijo kompanija sykiu su 
pagarsinimu kompanija ir 
dabar reikalauja viso milijo
no doleriu. Ji szitas kompa
nijas apskundė už tai kad tas 
fabrikantas kuris daro koki 
ten vandeni, plaukus plauti, 
pavadino ta vandeni po jos 
pirmoju vardu, “Talullah.” 
Ji sako kad szitoks prastas 
iszgarsinimas sudaro jai 
daug sarmatos.

Kompanija ginasi, aiszkin- 
damasi kad “Talullah” nėra 
jos pilnas vardas, ir tokiu 
pirmuoju vardu gali būti 
daug kitu merginu. Bet loszi
ke sako kad ji gavo ta savo 
varda isz savo motinos ir nie
kas kitas tokio vardo neturi, 
ir už tai kai tas fabrikantas 
garsina ta savo vandeni po 
tuo vardu, visi žmones žino 
kad tai jos vardas. Kaip teis
mas ežia iszspres szita klau
sima ir skunda dar nežinome.

t i? Paklausiau. Pamojo su ran
ka.

— Jau po vestuvių, tarė.
— Tokiu bildu sveikinu 

Tamsta, linkėdama gero sugy
venimo, tariau, tiesdama in se
ni ranka.

Acziii, tarė gali sviekin- 
ti isztikro, kada taip gerai vis
kas pasibaigė. Žinote, asz tada 
truputi drukta. szirdi turėjau 
ant Tamstos, bet paskui, ma
nau, reikia isztikro isztirti. Nu
važiavau pas ja ir sakau taip 
ir tai]), asz rinitas žmogus, an
tra, namie retai būnu, szit da-‘ 
bar parsikelk, užvesk savo 
tvarka, priesz Velykas parva
žiuosiu, po Velyku tuoj diuįsi- 
me užsakus.

Ji su ta boba, pas kuria gy
veno, žvilgt, žvilgt, snsižvelge.

— Kam laukti taip ilgai, 
sako vereziau tuoj.

— Ar ne vistiek, sakau, tas 
menuo netruks iszeiti. Sutiko. 
Padėjau parsikelti, bet mano 
szirdis ko tai nerami, nors prie
žasties nėra. Onele isztikro, ma
tau, dievobaiminga, maldinga, 
verda, szluojasi. Aukso žmogus 
mano sesuu. Pora, dienu nulei
dus sakau jai:

— Na, sesute', reikia man 
važiuoti. Kada grysziu nežinau, 
visgi pora sanvaieziu užtruk
siu.

— Su Dievo padėjimu, bro
leli, sako, ranka padavė,'ir buk 
isz važia vau.

Tuo tarpu nuėjau iii giria ir 
laukiu nakties. Sulaukės sleu- 
kn arezian. Žiurau, Onele be- 
iszeinanti, bet žinti nepažinau:

de, bet’viena ryta parėjo. , insiredžiusi, iszsipupszusi. Ske-
— Na ka, in vestuves kvies-, petelis: tik ant užpakalio laiko-

Po Velyku buvo 
daug funiu, 

Vienam mieste Ohio joje, 
Porele gerdami 

svaiguli gavo, 
Na ir ant galo 

susirokavo.
Moterėle su kokiu ten 

vyra susistuinde, 
Na ir ta moterele vyra 

aprestino,
O galybe mano, 

Kiek tai sarmatos 
buvo, 

Kadai pro va a t s ibu v o.
O kada toji moterele 

snuki paleido, 
Tasai vyrukas neapsileido.

Asz to visko czionais 
n e g a Iii i a psia k y t i, 

Ba net kiauru man 
pamislyti.

Jeigu asz tokia boba 
tureczia,

O teip pliovotu, 
Tai ant szios žemes 

ilgai negyventu, 
Ir su tokia, biaurybe 

negy venezia!

* * *
Ajs'z sakau, 

Kad vyrai kalti 
ir gana, 

Jeigu savo bobeles 
iszdy kiną, 

Ne vienas bobai viską 
, sutaiso.
Ba intaiso ko tiktai 

bobele užmano, 
Už tai ir kito vyro 

užsimano, 
Tuoni tai bobele labai 

iszdykina, 
Jog ant. galo turi 

kartu gyvenimą.
Vyras savo visokais. 

bud a is persekio ja, 
Ba bobele latraut 

norėtu, 
Kad tiktai proga 

atsitaikytu.
Gera bobele niekad 

nebezdži on kaus, 
Norintsi ir latrą vyra 

gaus, 
Ypacz ji visada 

paguodoja, 
Ne keikie ant jo 

ir ne loja.
Kaip sakant, 

Boba gera, vis namus 
apžiuręs, 

Ant kitu vyru 
nežiuręs, 

Visus biedus 
panesza kantrai, 

Nes nebūna namie 
joki barn ei. 

Nerugokite, jeigu jus 
bobele pameta, 

Ba kaip sakiau 
yra priežastis ta, 

Bobai valios neduokite, 
O kai]) prasikals in 

kaili duokite, 
Tada bobelei niekai 

isz galvos iszgaruos, 
• Namo ir vyro geriau 

pridabos.

rau, Jaukiu.
Apie pusnakti parėjo, bet ne 

į viena, ir užsidarė suėjo in tro
bele. Skribeliuotas šzvilpis in- 
simete, manau sau, na, na One- 
le. . Į

Ausztant iszejo. Da kieme su
stoję kalbasi:

— Ateisi vakare? Klausia 
Onele.

Kur-gi! Dabar dvi san- 
vaites galime būti be baimes!

Susibiicziavo. Ji vidun inejo, 
jis nuėjo per lauka.

Kito vakaro sulaukus asz vėl 
isz miszko arezian, žiuriu, ka- 

! minas rūksta. Visokiu kvapu 
jaueziama per versta. Onele 
plaunami. Žiuriu, 'beinsineszan- 
ti nuplikinta visztele, mano pa
ties auginta, papuržande, ta 
kuoduota, apželkoja. O protin
gumas 'buvo jos, netikėsi, lygu 
žmogus, k a nekalbėjo tiktai. 
Dabar nuplikiusi, Onele pasi
dėjusi tik rauna plunksnas sau
jomis. Nurovė, .nusvilino, nu
plovė, paislidejo, vidurius iszme- 
te, susipjauste, in puodą susidė
jo, jau tatai virs! Manau įsiau, ir 
apsiverkiau: vargsze mano pa- 
puiižande, apželtkojele! Lygu 
sutemo, lange žiburys, ir švi
ežiais: kieme. Sustojo, szvilpt! 
Durys braksz, Onele kiukt! Ko
kia maloni, priplaiki! Kur din
go ta drova, tas sa imat i ilgu
mas? Ta birai už kaklo, net 
szirdis! supyko! Suėjo, už sta
lo susėdo. Alano papuržande 
'begaruojanti bliude ant stalo. 
Jaunieji ir buteliuką, pasidėjo. 
Vaiszinaisii! Onele czianpiasi, 
bet geria, užkanda, vėl stikle
lius prisipila., įsusidanže vol ge
ria “už senio kvailio“ sveika
ta ! Anot jo.

— Vereziau, kad kur spran
dą nusisuktu, sako mano “se
sute.”

— Na, palauk, kaip jau bus 
po vineziu, kaip ant tavęs visus 
popierinis: padarys! Pertrauke 
jai birnis, ir abudu eme kvato
ti.

Asz palengvai] vis arezian. 
Jnejaii ir priemene ir pravė
riau duris.

— Tegu] bus pagarbintas! 
Sakau. Tuodu užmirė, ano 
cypt!

— Ar nekatalikai eisate? 
Sakau.

Jaunasis isz nžstalio strikt 
ir puolėsi bėgti. Asz už akiu už
ėjau, už sermėgos atkastu pa
ėmęs sakau:

— Na, na, kur taip greitai? 
Namai ne zuikiisi, nepabėgs, 
duokit ir man vestuvių pyra
go! PavaĮgysime, tada skirsi- 
mosi!

Pasodinau. Valgyti raginu. 
Jiis raudonuoja., lygu ne savo 
dantimis ž e 1 ė ja, a k y s sp r og s 1 a 
virszuj, prakaitas, laisza.is pipt, 
pipt in lekszte krinta.

Onele pusgyva. Nuo akiu ra 
sele įbraukia. Asz -slavyje juo
kais sprogstu!

Pavalgėme, pagerome, tada 
asz sakau:

-— Na, sveteliai, dabar na
mo laikas, man numigti nepro- 
szali priesz kelione, skirkimės 
katras sau! To žodžio ir lauke 
birnys! Lygu zuikis1, kiukt isz 
nžstalio ir in duris!

— Palauk! Sakau, kur-gi 
vienas? Pasiimk kraiti ir savo 
žmonele, tada sUdievu?

— Kur asz ja dėsiu ? Kuone 
verkdamas sako jaunikaitis.

Asz nieko:
— Imk,brolau, kraiti ir va 

žinokit 'Sveiki! Onele, padek 
susidėti kas tavo!

Ji man kaip tiltas po kojų:
— Atleisk, broleli !
— Koks asz tau brolelis!

Jaunas Tėvas

Carl Harvey Blake, tryli
kos metu vaikas, dar nei 
szeszto pradines mokyklos 
skyriaus nepabaigęs, yra jau 
ženotas ir jau mažo kūdikio 
tėvas. Szitas trylikos metu 
vaikas yra gana didelis del 
savo metu; penkių pėdu ir 
szesziu coliu dydžio ir sveria 
szimta septynios deszimts 
szeszis svarus.

Jis apsiženijos su szeszioli-

kos metu amžiaus Winifred. 
Jųdviejų vaikutis yra pava
dintas Charles. Jaunas tė
vas negali niekur sau darbo 
susirasti nes Michigan vals
tijos instatymai nepavelina 
tokiems jauniems vaikams 
dirbti. Tai dabar jis tik tupi 
namie ir savo vaika dabuoja. 
Bet dabar jiemdviem abiem 
rupi kaip pragyventi be dar
bo ir be pinigu.

kas užkure baisia ugnį ant ka
minėlio, ant kurio pakabino di-
deli geležiui juoda puodą.

Iii ta pradėjo neszti su vied- 
rais vandeni, kaip ant pažiūros 

1 tas katilasi ne buvo labai dide
lis, bid vandeni pyle be palio- 
vos!

— Ar jie kvaili? Pamis
imo Aaidans. Kam jiem tas 
vanduo?

Del tave! A tįsia ke kartu 
Į keletas velniuku.

Vienas isz ju priejas prie ug- 
! nies ir pamaisze įsu ranka, puo
de, vanduo tuojaus pradėjo vir
ti, baisus stulpai garo pasikėlė.

Tuojaus keletą prisiartino 
' prie Antano, paėmė ji pusgyvi 

iii įsiuvo baisius nagus ir nesze
I pas puodą.

Antanas tylėjo sukandės dan
tis ir sulaikė kvapą, bet toje 
valandoje, pajuto ant savo gal
vos sunkia ranka, ir kada jie 
patraukė jo galva, persigandęs 

| suriko ne savo balsui:

— Gelbėkite , m a n e visi 
Iszventi! Paszoko nuo kėdės, 
atidarė akis, ir pamate savo 
mylima ilrauga stovinti su isz- 
tiesta ranka prie savo galvos.

Nei išzetonu, nei ugnies, nei 
puodo nebuvo. Žvakes baigė 
degti, o spinduliai tekanezios 
saules pradėjo szvieti per lan
gus in kainbari.

— Kas tau ? U ž klausė 
Antano.

Turi vyra, keliauk nuo mano 
galvos!

Ir iszejo lygu tie vengrai su 
kuksziarais. Kaip neims kolio- 
tis beeinant: Tai per tave, sa
ko vienas, ko, lindai, rėkia 
Onele.

Paisiklaiisian ir nuėjau gulti. 
Iszrukiau pirma trobele su 
szvenstomis' žolėmis, ir miego
jau %be sapno.

— Szit isZmiegojp'š atėjau

Paėmė su savim dideli puodą 
medaus, keletą žvakiu, karabi
nas ir tyloms n nėjo in tuos pa- 
loczius.

Toli da buvo vakaras kad 
juodu nuėjo in viena dideli 
kambarį paloriaus.

Stovėjo didelis aržuolinis įsita- 
las, a])ie stala buvo apstatyta 
'daugelis labai gražiai iszinar- 
giiitu krėslu, o ant sienos ties 

i . .durimi kabojo didelis paveiks
iu darba, tarė szypsodamais ir, 
sklaidydamas savo kolekcija 
szventuju paveikslu, atskleidęs 
išzventa Juozapa su lelija ran
koje, tarė:

— Žiūrėk Tamsta, lyg to
kia leli ja maeziau man žadėta. 
Kas ja mate ir jos kvapą jauti“ I 
tam pernieki visi svieto monai, 
kalbėjo matomai stipriai insi- 
1 ikines.

Žurejau nustebusi iii ta didž
turti ir pasijaiicziau, su juo be
isi lygindama, menku lapeliu, 
kuri vejai blaszki po laukus 
silpnuti.

------ G A L A S------
—

APIE BAISU SAPNA 
KURIO NIEKAD

NEUŽMIRSZIU
yiENAME mažame miestely- 

Lanku karalystei, stovėjo la
bai senas palopius, kurio išiii- 
griuvimns da galima matyt ir 
sziandien. Padavimus žmonių; 
'saka, kad tame palociuje kož- 
na naktį vaikszcziojo motore 
juodai apsir.edius, vaikszczio- 
dama vaitojo ir verke, o paskui 
ja 'sieką visas būrys juodu ponu i 
su ragais ant galvos ir nagoms . 
ant. koja.

Apysaka toji tikrina, kad at

las jaunos ir labai pat ogios mo- 
leres apsiredži irsios juodais 
rubais.

Paveikslas jos veido buvo 
liūdnais ir skausmingas. Gra
žios josios akys žiurėjo baimin
gai ir su įieapraszytinu geru, 
mu. Aluisii didvyriai atsistoja 
Įiriesz paveikslą, žiurėjo ilgai, 
kad ir nieko nešoko,bet prijau
tė szirdyje koki tai neramumą!

Atsisėdo prie stalo, pasista- 
te įsiavo puodą su medum, prisi
pildo inpuodelius ir po kelis 
iszgere ant pridavimo sau dra7 
sos. Kad da ir buvo ,szviesu 
bet. užsižibino žvake; o kad 
jiem kalba nesisekė, tai sėdėjo 
tylėdami.

Sztai atėjo ii- vakarais, dan
gus apsiniaukė, o musu didvy
rei Antanas su savo mylimiau- 
wiii draugu Jonu kai]) tyli, teip 
tyli. Jau ir medaus ne gere 
ir niekas nesida.ro.

Ant galo, musu Antanas už
girdo sz'nabdždcjima už. duriu. 
Tykei apsidairė ir pamate ta 
paezia motore! Artinosi prie 
ju, o užpakalyje jos, juokėsi, 
pulkas sizetonu.

— Pone Dieve! Pamislyjo 
Antanais, prasideda jau ta baisi 
apysaka.

Motore juodai apsi rodžius 
prisiartino prie jo ir tarė nuliū
dusiu balsu:

— Niekas! Atsake draugas.
B-r-r-r, sapnavau baisu sap

ną kurio niekad neužmirsziu!
— O ir asz sapnavau! Na 

dokui Dievui, kad tai buvo tik 
sapnas! Bet abudu turime pri
pažinti, kad žmonių kalbos apie 
tuos vaidinimus1 buvo tiktai 
iszmislas. Ir tikrai, kada žmo
nes persitikrino, kad ne tujų 
ne kitokiu vaidinimu ne yra 
tiktai vieni is'zmislar, palociuje 
paliovė vaikszcziojus “Juoda 
Motore“ bet apysaka nepaliau
ja garsinia tiktai perkreipe in 
kitokia pasaką., tvirtinant, kad 
ta. pakutavojanezia. duszią, isz- 
gclbojo Antanas su savo myli
mu draugu Jonu. —GALAS.

PIRMUTINES
MISZIOS IN

SZIMTA METU
ISZ ITALIJOS. — Popiežius 

Pijus Dvyliktasis atnaszavo 
Szventas Miszias virsz Szvento 
Petro grabo, kad kaip nors at
silyginus su Ponu Dievu už vi
sas tas iszdavystes ir visus tuos 
prasižengimus priesz Poną Die
va musu gadynėje.

Szitos Miszios buvo aukoja
mos už visus Pono Dievo prie- 
szus, Komunistus. Tai buvo 
pirmos tokios Miszios toje Ba
zilikoje per szimta metu. Popie
žius, apvaikszcziodamas savo 
penkios deszimts metu kuni
gystes sukaktuves, atlaike szi
tas Szv. Miszias.

sinusitu nors vienas tekis žmo
gus kuris galėtu perbūti viena Į 
nakti didžiausiame kambaryje, 
tai iszgelbetu nelaiminga mote- 
riszke ir •iiszvalnytu nuo žaban-1 
gu velnio.

— Pribuvote mane galbeti, 
doringi vyrai, tai gelbėkite! 
Bet. gerajusli noras bus už nie
ką, jeigu nors vieša žodi isztar- 
šile garini. Tylėkite, kad ir ro
dysis jums 'baisiausi daigiai.

Ilgai neatsilaiko jokis dra-
šuolis, bet vienas, Antanaisi su 
savo mylimiausiu draugu Jonu 
Zuikiu, susitarė nueit ir įszgel- 
bet nelaiminga motere.

Jeigu suriksite, tai prapuls
viskas!

Tai. pasakiusi, isznyko isz 
kambario, o besijuokdami sze- 
tonai, dirbdami visokias bai-

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

nesida.ro
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Žinios Vietines
•— Petnyczioj pripuola Szv. 

Petro.
— Subatoj Szv. Katarinos 

Šieno.
— Nedelioj pripuola Antra 

Nedelia po Velykų, taipgi pir
ma diena Gegužio .(May) 5 me* 
nesis paszvenstas del Szvencz. 
Paneles Marijos; Ūkininką 
priežodžiai: Gegužis) menesis 
vėsus, Birželis drėgnas, pildo 
skunesl ir anodus. Gegužes lie
tus sėjimams ženklina auksa 
ūkininkams). Gegužio menesis 
turi būti vėsus, bet ne szaltas. 
Jeigu 1 Gegužio puola szarma 
tada bus apstidaga. Petronėlės 
lietus žegnoja miežius; Panede
lyje Szv. Antanazo; Utarninke 
Szv. Kryžiaus atradimo, taipgi 
ta diena 1791 met., Paskelta 
Lenkijos ir Lietuvos Konstitu
cija; Seredoj Sol. Szv. Juozapo; 
Ketverge Szv. Pijuso V, pop.; 
Petnyczioj Szv. Jono Lot. 
Vart., Subatoj Szv. Stanislavo, 
taipgi ta diena 1904 met., atga
vimas spaudos Lietuvoje; Ne
delioj, Gegužio 8-ta diena pri
puola “Motinos Diena,” yra

• apvaikszcziojama po visa Ame
rika. J eigų tavo motina da gy
va guodokie ir mylekie ja; jei
gu jau randas)! po žemele, tai at
mink© ja, sukalbėdamas kelis1 
poterėlius už juos duszia!

•— Nedėliojo, priims Pirma 
Szv. Komunija vaikai ir mer
gaites isz Szvento Juozapo Pa
rapijos Mokyklos), laike Szv. 
Misziu, 9-ta valanda ryte.

— Ponia Bronislava Urbo
niene isz Washington, D. C., 
lankosi pas savo motinėlė po
nia Ona Makaloniene ir sesute, 
J. Burgess nuo 800 E. Rail
road Ulyczios.

— Juozas Seteviczius nuo 
.419 W. Mahanoy Uly., gydosi 
Coaldale ligonbute.

W. Coal uly., kuris sirgo ilga) 
laika nuo angliakasu dusulio, 
numirė Utarninke, 10:45 va
landa rvte, namie. Velionis at- 
vyko isz Lietuvos apie 40 metu 
atgal, buvo angliakasis ir pas
kutini karta dirbo Maple Hill 
kasyklose. Paliko dideliame nu
liūdime: savo paezia PrancifSZ- 
ka; sunu Juozapa, namie ir tris 
sererys Lietuvoje. Laidotuves 
atsibus Snbatoje, 10-ta valanda 
ryte, ir bus palaidotas in Kal
varijos ka]»ines. Graborius H. 
A. Valukievicziusl laidos.

— Jonas VolalFs, 1148 W. 
Coal Uly., numirė Nedegioje, po 
trumpai ligai. Gimęs Europoje, 
atvyko czionais daugelis metu 
atgal. Buvo angliakasis. Prigu-■ 
Įėjo prie Szv. Kazimiero Lenku 
parapijoj. Paliko paezia Josefi
na, 5 dukters s, 4 su nūs ir 5 a,nu
li

Pottsville, Pa. — Metinis 
Bankietas laikytas per Lietu
viu Moterų Kliuba isz Schuyl
kill pavieto, Panedelyje, Nccho 
Allen svetainėje, Pottslviliejo, 
buvo pasekmingas. Dalyvavo 
didelis skaitlis isiyecziu isz visu 
daliu pavieto. Dėka priguli ko
mitetui kuris nenuilstaneziai 
darbavosi kad vakarėlis Imtu 
pasekmingas.

Ka Floridos Poniutes Neszioja Bet tokiu kostumeriu ne per 
daugiausiai randasi. Kai jie 
savo naujus nusipirks, tai ir 
szita kompanija turės jieszko- 
tis pirkėju ir jiems siulintis 
gerintis.

i

BURMISTRE
ATSISAKĖ

Paliks Politika Kol Jos 
Sūnelis Paaugs

Paprastai, kai mes isz- 
girstame ar skaitome apie 
Florida ir to kraszto moterė
les, mes daugiau randame 
apie tai kiek jos neszioja, 
kaip jos pusnuoges prie ma
riu kranto darkosi ar rodosi. 
Bet kaip szitas paveikslas 
parodo,.tai aiszku kad ir Flo
ridoje moterėles ir poniutes 
rūpinasi savo suknelėmis, sa
vo rubais ir dresemis.

Czia keturios tokios poniu
tes, kurios buvo iszrinktos 
kaipo geriausiai ir gražiau
siai apsirengusios. Daug szi-

Shenandoah, Pa. — Vincas 
Kervitskas, 49 metu senumo, 
nuo 4201/2 E. Arlington uly., li
kos sužeistas in kaira koja. Ma
ple Hill kaslyklose ir likos nu
vežtas in vietine ligonbute.

— Kunigo Jono Gibo moti
na, a. a. Agota Gibienebuvo pa
laidota su iszkilmingomis Szv. 
-Misziomisi, Szv. Jurgio bažny- 
czioje ir palaidota ant parapi
jos kapiniu. Iszkilmingas Mi- 
•sizias atlaike sūnūs Jonas; jam 
patarnavo Kun. Leonas Pecziu- 
keviczius isz Philadelphia, ir 
Kun. Jeronimas Bagdonas, isz 
Girardvilles. Priesz Mislzias, 
per Egzekvijas Kun. Pecziuke- 
viczius ir Bagdonas) atlaike 
skaitytas Szv. Misziasi prie szo- 
niniu altorių, o per iszkilmin
gas Miszias prie tu paežiu alto
rių laike Szv. Miszias, Kun. J. 
Karalius, parapijos klebonas ir 
Kun. J. Czepukaitis, Szv. An
driejaus parapijos klebonas, 
Philadelphia. Kun. B. Szimkus, 
isz Phila., vecle visa Szv. Misiziu 
ir apeigų tvarka. Pribuvo ant 
Szv. Misziu sekantieji Kunigai: 
J. Neverauskas, B. Szimkus, S. 
Lukszys, J. Lukszys, J. Czepu- 
kaitis, L. Pecziukeviczius, J. 
Karalius, A. Degutis, J. Degu
tis, A. Neverauskasi, K. Grigas, 

.V. Vezis, M. Daumantas, S.
Nofbutas, A. Alauskas, P. Lau- 
makir, Laurinaitis, K. Batutis, 
J. Gaudinskas, Bielskis, Seb. 
Baibiarcz, Jaworowski, O ’Brien 
Judėt ski©, Hornberger, Zan- 
gieri, Joseph Sikora ir J. Bag
donas.

Petras Dagilius, nuo 833

Llewellyn, Pa. — Gerai žino- • 
mas saliuninkasi, Vincas Vilius- j 
kas nuo Main Road, kuris lan
kėsi pas savo pažinsit amu s New 
Yorke, pereita sanvaite, staiga, 
susirgo tame miesto Sukatos 
naktyje ir likos parvežtas per 
ambulanca in Good Samaritan 
ligonbute Pottsvilloje, kuris 
numirė Nedelioj 4:30 valanda 
po pietų. Velionis gimė Shamo
kin, Pa., per koki tai laika gy
veno Minerslvilleje, o apie 161 numirė Seredos ryta 10:45 va-1 
metu atgal persikrausto in Lie- į landa namie. Velione sirgo per' 
wellyn, kuris laike saliuna. Jo) keturis menesius. Gimė Lietu- 
pati Marijona mirė 22 metu at
gal. Paliko sunu Alberta, gra
borius isz Girardville; penkios; Szv. Jono parapijos, 
dukterys: Klera Betti isz Potts- 'koletą, vaikus, deszimts anūkus, 
vilto, R. D., Margareta Petraus-) tris pro-anukus, taipgi seserį 
kieno ir Helena Knutelskicno, Katarine Neverauskiene isz

Maizevilie, ir broli Jurgi Kula- 
Petronella Su-1 nauska.

dotuves invyko Ketverge 
apiegomis Szv. Pranei szko baž- 
nyczipje 9-ta valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes.

Coaldale, Pa. — Jieva. Blaze- 
vicziene nuo 112 W. High Uly.,

Llewellyn; Konstancija.
Aleš'randro ir
moskiene isz Minersville, taip
gi broli Antaną, Washington, 
D. C., ir deszimts anūkus. Lai-

Daktarai Negali 
Suprasti

Penkiu metu amžiaus Mar
garita Missirlian, isz Long 
Island City, New York, jau 
per asztuoniolika menesiu 
turi labai augszta karsztuma, 
nuo szimto trijų ligi szimto 
septynių laipsniu. Bet ji vi
sai neserga ir taip sau iszro - 
do sveika. Toks karsztumas 
ar tiek laipsniu kad ir suau
gusiam būva baisiai pavojin
ga ir retas kuris ilgiau negu 
para iszgyvena kai pasiekia 
toki laipsni. Daktarai negali 
suprasti ar iszaiszkinti kas 
czia darosi!

tokiu poniucziu susirinko in 
Palm Beach Kliuba, saliuna, 
kur viena kita norėjo pervir- 
szyti ir parodyti kad ji yra 
gražiausiai ir puikiausiai ap
sirengusi.

Szitos keturios laimėjo tas 
lažybas: Isz kaires in deszi- 
ne: Ponia Markham Lamb, 
New York, kuri laimėjo tre- 
czia garbes vieta; Sonja He- 
nie, kuri buvo viena isz teisė
ju iszrinkti szitas poniutes; 
Bonnie Schraft, kuri laimėjo 
antra garbes vieta ir Clarice 
Rasmussen isz Chicagos, ku-

riai teko pirmoji garbes vie
ta.

Kiek mums szitokis daly
kas suprantamas, tai czia 
toms poniutėms jau ne tokia 
didele garbe, nes joms nerei
kia skatikus skaityti ar pini
gu praszyti. Jos pasisamdo 
garsiausius kriauezius ir 
tukstanezius doleriu užsimo
ka už viena suknele. Tai mes 
misliname kad ir musu Lie
tuvaites czia galėtu taip pat 
pasirodyti, jeigu jos galėtu 
tukstanezius praleisti ant sa
vo suknelių.

""KINIJOS KOMUNIS
TAI REIKALAUJA
KAD VALDŽIOS

ARMIJOS
PASIDUOTU

AUTOMOBILIAI
PIGESNI

DETROIT, MICH. — Hud- 
son Motor kompanija paskelbia 
kad Hudson automobiliai da
bar jau nuo penkiolikos iki 
szimto doleriu pigesniu.

General Motors, Fordo, Kai- 
ir Willys-

EAST ST. LOUIS, ILL. — 
Ponia Dorothy Pugh, trisde- 
szimts dvieju metu juodbruve 
burmistre mažo East Garonde- 
let miestelio sako kad ji dabar 
pasitraukia isz politikos kol jos 
sūnelis paaugs. Ji pragarsėjo 
po visa Amerika 1948 metuose, 
kai ji užėmė vyro darba, kurio 
nei vienas vyras nenorėjo. Bet 
ji ateinaneziais metais nestos 
in rinkimus, nors nėra nei vie
no kuris stotu priesz ja. Ji sako 
kad josios pirmutine pareiga ir 
priederme yra prižiūrėti savo 
sūneli. Ji sako kad ji negali 
prižiūrėti visa miesteli ir savo 
szeimynele. Jis sako kad per 
ateinanezius keturis metus jos 
svarbiausias darbas bus pri
žiūrėti ir auklėti savo sūneli. 
Paskui, po tam ji sako kad ji 
gal vėl stos in politika.

Ponia Pugh apsiženijo kai ji 
buvo tik keturiolikos metu am
žiaus; ji turi tris dukreles. Vi
sos mergaites jau eina augsztes- 
naja mokykla, High School. 
Apart burmistro darbo ji buvo 
darbininke ant geležinkelio sto 
ties ir vakarais dirbdavo kaipo 
tarnaite viename saliune. Ji da
bar gali pasigirti kad ji labai 
daug nuveikė kaipo savo mies
telio burmistre. Ji sako kad ji
priims ta darba kai jos sūnelis, valdžiai prieszintis. 
paaugs ir kai ji mažiau darbo 
turės namie.

Asz mislinu kad jis dabar ne- i 
gyvas.” i

Ji sako kad ji su savo vyru 
szeszios deszimts vieno meto 
amžiaus, Ralph, susibarė ir su- 
sipesze už tai kad jis užsidėjo 
su svetimomis moterimis.

Ta dvieju szimtu svaru mo- 
teriszke toliau sako: ‘‘Jis pasi
ėmė kirvi ir man sake kad jis 
man galva nukirs. Kai jis užsi
puolė ant manės, asz ta kirvi 
isztraukiau isz jo ranku ir pra
dėjau ji daugyti. Kai jis par
krito ant grindų, asz numecziau 
ta kirvi ir iszbegau isz stubos.”

LAIVYNO SEKRE., 
PASITRAUKIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad staczius kitokius kariszkus 
laivus, Laivynas buvo paskyręs 
$307,000,000 kaip tik del saito 
laivo. O dabar Apsaugos Sek
retorius sauvaliszkai nutarė ir 
insaky kad tokis laivas yra vi
sai nereikalingas.

KINIJA KOMUNISTU 
RANKOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tikslo, daug Amerikos Kinijai 
pasiunstu pinigu del ginklu pa
teko in szitu szeimynu rankas. 
Bet ne vien tik tie Kinijos po
nai ir didžiūnai kalti. Ameri
kos buvęs Ambasadorius, ir bu
vęs Sekretorius Generolas Mar
shall czia baisiai daug klaidu 
padare. '

Mes neužtariame tuos Kinie- 
czius Komunistus, bet mes sa
kome kad tie Komunistai turi 
daug geru priežascziu tokiaiKINIJA. — Kai Kinijos val

džios tautininkai nuskrido in Ser-Frazer, Nash 
Peiping miestą pasitarti apie Overland automobiliu kompa- 
taika su Komunistais, jie tike- nijos jau keliomis saiįvaitomis 
josi kad jie gales pasiderinti ir priesz tai buvo paskelbusios 
garbingai kara baigti. Bet nie- kad ju automobiliai dabar jau 
ko panaszaus nebuvo.

Komunistai reikalauja kad 
visos valdžios armijos pasiduo
tu Komunistams. Tada Komu-! 
nistai pasirinks kuriuos karei
vius jie nori, kitus paleis ir pas
kui marszuos in Pietine Kinija.

Per paliaubas, Komunistai 
renkasi daugiau kareiviu, didi
na savo armijas ir rengiasi už
imti Nanking ir Hankow mies
tus. Jie sako kad jie tuos mies-

isz Maneli Chunk, tus užims nežiūrint ar tautinin- ^įiįus parduoti, kad automobi- 
Coaldale ligonbute; kai pasiduos ar ne.

Geo. Donald, Geo. Jones, An- Jeigu valdžios atstovai su- vejai dabar gražumu siulina 
thony Mauro ir

voje, atvyko in Amerika, dau
gelis metu atgal. Prigulėjo prie 

Paliko:

Nesquehoning, Pa. — Szcszi 
angliakasai likos sužeisti per 

I ekspliodama dinamito laike 
i darbo Lehigh Navigation Coal 
jCo., kasyklose. Sekantieji likos 
I sužeisti: Michael Litwinetz, 33 
įmetu isz Nesquehoning; John 
; Reabold, 
i randasi

gydosi namie.

VAIKAS

pigesni ir gal dar labiau atpigs, i
A. E. Barit, Hudson automo

biliu kompanijos Prezidentas 
ir virszininkas pasiaiszkina 
kad jo kompanija atpigina sa
vo automobilius už tai kad jie 
nori palaikyti gerabizni ir su- 
taupinti žmonėms kelis dole- 

i rius.
Gal ir taip; bet didžiausia 

priežastis szito atpiginimo yra 
tąi kad tos kompanijos jau ne
gali visus savo naujus automo-

UZMUSZE VYRA SU)
KIRVIU

APVOGĖ AKLA 
ŽMOGŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

visus pardavė už keturis (to

liu kompanijų agentai ir parda-

NEW YORK, N. Y. — ir
Dvieju szimtu svaru moterisz- lerius.
ke buvo suaresztuota, kai ji po- Policija dažinojo kad szitas 
licijantams, kad ji savo vyra vagis jau buvo net asztuonioli- 
užmusze su kirviu, kai jiedu ka sykiu suaresztuotas už viso- 
susibare, susipesze už kitas bo- kias vagystes ir jau buvo isztu- 
bas. pejes penkis metus kalėjime.

Ponia Theresa Grieco, ketu- Jis dar norėjo pasiteisint, sa
rtos deszimts asztuoniu metu kydamas kad gėrimas ji prie to 
amžiaus moteriszke ramiai sau privedė, kad jis per daug gere, 
atėjo pas policijantus in South 
Nofwalk, Conn., ir pasakė:

‘‘Asz mislinu jus jieszkote ar 
jieszkosite manes. Asz savo vy-

ir už tai nežinojo ka jis dare. 
Bet Teisėjas Madden primine 
jam kad jis pirmiau apvogė ta 
aklaji žmogų ir tik paskui nusi-

Joso])li Miltoi tiktu ant Komunistu pareikala- kad žmones tuos automobilius ruį daviau per galva su kirviu, pirko sau vyno.

ZMOGZUDIS

virnu, tai veikiamasis Prezi- pirktu, 
dentas, Chiang Kai-shek inpe- 
dinis Li-Tsung-jen isz tikrųjų 
butu Komunistu talkininkas 
kai Komunistai pultusi ant Pie
tines Kinijos.

Bet dar kitas klausimas yra 
ar Kiniecziai kareiviai paklau-BRYAN, OHIO.

Teisėju teismas nuteisė penkto- Sytu Prezidento Li Tsung-jen, 
likos metu amžiaus vaika, Er- jeigu jis pasiduotu ir savo ka-

“Esu Amerikiete!”
Pernai paprastas žmogelis 

turėjo ant keliu atsiklaupęs 
maldauti ir su bumaszkomis 
delnus patepti kad jam parduo
tu nauja automobiliu, o dabar 
kaip tik atbulai!

Mes pernai ir sakeme kad 
taip bus. Bet ir dabar sakome 
kad visi tie automobiliai keliais

vin Arthur Ingle už nužudymą reiviams palieptu mesti gink- szimtais dar vis per brangus, ir 
penkios deszimts metu amžiaus lūs? Kinijos generolai gal nu- 
moteriszke Pone Gabriel. Teisė
jas Russell Maxwell pataria 
kad teismas nereikalauti to vai
ke gyvasties už ta žmogžudyste 
bet pareikalavo kad jis butu iki 
gyvos galvos nuteistas in kale- 

į jima.

Szitas penkiolikos metu vai
kas nužudė ta moteriszke ir jos 
vyra kad jis galėtu jųdviejų au
tomobiliu pasiimti ir nuvažiuo
ti in szoki. Teismas ji kaltino ir 
nuteisė vien tik už tos moterisz- 
kes nužudymą,

tartu kariauti be savo Prezi 
dento.

kad jie dar labiau atpigs, jeigu 
žmones tik palauks biski ir dar 
birki pakęs.

Chryslerio automobiliu kom
panija dar neatpigino savo au- 

Szita kompanija
Jiems kaip tik prieszingai, dar keliais 1

Matyti kad Kinijoje dar nė
ra nei taikos nei tvarkos. Ko
munistai dabar visur laimeja tomobilius. 
karus ir susikirtimus, 
rodos niekas negali kelia pašto- doleriais pabrangino savo nau-l 
ti. Bet Kinija didele ir biedna jur automobilius. Bet ilgai 
ir Komunistams nebus taip taip bebus; atpigs. Szita kom- 
lengva visa kraszta užkariauti, panija galėjo savo automobi-! 
O kad ir užkariautu tai dar ki- liūs pabranginti už tai kad ji 
tas klausimas ar jie galėtu ta buvo paskutine iszleisti savo 
kraszta valdyti ar vergijoje lai- sziu metu nauju automobilius, i 
kyti. kuriu visi lauke ir dabar perka.

SOVIETAI
GERINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir jiems pasako kad czia abie
ju krasztu tarybos klausimas, 
jeigu Sovietai nori apie tai pa- 
siszneketi tai jie turi kreiptis 
ne in atstovus bet stacziai in 
Washingtona.

Szita trijų metu amžiaus 
mažute, Betsy Ann Schmidt 
isz Pittsburgh, Pa., laiko ma
ža Amerikos vieliava savo 
rankutėje ir rodos su pasidi
džiavimu sako: ‘‘Asz Esu 
Amerikiete! ” Ji gavo visas 
savo pilietybes popieras isz 
valdžios. .—- —

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
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