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Isz Amerikos
JAMES FORRESTAL 

NUSIŽUDĖ
i —I----------------------

NEW YORK, N. Y. — James 
Forrestal, penkios deszimts 
septynių metu amžiaus milijo
nierius, ir garsus Amerikos val- 
disinkas, iszszoko per langa isz 
Laivyno ligonines Bethesda, 
(Md.) ir užsimusze. Szitaip 
atsitiko Nedelioj, apie antra 
valanda isz ryto.

Forrestal dirbo ir darbavosi 
valdžioje per daugiau negu de
szimts metu. Prezidentas Fr. 
D. Rooseveltas prisikalbino szi- 
ta milijonierių kad jis atva
žiuotu in Washingtona, ir ji pa
skyrė kaipo Laivyno Po-Sekre- 
toriu. Paskui Forrestal buvo 
paskirtas Pirmasis Sargybos 
Sekretorius. Jis dalyvavo vi
sokiose tarybose ir konferesci- 
jose ir buvo savo krasztui iszti- 
kimas. Jam nebuvo galima pi
nigais atlyginti už jo darba ir 
pasiaukojima, nes jis nei de- 
szimta dali tiek negavo isz val- 
džio kiek jis butu gavės pramo
nėje ar biznyje, nes jis buvo 
milijonierius.

Prezidentas Trumanas isz- 
girdo tas liūdnas žinias per ra
dijo apie septinta valanda isz 
ryto. Jis pareiszke, kad jam la
bai liūdna iszgirsti tokias ži? 
nias apie toki savo isztikima 
dranga, kuris visa savo gyve
nimą buvo paszventes savo 
(krasztui. Trumanas sako kad 
Forrestal turi būti skaitomas 
•kaipo karo auka, taip kaip'tas 
kareivis kuris ant karo lauko 
krinta.

James Forrestal žmona isz- 
girdo apie savo vyro nelaime 
Paryžiuje, kur ji buvo nuvažia
vus aplankyti savo sunu. Ji 
tuojaus sėdo in eroplana ir par
važiavo in New York miestą.

KUMSZTININKAS

INTARTAS

Užmusze Žmogų 
Pesztynese

PHILADELPHIA, PA — 
Kumsztininkas Gus Dorazio, 
kuris 1941 metuose stojo in 
kumsztynes su juoduku cziam- 
pijonu, Joe Louis, dabar yra su
imtas ir suaresztuotas už žmog
žudyste.

Policijantai sako kad jis su- 
sipėsze su vienu darbininku, 
Albert Blomeyer, trisdeszimts 
trijų metu amžiaus. Jiedu susi- 
pesze ar tas buvęs kumsztinin
kas užsipuolė ant to darbininko 
in C. Schmidt and Sons bravo
rą, kur jie dirbo.

i

Darbininkas Blomeyer numi
gę Womens Homeopathic ligo-

Buves Amerikos Sekreto
rius Cordell Hull, jau sveiks
ta. Jis parvažiavo isz ligoni
nes, kur jis net per tris metus 
gydiesi. Jis ežia szpekasi su 
savo žmona. Septynios de
szimts septynių metu am
žiaus buvęs Sekretorius, per

tris metus sirgo Bethseda 
Laivyno ligoninėje. Daktarai 
sako kad dabar jis jau 
sveiksta, bet kad jam reikia 
dar pasilsėti ir nieko nedirb
ti. Jie sako kad jis susirgo už 
tai kad jis per sunkiai dirbo 
per kara. Beveik visi diplio-

matai ir valdininkai pripa- 
žinsta kad jis buvo geriau
sias ir gabiausias Sekreto
rius, ir už tai dabar visi 
Amerikos Tarybos nariai 
džiaugiasi kad jis ima sveik
ti.

ra ra ra

nineje už keliu valandų po tu kad jis dabar insiskolines apie' įr neszte nusinesze ta Komunis- 
pesztyniu.

Keli darbininkai, kurie ma
te kai tas kumsztininkas užsi
puolė ant to darbininko, sako
kad tas darbininkas nei nespėjo tiems razbaininkams tiek tuks

penkiolika tukstaneziu doleriu ta, kuris dabar kalėjime lauke

nei negalėjo atsiginti.

TĖVAS

Sovietai Trukdo 
Susisiekimą

Su Berlynu
Taft-Hartley Inst aty mas Da Ne
bus Panaikintas; 12,000 Vokie- 
cziu Darbininku Straikuoja Va
karinėje Berlyno Pusėj e; Ame

rika Nesiderins Su Rusija 
Apie Graikijos Taika

ir negali atsilyginti, bet vis dar nutarimo kas dabar bus su juo k3
1 • A 1 . .1

PARYŽIUS, FRANCUZIJA. — Ameri-jSTRAI K OS 

vėl stoja in Keturiu Didžiųjų Tautu BERLYNE
sako ir tikina kad jo vaikas tik- daroma? Amerika nori kad jis j ir r • • • , • • , • ■ •< Į _____ _
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b I ma, Komunistiška Lenku vai- ties, kad pasiseks nors prie kokio susita- R a U d 0111 * olicijantat
i taneziu užmokėjo. Policija jam džia reikalauja kad jis butu jai 
netiki ir jis dabar yra suaresz- pavestas, o pats Eisleris nepai- 
tuotais. so kas bus ar ;

atgal in Amerika nenugabentu.

rimo prieiti. Bet Amerikos atstovas Sek- Szauna In Straikuorius; 
atsitiks, bile tik ji retorius Desn Acheson (hbar jau staeziai Vokiecziai Akmenimis

sako, kad jis nesutiks nei ant jokio patai-SUARESZTUOTAS LENKIJA
P R O T E S T U O J A PRANCŪZAI PRIESZ kavinio ar nusileidimo Rusijai, kad Ameri-

Pavogtas Vaikas
Nebuvo Pavogtas Sako Anglams Neva|ia ------

Valdžia Norėjo Parduo-

SAVO VALDŽIA ka reikalaus kad visoms dabar nuolintoms

Musza Rusijos 
Karininkus

BERLYNAS, VOKIETIJA.

Buvo Suimti Komu 
nista Eisler

. . . . v . •! x • — Vokiecziu policija isz Rusi-ir pavergtoms butu sugražinta sveikata ir josBerlyno kraszt0( pradejo 
laisve. Szitaip drąsiai kalbėjo Amerikos rudyti in straikuojanozius 

Vokieczius, kurie norėjo užimti 
viena geležinkelio stoti.

Komunistiszki policijantai 
paleido kelis szuvius bet, kiek 
galima sužinoti, niekas nebuvo 
sužeistas.

Sargai prie Wannsee stoties 
nebuvo tie paprasti policijantai 
bet Komunistai.

Sovietai stengiasi dabar pa- 
siunsti viena traukini ant kurio 
randasi apie szimtas apsigink
lavusiu Komunistiszku Vokie
tijos policijantu.

Sovietai ant visu savo trau
kiniu paskyrė daug vaisko, kad 
straikuojantieji Vokiecziai ne- 
iszdrystu tu traukiniu sustab
dyti.

Amerikos Karo Sztabas nuta
rė visai nesikiszti in szitas riau- 
szias, nes ežia susikirto Vokie
cziai su Vokiecziais. Visi Ali- 
jantai sako, kad ežia yra vienu 
Vokiecziu klausimas.

Amerikiecziams, Prancū
zams ir Anglams szitos straikos 
mažai ka reiszkia, nes ju ero- 
planai vis padangėse staugia ir 
veža maista ir tavora kaip ir 
pirmiau.

Tie darbininkai, Vokiecziai, 
kurie straikuoja, reikalauja 
kad jiems butu atmokama su 
Vakariniu Tautu markėmis, pi
nigais. Jie nenori tu Rusiszkų 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ti Marshal H. P. Petain Sekretorius Dean Acheson, kai jis iszva-
Nuosavybes

LONDON, ANGLIJA. —
Lenkijos Ambasadorius pa
reiszke savo kraszto nepasiten
kinimą ir pasiprieszinima, kad 
Anglijos policijantai suareszta- 
vo ir sueziupo Komunistą Eis- 
leri nuo laivo kuris plauke in 
Lenkija.

Tas Komunistas Eisler buvo 
pabėgės isz Amerikos kur jis 
lauke teismo ir buvo po labai 
didele kaucija. Kai buvo daži- 
nota kad jis iszplauke ant to 
laivo. Amerikos valdžia tuo
jaus insake to laivo kapitonui damos, niekas nieko nesake ir ’ I
perduoti ta pabėgėli in Amari-

žiavo isz Washingtona in Paryžių.
Paryžius, FRANcuziJA Jis jau atskrido in Paryžių pasitari su 
valdžios žmones surenseJ‘- Užsienio Miiiisteriais isz Anglijos, Francuzi- 

Tai jau bus treczias sykis 
kai szitie mokslincziai ir savo atskiru krasz-

citacijas, per kurias buvo keti
nama parduoti visas Marshal jos ir Rusijos
Henri-Philippe Petain nuosa
vybes, nes jis buvo pasmerktas
kaipo Prancūzijos iszdavikas. tu vadai susirenka ir tariasi, bet negalėjo 
kurie yra pa-irenge savo gai. susitarti. Svarbiausias ir sunkiausias klausi- 
vas paguldyai už ta Petain, kad maSi Lill is l)US SZltU Užsienio MillisteriU 
turėjo būti atidėtos. iszkeltas yra: Ka dabar reikia daryti su 

Kai buvo jo knygos parduo- Vokietija?” Amerikos Sekretorius Dean

BEVERLY HILLS, CALIF.
— Penkių metu amžiaus, Joey 
Goodman dabar jau vėl namie, 
bet ne viskas tvarkoj. Buvo pa
skelbta kad kokie razbaininkai 
pavogė ta vaika ir pareikalavo 
$32,000. Vaikas namie, bet tė
vas to vaiko dabar kalėjime.

Policijos virszininkas C. H. 
Anderson netiki kad tas vaikas 
buvo pavogtas, teipgi netiki 
kad jo tėvai tiems razbainin- 
kams užmokėjo trisdeszimts du 
tukstaneziu doleriu.
' Vaikas neva buvo paleistas 

kai jo motina tiems razbainin- 
kams sumokėjo trisdeszimts du 
tukstaneziu doleriu. Jo žmona 
sako kad jos vyras ja paszauke 
per telefoną ir pasakė kad raz
baininkai isz jo reikalavo tiek kos rankas, bet jis atsikirto, 
pinigu, jeigu jiedu nori pama- sakydamas kad jis nieko nepai- 
tyti savo sūneli gyva. Jis jai so aPie politika ir kad jis va- 
paliepe nueiti in banka ir iszim- žinos kaip ir važiavo, ir tas Ko- 
ti isz jo ten pasirandavuoto munistas gali su juo važiuoti, 
stalcziaus du voku, du konver- Nuo szito laivo pernai apie 
tu, kuriuose yra trisdeszimts dvideszimts jurininku pabėgo tos licitacijos butu baigtos ir 
tukstaneziu doleriu ir jam grei-| ir prasze Amerikos valdžios pa- uždraustos, 
tai atneszti. Ji sako ji taip ir velinimo ežia, Amerikoje pasi- 
padare, visai nežiūrėdama kas likti, nes jie jau tada sake kad vuoja Petain!
yra tose vokose, konvertuose

Francuzai suszuko, “Lai Gy- 
Ir Francijos 

visi tie laivai yra Kremlino vai- valdžios atstovai nutraukė visa 
Policija sako kad visas tas to domi, ta jomarka ir nieko daugiau ne-

' Kai tas Kapitonas nesutiko, pasiulino ant pardavimo.
Dauguma Francuzu dar vis

mažo vaiko pavogimas buvo jo
tėvo prasimanytas, kad tada tai Amerikos valdžia pranesze
jam nereikėtų atsimokėti sko-] Anglijos valdžiai ir laivynui, laiko Marshal Henri-Philippe 
las, kurias jis užsitraukė be-1 Kai tik tas laivas prisiartino Petain kaipo savo kraszto did- 
kazyruodamas isz pinigu.

Jis prisipažino policij autam s policijantai užėjo ant to laivo ji žiuri ar kaip ji kaltina.
prie Southampton uosto, keturi vyri, nežiūrint kaip valdžia in

• « ■ • • . • w • _ . . . . . _ - _ _ .

visi ramiai lauke ir stovėjo. Bet Acheson ilgai pasikalbėjo ir pasitarė su 
kai tik po tu knygų pardavimo Amerikos Senatorių Užsienio Reikalu Ko- 
Marquis de Belleval, pasitrau- ♦,
kės isz armijos Leitenantas misija Washing tOOC, plTHl IlCg’U jlS ISZVaZlS“ 
Pulkininkas, atsistojo anty j Konferencija Paryžiuje, 
krieslo ir mosikodamas su savo J j

lazdele, pareikalavo kad visos Amerikos SckretOHUS Dean AcllCSOIl S3“ 
JI*

ke, “kad jis nei ant vieno punkto, dalyko 
nenusileis Sovietu Rusijai.”

Amerikos Sekretorius labai norėjo ir iki 
paskutines valandos lauke ir tikėjosi, kad 
Amerikos Kongresas priims ir patvirtins ta 
Atlanto Kariszka Sutarti, pirm negu szita 
Konferencija prasidės Bet taip nebuvo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)



' ‘ S i U L Z ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
nori paskolos isz Pasaulines 
Bankos. Lenkai galėtu daug 
maisto pristatyti Vokietijai ir 
daugiau augliu Europai.

U. S. VALSTIJŲ
INSTATYMAI

SUVARŽO UNIJAS gislatura-

Labor Information Bulletin 
tolinus pranesza, kad sziemet 
daug valstijų pakeis tokia le-

— C.

Los Angeles mieste viena po
niute pareikalavo ir gavo “Di- 
vorsa,” persiskyrimą už tai 
kad jos vyrui nepatiko jos 
skrybėlaitės.

*" • • ■

In San Jose viena moteriszke 
apskundė savo vyra ir pareika
lavo persiskyrimo, “Divorso,” 
už tai, kad tas vyras iszplove, 
iszmazgojo jos burna su muilu. 
Ji gavo ta savo persiskyrimą, 
'bet mums nepasake kodėl jos 
vyras jos burna taip iszmazgo- 
jo.

Stalinas tikėjosi kad Ameri
ka susibankrutavuos, tiek pini
gu praleisdama ir kitiems da
lindama. Bet dabar tas Stali
nas mato kad' jis nieko pana
gaus nesusilauks, ir kaip tik 
už tai dabar jis ima jau derin
tis ir nusileisti.

Rusija mato kad begalima 
Amerikos iszvyti isz Europos 
be atviro karo. O Rusija, neno
ri ant karo lauko susikirsti su 
Amerika, nes kad ir arsziausi 
musu prieszai prisipažinsta 
kad Amerika yra už Rusija 
daug galingesne.

Sovietai gerai žino kad jie 
gali daug daugiau ir pigiau nu
veikti per suktybes negu per 
kara. Rusija norėjo sukelti re
voliucija, sukilimą visoje Euro
poje kai tik po karo, bet Komu
nistai pasivėlino, ir Ameriko 
jiems už akiu užbėgo su savo 
paigel'ba ir paszelpa.

‘1 • • ■

Sovietai dabar jau nori su- 
gryžti in tarybas ir posėdžius ir 
turėti baisa tuose susirinki
muose kur bus nustatytas Vo
kietijos likimas. Paskui vėliau, 
jie gal matys kita proga pasi- 
prieszinti.

---------------->1 ■ ■ —

Rusija teipgi mato gera pro
ga Azijoje ir už tai dabar ibiski 
pasitraukia ir nusileidžia Eu
ropoje.

Anglija ir Prancūzija tikėjo
si labai gera bizni padaryti 
Amerikoje, parduodamos savo 
automobilius ežia. Ju automo
biliai yra mažesni už musu, ir 
gal biski pigesni. Bet szitas biz
nis dabar jau eina trepais že
myn.

Ar tie musu Komunistėliai 
kurie taip giria Rusija, žino 
kad Rusija mums skolinga $11 ,- 
000,000,000?

_________________ • >

Prezideentui Trumanui laibai 
patinka kad Republikonai jam 
prieszinasi ant darbininku in- 
statymo. Jis sako kad tada visi 
Demokratai gales visus Repub- 
likonus kaltinti per rinkimus ir 
darbininkams parodyti kad 
vien tik Demokratai yra darbi
ninku draugai.

■ • •

Generolas Omar Bradley, Ka
ro Sztabo vadas, reikalauja, kad 
jis butu ingaliotas pavartuoti 
Amerikos kareivius ir karinin
kus visoje Europoje, kur dabar 
reikia armijas atstatyti. Jis 
sako kad Amerikos karininku 
darbas butu kitu krasztu armi
jas sutverti ir iszmokinti.

’ • • 11

Keli musu laikrasztininkai 
sako kad jeigu mes norime su
žinoti kas darosi Rusijoje, tai 
mums tik reikia žiūrėti ir sekti 
didžiu vadu szermenis. Eina 
gandai kad Andrei A. Zhdano
vas nenumirė nuo kokios ten li
gos, bet buvo nugalabintas, nu
žudytas? Jam buvo parūpintos 
didingos ir iszkilmingos szer- 
menys. Bet Sovietai taip ir da
ro.

Zhdanovas buvo vadas tu 
Kremlino nariu, kurie norėjo 
kad Rusija dar daugiau krasz
tu ir tautu užimtu tuo jaus, ne
paisant kad reiketu ir kariauti 
priesz Amerika.

Ar ežia tik taip netyczia atsi
tiko, ar buvo labai sumaningai 
sutvarkyta, kad kai tik Zhda
novas pasimirė ir buvo taip 
gražiai palaidotas, tai Rusija 
jau draugiszkai pradėjo kalbė
ti su Amerika, atidarė kelius in 
Berlyną ir dabar nori su kitais 
gražiai pasitarti ? Gal kitos isz
kilmingos szesmenys Moskvoje 
mums dar daugiau pasakys.

NEW YORK. — Nors orga
nizuotas darbas reikalauja 
Taft-Hartley instatymo atszau- 
kimo, jis irgi reikalauja keliose 
valstijose atszaukima valstijų 
instatymu, kurie daugiau su- 
varžo unijas negu tam tikri val
džios instatymai. Daugelis isž 
tu instatymu buvo pravesta ka
da Kongresas svarstė Taft- 
Hartley Bylia 1947 metais.

Pav. 1946-47 metais, 16 vals
tijų apribavo “Closed Shop,” 
“Union Shop” ir “Mainte
nance of Membership” sutartis.

Sutartyje “Closed Shop” 
punktas reiszkia, kad darbda
vys gali samdyti narius tik nu
statytos unijos; “Union Shop” 
punktas duoda darbdaviui tei
se saamdyti koki darbininką, jis 
nori su sanlyga kad darbinin
kas turės instoti in unija po isz- 
bandymo laiko; “Maintenance 
of Membership” sutartis rei
kalauja, kad tie darbininkai, 
kurie yra uniju nariai, taip ir 
pasiliktu nustatytam laikui.

Trys tokie instatymai mėtėsi 
dėmesin sziais metais kad Su
vienytu Valstybių Aukszczia.u- 
sias Teismas palaike konstitu- 
cijonaliszkuma North Carolina, 
Nebraska, ir Arizona valstijų 
instatymu, kurie uždraudė 
“Closed” arba “Union” sza- 
pas arba darbo suvaržyma 
kompanijoj tik uniju nariams. 
(Pažymėtina., kad Taft-Hartley 
instatymas kuri administracija 
ir organizuotas darbas nori pa
keisti, nors draudžia “Closed 
Shop ’ ’ pavėlina ‘ ‘ Union Shop ’ ’ 
pagal nekurias sanlygas. Bet 
Taft-Hartley instatymas parū
pina kad fedenalis instatymas 
negali pavelyti unijos szapa 
jeigu valstiszkas instatymas ta 

r

uždraudžia).
“Labor Information Bulletin 

of the United States Depart
ment of Labor” nesenei iszlei-

<a-SOVIETAI 
NUSILEIDŽIA

Prisipažinsta Kad Jie 
Remia Graikus Su
kilėlius; Nori Taikos

deszimts metu amžiaus, juod
bruva ir dikta. Ji yra daug 
skaieziusi, yra isztikima Ko
muniste ir labai gražiai ir gėjai tas jįgį gyvos galvos in kaleji- 
moka Francuzu kalba. ~ '

viskas bus gerai. Bet jie da nie
ko nesako apie Kardinola, Josef 
Mindszenty, kuris buvo nuteis-

szi studentai'ir septynios stu
dentes. Visi užėjo in saliuna ne
toli nuo Severna Parko.

ma ana Vasario menesi. Už ta 
i neteisinga teismą Vatikanas la- 

SOVIETAI STABDO bai pasmerkė visa ta Vengrijos 
komunistiszka valdžia. Žinios 
pranesza kad Kardinolas Josef 
Mindszenty serga kalėjime.

TRŪKIS

Laužo Savo Sutarti

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
—Sovietai pavėlino Ali jautu 
trokams sunkvežimams važiuo
ti isz Vakarines Vokietijos in 
Berlyną, bet tuojaus pranesze 
ir davė visiems žinoti kad szi- 
tas pavelinimas yra tiktai lai
kinas, ir kad visi trokai ant ry-

KOLIEKA IR
SLAUGE NUŽUDYTI

Nuszauti Vieszbuczio
Kambaryje

Pernai Anglijos fabrikantai 
pardavė apie du tukstaneziu 
savo automobiliu Amerikie- 
cziams kas menesis. Sziais me
tais jie pardavė tik pusketvir
to szimto kas menesis.

Pabėgėliai isz Czekoslovaki- 
jos ir kitu tokiu krasztu vis 
veržiasi in Vokietija. Apie 
tūkstantis ir du s z imt ai kas 
sanvaite atvažiuoja ar pešti at
eina. Bet szitiems pabėgėliams 
ir Vokietijoje baisus vargas. 
Jiems nevalia nei prie bena
miu prisiglausti, maisto jiems 
nėra paskirta. Jie vargsta ir 
badauja, ir kartais gryžta isz 
kur pabėgo, nors jii ten laukia 
mirtis ar kalėjimas.

Anglijos fabrikantai dar vis 
stengiasi savo automobilius 
ežia iszgarsinti, bet matyti kad 
Amerikieeziams geriau patin
ka savu kompanijų automobi
liai.

Prancūzai pernai pardavė 
apie du tukstaneziu savo auto
mobiliu Amerikieeziams. Tie 
automobiliai kasztavo mažiau 
negu tūkstanti doleriu, bet 
Amerikiecziai dabar nei tu ne
perka, kai gali savu kompanijų 
automobilius gauti.

Nors Rusija dabar nuduoda 
kad ji reikalauja kad visos 
tautos iszsitrauktu savo armi
jas isz Vokietijos ir paliktu 
Vokieczius save valdyti, bet 
tikrumoje, Sovietai niekados to 
neiszdrystu padaryti, nes jie 
gerai žino kad Komunistams 
tuojaus nebutu vietos, kai tik 
Sovietu armijos pasitrauktu 
isz to kraszto.

Rusija taip isznaudojo Cze- 
koslovakija, kad tas krasztas 
dabar jau kreipiasi in Amerika 
ir praszo paskolos. Bet vargiai 
gaus.

Ir Lenkija jieszko pagelbos,

Komunistai beveik visuos 
krasztuose dabar jau vieszai 
ima persekioti Žydus. Kai ku
riuose valdžios vietose dar vis 
randasi Žydu, bet jie tokius 
darbus dirba, kuriu jie jokiu 
budu negales pilnai ir tinkamai 
atlikti. Paskui Komunistams 
bus gera proga parodyti kaip 
tie Žydai savo pareigas neisz- 
pilde, ir tada jie gales dar asz- 
triau ir žiauriau visus Žydus 
persekioti.

do trumpa apžvalga valštiszku 
instatymu, kurie .apriboja su
tartis kurios apsaugoja uniju 
saugumą. Vakaru ir pietų agri- 
kulturiszkos valstijos turi to
kius instatymus.

Dvylika, valstijų: Arizona, 
Arkansas, Florida, Georgia, Io
wa, Nebraska, North Carolina, 
North Dakota, South Dakota, 
Tennessee, Texas ir Virginia, 
turi instatymus kurie draudžia 
visu rusziu sutartis, kurios su
darytos apsaugoti darbo uniju 
saugoma. Neveda turi panaszu 
instatyma, bet reikalas buvo 
teisme svarstomas, kada szita 
apžvalga paruoszta.

Visi valstijų instatymai, ku
rie aiszkiai draudžia sutartis, 
kurios apsaugoja uniju saugo
ma (apart Arizona) pareiszkia, 
kad nei vienam negalima atimti 
teise dirbti todėl kad priklauso 
arba nepriklauso prie unijos.

Yra daug kitu valstiszku in
statymu, kurie apriboja darbo 
unijas.

Darbo Information Bulletin 
paduoda sekamus: 13 valstijų 
apriboja pikietavima; 10 vals
tijų draudžia grasinima darbi
ninku; 6 reikalauja didžiuma 
balsu straikuoti; 14 valstijų 
draudžia boikatus arba juris- 
draudžia boikatus 1 aike 
straiku; vienuolika valstijų 
kas priesz “Public Utilities” 
instaigas; 8 valstijos draudžia 
valdžios darbininkus straikuo
ti.

ATHENS, GRAIKIJA. —
Rusija dabar jąu daug daugiau 
prisipažinsta ant to Graikijos 
klausimo ir jieszko progos pasi
traukti ar nors pasiaiszkinti.

Sovietai dabar prisipažinsta
kad jie gali už sukilėlius kalbe- tuoj as bus vėl suvaržyti ir su- 
ti, ir su tokiu prisipažinimu, jie 
prisipažinsta, kad jie ta sukilė
liu kara veda ir remia. Rusija 
dabar nori derintis del taikos 
Graikijoj e,o pirma visi Sovie
tai ir Komunistai užsigynė kad 
jie sieko bendra neturi su Grai
kais sukilėliais.

Rusija dabar kreipiasi in 
Tautu .Sanjungos komisija ir 
praszo kad ta komisija ežia in- 
sikisztu ir tvarka ir taika in- 
vestu. O iki dabar kaip tik So
vietai szitai komisijai baisiai 
prieszinosi.

Kelios dienos atgal, sukilėliu 
valdžios aninisteris pareiszke, 
kad sukeliliai yra pasirenge ei
ti in derybas su Tautu Sianjun-į 
ga. Sukilėliai dabar nieko ne-i 
sako apie savo pareikalavimus 
kad Amerika su Anglija išsi
trauktu savo kariuomenes isz 
Graikijos pirm negu derybes 
bus vedamos.

stabdyti.
Visu Trijų Didžiųjų Tautu 

Kariszki Gubernatoriai tuojaus 
pasiuntė savo nepasitenkinimo 
laiszkus Gen. Vassily Chuiko-

DETROIT, MICH. — Kolie
ka ir jo slauge, kuri ji per ke
lis metus prižiūrėjo, buvo poli
cijos surasti mažo vieszbuczio, 
hotelio kambaryje, nuszauti. 
Koliekos vardas buvo Sidney J. 
Duncan, penkios deszimts tri-

Melvin W. Madcry, trisde- 
.szimts devynių metu amžiaus 
saliuninkas sako, kad peszty- 
nes prasidėjo kai jis visu gra
žiai paprasze iszeiti nes jau bu
vo laikas saliuna uždaryti.

Saliuninkas sako, kad tie 
studentai sumusze jam jo aki
nius, aikiiliorius. To saliuninko 
draugas, John F. Gardner, sako 
kad vienas isz tu studentu jam 
su tuszczia bonka kaukszterejo 
in kakta, kai jis savo draugui 
stojo in pagelba. Visi studentai 
buvo policijos suimti, suaresz
tuoti ir po kaucija, nuo dvide- 
szimts penkių doleriu iki pus- 
treczio szimto doleriu padėti in 
kalėjimą. Visi tie vyrukai, stu
dentai pareina isz Baltimores 
apylinkes.

vui, Sovietu Komandoriui Vo- Ju me^u amžiaus žmogus isz 
kietijoje. Jie intaria Sovietus Cambridge, Ohio;
už sulaužyma tos visu Keturiu nurses vardas buvo Ponia Eli- 
Didžiuju Sutarties, pagal kuria ^abeth Cannon, trisdeszimts 
visi keliai in Berlyną turėjo bu- sePtyniu metu amžiaus. Ji buvo 
ti atidaryti. Szita sutartis ture- slauoe Lincoln ligoninėje in Dė
jo palikti tvarka, nustatyta tr01t-
Kovo menesyje, 1948 metuose? Policijantas Leitenantas Jo- 

Tuo paežiu sykiu Sovietai seph Dougher sako, kad tas ko- 
pradejo sustabdyti ir suimti lieka Duncan paliko trumpa 
Vokiecziu trukus, sunkveži- laiszka, kuriame jis buvo para- 
mius ana Hamburgo vieszkelio. szes, kad jis ketino “save nusi- 
Ir ežia Sovietai laužo ta sutar- žudyti prie savo slauges duriu 
ti. Anglijos valdžia prisipa- slenksczio. Asz visko iszsižade- 
žinsta kad Sovietai gali parei- jau del jos. Asz dabar likau vie- 
kalauti pavelinimu trokams ir nu vienas ant szio svieto. Kara 
laivams. Bet kai Anglija pa- dar ežia gyventi?” 
reikalavvo szimto tokiu pave
linimu nuo Sovietu, Anglijos rejo restaurana in Cambridge, 

Bet Sovietai ta. valdžia jokio atsakymo nesusi- 
sukileliu kara veda Graikijoje, lauke.

Anglija visai nieko nesako Sovietai dabar sutinka pave- 
apie szitus pareikalavimus isz linti trokams važiuoti in Ber- 
Sovietu, tik tiek pastebėdami lyną, bet jie tiek daug visokiu 
kad sukilelijii turi derintis ne pareikalavimu stato ir taip il
su Tautu Sanjunga bet su Grai- gai sulaiko tuos trokus, kad 
kijos teisetina valdžia. Ameri- tankiai daug maisto sugenda 
ka sako kad tik tada Tautu pirm negu tie trokai gali pa- 
Sanjunga toki klausima ims siekti Berlyną, 
svarstyti, kai Sovietai ir Ko- Vakarinėje Berlyno puseje 
munistai nesikisz in kitu krasz- apie dvylika tukstaseziu Vokie-

Pirkie U. S. Bonus
kietijoje. o slauges,

Kolieka Duncan pirmiau tu-

bet pardavė ji per kara. Po tam 
jis buvo sukolieczytas automo- 
biliaus nelaimėje ir Ponia Eli
zabeth Cannon ji prižiūrėjo.

STUDENTAI
SUARESZTUOTI

Susipesze Ir Susimusze 
Saliune

Vieniszas

tu reikalus.
Komunistams visai nesiseka 

Graikijoje, nes jie negali pasi
stoti priesz Amerikos dolerius 
ir negali pasiprieszinti priesz 
Amerikos karininkus. Rusija 
ta savo nepasisekimą prisipa
žinsta ir mato kad piktumu ji 
nieko nesuveiks, ir už tai dabar 
jau ima gerintis ir seilintis.

Per anksti pasakyti kaip že
mai Rusija nusileis, ant ko ji 
sutiks ir kaip ji susitaikins. 
Užsienio Ministeriu Konferen
cija už keliu sanvaieziu mums 
parodys ko Rusija dabar nori 
ir ko ir kaip ji siekia.

STALINAS -

MOLOTOVAS

Nepaprastos
Susižiedotuves

LONDON, ANGLIJA. — 
Londono laikrasztis, “Evening 
Star,” Vakariene Žvaigžde, ra-J 
szo, kad Vassily I. Stalinas, .sū
nūs Rusijos Premieriaus Juozo 
Stalino susižiedavo su Svetlana 
Molotovaite, Užsienio Ministe-' 
rio Vyacheslav Molotovo duk- 
tere. J aunas Stalinas yra gar
sus karininkas tarpu lakunu. 
Jis kelios sanvaites atgal vado
vavo didingoje lakunu parodo
je Moskvoje, per apvaikszczio- 
jima Gegužio Dienos szventes.

Panele Molotovaite yra dvi-

cziu darbininku straikuoja. 
Ji® fad Rusija nesilaiko 
savo žodžio. Sovietai szitiems 
darbininkams buvo prižadėję 
jiems iszmoketi algas Vakari
niu Tautu pinigais, ir sugražin
ti in darba kelis darbininkus 
kurie buvo pravaryti, už tai, 
kad jie nesutiko su keliais So
vietu Rusijos politikieriais.

VYSKUPAI -
BALSUOJA

5 Katalikai Vyskupai 
Balsavo

BUDAPESZTAS, VENGRI- 
JA. — Vengrijos Komunistisz- 
kos valdžios atstovai sako kad -
penki isz vienuolikos Kataliku 
Vyskupu dalyvavo rinkimuose 
ir balsavo už tarybos kandida
tus ana sanvaite.

Komunistiszka partija giria
si kad ji devynios deszimts 
penkta nuoszimti balsu laimėjo 
per rinkimus. Szitie rinkimai 
buvo pirmutiniai nuo 1947 me
tu.

Valdžia labai rūpestingai nu
traukė ir parode paveikslus, 
kur anot Komunistu, Kunigai, 
Vyskupai ir Vienuoles baldavo 
už valdžios paskirtus kandida
tus.

Komunistiszka valdžia dabar 
sako, kad ne už ilgo ji susitai
kins su Kataliku Bažnyczia ir

ARMIGER, MD. — Penki 
studentai isz Virginijos Uni
versiteto buvo policijos suimti 
ir suaresztuoti, kai jie šukele 
triukszma ir pradėjo pesztynes 
viename saliune.

Policijos virszininkas, Hugh 
K. Holmes, sako kad szitie pen
ki Universiteto studentai po 
sporto loszimo užėjo in saliuna. 
Ju.būrelyje isz viso buvo sze-

Uncle Sam Says

Beisbolininkas Joe Di
Maggio, kuris beisbole loszia 
su New York Yankee rate- 
liu; dabar smutnai sau sėdi 
a nt suolo ir žiuri kaip kiti 
beisbole žaidžia. Jam už
drausta žaisti beisbole, nes 
jis koja susižeidė per pirmu
tini loszima ir ta koja dar 
nesugijo.

You American citizens who have 
been looking for an opportunity to 
take some aggressive action which will 
express faith in your country are now 
being given that chance. It is partici
pation in the Ų. S. Savings Bonds Divi
sion’s “Spring Opportunity > Drive” 
which opens May 16. Through this 
drive you can help in the preservation 
of a prosperous economy in your land 
and show the world that Americans, 
men and women, still have that spark 
which has led the country to “accom
plish the impossible”. Volunteer work
ers are needed to help in this great 
drive and this is your opportunity to 
prove that you have the courage to 
protect the freedoms that are ours. 

, Your community, your county, your 
state, and your country needs your 
help. Volunteer today.

U.S. Treasury Department
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ūkininkai, žiūrėdami ant Var
guczio gėdos ir pasitikėdami 
savo turtams, kad jie apgins 
juos nuo tokios gėdos, kalbėjo 
tarp saves:

— 0 ka, braczeliau, veiksi 
su tokiais paszlamekais? Ne
valdyk tu ju, tai kažin kas bus!

Vargszai, neturtėliai ir-gi 
teip kalbėjo:

-— Žinoma, negerai, nėra ko 
kalbėti. Bet ir be to negal. Na, 
veizėkite tik: verszis būdamas 
Vargutis su vilku eina grum
tis! Szitoks, mat, galinczius! 
Mat, gavo ir teneszioja sveikas, 
pats kaltas! Sake triobelninkas 
Andrius.

— Visai nekaltas! Szokosi 
už Varguti vienokis Kartūnas, 
kuris daug buvo svieto apvaži- 
nejes, prie fabriku dirbdamas, 
O ka tu ežia švietė, vilkais ir 
versziais moniji, tai, man ro
dos, visai negerai'ar vilkas už
puls, ar siurke, reike gintis ir 
niekuom neapsileisti. Vargutis 
teisingai elgesi, bet pas mus, to 
tiesa, kas daugiau užmoka!

Czia insikiszo in tarp besi- 
ginezijaneziu labai apdriskęs ir 
vargingas vaikinas ir tarė:

— Vyreliai, ko czia teip del 
nieku susiremete? Na, davė in 
kaili, nebeiszimsite! Bene czia 
kaulus sulaužė! Kiek teip po 
svietą atsitinka!

— 0 tu kas per vienas? 
Ruszcziai užklausė jo Kartū
nas.

— Asz isz Užgiriu valsz- 
cziaus gimimo, o dabar einu per 
dvarus ordinarijomis, atsake 
driskis, sesenei szit pastojau 
prie pono Svirplikevicziaus.

Tai toks tu žinovas svieto!►i ■ *
Tarė nusiszypsaudamas Karti
nas.

— Veizėkite, vyrai, pere jo 
savo amžiuje keletą dvaru, ke
liems pongaliams arba urėdams 
indave antausius in darba ir 
mislija sau, kad teip visur turi 
būti ir kad visas svietas toks! 
Tu, durniau, pasiskaityk, ka po 
knygas ir laikraszczius raszo! 
Gėdino Kartanas ordinarninka.

— Tai, asz neiszmanau ant 
raszto, sakau tik, ka mates, vi
sai nusiminęs teisinosi vargdie
nis.

— O kad nežinai, tai ir ne- 
sikiszk: dasižinok, pasiskaityk! 
Ir man pirma rodėsi, kad Pei
li iszke, Užbaliai, Užgiriai, Szi- 
lai, Paszilys, tai jau visas svie
tas. O dabar, broliuk, pasirodo, 
kad tai tik menkiausia ir tam
siausia. dalele musu kraszto, ap
gyvento tamsiu ir aklu žmonių, 
kur vienas kita ėda.

Ilgai da kalbėjo Kartanas ir 
pagalinus visi iszsiskirste de
juodami apie savo tamsuma ir 
neturtą:

— Žinai, jog tamsu žmogų, 
kaip nori teip ir apmauna ar 
gudas, ar Žydas ar savo brolis, 
kuris gudresnis!

Po rykszcziu Vargutis visai 
persimainė. Pirmiau tai buvo 
žmogus, kursai atradęs liuosa 

, N

Kodėl Teip Greit 
Apsiveda?

Onute — Sakyk tu man, 
kokiu budu tos naszles teip 
greit apsiveda?

Mare — Kvaile, dėlto jos 
apsiveda, kad tie žmones ku
rie visa j u gyvenimą žino, tai 
yra numirė!

(Tasa)

Ir neapsiriko Simas. Jei toks 
■galingas ir staczias žmogus, 
kaip Kaulakis Antanas, vieszai 
sakėsi, nebuses jis Antanu 
Kaulakiu, jei neiszdirbses Var- 
gucziui kailio, tai tas jau teip 
ir turėjo būti. Atėjo tam tikras 
Ketvergas ir Sima paszauke in 
valszcziu iszsiteisinti priesz 
teisdarius (sudžias) isz savo 
pasielgimo su ponu starszina.

Teisdariai buvo visi starszi- 
nos sėbrai, visi turtingi, nutu
kę, kaip parszai, ūkininkai su 
storais raudonais sprandais ir 
melsvomis nosimis, kas aisz- 
kiai liudijo, jog ant ju nuspren
dimu turi nemaža intekme ir 
degtine. Tie storpilviai, nutukę 
nuo svieto naudos, aszaru ir 
keiksmo, sako, kad “rupuže 
keikiama tunka,” su paniekini
mu žiurėjo ant giedos ir asza- 
ru vargszo. Ypatingai keistai 
iszrode tas sūdąs: priesz. kelis 
diktus, nusipenėjusius vyrus 
stovėjo blogas, iszbales ir su
kumpęs nuo vargu ir neturto 
žmogelis, kursai iszrode ant su
gauto laukinio žverio. Stovėjo 
Vargutis ir verkdamas teisino
si ir perpraszinejo starszina ir 
sudžias. Jis teip pasilpnejo pas
kutiniame laike, kad nebegale- 
jo susiturėti neverkes, nors 
pats labai gėdijosi'su aszaru.

Nors susirėmimas Varguczio 
su starszina Dvylinskio kar- 
cziamoj 'buvo papraszcziausias 
karcziaminis atsitikimas, -vie
nok jam pridavė starszisos sėb
rai didžia vertybe (Kaulakis 
mokėjo pamylėti reikalingus 
žmones!) Ir nėra ko stebėtis: 
Vargutis stovėjo priesz suda 
vienas' kaip pirsztas, be prie- 
teliu ir užtarytoju, ir plikas, 
kaip tilvikas. Ar galėjo jis atsi
spirti, arba atsimaldauti nuo tu 
starszinos sėbru? Teisingui sa
koma, kad “Lietuvoje sauso-, 
nieks neklauso.” Ir nors Var
gutis ne vienais tik sausais žo
džiais, bet ir gausiomis aszaro- 
mis maldavo nedaryti jam tos 
baisios gėdos priesz visa svietą, 
ji apkaltino ir nusprendė duoti 
jam dvi'deszimts rykszcziu.

Kaulakio užtarytojas tarpi
ninkas, atsimindamas jo “user- 
dija” prie pastatymo “Boga- 
rodicos,” tuojau užtvirtino ta 
isz visu pusiu neteisinga ir ne- 
žmoniszka nusprendima.

Ir plake jau žilstanti žmogų, 
o daugumas tokiu pat vargszu 
su lengva szirdžia, pasijuokda
mi žiurėjo ant nelaimes ir gė
dos savo brolio vargszo, Ir ne- 
žisia, ar atėjo kam in galva, 
kad tas atsitikimas tiek pat da
ro gėdos Vargucziui, kaip ir vi
sam Pelkiszkes valszcziui. Ne
žinojo ir nežino tamsunai Pel
kiszkiecziai, kad kiekviena pla
kimą žmogaus užraszo in kny
gas, po to suskaito, kiek kartu 
ant metu tas atsitinka, o ant 
galo apgarsina laikraszcziuose, 
ir visas svietas žino ir stebisi 
isz tamsumo ir gyvuliszkumo 
Pelkiszkiecziu. Nieks nekalba 
po svietą apie nuplaktąjį, bet 
apie visus Pelkiszkieczius są- 
ko:

— Matai, sako, kad anam 
kraszte žmones nieko sau o žiū
rėk, ka raszo: trisdeszimts žmo
nių ryksztes gavo. Turi būti gy
vuliai tie Pelkiszkiecziai, kad 
be pagalio neapsieina!

Turtingesniejie . Pelkiszkiu

valandėlė laiko, mėgdavo susi
eiti su žmogumi ir pasikalbėti 
prie pypkos apie sz-i-ta, ar tai 
ant rinkos, ar tai paszventoryj 
po misziu nedeldieniais. Dabar 
niekas jo neinate. Jeigu ji kas 
ir susitikdavo, tai jis kogrei- 
cziau pasukdavo in szali sku
binai, nuleidęs galva. .

Praėjo poras sanvaieziu po 
plakimo. Vienu rytu pasklydo 
po Pelkiszke gandas, kad pas 
starszina Kaulaki isz nakties 
kilo gaisras. Kuomet Kaulakis, 
iszgirdes szunis lojant, iszlbego 
isz triobos pažiūrėti, tai kažin 
kas teip smarkiai pritrenke ji 
su akmeniu, jog Kaulakis da
bar serga ir nebevaldo kairio
sios kojos. Naktis'buvo tamsi ir 
vėjuota, ir Kaulakio trioba. ir 
svirnas kaip beveizdint sudegė.

Policijai nesunku buvo dasi- 
proteti kaltininką to atsitiki
mo, ir ji ta paezia diena suėmė 
Varguti, kuris ne ilgai tesigy- 
ne. Su didžia sargyba ji iszgru- 
do in pavietini miestą, ir nie
kas jau jo daugiau nebeinate 
tuose krasztuose. Tik buvusie
ji e liudininkais ant Varguczio 
bylos paskutini karta da regė
jo Varguti rūbuose aresztanto.

Vargszas Bernukas aszfuntu 
meteliu paliko vienas-vieninte- 
lis ant svieto ir pristojo prie 
kaimyno ūkininko kiaulių ga
nyti.

Teip gudriai Pelkiszkiecziai 
didgalviai'suvalde viena “szol- 
dra,” kursai nenulenke savo 
sprando priesz Kaulaki Anta
ną. O tas garbingas Kaulakis 
ilgai da starszinavo Pelkiszke- 
se, mylimas ir guodojamas ir 
“pundžiejaus” kanauninko, ir 
tarpininko ir rasztininko So- 
bakino.

BALTRUVIENE

Žinios skamba isz 
visur,

Daug nieku ir 
visokiu bedu,

Niekur gero neiszgirsti, 
Žmones da neapmalszyti,

Jau ir tas negeras 
rumatismas mane apėmė,

Nuolatos po svietą 
tik vali,

Klausyti biedu ir 
rugojimu visur,

O giaro niekad isz 
kitur.

Musztynes ir kitokiu 
kvarabu.

Vos atsilsi truputi 
po szventadieniu, 

Sztai isz vieno Skulkilo 
miestelio,

Tiliponas suskambėjo, 
Mat, sako cirkusas 

tam pleise buvo,
Mergeles net fenais 

pasiuto sako,
Cirku paroda, ėjo, 
Žmonys žiurėjo,

Tos merginos pribuvo, 
Juoku daug buvo. 
Visos ant ulyczios 

stovėjo,
Kaip padukia szokinejo, 

Vaikinai teipgi
pribuvo,I

Kur teisybe ant svieto?! Lie
tuvoje jos nesimato!

----- G ALA S------
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labai seniai, vienam kai
melyje ant kranto mariu 

Holsztinijoj kur gyveno žuvi
ninkai, davė girdėtis balsas 
szuvio isz anuotos. Buvo tai 
szaukimas gyventoju pamariu 
in pagelba, ba persitikrino kad 
ne toli kraszto skensta audros 
sugadytas laivas, tarnai buvo 
sulipė in stiebą ir lauke pagel- 
bos.

Nuo kraszto pradėjo leistis 
in vandeni, bet sujudo visi pa
mate kad ne yra vadovo Harry 
kuris buvo garsingas isz savo- 
mokslo vadovystes del tokiu 
pagelbu buvo iszejas in kita 
kaima. Laukti jo sugryžimo ne
buvo galima. Asztuoni žmones 
sėdo in valti ir baisia sunkeny
be per smarkiausia audra pri
plaukė prie skestanezio laivo 
isz kurio paėmė tarnus. Bet vie
nas pasiliko, prisikabinės ant 
aukszczia.usio stiebo, ir apsi- 
raisziojes su virvėmis, nes kaip 
matyt tai buvo apmiręs nuo 
szalczio, negalėjo pasijudyti ta
da, kada kiti gelbejosi.

Valtis buvo pilna, audra pa- 
| kilo da didesne, tai reikėjo gel
bėti visus sedinezius valtyje ir 
nusiyrė nuo laivo. Sugryžia jau 
rado savo vadova Harry, kuris 
jau buvo sugryžes. Pasakė jam 
kad da. vienas pasiliko stiebe.

—■ Važiuoju ji parvežti, su
riko Harry, ar eis kas man in

1 pagelba?

Ir su tais panasziai 
atsibuvo.

Praeigius ant ulyczios 
vis užkabinėjo.

Daug publikos aplinkui 
stovėjo,

Net. sarmata,
Ka jie ten kalbėjo. 

Tuom kart bus gana,
Apie ta paroda.

* * *

Szirdeles mano, 
Daug laiszku gavau, 
Ir net nusistebėjau, 

Kad nekurios bobeles 
.neapsimalszina, 

Isz doros kelio iszeina,
Net graudu man 

skaityti,
Ir vis apie jaises 

raszyti.
Po nogiu jau karta 

nustokit,
Namuose neplovokit, 
0 tada negales jus 

užkabyt, 
In laikraszczius apie 

jus raszyt.
Mat, ir jums nubosta 

skaityt,
Kad apie jus turiu 

raszyt,
O nuolat rugojet ant 

Baltruvienės,
Bet ta užsitrauket 

ant staves,
Jeigu busite geros,
Tai niekas ant jus 

nerugos,
Tiktai visi vyrai 

paguodos.
Nieko nepagelbes, 

Turiu zurzet, 
Ant jusu piktu darbu 

žiūrėt,
Visiems tai garsyt, 

Jusu veikimus apraszyt.
Likite Sveikos!

bonka Triner’s ir

Nuo 1887 Tukstancziai Naudojo 
szi Garsu Skilvio Tonika Medici
na Kovojant su Užkietėjimu ir Jo 
Skaudėjimo!
' SeiTesnieji žmones isz patyrimo žino greita szvelnia 

veikimą “Trinerio Kartaus Vyrio. Jie žino kad szi 
moksliszka sujungimas paezios Gamtos szaknu, au
galu ir botanikalu, tuoj imasi darbo iszjudinti užsi- 
kimszusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudė
jimus, nėrvinguma, suirusi skilvi, nevirszkinima, ga- 
sus ir iszputima, taipgi nemige ir stoka apetito, kai 
szios negeroves paeina nuo užkietėjimo. Nereikalin
ga kentėti be reikalo, nereikia naudoti asztriu vidu
riu valytojų ar liuosuotoju. Tik 
lai jo skanus, užkietejima liuosuo-

antis veiksnys pradeda jumyse savo darba. (Pastaba: 
Jei negalite gauti Triner’s savo artimoje krautuvėj, 
atsiusk $1.50, su tos krautuves adresu mums: Jos. 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka Trinerio, apmo
kėtu pasztu.).

Triners Bitter Wine
Visi tylėjo. Žuvininkai visi 

nuilsiu, nutarė kad antra karta 
eiti negalima.

— Važiuoju vienas! Tarė 
Harry ir szoko in valti. Toje 
valandoje atėjo prie kraszto se
na jo motina.

— Ne važiuok! Melde jo 
motina, atsimink kad tėvas 
teip; —- atsimink ant brolio 
Juozo. Ir tu gali teip pražūti!

Juozas buvo jauniausiu jos 
sunum, bet nuo dvieju metu jo
kios žinios apie ji neapturejo.

— Negaliu, negaliu! Atsa
ke Harry. Motina da pradėjo 
praszyti: Nevažiuok! Del mei
les motinos ne važiuk!

— Ar esi persitikrinus kad 
tas kuris fenais yra pasilikias 
ne turi motinos? Tarė rodyda
mas ant stiebo.

Senuke nustojo kalbėjus ir 
keturi vyrai ėjo padėti *tam 
didvyriui. Laivas jau buvo vi
sas nuskendęs, per tai sunku 
buvo prieiti prie jo. Bet pats 
Harry užlipo prie pusiau su- 
szalusio ir apmirusio žmogaus 
ir nunesze ji^žemyn in valti, 
paguldė ir laimingai dasigavo 
prie kraszto. Kada valtis prisi
artino prie kraszto tik kad 
smarkus balsas buvo girdėt 
Harry suriko:

— Pasakykite metiniai, kad 
parvežtu prapuolusi jos sunu 
J uoza!

Didvyryste ir pasiszventi- 
mas Harry, del jo ir del moti
nos buvo tikru atlyginimą.

— GALAS —

GERA MOTERE
BUS GERA PATI

Gyvenimas ant szio svieto ne 
yra rojum koki žmonis tikisi ir 
jieszko, bet bibliszku ezysezium 
arba pekla. Kožnas turi kentė
ti, vienas mažiau, kitas dau
giau, bet visi turi būti pasiren
gia ant skausmingo ir erszketi- 
nio gyvenimo ant szios aszaru 
pakalnes.

Kada jauni sueina in pora, 
tikisi isz gyvenimo laimes, bet 
gyvenimas greitai parodo tei
sybe ir atidaro jiems akis, nes 
darbas, kentėjimai, visoki ne
smagumai, gimdymas yra tan
kios priežasties visokiu nesu
pratimu terp vedusios poros.

Stebisi žmonis, del ko terp 
vedusiu poru buna tiek persi
skyrimu, nesutikimu nęužgana- 
dinancziŲ apsivedimu ir negali 
surasti priežaseziu, o bet ran
dasi priežastes isz ju paežiu 
kalcziu.

Mergina isztekk už vyro ne- 
apsižiurejus; aklai, be isztyri- 
nejimo budo savo vyro ,ir savo 
locnos szirdies.

Vyras paima mergina, kuri

gaukit sziandien

jam patinka tik isz virszunes: 
cacyte, ir ant tokiu pamatu no
ri statyti savo laime ateinan- 
cziam gyvenime. Žinoma, abu
du tankiause apsigauna, o nuo 
to kyla neužganadinimas ir ne
sutikimai!

Kantri ir dora motere yra vi
sada geriause pati ir tik tokia 
gali padaryti vyra: laimingu. 
Gera motina, mylinti savo ma- 
žiulelius tikra motiniszka mei
le, visados bus gera pati! Mo
tere kuri ne turi meiles del sa
vo vaiku, o tik galvoje mausto 
apie svietiszkas linksmybes, ki
tus vyrus, pasilinksminimus, 
zulyt naktimi automobilais, 
“niekados ne bus gera motina, 
ne gera pati!”

Kūdikis ateina ant svieto 
stebuklingu budu ir duoda da- 
vada apie Visogalinti Sutver- 
toja, bet tasai kūdikis praside
da žyvate motinos isz josios 
kraujo, isz josios kūno ir isz jo
sios kentejimo. Maitinasi krau
ju szirdingos motinos ir yra da
lis josios kūno ir esybes. Nėr ko 
stebėtis, jog gera motina myli 
savo kūdiki be jokio aprube- 
žiavimo, iszsižadėdama visokiu 
pageidimu ir ypatiszku smagu
mu! Kūdikis del josios yra vis- 
kuom, nepertraukiamu rysziu 
terp motinos ir tėvo, todėl, ge
ra motina buna visados gera 
pati! Tankiai atsitinka szian- 
dieniniuosia laikuosia, jog jau
na. motina geidžia patogiai isz- 
rodyti kaip kokia szesziolikos 
metu mergaite, susispaudžia 
gorsetu krutinę, nes ne nori pe- 
net savo kūdiki, nes inkisza 
bonkute pieno in lupeles, o pa
ti atsisėda ir skaito “karsztas” 
istorijas arba eina su kūdikiu 
pasivaikszcziot, stumdama 
priesz save vežimėli dairyda
masi in szalis flirtuodama su 
praeigais. Tokia motere ne yra 
gera motina, nei gera pati vy
rui! Nekarta pastato vežimėli 
prie sztoro in kuri inejus isz- 
bando skrybėlės, o tuom kart 
kurikis reke gvoltu, užmirsz- 
dama, jog kūdikis reikalauje 
permainos palucziu, jog jam 
nesmagu 'būti aptersztu arba 
gulėti szlapume.

Gera motina rūpinasi tiktai 
apie savo kūdiki, o ne apie pa
rėdus ir kur vakarais zulyt! 
Gera motina peną kūdiki savo 
krūtimis (jeigu tai galima), nes 
geria uses pienas neužims vieta 
pieno isz motiniszkos krūties. 
Vaikai, iszauginti ‘ ‘dinerkes ’ ’ 
pienu, tankiai permaino savo 
budus ir ne turi jokios jaustos 
del savo motinos.

Vyrai matydami prisiriszi- 
ma ir meile savo paezios del 
kūdikio, da daugiau ja myli ir 
paguodoje ir tada buna sutiki
mas nesutersztas terp szeimy- 

niszko gyveninio. Todėl sta- 
ežiai galima sakyti, jog, “gera 
motina bus visados gera pati.”

-F.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, 'Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe medes, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szy( 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

"DIP-tESS”
WRITING SETS

hy

Clioose The Right Point 
fOT

The Way You Write

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U. S. A.

Istorija apie Amžina Žydą 
J o kelione po svietą ir liudynta 
apie Jezu Kristų. Per paczti 
20 centai. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy CfotĮ
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuolė Szv. 

Joanos.
— Seredoj Szvento Grego

rio VII.
— Ketverge, Szesztines 

(Dangų Žengimo Szvente) Szv. 
Miszios Szv. Juozapo bažny-, 
ežioje bus laikomos: G, 7, 8 ir 
9-ta valanda ryte, o Miszparai 
bus 7-ta valanda vakare.

— John Smith, angliakasis 
huo 288 E. Railroad Uly.. likos 
sužeistas in kaira koja, Peca 
kasyklose ir likos nuvežtas'in 
Locust Mt. ligonbute.

— Gerai žinomas visiems 
mieste, Kunigias William Ham- 
meke, 86 metu amžįaus buvusis 
klebonas Szv. Fedeliso Vokie- 
eziu parapijos mieste, 1928 me
tuose, numirė Petnyežioje Ge
gužio (May) 20-ta diena, tre- 
ezia valanda ryte, Reading, Pa. 
A. lai. Kunigas Hammeke, 'buvo 
klebonas, emeritas, Szvento Po
vilo parapijos nuo Birželio 12, 
diena 1928 metuose. Gimęs 
Westphalia, Vokietijoje, atvy
ko in Amerika 1893 metuose, ir 
buvo paskirtas in Szv. Juozapo 
parapija East Mauch Chunk, 
Pa. Paliko 4 anukus: Kunigą 
Aloysius Hammeke, isz Miners
ville, Pa., ir Kunigą William F. 
Hammeke isz Philadelphia, Pa., 
William ir Joseph Hammeke 
iszPhiladelphia, taipgi anūkes; 
Louise ir Helen Hammeke. Lai
dotuves in vyks iSeredoj su Szv. 
Misziomis, Szv. Povilo bažny- 
czioje ir bus palaidotas in para
pijos kapines Reading, Pa.

Girardville, Pa. — Misijas 
Szv. Vincento parapijoje dabar 
veda Kunigas Auksztikalnis, 
Jezavitas. Pirma sanvaite, Mi
sijos yra vedamos Lietuviszkai, 
o antra bus vedama Angelskai. 
Klebonas, Kunigas Mykolas 
Daumantas parūpino savo pa- 
rapijiecziams Misijas sziais me
tais, kad tinkamai butu ap- 
yaikszcziojama jo Sidabro Ju
biliejaus metai. Klebonas Kum 
Daumantas susilaukė isz Szv. 
Tėvo, Popiežiaus asmeniszka 
palaiminima sau ir savo para- 
pijiecziams.

— Jubiliejaus Bankieto vi
su komisijų nariai turės mitin
ga Seredos vakava, pasitarti 
apie to Bankieto tvarka ir eiga. 
Moterys surinko daug daugiau 
pagarsinimu negu buvo tikėta
si del tos Jubiliejines knygos, 
kuria už keliu dienu jau paduos 
spauzdinti.

Tamaqua, Pa. — Moterų San- 
jungos susirinkimas buvo lai
komas Tamaqua, 'Pa. Atstoves 
isz 'apylinkes kuopu suvažiavo 
ant to susirinkimo..

Philadelphia, Pa. — Karpen- 
teriu straikos pasibaigė, ir apie 
2,000 sugryžo prie darbo. Uni
jos valdyba pranesza kad visi 
darbininkai aplaikys > $2.40 už 
kožna valanda darbo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

B3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 73 

MAHANOY CITY, PENNA.

Kumsztininkas Paryžiuje NUŽUDĖ MERGAITE

Steve Belloise, pusplikis 
New York miesto kumszti
ninkas, parodo Paryžiaus 
žmonėms savo kumszczias, su 
kuriomis jis ketina sumuszti 
ir sukulti Francuza kumszti- 
ninka Jean Stock, kai jiedu 
susikirs Paryžiuje. Ameri-

— Nedelioj naktyje daug! 
lietaus prilyjo in trumpa laika' 
ir sykiu pakilo ir smarkus ve
jas. Daug bledies padaryta.

— Du Židikai, apsiginklavę 
su revolveriais apvogė motina 
ir jos dukteri.Jie pasivogė, at
ėmė isz tu moterų, brau2,11 žiedą 
nuo rankos laikrodėli ir pinigu. 
Ponia Sylvia Helms, keturios 
deszimts metu amžiaus, ir jos 
motina, Ponia. Dora Rubin, sze- 
szios deszimts penkių metu am
žiaus, laiko maža, sztoreli kur 
valo, czystina drabužius. Jbdvi 
ėjo sau namo, kai tie du Židi
kai sustabdė ir pareikalavo pi
nigu. Kai jiedu nerado tiek pi
nigu kiek tikėjosi, vienas isz ju 
numovė brangu žiedą nuo Po
nios Helms pirszto ir nutraukė 
brangu laikrodėli, ir paskui pa
bėgo. Policijantai visa nakti 
jieszkojo tu žuliku, bet nesura
do.

Brooklyn, N. Y. — Prelotas 
M. Krupaviezius V. L. I. K’o 
Pirmininkas, atlikęs jam skir
ta misija Amerikoje (USA) 
iszvyksta in Europa Seredoj, 
Gegužio (May) 25-ta diena'. At
sisveikinimo kalba pasakys 
Utarninke, Gegužio 24-ta diena 
per St ūko Radijo Stoties, kur 
ruosziamos jam ir V. Sidzikaus
kui iszleistuves.

George Albert Brennan, 
septyniolikos metu amžiaus 
kareivis in Lackland, San 
Antonio, Texas, buvo su- 
aresztuotas ir intartas už nu- 
žudinima dvieju vyru, ku
riuos jo motina priviliojo, 

pasižadėdama su jais apsiže- 
nyti. Jaunas vyrukas užsigi
na ir sako kad jis tu vyru ne
nužudė. Kai policijantai su- 
aresztavo jo motina, jie daži
nojo kad ji daug vyru, ypacz 
senesniu prisiviliodavo ir 
paskui juos apvogdavo. Poli
cija stebiasi kad ji galėjo 
tiek daug vyru taip suve
džioti.

kietis kumsztininkas turi ke
lis kontraktus del keliu tokiu 
kumsztyniu Europoje. Bet 
jis laukia progos susitikti su 
kitu Francuzu, cziampijonu 
visu to svorio kumsztininku, 
Marcei Cerdan.

Beisbolininkas k 
Sužieduotine

Johnny Groth, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus beisbo
lininkas kuris labai pragar
sėjo ant Detroit beisbolinin- 
ku ratelio, ežia su savo su
žieduotine skaito ka laik- 
raszcziai raszo apie jo beis- 
boles žaidimą. Jo sužieduoti
nes vardas yra Betty Stoll, 
isz Chicagos.

Washington, D. C. — Žinios 
praneša kilti YSSHUKg 
tai pakilo didele viesulą, ir In
diana, Missouri, Illinois, Iowa 
ir Kentucky valst ijose, viesulą 
sunaikino 900 namu, 45 už- 
muszti ir apie 219 sužeisti, o 
bledies padaryta ant milijonu 
doleriu.

New York, N. Y. — Moterisz
ke kuri dirba svaiginaneziu gė
rimu sztore, ant 183 Church 
ulyczios, (buvo primuszta, kai 
vienas jaunas vyrukas ta szto-l 
ra apvogė. Vagis gavo apie dvi
deszimts penkis dolerius ir pa
bėgo. Moteriszke, darbininke, 
Ponia Inez Gumbės, trisde- 
szimts septynių metu amžiaus 
'buvo viena tame sztore tuo lai
ku.

KONFERENCIJA
PARYŽIUJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis sako kad dabar yra dau
giau vilties del pasisekimo, nes 
dabar Amerika yra prisirengus 
priimti nepasisekimą ir kito
kiais budais savo varyti su ar 
be Rusijos prisidėjimo. Jis sa
ko, kad Sovietai ta labai gerai 
žino ir dabar skaitytis ne vien 
tik su savo žodžiais, bet ir su ki
tu norais ir pareikalavimais. 
Kad tik taip ir butu. Mes mu
su Sekretoriui viso geriausio 
pasisekimo vėliname. 

------------------- .
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pats Save Nusižudė
MILFORD, CONN. — Sep

tyniolikos metu amžiaus stu
dente, Arlene Harris buvo nu- 
szauta savo teveliu namuose,' 
kai kulka pataikė jai staeziai 
in galva. Policijantai sako kad 
josios “Boy-Frentas,” in kurio 
meile ji neatsilepe, ja isz pik
tumo nuszove ir paskui pats 
save nusižudė. To kavalieriaus 
vardas buvo Raymond Cretton. 
Jis buvo dvideszimts dvieju 
metu amžiaus. Daktarai sako
kad ta mergaite vargiai iszliks 
gyva.

Jis ja nuszove kai jis parėjo 
namo isz vakaruszku, kuriuose 
buvo ir jos motina ir jos brolis. 
Jiedu sėdėjo sau vieni kamba
ryje, kai jis iszsitrauke maža 
revolveri ir paleido viena szu-j 
vi jai staeziai in galva ir pas
kui pats nusiszove su tuo pa- 

! ežiu revolveriu.

ISZSIMETE KŪDIKI;
PASIMIRĖ

Daktaras Intartas;
Nusitrucino

CHICAGO, ILL. — Kai su- 
musztas ir apdaužytas Roberta 
Danks, dvideszimts asztuoniu 
metu amžiaus naszles lavonas 
buvo surastas Indijanos pesku 
kalnuose, viskas iszrode, kaip 
kad ji butu buvus automobi- 
liaus suvažinėta. Bet ne viskas 
jau taip gerai buvo prirengta, 
nes policijantai pasiszauke sa
vo Daktarus, kurie dažinojo 
kad ta naszle pasimirė, kai ji 
negimusio kūdikio nusikratė 
su pagelba Ponios Olive Janes 
ir Daktaro Edward Rosenz- 
weig.

Kai policijantai suėmė ir su- 
aresztavo Ponia Olive Janes, 
keturios deszimts metu amžiaus 
moteriszke, ji prisipažino kad 
ta valdžios uždrausta operacija 

buvo padaryta josios skiepe, 
bet kad ji nekalta, nes ji tik pa
dėjo Daktarui Edward Rosenz- 
weig.

Kai poličijantai nuėjo pas j 
Daktara Rosenzweig jie rado ji 
negyva savo ofise. Iszrode kad 
jis pasimirė nuo szirdies ligos, 
bet ir ežia policijos daktarai! 
tuojaus darado kad jis buvo 
nusitrucines.

Ponia Olive Janes dabar už 
viską kaltina nusižudusi Dak-1 
tara, bet dvi kitos merginos,, 
viena septyniolikos, kita dvide
szimts metu amžiaus sako kad 
pati Ponia Olive Janes tokias 
operacijas joms buvo padariu
si. Ji dabar yra suaresztuota ir 
randasi kalėjime, nes negali su
rinkti penkiolika tukstaneziu 
doleriu, kuriu jai reikia del 
kaucijos.

LENKAI KLAUSIA
ANGLU

ISZ LENKIJOS. — Lenkijos 
valdžia pasiuntė labai asztru 
laiszka Anglijos Ambasadai, 
pareikalaudami isz Anglijos 
valdžios, pasiaiszkinimo ka 
Anglijos valdžia ketina daryti 
apie Field Marshal Karl von 
Rundsted ir Pulkininką Gene-! 
rola Adolf Strauss, kurie buvo 
per kara intarti ir beveik pa
smerkti? O dabar eina gandai 
kad Anglijos valdžia ketina 
tuos karininkus paleisti ir vis
ką jiemdviem dovanoti.

Reikalauja Pinigu

Gloria Schumm, kuri kar- ( 
tais gaudavo biski dirbti ant 
teatro ar prie krutamuju pa
veikslu, moving pikezieriu, 
dabar kreipiasi in teismą. Ji 
reikalauja kad jai butu pa
skirta net szimtas tukstan- ! 
ežiu doleriu isz neseniai mi
rusio losziko, Wallace Berry 
turto. Ji sako kad jis buvo 
jos vaiko tėvas. Jos vaikas 
yra jau metu amžiaus ir del 
jo ji tiek pinigu reikalauja. 
Ji sako kad ji gali priparo- 
dyti kad ji su tuo Wallace 
Beery gyveno kaip žmona su 
vyru.

AMERIKA
NESUTINKA

SU RUSIJA
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžios Sztabas 
aiszkiai pasakė, kad Amerika 
jokiu darybų nedarys ir neves 
su Rusija apie Graikijos taika, 
nes ežia ne Rusijos ar Amerikos 
bet Graikijos klausimas.

Amerikos valdžia pasakė, 
kad ji nesutiks ant jokiu dery
bų apie Graikija, be Graikijos 
atstovu.

Amerika vis siuns ginklus ir 
maista in Graikija ir Amerikos 
karininkai vis tvarkys ir ves 
Graikijos armijas priesz suki
lėlius, nežiūrint ar tie sukilėliai 
bus Graikai ar Sovietai.

Amerikos Sztabas oiin c? n Tr/\ Amerikos Sztabas szita savo 
laiszka pataikė tuo paežiu sy
kiu kai Anglija taip pat iszsi- 
reiszke.

Graikijos Ambasadorius, Va- 
ssili G. Dendramis buvo pa- 
szauktas in Amerikos Sekreto- 
rijato ofisus kur jam buvo aisz
kiai pasakyta, kad “vienatinis 
pareikalavimas del taikos Grai
kijoje, yra tai, kad visi sukilė
liai mestu savo ginklus ir pasi
duotu valdžiai!“ Reiszkia jo-

George Herman “Babe” 
Ruth buvo garsiausias ir vi
su geriausiai žinomas beisbo
lininkas. Jam tinkamas pa
minklas buvo parūpintas in

JOHN KOVAL
. . . KVIETKIN1NKAS . . .

Kvietku Del Visokiu
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, .Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

kiu derybų nebus nei su tais 
sukilėliais, nei su Sovietais.

STRAIKOS
BERLYNE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pinigu, kurie dabar jau niekam 
verti!

Kelios Komunistes insimai-
sze ir stengiesi prakalbas pasa

Szposus Kreczia

Betty Fox, kuri loszia su 
Barnes Brothers cirką, del 
pasigarsinimo, kad visi in ja 
žiuretu ir kad laikrasztinin- 
kai jos paveiksią nutrauktu, 
iszlindo pro Congress viesz- 
buezio langa, Chicagoje, ant 
trylikto augszczio ir per vir
vute szoko, kaip ežia mato

Beisbolininkui Paminklas

beisboles žaidimui vieta, 
Yankee Stadijoje, kur jis 
buvo taip pragarsejes.

Czia, prie to paminklo sto
vi New York miesto May or as

kyti, bet inpyke Vokiecziai 
joms visus drabužius nuvilko 
ar nuplesze ir paleido plikai 
nuogas.

Keli Sovietu karininkai bu
vo gerokai apdaužyti prie Her- 
mannstrasse stoties, kai jie no
rėjo savotiszka tvarka in vesti.

Geležinkelio bėgiai, rieles 
buvo iszardytos keliose vieto
se, kad Komunistu traukiniai 
negalėtu privažiuoti prie Lich- 
tenrade stoties.

me. Žmones ant ulyczios su
stojo ir galvas pakele, spran
dus užrietė žiopsojo ir žiurė
jo-

Amerikiecziai visokius 
kvarabus iszsimislina, kad 
tik kitu akis in save patrauk
ti ir kad laikraszcziai apie 
juos nors ka paraszytu.

O’Dwyer, nabaszninko Babe 
Ruth naszle, ir New York 
valstijos Gubernatorius, 
Thomas E. Dewey.
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