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1 • •Rusijos Taika NeteisingaI
Isz Amerikos

NĖRA PACZTO

KINIJOJE

WASHINGTON, D. C. —
Paczto vyriausias sztabas pra- 
nesza kad dabar pacztas neei-| 
na in Kinija už tai kad tenai, 
karas siauezia. Dar galima su- 
siraszyti ir per paczta susisiek
ti su Fukien, Kwangtung ir 
Kwangsi apygardomis. Czia da 
galima laiszkus pasiunsti, bet 
pacztas ir del szitu vietų jau ne- 
beima ryszuliu ar kitu siunti-' 
niu. Visur kitur Kinijoje jau 
pacztas yra uždarytas ir negali
ma laiszkus nei siunsti, nei isz 
ten gauti. Karas tenai siauezia 
ir valdžia nėra pastovi, tai už 
tai ir pacztas tenai yra uždary-

Pasitaria Ant Berlyno Klausimo Komunistai Bai
gia Užkariauti
Kinijos Kraszta

BIZNIERIUS

SUIMTAS

Philip Jessup, po kairei, 
Amerikos delegatas Tautu 
Sanjungoje, pasitaria su 
Amerikos Po-Sekretoriumi, 
James Webb apie Berlyno 
klausima.

Szitas paveikslas buvo nu
trauktas dar pirm to, kada 
rubežiai buvo panaikisti ir 
visi keliai vėl atidaryti in 
Berlyną. Bet jie kaip tik apie 
tai czia pasikalbėjo. Jie jau 
ir tada tikėjosi ir visiems

sake, kad Rusija isz tikro no
ri nors ant Berlyno klausimo 
susitarti, nors dauguma žmo
nių setikejo, ir sake kad ežia 
tik monai ir melagystes.

Bet, kad ir dabar tie keliai 
ir vieszkeliai yra atidaryti, 
tai nereiszkia kad viskas te- 
nais jau tvarkoje. Anaiptol; 
musu karininkai dar vis pa
laiko visus savo eroplanus 
tenai, dar vis veža su eropla- 
nais tukstanezius tonu tavo-

ro in Berlyną, kaip ir veže. 
Visi dar tik laukia, pažiūrėti 
kas toliau bus.

Dabar dar niekas nieko ne
gali tikrai pasakyti, kol visi 
.tie Užsienio Ministerial susi
rinks, kada Rusija pareiksz 
savo pareikalavimus kaslink 
Berlyno ir Vokietijos. Tik ta
da dažinosime, ka dabar Sta
linas rengiasi iszpereti!

Didžiųjų Tautu Atstovai Nesu
tinka Su Rusija, Konferencijoje
Paryžiuje; Fordo Darbininkai 
Be Pinigu, Jieszko Paszelpos;

Pacztas Ne Eina In Kinija, 
Karas Tenai Siauezia

Tautu
Kon-

Padare Apie Milijoną 
-Doleriu In Trumpa 

Laika

NEW YORK. — Brooklyno 
poli ei j antai suėmė ir suareszta- 
vo viena labai “gera“ biznie
rių, kuris in trumpa laika sau 
virsz milijono doleriu turteli 
susikrovė.

Valdžios advokatas, Miles F. 
McDonald szita biznierių yra 
pavadinęs “automobiliu mili
jonieriumi.“ Szitas toks geras 
biznierius yra William Corco
ran, trisdeszimts trijų metu am
žiaus, gražios iszžiuros vyrukas 
kuris pardavinėjo naujus auto- 
Onobilius. Jis priėmė orderius, 
praszymus del daugiau negu 
asztuonis szimtus nauju auto
mobiliu, bet mažiau negu du 
iszimtu jis tiems pirkėjams par
davė.

greitai rado daug pirkėju, ku
rie norėjo nauja automobiliu už 
pigiau negu visi kiti tuos auto
mobilius parduodavo.

Biznierius Corcoran, savo 
kostumeriams pasiaiszkindavo 
kad imia kelias sanvaites tuos 
automobilius gauti, ir kad jei
gu tie jo kostumeriai jam kiek 
duos ant rankos, jis užtikrins 
kad jie ne už ilgo gaus toki au
tomobiliu koki jie nori, ir už 
daug pigiau. Žmones jam szim- 
tus ir tukstanezius davė ant 
rankos. Ant Floyd Bennett 
Field, New York, jis gavo dau-' 
giau negu szimta tokiu pirkė
ju, kurie jam po kelis szimtus 
ar po kelis tukstanezius davė 
ant rankos. Jis ir kitur savo to
ki gera bizni dare ir vede; New 
Jersey, Pennsylvania, Vermont 
ir New Hampshire valstijose.

KAREIVIS SUIMTAS KONFERENCIJA Vishinskiu Susikirto.

PARYŽIUS. — Keturiu Didžiųjų 
Atstovai jau priėjo prie darbo savo 
ferencijoje ir tuojaus su Rusijos atstovu,

KOMUNISTAI UŽI
MA SHANGHAI 

MIESTĄ

Intartas Už
Žmogžudyste

Aplinkybes Dabar Jau 
Kitokios

Szitas jaunas ir apsukrus 
biznierius gerai žinojo kad 
žmones vis nori viską pirktis 
pigiau, vis “Bargina“ gauti, 
tai jis pradėjo naujus automo- 
biliaus už pigiau parduoti ne
gu automobiliu kompanijos 
parduodavo. .

Jis nusipirkdavo nauja au
tomobiliu nuo kokio agento ir 
paskui ji ta automobiliu už pi
giau parduodavo, negu jis už ji 
pats mokėjo. Jis tam laimin
gam žmogeliui pasakydavo kad 
jis daug daugiau tokiu automo
biliu turi, ir jeigu tas žmogelis 
turėjo draugus, kurie norėtu 
panasziai daug pigiau už nau
ja automobiliu mokėti, tegu jis 
juos pasiunezia pas ji ir viskas 
Ibus gerai.

Szitaip biznis vedamas labai

Ana sianvaite Ponia Doris 
Greenwald nuėjo pas valdžios 
advokata ir pasiskundė kad ji 
buvo davus tam biznieriui ant, 
rankos du tukstaneziu ir septy-I 
nis szimtus doleriu del naujo 
sziu metu “Cadillac“ automo- 
biliaus. Jis buvo jai prižadėjęs 
už dvieju dienu ta automobiliu 
pristatyti. Kai ji vis po tam rei
kalavo to savo naujo automobi- 
liaus, tas biznierius, Corcoran, 
noredams jos nusikratyti jai 
davė czeki del tu jos pinigu, i 
Kai ji nuėjo in banka su tuo 
czekiu, bankos kasierius pasa
kė jai kad tas czekis nei cento 
nėra vertas.

FRANKFORT, VOK.
Amerikos Karo Sztabas prane- :stovįu Taryba buvo sudaryta 
sza kad kareivis Fred F. Edel- po k^ro pabaigos in Potsdam, 
baum yra suimtas ir suaresz- 1945 metais. Szitos tarybos 
tuotas už nužudinima Paryžių- darkas buvo ir yra sudaryti 
j e vienos merginos, kuri buvo taikos sutartia.
visiems žinoma, kaipo Ven- penkta susirinkimą szita ta- 
grijos Lelija.“ .
na isz Brooklyn, N. Y., U. S. A., 
ir gyveno ant 909 Belmont Avė. 
Jis buvo intartas ir del jo su- 
aresztavimo buvo iszleistas in- 
sakymas isz Weisbaden. Jo 
teismas ir tardymas prasidėjo 
Panedelyje. Dar nėra paskelb-j 
ta, kodėl jis ta Vengraite nužu
dė, ir ar dar gal kas kitas bus 
inveltas.

PARYŽIUS. — Užsienio At-

FORDO STRAIKOS

Ven-'
Kareivis Parei- ryba turėjo Londone, Lapkri- 

czio dvideszimts penkta diena, 
1947 metais. Tie keturi didie
ji tada buvo: Amerikos, Mar
shall; Rusijos, Molotovas; Ang
lija, Bevinas ir Francuzijos, 
Bidault. Isz szito susirinkimo 
nieko gero neiszejo, nes viskas 
Europoje tuo laiku virte virė, 
Amerikos paszelpa dar tik bu
vo rengiama, Rusija buvo pasi
ryžus suardyti ir panaikinti ta 
Amerikos paszelpos tvarka, 
Francuzijoje ir Italijoje Komu
nistai kele dideles straikas ir 
stengiesi tuose krasztuose val
džia nugriauti.

Amerikos Sekretoriui, Mar- 
shallui labai greitai insipyko 
visi tie tuszti ginezai ir jis vis-

Kai ji piranesze 
tams, tas biznierius 
aresztuotas ir visos 
suimtos pažiūrėti koki jis bizni
tenais vede ir kiek jis skolin.-! 
gas kitiems ir kiek jis pinigu 
dar dabar turi.

Rusijos Vishinskis davė inneszima, kad 
visi keturi krasztai vėl Vokietija valdytu 
kaip buvo isz pradžios susitarta. Vishins
kiui ne tiek jau rupi tokia tvarka ar val
dymas, kiek kad Rusija galėtu inlysti in 
Ruhr, slėni, 
jos fabrikai 
kasyklos, 
bai 
ko

kur randasi didžiausi Vokieti- 
ir kur yra anglies ir plieno 
Atstovai kitu trijų Tautu la- 

pasakė tam Vishinskiui kad nie-greitai 
panaszaus nebus!

Vishinskis priparodino, kad taip buvo 
nutarta Potsdam Konferencijoje. Bet Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos Atstovai la
bai greitai davė jam žinoti, “kad nuo Pots
dam Konferencijos jau daug buvo nuveik
ta 
ba

ir kad dabar jie neketina visa ta dar- 
paneigti.”

Kinijos Valdžios
Armijos Traukiasi

SHANGHAI, KINIJA. — 
Shanghai, vienas isz didžiausiu 
ant szio svieto miestu dabar 
jau Komunistu. rankose. Val
džios armijos traukiasi szalia 
Soochow upelio ir beveik visai 
nesigina.

Iszrodo kad niekas nesustab
dys tu Komunistu Kinijoje. 
Valdžios armijos ne tik negali 
bet dabar ir nenori stoti in mu- 
szio lauka priesz tuos Komu
nistus.

Nors mums Komunistai nie
kur ir niekados nepatinka^, bet 
mes turime pasakyti kad ir ta 
valdžia Kinijoje mums ne kaip 
patinka. Kaip tik už tai ir ka
reiviai dabar nenori kariauti, 
nes jie mato ir žino kad j u va
dai juos apleido kai pamate 
kad jiems beda. Kinijos valdžia 
kuria Amerika reme ir szelpe 
yra ar buvo sukta, neteisinga ir 
žmonių isznaudotoja.

Tik dabar musu valdininkai 
ir Kongresas ima dasiproteti ir 
pamatyti kad dauguma tu pini
gu, kuriuos mes siuntėme Kini
jai, visai nepasieke Kinieczius, 
bet buvo didžiūnu pasidalinti.

Revoliucija Kinijoje dabar 
jau ne musu rankose ir mes jau 
nieko negalime tenai padaryti.

Amerikos valdininkai dabar 
jau ima tartis su kitu krasztu 
atstovais apie pripažinimą Ko- 
munistiszkos valdžios Kinijoje. 
Ir kitos iszeities jau dabar nė
ra. Jeigu Amerikos valdžios ne
norės pripažinti Komunistisz- 
ka valdžia Kinijoje, tai Ameri
ka turėtu pasiunsti savo armi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos Sekretorius Dean Acheson pa
sakė, kad Amerika su Anglija ir Francu- 
zija vis norėjo ir darbavosi del vieningos 
Vokietijos, bet kad dabar Rusijos užsispy
rimas, vėl viską trukdo

DETROIT, MICH. — De- 
troit miesto gyventojai ana 
sanvaite mate ta, ka jie jau per 
deszimts metu nebuvo mate: ei
les žmonių ]brie miesto paszel
pos duriu, laukiant nors kiek
paszelpos per straikas. Į kapamete ir parvažiavo sau 

Straikos in Fordo River namo.
Rouge fabrikus jau treczia san- Dabar ir aplinkybes jau ki- 
vaite kai eina. Daug darbiniu- tcniszkesnes. Amerikos Mar- 

! ku labai greitai pasijuto be pi-rshallo paszelpos tvarka insiga- 
! nigu. Kitu darbu beveik nega-i Įėjo beveik visoje Europoje, At- 
lima susirasti. Kaipo straikuo- lanto Kariszka Sutartis yra su
jautieji darbininkai jie negali daryta, Berlyno klausimas yra 

policijan- pareikalauti paszelpos isz vai- Vakariniu krasztu rankose, 
džios. Tie kurie galėjo tikrai Rusija rtaukiasi isz Užimta 
priparodyti kad jiems gyva be- ar pasisavintu vietų ir prisipa- 
da, miesto valdžia duoda dar- tinsta kad jai nesiseką Euro- 
bus mieste ir jiems moka dole- P°Je- 
ri ir dvideszimts tris centus ant.

(Tasa Ant 4 Puslapio) I

ir ardo!

buvo su- 
jo knygos

Tie Atstovai, Ministerial
(Tasa Ant 2 puslapio)

Gal dar per anksti 
kaip szita Konferencija 
gu isz praeities mes nor kiek galime pasi
mokinti, tai per daug negalima tikėtis, nes 
Rusija yra nusistaezius savotiszkai ir ji ne
sutiks ir nenusileis!

pasakyti, ar spėti 
užsibaigs, bet, jei-
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Kas Girdėt
paskui dažinojo, kad jis neteko 
darbo už tai kad jis kalėjime 
tupėjo.

Dvikova

In St. Louis miestą, Wiailter 
Mingo prisipažino policijan- 
tams kad jis apvogė daugiau 
negu keturios deszimts namu. 
Kai policijantai jo užklausė: 
Kaip jam taip gerai pasisekė, 
kad jis iki sziol nebuvo sugau
tas? Jis pasiaiszkino, kad jam 
taip gerai sekasi, už tai kad jis 
visados laikėsi unijos nustatytu 
valandų darbui ir dirbo savo ta 
darba tik nuo devynių isz ryto 
iki keturiu po pietų ir tik pen
kias dienas ant sanvaites.

------------ • •-------------
In Los Angeles miestą laisz- 

kaneszius William E. Lilley 
'buvo suaresztuotas, kai polici
jantai jo kambariuose rado 
daugiau negu penkis tukstan- 
czius laiszku, kuriuos jis turė
jo seniai iszneszioti. Jis pasi 
aiszkino: “Asz taip pailsda- 
vau, kad asz tuos laiszku par- 
sineszdavaiu namo. Bet asz vis 
ketinau kada nors juos iszne
szioti. ’ ’

' In Mexico City mažame laik- 
rasztyje buvo szitoks pagarsi
nimas indetas: “Jaunas vyras 
rengiasi ženytis ir jieszko se
nesnio vyro kuris gal szita jau
na vyra perszneketu ir jam 
nors kiek proto duotu. ’ ’

Pittsburgh, Pa., vagis apvo
gė viena sztoreli ir paliko savo 
raszteli: “Asz iszlaužiau duris. 
Mail gaila. Asz pasivogiau pen
kios deszimts penkis centus. 
Acziu.”

•Daktaras, gydytojas John F. 
Cuber, buvęs Ohio Valstijos 
Universiteto patarėjas ant 
sžliu'bu, vedybiu ir bendro žmo
nių sugyvenimo yra dabar pa
trauktas in teisina: Jo žmona 
reikalauja. ‘1 Divorso. ’ ’

Amagansett miestelyje, New 
York, Alan Vass buvo suaresz
tuotas už vagystes. Policijantai 
rado jo namuose net septynios 
deszimts devynias poras mote- 
riszku bateliu, czeveryku. Jis 
policijai pasiaiszkino kad jo 
žmonai labai patiko vieni cze- 
verykai kuriuos jis buvo pavo
gęs ir po tam jis staeziai nega
lėjo susilaikyti ar sustoti savo 
vagystes.

Viena jauna mergina nuėjo 
pas czigone kad ta czigone pa
sakytu jai jos ateiti ir iszpra- 
naszautu jauniki ir kitokias 
bobiszkas kvailystes.

Czigone paėmė tos merginos 
balta rankele ir pradėjo prana- 
szauti:

“Asz matau kad tu esi insi- 
mylejus in augszta vyra, kuris 
neturi vieno danties pryszaky- 
je.”

“Tai teisybe,” atsake ta 
mergina.

“Asz toliau matau, kad jis 
jau tavo rankos prasze, kad jis 
nori su tavimi apsiženyti.”

“Taip, taip ir yra,” nuste
bus ir nudžiugus mergina dū
savo.

“Asz dar daugiau matau,” 
tese toliau czigonka, “to tavo 
kavaliariaus vardas yra Jonas 
Sutkus.”

‘ ‘Tikri stebuklai! ’ ’ Suszuko 
mergina; bet kaip tu gali ta 
viską iszskaityti isz mano del
no?”

“Asz nežiūriu in tavo del
ną,” atsake czigonka, “asz žiu-, 
riu in szita tavo žiedą, kuri asz 
Jonui Sutkui atidaviau dvi 
sanvaites atgal.”

•š-SŠs

Dvikovos iszejo isz mados 
su Napoleono laikais, bet szi
ta dvikova invyko tik kelios 
sanvaites atgal Francuzijoje. 
f Vienas Francuzas laik- 
rasztininkas parasze straips
ni savo laikrasztyje apie vie
na ksyga pardavėja. Tam 
knygų pardavėjui tas 
straipsnis nepatiko, nes tas 
laikrasztininkas buvo para
szes kad tas knygų pardavė
jas, Jean Auguste-Armand

Fevre gyvena Napaleono at
mintyse, kad jis yra pasenės 
ir seniai isz mados iszejes. 
Tas knygų pardavėjas isz- 
szauke ta laikrasztininka in 
dvikova, kaip buvo daroma 
Napaleono laikais. Laikrasz- 
tininkas sutiko, nors jis nie
ko nežinojo apie kardus ir j u 
vartuojima.

Senas knygų pardavėjas 
Jean Auguste-Armand Fevre 
buvęs geras ir drąsus kari-

ninkas ta ryta labai greitai 
to laikrasztininko Merindol 
krauja praliejo. Bet ežia jau 
ne tokia baisi nelaime, nes 
pralietas kraujas buvo tik isz 
to laikrasztininko rankos, 
kur jam buvo biski su kardu 
indrieksta. Bet tam knygų 
pardavėjui buvo gana ir jis 
dabar jaueziasi kad jis savo 
garbe apgynė ir tam laik- 
rasztininkui atkerszino.

KONFERENCIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

St. Louis mieste, Delphia 
Mercurio pasiaiszkino polici- 
jantams: Kodėl ji paleido tris 
szuvius isz revolverio in savo 
sužieduotisi: “Jis norėjo ati
dėti musu ženystos diena. ’ ’

•Seattle mieste, Norman E. 
Proctor, policijantas sugražino 
savo revolveri, .savo lazda ir 
savo policijanto ženklą ir prisi
pažino, kad jis per tris mene
sius savo pareigas ėjo važiuo
damas in darba su pavogtu au
tomobiliu.

In State College, Pa., Perde- 
tinis ir studentu prižiūrėtojas 
"William S. Hoffman, pasitrau
kė isz savo vietos ir prisipažino 
kad keturios deszimts metu at
gal jis iszpyle vedra vandenio 
ant visu profesorių gaivu, ir ki
ti studentai buvo nubausti už 
dyko.

1 Sali uite vienas neva czystas 
Amerikietis pradėjo kaulyti 
svetimtauezius, kad svetimtaiu- 
cziai ežia in Amerika atvažiavę 
per daug reikalauja ir per daug 
gauna isz kraszto kuris jiems 
nepriguli.

Butkus stovėjo prie 'baro, ir 
negalėjo nei savo alų iszmaukti 
isz to piktuliu), 'besiklausyda
mas: Kaip tas szimto procento 
Amerikietis- bliuznija? Neisz- 
kentes Butkus padėjo savo sku- 
neri ;ant baro, atsigryžo iii ta 
czysta Amerikieti ir pasakė:

“Klausyk,'broleli mes gal ir 
ateiviai, svetimtaueziai, bet 
niekados szito nepamirszk. Asz 
atvažiavau in szita kraszta su, 
marszkiniais, kelinėmis ir siu 
paltu, ir asz užsimokėjau už ta 
savo kelione. O tokie kaip tu, 
kurie ežia užgimete, nieko už 
savo kelione nemokėjote, nuogi 
atėjote ir viską, turėjote isz szi
to kraszto gauti! Asz nei tusz
czias, nei nuogas ežia neatėjau. 
Ar tu tiek pat gali apie save pa
sisakyti ? ’ ’

kurie dar syki stengsis susitar
ti yra:

Amerikos, Dean Gooder-ham 
Acheson, penkios deszimts sze- 
sziu metu amžiaus, kuris ėjo 
mokslus in Groton, Yale ir 
Harvard Universitetus. Jis la
bai aiszkiai kalba ir labai grei
tai gali atsakyti. Retas kuris 
gali ji suszneketi ar suvedžioti. 
Jis prisėdėjo su aavo patari
mais kai buvęs Amerikos Se
kretorius tvarkė ir renge ta 
paszelpa Europai.

Anglijos Ernest Bevinas, 
szeszios deszimts asztuoniu me
tu amžiaus žmogus, kuris pa
siekė savo augszta vieta pra
kaitu ir darbu, nes jis.yra gi
męs isz biernu ir prastu tėvu. 
Bevinas yra labai greitas su sa
vo atsikirtimais, labai greitai 
supyksta ir beveik storžievisz- 
kai atsikerta. Jis kelis sykius 
susikirto su Rusijos Molotovu, 
ir Molotovas turėjo nusileisti.

Francuzijos, Robert Schu
mann, szeszios deszimts dvieju 
metu amžiaus, mokinęsis Bonn 
Berlyno, Muencheno ir Stras- 
bourgo Universitetuose. Jis 
jau senas vilkas politikoje ir

dipliomatijoje.
buvo Gestapo suaresztuotas ir 
in kalėjimą patupdintas. Jis 
yra narys ir vadas labai popu- 
larios Kataliku Republikonu 
Partijos. Jis yra lieto ir szalto 
budo žmogus ir retai kada in 

i sikarszcziuoja.
Rusijos, Andrei Yanuarie- 

vich Vishinskis, szeszios de
szimts penkių metu senumo, 
ejes mokslus Moskvos Univer
sitete, kur jis‘vėliau ir mokino. 
Jis yra paraszes daug knygų. 
Jis yra apsukrus ir iszkalbus 
advokatas, ir "labai greitai insi- 
karszcziuoja. Jis pragarsėjo 
Tautu Sanjungos posėdžiuose 
kai jis intartinejo Amerika kad 
Amerika rengia kita kara ir 
kursto kitas tautas ta kara pra
dėti.

Szitie keturi didžiūnai dabar 
svarstys tuos klausimus, ku
riuos kiti negalėjo iszriszti'

Svarbiausias klausimas tai 
yra paezios Vokietijos klausi
mas. Jau daugiau negu keturi 
metai prabėgo nuo karo pabai
gos kai Vokiecziai buvo su- 
muszti. Vokiecziai gyvena pa- 
czioje Europos szirdyje, jiems 
jau insipyko svetimtaueziu val
džia ir jie nori savotiszkai save 
valdyti ir tvarkytis. Rusija ir 
Vakarines Tautos nori Vokie- 
cziu paramos, nes Vokietija,

Mokinta Papūga

Paryžiuje, vagiai insilauže in 
cirkas ir pavogė liūtą, liava. 
Ka jie su juo ketino dary ti, po
licija nežino.

In Oakland, California, Bert 
W. Harberg 'buvo suiairesztuotas 
už tai, kad jis kokiam ten žmo
gui pardavė tilta, kuris val
džiai prigulėjo.

Iii Quincy miestą, California, 
valdžia pareikalavo kad Henry 
B. Davis sugražintu szimta ir 
dvideszimtš doleriu, kurie jam 
buvo sumokėti, už tai, kad jis 
neteko darbo. Bet valdžia tik

Vienas didelio sztoro savi
ninkas, kuris turėjo daug dar
bininku, niekiam nesakęs, iszsi- 
iindavo isz stalcziaus kiek jam 
reikalavo pinigu. Kai darbi
ninkai stengdavosi sudaryti 
sanskaita isz dienos biznio, jie 
niekados negalėdavo sudaryti 
pinigu atskaita, nes nežinoda
vo kiek ju savininkas ta diena 
buvo pasiėmęs?

Darbininku virszininkas gra
žiai patarė tam savo bosui, kad 
jis paliktu maža raszteli stal- 
cziuje, paraszydamas kiek pi- 
nig’u jis ta diena pasiėmė? Bo
siąs sutiko, ir ta vakara darbi
ninkai rado szita raszteli: 
“Asz pasiėmiau visus pini
gus.” Stalczius buvo tuszczias!

Per kara , jis kad ir sumuszta ir nugalėta, 
sudaro didžiausia tvirtove vi
soje Europoje. Dabar visi tie 
didžiūnai Ministerial visomis 
galiomis stengsis gerintis Vo- 
kiecziams, bet tuo paežiu sykiu 
sulaikyti ir suvaldyti nauja 
Vokietija.

Dabar iszrodo kad Sovietu 
Rusija per daug nesiprieszins 
ir stengsis nors kaip susitarti 
ir susitaikinti, bet kaip isz tik
ro bus kai tie Ministerial sesis 
prie stalo ir pradės savo dery
bas, dar per anksti pasakyti.

KINIJOS
KOMUNISTAI

Kad Rusijai tas baisiai nepati
ko aiszku isz to kad be jokio ka
ro ar susikirtimo Sovietai vėl 
atidaro kelius ir vieszkelius in 
Berlyną. Kaip tik už tai visi 
laikraszcziai Rusijoje beveik 
nieko nesako ir laikraszcziai 
nieko neraszo apie ta susitaiki
nimą, ir kaip tik už tai Rusijos 
valdžia visomis pastangomis 
stengiasi užeziaupti, nutildyti 
ta “Amerikos Baisa,” kuri 
programa yra siuneziama in 
Rusija per radija.

Kremlinas prisipažinsta kad 
ežia ne po jo noru, nes savo 
žmonėms nei žodžio neprane- 
sze apie derybas atidaryti tuos 
kelius in Berlyną.

Bet New York miesto Komu
nistai nebuvo nei ■ smutni, nei 
nusiminė. Jie ranka pamojo in 
Visas savo vado bedas Europoje 
o ypatingai Vokietijoje, ir di
džiavosi savo pergale Kinijoje. 
Ka Komunistai su ginklais pa
dare Kinijoje, ta jie ir kituose 
krasztuose padarys ankscziau 
ar vėliau, ar bent taip jie sako 
ir tiki.

In Union Square, kur visi 
isztikimi Komunistai susirinko 
prakalbu pasiklausyti priesz 
Kapitalistus ir priesz supuvu
sia Demokratija, Kremlino 
agentas Gerhard Eisler perspė
jo. “Jeigu tie, kurie kita kara 
dabar rengia, nesupranta tai
kingos kalbos, tai tegu jie su
pranta ta kalba su kuria mes 
dabar kalbame in Kinieczius.”

Amerikos Taryba sako kad 
mes dabar nieko nedarome apie 
Kinija, bet laukiame pažiūrėti 
kas ten bus pirm negu mes 
stengsimės kokia tvarka su Ki
nija padaryti.

Nors Komunistams labai se
kasi Kinijoje, bet iki sziol, te
nai nesiranda jokia bendra ar 
centrine valdžia. Kinija dabar 
valdo szeszio laikinos ir atski
ros komisijos, kurios vien tik 
draugiszkus santykius palaiko 
tarpu saves |

Kai tik Kinijoje insigales ko
kia viena komisija ar partija, 
tai Amerika ims derintis, kad 
ir su Komunistais.

Komunistai sako, kad jie pa
sirengė kad ir dabar derintis ir 
dipliomatinius santykius už- 
megsti, bet jie pastato savo pa
reikalavimus: Amerika turi 
nutraukti visus savo santykius 
su ta tautine valdžia, kuria ji 
iki sziol reme ir szelpe; turi pri
žadėti pripažinti Komunistisz- 
kos Kinijos nepriklausomybe, 
ir turi visa savo vaiska tuojaus

Bet Amerikos ir Anglijos 
dipliomatai kurie labai gerai 
pažinsta Kinija ir Kinieczius, 
sako kad Kinija mums dar ne- 
dingus. Jie sako kad baisi pra
raja skiria Rusijos Komunistus 
nuo Kinijos Komunistus, ir szi- 
tie Komunistai ankscziau ar 
vėliau susipesz, kaip Yugosla- 
vas Tito susikirto su Stalinu.

Kiniecziai negreitai pamirsz

Beveik visuos papūgos 
moka kaip praszyti valgyti, 
bet szita papūga, “Rebecca” 
moka valgyti su szauksztu. 
Josios savininkas sako kad 
ji moka kaip “videlci,” sza-

kūtes ir peili vartuoti prie 
stalo. Ji daug visokiu žodžiu 
žino ir moka kaip isztarti, 
nes ji randasi restaurane, už
eigoje.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Komunistai labai 
piastai ir silpnai pasirodė Ba
landžio trisdeszimta diena, ka
da jie apvaikszcziojo savo Rau- 
duonaja Diena. Jie galėjo vien 
tik Kinija pasididžiuoti per sa
vo paroda. In Union Square, 
New York mieste nei puse tiek 
Komunistu nepasirodė, kiek 
pernai tenai dalyvavo.

Komunistams visi pastarieji isztraukti isz Kinijos, 
metai buvo prasti. Jie visoje 
Europoje daug ka prakiszo, 
daug ko turėjo iszsižadeti: 
Amerika su Anglija dabar nei 
ant vieno klausimo nenusileido, 
bet Rusija buvo priversta kelis 
sykius nusileisti ir prisipažinti 
kad Amerika su Anglija dabar 
botaga laiko savo rankose. Bet 
jie didžiuojasi savo pergale Ki
nijoje, kur valdžios armijos 
traukiasi ir kur beveik visas
krasztas be jokio muszio pasi- kad Rusija iszvoge isz Manchu- 
duoda. i rijos visokiu maszinu ir viso-

_ . x . kio tavoro net už du bilijonuPrastas Komunistu pasiro- , , .. ± x . doleriu po karo,dymas per ta savo paroda turi 
daug priežaseziu: Buvusio Kiniecziai neapkenezia sve- 
Amerikos Sekretoriaus Mar-, timtaueziu, ypatingai baltu 
shall tvarka Europoje baisiai žmonių.
pakerta Rusijos intekme ant 
kitu krasztu; Atlanto Kariszka 
Sutartis grasina Rusija ir jai 
pataria del sveikatos niekur ne- 
sikiszti.

Visi galime labai lengvai su- i 
prasti kad Sovietams eina ries-'
tai, kai tik dažinojome kad jie tai pataria mums tik laukti ir j 
jau atidaro visus kelius in Ber- pažiūrėti ka dabar Komunistai 
lyną, kuriuos jie buvo uždare, j darys su tuo savo grobiu?

Kiniecziai biedni, badauja, ir 
Kiniecziu tiek daug randasi, 
kad Amerikai butu sunku juos 
iszmaitinti. O Rusija savo žmo
nes negali tinkamai iszmaitinti.

Už tai, szitie musu diplioma-

Liaiszka aplaikiau, 
Prade jau skaityti.

Vienas vyras man raszo, 
Patarima manės praszo, 

Ir in Miczigina. nuvažiavau, 
Sztai, ka asz ten pamacziau: 

l‘n viena vieta nuėjau, 
Mat, ant kėdės bobele 

sėdėjus, 
Stuba neszluotia, 

Galva neszukuota, 
Vaikai ir j u drabužiai 

neczysty't.
Vyro savo gerai neapžimi, 

Visai sveikatos neturi, 
() kada pamato gėrimo, 

Tai tuojaus suyra.
Mano patarimas tokis, 

Savo vyra ir vaikus 
prižiurekit,

Tuoin kart daugiau 
nesakysiu, 

Kita karta mano kurna
Baltruviene atvažiuos, 

Ir jums velniu duos.
* * *

Vaikas czionais Amerika 
u žangias, 

Ir sziek tiek mokslo
• iszejas,
Buna kaip reikia 

vyruku,
Neprisidės prie sportuku. 

Žino kad sziek tiek 
proto galvoje turi, 

Tai lant vėjavaikiu 
nežiūri, 

Tokis vis apie bizni 
mistiną, 

Veju jokiu nesigina, 
Nes žino, jog gyventi 

negales, 
Jeigu galvoje proto 

turės.
* * # .

Amą diena, 
Pasiemias savo autobila, 

Atlikau tolyma kelia, 
Ir pribuvau in viena miestą, 

Žiurau prie saliuno, 
Stovi vyruku,

Kiad nors koki pažinus, 
Iszrode kone visi gražiai, 

Bet geru buvo mažai.
Daugumas trauke guzute 

per diena, 
Nuolatos urvos pilni ju, 
Prigrūstos kaip kuju.
Kaip kurie isz tokiu 

vyru,
Visus savo pinigus iszmeta 

ant kazyru, 
Ten yra ir nariu ir drutu. 
Kurie kartais susiima už 

krutu.
Pakauszius vienas kitam 

. apsidaužio.
In smukius gave apsilaižo, 

O kartais susieina už 
ranku, 

Broliszkai po sudus 
iszsitranko, 

Daug tokiu vyruku, 
Pinigu sudeda ant kortu, 

Jus vyrai,
Man be smoko, 

Jok reike net bartis 
pradėti, 

Geriau užsiraszytumet 
lajkraszczius, 

Tai bus visiems geriau.
Tuom syk, 
Gud Bai.
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Motina Pagerbta

SAPNAS VERGO
^MOGUIS inejo in ' kibai ap

gailėtina lindyne kuria, na- 
niu jau negalima pavadinti. Jo 
kūnas buvo liesas, veidas rauk
šlėtas, su indubusicmis akimis 
Jis pasižvalgė aplinkui, kad 
pamatyti sumenkusią paczia 
ir maža kūdikėli,'bet ju nebuvo 
grinteleje. Jis su dideliu nu
varginau prislinko prie lovos, 
suverstos ant grindų, numėtė 
nuo savo kojų visai nudėvėtas 
kurpes ir kaip ilgas parvirto 
ant lovos. Suvargęs nuo velto 
begalinio jieszkojimo darbo, jis 
beveik greitai užmigo ir turėjo 
toki sapna, kokio ne vienas 
vergas-algininkas da neinate!'

Rodėsi jam, jog visai pasmi
lę visiszkai persikeite. Jis 
vaikszcziojo po svetima szali, 
greta beganczios grynu vande
niu upes, kurios krantai buvo 
iszkaiszyti invairiu-invairiau- 
sioinis gėlėmis, jo ausis malo
niai glostė nesuskaitytu pauk- 
szteliu skanibanczios daineles, 
kurias, kurias vandens ramus 
eziurkslejimas junge in viena 
gražia balsela. Saule puikiai 
szviete. Jis pirma syki mato 
saule teip skaiscziai spindint. 
Ant apdengtu žaliu kauru kal
neliu ir ju uksmetuose daubose 
vaiksztinejo būriai sutingusių 
galviju. Kas valandėlė, pama
žėliu eidamas toliau, jis mate 
puikius namus, pastatytus sza- 
le gražiai iszgristo vieškelio ir 
papuosztus dailiomis vejale- 
mis. Kuo toliau jis ėjo, tuo dau
giau mate ir-tuo labiau stebėjo-' 
si. Kiekvienas namas iszrode 
palocium. Juose galima buvo 
patemyti džiaugsma, juokus ir 
laime. Vieszkeliu automobilius 
slinko paskui automobiliu. Juo
se teip pat vieszpatavo links
mumas.

“Kur asz esu?” Klause jisai 
pats saves. “Ar asz esu turtuo
liu sžalyj ? Kame yra tie, kurie 
dirba?”

Apie ta jam besvarstant, jis 
priėjo prie plataus su puikiais 
bilanguojancziais javais lauko1. 
Jis dabar suprato, kad ir szioje' 
turtingoje szalyje gyvena dar-; 
bininkai, ir jo szirdis pradėjo 
smarkiau plakti.

Jisai ėjo paupiu visa diena; 
jo ausys, rodėsi, niekad nepa- 
ils klausyti dailaus vandens 
szlamejimo ir paūkszteliu 
cziulbejimo, jo akys negalėjo 
prisisotinti szaunumais puikio’s 
panoramos, kuri laipsniszkai 
priesz ji iszsivyniojo. TJ'peje bu
vo daug žuviu, vidurdienyje ir 
vakare jis pasistiprino juju me
sa. Kuomet užstojo naktis, jis 
pasidarė po medžiu i.sz sama
nų lova ir atsigulęs ilgai žiurė
jo in žvaigždėta dąngu norėda
mas iszriszti visas tas paslap
tis, kuriu sziandien jis negalė
jo suprasti.

Ant rytojaus po dvieju va
landų keliones, jis pamate mies
tą, kuris nebuvo toks, koki bu
vo pripratęs matyti. Buvo tai' 
miestas, susidedantis isz dailiu 
namu ir isz didžiu viesznamiu. 
Po viena puse buvo dirbtuves; 
in kurias plauke didele žmonių 
sriove. Czia buvo ir audžiamoji 
dirbtuve, tokia pat, kur jis ka- 
daisia dirbo. Jis lengviau atsi
kvėpė, nes sumanė papraszyti 
tenai darbo.

Kuo toliau jis ėjo miestu, tuo

“Pagalios asz suradau dar
bininkus,” sumirmejo jis, eida-j 
mas in miestą. i

daugiau jis stebėjosi visu daig
iu nepaprastumu. Ulyczios vi
sur gra'žiai iszgristos ir szva- 
rios. Trio'bos rūpestingai su-, 
tvarkytos.' Žmones visi buvo 
dailiai pasirodė ir iszrode lai-į 
minga is. Baisus trenksmas ir 
oszimas, kuris yra ueiszvengia- 
mas beveik visuose miestuose 
czionai visiszkai nesigirdėti. 
Kiekvienas žmogus, galima pa
temyti, turėjo pakaktinai laiko 
iszpildymui savo priedermiu.

“Kur asz esu,” Antru kartu 
jis paklausė saves. “Kas atsi-: 
tiko su visais žmonėmis?”

Vis daugiau jis mate nepa
prastumu. Visam mieste jis ne
mato ne vieno policisto ir ne 
vienos aludes arba smukles. Vi
sur jis sutinka dailius gyveni
mui namus. Pagalios priėjo di
dele krautuve, kurioje buvo ga
lima giaiuti viską, kas tik yra 
paša uleje.

Paėjės toliau jis atsidūrė 
sodne (parke.) Visi pasilinks
minimo pramanymai buvo te
nai. Paežiam sodno viduryje, 
kur žaidė orkiestra, gražiai 
szmirkszte in virszu puiki fon
taną. Szimtai visokio amžiaus 
vaikeliu linksminosi ant žalios 
vejales. Visi buvo gražiai parė
dyti ir visi buvo laimingi. 
Niekur nebuvo matyti pusiau 
aprengto nuplyczusio vaiku- 
ezio.

“Czia turbūt turtuoliu vie
ta” maustė jisai. “Gal bus ge
riau pasitraukti isz szitos vie
tos.”

Su pasi'bodejimu jis apleido 
sodną. Paėjės toliau jis prisiar
tino prie dirbtuves. Czionai jis! 
norėjo matyti užveizda. Vienok : 
jis labai nusistebėjo, kuomet į 
jam ineinant in dirbtuve, atsi-■ 
stojo moteriszke ir paklausė,! 
ko jisai geidžia.

“Darbo ?” Atkartojo ji szyp-1 
sodamosi. “Žinoma, jus turite 
gauti dabba. Ka jus geistumei e1 
dirbti ?

Kada jis papasakojo jai apie 
savo iszsilavinima audimo da
lykuose, ji paspaude varpelio 
guzikeli ir neužilgo inejo žmo
gus.

“Ponas Davis, ar busit teip 
malonus parodyti szitam pra
kilniam vyrui vieta, kur gales 
jis dirbti?” Paklausė ji.

Tas žmogus meiliai nusi- 
szypsojo, padavė ranka ir nu
vedė ji prie darbo.

Laikas greitai bego. Netru
kus greitai užszvilpe szvilpyne, ■ 
kuri davė visiems žinoti, kad. 
yra pietų laikas. Dirbtuvėje jis1 
teip pat patemijo nepaprastu
mus. Czionai, kaip ir ulyczioje 
nebuvo jokio skubinimo ir: 
kiekvienas darbininkas jautėsi 
laimingu. Prie to viso, czionai 
nedirbo ne vienas vaikas._ Isz- 
ejus isz dirbtuves, tas pats vy-i 
ras, kuris parode jam darbo1 
vieta, priėjo prie jo ir paemesj 
ji už rankos nuvedė in dideli 
marmuro viešbuti, kuris buvo 
■netoli dirbtuves ir in kuri trau
ke visi audinyczios darbininkai 
lyg bieziu spieczius.

Moteriszke pasitikus prie du
riu parode jiems dideli valgo
mąjį kambarį, kur buvo isz- 
tiestas su visokiais užkandžiais. 
stalas apie kuri linksmai szne-j 
kucziuodamiesi susėdo darbi-'

Padavė jam kedo. Ap
linkui stala skraidė keliolika
ninkai.

Ponia E. A. Gillis, isz Fort 
Worth, Texas, buvo paskirta 
ir pagerbta, kaipo pavyzdin
ga 1949 metu motina. Jai 
szita garbe suteikė Amerikos 
Motinu Komitetas, New 
York mieste. Ji sako kad ta 
garbe padare ja linksmiausia 
motina ant viso svieto. Ji

yra szesziu vaiku motina. 
Czia, su ja randasi keturi jos 
vaikai: ji czia sėdi su dukre
lėmis, Poniomis Evelyn Gray 
po kairei ir Eileen Plemmons 
po deszisei; jos vyras Earle 
Gillis ir sūnūs Lewis Gill 
stovi.

o □ o

patogiu mergiaicziu, paduoda- Keleivis sunkiai atsiduso.
mos invairius valgymus. “Vienok jus, esate turtin-

Atsikelus jam nuo stalo, pri
ėjo prie jo pirmutinis vadas ir 
nusivedė ji ant verandos, nuo 
kurios buvo matytis graži be- 
siriedanti pievele, kur vaikai 
linksmai žaidė invairius žais
mus. Czia ir ten fontanu prie 
fontanos liejo savo blizganezias 
srioves. Po medžiu pavėsiais 
sznekucziavosi molėtoju pore
les.

Keleivis ilgai gėrėjosi szia 
daila regyklų, po turn atsikrei
pęs in savo vada paklausė:

“Teiksitės man paaiszkinti, 
kur asz esu ? Ka tas viskas 
reiszkia ? Kodėl asz, prastas 
darbininkas, esu priimtas teip 
gražiai, kaip koksai karalius?”

“Pirmu-pirmiausiai,” pama
ži prakalbėjo vadas, “jus esate 
didelėse, žinomose jums, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
19.. metuose. Antra, jus gau
nate visa savo darbo verte, o 
treczia, kiekvienas žmogus, 
kurs dirba, yra karalium. Mes 
než i no’m kitokiu kava 1 i u. ”

gi ?” Paklausė jisai.
“Mes ne esam turtingi, sa

kant vienaip o kitaip tariant 
mes visi esam turtingi.”

Keleivis nesuprato tokios fi- 
lozofijos.

“Bet asz turiu užmokėti už 
szita mano vaiszyma?”

“Jau yra užmokėta. Asz su
prantu, kodėl jus esate supai
nioti. Jus esate gyveno . de- 
szimts metu atgal, kuomet 
vieszpatavo piešimo tvarka, 
žinoma istorijoj kaipo pelno 
tvarka. Tuomet jus, jusu pati; 
ir vaikai buvote teip nelaimin- 

' gi, kad nieko neturėjote, nes 
priversti buvote diibti už men 
ka užmokesti, tiktai penkta da
lele jusu darbo prigulėjo jums, : . , i

į o keturios penktos dalys ėjo 
dirbtuves savininko delmonan. 
Jus gyveno! lindynėse ir bada
vote, nežiūrint in ta, kad jus 
statei turtuoliams palovius, 
dirbot jiems visokius blizgu- 
czius, isz kuriu jie labai puika-

\ vojosi. Jusu vieszpacziai duo-

i da.vo turgavietes pardavimui 
jus iszidirbtu prekių. Prieszin- 
gai jus iszmeta isz dirbtuves, 
apskelbia panika ir jus su pa
czia ir vaikais turite badauti.

“ Pelno sistemai vieszpal jo
jant keli turtuoliai ome in savo 
raudas valdžia, ifistatimdavybe 
ir ka jie norėjo, ta dare. Tokiu 
bodu jie turėjo siaivo globoje vi 
sa žmonių turtą. Jus visi dirbo- 
te, o jie grobe justi darbo vai-j 
sius, už kuriuos paskui lėbavo 
ir -visokius bege'diszkumus da
re. Tu pleszikn gauja mane, 
kad moterys segali turėti tokiu 
pat tiesu, kaip vyrai ir kad mo
terys neprivalo užsiimti politi
ka, jie tvirtino, kad moterų 
svarbiausia priederme yra gini 
•dyti vaikus, o apie savo vaiku 
geroje jos jau netur tiesos ru- 
I nuties.

“Dabar gi viskas jau persi
keite, nes didesne darbininku 
puse apsiszviete ir aiszkiai su
prato savo 'dalykus ir vietoj 

i senosios vargo ir vergijos tvar-! 
kos, mes turime liuosybe, tei
sybe ir džiaugsma.” .

“Bet kaip tas viskas persi
keite?”

“Labai prastai. Darbininkai 
paėmė in savo rankas valdžia 

i ir visa produkcija jie patys 
j kontroliuoja. Kiekvienas dar
bininkas gali dirbti ten, kur 
jam patinka ir beveik viskas, 
ka uždirba, priguli jam. Musu 
vaikai lanko mokyklas. Sene
liai ir nusilpnejusieji žmones 
yra visai paliuosuoti nuo darbo 
su pilnomis privilegijomis. 
Darbas yra teip paskirstytas, 
kad užtenka dirbti tiktai ketu
ris menesius in metus. Per ta 

i laika.darbininkai su pagelha' 
mašinų padaro tiek daug vis
ko, kad kitus asztuonis mene
sius jie gali būti be darbo.

“Bet jeigu kas nori, ar gali 
dirbti per ta laika?”

“Teip gali, bet jie tuomi nie
ko neiszlosz. Žiūrėkit, kada 
darbininkas iszdirba reikalin
ga valandų skaitliu, tai gauna 
tam tikra paliudijimą, su ku
riuo jis gali aplaikyti geriau
sius szios pasaulės daiktus. Su 
juomi jis gali važinėti geležin
keliu, automobiliu, važiuoti in 
tolimas szialis, gauti puikias 
drapanas, gyventi vieszbutyj, 
atsilankyti ant visokiu parodu 
ir 1.1.”

“Tas tikiėtas, ar paliudiji
mas yra geras tik vieniems ine-

Geriau Valgyk, Geriau Iszrodyk,

GeriauJauskis
Nereikia jaustis 
“nupuolusiam” vien 
del užkietėjusiu vi
duriu ir ju skaudė
jimu! Tu gali but 
taip jau smarkus, 
kaip tukstaneziai 
kitu, ka nuo 1887 
Žinojo ir vartojo 

garsu vaista skilviui liuosuoti, Trine- 
rio Kartuji Vyną. Jis moksliszkai su
taisytas isz Gamtos szakneliu, žolių ir 
augalu. Jis veikia maloniai, ‘szvel- 
niai ir tikrai iszvalo užkietėjusius vi
durius. Gauk bonka Trincrio szian
dien ir pats patirk jo geruma. (Pa
staba: Jei negautum Trinerio savo 
arlimoje krautuvėj, atsiusk $1.50 su 
tos krautuves adresu mums: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chi
cago, ir jums tuoj bus pasiusta didele 
18 oz., bonka Trinerio apmokėtu pa- 
sztu).

TRINER’S 
BITTER WINE

tams?”
“Teip.”
“O kuomet jis iszsibaigs.”
“Tuomet jo rsaviniskas turi 

gryžti prie darbo.”
“Bet jeigu jis nepanorės?”
“Tuomet jis turės pilna tie

sa badauti ‘ų- niekur nebūti.”
“O jusu moters kuom užsi

ima ? ’ ’
“Musu moterys dirba vien 

tik rasztynese, mes tikime, kad 
ranka, kuri supa lopszi, turi 
valdyti pasaule. Musu motinos 
leisdamos instatymus, niekuo
met nepanoręs savo Simams da
ryti kokia nors bledi. ”

* * *
Žmogelis iszbudo. Jo žmona 

priėjus prie lovos ruoszesi pa-

Tėvas Pasipiktino

Beisboles Žaidimas

Pavasari ir vasara tuks
taneziai žmonių kasdien eina 
pažiūrėti kaip spbrtiniskai 
loszia beisbole. Vieni važiuo
ja in didelius miestus kur 
tukstaneziai susirenka ir ge
rai užsimoka kad pamatytu

geriausius to sporto loszikus, 
kiti nueina tik ant kokio 
tuszczio loto ir, ar patys žai
džia, ar žiuri kaip kiti susie- 
dai beisbole žaidžia.

Szitas paveikslas buvo nu
trauktas kai Philadelphijos

Athletics žaidė beisbole su 
Bostos Red Sox rateliu, Phi- 
ladelphijoje. Beisbolininkui 
Taft Wright, kuris guli 
augsztieninkas, nepasiseke 
pribėgti, nes kitas loszikas, 
Birdie Tebbetts ji sustabdė.

Petras Makushak pasipik
tino ir beveik negalėjo inti- 
keti kai jis dažinojo, kad jo 
trisdeszimts trijų metu sū
nūs Povilas, gyveno toje pa
ežio j e stribo j e su juo, inlindes 
in maža skyle tarpu sienų, 
net nuo 1939 metu. Tėvas sa
ko kad jo žmona j u vaika te- 
sai indėj o ar inkiszo ir jam 
pasakė kad vaikas iszvažiavo 
kur ten in Kanada. Vaikas, 
dabar jau trisdeszimts trijų 
metu vyras yra dabar po po
licijos priežiūra. Daktarai 
nori isztirti ar jam viskas 
sveika smegenyse, o polici- 
j antai nori būti tikri kad ta 
motina ta vaika tenai neuž
darė kad jam nereikėtų stoti 
in vaiska per kara. Pats sū
nūs sako kad jis dabar nori 
stoti in kolegija ir eiti in 
mokslą.

Daktarai jau tiek dažinojo 
kad kai tas vaikas ėjo in 
augsztesniaja mokykla, jam 
mokslas nesiseke, kiti moki
niai isz jo pasitycziodavo 
kad jis buvo toks storas ir ne
tikės. Už tai jis nenorėjo nei 
in mokykla eiti, nei žmonių 
tarpe maiszytis, ir pasidavė 
savo motinos globai kaip 
koks mažas kūdikis.

budinti ji.
“Kelkis eik prie lango! 200,- 

000 bedarbiu ulycziomis mar- 
szuojiai prie miesto majoro rei-
kalanti darbo!” /

GALAS

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
lieki!. 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. 100 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: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, 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, Sžv, 
Kristupą, Juokingi szposelėi, 
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-IJESS”
WRITING SET3

by

Choose The Right Point
/or

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; 
lo kelione po svietą ir liudymasl 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas : ' 4

į Saule Pub. Co., Mahanoy CJįtj
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Žinios Vietines Mirszta

ii

Velionis gimė- Lietuvoje, atvy-l Vedėjas: B. J. Vaitkunas; Dcr 
ko in Amerika penkis deszimts kojam už Dovanas; E. Sauk už 

| metu atgal. Prigulėjo prie Szv. gražu Vestuvių Pyragu ir pons-
Vincento parapijos. Paliko du tam P. Karpieczems jo žentui

) sunu: Jurgi, namie ir
Philadelphia, tai

I i Anele,
Mahanoy Cit v ir

Prana, pons. Grimes, 
dukterį 

paiti Charles Gulden, 
tris aliukus.

Sveikiname Gar-] 
binga Sveczia atvy
kusi in musu apylin- | 
ke, Jo Ekselencija,

Vyskupas Vincentas Brizgys!
— Jo Ekselencija, Vysku

pas Vincentas Brizgys, musu 
(apylinkes žmonoms jau yra pa-' ] 
Vystamas, nes jis keli menesiai. | 
atgal ežia, apylinkėje apsilanko į 
ir sudarė labai gražu ir gera in- ■ | 
.spūdi, savo kuklumu. Jo Ekse-j į 
lencijia atnaszavo Szventas Mi-i 
szias Szv. Juozapo bažnyczioje, 
Ketverge ry ta, p vakare po pa
maldų pasakė pamokslus kuris 
sužavino visus klausytojus ne 
tiek su savo iszkalbingumu, 
kiek su tuo kai jis turi • Lietu
viams pasakyti apie Lietuva ir 
Lietuvius. Jo Ekselencijos tiks
las yra supažindinti iszeivijos 
Lietuvius su Lietuvos likimu ir ] 
su Lietuviu reikalais, tremtyje. 
Jis jokios partijos neatstovau
ją ii’ in jokia politika nesikisza.

Vyskupas Brizgys yra labai 
malonaus budo žmogus, kuris!. ....

, . . i • I Birželis szaltas ir szlapias taisavo szvelniu pasielgimu: . . . 1
t , ..... v daugiausiai (būna prastas me-traukte prisitraukia žmones °

. ji -i I tas. Jeigu Birželyje sziaurinis pne saves ir duoda puiku pa- ° . .
□ . T. , - I puczia tai ne greit perkūnijayyzdi kitiems isz Lietuvos at- 1 . _ . ° .. .

vykusiems in Amerika kaip pa-' 
sielgti. Toks asmuo nesza gar-1 
bes visiems mums Lietuviams.
Kad daugiau tokiu susilauktu
me. Eina gandai kad jeigu Jo 
Ekselencijai bus laiko, jis daly
vaus ant Kunigo Mykolo Dau
manto Sidabrinio J ubilie jaus 
ateinanti menesi. Jis jau yra 
buvęs Giitardvilleje, kur žino- į n.1 
nes dar ir sziandien prisimena 
ji ir laukia jo sugryžimo.

Szvento Juzapo parapijos 
klebonas, Kun. Pijus Czesna 
maloniai pasikvietė Jo Ekse
lencija pas slave ir pas savo pa- 
rapijieczius in Mahanoju.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Bedo.

Daug žmonių svecziuo- 
si mieste isz kitu miestu, pa- 
puoszti kapus savo mylimųjų.

— Szimet miesto High 
School užbaigimas invyks, Pa- 
nedeelyje, Birželio (June) 13-ta 
diena.

— Subatoj Szv. Augustino. kietafjau
Panedelyje pripuola) 

Amerikoniszka szvente “Me-į 
įnoriai — Decoration Day, arba į rao Kapu j| irllsiujn Kareiviu 
Kapu Puoszimo Diena.“ 
syklos nedirbs.

— Kita sanvaite:

ponstvams: r.] 
Krolidis, P. Yonikas, J. Maso-1 
nis, P. Sauk, Jr., A. Andrusz-: 
kieviez, R. Jowall, A. Masonis;! 
Dėkojamo visiems už Linkeji-ĮJo pati Prane mirė 1928 m. Lai

dos Petnyczioj, isz A. J. \ dins- mus, ponstvams: J. Rutkaus- 
ko koplyczios, su apiegomis kas, B. I. Brauk, W. Bogus, J. 
Szv. Vincento bažnyczioje 9-ta Malonis, ponioms: M. Vaitku- 

: valanda ryte ir bus palaidotas nas, O. Masonis, P. Dulskiene, 
I in parapijos kapines-Frack v ii- A. Stravinskiene 
ileje.

M. Marcino- 
nei, B. While, J. Morasei, W. 
Spurdi, E. Cekoppi, A. Brun-

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Iris Davis, duktė 
Jack Davis Amerikieczio 
laikrasztininko, dabar mirsz
ta nuo kokios ten voties ant 
jos smegenų. Jos tėvas per 
laikraszczius ir per radija 
szaukiasi pageltos isz moky- 
cziausiu Europos daktaru, 
kad jie stengtųsi jo dukrele 
iszgydyti. Daktarai, kurie jo 
dukrele dabar prižiūri sako 
kad nėra jokios vilties ja isz
gydyti.

Frackville, Pa. — Sirgda-i nak, P. Brūzgai, M. Skinner, J. 
Gaižios; ponams: V. Akstinas,) 
A. Matacziunas, F. Lozoway, 
H. Thompson, P. Bruzgule, F. 
Braun; ponstvams: J. Jowall, 
C. Amsby, J. Supetris, T. Kar- 
powich, J. Dumi, L. Galubicky, 
J. Glabush, J. Lokavicz, P. Pan-' 
sėlis, P. Gabrėnas,

Mažucziai

JOHM KOVAL
. . . KVIETKININKAS . . .

Kvietku Del Visokiu
Pareikalavimu Už Žemiausia:

Prekes

mas ilga Miką, Povilas Stankie- 
viczius kuris gyveno pas M. 
Druliene, 9 So. Second Uly., nu
mirė Panedelyje 8:45 valanda 
ryte. 'Ginies Lietuvoje. Jo pati 
Ona, mirė trys metai atgal. Pa
liko broli Jurgi, mieste, du aliu
kus: Petnai Alphonse ir Juozą 
Stankieviczia, mieste, taipgi 
anūkes: M. Neverauskiene, Phi
ladelphia ir Mare Schultz, New 
York. Laidos Petnyczioj su 
apiegomis Apreiszkimo P. M. 
bažnyczioje 9:30 valanda ryte, 
ir palaidos in parapijos kapi
nes.

i griaus. Jeigu Gervazo dienoje 
! lyje, tai bus per 40 dienu lie
taus. Koks szitas menesis tai 
toks bus ir Gruodžio menesis, 

į nes jeigu szitam menesi sziltai 
tai aname bus szalta; Ketverge 
Szv. Marcelino; Petnyczioj 
Szv. Klotildos, taipgi ta diena 
1808 m. Jeffersono Davis Gimi- 

) mo dienai; Subatoj Szv. Pran- 
į ciszko Cara., taipgi pasninkas 
priesz Sekmines.

Panedely je Amerikos 
Tautiszka Szvente, Redakcija 
“Saules” bus uždaryta per vi
sa 'dienia, taipgi Bankai, pacz- 
tas ir kiti bizniai bus ta diena 
uždaryti.

— Szvento Juozapo Mo
kyklos Vaikucziu Mokslo Meto 

Į Užbaigimo Programas atsibus 
j Nedelioj, Birželio (June) 12-ta 
diena, Parapijos Svetainėje 7ta. 
valanda vakare. Vaikai atlosz 
operette, “Balt-Sniege ir Sep
tyni Nyksztukai,” taipgi bus ir 
inviaiiriu szokiu ir dainų. Ti- 

yra pardavinėjami 
po 50c.

Panedelyje Papuoszi-

Diena. Bus paroda 9-ta valanda 
| isz ryto per American Legion, 

Nedelioj. Foreign Wars j(r Amvets Vete- 
pripuola Szv. Marijos Marg, de rami ir kitu draugijų,
Pas., taipgi ta diena 1226 me- bus ceremonijos ant Protesto-
tuose, Lietuvilai pergalėjo Mo- i niszku kapiniu prie Kareivio 
zurus; Panedelyje Szv. Joan ] stovylio. Publikines ir ir Pa

rapines Mokyklios bus uždary
tos.

po t am

Ark., taipgi ta diena yra Pa- 
puoszimo Kapu Mirusiųjų Ka
reiviu kurie žuvo per Civilini 
kara 1861—1865 m., ir per 1-ma 
ir 2-tra kada; Utarninke Sziv. 
Angelos Mer., taipgi ta diena 
1425 m., Lietuviai pergalėjo 
Gudus, Romelyje; Seredoj pir
ma diena Birželio (June), me- 
liesis pąszvenstas ant garbes 
Szvencz. Jėzaus Szirdies, taip
gi ta diena yra Szv. Justino; 
..Ūkininku priežodžiai: Jeigu

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

Shenandoah, Pa. — Senas 
angliakasis, 'bedarbis žmogelis 
Juozas Oanovicz, 61 metu am
žiaus, kuris buvo ant burdo po 
Nr. 239 E. Coal Uly., likos su
rastas negyvas savo miegamam 
kambaryje Panedelyje, 6-ta via- 
lainda vakare. Jo kūnas likos 
palaidotas Ketverge popietu 
per Graboriai J. A. Oiiavitz ir 
palaidotas in Kalvarijos kapi
nes.

— Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Alt. ligon'bute: Do
rota Banonis isz miesto ir Do
rota Mesavlage isz Girardville.

B35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.
mum. l̂I.Wt-11.. .Ill .............

Girardville, Pa. — Senas gy- 
] vemto jas Jurgis Zelvis, 72 metu 
] amžiaus, nuo 339 N. Second uly. 
i likos užmusztas butlegeriname 
Į mainuose arti miesto,. Utarnin-

Minersville, Pa. — Ona, pati 
Mykolo Valakieviczio, kuri sir
go per dvi sanvaites, numirė sa
vo namuose. Paliko savo vyra 
Mykolą, dvi dukterys, sunu, 
taipgi du brolius ir trys sese
rys. Laidotuves invyko Seredos 
ryta su apiegomis Szv. Pran- 
ciszko bažnyczioje ir palaidota 
in parapijos kapines.

Metheun, Mass. — Ponstva 
Stanislovas ir Ona Jowalliai, 
dekoje visiems už pa rengimą 
jiems “Supnaaa Parte,” ap- 
vaiksztinimo ju 25 metu Vedu
sio Gyvenimo, Balandžio 30-ta 
diena 1949 m. Dėkojame, Pa- 
renginems: ponoihs: Mare Del
tuva, M. Masonis; Pagelbinin- 
kems: U. Balievicz, M. Marci- 
nonis, E. Brusguliene, J. Kasu- 
lionis, D. Savickiene, S. Balie- 
vieziene; Pagelbininkanis; J. 
Masonis, A. Deltuva, C. Marci- 
nonis ir J. Kasulionis; Vakaro

1 .i ke apie 4:30 vialanda popietu. j
i ‘ . 1

Ann Cole Kernodle, trijų 
metu ir jos brolukas Robert 
Kernodle, isz Burlingtos, 
North Carolina, buvo szitaip 
aprėdyti, kai jiedu nesze 
kvietkas Prezidentui Truma-

1 Fusco nui’ kai Amerikos Revoliuci- , 
Mangano M. .Ginsies ^visiems! > Duktero draugyste atida- 
tiems kur ju pravardei liepa-1 " savo Penkios de3zimts asz- 
dota, tariame Szirdinga aeziu. į tuntą seimą.
Su pagiabba, Stanislovas ir Ona ■
Jowalliai. x — J ir ta vyra pats nuszove.

Timothy Herst, szeszios de-
DADI7I lA NTI17IUWfrA szimts penkių metu amžiaus
I Jl 1HiorBininlra a tarno vioQ9!pmt.viP

VIESZBUTYJE
PHILADELPHIA, PA. — 

Vyras ir moteris buvo nužudyti 
La Re ve vieszbutyje, hotelyje, 
ant 9-tos ir Columbia Uly. Po
licija tuoj aus suaresztavo tos 
moteriszkes. vyra Clyde Mit
chell ir sako kad jis prisipažino j 
kad jis juos nuszove.

Nužudytas buvo Fred Sherid1 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus ir Ponia Julia Mitchell, 
dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus. Jiedu buvo ta kamba
rį pasisamdė ir tenai buvo per 
tris dienas.

Tos moteriszkes vyras buvo 
suaresztuotas, kai jis atėjo pas 
policijantus, praneszti kad jo 
žmona buvo dingus.

Policijantas Saržentas Ber
nard O’Donnell ir detektyvas 
Henry Dermedy sake kad jos 
vyras Clyde Mitchell, trisde
szimts dvieju metu amžiaus 
prisipažino kad jis savo žmona

darbininkas tame vieszbutyje 
sako kad jis iszgirdo taip kaip 

i du szuviu apie ketvirta valan- 
j da po pietų, bet jis mislino kad 
tai koks pravažiuojantis auto
mobilius.

Policijantai rado virve kabo- 
janczia isz lango, ir kai jie nu
ėjo pažiūrėti isz kur ta virve 
kybo j a, jie rado tuodu nuszau- 

■ tu ant grindų tame kambaryje.

Telefonas 764

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

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Brolis Ir Sesute

B w

V V- • WagKU

a. 1

FORDO STRAIKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Laivyno Leitenantas Geor
ge M. Thomson duoda prisie- 
ka savo sesutei, Esther May 
Thomson, kuri stojo in Lai
vyną kai tik užbaigė savo 
slauges mokslus. Ji slauges

mokslus ėjo in San Diego 
slaugiu mokykla, ir dabar 
yra paskirta darbuotis in 
Long Beach Laivyno ligoni
ne.

valandos. Fordo fabrikuose jie 
gaudavo mažiausia doleri ir 
szeszios deszimts keturis cen
tus ant valandos.

Automobiliu darbininku uni
jos vadeli nenorėjo szitu straiku 
bet kai darbininkai sustraikavo 
tai unijos vadai buvo priversti 
eiti sykiu su savo nariais.

Kai mes szita straipsneli ra-
szome tai jau unija stengiesi su nigus nedarytume ir negaletu- 
kompanija susitarti vienuolik- me daryti. Musu vadai jau da
ta syki, be jokio pasisekimo. bar mato ir prisipažinsta kad

KOMUNISTAI UŽI
MA SHANGHAI 

MIESTĄ

jie baisia klaida padare keletą 
metu atgal, bet dabar jau per • 
vėlu atitaisyti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jas tenai, o to mes už jokius pi-

Musu valdininkai dar vis ti
kisi kad tenai gal viskas ant ge
ro iszeis, nes jie turi vilties kad 
Kinijos Komunistai gal pasi- 
prieszins Rusijai taip kaip Yu- 
goslavijos Komunistai su savo 
vadu Tito pasiprieszino. .

a


