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Sovietams Rupi Vokietij a
Isz Amerikos

SLAUGE GAVO 
$185,000

PITTSBURGH, PA. — Pa
nele Marie, E. Timmons, dvide- 
szirnts septynių metu amžiaus 
slauge apskundė Pittsburgh 
Railways kompanija. Ji teisme 
priparode kad ji dabar nieka
dos negales dirbti, del to kad 
ji labai susižeidė kai gatveka- 
ris, strytkaris susimusze su 
automobiliu Gegužio antra die
na, 1947 metuose. Ji dabar ne
gali nei pavaikszczioti nuo tos 
nelaimes.

Ji reikalavo net tris szimtus 
tukstancziu doleriu, bet teis
mas jai paskyrė $185,000. Tiek 
pinigu del nelaimes Allegheny 
apygardoje dar niekados nebu
vo vienam žmogui paskirta.

JAMES FORRESTAL

Pagerbtas, Paszarvotas
Ir Palaidotas

NEW YORK, N. Y. —
Musu valdininkai sykiu su 

musu Prezidentu Trumanu gal 
pasimokino isz musu Lietuviu 
ar gal kur nors girdėjo musu 
priežodi: “Apie mirusi arba 
gera arba nieko.” Visi jie, kaip 
papirkti dabar aszaras lieja ir 
sako koks geras ir koks myli
mas buvo James Forrestal! Vi
si atsilankė ant szermenu ir 
daug labai gražiu ir graudinan- 
cziu prakalbu pasakė.

Kai James Forrestal gyveno 
ir buvo Apsaugos Sekretorius, 
mes kaip ir kiti laikraszcziai 
daug sykiu su juo nesutikome 
ir drysome taip raszyti. Jis nu- 
siskunsdavo kad jis negalėjo 
laikraszcziams atsikirsti ar 
tiems laikrasztininkams atsa
kyti, nes jis nebuvo nei raszy- 
tojas nei laikrasztininkas. Bet 
jam buvo daug progos atsikirs
ti ir atsakyti, nes radijo skelbė
jai Ir žurnalu ir laikraszcziu 
redaktoriai visados paskelbda
vo ka tik James Forrestal no
rėdavo pasakyti ar praneszti.

Daug laikrasztininku pa
smerkdavo visus James Forres
tal prieszus, bet tuo paežiu sy
kiu szmeiždavo buvusi Ameri
kos Prezidentą, Roosevelta.

David Lawrence, laikraszti- 
ninkas, kuriam Washingtone 
jau viskas žinoma ir kuris ne 
taip greitai aszaras lieja, bet 
visados teisybes laikosi paste
bėjo: “Nelaiminga ir liūdna 
pasaka apie ta nelemta James 
Forrestal mirti bus visiems 
aiszkinama kaipo sunkaus dar
bo ir pasiaukojimo auka. Ži
noma, darbas ir rūpestis daug 
prisidėjo, bet jeigu mes drysi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kariszkas Laivas Parszlubavo
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, Per Daug Karisz-
ku Bomberiu

Buvo Užsakyta

Anglijos kariszkas laivas 
“Consort” parszlubavo in 
Shanghai uosta ir jurininkai 
isznesze savo žuvusius ir su
žeistus draugus. Szitas lai
vas susikirto su Komunistais 
ant Yasgtze upes. Komunis
tai ji apdaužė su apmotais 
nuo kranto.

Amerikos kareiviai ir juri
ninkai sudarė Garbes Sargy
ba, kai tie mirusieji ir su
žeistieji buvo iszneszti isz to 
apdaužyto ir apszaudyto lai
vo.

Amerikos kariszki laivai

greitai pasitraukė isz tos vie
tos ant tos Yangtze upes, kad 
jie nebutu intraukti in ta su
sikirtima tarp Komunistu ir 
Anglijos kariszko “Con
sort” laivo.

Anglijos valdžios atstovai 
baisiai dabar pyksta ir nori 
žinoti: Kas ežia kaltas kad 
tas ju laivas taip pakliuvo, 
ir kodėl kiti Anglijos karisz- 
ki laivai nepribuvo tam lai
vui in pagelba? Jie ypatingai 
nori žinoti: Kur tuo laiku bu
vo visi Anglijos kariszki ero- 
planai ir tas kariszkas laivas

kuris veža tuosos kariszkus 
eroplanus?

Nors Anglijos valdžia gra
sina kad Komunistai turės 
atsakyti už szita užsipuoli
mą, bet vargiai kas isz to bus 
nes jau ir dabar Anglija ren
giasi derintis ir t ikintis su 
tais Komunistais, kai tik 
nors kokia valdžia tenai in- 
ves. Mat, Anglijai labai rupi 
užsienio pramone; jai teipgi 
rupi palaikyti savo nuosavy
bes tuose krasztuose.

James Forrestal Palaidotas In 
Arlington Kapines Virginijoje; 
\Atlanto Kariszka Sutartis Ne
gales Būti Intakinga Be Vokieti
ja; Mainieriu Bosas Daro Dery
bas Su A nglies Komp. 9 A t stovais

Sovietu Rusijai dabar jjNIJOS IR VALDŽIA 
isznaudoti Vo 
reikalauti dau 
tai pinigais, ta

PARYŽIUS, 
negalima ir nevalia toliau 

i kieti jos ar isz Vokietijos 
giau kokiu atlyginimu, ar 
voru ar maszinerijomis.

Szitaip atkirto Rusijos atstovui Vishins-

KOMUNISTAS
GEARHART EISLER

pareikalavimus ir už tai kad jis j 
palszyvais pasportais atvažia
vo in Amerika.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

T arptautinis. Klausimas
Del Prasikaltėlio NASZLE NUSIŽUDĖ

Szoko Po Traukiniu;

Trijų Vaiku Motina

PHILADELPHIA, PA
Keturios deszimts 
metu amžiaus naszle,
Alice R. Guest, buvo ant sykio 
užmuszta kai ji szoko po Penn
sylvania Kompanijos traukinio 
ratais, netoli nuo Bradford 
Hills, apie dvi mylios nuo 
Downingtown,

Ji buvo motino trijų vaiku: 
Marshall, keturiolikos metu, 
Susan, vienuolikos metu ir Da-

LONDON, ANGLIJA. — 
Beveik visi krasztai turi noTs 
kokias sutartis kaslink prasi
kaltėliu kurie, viename kraszte 
prasikalsta ir paskui in kita 
kuri kraszta pabėga. Pirmuti
ne tokia sutartis tarp Amerikos 
ir Anglijos buvo 1794 metuose, 
o paskutine tokia sutartis buvo 
sudaryta 1931 metais.

Tas krasztas, kuris reikalau
ja kad prasikaltėlis butu sugra
žintas, turi to kito kraszto teis
me priparodyti to pabėgėlio 
prasikaltima. Czia paprastai 
kalbama apie paprastus prasi
kaltėlius. Anglijos teismas ir
Anglijos valdžia griežtai už- vid, devynių metu amžiaus. Jos 
draudžia gražinti politini pra- vyras pasimirė apie du metai 
sikalteli. atgal.

• • j

Tai dabar to Komunisto Eis- Policijantai sako kad Ponia 
ler klausimas yra svarstomas Guest huvo labai nervuota kai 
teismuose Londone. jį savo vaikus iszleido in mo-

Gearhart Eisleris yra gimęs kykla ir pati pasiszauke takse. 
Vokietijoje, ir buvo Amerikoje Draiverys tos taksės sako kad 
vadinamas kaipo vyriausias jis ja nuveže in Bradford Hills 
Komunistas. Jis buvo paleistas kur ji paprasze kad jis ja isz- 
ant $23,500 kaucijos ir lauke leistu prie tilto. Jis sako kad 
teismo. Jis buvo suimtas ir su- kai tik ji pamate traukini atva- 
aresztuotas už melagystes po žiuojanti greitai perbėgo per 
prisieka, ir už tai kad jis nie- kelia ir iszsitiese ant geležinke- 
kais palaike musu Kongreso lio ir buvo suvažinėta;, sutrinta.

Darbininkai Ir 
Kompanijos

KLAUSIMAS APIE
B-36 BOMBERIU

PIRKIMĄ

kiui Amerikos Sekretorius, Dean Acheson 
toje Konferencijoje, Paryžiuje. Jis Sovie
tams staeziai pasakė, kad Rusija nieko dau
giau isz Vokiecziu negali pareikalauti.

Su szitokiu pareiszkimu Amerikos Sek
retorius Sovietams duoda žinoti, kad jie 
jau negali tikėtis apvogti ar isznaudoti Vo
kieczius.

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresmonas James E. Van 
Zandt, Republikonas isz Penn
sylvania užvakar pareikalavo 
kad butu pilnai isztirta ir pasi
teirauta, kodėl Lakunu Sztabas 
tiek daug B-36 bomberiu, ku
riuos stato Consolidated-Vultee 

asztuoniu „. . .. ,Aircrait kompanija, kurios pir- Ponia ... . ,. . . . ,. . i mininkas ir direktorius buvo
esamasis Apsaugos Sekretorius 
Louis Johnson?

Szitas tardymas ar klausimas a 
gal vieszai iszkels susikirtima 
tarpu Laivyno ir Lakunu Szta-
bo. Lakunu sztabas tiek daug §chuman ir Anglijos Užsienio Sekretorius, 

Ernest Bevinas, sutiko su Amerikos Sek- 
Visi jie tam Sovietu Rusijos

Andrei Vishinsky, Rusijos atstovas dar 
vis tikėjosi, kad jis gales vienaip ar ki
taip inlysti ir Vokieczius isznaudoti. Ru
sijai dabar rupi Vokietija, nes Sovietai jau 
visus kitus krasztus isznaudojo ir iszmelže 
ir dabar norėtu taip pat ir su Vokietija 
apsidirbti.

Prancūzijos Užsienio Ministerio, Robert

kalba apie tuos B-36 bomberius 
ir tiek daug j u reikalauja, o 
Laivyno Sztabas sako kad to- J CtOIlUHU

atstovui, Andrei Vishinskiui pirsztu priki- 
ir kitas klausimas gai bus szamaį priparode kaip gražiai ir kaip grei- 

paaiszkintas apie Floyd B. . , T . m , a r i • , • •
Odium, Atlas kompanijos Pre-' V^lkdlll 13UtOS RtStžltC OS VoklCtlJOS 
zidentas, kuris Demokratu Par- ( 
tijai paaukojo dvideszimts asz- 
tuonis tukstanezius doleriu del 
rinkimu vajaus. Atlas kompa
nija valdo ta Consolidated-Vul- 
tee kompanija. Szitas Floyd B. 
Odium yra labai artimas drau
gas Apsaugos Sekretoriaus, 
Louis Johnson ir Prezidento

(Tasa Ant 4 Puslapio) į

kiu bomberiu tiek daug nerei
kia.

dalis kur jos valde ir tvarka invede. Vi
si jiestacziai Vishinskio paklausė: Ar Ru
sija ta pati gali pasakyti apie ta Vokieti
jos dali kuria Sovietai valdo ir apie tuos 
krasztus kuriuos Rusija laiko po savo nagaika?

Visi trys Vakariniu Tautu atstovai duo-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
Fabrikantai ir darbininku uni
jos dabar giriasi kad jie laimė
jo ant te Taft-Hartley Instaty- 
mo klausimo, bet isz tikrųjų ga
lima pasakyti kad unijos pra
laimėjo. Trumanas su savo De
mokratais teipgi pralaimėjo.

Taft-Hartley Instatymas ne
bus panaikintas, kaip uniju va
dai norėjo ir visiems prižadėjo. 
Kongresas dabar yra nusistatęs 
nors kaip suvaldyti unijas, ir 
tas Taft-Hartley Instatymas 
kaip tik duoda valdžiai ingalio- 
jima nors biski suvaldyti tas 
unijas.

Czia ne kas kitas kaltas, kaip 
tik tos paezios unijos ir pats 
Prezidentas Trumanas, nes 
kaip unijos taip ir Trumanas 
kelias klaidas padare.

Trumanas ir unijos nesiskai
tė su paprastais žmonėmis, ku
riems jau seniai ir straikos ir 
uniju vadu sauvaliavimas iki 
gyvo kailio insipyko. Unijos 
jau per didelei statiesi, nieko 
nepaisindamos, staeziai reika
laudamos kad valdžia jom tar
nautu. Unijos prisznekejo ar 
privertė Prezidentą sutikti, bet 
ne Kongresą. Kongresmonai 
yra areziau prie paprastu žmo
nių negu Prezidentas, ir jie ge
riau ir daugiau žino ko žmones 
nori negu Prezidentas. Daugu
ma Kongresmonu nesutiko ta 
Instatyma panaikinti, nežiū
rint kaip uniju bosai jiems gra
sino.

Trumanas baisia klaida pa
dare kai jis iszdryso grasinti 
Kongresmonus, kad jeigu jie 
nebalsuos kaip jis nori, tai jis 
jiems atkerszins per rinkimus. 
Szitoks tuszczias grasinimai
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Kas Girdėt
kad daugiau negu deszimts 
tuksi ancziu žmonių skris in 
Europa ir atgal in Amerika kas 
sanvaite szia Vasara.

Yale Universitetas dabar tu
ri pagaminęs ant plokszteliu, 
“rekordu” pamokas del sveti
mu kalbu. Su szitomis ploksz- 
t elemis yra ir maža knygele, 
kurioje ta svetiama kalba moki 
na kaip buvo per kara armijoje 
mokinama. Tu plokszteliu pa
mokos užsitęsia vienuolika ar 
dvylika valandų tos svetimos 
kalbos. Tolimu Rytu kalbos 
jau yra prirengtos, Francuzu ii’ 
Kiniecziu kalbos yra teipgi jau 
gatavos. Ir kitas svetimas kal
bas taip pat prirengs. Jau da
bar rengiama Rusu ir Koriecziu 
kalbos. Profesoriai svetimu 
kalbu sako, kad nuo tu ploksz
teliu galima, tiek iszmokti, kiek 
isz pusantro szimto valandų 
mokslo suole.

Butler Universitetas szi ru- 
deni inves mokslo kursus del 
loszimo: Dramos, Kalbos ir 
Prakalbu. Czia, teipgi bus at
gaivinta mokslo kursai in Grai
ku, Romėnu ir Anglu iszkalbin- 
■gus prakalbininkus. Szitokio 
mokslo jlau seniai visiems musu 
^Universitetams reikėjo. Kaip 
tankiai mes matome taip sau 
mokytas ir gabus profesijona- 

> las, ar jis butu daktaras, advo
katas, inžinierius ar kad ir dva- 
siszkis, negali slavo mintis aisz- 
kiai pareikszti, negali nei 
trumpos prakalbeles pasakyti.

Florida Valstybinis Univer
sitetas inveda kursus, mokinti 
apie ‘ ‘ Moteryste ir Szeimyna. ’ ’ 
Tokio mokslo visiems jau se
niai reikėjo, ypatingai musu 
sziu dienu naujokams mokslin- 
cziams. Tik mums rupi, kad tie 
kurie kitus mokins, patys žino
tu sors szi ta apie toki svarbu 
klausima.

Septynios deszimts metu at
gal Ruskis raszytojlais Dostoevs 
kis savo “Dienyne” szitaip ra- 
sze apie savo žmones ir apie 
Vakarines Europos Tautas:

‘ ‘ Na, ar bus karas, ar ne ? Asz 
nustebau, kad atsirastu tokiu 
žmonių kurie toki klausima 
drystu iszkelti. Asz niekados 
neabejojau, kad, mes karo isz- 
vengti negalime. Europa nieka
dos nepasitikės ant Rusijos, 
musu garbes žodžio neinver- 
tins, in mus žvairai žiūrės. Sun
ku suprasti, kodėl ir kiek Eu
ropa musu bijosi t Bet, jeigu 
Europa musu bijosi, tai ji musu 
ir neapkenczia.

“Europa,” jis toliau raszo, 
“ vislados musu neapkentė, ji 
niekados musu nemylėjo, ji nie
kados neskaitė mus savųjų tar
pe, kaipo Europieczius. Ne už 
ilgo Rusija pasirodys galinges
ne už bet kuria tauta Europoje. 
Szitaip atsitiks už tai kad vi
sos tos galingos tautos Europo
je susilpnes ir bus sunaikintos 
savo žmonių, kurie tuose demo
kratijos krasztuose dabar gy
vena kaip vergai, naszlaicziai 
ir ubagai. Jie sukils priesz savo 
isznaudotojus. O tokis sukili
mas negalimas Rusijoje.

“Ir už tai vien tik Rusija lik 
sis Europoje kaipo galingiau
sias krasztas. Europos ateitis 
Rusijos rankose! ’ ’

Žingeidu ir nuostabu kad 
Ruskis raszytojas net septy
nios deszimts trys metai atgal 
jau taip mislino ir taip rasze.

Eroplanu .kompanijos tikisi

Visi ponai ir poneles sziais 
metais važiuoja in Europa. Jie 
laivais plaukia, mokėdami nuo 
$165 iki $365 už kelione. Jie le
kia eroplanais ir moka apie 
$350 nuskristi in Londoną. Ero
planu kompanijos giriasi kad 
dabar szirnta sykiu daugiau 
žmonių keliauja su eroplanais. 
Kompanijos kurios parūpina ir 
parengia keliones, pasportus ir 
tikietus, sako kad sziais metais 
apie vienas milijonas ir penkios 
deszimts penki tukstancziai 
žmonių važiuos in Europa pasi
važinėti.

Jau dabar trumpa ir "trūksta 
laivu, ir reikia isz anksto užsi- 
praszyti vieta.

- • •
Dabar isz Nęw York 130 ero

planu iszlekia skersai mares 
kas sanvaite.

Dabar ne tik bagocziai ir mi
lijonieriai važiuoja, bet taip 
sau paprasti žmones, kurie bis- 
ki pinigu susitaupino. Europo
je galima daugiau nusipirkti 
už Amerikoniszka doleri negu 
Amerikoje, ir už tai, daug žmo
nių važiuoja tenai praleisti at
ostogas, vakacijas.

“ • • "
Amerikietis glali gauti gerus 

pietus ar vakariene geriausia
me ir brangiausiame restaura- 
ne Paryžiuje už tris dolerius, 
Italijoje už du doleriu, ir Vo
kietijoje už viena doleri. Czia 
Amerikoje jam klasztuotu ketu
ris ar penkis dolerius.

■ • •
Atostogas, vakacija, gerai ir 

poniszkai praleisti Anglijoje, 
reikia apie penkiolika doleriu 
ant dienos. Dvi sanvaites gali
ma labai gražiai ir poniszkai 
praleisti Italijoje ar Francuzi- 
joje už pusantro szimto doleriu.

1 • • ■ "
iSzveicarijoje viskas tiek pat 

kasztuoja kiek ir Amerikoje.

Vokietijos biznieriai tikisi 
kad Amerikiecziai atsivesz ir 
jiems paliks apie penkiolika 
milijonu doleriu per sziuos me
tus.

Studentai ir mokytojai szim- 
tais važiuoja in Europa.

Europiecziai sziais metais 
bus visu bilijonu doleriu bago- 
tesni, už tai, kad Amerikiecziai 
atvažiuos pas juos in sveczius.

Meksikos valdžia visomis ga
liomis stengiasi prisikalbinti 
Amerikieczius ir ju doleriukus 
in Meksika. Bet dauguma Ame- 
rikiecziu jau kelis kartus sau 
nagus apsidegino su Meksikos 
vai szingum u. M ek s i k i e c z i a i
melžte melže Amerikieczius per 
kiara, parduodami viską trigu
bai brangiai. Bet nežiūrint to, 
ir in Meksika tukstancziai 
sziais metais važiuoja ir va
žiuos.

Tie, kurie turi daug laiko ir 
ne tiek daug pinigu, bet visgi 
dar glana del keliones ar iszva- 
žiavimo, rengiasi važiuoti in 
Pietų Amerika. Czia kelione to
lima ir brangesne, bet pragyve
nimas ir baliavojimas pigesnis.

Pirkie U. S. Bonus

Saitas paveikslas buvo nuo 
kito eroplano nutrauktas ir 
parodo Amerikos du grei- 
cziausiu kariszku eroplanu, 
bomberiu, kuriedu gali grei- 
cziau negu penkis szimtus 
myliu in valanda skristi. 
Northup B-49, vadinamas le- 
kiancziu sparnu, virszuje ir 
Boeing B-47 czia lekia arti 
viens kito kad sparnai be
veik siekia.

Pirmutinis kariszkas ero- 
planas turi net asztuonis in- 
žinus ir gali skristi greicziau 
negu penkis szimtus myliu in 
valanda, antras turi szeszis 
inžinus ir gali net greicziau

KELEIVIAI

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

laukiama nauju atsitikimu kad 
tuo tarpu tarp duriu pasirodė I 
kėli policijantai, ir iszdykelius 
apmalszino. Liudvikas buvo 
užganėdintas,- jog galėjo jiems 
visiems savo prakilnu žodžiu 
burnas uždaryti ir vargsza Žy
deli nuo ju nemielaszirdingumu 
banku apsaugoti.

2
— Kaip asz tau esu dėkin

gu, geras mano drauge, tarė 
Žydelis Jusuf, Liuvikui, jiem 
dviem ant rytojaus keliaujant 
tolinus, tolinus — Vakar buvau 
tarpe labai piktu žmonių, kurie’ 
netik isz manes juokėsi, bet da! 
reikalavo, kad be tiesu ir jokios ■ 
priežasties asz jiems bausme! 
užmokiecziau! Man jau grasino! 
didys pavojus, bueziau likes j 
sumusztu ir suspardytu!

— Jokiu deku, stsake jam 
Ludvikas. — Abudu esava ke
liauninku ir jau patsai jausmas 
mudviem rodo prideryste, kad j 
atsitikus reikalui, vienas antra 
remtumem ir gelbetumem. Vie
nok privalumas tau mielst 
žmoguti, atvirai pasakyti, jog 
jeigu vakar tu butum priesz 
juos parodęs savo didesni 
smarguma. ir pasiprieszinima, 
tie piktadariai su tavimi nebū
ta taip žiauriai apsieje. Man 
rodosi, jog jusu gimines žmo
nes visi baugumo ženklus ant 
saves neszioja “?

— Taip-gi, todėl, tarė Ju
suf, — jog esu Žydu, pripratau 
jau prie visokiu persekiojimu, 
kokiu vakar buvau susilaukęs.

— Ar Krikszczionis, ar Žy
das? Kalbėjo Liudvikas,—pas 
savo žmones tol turi paguoda, 
kolai neužims tina. Dievo ir ko
kiu nors piktu darbu sa ves ne
sutepa. Paguoda yra kožnam 
žmogui gera ir reikalinga, kož- 
nas prie anos turi tiesa ir kož- 
nas ana gali naudotis; vienok O f

paguoda reik sau užsitarnauti,

Greicziausi Bomberiai

negu szeszis szimtus myliu 
skristi in valanda.

Amerikos inžinieriai vis 
stengiasi greitesnius ir di
desnius eroplanus iszrasti, 
kad jie galėtu greitai ir toli 
daug žmonių ar sprogstan- 
cziu bombų nuvežti ir paskui 
dar greicziau sugryszti.

Karininkai sako kad szito- 
kiems Amerikos greitiems 
karisžkiems eroplanams ne
reikia nei pesztuku palydovu 
kad juos apgynus nuo užsi- 
puolancziu eroplanu, nes nei 
vienas krasztas neturi tokio 
greito eroplano, kad galėtu 
szitus musu eroplanus pasi

!b gavus ja reik vėl saugiai da- 
! boti, kad neprarastum. Paguo
da reik saugoti kaipo didžiau
sia slavo turtą nuo vagiu ir vi
sokiu užpuoliku. Bet kad ta 
brangu turtą apsaugoti, reika- 
laujas drąsos. Kur drąsos nė
ra, tie paguoda žuvla ir paskui 
isz to visko nieko nepasilieka. 
Juk vakar patsai, , manding 
galėjai su savimi persitikrinti. 

t

— Ak! Atsiduksejo Jusuf, 
— bet kur galima drtasa gauti, 
kur spėkas, kad musu visa tau
ta po didžiausi u paniekinimu 
sunkumu .stena? Krikszczio- 
nys jau beveik isz savo prigim
ties mumis niekina, iszparody- 
dami visokiais .musu klaidas. 
Patsai žodis “Žydas” tur mus 
iszskirti isz tiesu, po kuriomi 
pagal paties prigimimi, turėtu 
visi būti lygus; tasai iszsireisz- 
kimas: “Žydas,” užtenka, kad ; 
mums praszalinti tiesu gertadeC 
jyste, kurioje Krikszczionys, 
to paties luomo, tos paties, kai 
kad mes, paszaukimp, liuosai 
gali naudotis; mes nereikalau- 
jam pirmose eilese būti, bet rei
kalauja. lygybes ir žmonių 
draugijoj pagnodones. Esam 
Maižiesziaus tiesu iszapažinto- 
jais ir, rodosi, kolaik isztiki- 
mais savo tiesoms ir savo tiky
bai busim, tol busim persekio
jami drla.ugijos tiesose ir nuo 
visu krikszczioniu. Vienur mus 
persekioja mažiau, bet kitur 
sunku yra ir iszkenteti.

— Užbaigkim tuos dalykus 
tarė Liudvikas, asz esu Kriksz- 
czionim, tu esi Žydu; a.sz ma
nau, jog mudu abudu su vienu 
tikslu svietan keliauja va, abu
du nori va. būti laimingais. Ne
lygybe kuri tarp musu atsiran
da, yra, jog mudu kožnas ki
taip savo tikybose esava isz- 
aukletu. Tu vien'aip, asz kitaip 
apie tikėjimą suprantava. Bet 
matai, turbut. sutinkava ant to 
jog kožna tikyba ant žmogaus 
likimo ir laimes turi tula in tek
ine : nuo tikybos priguli duszios 
ramybe ir kantrus liudnumu ir 

vyti padangėse.
Dabar musu mokslincziai 

turi iszrasti naujus karabi
nus ir naujus inrankius, nau
jas maszinas sprogstanczias 
bombas paleisti isz tu eropla
nu kai jie taip greitai lekia. 
.Tiems eroplanams reikia ir 
nauju žiūronu ir nauju radi
ju, nes jie, reikalui prisejus 
gales skristi greicziau negu 
balsas, garsas eina. Tai reisz- 
kia prieszas jokiu budu su 
geriausiais inrankiais nieka
dos negalėtu iszgirsti szituos 
eroplanus atlekiant, nežiū
rint kaip garsiai j u inžinai 
staugtu.

visokiu kartumu pakėlimas. 
Tikyba žmogų sulaiko nuo pra
žūties ir moraliszko nupuolimo, 
ir reiketu, mano mielas, mud
viem persitikrinti, kuris tarp 
mus dvieju pabaigoj gali būti 
laimingesnių.

— Jehova, pradėjo vėl Ju
suf, yra visame, Jam visi žmo
nių darbai yra matomi ir žino
mi, Jis žmogui suteikia nesu
skaitomas geradejystes, todėl 
nedėkingų reiketu liktis, kad 
Ji kokiu nors nedoru darbu už- 
rustinti; priek tlam Jehova sa
vo teisingume yra, smarkinu 
vieszpacziu; todėl manau, jog 
be tokios tikybos nei viens pa- 
saulej negalėtu sau jokios lai
mes surasti.

— Taigi turiva vienodu 
persitikrinimu, tarė Liudvikas 
eivlai svietan ir darbokiva, kaip 
kurio szirdi tikyba szildo, ko
kius vaisius iszduoda, kokia 
spėka ir iszlaikyma suteikia, 
kad kokiose nors pasaulės per
mainose Luti kaipo uoloj.

— Tavo žodžius suprantu, 
atsake Žydas Jusuf, czionai 
kalba apie tikyba, kuri prie 
tikrojo laimingumo veda, kuri 
yra žmogaus ginklu, kad turė
damas visko pilnai ueinpultum 
in puikybe ir prieszingai, kada 
mus liūdnumas ir vargas pri
spaudžia kad nepamestum drą
sos ir neinsmuktum in abejoji
mus.

Da jiedu Lutu ir daugiau kal
bėję, kad jiemsdviem kokia tai 
gaida butu kalbos nesumaisziil
si. Kokie tai daihininkai, taip
gi keleivai, eidami dainavo.

Liudvikas Jusufui padavė 
ranka ir tarė:

Ei va .mudu sykiu savo 
būvio pagerinti; tiek mano pa- 
gelbai, jeigu kada n orinis jos 
prireiktu. Nei tu, nei asz savo 
ateities nežino va; nežinova, kas, 
mudu sutiks. Džiaugsma ir 
liūdnumą tarpe saves dalyki- 
ves kaip vaiku vieno tėvo ku
ris yra danguose, kaipo geru ir 
sažiniszku žmogų.

Jusuf, Liudvikui teipgi ran
ka. padavė ir ant visko sutiko.

Tuom tarpu prie anų būrys 
virszminetu darbininku prisi- 
a rtino.

— In kur, draugai ? Suszu- 
ko viens tarp einancziu,

— Svietan, atsake Liudvi
kas.

— Laimink jum dviem, 
Dieve! Tarė nekurie. Ir mes in 
te ennam; keliaukim sykiu, tik 
turim linksmai uždainuoti kad 
laikas butu trumpesnis.

Tuojiaus visi pradėjo links
mas dainas dainuoti. Skambė
jo visos apylinkes. Užbaigus 
dainas, visi tarp save pradėjo 
kalbėtis apie kelione, apie savo 
tikslus ir abelnai apie visokius 
darbininkiszkus darbus.

— Czionai neturim ko lauk
ti, tarė viens visiems, nuo tan
kaus vaikszcziojimo kojas vos 
galim pavilkti ir jokiu budu 
prie darbo vis da negalim dasi- 
gauti. Balu gerai surasti koki 
nors amatninka, kuris už darbia 
atsakanczia užmokesti duotu. 
Asz iszsirinkcziau sau Ameri
ka. Toj naujoj žemėj vis-gi da 
galima, ka nors pradėti; tokiu 
amatninku, kaip mes, visur 
jieszko, reikalauja ir gera už
mokesti siūlo. Te koki nors lai
ka iszbuvus, galima nemažai 
pinigu surinkti; paskui galima 
vėl iii Europa gryžti, jeigu kas 
norėtu, tuokart prie savo gimi
niu galima apsigyventi. Toliau 
draugai, ka man ant to pasaky
sit ?

■—■ Neblogai jis kalba, tarė 
viens ii- antras, asz klaidžioju 
jau szeszta sanvaite ir jokio 
darbo negaliu užtikti; nuo pini
gu maisziuks jau beveik tusz- 
czias; jeigu ji in vandeni inme- 
tus, be abejones jau aid. vir- 
szaus vandens plauktu. Suiyg 
manes, asz pasirengęs in Ame
rika keliauti.

Po nekuriame laikui visi ap
svarstė in nauja, žeme nusiduo
ti.

Liudvikas su Jusufu ilgoka 
laika svarstė, ka su tuomi klau 
simu daryti, vienok galop ir 
jiedu prie viso būrio prisikerge.

— Asz gimęs Knetvorte, 
kalbėjo Jusuf, ir žinau juostu 
audimo amata. Turiu varguo
lius tėvus, kurie tik manyj vi
sa vilti padeda; man rodos, asz 
savo tėvams galecziau daug ge
riau gelbėti, būdamas kur arti
mesnėj szalyj., Bet turiu vilti, 
jog mano padėjimas Amerikoj 
pasigeris ir manės nuo mana 
tikslo nieks negales sulaikyti. 
O kad nuraszysiu prie savo my
limu tėvu laiszka, jog esu svei
ku ir daug pinigu naujojoj že
mėj uždirbu, kaip tai visi na
mie je džiaugsis ir, tikiu jog 
apie mane jie perdaug nesirn- 
pis. Žinoma, jie tik su nekan
trybe lauks mano sugryžimo.

Liudvikas iszklauses jo žo
džiu atsake:

— Jaucziu, jog ir manes te
nai kokia tai laime laukia. Bu
kit li,nksmi, laimingi ir sveiki, 
mano brangus tėveliai, Dievo 
Apveizda ir malone lai buna su 
jumis ir su manimi. *

Ir visi keliauninkai spareziu 
žingsniu linksmai pirmyn ėjo. 
Artimiausiu vieszkeliu nusida
vė prie žinomo jiems porto ir 
rengėsi in Amerika keliauti.

(TOLIAUS BUS)

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SOVIETAI
SE1LINASI

Kerta Per Žanda Ir 
Greitai Atsiptaszo

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Visi musu politikieriai ir dip- 
liomatai labai nudžiugo kai isz- 
girdo kad Sovietai ima seilin- 
tis ir gerintis ir praszytis tai
kos.

Amerikos atstovas Tautu 
Sanjungoje, Daktaras Philip C. 
Jessup pustreczios valandos 
kalbėjosi su Rusijos atstovu, 
Jacob A. Malik. Isz szito pasi 
tarimo ar pasisznekejimo nieko 
tikro neiszejo.

Tuo paežiu laiku Sovietu ka
reiviai pasikėsino priesz Angli
jos kareivius Berlyne ir Mosk
va labai greitai ir nuolankiai 
atsiprasze. Bet Moskva neturė
jo kitos iszeities nes Anglijos 
Karo Sztabas tuoj aus pasiuntė 
daug savo geriausiu kareiviu 
priesz tuos Sovietus. Tie Sovie
tai norėjo Anglams kelia už
kirsti in j u eroplanu vietas. Kai 
Sovietams nepasiseke, tai jie 
atsiprasze.

Vokietijos atstovai pareiszke 
kad kai Užsienio Ministerial 
susirinks svarstyti Vokietijos 
reikalus tai jie turi pasikviesti 
ir Vokietijos atstovus. Szitaip 
iszsireiszkia Social Demokratu 
Partija Vokietijoje.

Dabar Amerikos dipliomatai 
ir žurnalistai turi ypatingai 
budėti ir gerai apsižiūrėti, nes 
isz Moskvos eina propaganda, 
kad vien tik Rusija • jieszko ir 
nori taikos, nori susitaikinti 
ant Vokietijos klausimo.

Sovietai dabar pataria Ang
lijai, Amerikai ir Prancūzijai 
pasitraukti isz Vokietijos ir 
leisti Vokiecziams save valdy
tis. Tai skamba labai gražiai 
ir sziauniai, bet tikrumoje czia 
yra czysta ir gryna propagan
da! Sovietai nori Vokietijoje 
padaryti taip kaip jie padare 
Korėjos kraszte, kur jie isz- 
trauke savo armijas, bet paliko 
savo Komunistus, kurie armi
jos darba tęsia toliau. Dabar, 
jeigu Amerika, Francuzija, 
Anglija ir Rusija iszsitrauktu 
savo armijas isz Vokietijos tai 
Komunistai tenai tuojaus 
vieszpatautu. Musu diplioma- 
tams ir valdininkams dabar 
reikia labai gerai apsižiūrėti, 
kad jie neliktu mulkiais ir pas
kutinio kurpalo durniais.

Uncle Sam Says • i

Everyone will have a part in the
U. S. Savings Bonds great “Oppor
tunity Drive May 16-June 30. The 
armed forces are responding to the call
for volunteer assistance by offering to 
fly a number of covered wagons to In
dependence, Mo., for a big ceremony 
marking opening of the drive. They 
will then transport the wagons to vari
ous States. The covered wagons typify 
the difference between the terrible 
hardships theP original 49’ers went 
through in their search for riches and 
security and how easy it is for the mod
ern 49’er to build for a secure future.
Today you are given the opportunity j 
to invest in U. S. Savings Bonds—the ‘ 
easy way to pile up riches. In ten short i 
years you will receive $100 for every I 
$75 invested. i

V.S. Treasury Department
afBVts- r"—_---------- -— —
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MIESTELYJE Zamborszte 
vienp namelio vargingam

kambaryje stovėjo sveikas, 
stiprus ir gražus jaunikaitis, 
laikantis ant pecziu naszuleli ir
didele rankoje lazda. Tai buvo
vienturtis vargingu tėvu sūnūs 
su kuriais kitus kartus czionai 

, gyveno. Jis vadinosi Liudvi- 
• kas. Jo tėvas iszmokino sleso-

nuo ryto iki vakarui darbavosi 
vien todėl, kad tau suteikti lai -' 
me ir doru žmogumi isziaukleti. 
Mielaszirdiugas Dievas jo dar-1 
bams ir pasiszventimams lai
mino. Sztai eisi sveikas ir tu-| 
ri sveikus sąnarius. Savo ama
tai atsakancziai pažysti. Tavo! 
mokytojai ir stengėsi tave ap- 
szviesti ir žmonijai padaryti 
naudingu. Žinok gerai, jog

BALTRUVIENE

PILVO
■ GASAI!
Kencziate nuo gasu ir iszsiputimo isz 
priežasties užkietėjimo? Ar jus tu- 

I rite jausmą “pilnumo,” kuris gadina 
jusu apetitą? Tada jus turite pada
ryti, kaip daugelis tukstancziu, kurie 
sėkmingai daro nuo 1837 metu—im
kite laiko iszbandyta, atsakanti sto- 
machic-tonic vaista viduriams kuo- 
suoti.

Iriner’s Biller lline

rystes. Taigi .Liudvikas sziuom 
kartu rengėsi in kelione, nes tė
vas, motina ir jisai pats buvo 
tu nuomonių jog jaunam amat- 
nimkui neatbūtinai reikalinga, 
kaip sakosi, susipažinti su svie
tu, isz'simokinti giliau savo a- 
mata, nebūti kokiu tai tarp 
•žmonių papeiki) ir nepasilikti 
blogu žmonių draugijos sąna
riu.

Arti pecziaus ant suolelio gi
liai užsimislyjes, sėdėjo senu
kas tėvas. Motina tuomtarpu 
in virtuve buvo iszejnsi riszi- 
nio. kuriame nuo seniau kelio
nei valgis buvo surengtas ir pa
dėtas. Paprastai kaip kiek
viena motina, taip ir szi apie 
vaika nuoszirdžiai rūpinosi, o 
kas labiausiai, jog vaikas ren
gėsi tolimo kelione.

Sugryžus in kambiari, sunui 
naszuleli atidavė ir jam sujudi- 
nancziu balsu, tarė:

. — Szitai viskas, brangus se
neli, ka asz tau duoti galiu; bet 
tik Dievop vilti turekie, o Jis 
tavęs neapleis ir tau visuomet 
laime ir pasivedimas szvies. 
Ir tolimoj pasaulyje surasi ge
rus ir dorus žmones; saugokis 
tik pikto ir visokioms pagun
doms, vedanczioms prie nuodė
mių, kaip galint prieszinkis. 
Žinok, jog Dievas kiekvienoje 
vietoje atsiranda, ta; viską savo 
mislyje užlaikyk, o ypacz tuo
kart, kada nelabojo kokias nors 
kilpas priesz savo akis nužvel
gsi. O kad butu, meldžiu tavęs 
mano sunau, visuomet geru ir 
ir dievobaimingu, kokiu iki 
sziam laikui buvai; artyma 
guodok žodžiu ir darbu, o Aug- 
szcziausias Sutvertojas tave 
laimis ir palaimas bau suteiks. 
Ir koks mums, sunau, bus links
mybe, kad po keliu metu pas 
mus sveikas ir laimingas par- 
gryszi ir, kada mes tuokart da 
persitikrinsim, jog tu glailejai 
ka nors gero ir naudingo isz- 
mokti ir, jog tu savo tikėjimo 
pasilikai nepajudinamu. Tuo 
kart jau ne tėvas, bet tu galėsi 
visa amata vesti, mama užlai
kyti, galėsi susijieszkoti sau at-, 
sakanczios ir doros mergele už 
paczia, o mudu senuku melsi- 
vos prie Augszcziausiojo, kad 
tau ir tavo szeimyniai laimintu, 
kad mudu matytum tave visuo
met laimingu ir iki savo mir
ties drauge džiaugtumetos. 
Geras Dieve! Ka asz geresnio 
padariau, klaiip asz apie viską 
pamirszau! Juk jau apie tavo, 
sūneli, sugryžima asz nepriva- 
lejau nei minėti, kadangi eini 
in platu ji svietai!

■ Su tais žodžiais, senele griau
džiomis aszaromis apsiliejo. 
Po tam aszaras žiurszta nusi- 
szluosczius, prisiartino prie sa
vo vyro ir, paėmus jam už ran
kos, tarė:

—. Sunau! Lai tau niekad 
isz atminties neiszeina toji tavo 
tėvo ranka, kuri del tavęs tiek 
gero yra padarius ir kuri tave 
auginusi. Szi ranka kas diena

žmogaus gyvenimas mainosi, 
bet mainosi gana tankiai ir tik 
tasai laimingu gali vadintis, 
kuris esti visuomet kaipo uola 
ir prie blogu darbu nelinksta, 
kuri laike pasaulės vėtrų ir vi
sokiu audru yra nepajudina
ma; taigi tik tas žmogus gali < 
biiti laimingu. Tada gali būti ■ 
visuomet laimingu kuris protu 
savo palaimomis naudojasi ir, 
kad nesibijo ji prispaudus ko-į 
kiai nelaimiai ir liūdnumui.

Prie tu žodžiu motina susi-! 
laike, bet po valandėlei vėl 
tarė:

— Teve, palaimink savo šu
nį) ir jam pavelyk su Dievo glo- i 
ba. svietą keliauti!

Liudvikas mėtėsi tėvui prie 
kojų, su aszaromis melde palai
minimo ir, kada tėvas ji perže
gnojo, jis atsistojas savo gim
dytojus szirdingai atsisveikino 
ir ju namus apleido.

Tik būdamas jau toli už 
miestelio Liudvikas savo gai
lias aszaras sulaikė ir, apsi- 
sz] uostės veidą, likosi savo 
jausmu vieszpacziu. Giliai at
sidusęs pasižadėjo teisybes ir 
doros takelio neapleisti, bet vi
suomet laikytis Dievo ir Jo 
szventu prisakymu, kad tuomi 
neapgauti tėvu ir nebūti neap- 
kencziamu tarp svetimu žmo
nių.

Liudvikas turėjo tvirta du- 
szia ir sveika kuna. Mokslai- 
neje visuomet gerai mokinosi, 
perdetiniu klausė, pelai ir isz- 
guldoma mokytojais mokslą ne- 
kuomet pro savo ausis nepra- 
leizd'avo; jis kiekviena moky
tojaus žodi galėjo atminti, nes 
jam mokslas rūpėjo. Tarp 
mokiniu ji tuojaus buvo galima i 
pažinti isz jo pasielgimo ir 
augszto proto, o labiausiai isz 
mlailonaus su visais apsiejimo ir 
paklusnumo. Mokytojai ji dau
giau už kitus mylėjo ir jame sa
vo vilti klojo. Jam paaugus iii 
kaip jie tuokart juom džiaugė
si, jog ju darbas ir pamokini
mai nebuvo dyki. Liudvikas 
visuomet mylėjo teisybe, ne- 
kuomet iri savo artima kreiva 
akim nežiūrėjo, jeigu pastara
jam kas kuom nors kenke arba 
nuskriaudė. Būdamas dfai vai
ku už skriaudžiamus ir perse
kiojamus visada užstodavo, 
gindamas anuos isz paskutinu- 
ju. Tokias dorybes turėdamas 
be kuriu nei vienas laimingu ir 
geru negali būti, Liudvikas lei
dosi iii svietą; ėjo ramiai, tan
kiai maustydamas, apie'palik
tus namelius, apie savo bran
gius gimdytojus; mislijo apie 
viską su liūdnumu ir su džiaug- 
mu.

Artnantis vakarui, užėjo in 
karcziama, stovinczia prie pat 
vieszkelio. Czionai Liudvikas 

• atrado daugybe linksniu sve- 
cziu. Luidvikas pag'arbines 
Dieva ir visus pasveikinės at
skirtoj sau vietoj, atsisėdo. Ro
dosi ant jo niekas jokios atidos I 
neatkreipe. S vecziai linksmaiI

Meta Marie Keller, dvide- 
szimts vieno meto amžiaus 
mergina, yra beveik po visa 
svietą pagarsėjus, nes ji gi
mė dvynuke ‘Siamese Twin’ 
ir vienatine tokia iszliko gy
va po operacijos. Ji buvo isz- 
rinkta isz tukstancziu kitu

jaunuju, kaipo delegate va
žiuoti anVketuriu menesiu in 
Europa. Szitokias keliones 
apmoka tarptautinis jaunu 
ūkininku susivienyjimas. Ji 
buvo paskirta už tai kad ji 
labai atsižymėjo savo darbu 
ir pasiaukojimu.

dainavo ir be pertrūkio gere. 
Tarp susirinkusiu atsiženklino 
vienas savo linksmybe ir, rodo
si jog jis visu susirinkimu ko- 
mandieravo. Jisai garsiausiai 
dainavo, daugiausiai juokavo 
ir pirmiausiai savo stiklą isz- 
gerdavo. Kada rėksmas ir 
kliksmas pasiekė galima saky
ti paskutini laipsni, durys at
sivėrė ir inejo tūlas jaunlas, su
džiovęs ir iszbales žmogelis, tu
rintis ant pecziu naszuleli ir ke- 
leiviszka rankoj lazda. Bau
gingom akim in visas puses a'p-Į 
daire, paskui tuszcziia prie sta
lo vieta pamate, nuėjo ir atsisė
do. Naszuleli pasidėjo ant sta-j

ko neslakes, atsisėdo.
Liudvikas in ta viską su so

pulinga. szirdimi žiūrėjosi, ma- 
tydams susirinkusiu nemalo
ni ilguma, pasileidimą ir visisz- 
ka iszdykuma.

Da socziai pasijuokė isz 
viargszio Žydelio, visi nutilo, 
nes tarp ju kilo nepaprastas ju
dėjimas. Vienam buvo pyp
ke pražuvusi. Netekes pypkes, 
paszoko isz savo sziltos vietos 
ir pradėjo apie visus aplinkui 
szokineti, klausinėdamas: Kas 
jam pypke turėjo pavogti? 
Kožnas kiek salėdamas teisino- o
si, jog tokios vagystes negalįs 
papildyti. Staigai visi vėl ta

lo ir paskui pradėjo in visas į 
puses žvalgytis, tarsi, jieszko-i 
damas gaspadoriaus. Minė
tam žmogui ineinant in kar
cziama, visu akys prie pribu- 
viso atsikreipė. Dainininkai 
ant valandėlės savo dainas per- 
triauke ir staigai vienas isz tar
po susirinkusiu niekinancziu 
balsu atsiszauke: “lekutis!”

Ant to žodžio, visi susirinku- 
siejei pradėjo juoktis. Bet kad 
visi ant valandėlės, vėl nutilo, 
tasai pats balsas antru sykiu 
(atsiliepe:

— Ar tu? Ickuti?

Ir vėl užgimė naujas puokas; 
visi savo akis atkreipė in isz- 
juokiama ypata, bet toji prie 
stalo ramiai sėdėjo ir, rodosi, 
in tuos kvailus iszjuokimus ir 
persekiojimus nepaisė.

Piavirszutine iszvaizda ap
kalbama keliauninko . vienok 
buvo kiški keista, o veidas rei- 
szke, jog prigulėjo prie Izrae- 
liaus gimines, kas buvo prie
žastim, jog susirinkusieji so
cziai galėjo juoktis. Tasai pats 
balsas isznaujo prie keliaunin
ko atsiliepe:

— Ickau, kaip toli bus nuo 
czionai in Jerika?

Tie 'žodžiai buvo iszreikszti 
Žydiszkam dialekte, kas susi
rinkusiems davė proga vėl juo
kus sukelti.

Izraelitas matydamas, jog at
siranda. labai blogoj draugijoj, 
pasikėlė nuo savo vietos ir pa
siėmęs naszuleli su lazda, plaisu- 
ko prie duriu.

Tuomtarpu isz tarpo tu juok
dariu, vienas užbėgo jam keli 
ir tarė:

— Ickau, pasilik ezion! Kur 
gi tokioj tamsioj naktyj gali 
eiti? Czia visi sykiu galim 
linksmai nakti praleisti; lik 
czionai!

Žydelis iszsyk nežinojo ka 
pradėti, vienok davėsi perkal
bėti, nusidavė vėl in savo sena 
prie stalo vieta ir, niekam nie-

sedinti ramiai Žydeli atsiminė 
ir tuo kart jau be jokios giedos, 
visi pradėjo szaukti: Buk pa
vogta pypke tur atsirasti pas 
Žydeli, buk jis ja pavogęs. 
Girdi, visi Žydai yra vagimis 
ir teisinga Žyduką, yra sunku 
kur surasti!
- Vos kaltinamas p r a d e j o 
priesfe visus teisintis, ir viso
kius nuo saves nužiurejimus 
stumti, jau vienas isz- iszdyku- 
siu prie Žydelio prisiartino ir 
jam isz kiszeniaus pypke isz- 
trauke. Tai]) atsitikus tuojaus 
visi sukilo ir vargsza. Žydeli 
apsupo. Ant syk pasikėlė di
delis Karmas ir Žydeli vieszai 
apszauke. Žydelis keikėsi, tei
sinosi, prisiegavo, jog jis nieko 
apie pypke nežinąs ir, jog jis 
neglalis suprasti kokiu budu jin 
jo kiszeniui atsirado;-jis nie
kad panaszios m išlies neturėjo 
kad tokio nedoro darbo dasi- 
leisti.

Be abejones, jam turėjo pyp
ke kas in-kiszeniu indeli.

— Dykai teisiniesi, tuszti 
tavo iszsikalbejimai! Suszuko 
vienas po kitam.

— Ickau! Pavogei pypke, 
esi vagim; Ickau!

Tasai, kurie turėjo visa su- 
sirinkusiuju banda komandiė- 
ruoti, isz užstales prisislinko 
prie vargszio Žydelio ir juodu
ma sis, tarė:

— leidau! Kadangi esi tik
ruoju vagim,, reikia tave už ta 
prasižengimu nubausti. Taigi 
nždedam ant tavęs bausme; tu
ri karezemninkui už viską už
mokėti, ka mes visi czionai isz- 
gerem. Atriszk tsavo maszniu- 
ke ir parodyk pinigus!

— Bravo! Suszuko visi.
Žydelis neparodydamas no

ro kad tokiam betiksliam rei
kalavimui užganą padaryti, at
sirado pavojuj, kadangi neku- 
rie ji jau už peties užkabino ir 
po prievarta naszuleli isz ran
ku norėjo iszpleszti. Jie mane,

Priesz Amerikos Szvente 
“Dekoreszen Dei”
Apie Hazel tona, 

Dvi bobos susif'aitino,
Ir už plauku 

susikabino, 
Ka tik galo negavo.
Taigi, viena ne kas 

bobele, 
Suvis kaip nusiusele, 

Kožna žmogų užkabina, 
Visokiais žodžiais iszvaidina.

Kad protą turėtu, 
To nedarytu,

O kaip kas ka pasako, 
Tuojaus prieszais 

pasistato.
* * *

Laiszkas su žinia 
Skainlba isz, 

Springville miestą, 
Sako kad, 

Keletą merginos badai, 
Koki triksa padare. 

Net teip padare, 
Jog puikiai pasigėrė, 
Žmones visi juokėsi, 

Isz tu mergiciu, 
Jok nei savo namuose 

nakvojo,
Tiktai autobiluje 
per nakti pasikavojo, 

Bile gud-taim
. . turėjo,

Kas bus ant 
senatvės?

Tokius Dievulis 
nesusimyles, 

Ir nepasigailės. 
Velniai pribus,

Ir in pekla paims!
* * *

Su tokia “D. P.” 
Grinorka isz Vokietijos,

Tai jau monkie ir 
gana, 

Filadelfijoje viena.
užtikau,

Tai ne kaip apie 
ja dagirdau, 

Vyrukus užkabinėja, 
Už kožno teketi 

prižadineja, 
Visaip iszradineja,

Ant vyruku ir sako: 
Tas niekszas, 
Taip ir taip,

Tiek to, 
Kaip asz in tenai s 

pribusiu, 
Tai kaili tai .
“D. P.” iszdirbsiu!
* * *

Negerai, jeigu boba 
kvaraba, 

Žinoma, per girtavima, 
Bobele tikus in 

latravima.
Viena tokia labai 

gere,

Szis malonus iszbandytas vaistas 
moksliszkai prirengtas paezios Gam
tos gydariėziu žolių, szaknu ir bota
nikos. Jis teikia greita pagelba nuo 
užkietėjimo ir jo skaudėjimo. Nusi
pirkite bonkute sziandien ir; patys pa
tirsite geruma. (Pastaba: jei jus ne

galite gauti Triner’s 
savo artimoje krautu
vėj, atsiusk $1.50 su 
tos krautuves adresu 
mums: Joseph Triner 
Corp., 4053 W. Fill
more, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta di
dele 18 oz., bonka Tri- 
nerio apmokėtu pasz- 
tu).

Ir tikra velnią 
in save gavo, 

Sztai, norėjo savo 
vyra, supoizint, 

Kad su kitu galėtu 
susidėti.

Bet jos vyrelis 
prijautė,

Ir ėmėsi kaili 
bobelei lupti, 

Mat, ir toji boba
pas skvaijeri, 

Aprestino savo vyrelio, 
Tasai fainos užmokėjo,

O ta bobele iszpleszkejo, 
Dabar tam vyreliui 

'bus lengviau.

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. 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 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, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kbip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

jog nlaiszulelyj pinigu turėjo 
būti.

— Sustok, nekadejau ir be
gėdi žmogau! Suszuko Liud
vikas.— Gana, ilgai in jusu pa
sileidimus žiurejausi; asz jus 
paproeziu puikesniu iszmoky- 
sin, jus žinosite, kaip su keliau
ninkas reik apsieiti; atdengsiu 
jusu piktus darbus, jog isz jo 
paties ir jo tikybos 1 juokiatės! 
Juokiatės isz jo kūno ir veido

sudėjimo, o juk jis yra jusu ar
timu, kuri privalote mylėti ir 
guodoti kaip patis save; ar ja
me neniekinlat patim Dievu, ku
ris mus ant paveikslo sutvėrė!?

Užbaigęs tuos žodžiu, isz- 
trauke isz nekadejaus ranku 
neszuleli, ir Žydeliui atidavė. 
Laikydamas rankoj plaktuką 
toliaus prie visu atsiliepe:

— Kas drys tam keleiviui 
kuom norints kenkti, su tuom 
asz turėsiu reikalą!

Ir veidas piktumu uždegtas 
aiszkiai kalbėjo, jog iszreikszti 
žodžiai paėjo isz duszios gilu
mos ir tuos žodžius atsitikus 
reikalui galėjo > savo tvirta 
kmnsztim patvirtinti.

'Susirinkusieji tais žodžiais 
i n 1 Jaugi n t i, i szt i kr uju apsimal- 
szino, bet netruks prasidėjo vėl 
maiszatis, keltis ir jau buvo

(Tasa Ant 2 puslapio)

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-LESS”
WRITING SETS

by

Senoviszkas Ginklas

Ponia Eugene Schum czia 
parodo senoviszka ginklą, 
viena isz pirmutiniu karabi
nu, kuris buvo plienu ap- 
szarvuotas. Anglijos Kara
lius Asztuntasis szita kara
biną variuodavo. Szitas ka
rabinas dabar randasi Geor
ge Hardingo Muziejuje, Chi- 
cagos mieste.

Choose The Right Point 
for 

The Way You Write

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 

without dipping

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

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas-isz girios ir Ant ne- 
rauno. 58 puslapiu. 15c.

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy Cįtj
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Žinios Vietines Taika, Raudonai Spalvota

—• Utaminke pripuola Szv. 
Angelos Mer. ,

— Seredoj Szvento Justino.
— Ketverge Szv. Marceli-

no.
— Isz priežasties Amerikos 

Tautiszkos Szvente, Panedely- 
je, szis numeris laikraszczio 
“'Saules” likos iszleistas diena 
ankseziau, kad duoti proga 
musu darbininkams taipgi 
szvensti ta diena. Daugelis, 
laikraszcziu ta diena neiszejo. i

— Pirma diena Birželio; 
(June) pripuola Seredoje. Bir- 
žeelis yra ant tiek atsižymejes, 
kad czis pavasaris su vasara 
susitinka. Antra diena, 1452 
metuose, gimė Leonardo da 
Vinci, mokslinczius visu moks
lo szaku, jis iszrado pirmutini 
eroplana, pasimokindamas isz 
dangaus pankszcziu. Jis 'buvo 
sudarąs planus del pirmutinio 
pavandeninio laivo, submarine. 
Jis nupiesze daug ir sziandien 
garsiu paveikslu; 2-tra d., 1857 į 
metuose gimė Edward Eiger | 
muzikantas, kuris parasze ir 
sutvėrė daug gaidų muzikos 
veikalu del 'kapeliju, benu. 
“Pomp and Circumstance” ir 
sziandien yra visu kapeliju ir 
benu grojamas. Jis iszmoko 
kaip groti ant beveik visu ibeno 
instrumentu. Pirm negu jis su
silaukė dvideszimts penkių me
tu amžiaus, jis buvo beno vedė
jas dumiu namuose. Vėliau jis 
užėmė savo tėvo vieta kaipo 
vargoninkas Szv. Jurgio baž
nyčioje, London, Anglijoje. 
Jis parasze ir sutvėrė daug mu
zikos bažnyczios chorams. Bir
želio 3 diena 1808 metuose gimė 
Jefferson Davis Pietiniu Vals
tijų Prezidentas per sukilimą 
Amerikoje. Jis buvo gimęs 

*Todd apygardoje, Kentucky 
valstijoje, dipliomatas ir nar
sus karininkas, jis buvo Karo 
Sekretorius po Prezidentu 
Franklin Pierce. Devynios val
stijos apvaikszczioje szito kari
ninko diena: Alabama, Arkan
sas, Florida, Georgia, Louisia
na, Mississippi, South Carolina, 
Texas ir Virginia. 3-czia d. 1940 
Anglai buvo sumuszti ant Dun
kirk pakrantes ir turėjo savo 
•kareivius isz ten greitai iszsi- 
traukti. Tai buvo juodos dienos 
Anglijai. 3-czia d. 1383 metuose 
Lietuviai muszesi su Kryžei
viais ties Trakais.

Ant szito troko buvo isz- 
keltos Anglijos, Amerikos, 
Francuzijos ir Rusijos vie- 
liavos. Daug szitokiu troku 
ir vežimu buvo taip papuosz- 
ta, ir jie važiavo po Pary
žiaus ulyczias, kalbindami 
žmones susirinkti ant prakal
bu in Buffalo stadija, už Pa
ryžiaus. Szitas susirinkimas 
ir szitos prakalbos iszkilmin- 
gai užbaigė “Pasaulio Tai
kos Konferencija,” per kuria 
konferencija visokie moks- 
lincziai isz visu krasztu kele 
in padanges Rusija ir gyre

Komunizmą. Matyti, kad to
kiu durnu mokslincziu ran
dasi ne tik Amerikoje, bet ir 
kituose krasztuose.

Czia, Amerikoje tos tu ne- 
va-mokslincziu prakalbos ne 
taip labai jau pasisekė. Ke
liems tokiams mokslincziams 
Komunistams buvo visai ne
valia in Amerika atvažiuoti. 
Kiti, kad ir galėjo atvažiuoti 
buvo priversti tuoj aus sau 
po tos savo konferencijos 
iszkeliauti, nes jiems buvo 
stacziai pasakyta kad jie yra 
nepageidaujami.

ja: “Trumpesnes darbo valan
das, didesnes algas ir didesnes 
paszelpas.’Z

Ir plieno fabrikuose neramu! 
Czia darbininkai pareikalaus 
pensijos, paszelpos ir didesniu 
algų. Fabrikantai gal sutiksi 
ant paszelpos, bet prieszinsisj 
didesnėms algoms.

Automobiliu darbininkai da
bar laukia pažiūrėti kiek ir ka 
Fordo darbininkai per savo 
straikas iszsikovuos, ir paskui 
jie to pat parrikalaus.

Elektros ir radijo fabriku 
darbininkai reikalaus apie de- 
szimts doleriu daugiau ant san
vaites ir paszelpos.

Daug mažesniu fabrikantu 
ir kompanijų dabar jau pakelia 
savo darbininkams algas be jo
kiu straiku ar vieszu derybų.

Nežiūrint visu szitu straiku 
ir derybų tarpu kompanijų ir 
uniju, vis daugiau ir daugiau 
darbininku yra atleidžiama isz 
darbu ir vis daugiau darbinin
ku randasi visai be darbo!

Apie szeszi szimta tukstan- 
cziu darbininku jau keturi me
nesiai kai jieszko darbo ir ne
randa. Ir j u skaiezius kasdien 
didėja.

kino, kad Washingtone randa
si per daug darbo vienam žmo
gui.

AMERIKOS
KRASZTUOSE

•PAVASARIS

Ir kituose Amerikos krasz
tuose Pavasaris pribuvo ir 
gamta prikėlė. Upes patvino 
ir persiliejo per krantus.

paimti, ir jis visai nepaisė kas 
žino, kai laivas jau buvo isz- 
plaukes ant mariu. Kiti spėja 
kad tas Kapitonas padare klai
da, praneszdamas Amerikos

KLAUSIMAS APIE 
B-36 BOMBERIU 

PIRKIMĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Senatorių restaurane, valgo
moje vietoje viena jauna mer
gina iszpyle visa bliuda sriu
bos, zupes ant vieno jaunikai- 
czio galvos.

Trumanas vėl suklydo ir in- 
klimpo, kai jis nutarė nedaly
vauti tose prakalbose kur 
Churchillis kalbėjo Bostone. 
Trumanas butu galejes visam 
svietui parodyti, kad dvi ga
lingiausios tautos: Anglija ir 
Amerika, viena ranka laiko. 
Bet jis nutarė tupėti Washin
gtone.

Trumanas vėl paslydo, su
klydo ir inklimpo, kai jis ntsi- 
sake dalyvauti prakalbose Bos
tono Kolegijoje. Kai jis atsi
sakė dalyvauti, tai Kolegija 
atsisakė jam garbes Daktarata 
suteikti.

WASHINGTON, D. C. —
Pavasaryje sunku palaikyti 
piktumą ar pasilikti surugu- 
siam, sunuriusiam. Kai pava- 

ITNI IR VAI IY/IA saryie gamta atgimsta, tai visi U MJUC IK V ALUAIA linksmiau in ateiti žiuri

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

inpykino Kongresmonus ir jie 
rodos ant kerszto Prezidentui 
pasiprieszino ir dabar prieszi- 
nasi. Jie parode savo pasiprie-

Shenandoah, Pa. — Miesto 
gyventojas Adomas Saroka, 
nuo 419 W. Washington U'ly., 
kuris sirgo per koki tai laika, 
numirė Petnyczioj, 8-ta valan
da lyte, Hamburg ligonlbute. 
Velionis gimė Shenadoryje, 
paskutini karta dirba William 
Penn kasyklose. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
dvi seserys: F. Mc'Culloughiene 
mieste ir S. Mitchelliene, Det
roit, Mich.; tris brolius, Vinca, 
isz William Penn; Alberta, 
Butte, Mont., ir Vaitieka, 
Penns,grove, N. J. Graborius V. 
Menkieviczius laidos.

Trumano.
Szitas Johnson nepasitraukė szinima per balsavimus.

isz Consolidated-Vultee kom-. Demokratu vadovyste Kon- 
panijos kol jis nebuvo paskirtas grėsė nėra aiszki; patys Demo- 
kaipo Apsaugos Sekretorius, kratai szitos savo partijos va- 
Kovo septinta diena, 1949 me: dovystes nepripažinsta.
tais. Kai tik szitas Johnson bu- Daugiausia pasiprieszinimo 
vo paskirtas Apsaugos Sekre- priesz ta Taft-Hartley Instaty- 
toriumi jis iszleido insakyma ma pareina isz didžiu miestu 
kad Laivyno Sztabas liautųsi kur unijos yra galingos. O Kon- 
states ta dideli, szimto asztuo- gresmonai isz mažesniu mieste- 
nios deszimts asztuoniu milijo- liu ir isz pietiniu valstijų ta 
nu doleriu vertes laiva, kuris Instatyma palaiko.
butu vėžės kariszkus eroplanus. Per ateinanezius rinkimus 

Pirmininkas kariszko komi- Demokratai kaltins Republiko- 
teto Millard E. Tyding, Demo- nūs ir sakys kad Republikonai 
kratas isz Maryland valstijos yra kalti kad taslnstatymas ne
sako kad Johnson visai nesiki- buvo panaikintas. Tai teisybe, 
szo ir nieko bendro neturėjo su bet negalima pamirszti kad ir 
visais tais kontraktais del tu daug Demokratu Kongresmonu 
kariszku B-36 bomberiu. Szitas ta Instatyma sziandien palaiko 
komitetas dabar Apsaugos Sek- ir až ji balsavo.
retorini duoda tik deszimts die- į Unijos jau visur rengiasi pa
nų pasiaiszkinti ir pilna rapor- reikalauti daugiau algos dar- 
ta iszduoti savo biznio su ta bininkams. Jos stengiasi paro- 
kompanija.

Czia dar nieko tikro negali
ma sužinoti nes visi užsigina, 
bet iszrodo kad kur nors kam 
nors ir kada nors kas nors pa
sipinigavo ar ketino pasipini-: stengsis priparodyti kad biznis 
guoti isz viso to biznio. clatar lau prastesnis, pragyve-

 nimas pigesnis ir kad dabar ne-,

Ir Prezidentas Trumanas ima 
mandagiau ir szvelniau kalbė
tis su Kongresu. Jis dabar no
ri kad visi žindtu, kad jis ant 
nieko nepyksta ir kad jis nori 
visiems draugas būti. Jis laik
rasztininkams kelis sykius pa
sakė ir dar paantrino, kad visi 
Kongresmonai yra jo draugai.

Noredams parodyti, kad jis 
isz tikru j u nori su visais drau-

Raudonieji ir Kremlino pa- 
dupczninkai sykiu su kitais 
mokytais mulkiais nesenei su
sirinko in New York miestą, 
kur jie laike taip vadinamas 
“Taikos Konferencijas.” Dmi
tri Shostakovitch, muzikantas 
atvažiavo stacziai isz Moskvos. 
Kai laikrasztininkai jo užklau
sė: Ka jis mislina apie ta susi
rinkimą? Jis piktai ir niūriai 
atsake: Kad jam galva skauda! 
Jeigu Amerikiecziai butu ji 
tinkamai priėmė, tai jam pa
sturgali skaudėtu.

licijantai taip ir padare; jie ta 
Komunistą neszte nunesze nuo 
to laivo ir in kalėjimą patupdi- 
no.

Komunistas Eisleris nesupy
ko ir nenusigando. Jis rodos ti- valdžiai kad jis veža ta Komu- 
kejosi kad taip atsitiks.

Amerikos valdžia sako kad pitonai nei Komunistai nepada- 
Eislsris yra prasikaltėlis ir už ro.
tai turi būti czia sugražintas in J _ ‘
teismą.

Anglijos Komunistai sako 
kad Eisleris yra politinis pra
sikaltėlis, kad jis bego nuo po
litiniu persekiojimu, kad Lon
dono policijantai ji pavogė nuo 
to laivo, tarpininkaudami Ame- i 
rikos kapitalistams.

Komunistiszkos Lenki j os,
Ambasada Londone pareiszke. 
savo nepasitenkinimą. Lenkai rika persekioja nekaltus žmo- 
sako kad Anglija prasiszoko ir nes kurie vien tik politiniais 
paniekino Lenkijos vieszpatys- klausimais skiriasi. Komunis
tes virszenybe.

Szitokius klausimus mes tu-į tisti su persekiojimais. O czia 
rime palikti tiems kurie daugį jiems puikiausia proga! 
daugiau žino. Bet sztai kas! ------------------------ -

“T; a -v M- JAMES FORRESTAL1—Kodėl Amerikos valdžia: 
taip susirupinus ta Komunistą 
parsigabenti czia, kur jeigu jis j 
bus kaltas, jis vistiek bus isz-! 
tremtas. Argi nebutu geriau da- me teisybe prisipažinti, mes tu- 
bar ranka pamoti ir sakyti kad: res^Ile pasakyti, kad. didžiau- 
gerai kad mes jo taip lengvai: s^a f^cnausia priežastis jo 
nusikrateme? Washingtono nusižudinimo buvo, kad jo gar- 
dipliomatai pasiaiszkina, kad be buvo įžeista Administraci- 

leisti j°s’ kul*iai rūpėjo daugiau poli- 
ti prasikaltėli pabėgti. Bet kiti t^a Pini«ai-
niekados nepatartina

sista. Bet tokias klaidas nei ka-

Musu laikrasztininkai spėja, 
! ir mes taip pat su jais sutinka
me, kad ar czia tik nebuvo labai 

! gerai ir apsukriai viskas taip 
tyczia sudaryta. Geaihart Eis- 

i leris gal tyczia bego, tyczia laz
davę kur ir kaip jis bėga, ty
czia papuolė in Anglijos val
džios rankas, kad visi Komu
nistai galėtu visa kosere szu- 
kauti, rėkti ir spiegti kad Ame-

tams labai patinka kitus kal-
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geriau ir, mums rodos tiksliau Szitas raszytojas ir gabus

dyti kad fabrikantai ir kompa
nijos baisiai daug uždirbo, pa- 
sipelnijo ir kad nors dalis to 
pelno priguli darbininkams.

Kompanijos ir fabrikantai

Pajieszkojimas

Anglijos Ministeris, Ern
est Bevin visus nustebino kai 
jis padare pastaba, kad Ameri
ka su Anglija jau galutinai su- 
musze Rusija Vokietijoje, Ira
ne ir Finlandijoje.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Antanas Balcziunas yra sun-Į 
kiai susirgęs ir randasi Nanti
coke ligon'butė. Kitados gyveno 
apie Maibanoy City ir Buck 
Mountain, o' dvideszimts metu 
atgal kaip jis su savo szeimyna 
iszvlaižiavo. Jo szeimyna, žmona 
ar vaikai, jeigu gyvi, malonė
kite atsiszaukte ar atsilankyte 
in: State Hospital,

Nanticoke, Pa.

; Dauguma spėja ir sako kad
i
į nebus perdaug straiku sziais
į metais, “bet mums iszrodo, kad’ 
tos straikos jau prasidėjo ir da 
daug daugiau dideliu straiku 
sulauksime!”

gauti, jis dabar beveik kasdien 
pasikvieczia pas save ant pietų 
ar ant vakarienes intakingiau- 
sius Kongresmonus ir juos gra
žiai pavaiszina.

Trumanas nori dabar visus 
Kongresmonus intikinti, kad 
jis ant nei vieno isz j u nepyksta 
ir kad dabar jis nori su visais 
draugauti. Jis dabar visai pa- 
mirszo, kad jis kelios sanvaites 
atgal Kongresmonus grasino, 
sakydamas, kad jis per radijo 
ir per prakalbas visiems Ame- 
rikiecziams pasakys kokie 
mulkiai yra musu Kongresmo- 
nai. Jis dabar stengiasi sutai
kinti visus Demokratus.

Bet, nors Kongresmenai pri
ima jo pakvietimus ir valgo ir 
geria pas Trumana, jie negrei
tai pamirsz ka Trumanas pir
miau sake ir ka jis ketino dary
ti. Jie priima Trumano vai- 
szinguma,, bet Kongrese dar vis 
yra nusistatė priesz Trumana.

Trumanas labai nuolankiai 
ir beveik lipszniai pasiaiszkino 
laikrasztininkams, kodėl buvo 
jiems uždrausta nutraukti pa
veikslus Floridoje. Jis sako, 
kad jo žmona jam buvo pasa
kius, kad jis labai negražiai isz 
rodo kai jis iszsirenge tik in 
maudymui kelnaites ir už tai ji

Mainieriu bosas pradės dery- nenorėjo kad tie laikrasztinin- 
bas su Minksztos Anglies Kom- kai nutrauktu jo paveikslus, 
paniju Atstovais. Bet tos dery- Laikrasztininkai nieko nesake, 
bos prasitęs ilgai, ir duos Le- bet viens kitam nusiszypsojo ir 
wisui progos mainieriams pa- ka jie mislino Trumanas neži- 
skelbti vakacijas, nedirbimo nojo.
dienas, ir teisme susikirtimus
kol jis gaus ta ka jis reikalau- kietus, vakarienes ir pasiaisz-

Szvediįos valdžia paskelbė kad Szvedijos valdžia paskelbė kaa 
dabar visi Szvedai gali pirktis 
kiek tik nori svieto, kad dabar 
valdžia sviesta nevaržo.

Berlyno valdininkai tariasi 
parūpinti szunis del visu kapi
niu, kad vagiai neapvogtu ka
pus ir neiszkastu grabus.

ži-Isz Washingtono iszeina 
nios kad Amerikos valdžiai tas 
tos sprogstanczios “Atom” 
bombos iszdirbimas kasztuoja 
szesziolika doleriu kas sekun
da. Ir tie kasztai jau eina nuo 
Rugpjuczio (Aug.) menesio, 
1942 metu.

KOMUNISTAS
GEARHART EISLER
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Jis pasivėlino in kelįs ban-

Keletą sanvaites atgal Ko
munistas Eisler apleido savo 
kaucija, pabėgo ir pasikavojo 
ant Lenku laivo ‘ ‘ Batory, ’ ’ ku
ris plauke in Lenkija per Sout
hampton. Jis ketino važiuoti 
per Lenkija in Leipziga, kur 
jam buvo prižadėta profesorys- 
tes vieta universitete.

Bet kai tas laivas buvo ant 
mariu, to laivo Kapitonas pra
nesze kad Ponas Gearhart Eis
ler važiuoja ant to laivo. Devy
nios dienos atgal Amerikos val
džia paprasze Anglijos Scot
land Yard policijos ta Komu
nistą suimti, kai tas laivas su
stos prie Southampton. Tie po-

ir teisingiau paaiszkina: Wash- laikrasztininkas raszo toliau: 
ingtono valdžia nenori kad to- ' J311188 Forrestal neteko pas 
kis Komunistas dabar sau lais- tikeiimo in Amerikos Preziden- 
vai darbuotųsi Vokietijoje, kur ^a susinervavo, kad
jau dabar visiems gana bėdos Jis nieko ^ero’ j°kios vilties ne' 
su tais Komunistais. mate sau ateityje. .

Leslie Gould, kitas labai ra
szytojas teipgi, vietoj aszaru 

10- pasakė teisybe; “Nors Prezi- 
1r- dentas Trumanas dabar aszaras 

lieja ir sako kad James Forrės- 
tal buvo karo auka ir žuvo taip 
kaip kareivis žūva ant karo 
lauko, jis pats privertė jo Ta
rybos nari, James Forrestal pa
sitraukti, kad butu galima pa
daryti vietos politikieriui Lou
is Johnson, kuris tiek daug pi
nigu del Prezidento Trumano 
rinkimu vajaus. Tai buvo Ja
mes Forrestalui atmokejimas 
už visa jo darba, prakalta ir 
pasiszventima.

Jeigu Prezidentas Trumanas 
iszdrysta dabar taip lipszniai 

Vieni sako kad Eisleris buvo ir gedulingai kalbeU apie ano-

2—Antras klausimas yra: 
Kodėl Komunistas Eisleris no
rėjo pabėgti? Jam nebuvo pir
mutinis sykis būti suaresztuo- 
tam. Jeigu teismas butu radęs 
ji kaltu, tai Amerikos valdžia 
butu ji pasiuntus kaip tik ten 
kur jis dabar slaptai bego. Ir 
valdžia butu jam už visa jo ke
lione užmokėjus.

3—Ir treczias klausimas yra: 
Kam tas Kapitonas to Lenku 
laivo musu valdžiai pranesze 
kad ant to laivo važiuoja tas 
Komunistas, ir paskui tas pats 
kapitonas nesutiko pavesti ta 
pabėgėli Komunistą musu poli
cijai?

tikras kad niekas jo negales

Svajones Iszsipilde

Juokdaris vis laukia pro
gos kad jis gales loszti kokia 
labai moksliszka drama ant 
estrados, ubagas vis svajoja 
koks puikus ponas jis galėtu 
būti, o szokike Cyd Charisse 
vis lauke tos dienos kada ji 
gales loszti dramoje, ir susi
laukė savo svajonių iszsipil- 
dinimo. Kitas josios darbas 
“Moving Pikczieriu” loszi- 
me duos jai progos parodyti 
savo gabumus dramos loszi- 
me.

gu kuri jis pats iszmete isz sa
vo tarybos,taimes drystame pa
sakyti, kad James Forrestal ne
buvo karo auka, bet politikos 
auka!

James Forrestal laidotuves 
in vyko Seredoj, o jo kūnas li
kos palaidotas in Arlington 
kapinęs Virginijoje.

SOVIETAMS RUPI
VOKIETIJA
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da Rusijos Vishinskiui žinoti, 
kad jie neketina gryžti prie 
Potsdam Konferencijos tvar
kos, ir kad jeigu Rusija nori 
tikrai pasitarti ir susitaikinti, 
tai Vishinskis turi daugiau 
galvoti, mažiau svajoti; dau
giau nusileisti, mažiau reika
lauti; daugiau proto gauti ir 
mažiau straksėti ir grūmoti!

Jeigu Francuzijos, Amerikos 
ir Anglijos atstovai szitaip ir 
laikysis, tai galima tikėtis, kad 
kas gero iszeis isz szito susirin
kimo, bet iki sziol pies vis sa
kome kad nieko gero neiszeis, 
nes Rusija negali nusileisti,


