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ariasi Pacif. Apsaugos
Isz Amerikos Važiuoja In Europa

MAINIERIAI
PYKSTA

Pensijos Pavėlintos;
Nežino Kada Gaus

MAHANOY CITY, PA. — 
Apie asztuoni tukstancziai se
nu mainieriu lauke ir nesulau
kė savo mėnesines Szimto Do
leriu Pensijos.

Mainieriai jau dvideszimta 
szio menesio lauke savo czekiu, 
ir dabar nežino kada jie tu sa
vo czekiu susilauks.

Thomas Kennedy, mainieriu 
unijos Vice-Prezidentas sako 
kad jie tikisi kad viskas bus ne 
už ilgo sutvarkyta. Bet jis ne
sako kada ir kaip ilgai bus tas 
“ne už ilgo” laikas.

Daug- mainieriu dabar pyks
ta ir nerimauja del tokios pras
tos tvarkos.

Per Kovo (Mar.) menesi, 
mainieriai tiek mažai dirbo ir 
tiek mažai anglių iszkase, kad 
tas Fondas Mainieriu Pensi
joms buvo toks mažas, kad ne
užteko visiems iszmoketi. In ta 
Fonda kompanijos moka tris- ■ 
deszimts centu nuo kiekvieno 
tonu anglių. Praeita menesi 
buvo iszkasta tik du milijonai 
tonu. O paprastai būva per 
tiek laiko iszkasta keturi mili
jonai tonu anglių.

Vienas mainierys mums pa
sakė: “Unija nesustabdė musu 
Assesmentus del dvideszimts 
doleriu, kuriuos mes turime 
sumokėti po penkine isz jau ir 
taip prastos pedes!”

Kiti mainieriai klausia: Ko
dėl nebuvo galima paimti pini
gu isz szito Dvideszimtiniu 
Fondo ir iszmoketi pensijas, ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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VIRSZININKAS Amerikiecziai
niiszautasI Apleidžia Seoul 

Miestą

Lipdami in kariszka laiva 
Brooklyne, szitie kareiviai 
važiuoja in Europa užimti 
vietas tu, kurie jau ilga lai
ka yra tenai iszbuve ir nori 
pargryszti ir pasilsėti.

Visi szitokie kareiviai bu
vo iszlavinti czia Amerikoje, 
ir užbaigė savo kariszka

musztra in Camp Kilmer, 
pirm negu jie buvo paskirti 
važiuoti in Europa.

Kongresas yra prižadėjęs 
Generolui Dwight D. Eiseu- 
howeriui keturias pilnas ka- 
riszkas divizijas del jo Euro- 
piszkos armijos.

KANADIECZIAI
KORĖJA

IN

JERUZOLIMAS. — Naujo 
Izraelio kraszto virszininkas 
buvo nuszautas. Žydai sako 
kad Arabas ji nuszove.

Žinios isz Israelio pranesza 
kad tas virszininkas buvo nu- 
szautas netoli miestelio Nu- 
keib. Szitas miestelis randasi 
toje apylinkėje, kuri yra 
ginkluota, prie Tiberijos, 
Galilėjos mariu.

Arabai su Žydais czia
vis nesutinka, ir beveik kas
dien susikerta. Arabai jauczia- 
si nuskriausti, nes jie laiko vi
sa ta kraszta kaipo savo.

nu-
ar

dar

AR BOMBARDUOT 
MANDŽIURIJA?

Arabai Su Žydais Vis Nesutinka 
Naujo Izraelio, Beveik Kasdien 
Susikerta; Razbaininkas Nu- 
szautas Brooklyn, N Y., Per 

Daug Sznekejo, Pasakojo 
Senato Komisijai

j WASHINGTON, D. C. — 
Daug augsztu karininku sako 
ir reikalauja kad Amerikos la
kūnams Lutu pavėlinta bom-į 
barduoti Mandžiurijos miesto 
kariszkus fabrikus ir kitus to 
miesto tvirtoves.

Jau vis tankiau ir drąsiau 
Sovietu Rusijos greiti kariszki 
eroplanai susikerta su musu 
bombnesziais padangėse. Tik 
ana sanvaite du musu B-29

SEOUL MIESTASA į n*u eroplanu. Eroplanai nukri-
, t0 įn mares Neį vįenas žmogus

VĖL TRAUKIASI nciszsigelbejo.
--------  Laivyno kariszkame eropla- 

Munsan Jau Apleistas “buvokXilakT;Yky; luunouii auu------------- i bimame, DC-4 eroplane buvo
trisdeszimts keturi keleiviai ir 

TOKYO, JAPONIJĄ.' — įpenki lakunat 
Amerikiecziams ir kitiems m _ . ... i Laivyno sztabas sako kad toTautu Sanjungos kareiviams ... ., . . ° . rr . . kanszko eroplano lakūnai modular jau riestai Korėjoje. . . . -- ------ -------

r ?. . ... kln0S1 kaiP sknstl> Vlsai nezlu-1 bombnesziai buvo nuszauti.
Jau dabar iszrodo kad zut-,rinfi nematant kur eroplanas^ Prezidentas Trumanas yriV 

būtims karas prasidėjo. Komu- leklai bet pasitiketi ant naaju 
nistai stato visas savo jiegas iSzradymu, rodyklių. kės taip ir daryti!
in karo frunta ir daužo Alijan- i ‘A menka turi

Japonijoje ir ant Okinawa Sa
los, kurie galėtu ta Mandžiuri
jos miestą, bombarduoti.

Kaip dalykai dabar stovi, tai 
musu lakūnams baisiai sunku 
atsimuszti, nes tie Komunistai 

Į I Į Į, Į XlkX WZJJLU X 1 V A LA. w

pnt ju užsipuola ir paskui pa- sitrauke beveik prie Kapyong Salų, kurios pnesz kara 
bėga, o musu lakūnams nevalia 
juos vytis!

105,000 Kiniecziu 
Veržiasi Pirmyn

in karo frunta ir daužo Alijan- 
tus ant visu fruntu. Jie drąsiai 
žengia pirmyn, vieszai, dienos [ 
laiko marszuodami 
liais.

Amerikos kariszki 
ir bombnesziai ardo 
bet negali ju sustabdyti.

Komunistams baisiai kasz- 
tuoja szitas puolimas, bet jie 
rodos nieko nepaiso; kai vie
nas krinta, penki in jo vieta 
stoja. Gyvastis Komunistams y p ŪKINIO 
baisiai pigi Korėjoje.

Keli Amerikos batalijonai 
! yra Komunistu apsupti, ir, į 
į kiek iki sziol galima dažinoti, 
jiems nepasiseke prasimuszti. j

Czia ne pirmutine tokia ne- 
vieszke- Į Įaįme< Karo Sztabas turėtu sau 

: susirasti kitas vietas del tokiu
skridimu. Czia, apie Key West 
eroplanu, kaip vasara mušiu. 
Czia nei Armijos nei Laivyno 
kariškiems eroplanams ne 
vieta.

eroplanai 
ju eiles,

GAISRAS

Žmones Žuvo; 7
AmerikiecziaiFORT LEWIS, WASH. —

Szeszi tukstancziai- Kanadie-! Alijantai buvo priversti pa
ežiu kareiviu yra jau prisiren- sitraukti isz Imjin upes slėnio, 
ge važiuoti in Korėjos frunta. kur Amerikietis komandorius

Brigados vadas, J. M. Rock- sako kad j° kareiviai Komunis- 
ingham, sako kad dvideszimts' ^us 2ud° kaip muses, bet tu mu- 
penkta pėstininku brigada yra j SLU Per dauo randasi, 
pasirengus, bet kuria diena į ------------------------ -
iszvažiuoti. Bet iszvažiavimo į?D P. p I Ą TV A I 
diena nebuvo paskelbta. LKUKLiAlAIAl

Visi szitie kareiviai yra sa-į SUSIMUSZE 
vanoriai. Jie czia, in Fort Le-j  
wis lavinosi ir rengiesi per ke-’ A 4 T
lis menesius. Ju vadas, Rock-1 ZuVO, LsiVyilO EfO-
ingham laikrasztininkams pra- pl^ORS Ii PfCkybiflis 
nesza, kad visi jau pilnai pri- c J v
sirenge stoti in karo lauka. Ko-į oUuUZO
mandorius pirm savo vyru isz- 
skris in Korėja,

Beveik puse szitu Kanadie- turios deszimts trys žmones žu-!
ežiu kareiviu yra veteranių vo kai Laivyno kariszkas ero- v° užgesintas, pirm negu buvo 
Antro Pasaulinio Karo. į planas susimusze su prekybi-i galima prie jo prisiartinti.

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
iTrumanas pranesza, kad dabar jau trijų Pacifi- 
ko Vandenyno-Tautu Atstovai tariasi Su
daryti Pacifiko Apsaugos Sutarti. Tie

tokyo, Japonija. —AH- krasztai yra: Amerika, New Zealand ir Aus- 
jantai užkimszo praraja savo 
eilese ant karo frunto Korėjoje, tl 311J3.
bet Kiniecziai Komunistai da sufa!(įs sudaryti! tvirtove Pacifiko
bar veržiasi pirmyn ir jau puo
lasi sziapus Imjin upes. Czia vandenyse.
pavojus gresia Seoul miestui.

Karininkai spėja, kad czia

bombnesziu tvkst,anczįaį Kiniecziu Komu
nistu. Keliose vietose ant ka
ro frunto Amerikiecziai buvo tartis su Japonija bus sudaryta, 
priversti pasitraukti, apie asz- į 
tuonias mylias žemiau tos tris-, 
deszimts asztuntos linijos.

Amerikiecziai dabar yra pa-

Prezidentas Trumanas sako, kad

Jis teipgi prisipažino, kad Amerikos vai-
AXai llllillVUX XXIAV4. ~

andasi apie szimtas penki džia ketina dar palaikyti savo armijas Ja-
ponijoje, net ir po tam, kada Taikos su- 

Jis sako 
kad Amerika turi pasilaikyti kariszkas jie- 
gas ne per toli nuo Okinawa ir Ryukyu 

prigulėjo Japoni- 
Tautu Sanjungosmiesto, kuris randasi tik tris- • • dabaĮ. pavestos

deszimts myliu nuo Seoul mies- , ,
to. Kitoje vietoje Alijantu ar- pnežiuiui,
mijos buvo priverstos pasi- _ . . t

Prezidentas irumanasm A f S2TA S A NT' " uT'ĄTK-n^” I ATVfb traukti isz Hwachon miest°’ rlra,ue,!las utiiiianas sikuumusi siiiaip 
1A1KOS LAIVO kad galėtu palaikyti savo ben- pasjajszki!|ti' prieSZ O3t Generolo -D. MaC- 

-------- dra frunta. ... ...
KIEL, VOKIETIJA. — Vo- 

kiecziai, kurie peržiūri inplau- 
kusius laivus in szita uosta, jiems baisiai brangiai kasztavo 
pranesza kad Lenku propagan-l«szitie prasimuszimai ir kad jie 'ga H kad Valdžiai teipgi Hipi AzijOS kloib

Jis »»* tad ™ tie
laivo buvo vei kraustosi isz Seoul miesto, užmanymai pradėti apie szeszios sanvaites 

Darbininkai Tai jau treczias sykis jiems . . ‘ „
pnesz visa szita nesusipratimą su Genero
lu D. MacArthuriu.

Bet, jis nei žodžio neprasitarė apie For
mosa Sala, kuria, Generolas D. MacArthu- 
ris sako mes turime pasilaikyti.

Anglija ir kai kurie kiti Alijantai pri
mena Prezidentui Trumanui kad, sulyg Cai
ro sutarties, Okinawa Sala turėtu būti su
gražinta Kiniecziams, kai Japonai sumuszti.

Prezidentas Trumanas sako kad nors
(Tasa Ant 4 Puslapio)

dcs laivas užvardintas 
ko j,” taika, inplauke in uosta.

Taikos

skubinosi szitaip

Koriecziai ir Kiniecziai Ko- Arthurio pribuvimą, norėdamas visiems pa- 
mumstai pnsipazmsta kad rot|ytį, valdžios Administracija nemie-

YOKOHAMA, JAPONIJA.
—Devynios deszimts asztuoni Ant to 
žmones žuvo, kai senas trauki- baisus maisztas. 
nys pavirto in baisu gaisra, viens kita daužė kumsztimis ir kraustytis. 
Penkios deszimts devyni kiti lazdomis, 
buvo sužeisti.

Žuvusuju tarpe buvo septy- g'alejo dažinoti, už ka ir kodėl rolo MacArthur vieta yra uže- 
ni Amerikiecziai kareiviai, ku- visi ant to 
riu vardus armija dar nėra taip musziesi.

Leitenantas Generolas Mat-
Vokiecziai sako kad jie ne- thew B. Ridgeway, kuris Gene-

iszdavus.
Policija sako, kad traukinys 

užsidegė nuo elektros drato, 
kai tas traukinys privažiavo 
prie Sakuragicho stoties.

Traukinys buvo taip inkai-
KEY WEST, FLA. _  Ke-I tęs, kad eme daugiau negu va

landa pa’aukti kai gaisras bu-

“Taikos” laivo mes, sako kad isz visko matyti, 
kad Komunistai dabar rengia
si isz paskutinuju pultis ir pri
statyti visa savo vaiska in vie
na “žut-butini muszi!”

Vienas karininkas sako kad 
apie trys szimtai dvideszimts 
tukstancziu Koriecziu, Kinie
cziu Komunistu randasi ant to 
frunto Korėjoje.

Kiti karininkai sako kad da- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ant szito “Pokoj” laivo, 
žodis “Taika” yra net szeszio- 
rnis kalbomis iszraszytas. Ko
munistai szita laiva pavartuo- 
ja del propagandos, skelbti sa
vo Komunizmą.

— Senoviszki Rymoniai 
naudojo sviesta kaipo gyduole, 
o ne del maisto.
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Kas Girdėt Marinu Grabai Isz Korėjos

(’zekoslovakijos Komunisti
nis Prezidentas yra dabar 
tartas kaipo Yugoslavijos 
do, Tito, szal įninkąs.

in-
va-

perRusija negali ant Lenku 
daug pasitikėti; Lenkija dabar 
valdo Ruskis Generolas.

Italijos Komunistu Partijai 
dabar yra. susiskaldžius.

Ir Rusijos galinga imperijai 
nėra, taip jau pastovi ar tvirta.; 
Rusijos didžiūnai, jeigu jie ta
riasi dar kur žengti ar ant ko į 
užsipulti, turi labai atsargiai; 
apsižiūrėti apsirokoti ir isztir
ti savo vergiszkn tautu isztiki-‘ 
mumo. Rusija, dabar negali Im
ti tikra kad tie jos pavergti 
krasztai ir ju armijos, toli nuo 
namu, nepasiduotu Rusijos 
pricszams ir stotu priesz Rusi- 

/ ja.

Czia keturi marinu, ka
reiviu grabai, parveszti isz 
Korėjos in San Franiisco 
miestą. Isz viso buvo par- 
veszta penkios deszimts sep
tyni tokie grabai. Prie j u

stovi garbes sargyba.
Jie buvo parveszti ant Ge

neral Randolph laivo isz Ko
rėjos.

Tai pirma syki Amerikos 
istorijoje, kad žuvusieji bu

tu parveszti karo laiku.
Ana menesi jau buvo pra- 

neszta kad Amerikos nuosto
liai yra suvirsz szeszios de
szimts tukstaneziu kareiviu. 
O galo dar nematyti!

Prancūzai dabar jau ima su 
savo Komunistais drąsiau ap
sidirbti, ii* jiems geriau sekasi

armijai reikalingu daigiu ga-' 
minti. Už keliu menesiu A.meri-.

Indo-Kinijoje priesz tuos Ko- kos fabrikai ims gaminti tiek 
inunistns. i ginklu, kiek buvo gaminama

-------- ---------- per ana kara, jeigu dar ne dau-
Japonija ir Vakaru Vokieti-.ginu.

ja jau artinasi prie Amerikos
ir tolinasi nuo Komunistu ir> 
nuo Rusijos.

4- X- X 4 4 * X- * X- * X * X X- * * * X- X X- X * 4- 4- X- X- 4- M- * * * X- X M- >4- * 4- * * X- *

Gen. D. MacArthur
Didžiųjų Vadu Susiskirtimas

Jau praėjo tos dienos kadai 
Rusija galėjo visus gazdinti ir 
visiems grūmoti. Jau dabar 
matyti kad Rusija musu jiegas 
ima invertinti, nes Rusijos at
stovai jau nori pasiszneketi ir 
pasiderinti, jau taip smarkiai 

i jie neszoka mums in akis.
Amerika jau ima. visiems pa

rodyti savo jiegas.

Kai Amerika aiszkiau ir drą
siau parodys savo jiegas, tai 
ir kiti krasztai stengsis prie 
musu areziau prisiglausti.

Sala. Reiszkia, tada mes ja jau 
paliksime Komunistams, 
pats Trumanas sako kad jis ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
yra tikras kad Chiang Kai- kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
shek su savo armija neatsilai- -- ■-- -
kys priesz Kinijos Komunistus. yaiukas įsz 

Kuris ant szitu klausimu 
klysta, ir baisiai klysta; Prez. 
Trumanas ar MacArthur, tik 
ateitis pasakys.

— BUS DAUGIAU —

No. 119 Keturios istorijos' Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis. Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo. Geras Medėjus

nes apie G aržia Haremo nevalnin-

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ *-K ************************ -| ***************** *

No. 120 Dvi istorijos apie 
________ ; girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 15c 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, Duktė Mariu, Sruolis isz 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas! 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu-!
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie į 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie1 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos;; 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valbnczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
kalėjimo urvas, czia prie, duru: aPi° Maža katiluka, Lietuvos . .
sargas, veltui svajones ir 1 imi- skausmai, Alocziutes pasakoji-' draugystėms, del iszmo ėjimo 
nas laukimai Czia nieks nein-Į mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti-! PimSu igoniams. oc. 
eis, draugai ne drauges neap- ae szalna. 64 pus. 20c.
lankys, tik’ policija lanko ir! No. 141 Keturios istorijos 
kaneziomis gazdins. apie Kalvi Paszku, Atsitikimas

Broliai! Artojai manes nesu- senam dvare, Geležinis vyras, 
pranta, kad keneziu, jie nežino. Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. 
Gal jau ju nematysiu. Szieno 
nebepiausime, dalgio nevaliuo-' 
sime.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

nykstanezia vilti tikrai atgai- 
visi! Ateik! O, kaip ilgu ir kaip 
neramu!

No. 172 Dvi istorijos apn
Lie

tuvos. 68 puslapiu. 15c.
No. 173 Trys istorijos 

Talmudo paslaptys, Du Moki 
niu, Kam iszdavineti pinigus 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde 
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks 
lais), Kaimiecziu Aimanavy 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 1761/2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

api<

— O, maloni drauge, Lietu
vaite! Sakiai kad raszeju bu-i 
siu. Gal ir busiu, tiktai tada, 
kada isz szio kūno iszsiluosuo- 

busiu laisvas', in 
kilsiu ir ten dauso

se veiksiu, ir svajosiu. Asz isz 
ten uždainuosiu apie nauja 
svietą ir dvasias, vesiu in ko
va už būvi. Isz ten asz atsiusiu 
nežemiszkas eiles ir kelsiu žmo
nijos apsnūdusia, dvasia! Asz 
garbinsiu meile, 'brolybe, lygy
be ir keiksiu spaude jus, ir 
laisve dainuosiu!

Ka asz manau? C) kur asz 
esu? O sviete neteisusis! Czia

siu.

apie 
apie 
15c 

apie
Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygų t------- o--------

(Tasa) , vadas nori. Czia buvo karisz-
-------- kas, ne dipliomatinis reikalas.

Generolas MacArthur' susi- O kariszki reikalai juk ir pri
kirto su Prez. Trumanu ant guli karininkui.

1 szitu dvieju klausimu. Czia ne Kitas tokis prasiszokimas
1 tiek paklusnybes ar prasiszoki- buvo kai jis pasiskundė kad jis 

mo klausimas, kaip nusistaty- neturi gana kareiviu, ir kad jis 
mo ir karo eigos klausimas. Ir galėtu Kiniecziu Komunistus 
vienas isz ju czia baisiai sukly- sumuszti, jeigu jam duotu ga- 
do. Kurio klaida, tik ateitis na kariszku laivu ir eroplanu 
pasakys. pultis staeziai ant Kinijos

Sztai tiedu klausimai: kraszto. Karininko darbas ir
Formosa. Generolas MacAr- pareiga tokius dalykus žinoti.

thur gina kad Formosa Sala Juk jis daug areziau karo frun- 
yra musu vienatine tvirtove to negu Prez. Trumanas ir jis 

; geriau su- 
n- vargiai kas isz tu nusistatymas, kuri jis pareisz-1 prant negu Sekretorius Ache- 

ke savo prakalbose Vetera- sonas.
nams Chicagos seime, šukele

Pa- baisu piktumą visame Vaszing
tone, Anglijos valdžios atsto
vai labiausiai supyko ir pra
dėjo savo intaka parodyti 
Vaszingtone, ir Tautu Sanjun- 
goje.

Antras klausimas, tai Korė
ja, ir kaip ta Korėja kara vesti. 
Apie szita klausima, kiek vė
liau.

Kai Vaszingtono didžiūnai! 
inpyke pareikalavo kad Gene
rolas MacArthur atszauktu sa
vo ta prakalba Veteranams

dar
vietos dar

Bet visas karo pavojus 
nepraėjęs.

Amerikos armija, nors dar sudaro pavoju isz Rusijo 
vis maža, ’bet galinga. --------”—-—

Keli Sovietu pavergti krasz- 
tai Balkanuose, gali mėginti 
nugalabinti Yugoslavijos Tito.

AIusu valdininkai, Vaszing- 
tono dipliomatai suriszo Gene
rolo AlacArtliurio rankas ' 
rėjoje, taip kaip, per ana kara žingsni 
tie patys dipliomatai suriszo krasztu iszdrystn. 
Generolams Patton ir Eisenbo- 
weriui rankas Europoje. Del 
musu tu nevamoksliu diplioma- imti Irana, Perzija 
tu durno insikiszimo, mes ir 
sziandien brangia i

Ko- Bet czia butu labai pavojingas pacįfįk0 vandenyse. Szitas jo kariszkus dalykus

Rusija gal labai norėtu
nes 

randasi daug aliejaus, kuris
mokame Rusijai yra labai reikalingas. 

Vokietijoje. Ales ten viską pra-i Bet ir ežia butu didelis pavo- 
kiszome, kaip ir Korėjoje pra-ljus kad karas neiškiltu. Ir Ru- 
kisizime, nors musu kareiviai sija karo dabar nenori ir ven- 
sa.vo krauju viską buvo laimėjo, gia.
ir vol, Dieve duok, laimes. ••

Mokytas žmogus žino ka da-i 
ryti, protingas žmogus žino i 
kaip daryti.

Tikras vadas žino kur jis ei
na, kaip jis ten nueis ir kaip jis 
kitus su savimi nusives.

Armijos jiega gali i szri vys
tyti vien tik isz patyrimo ant 
karo f rimto. Korėjoje musu ar
mijos daug ko iszmoko. Dabar 
daug daugiau Amerikiecziu 
kareiviu važiuoja in Korėja.

Amerikos Lakiniu armija 
yra. daug galingesne už Korie- 
cziu ar Kiniecziu Komunistu 
Korėjoje.

Bet- Generolas MacArthur 
ant szitu klausimu stovi pats 
sau vienas, visu apleistas.

Prezidentas Trumanas su vi
su savo Vaszingtone sztabu yra 
priesz ji. Anglija ir Prancūzija 
ypatingai jam prieszinasi ir 
visa intaka deda Vaszingtone 
priesz jo nusistatymus. Nei vie
nas isz kariszku augsztu kari
ninku nestoja už ji. Generolas 
Marshall, dabar Apsaugos Sek
retorius; Generolas Omar 
Bradley, bendru kariszku jiegu 
pirmininkas; Gen. Dwight D.

Atlanto Sutar
ties armijų komandorius, visi,

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus. Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

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

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Soraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23%, coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žuclinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž- 

i dės ir kitus dangiszkus kunus,

Daug vargo perleidžiau, 
daug nakeziu nemiegojau; lygi 
vejas mintis per galva plaukia i 
ir jokios žymes nepalieka.- 
Vaikszczioju, sėdžiu, rymoju, 
snaudžiu; galvoj negera, rttpes- 
cziai kankins, ilgėsis slegia. į 
Gyvenu lyg miege, nesulaukda-Į 
irias galo, mirsztu iszlengvo! 
Mano nukankis ir visai supu-! 
dys, bot ar tai]) amžinai ir pa-; 
siliks? Ar nekaltybe atskaitos 
neszauks? Ar ne auszta naujo-!

I šio s gadynes rytas?!
Greicziau, o greicziau raudo

noji anszra, atneszk didžius j 
vėjus ir audra! Kalėjimai tam-! 

; suš togriuva! Žmonių prispau-i 
dejai, greicziau teprasmenga! 
Saule teszvioczia, brolybe te-!

Sovietu Rusija galėtu Ber- 
i lyno sudaryti snmiszima ir czia 
! savo ranka parodyti, bot ir 
czia jau Rusijai ne tai]i lengva 
kaip pirmiau buvo, ir czia jai. 
pavojus, nes dauguma A okio- Chicagoje, jis nusileido ir taip Eisenhoweris, 
ežiu jau gerai pažinsta Sovie- padare. Bet jau buvo per vėlu 
fu botagu. į Visi laikraszcziai didžiausio- kaip žeme pardavė, tyli. Nei

mis literomis buvo jau iszpauz-

DllITIzil Asztuoni menesiai praėjo, 

* J 1x11111(11 nuo tos prakalbos iki Generolo
j MacArthurio paszalinimo.

Buvo net gandu kad Genero
las MacArthur bus patrauktas1 
in kariszka teismą del to jo 
prasiszokimo. Bet matyti, kad 
to nebuvo drysta daryti. Tru
manas neiszdryso taip nubaus
ti Generolą MacArthur, ir už 
tai ji tik paszalino. Jeigu Ge
nerolas butu buvęs patrauktas 
in kariszka teismą, tai butu na apsupti ir apsaugoti ta sala,; 
reikeje baisiai daug dalyku ir tai, rodos, jis sutiko su Genero- 
paeziam Trumanui ir Sekreto
riui Achesonu pasiaiszkinti.

Tie Generolo MacArthur 
taip vadinami prasiszokimai 
nebuvo jau tokie baisus, jeigu 
jie isz tikrųjų buvo prasiszoki
mai. Jis buvo pareiszkes kad 
jis pasirengęs derintis su Kini
jos armijų vadu, kada tik tas

Pypkes Durnai

Mano Viskas Tau
Nėr to daigto ant pasaulio, •
Kad asz neduoeziau tau jo. 
Jeigu tiktai asz galeeziau.... 
Viską tau asz prižadecziau.

. Viso blogo noriu vengt; 
Vien tik tau, tik tau gyvent. 
Visa tai, ka asz darau, 
Tik apie tave asz mapau.

. -i ■ • i • i Visos mano karsztos maldos, Amerika, turi daug ir dar .. . . 2 . Visos mano meiles dainosdaugiau gamina tu atominiu ., . ....... 1 Tau, tik tau yr’skinamos,bombų, ir rengia, ir isztiria. dar . , .. ... . .... Daugiau sakyti negaliu,kitus, na.niosnius ginklus. • , . . °Kaip: Tau, tik tau asz
Amerikos fabrikai, ima jau priguliu,

vis darigaau ir daugiau visokiu ——

.Amerikos Laivynas yra. in- 
rengOis ir in taisės daug savo tu! 
kariszku laivu, kurio buvo pa-! 
likti nuo ano karo.

— GALAS —

vienas neužstoja už ta Genero
lą po kurio jie tarnavo.

“Generolas Douglas MacAr
thur; vienas priesz visus!“

Generolas MacArthur, 
paišindamas visu tu kurie 
sutinka su juo vis sako ir 
gia, kad Formosa Sala
mums baisiai reikalinga, kad 
kas Formosa Sala valdys, tas 
Pacifiko visas salas valdys ir 
Japonija valdys.

Kai Prezidentas Trumanas 
pasiuntė musu Septinta Laivy-

fe. Pirkie U. S. Bonus!
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O Tu Mano Aniuoleli
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MOTINĖLĖ sen galvele, leisk 
tu man in Amerika važiuo

ti!
— Dukrele mano . mieliau

sioji, ka-gi tu gero manai? Kad 
asz tave iszleiscziau vienui vie
na, kaip tas pirsztas. Gana jau 
taip priverkiu, atsiminus apie 
vaikelius, kaip jie ten vargsta 
toje nelaimingoje Amerikoje! 
Dievas vienas težino, ar da te
bėra jie'gyvi, o gal jau seniai 
ir kauleliai supuvo kur augliu 
užgriūti! Jau penkti metai nuo 
Velykų, kaip jokios žineles nei 
gromateles nuo ju nesulaukiu! 
Tiesa, Vilku Juozas užpernai 
parvažiavęs pasakojo, kad jie 
prisirasze prie Cicilistu ir esą 
apsi ved e A m e r i k on i sz kai, 
kontraktu, ir turi jau net

Asz pati savo ausimis nede- 
lioj po Niszparu girdėjau, kaip 
klebonėlis ant szventoriaus jam 
sake: “Juozai, pirk ta d v ar u- 
ka o busi ponas ir valgysi duo
na tu ir tavo vaikai, ir visam 
kresztui bus nauda, ba tu savo 
protu, apsukrumu ir darbsztu- 
mu tuoj isz jo padarytume, 
aukso obuoli.”

— Tai, vaikeli, gal jis ir 
geras žmogus, Vilkas, kad jau 
apie ji taip rūpinasi musu kle-l 
bonelis, juk jis su bile kokiais j 
nekszais tai net u r reikalo.

— Taigi, mamele, gal ir ge-l 
ras, tik kode! jis tokias biau-

paklauso: “Kur taip gerai isz- 
mokai giedoti? O-gi sako: 
“Amerikoje eidavau in bažny- 
czios kora mobilities.”

Tai paskui, mamele, po tu 
dainų da szokome visi jaunie-

Prancūzu Prezidentas

»X-****>**********4-***»<->*

vaika; bet tai jisai melavo: ir *
giliukis, kad jis pas mus
užėjo, ba jau kad busziau pasi- ★ 
mirkius szluAtann pamazgas, o * 
kad bucziau užpleszkinus per * 
akis: tai butu ir tie jo Ameriko- ★ ★ 
niszki drabužiai ir tos miskus- £ 
tosios plikos lupos buvusios ★ 
kruvinos, pakol butu paspejesj* 
i szn e s z t i s a v o k u d a s z i u. Kaip* 
jis gali ant mano vaikeliu 
kias nesąmones' iszmislyti 
plia.ukszt i! »

— Taigi, mamele, ir 
bucziau tau padėjus: jau 
jis but gavės, tai gavės.

p °

to- *

asz 
kad 
Bet 

jis ne kvailas, mat ne'bereika- 
lo Amerikos duopa valgo. Da
bar mamele jisai jau nusipirko 
nuo dvaro ta visa geriausi lau
ka, ka anoje pusėje upelio, o. 
sako, kad da deras ir visa pa
giri, ir tas visas szlapiašias pie
vas su kelmynu. Ir jau tnrbut 
sutiks! Žmonos kalba, kad kle
bonas palaidas jam pasiskolin
ti da kiek pinigu isz banko ir 
atpirkti visa dvara, su visomis 
tribomis, padarais ir gyvuliais, 
nes sako, kad ponas vistiek 

i bonkrutija, o paskui gal da 
koks .svetimtautis užpirkti 
szventa musu žemele, tai, sako, 
geriau tu, Vilke, pirk ir gana.
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Katros mergelios kuodas ant 

galvos didesnis, 
Tai mat, tosios protas 

ir mažesnis, 
Nes, da va du a mergele, 
Kuodą savo nedidina, 
Gražiai .san sudabina, 
Ir da kiškuti sufrazina, 

Perskyria ant naujo 
stailio, 

Suvis kitaip iszrodo.
Tikrai sakant, 

Žiūrint ant jus, tai net 
juokai, 

Nes jau kuodan isz mados 
iszejo.

* * *
In artima miestą netoli nuo 

Vaterburi, 
Pribuvo kelios merginos, 

O szirdeles niekam 
netikusios, 

Kaip rodos nuo visu 
attikusios, 

Ypatingai viena, 
Rodos kitos tokios ant 

svieto s nėra.
Publika suvaldyti negali, 
Kožna alpėja, kaip gali, 
Ir da biauriai juodina, 

Be atilsio visada. 
Su vienu vaikinu, 

Poruotis susikalbi no, 
O kad jau kiški senyvas 

, buvo, 
Tai szirdeles velniu gavo. 

Po kambarį bėginėjo,
Biauriai nebaga apkalbėjo, 

Ir da kitaip plovojo,- 
Kiek tik ant liežuvio turėjo.

* * * 
Asz sakau ir vis sakysu, 

’ Kad mergeles su kitu tautu 
vyrukais neužsidekite, 
Nei kalbėti su jais 

nepradeki to, 
Ba prie katros prisitaiko, 
Tai ir ant juoko palaiko. 
Neseniai taip Vilkesbere

• buvo, 
Viena mergele svaiguli 

gavo, 
Nuo josios meile 

iszviliojo, 
Pats ant pliniu iszjojo 

Mat nevienai kitu tautu 
patinka, 

Tiktai ne tankiai tas 
atsitinka.

rias kalbas paleido ant musisz- 
kiu?

— Bet kur, dukrele, jisai 
tiek tu pinigu uždirbo, kad 
net dvara gal nupirkti, juk tai 
reikia viso maiszo!

— Žmones sako, kad tai. jį Tautiszkus szokius; tai Vil- 
vis po žemems anglyse bedirb- kas su vargoninku vadovavo, 
damas. Matai, mamele, jisai su-; Bet ka vargoninkas priesz Vil- 
visai negeria, nei degtinei, nei ka! Rodos kad visai nei nemo- 
alaus ir nerūko, tai sako, kiek ka. O kaip iszeina eilia szokyje, 
uždirbo, tai vis dėjo in banka, kad vaikinui reikia iszsiirinkt 
o parvažiociamas namo, visus mergina tai Vilkas, kuria 
parsivežė ir dabar dėlto toiKs _ 
turtuolius!

Ana, vaito, “ilgaslepsne,’ 
žiuriu, bažnyczioje, kad gru 
clžiasi per žmones su 
mis, kaip karve, grūdos, 
dos, dasigirdo iki Vilko 
stapt. O Vilkas skaito sau mal- pirszlius. 
das isz “Szaltinio,” < 
viena akimi ne žvilgt. Matai jis sako: 
mamele nei giedos neturi szvenį szeimininkes 
toje vietoje, lysti vyrui in akis! 
Bet, mamele, ne ji viena, ir to 
pono, bankieriaus duktė, ka vis 
sėdėdavo už groteliu laukuose, 
ir ta, žiuri, per Niszparus jau 
szale Vilko stypso, o Vilkas sau 
rožaneziu kalba, o in ja nei 
debt. Tokios turtuoles, o iszdy- 
kusios, iszlepintos, kaip lėlės. 
O tie parėdai tai vis szilkinai, 
vis tik sznabžda, vis tik szlama 
kaip tik pasijudina.

— Na, vaikuti, bet turbūt 
ir Vilkas jau puikiai apsirėdęs 
kaip taip joms tinka.

—’ Bet, mamele, visai ne. 
Taip, kaip ir visi isz Amerikos 
parvažiavę, su melsvais tokiais 
apsivilkės ir gana.

— Bet, kad tu viską ir ma
tai, tnrbut ir tu bažnyczioje 
mažai poterėliu tekalbėjai?

— Kalbėjau, mamele, vi
sus, bet vis kada ne kada pasi
žiūrėdavau ir in Vilka, ba jis 
mamele, man. toks dailus. Kad 
jis mane imtu, tai asz už.jo tuo- 
jaus eieziau!

— Cha, cha, cha! Kur jis 
tave, vaikeli ims, kad jau ap
link ji tokios ponios spicczias. 
Tu jam perpranta !

— Bet jis1, mamele, man sa
ke, kad asz jam gražiausia ir 
geriausia!

— Tai kur tu su juomi su
ėjai ?

— O-gi, mamele, kaip bu
vome prisiras'zyti Blaivininku 
draugijon klebonijoje. Tai po- 
prisiraszymo Vilka iszrinkome 
musu draugijos pirmininku. 
Paskui dainavome dainas visas 
musu 'bažnytinis korais; tai asz 
dainavau pirmu balsu “sopra
nu,” o Vilkas pritarė storu bal
su, vadinamu “bosu” ir geriau 
mokėjo pritarti už visus musu 
vaikinus. Jaunasis kunigėlis

visus mergina 
griebs negriebs, žiūrėk jau ir 
pas mane. O asz tik szaukiu: 
oi, oi!

Tai mamele, asz tau nei ne- 
alkunc- sakiau, kad jis man sako, kad 

gru-' Ketverge mesi jo palauktumem, 
ir sake su dede atvažiuosias in 

. Asz jam pasakiau, 
o in ja, nei kad mes nelabai turtingi, tai 

: “Man reikia geros 
gaspadines, ha 

jau motinėlė nedrūta, o tamsta 
man patikai, pinigu-gi ir turto, 
isz Dievo malones, man gana, 
ka parsivežiau is'z Amerikos. 
Tai asz jam sakiau, kad mudu 
da taip, kaip ir nepasižinstava. 
O jisai sako: Asz tamsta gerai 
pažinsiu ir man geri žmonesi, ir 
mano motinėlė patarė tamsta. 
O sziandien tai ir musu klebo« 
nas sake, kad asz kitos nei ne- 
jieszkocziau. Sako, vaikeli, tai 
gera, linksma, darbszti ir die
vobaiminga mergaite!

— O ka tu jam, dukrele at
šakiai ant to?

— Asz susigėdau, man pa
sidarė taip nedrąsu, szirdžiuke 
mano tik plaka: tuk, tuk, tuk, 
rodos ims ir iszszoks isz kruti
nės, o veidas rodos plyisz nuo 
karszczio. Tik pažiurėjau in ji 
taip meiliai, meiliai!

— O tu, mano aniuoleli!

— GALAS —KALĖJIME
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Prancūzijos 
mas Amerika yra czia pa- ! 
reiszkiamas, kai Prancuzi- buvo juodu pasitikti ir pa
jos Prezidentas Vincent Au- 
riol isztiesia savo ranka. Jis 
su savo žmona atvažiavo ant 
laivo lie de France, kaipo 
Amerikos valdžios svęcziai. 
Už Ponios Auriol stovi 
Prancūzijos Ambasadorius,

sveikinti. Prezidentas Au- 
riol užtikrino Amerikie- 
cziams kad Prancūzai viena 
ranka laiko su Amerikie- 
cziais ir stoja priesz Komu
nizmą ir Sovietizmą Europo
je.

natoriams.
Erie Cocke, Amerikos Legi- 

jonieriu komandorius sako kad
jis nustebo ir baisiai pasipik
tino kai iszgirdo kad Prez. 
Trumanas taip kvailai pasiel-

bus. Kaip sunku lindėti nuo 
žmonių atskirtam; laimingas 
bucziau, kad nors veikti gale- 
cziau. Esu nelaimingas!

JGUDNUMO akmuo krutinę 
spaudžia, nuo daugybes 

mincziu galva skauda, esu vie
nas ir vienas tarp beturiu sie
nų. Saules spinduliai manes ne- 
beszildo, pavasario oras szir- 
dies negaivina, spingso tik ma
žas siauras langelis ir tas pats 
geležimis apkaltas; retai ma
tau szviesa, man vis tamsu, ne
ramu ir ilgu. Oras prislėgtas, 
kvėpuoti sunku. Sunku man 
gyventi. Kaip ežia szalta. ir 
liūdna; sienos palyja; trupa ir 
dvokia ir visur,z,visur liūdnu
mu atsiduoda. O kur draugai? 
Asz ju nematysiu. Vieni amži
nai grabuose miega, antrus val
džia urvuose pūdo, o treti da 
liuosi kovoja. Man skirta gy
venti nebeilgai, kasdiena jau- 
cziuos vis silpnesniu; szaltis ir 
drėgme sues mano jiegas ir 
“sudie,” draugai! Asz busiu 
laimingas, nieko nebejausiu.

■Soniai visas dainas iszclai- 
navau ir visas eiles iszkalbejau 
aszaras saldžiausias jau seniai 
iiszleidau ir szirdis sudžiūvo, ir 
akis aptemo. Viskas atsibodo 
ir jausmai užmigo, jau niekas, 
niekas man nemalonu! Kiek
viena mintis tik slegia, kanki
na, tartum visas svietas mane 
atstume, draugai ir drauges 
mane užmirszo ir niekam, nie
kam no esu naudingas! Bucziau 
laimingas, kad pirmosios mei
les nors kibirkszti jauseziau; 
bet veltui tas geismas. Jaunys
tes meile jau seniai ■ užgeso, 
karszta szirdis atszalo, užsnū
do; užmigus dvasia kada beat-

Vejas ūžia, man per miega 
sznabžda ir lyg geras draugas 
man maloniai kalba:

• — Atsibusk, atsibusk, i 
darba! Žmones, antai, pažiū
rėk, kaip jie tave gina, už tave 
užstoja!

Pabundu, pažvelgiu, saves 
paklausiu:

— Gal taip yra, kad vejas 
teisingas man atpūtė teisybes 
sapna. Bet vėl su skausmu sau 
atsakau:

— Ne! Negali 'būti, sapnas 
meluoja, darbininkai miega, da 
mažai atsibudo, mažai kovoja.

Ilgu, nuobodu. Kadagį tam 
nuobodumui bus galas?! Lais
ves nesulauksiu, tame urve Į 
mirsiu! Teisznęsza prieszai ma
no szalta kuna, nuvarginti bro
liai mane tepamato ir tas liūd
nas kanezias jie teatjauezia, 
szios mano kankynes ir jaus
mus teat'bimdo, revoliucijos 
dvasia isz miego teprikelia ir 
už savo tiesas in ftova teeinia!

Kas geras, kas piktas, jau 
nebežinau; meiles pritrukau, 
galva apsvaigo, protas sumiszo 
ir pykstu, ant ko? Nežinau. 
Kad geriausias draugas pas 
maneineitu gal ir jam suszuk- 
cziau:

— Szalin tyrone! Ir tu ma
no prieszas!

O, Lietuviai ir Lietuves! Ku
rie man vilti gaivinate, dabar 
mano kanezias ar atjaueziate? 
O mieloji Lietuvaite, kuria 
taip mylėjau, nors szimtus pa-į 
veikslu su ausztanczia auszra 
man isztepliok, vilties neingy- 
siu, nes jau liūdna mirtis mano 
gyvastį Remčio. Man laiszkus 
raszyk, mano rasztus girk, ra- 
szeju vadink, bet jau mano 
dvasios nebesukelsi, mano 
jausmu nebeatgaivisi. Nors 
kaip gegužiniai, kvietku pasi- 
puoszus, su atvira szirclžia, pas 
mane ateitum ir ranka paduo
tom, ir tai man dvasios nebesu- 
keltum. Tave iszvycles gal su- 
szukeziau:

— Iszeik, iszeik, tavęs ne- i ’ ’
pazinstu! Asz sunervuotas, 
dvasioj prislėgtas, 'bijau pasi
rodyt !

Ar-gi asz dryseziau isztarti,

iszeik! Ne, neclryscziau ir ne-' 
galeeziau. Ji galinga! Ji už 
saule stipresne; ji vienu 'žvilg
terėjimu nubudimo debesis isz- 
blaszkytu; vienu žodeliu kruti
nės ledus sutirpintu: ji in liūd
na kambarėli linksmybe in- 

| nesztu; ji atgaivintu manyje 
in' vilti. Jos rami meile pavasari 

duotu ir vargo tyrus kvietkais 
apsodintu, ir lukejimas skėstu 
linksmybes bangoj. O drauge, 
mylimiausia! Ateik nors sapne, 
ateik ir mane suramink! Pa
sakyk, kad jau žmones sukilo, 
kad raudona vėliava ulycziose 
plevėsuoja, kad darbo žmones 
jau sukilę szaukia:

— Szalin prispaudimas! Te 
prasmenga kaliniu, broliu kan- 
czios! Tegyvuoja meile! Tegy
vuoja laisve!

Ateik pasakyk, nors valan
dėlei mane suraminsi, mano1

(Tasa Ant 2 puslapio)

ATGARSIAI KAS-
LINK GENEROLO D.

MacARTHURIO

Kongresmonas Carl Vinson, 
demokratas isz Georgia, sako 

au Trumanas gerai padare, 
aszalindamas Generolą Mac- •' 1 "T 
rthuii. (Vinson, būdamas 

Demokratas, “kitaip ir nega- 
ejo i zsireikszti, ” nes ji turi 
avo partijai būti isztikimas).

Nors Anglijos valdžia džiau- 
. asi kad Gen. MacArthuris 
uvo iszmestas, bet augsztas 

. inglijos armijos karininkas, 
.eitenantas Generolas Sir Ho- 

l ace Robertson, szitaip iszsi- 
eiszke:
“Asz noriu aeziu pasakyti 

Tautu San jungos armijų Ge
nerolui Douglas MacArthuriui, 
už jo toki pasekminga darba 
■per beveik puse szimto metu. 
Jis isztikimai tarnavo savo 
krasztui, Anglijai ir ypatingai 
Australijai per pastaruosius 
doszimts metu.

“Jo garbingos pergales Pa- 
cjfiko kraszte ir jo pasekmin
ga tvarka užkariautoje Japo
nijoje parodo koks žmogus jis 
yra.. Ir jo nusistatymas. Korė jo
je priesz Komunistus visiems 
parodo teisinga žmogų, drąsu 
karininku ir sumaninga va
da.”

Anglijos valdžios diplioma-v 
tai džiaugiasi kad Generolas 
MacArthuris buvo paszalintas. 
Jie dabar jhu ima kalbėti apie 
derybas su tais Komunistais, 
nes jiems baisiai rupi užsienio 
biznis su Kinija.

Zanesville mieste, Ohio vals
tijoje ir Eastham mieste Mass., 
mokyklos nuleido savo vielia- 
vas ligi pusiau stiebo kaipo sa
vo pareiszkima kad to miesto 
žmones skaito ta diena kaipo 
gedulio diena, kada Prez. Tru
manas taip pažemino Generolą 
MacArthuri.

Tukstancziai žmonių, gero
kai inpyke, pasiuntė telegra
mas ir laiszkus savo Kongres
monams ir Senatoriams ir net 
paežiam Trumanui, iszkolioda- 
mi Trumana už toki pasielgi
mą.

Dauguma karininku, nega
lėdami vieszai iszsireikszti, 
nors tiek sako kad Trumanas, 
be jokio perspėjimo toki 
reikszminga ' 'žingsni padare. 
Jie sako kad Trumanui reikėjo 
Gen. MacArthuri perspėti pir
miau.

Pats Prez. Trumanas, naba
gas, atsidūrė tarp vilko ir 
meszkos, tarp kūjo ir prieka- 
lio. Jam kitos iszeities nebuvo. 
Bet jis pats žino kad jis sau ir 
savo partijai parasze “Kaput’’ 
kai jis susikirto su Generolu 
MacArthuriu. Visi dabar gai
lesį Gen. MacArthurio ir kalti
na nabaga Prez. Trumana. Bet 
kitos iszeities nebuvo. Kai du 
galiūnai susikerta, vienas tu
ri ar nusileisti ar pasiduoti. 
Czia, iszrodo, kad Generolas 
nusileido, pasidavė, bet viską 
laimėjo! Jam tas darbas nėra 
reikalingas, nes jis taip sau 

J yra milijonierius. Ir apart to 
Prez. Trumanas negali isz jo 
atimti jo garbes laipsnius, ne- 

: gali ji pravaryti isz armijos.
Jis gali ji atstatyti, bet jo alga 
jam yra užtikrinta iki gyvos 
galvos.

WASHINGTON, D. C. —
Kai Prezidentas Trumanas pa- 
szalino Generolą D. MącArthu- 
ri isz jo vietos Korėjoje ir Ja
ponijoje, Generolas trumpai 
atsake kad jis maloniai sutin
ka sugryszti in Amerika ir vi
siems Kongresmonams ir Sena
toriams pasiaiszkinti.

Kongresmonas Joseps W. 
Martin Republikonu vadas už- 
sikviete Generolą MacArthuri 
pasakyti prakalbas Senato
riams ir Kongresmonams.

John Foster Dulles, valdžios 
sztabo patarėjas sako kad jis 
tuo jaus važiuoja in Japonija 
pasitarti su Leitenantu Gene
rolu Ridgway, kuris yra pa
skirtas Generolo MacArthurio 
inpediniu.

Amerikos Sekretorius, Dean 
Achesonas nusiskubino in 
Vaszingtono ofisus pasitarti su 
Prezidentu Trumann.

Senatorius Robert A. Taft 
isz Ohio valstijos sako kad czia 
yra padaryta baisi ir nelemta 
klaida.

Senatorius William E. Jen
ner isz Indiana valstijos reika- 

i lauja kad dabar pats Preziden
tas Trumanas butu iszmestas coliu ilgio. Po 40c., arba 3 UŽ 
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Žinios Vietines Sūnus Karo Nelaisvėje GENEROLAS
ISZKALBUS

ISZDAVE SAVO
MOTINA

— Subatoj pripuola Szv. 
Povilio nuo kryžiaus; Taipgi 
ta diena 1945 m., Benito Mus-1 
solini, Italijos vadas, diktato 
rius ’buvo nužudytas su savo; 
mViluže Clara Petacei; 1758 m., 
gillie James Monroe,, penktas 
Amerikos Prezidentas. Jis in- 
vede ta Amerikos nustatyma 
kad nei vienam Europos krasz-i 
tui nevalia kisztis in Amerikos’ 
krasztu reikalus, ir kad Euro 
pos krasztam nevalia nei in 
Pietų Amerika lysti; 1512 m., 
Liet aviai pergalėjo Tatorius 
ties Vilnių.

— Simonas P. Polubinskas 
nuo 58 N. Main uly., numirė 
Panedelyje, 8 valanda ryte, sa
vo namuose. Velionis sirgulia
vo per du metu. Gimė Lietuvoj, 
atvyko in Skrentona 1901 me
tuose, o 1906 m., apsigs veno i 
Mahanojuje. Prigulėjo prie į 
Szv. Juozapo parapijos ir 
“Moose” draugystes. Paliko 
savo paezia Mare; sunu Leo
narda; trys dukterys: Alberta,; 
pati Antano Saluto, miesto;' 
Irene, pati Antano Zayle, isz' 
Middlesex, N. Y., ir Alicija, pa
ti John Phillips, miesto, taipgi; 
szėszis anukus. Laidotuves in- 
vyko Ketverge su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9:30 
vai., ryte ir palaidotas.in pa
rapijos kapines. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

— Kita san vaite: Nodelio j 
pripuola penkta Nedelia po Ve-; 
tyku. Ir ta diena pripuola Rus- 
naku Velykos, taipgi Szvento 
Petro isz Veronos.

— Sirgdama per

Jo Kalba Skambės
Ateityje

HONGKONG, KINIJA. — 
Komunistiszkos Kinijos radi
jas pranesza, kad viena mote- 
riszke buvo suaresztuota, pa
smerkta ir nuszauta Balandžio 
vienuolikta diena. Josios duk-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
__ _ Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .
/ \ Motinos Szvencz.

keletą 
sanvaites, Helena, pati Juozo 
(Sterling) Karasziausko, nuo 
129 W. Pine uly., pasimirė 
Utarninko ryta 9:20 valanda, 
namie. Velione gimė Moun t 
Carmel, Sausio 8 d., 1892 m., 
duktė ponios Mortos Molaus- 
kienes, nuo 45 W. Fifth uly., 
Mt. Carmel. Apie deszimts me
tu atgal Karasziauskai kitados 
laike ■ sztora “The Sterling” 
dnt West Centre uly. Paliko di
deliame nuliudime savo vyra' 
Juozą, duktere Morta, pati El
mer Martinson, namie; du anū
kus; savo motinėlė; dvi sese
rys: T. Bergai, Mt. Carmel ir 
V; Balutiene isz Oak Pork, Ill. 
Laidos1 Subatos ryta, su Szv. 
Mišziomis devinta valanda ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos. ‘

. — Panedelyje p r i p uola 
pąskutinia diena szio menesio; 
Ir ta diena yra Szventos Kata
rinos Sienietes; 1789 m., Jurgis 
Vaszingtonas likos invezdin- 
tas kaipo pirmutinis Su vien. 
Valstijų Prezidentas, New 
York mieste, o antras invezdi- 
nįmas buvo Philadelphia, Pa.

—— ■ Utarninke pripuola pir- 
ijha diena Gegužio (May). Me- 
pęsįš''pąs.zvensta's ant garbes 
S^vencziausia Paneles Marijos. 
Ir ta diena pripuola SS. Pilypo 
ir Jokūbo; 1898 metuose Com- 
tmodore Dewey laimėjo laivyno 
kąra in Manila Bay; Darbo 
Žmonių ir tautu solidarumo 
szvente; 1533 m., numirė Os- 
.traga, gaviausias Lietuviu kar
vedys; Tartautine Darbininku 
diena kuria Komunistai yra 
pasisavinę; 1945 m., Admirolas' 
Karl Doemitz užima Vokieti
jos ’valdymu ir paskelbia Hit
lerio; mirti.

; —- Ketverge . pripuola In 
Dangų Žengimas Szvento, teip- 
gi, Szvento Kryžiaus atradi
mas. i

j --------
WASHINGTON, D. C. —

Visi mes ilgai laukėme iszgirs
ti, ka Generolas Douglas Mac- te ja iszdave Komunistiszkai 
Arthuris pasakys. Ka jis pasa
kė, dabar visi žinome, ar tai i isz savo radiju ar isz laikrasz
cziu. Ka jis mums pranesze yra 
baisiai svarbu.

: Bet negalima apleisti tos jo 
įkalbos, nepaminėjus kad jo ta 
i kalba nuskambėjo taip, kad 
sunku rasti kurio kito kalbėto
jo kalba, kuri jai prisilygintu.

Mes kelis sykius girdėjome 
auksaburni Prezidentą Roose- 
velta ir Anglijos iszkalbu ir 
makyta, Premjera Churchilli, 
bet jiedu vargiai galėtu prish 
lyginti Generolui MacArthu- 
riui.

Negirdėtas dalykas, kad Ka- 
'rinkikas galėtu klausytojams 
iszspausti aszaras. Aleksan
dras Didysis buvo taip padaręs 
kaj jis prakalbėjo savo senie
siems kareiviams. Generolas 
MacArthuris taip padare, kai 

; jis prakalbėjo Amerikiecziams.
Baigdamas savo kalba, Ge

nerolas MacArthur pasakė, 
■ kad jaunystėje ir jis, kaip ir ki- 
i ti turėjo svajonių, bet jos da
bar jau mirusios. Jis sake kad 

Zas Stakonis, nuo 434 W. Pine Į rio. Apie trys milijonai žmonių . jis savo pareiga taip atliko, 
uly., kuris nesveikavo per ko- mate Generolą parode, o Pet-, kaip Dievas jam parode, kaip 
ki meto laiko, numirė Panede- nyczioj nuskris in miestą Mil-: jis galėjo. Bet dabar viskas jau 
lyje 1:30 valanda po pietų, na
muose. Atvyko isz Lietuvos dideliame parode, 
daugelis metu atgal. Paskutini ; 
karta dirbo North Mahanoy 
kasyklose. Paliko savo paezia. 
Paulina, ir du sunu: Petrą ir 
Vincą, mieste. Likos palaido
tas Ketverge, su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 8:30 
vai., ryte, ir kuna palaidojo in 
parapijos kapines.’ Graborius 
L. Traskauskas laidojo.

Fred Mauss su savo žmona 
žiuri in paveiksią kuriame 
jiedu mato savo sunu, Vinca 
kuris su kitais kareiviais 
yra paimtas in nelaisve, Ko- 
rejojl.

Lapkriczio (Nov.) mene
syje Armijos Karo Sztabas 
buvo trumpai jo tėvams in 
San Francisco miestą prane- 
szes kad j u sūnūs dingo ant 
karo lauko.

Szitas paveikslas buvo pa
leistas vieszai isz New York 
miesto, isz Eastfoto, kuri 
agentūra skleidžia Komu
nistu propaganda. Paskui 
tas paveikslas buvo pasiuns- 
tas visoms redakcijoms.

Tėvams nors tiek geriau 
kad žino jog j u sūnūs dar vis 
gyvas, nors tokia nelaisve ir 
daug gero neprižada.

Senas angliakasis, Juo- j Generolo Douglas MacArthu-

waukee, kuris taipgi dalyvavo

policijai pasakydama kad jos 
motina dalyvavo Priesz-Komu- 
nistineje parodoje, Chungking 
mieste. Szita jos duktė, Chen 
Kuo Tseng yra studente. Ji isz- 
dave ir intare savo motina kai
po viena isz tu, kurie yra revo
liucijai prieszingi.

baigta, jis nieko nekaltina, nie
kam nieko neprikisza, ir pats 
in jokia Politika nesikisza. Da
bar jis tik pasitraukia, kaip 
isztikimas savo kraszto karys,

MAINIERIAI 
PYKSTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

paskui tuos pinigus sugražinti, 
kai darbai pagerės! Kiti sako, 
kad unija taip negali daryti.

Dabar galima iszgirsti viso
kiu gineziu ir barniu saliunuo- 
se, kur mainieriai tik alų mau
kia ir “ant knygutes’’ geria.

Paul McNelis, to Fondo sek
retorius sako kad jie visi su
pranta ir atjauezia mainieriu 
padėti ir sunkuma, bet jis sako 
kad nieko negalima padaryti.

Kitas mainierys sako kad 
unija nepaisė ir nepaiso kaip 
sunku mainieriams dabar, kai 
jie dirba tik viena ar dvi die
nas ant sanvaites, bet jie vis- 
tiek turi sumokėti savo penki
nes in ta Fonda. Daug mainie
riu prasze kad jiems butu pa
vėlinta tas dvideszimtines su
mokėti po du doleriu ant me
nesio, bet Unija tokio praszy-Philadelphia, Pa. — Penkios

deszimts penkių motu amžiaus savo darba ir pareiga atlikęs, mo visai nepakiause.
Edward Reynolds buvo suhn- į 
tas ir suareszt uotas ir jam bu-j 
vo pustreczio tukstaneziu dole- 
riu kaucija paskirta Teisėjo ;

“Kareivis” jis sake, “nieką- Kitas mainierys pastebėjo:
, t ii TJ 1-1 TT/\ 1 r» ■? ll-Z-4 4 1»•«-» zl ~ rados nemirszta; jis tik pranyks

ta! Ir dabar atėjo man laikas,”
i jis baigė, “kaip geram karei-
; —i.-I v.va n virti J ’ ’
: viui, pranykti!”

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. ’ 

___  t
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BIZNIERIUS NUŽU-! RAZBAININKAS 
NUSZAUTASDE ŽMONA

Ir Pats Nusižudė NEW YORK, N. Y. —
Lavonas penkios deszimts me- 

__ _______ ______ tu amžiaus Philip Mangano bu- 
Bagotas biznierius, isz pavydo, vo surastas pelkese, Brooklyne. 
intarimo ir piktumo nužudė sa- Policijantai spėja kad. czia
vo žmona, savo buvusi susieda gali būti pradžia razbaininku 
ir paskui pats nusižudė.

Tik kelios minutos priesz tai 
jis buvo savo dvylikos metu 
šuneliui užtikrinęs, kad “nie
kas neatsitiks.

GRAND RAPIDS, MICH.

Jo lavonas buvo pusiau nuo
gas, trys kulkos jo galvoje. Jis

Czia nebuvo paprastu vagiu

Shenandoah, Pa. —
— Seniausias gyventojas 

szioje apylinkėje, gerais žino
mas Antanas Vaicziulis (Wy- 
shulis) nuo 1172 W. Centre uly. 
(Brownsville), numirė Utar- 
ninke, 1:55 vai., ryte. Velionis 
buvo angliakasis, ir per dau
gelis metu buvo dusulingas, 
ir sirgo ilga laika. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
1892 metuose ir trumpa laika j 
gyveno Worcester, Mass., po j 
tam apsigyveno Shenadoryje, 
kuris užsidėjo valgomu daigtu 
sztoruka. Kitados buvo zakris
tijonas del Szvento Jurgio pa
rapijos. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos ir bažnytiniu 
vyru draugijų ir prie S.L.A. 
Susivienijimo. Paliko didelia
me nuliudime savo paezia Ka
tarina; du sunn: Vinca, isz Wa
terbury, Conn., ir Juozą, mies
te; trys dukterys: Elžbieta, pa-! 
ti J. Brozoskio, mieste; Mare, 
pati, Dom. Brozoskio, ir Ona Į 
namie. Laidos Sukatos ryta su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 valanda, ir palaidos in 
Szv. Marijos para., kapines. 
Velionis buvo skaityto jum. 
“Saules.” ■ “Amžina atilsi, ir 
lai būna jam lengva szios sza- 
lies žemelyje!”

— Juozas Romanauskas, 
nuo 140 E. Penu uly., likos su- ’ 
žeistas in peti ir nugara, laiko I 
darbo Maple Hill kasyklose. 
Gydosi namie.

.Chicago, Ill. — Ketverge in- 
tyko didele paroda ant garbes

nias už pavogimą vienos mote-
riszkes pinigines masznos Szv. r r r V A C 
Jono bažnyczioje. Slapti poli-1
ei jautai Anthony Galen ir jo! GENEROLUI
draugas sako kad vienas zmo-i 
gus buvo mates kaip tas vagis' 
pasivogė tos moteriszkes masz- 
na, tai jis pasekę ji isz bažny- 
(žios ir paskui paszauke poli- 
eijautus.

Pasveikinimas Plunks
nomis Kasztavo

"Buvo laikai kada paprastas 
mainierys žinojo kas darosi sa
vo Unijoje, ir turėjo baisa, bet 
teta mes nieko nežinome kas 
ten darosi!”

O kitas mainierys sako: 
“Mes jau per ilgai tylėjome ir 
savo bedas sau laikėmės! Jau 
teveik laikas ir kitiems pasa
kyti, kad mums mainieriams 
daug kas nepatinka savo 
joje!”

uni-

V

Baikas Kreczia

Judy Holliday ir Jose Fer
rer laimėjo garbe už goriau
sius loszimus muving-pik- 
czieriuose per pastaruosius 
metus.

Loszike Judy Holliday 
laimėjo ta garbe už savo lo- 
szima in “Born Yesterday,’’ 
o loszikas Ferrer už savo lo- 
szima in “Cyrano de Berge
rac. ’ ’

Loszike Holliday czia lo- 
szika Ferrer, baikomis už 
nosies tašo, nes jis tame 
“Cyrano de Bergerac” lo- 
szirne turėjo baisiai ilga ir 
riesta nosi:

SAN FRANCISCO, CALIF 
— Kai Generolas D. MacAr
thur iszkilmingai važiavo per 
San Francisco miesto ulyczias, 

1 žmones isz langu barstė popie- 
ras, popiergalius ir ka tik jie 
nusistvere.

Svecziai, kurie turėjo kam
barius St. Francis vieszbutyje, 
hotelyje, susimislino pasvei
kinti Generolą su plunksnomis. 
Jie sudraskė savo paduszkas ir 
paleido tas plunksnas isz savo 
langu.

Edward Sequeira, to viesz- 
buezio virszininkas, sake kad 
tai buvo gražus sumanymas, 
bet ir kiški brangus. Tos pa- 
duszkos yra brangios, ir da
bar visi tie svecziai turi užsi
mokėti po penkiolika doleriu 
už kiekviena supleszyta pa- 
duszka.

U.S. TARIASI
PACIF. APSAUGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mes^ dabar matome reikalą 
siunsti savo vaiska in Europa, 
Pacifiko vandenyse mes pilnai 
galime apsiginti su kariszkais 
eroplanais ir kariszkais laivais.

SOVIETAI
SUARESZTUOTI

Karininkai Skaitė 
Priesz - Komunistinius 

Laikraszczius

SEOUL MIESTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bar jau be jokiu baiku tikras 
; karas czia prasidėjo, nes prie- 
szas turi gana kareiviu, gana 
karabiniu ir kitu kariszku 
ginklu. .

Sovietai
Vakaru
Vokie-

BERLYNAS, VOK. — Bu- 
vo užtikta Sovietu karininku 
kambariuose daug Priesz-Ko- 
munistiniu laikraszcziu, pra
nesza Vakarinio Berlyno laik- 
rasztis, “Der Tag.” 

Trisdeszimts keturi 
karininkai ir septyni 
Berlyno darbininkai
ežiai buvo suaresztuoti.

Mat, Komunistu yra jau to
kia laisve: Jiems valia skaityti 
ka tik jie nori, bile tai bus Ko- 

[ — Kiniszkas a-be-cela, ai- munistiszki rasztai ir laikrasz- 
! fabetas susideda isz 214 literų, ežiai.

kovos ir kerszto priesz visus 
tuos kitus razbaininkus, kurie 
ka nors buvo pasakė ar prane- 
sze Kefauver Senato komisijai 
apie gemblerius ir razbainin-

Policijantai rado lavonus, kus.
trisdeszimts devynių metu am
žiaus Robert Le Roy; jo-žmo
nos, trisdeszimts asztuoniu me'- buvo draugas tokiu razbainin- 
tu amžiaus Wayne, ir jo, Ar- ku, kaip Joe Adonis ir Albert 
thur Westlund, penkios de- Anastasia, 
szimts metu amžiaus bagoto
biznieriaus. Visi buvo nužudy- darbas, nes ant lavono polici- 
ti su dideliu briedžiu medžiok- j antai rado labai brangiu žiedą 
les karabinu. Westlund buvo įr daug pinigu, 
ka tik pargryžes isz Scarsdale,: 
New York.

Pohcijantai sako, kad tas taininku gaujos, 
biznierius paliko trumpa rasz- “Mafia Gano-’ 
te^: j isz didžiausiu

“Mano žmona jau kelis sy- ^merikoje 
kius man prisipažino, kad ji’ 
nebuvo man isztikima su Art 
Westlund. Dabar po viso meto/ 
kada asz stengiaus su ja vėl 
sugyventi, ji man vakar prisi-l p-įnimo. 
pažino kad ji yra insimylejus 
in ji. Tai viskas baigta.

Jis buvo vienas isz augsztu 
I vadu tos baisiai galingos raz- 

vadinamos 
kuri yra viena 
ir biauriausiu

Policija dabar spėja, kad 
gal daug daugiau tokiu razbai- 

’ ninku dabar susilauks po kul
ka kaktoje ant kerszto ar atly-

Senis Administratorius
KOMUNISTAS

NEPAKVIESTAS

Harold Ickes, buvęs Vi
daus Sekretorius, iszeina isz 
Vaszingtono ofisu, kur jis 
pasisznekejo su Prezidentu 
Trumanu. Jis laikrasztinin- 
kams užsigina, kad jis bus 
paskirtas pirmininku Atsta
tymo Administracijos. Jis 
sako kad jis jau per senas 
nauju darbu užsiimti. Bet 
gandai eina kad Prez. Tru- 
manas koki nors atsakomin- 
ga paskyrima jam rengia.

---------- tJ-----------

Teismas
Sudžia — Pasakykie, kaip 

tu galėjai banka atrakyti?
Vagis — Negaliu!
Sudžia —O tai del ko?
Vagis — Tai slaptybe ma

no amato ir man daug moks
las kasztavo!

NEW YORK, N. Y. —
Nors kiti Tautu Sanjungos na
riai buvo pakviesti daljwauti 
iszkilmese, kai visas miestas 
triukszmingai priėmė Genero
lą MacArthuri, Komunistu at
stovas nebuvo pakviestas.

Komisija kuri surengė visa 
ta'programa sako kad Komu
nistas Constantin E. Zinchen
ko, tyczia. nebuvo pakviestas. 
Czia nebuvo jokios klaidos. Jis 
nebuvo pageidaujamas.

Vienas rengimo komisijos 
narys pasakė: “Mes nenorejo- 

1 me kad jis isz szitu iszkilmiu 
iszlepetuotu, kaip isz mitingu 
Ta utu Sanj ungo j e. ”

Kitas narys sake: “Mes no
gėjome kad Generolas MacAr
thur visas szitas iszkilmes ilgai, 
ir maloniai atsimintu, ir kad. 

! graži nuotaika nebutu vieno 
kurio nepageidaujamo sveczio 
sudrumsta.”
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