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MacArthur Paszalintas
Isz Amerikos Korėjos Vaikai

TIKRA MEILE
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 

— Septynios deszimts metu 
amžiaus Fernand Martino, ra
miai sau sėdėjo saliune ir sku- 
neri alaus gere. Jis gerai jau
tiesi ir buvo ramus ir net links
mas, nes jis ka tik buvo gavės 
divorsa nuo savo žmonos, su 
kuria jis per keturios deszimts 
metu gyveno ir vargo.

Jis staiga pajuto, kad kas 
jam kaip su pagaliu reže per 
galva. Kai jis atsipeikėjo, jis. 
pamate savo buvusia žmona1 
stovinczia szalia jo. Ji rankoje 
laike lietsargi, umbreli, su ku
rio ji buvo jam davus per gal
va.

Kai jis ja patraukė in teismą 
ji ir teisme ji apdaužė su tuo 
savo lietsargiu. Teisėjas ja nu
baudė, ir ji turėjo užsimokėti 
deszimts tukstancziu franku. 
(Musu pinigais butu $28.70).

Ji teisėjui pasiaiszkino ko
dėl ji taip pasielgė. “Asz ji ap
daužiau parodyti jam, kad asz 
dar vis ji myliu.”

PASITRAUKIA N ori T r umana Isz-

PER DIDELES 
KOJOS

Marinas Paszalintas 
Nuo Karo Lanko

SEATTLE, WASH. — Vie- 
nas marinas kareivis buvo par
trauktas isz karo lauko Korė
joje del savo kojų.

Jo kojos nenuszalo, kaip tan
kiai atsitinka kareiviams tame 
szaltame kraszte, bet tos kojos 
buvo per dideles.

Saržentas, marinas Charles 
J. Nelson, dvideszimts keturiu 
metu amžiaus, isz Seattle yra 
szesziu pėdu ir keturiu coliu 
augszczio, sveria du szimtu ke
turios deszimts svaru ir neszio- 
ja didelius, penkiolikos su puse 
numerio czeverykus.

Per antra pasaulini kara jis 
gavo szeszias poras tokiu di
deliu czeveryku. Jis jau pen
kias poras sunesziojo, ir szesz- 
ta ir paskutine pora yra jau 
taip suplyszus, kad jis jau pra
dėjo savo kojas vyniotis sku
durais.

Kai jo komandorius apie tai 
sužinojo, jis insake kad Sar
žentas Nelson pasitrauktu nuo 
karo frunto ir pasiliktu mieste 
užpakalyj e kariau j anczios ar
ini jos kol jis gaus gana tinka
mu czeveryku. ' ■

Jam buvo prisiunsta kelios 
poros czeveryku, bet jo koman
dorius vis ji laiko toli nuo ka
ro frunto, kad jam nereikėtų 
tiek daug vaikszczioti, nes ko
mandorius sako kad jis nežino 
kada jis gales daugiau tokiu! 
dideliu czeveryku gauti,

Czia, du mažucziai Korė
jos vaikai užsidengia savo 
ausis kai Amerikos kareiviai 
paleidžia dideli szuvi priesz 
Korėjos ir Kinijos Komunis
tus. Du Amerikiecziai ka
reiviai paleidžia dideli szuvi 
skersai Han upe.

Daug Koriecziu prisiarti
na prie pat karo frunto pasi
žiūrėti kaip Amerikiecziai 
kariauja. Musu kareiviai, 
kaip ir szitiedu jau yra per
žengė per ta durniu Diplio- 
matu nustatyta trisdeszimts 
asztunta linija Korėjoje.

Koriecziai isztiestomis 
rankomis priima Amerikie- 
czius, kurie gryžta in savo 
pirmiau apleistas vietas.

Koriecziai yra gyvu kailiu 
pasimokinę skirtumą tarp 
Komunistu ir Amerikiecziu 
užkariavimu.

Kai Amerikiecziai užka
riavo ju miestus, jie visiems 
gyventojams parūpino ne 
tik vieta, bet ir maista. Bet, 
kai Kinijos ar Sziaures Ko
rėjos Komunistai tuos mies
tus buvo užėmė, jie niekam 
nieko neparupino, bet atbu
lai, isz tu nukankintu ir nu
alintu gyventoju buvo pa
reikalavę maisto ir buvienes.

Kur tik Amerikos karei-

i viai pasirodo Korėjoje, visi 
Koriecziai juos isztiestomis 
rankomis priima. Jie yra 
jau paragavę to Sovietu Ru
sijos ir Kinijos Komunistu 
Rojaus.

Korėjos karas vis siau- 
czia. Musu didžponiai Vasz- j 
ingtone vis derinasi, laukia 
kokio susitarimo, kai Gene
rolas D. MacArthur sako, 
kad butu geriausia tuos Ko
munistus, ar jie butu Korie
cziai ar Komunistai sumusz- 

\ ti ir j u tvirtoves sutriuszkin- 
ti! Musu didžponiai Vasz- 
ingtone, kurie už dideliu sta
lu tupi vis sako, kad reikia 
taikintis reikia tiems Komu
nistams nusileisti, reikia 
jiems pataikauti!

Butu labai gerai visiems 
mums Amerikiecziams ir vi
so pasaulio žmonėms, jeigu 
tie musu didžponiai patys *! 
ant karo frunto stotu ar 
tiems Rojaus skelbiejams 
nors del kurios paros pasi
duotu!

Generolas D. MacArthur 
nusiskundžia, kad visa karo 
eiga yra sustabdyta ir truk
doma, už tai, kad musu didž- 

; poniai Vaszingtone vis nori 
aptaikauti ir jieszko progos 

| pasipinigauti.

Gal Rengia Slastus;
Gal Sumuszti

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kiniecziu Komunistu armijos 
ant vakarinio frunto staiga pa
sitraukė ir apleido karo lauka.

Amerikiecziai negali supras
ti kas czia atsitiko, nes jie per 
kelias dienas turėjo bėdos tik 
atsilaikyti priesz tu Komunis
tu užsipuolimus. O dabar tie 
Komunistai dingo, kaip kad 
žeme butu juos prarijusi.

Karininkai spėja kad jie taip 
yra padare del vienos isz dvie
ju priežascziu: Jie gal buvo 
taip sumuszti kad jie dabar pa
sitraukė kol susitvarkys savo 
eiles; ar jie tyczia pasitraukė 
kad insitrauktu Amerikieczius 
in isz anksto prirengtus slas-

Sumiszi-
mas W ashingtone
Generolas M. B, Ridgway Už
ima Gen. D, Mac Arthur o Vieta; 
Indijos Valdžia Kreipėsi In 
Amerika Del Kviecziu; Komu
nistu A rmijos Korėjoje Rengiasi 
Pultis Tarp Chorivon Ir Seoul
■' 1 ----- ' ......... ................... M

tus.
Ant kitu frunto karas vis ei

na, Komunistai ginasi, bet be-' 
veik visur jie po biski traukia-! 
si,.

Sunku suprasti kaip tie Ko
munistai tenai kariauja: Vie
noje vietoje jie isz paskutinu- 
ju ginasi, o kitoje jie pasiduo-! 
da, ar visai nesusikirte su prie- 
szu traukiasi.

Trisdeszimts Rusijos eroplaU 
nu susikirto su dvylika Ameri
kiecziu eroplanu padangėse. 
Penki Rusijos eroplanai buvo 
paszauti. Kiti greitai gryžo 
anapus Yalu upes, kur musu 
lakūnams nevalia juos vytis.

RAUDONIEJI
NEPASIDUOS

Generolas Ridgway
Perspėja

Senas Komandorius

Generolas
Douglas A. MacArthur

Atleistas Nuo Keturiu
Kariszku Pareigu

Naujas Komandorius

VALDŽIA PERKA
SVIESTA

Reiszkia mes, savo Taksomis 
ta sviesta nupirkome, kad tie 
ūkininkai vis galėtu savo

Nori Palaikyti Sviesto
Kasztus

sviesta mums taip brangiai 
parduoti!

Toki kvaila bizni musu val
džia jau keli metai kai veda.

’Už toki bizni, “mes du sykiu
WASHINGTON, D. C. - mokame ir paskui už viska;

Amerikos valdžia yra nusrprr- mokame ,,
kus keturios deszimts asztuo- - ‘
nis tukstanczius svaru gero 
sviesto Chicagoje. Už ta svies
ta valdžia užsimokėjo szeszios 
deszimts keturis centus ant 
svaro.

Valdžia tiek sviesto pirko 
kad ūkininkai galėtu palaikyti 
savo augszta preke, kaina vi
siems kitiems už ta sviesta.

Reiszkia, sviestas butu atpi- Priesz-Maskvine Yugoslavijos 
ges visiems mums, jeigu vai- Komunistiszka valdžia krei- 
džia tiek to sviesto nebutu nu- piasi in Vakaru krasztus ir 
sipirkus su musu pinigais. ; (Tasa Ant 4 Puslapio)

TITO PRASZO
GINKLU

Yugoslavijai Reikia
Kariszku Ginklu

WASHINGTON. D. C. —

KORĖJA. — Leitenantas 
Generolas Matthew B. Ridg
way perspėja kad Komunistai 
Korėjoje nepasiduos, už tai 
kad jie yra pasiryžę mus vi- 
siszkai sunaikinti.

Kalbėdamas su laikraszti- 
ninkais, Asztuntos Armijos 
Komandorius, Gen. Ridgway 
sako kad nematyti nei galo nei 
kraszto szito karo Korėjoje, jis 
sako kad tegu žmones namie 
nemislina kad karas jau bai
giasi, už tai kad kiek kareiviu 
pargrysz isz Korėjos pasilsėti. 
Ju vietas kiti kareiviai užims.

Jis toliau sako kad didžiau
sias pavojus mums gresia isz to 
kad mes norime szita kara 
greitai užbaigti. Del tos prie
žasties dabar ir musu kareiviai 
yra mainomi kas szeszi mene
siai ant karo frunto. Mums isz- 
rodo kad szeszi menesiai tokios 
peklos gana.

Bet Komunistai nieko pana- 
szaus nepripažinsta ir nedaro;

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Generolas 
Matthew B. Ridgway

Užima MacArthurio
. Vieta

WASHINGTON, D. C. — Pikti Repub- 
likonai dabar iszkelia klausima: Argi nebu
tu galima Prezidentą Trumana iszmesti isz 
Prezidentystes ir su juo sykiu Amerikos 
Sekretorių Dean Achesona?

Generolas Douglas A. MacArthuris yra 
atleistas nuo keturiu kariszku pareigu. Jis 
yra visu Republikonu laukiamas; kai tik 
jis czia sugrysz, tai jis bus pakviestas per 
prakalbas pasakyti: Ka jis žino apie Korė
jos karo klausima ir ka jis mislina anie ta 
musu Prezidentą Trumana?

Laikrasztininkai stengiesi pasiekti Gene
rolą D. A. MacArthuri Tokyo mieste, bet 
jis visiems taip pat pranesze: Kad ne namie.

Republikonu .Partijos Komisija dabar rei
kalauja, kad pats Prezidentas Trumanas butu 
iszmestas isz savo augsztos vietos! Tokis 
žygis butu pirmutinis Amerikos valdžioje! 
Bet, isz visko matyti, kad Prezidentas Tru
manas savo politiszkai nusižudė su tokiu 
insakymu, nes visi gerbe ir mylėjo Gene
rolą Douglas A. MacArthuri.

Visi dabar kaltina ne tik Prez. Truma
na, bet ir Amerikos Sekretorių Achesona.

Nabagui Prez. Trumanui mažai kas li
kos! Kai Generolas MacArthuris vieszai 
paskelbė kas reikia daryti Korėjoje ir Ki
nijoje, nabagas Trumanas neturėjo isz ko 
pasirinkti. Jis turėjo ta Generolą nubaus- 
ti, bet, būdamas per greitas su savo nu
sprendimo, jis pasirinko pats ji nubausti, 
kai jam reikėjo palikti visa ta klausima I ■ '
Kongresui ar Tautu Sanjungai.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
.Sziais metais sueina septyni 

szimtai metu nuo Lietuvos ku 
rojo Karaliaus Mindaugo 
krikszto. Reiszkia, septyni 
szimtai metu kai Lietuva pri
ėmė Krikszczionybe.

Tęipgi sziais metais 
jau szimtas penkios deszimts 
metu kai gimė vienas isz žv- 

Lietuvos Vyskupu, 
Valanczius. •

miausiu
Motiejus

komisija buvo už-Senato
klausus vieno gemblerio, Geor
ge Bower, apie kelione in Flo
rida. Jis pakako kad jis negali 
in ta klausymą atsakyti. Komi 
sijos nariai jo paklauso kodėl 
Ar jis bijosi kad tokis prisipa
žinimas ji intartu teisme.’
“Mane intartu ne teismas, bet 
kaip asz savo žmonai tada pa- 
siaiszkincziau 1 ’

Policijante Turi Paskutini Žodi

suėjo

LAISVE
Kas Reikalinga 

Laisvam Žmogui?

(Tasa)

Raymond Beinrose, Los An
geles mieste gavo “divorsa,” 
kai jis teisėjui pasiskundė kad 
jo žmona, parsivedė penkiolika 
szunu įsu jais gyventi.

“Mano akys jau per stabuos 
daug skaityti,” raszo mums 
vienas musu 80 metu amžiaus 
skaitytojas, “asz tik in pa
veikslus žiūra u ir dideles’ rai
des skaitau, įbet “Saule” vis 
skaitau. Praszau indeti dau
giau paveikslu ir drukuoti su 
didėlėmis raidėmis. ’ ’

Policijante su revolveriu yra 
slaptos policijos nare,. Lau- 
rette McDonnell su savo 
dviem kaliniam, Michael 
Faglo ir Anthony Caputo.

Jie yra du isz keturiu in- 
tartu vagiu, razbaininku, 
kuriuos ji buvo užtikus ant 
Broome ulyežios, New York 
Mieste.

Panele McDonnell paleido 
du szuviu in begančzius va
gius, kurie pabėgo su troku, 
sunkvežimiu. Ji szituos du

suėmė ir policijos virszinin- 
kams pavede. Ji paprastai 
tik dirba sekdama tuos ku
rie perka ar parduoda tuos 
vaistus, kurie yra uždrausti 
Amerikoje, tiems, kurie no
ri tu vaistu del smagumo ir 
visko pamirszimo.

Policijante Panele Mc
Donnell sulaikė szituos du 
razbaininku kol kiti polici- 
jantai pribuvo juos paimti ir 
nuveszti in lakupa.

Ar jus žinote, kad kas rytas 
del pusrycziu atsiranda, ant1 
szios žemes penkios deszimts j 
penki tukstaneziai daugiau 
mažucziu, kuriems reikia vis 
daugiau ir daugiau maisto?, 
Vienas žmogus Californijos i 
valstijoje iszrado kaip paga-! 
minti pietus už tris centus. Ir 
jis tokius pietus pagamino, su-, 
pakavo ir iszsiunte. Net pen-/ 
kiolika milijonu!

Mes ‘ ‘ Gaulei ’ ’ žinutes isz vi
sur renkame, kad musu skaity
tojai apie viską žinotu ir ki
tiems pasakytu. Ar gal dar ge

ja penkios deszimts tukstan- 
cziu doleriu, kaip Amerika tak
šnojo, ir Prancūzijos valdžiai 
du sykiu sunkiau tas taksas 
susirinkti. O mus vis dar 
vardžiuoja kapitalisatis.

pra-

lo priverczia juos sumažinti to 
tavoro pardavima žmonoms.

Pažiurėjus in visas tas bedąs 
tuos galvosūkius, mes jau ne 
taip labai pavydime Prez. Tru
manui ta jo garbe būti Prezi
dentu.

Dvylikos tautu žmones, 
treczdalis viso pasaulio) 
dirba mažiau kaip doleri 
sanvaites. Ar tai dyvai
tiek neramumo ir nesantaikos 
randasi ant szio svieto?

ant 
kad

Reid Brazell Aliejaus del 
Apsaugos Komisijos Direkto
rius pranesza, kad dabar gazo
linas bus prastesnis automobi
liu kentes, nes tu dideliu auto
mobiliu inžinai yra taip intai-

nau, paduokite -savo kaimynui

Per 1950 metus, vienas isz 
dvideszimts keturiu Amerikie- 
eziti turėjo valdiszka darba. 
Szita armija darbininku buvo 
6,402,000. Jie per pereitus me
tus isz valdžios gavo algos $1,- 
527,900,000 kas menesis.

paežiam pasiskaityti, tai gal ir 
jis “Saule” užisiraszys.

syti, kad jiems reikia daug ge
resnio gazolino.

Ar jus žinote kad visi mes 
mokame puse kvoterio, dvyli
ka su puse centu ant menesio 
Tautu .San junga palaikyti? 
“O ta Tautu Sanjunga, iki 
szio! dar nieko nėra nuvei
kus!” Gal kuris isz musu iškai
tyto ju galėtu iszrokoti kiek 
Lietuviszka spauda mums Lie
tuviams ežia Amerikoje kasz- 
tuoja?

Vis eina gandai kad visiems 
bus mažiau guminiu ratu, au
tomobiliams tajeriu. Daug 
žmonių dabar turi prisipirkę 
po 'kelis tajerius, kuriuos' jie 
laiko skiepuose ar garadžiuose 
Tokiems žmonėms tu tajeriu 
fabrikantai pataria per ilgai 
nelaikyti tuos tajerius skiepuo
se ar garadžiuose, bet uždėti 
juos ant automobiliaus ratu ir 
su jais nors biski pavažinėti, 
nes gumas, nevartuojanjias isz- 
džiusta.

Socialistiszka Prancūzijos 
valdžia tik pusiau tiek taksuo- 
iiams, nes' Armija ima visa ge
resni ir smarkesni gazoliną. 
Tie, kurie turi mažesnius auto
mobilius mažai nukentės, bet 
tie kurie turi tuos didelius, 
brangus automobilius labiau

W Piikie U. S. Bonus!

°--S>)VlNC’S v 

^Piikie U. S. Bonus!

Prezidentas Trumanas, par
važiavęs isz Floridos atostogų, 
rado daug bedu ir daugiau var
go Vaszingtone:

Tas brangus kailinis, kuri 
gavo viena ®ekretorka Vasz-Į 
ingtone padare daug iszkados 
Trumano partijai.

Keli nariai Piniginio Atsta
tymo Komisijos buvo invelti in 
kelias suktybes. O jie yra Tru- 1 
mano paskirti. Reiszkia ir ežia 
nabagui Trumanui reikia pasi- 
aiszkinti.

Kongresas vis karcziau ir la
biau Trumanui prieszinasi; ne-! 
sutinka su Prezidentu, neduo
da jam ko ir kada jis reikalau
ja.

Generolas MacArthur Prez.
Trumanui už akiu užėjo su sa
vo paskelbimu kad jis pasiren
gęs pasitarti su Kinijos Komu- j 
n i s tais.

Darbininku unijos pyksta 
ant Prez. Trumano už paskyri
mą darbininku ir' kitu del ap
saugos darbu, nesiklausus dar
bininku uniju vadu.

Beveik visos Amerikoje s’zei- j 
mininkes pyksta ant Trumano , 
ir jo partijos kad viskas taipį 
brangu ir dar brangsta.

Gurno ir aliejaus fabrikantai | 
pyksta ant Prez. Trumano, sa-' 
kydarni kad jis be jokio ręika-1 giau nenori negu jis turi.

Pypkes Durnai

Tave Vadina

2— Z m o g a u s teises yra 
szventos ir pareina staeziai isz 
Dievo.

3— Žmogus turi ir pareigas 
Dievui ir savo artymui.

4— Visi žmones yra jo broliai 
kaimynai Dievo akivaizdoje.

5— Deszimts Dievo Insaky- 
mu sudaro gyvenimo buda^-vi- 
sai žmonijai.

Amerika yra geriausias pa- Įsz szitokiu insitikinimu 
vyzdys ka laisvi žmones gali Thomas Jeffersonas sudarė 
nuveikti. Daugiau kaip pusan- musu kraszto Nepriklausomy- 
tro szimto metu Amerikiecziai bes Paskelbimą; ant szitokiu 
ta savo laisve saugoja, ir su ta insitikinimu stovi musu krasz- 
laisve savo vaikus leidžia in 
mokslus, pasirenka savo tikėji
mą, savo Bažnyczia, savo mo
kyklas, pasirenka sau darbus, 
susikrauna turteli ir iszranda 
invairius budus savo gyvenimą bet be laisves jie nieko negali 
pagerinti.

Tik ta Amerikos laisve gali botaga vartuoja. O botagas pa- 
iszaiszkinti kodėl Amerikie- darys belaisvi žmogų, 
ežiai daug geriau gyvena negu 
kitu krasztu žmones. Už tai, 
Amerika per pusantro szimto 
metu nėra pajutus bado. Už tai 
gyvenimas Amerikoje yra kelis 
sykius geresnis, augsztesnis 
negu kituose krasztuose. Už 
tai, Amerika gali visiems 
krasztams pristatyti tiek gink
lu ir tiek doleriu. Už tai, “Dy- 
pukai” bėga in musu kraszta 
ir už tai mes galime juos priim
ti ir suszelpti. Visa tai yra taip 
kaip yra, už tai, kad mes ežia 
esame laisvi žmones!

Mes ežia, Amerikoje, nesigi
riame kad mes esame geresni, 
kytresni ar mokytesni už kitus, 
ar kad musu krasztas yra tur
tingesnis, bet kad mes esame 
laisvi, ir kiekvienas gali savo 
gyvenimą savotiszkai tvarky
tis.

Gal nevisiems musu Politika 
patinka, bet mes geresnes Po
litikos dar niekur neesame ra
dę. Gal ir mums nepatinka mu
su Politikierių Politika, bet 
kiekvienas isz musu turi pilna įn Qni‘iĮia) N^br — 
laisvė tuos Politikierius nagan putras, Jadvyga 
paimti, juos pamokinti ar net Qrand Ra:pids, Mioh. — Jurku- 
ir iszmesti. Mes galime būti nag. Juozais, in New Britain, 
isztikimi Piliecziai savo krasz- cOnn. — Kizlauskas, Maksas, 
to ir tuo paežiu sykiu pipiru Marijona ir Marija, Short Hills 
duoti musu kraszto Preziden
tui.

Niekur ant szio svieto nera
sime kraszta, kur yra tokia 
laisve, kaip pas mus. Net ir Kubaitis: Karolis, Ludmila, in 
Komunistai, norėdami musu' Linden, N. J. — Kutaityte: Ju- 
valdžia sugriauti, iszkelia mu- rate, Vaidotas, Buckland, Ca- 
su vėliava per savo prakalbas 1 if. — Lalis: Fabijonas, Albina, 
ir reikalauja laisves mus 
szmeiszti.

Kuriame kitame kraszte ra
si darbininkus, kurie gyventu 
kaip Amerikiecziai darbinin
kai gyvena? Rusijoje tik vai- Ohio, 
dovams valia automobilius tu
rėti. Ar kas suskaitys kiek 
darbininku Amerkioje turi sa- Reichertaite: Janina, in India- 
vo automobilius?

Tik pasižiūrėkime in savo 
bažnyczias, mokyklas, univer
sitetus, ligonines, teatrus ir 
parkus: Tai vis laisves vaisiai.

Neapykanta ir pagieža nieko 
panaszaus negali nuveikti.

Tik pažiūrėkime kiek Tikė
jimas yra Amerikoje nuveikęs: 
Lietuviai Katalikai turi savo 
bažnyczias, mokyklas, ligoni- i 
nes, seneliu ir naszlaicziu in- 
staigas. Ar musu Komuniste-! 
liai gali ka panaszaus parody-

to Konstitucija.
Laisve yra žmogaus bran

giausias turtas.
Komunistai visokiais budais 

stengiasi mums prisilyginti,

padaryti! Jie, vietoje laisves,

bet ne
pilieti.

Laisvas žmogus vis geres
nes maszinas pagamins, bet nei 
geriausia maszina nepagamins 
laisvo žmogaus.

----- GALAS----- .

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Utarninke! 
Balandžio (April) 10-ta diena 
laivu “General Muir” in New 
Yorka atvyko szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Balsys: Terese, Benigna ir 
Nijole-T, in Baltimore Md.— 
Bertuszka: Juozas, Tiffin, O.— 
Becker: Gary, Indiana. — Bu- 
kota. Juozas, in Manchester, 
Conn. — Burtaviczius: Adolfas 
Jadvyga, Chicago, Ill. — Dir
meikis: Vaclovas, Waterbury, 
Conn. — Dumasius: Jurgis, 
Detroit, Mich. — Gartigas: Al
bertas, Jadviga, Joana-M., Ele- 
na-K., Ričardas, Hedwig, Irene

■ Jonušas: 
ir Danguole,

New Jersey. — Klygis: Stepas, 
Brooklyn* N. Y. —: Kraucziu- 
nas: Else, Sonia, Emanuelis, 
Ronald, E. St. Louis, Ill. —

Dearborn, Mieli. — Liutkevi- 
czius: Juozas', Ona, Philadel
phia, Pa. — Mataitis: Vaclo
vas, Aloyza, Philadelphia, Pa. 
— Meižys: Juozas, Cincinnati, 

— Noreikiene; Antonia, 
Vaclovas, Chicago, Ill. —Plecz- 
kaitis: Antanas, Chicago, 111.—

Verk, ir tave vadina verksniu;
Juokis, ir tave vadina durniu;
Nusileisk, tave vadina bailiu;
Spirkis, ir tave vadina mulu;
Nusiszypsok, ir tuoj vadins

kvailiu;
Susirauk, ir esi surūgėliu;
Nusilenk, ir tuoj tapsi veid- Į ti? O vis tai yra laisves darbas,

mainiu; laisves vaisiai.
Pasigirk savo mokslu-turteliu. Laisvoje szalyje h Žydai ir 
Per galva tuoj tau riesi su Krikszczionys savotiszkai ta 

paoaliu laisve naudoja. Laisvas žmo
gus kitam žmogui kelio neuž
kerta. Nežiūrint insitikinimo 

Sakyk man ir asz tau priszi-l ar tikėjimo, laisvas Amerikie- 
nosi; pasikalbėk su manimi ir tis tiki kad: 
asz su tavimi sutiksiu.

na. — Sadauskas: Anicetas, Bi
rute ir Valdemaras in Illinois.
— Sakalauskas!: Antanas, Cin
cinnati, Ohio. —Snarskis: Ste
ponas, Veronika, Chicago, Ill.
— Tupcziauskas: Juozas, in 
Brooklyn, N. Y.

— BALE Centras.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias.
> apraszymas, didele 

turi protą ir valia pažinti tiesa, knyga, 404 puslapiu. 50c,

1—Žmogus yra daugiau ne- .
Tas yra bagetas, kuris dau- £u galvijas ar gyvulys, kad jis Puikus

No. 119 Keturios istorijos 
apie Gaižia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
- No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijom 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo,( 
Kol-Ora, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie eigomis. 45 pu
slapiu. 15c.

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

No. 128 Dvi istorijos apie 
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 Valenczijos, 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 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus..20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras. 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

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 žudinsta, 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.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

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. 158 Keturios istorijos 
apie
danguje, Pabėgėle, 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,

Meszla-vežis, (Trapas apie Ėg
li, Aržinolas ir Uosis, Rūdyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu

No.
Sūnūs 
malda 
15c

No.
Duktė 
tuvos.

apie 
apie 
15c 

apie

o c. X
166 Trys istorijos apie 

Malkiaus, Iszklausyta 
Geras Medėjus.vargszo

.172-Dvi 
Mariu, Sruolis isz 
68 puslapiu. 15c. 
173 Trys istorijos

apie 
Lie-

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis., Gudras Piemenlis,- Isz ko 
susidaro 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 
Lietuvisz’ku vaiku. 25c.

No. 176% Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu 25c.

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c.

apie
Nuo-

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

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu k n y g u t e 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
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 Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo- 
, riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
. ežio per 23% coliu ilgio. Po 

40., arba 3 už $1.00.
apie

Kapitonas Stormfield

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postai Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
IBg3 Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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., - Ų. S, A



MAHANOY city, pa.

Tėvynės Laukuose
♦ ♦ O O ♦ ♦ ❖ ♦ ❖ ♦ ❖ v ❖ ’V*

KADA szaltas sziaures vejas do balsas ir nuo to balso visi 
pustydavo sniegus, kada pasijudino ir prisispaudė prie 

speigai apkaldavo žemes pa-: senos klausyklos, kad net ji su- 
virsziu, kada asztrus gruodai 
žeizdavo kojas, asz szventadie- 
no rytais anksti atsikėlęs, apie 
dvi myli eidavau in bažnyczia 
ir parpuolęs ant keliu melsida- 
vąus prie Dievo.

Kada tekejo aptvine upeliai 
ir vandenis bogo in tolymas jū
res, tada asz bridau purvinais 
keliais ir nesziau savo maldas 
in bažnyczia, Augszcziausiam- 
jam.

Kada pilkas vieversys dar 
tebemiegijo, kada rytas bere 
szaltasias rasas, asz keliavau 
akmenuotais keliukais, ėjau 
prie to, kuris baisus, piktais, 
stengiaus jam intikti visomis 
jiegomis.

Kada aptvindavo purvais 
keliai ir keliukai, asz kojas 
vilkdavau lyg sunkias kalades 
nutraukdavo purvai mano na
giniu lopus ir sugriaudavo vi
sa Subatos daiba. .

Bet Augszcziausios galybės 
negirdejo mano szauksmo,- ilgo
se maldose neradau ramumo ir 
vis buvau rūpestingas, nulin
dęs.

Buvo szaltas žiemos rytąs, 
ant dangaus žibėjo milijonai 
žvaigždelių, szviesiai spindėjo 
pilnasis menuo, ties rytu rau
donavo auszra, nuo manos jau 
buvo nutirpęs szirksznis, kada 
szaltoj bažnyczioj stovėjau 
prie klausyklos ir laukaui atei
nant kunigo iszpalžinto. Ten 
daug turėjau draugu ir drau
giu, krūvoj susispaudė vyrai 
ir moterys kalenome kojas in 
szalta asla. Davatkos, pulke
liais ties altoriais suklaupė, 
sznabždejo, barsizkino storus szllcl'uzaejo, barszkmo storus 
rožanezius. Pauszkejimai kojų 
ir .skaudus kosuliai lyg griaus
mas skambėjo per placzia 'baž
nyczia. Man buvo szalta, sten
giaus apszilti, už tai glau
džiaus prie jos, kad tik suszilti. 
Saule patekėjo, per kasztanu 
sizakas inleiclo szviesa ir ap- 
szviete visa szaltaja bažnyczia; 
nuo szviesos mirgėjo liktorių 
stikliukai ir szviesa mete in- 
yairiomis varsomis.

Kai susirinko daugiau žmo
nių, tada pasidarė lyg truputi 
szilcziau. Ant vargonų sugie
dojo “gadžinkas,” maldinin
kai atbudo ir smarkiau eme 
melstis.

— Kunigas ateina, pasigir-

braszkejo nuo didžio spaudi
mo.

Kunigas sėdėjo ir žegnojo 
žmones, klausė ju nuodėmių,

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

BALTRUVIENE * ¥
Palmersvilles moteriukes 
konverenciju nedarykite, 

Kaip vyrai in darba 
nueina, 

O jeigu greitos pataisos 
* nebus,

Tada tikrai koezelas 
darbe' bus.

Taigi, lukaut!* *
Asz sakau ir sakysiu, 

Nekurios bobos nori merginas 
užvaduoti, 

Jasias nuo vaikinu nubaidyti, 
Tai jau szirdelės gana, 
Kaip bobos merginas 

biaurina.
Jeigu bobele mergina pamato, 

Tai rodos ja velnias
• pakrato.

O bobos, nelabos! 
Merginas aplojate,

Apie vaikus nedbojate, 
' Juk jus ne merginos, 

Tik vaiku motinos. 
Tik vaiku motinos.

Veluk mislinkite apie 
mirti,

Apie gyvenimo ateiti;
Nekurios turi patarpusiu 

dukreles1, 
Tai vis da laiko už jaunas 

mergeles, 
Netinkamos dreses liepe 

neszioti, 
Ir su vaikinais neužsidėti.
Taip, pati motina bujok, 

Dukrelėms valios neduok, 
Norint s dukriukeį turi metus .

Ne pagriebs szimts!
Kaip mažiau metu turės, 

Tai ir mamyte '.siausti gales!*
Ten kur Najorke steitę, 

Boba proto atstoja,
Ne suvaldo savo liežuvi, 

Kabinasi piję nekaltu 
žmonių.

Nameli savo ne apžiūri, 
Vaikai lipinėja prie bludus 

puodus, 
Paskui josią duoda viralus, 

Vyrai turi valgyti, 
Ir nieko nesakyti, 

Ba. jeigu katras iszsižiotu, 
Tuojaus ant szluotos iszjotu.

Viename name,
Dvi sizeimynos turime, 
Viena bobele ne vale, 

Kita kaip kokia ragana.
Kada karta susirupeziavo, 

Viena nuo kitos velniu gavo, 
O dabar bus gana.

davinėjo pakiltas ir iszriszi- 
mus. Tik per penkias ypatas 
nuo langelio tebuvau; jau bu
vau surokaves, kiek .priesz Die
va prasikaltęs ir gailėjaus . už 
visas laisvu mincziu papildy
tas nuodėmės. O kiek buvo kar
tu, kad taippat gailėjaus, bot 
nuo ju atsiskirti neturėjau jie- 
gu! Tada gailėjaus ta viską at
siminęs ir tvirtai žadėjau dau
giau nėbegrieszyt.

Kada mano akys buvo asza
ru pilnos, o szirdi griaužė di
dis kartumas, tuo tarpu pama- 
cziau netoli manes stovinczia 
mergina, su kuria buvau nese
niai susipažinęs. Ji buvo apsi
rėdžiusi balta suknia ir apsi- 
kaiszius dailais žiedais. Ji, pil
na energiszko jausmo, stovėjo 
rimtai, geltonos kasos szviete 
jos veidą in Skleidė aplinkui 
raminanczia dvasia. Kai in ma
ne ji pažiurėjo, tai lyg žaibo 
kirtis man szirdi pervere ir sal
džiu jausmu man krutinę pri 
pildė; pajutau, koks asz silpna 
esu, koks esu prastas priesz ta 
mergina ir kaip toli nuo jos pa
silikęs. Rodėsi, man, jog ji ga
lingesne už dangaus galybes, 
smarkesne už audra, gražesne 
už visu žaliuojanczius gojus ir 
kur kas malonesne už visa 
gamta. Apszilo mano kraujas 
ir nebejutau to szalto muro, ku
ris mano .szona szalde. Jai su- 
giznabždejus pora 'žodžiu man 
in ausi, asz su linksmu veidu 
apleidau klausykla, palikau sa
vo eile, iszejau su ja.

Iszejome in szventoriu, nu
ėjome po kasztanu ir ten ji ma
nes paklausė:

— Kodėl toks nedrąsus, 
lyg manes nepažinsti ?

— Pažinstu, atsakiau 
kaip-gi nepažinti, jau 
kartu matevos.

Asz galva nuleidęs 
ant suoliuko, o ji, tarp
suviniojus, knygele man in 
ranka in dėjo ir sako:

keletą

sėdaus
ranku

mes plauna upiu vandenyse; 
ateniecziai sucled’ ant vieno 
^žmogaus ir ji nužudo; senovės 
Žydai ant ožio sudėdavo ii isz- 
vyclavo ji in tyrus velniams; o 
jus iszpalžinstat tokiam pat 
tamsiam žmogui, kuris monija 
jums akis, ilgais rubais prisi- 

i dengės.
— Numanau ir suprantu, 

atsakiau kone verkdamas, bet 
kad pamesti tuos kelius, ku
riais eina daugybe žmonių ir 
kaip-gi man reikia tarp ju gy
venti ?

— Nuo draugu girdėjau, 
kad esi doras ir apsiszvietes, 
kad daug skaitai ir kad pui
kius gali paraszyti. Ligi tiek 
atėjės, gali toliau eiti ir atsiko
voti pilna dvasios laisve.

— Tiesa, szi-ta raszineju, 
bet kas. Ir nebegalejau toliau 
nieko sakyti, kaip atsiminiau 
savo dvasios stovi. Skausmas 
krutinę suspaudė gale gerkles 
lyg kas atsistojo, aszaru upelis 
isz akiu pasileido ir nedrysau 
in ja pažiūrėti. Ji in mane ma
loniai žiurėjo ir lyg maža vai
ką saldžiai ramino:

— Neverk, neverk, 'nenu
stok vilties in geresne ateiti, tu 
kek, kad grius tas prispaudi
mas, tie szalti murai szirdžiu 
nėbeszaldys ir musu jausmu jie 
nebevargis. Prapulties gilu
moj pražus prispaudėjai ir in 
dulkes pavirs varžantiejie pan- 
cziai.

Nors aszaros bego, bet man 
buvo linksma, aszaros virto in 
didžias saldybes ir man pasida
rė be galo smagu. J i man asza- 
ras szluoste, prie saves glaudė 
ir melde neverkti. Man rodės, 
kad esu mažutis vaikelis, o ji 
lyg butu mano motinėlė kuri 
moka priglausti verkianti sunu 
asz norėjau miegoti jos ranko
se.

Už valandėlės jau jos namuo
se gereva arbata, paskui .skai
tovą nauju eilių knygele. Ji

Razbaininku Drauge

Virginia Hill Hauser, ku
ri pažinsta daugiau razbai
ninku ir gembleriu, gengste- 
riu negu kas kitas, buVo pa
traukta in Senato Komisijos 
teismą New York mieste. 
Komisija jos daug klausinė
jo, bet ji nieko jiems nepasa
kė. Kai laikrasztininkai nu
traukė jos paveiksią, ji jos 
iszkoliojo, vadindama juos 

' “bumais.”

IT

Iszmintingi Žodeliai

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

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

Atsimyk, kad szios dienos 
auszra niekados nesugrysz!

Gyvenimas yra be galo liūd
nas: jis vis baigiasi su mirtimi. 

' Mirti bekovojant, reiszkia 
I mirti laimejant.

— Tokias skaityk, viską su
prasi ; tai yra laime visos pa
saulės, ežia yra dusizios ir kū
no turtai. Ir ji atsisėdo prie 
manės ant suoliuko ir lyg sau
les spinduliais apsiautė mane 
ir man pasidarė truputi ra
miau.

Asz jn ja pažiurėjau ir vėl 
galva nuleidau; ji užduodama 
klausymus, man sznekejo:

— Kodėl tu nedrąsus? Ar 
tau gaila tu muru, kurie jau at- 
szale ir supeleje slegia vislus 
žmones? Gal gaila tu žmonių, 
kurie ten pasiliko, kurie dreba 
priesz baidykles, valdonu su
tvertas ?

Asz nemokėjau ka atsakyt, 
tiktai akys buvo aszaru pilnos 
ir sizirdi spaude kažin kas ne- 
sulprantamaš. Ji pažiurėjo ma
loniomis akytais ir gailescziu 
perimta toliau man sako:

— Gana, drauge, tikėti in 
monus, gana jau eiti tamsybes 
keliais, laikas susiprasti ir nuo 
vaikiszkumo atsikratyti, jau 
butu laikas tiesa pažinti ir pra
dėti eiti mokslo keliais. Gana 
kentėti dvasios prispaudimą, 
gana jau vilkti ta spaudžianti 
junga. Jus už svetimas nuodė
mės gailesti darote ir darotės 
kanczias ne už savo kaltybes. 
Nedorybių priežastis yra tuose 
ka isz žmonių vargo turtus su
sikrovė valdo ju dvasia ir ku
na, o jus viską tik sau tepri- 
skaitot. Jums teatiduoda ka 
jus uždirbai; isznyks visos 

t nuodėmės ir nebebus ka iszpa- 
žinti. Nors tukstanczius kartu 

. metavones darysit, bet savo li
kimo jus neperkeisit ir tas sun- 

L kus jungas jums nepalengvės.
i Indijos gyventojai savo nuode-

eme skambint partapijonus1, ir 
man pasidarė neapsakomai 
linksimi. Ji užprasze tankiau 
pas ja užeit knygų pasiskaityt, 
pasiszneket ir vienas kita dar
be pastiprint ir dirbt visa am
žių liaudies apszvietimui, vi
suomenes labui.

Nuo to laiko pas ja užeida
vau tankiai; ji mane 
puikiau raszyti, aiszkiho 
invairiausius daigius,

mokė 
man 

mano 
rasotus gyre ir melde raszyti
daug, labai daug.

Karta man davė puikias kor
telės ir melde užraszyti trum
pas eilutės, asz dejaus negalė
siąs;, bet ji neatstojo ir melde 
raszyti. Asz parasziau labai 
trumpas eiles ir man pd.si.rode, 
kad silpnos1, negražios, o ji la
bai gyre ir kitiems skaitė, ran
kos padavima man pasakė 
acziu ir jas insidejo in savo al
bumą. Ji sake, kad busiu geru

žandarai apie ja žmonių klausi
nėjo.

Karta pajuto, kad pas ja bu
vo valdžiai prieszingas žmogus 
nieko nelaukė, apstojo jos bu
tą, .iszkrete visus paszalius., pa
lėpės ir visur, visur, o rado tik 
maža pakeli “uždraustu” raso
tu ir už ta pakeli daugiau kaip 
metus kalėjime laike, tyrinėjo 
ir lyg 'žmogžudi. iszsiunte in 
szaltus krasztuS.

vyksta Jusu kilnu'sib darbas, 
tepasiekia jis kiekviena globos 
reikalinga, karo apystovu nu
varginta Lietuvi. ’ ’

Su aukszta pagarba, 
Vladas Martis'zius.

Regina Ragauskiene, Barg
teheide, Marktstr. 18, raszo: 

j “ Nuo-szirdžiai dėkojame už 
gautus BALF rukus. Tai bu
vo didele parama musu dabar
tinėje bukleje. Daugumoje cs- 

, ame naszles su vaikais ir gyve
name tik isz paszelpu. Keletas 
gaunamu markiu iszema maiši

nei molynas dangus, tui ir butiniausiems reikme-

Ir Vėl asz liūdnas, vėl nusi
minėsi. Po laukus vaikszfineju 
galva nuleidęs; manes nebe- 
linksmin,
nei balti debesėliai, nei pievų1 nims insigyti, todėl kiekvienas

raszeju, ji mane ir dabar lite
ratu vadino. Asz ja vadinau 
gamtos dievaite, kuri duoda 
ras'zejams saldu inkvepima. Ir 
isztikruju ji buvo dievaite, 
augszcziausias' gu-ažybes savy
je turėjo. Ji man kalbėjo apie 
naujaji svietą, sake kad visur 
mokslas greitai pleezias, susi
pratę aisizkin kitiems žmogaus 
tiesas, darbo žmones juda viso
je p as aule j.

Man buvo malonu su ja Su-j 
sieiti, asz greitai augu moksle 
ir dorybei, nyko pas mane silp
ni palinkimai ir neužilgo nebe
liko nuodėmių ir nebueziau su
radęs ka iszpažniti.

Nežinau, ar ji jaute, ka asz 
jaueziau, o gal ji jaute kur kas 
tvireziau gal jos jausmu nieka
da nesuprasiu.

Asz visada buvau nedrąsus, 
mažai tekalbeian b- .n mažai tekalbėjau ir savo jaus
mu nemokėjau iszreikszti.

Paikszcziojova mudu Paeže
riais, džiaugevos puikiu gam
tos ramumu, ji dainavo dainas 
malonias j a u stain gas.

Džiaugevos ežero blizgan- 
czioms bangoms, klausevos 
s'zvendriu ir vikszru kalbu, 
gerejovos gražumu ten skrajo- 
janeziu paukszcziu.

Kada tik susiedami, 
darni atsimindavova 
daug invairiu dalyku,
davovos apie ateiti, apie da
bartini stovi, apie žmonių var
gus ir tamsuma. Galvodavova, 
svarstydavova kaip .'butu leng
viausiai platint paszvietimas; 
kaip sukelti žmones priesz da
bartine netvarka. Ji buvo pa
sitaisius nors numirt už laisve, 
bet paudejams' atkerszyt. Jos 
szirdyje didžiausia meile clege 
žmonėms ir nenutildonia rūs
tybe priesz prispaudėjus.

Platinova mokslo ir politi
kos knygas, dykai davinejova 
norintiems skaityt stengevos 
padaryt daug geru 'žmonių. At- 
siszaukimus idelioje in senus 
laikraszcziu numerius, meteva 
ant taku, ant mažu keliuku ir 
bažnyczioj žmonėms in kisze- 
nius dejova.

Tai bjivo gražiausias: Ar 
linksmiausias laikas.

LIETUVISZKASSAPNORIUS
S£ 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

szneke- 
daug, 

iszneke-

žalumas, nei linksmu paukszte- 
liu skambantiejie balsai.

Vėl mane Spaudžia liūdnas 
ilgėjimas, vėl troksztu meiles 
ir meiliu žodeliu; gal nedaug 
laiko praeis ir vėl protas su- 
silpnes ir vėl dvasia baisiai nu
puls ir gal prieis lig tokios be
protystes., kad vėl reikes bėgti 
in tuos szaltus murus ten klū
pėti priesz padirbtus, dievus ir 
nuo aklo ir kurezio melsti pa- 
gelbos.

Vakarais sėduos po putino 
krūmo, jo raudonos uogos pri
mena man kova.

Rudens vejas szlamszczia 
per medžiu szakas; nėbegirdeti 
ne gy viavimo pempių, ne laksz- 
tingales maloniu balsu. Szikno- 
sparniai laksto' ir maži žioge
liai dar ant lapu czirszkia.

O, liūdna, liūdna tėvynės 
laukuose.

O kur numylėtoji, kur jos 
pilni vilties'žodeliai?

Kada ji kalbėjo apie laisve, 
lygybe, jos žodžiai buvo mei
lesni už dangų, puikesni už 
lakszitingales skambanezias 
giesmes, ramesni už lalpeliu 
malda, jautresni už giriu liūd
na užima. Jos akytes gražesnes 
už mirganezias žvaigždes ir už 
puikiai liuliuojanczias mėly
nas j tiri u 'bangas. Kokie saldus 
szie žodžiai isz josios girdėti.

— Valdžia, prispaudėjai 
mus pražudys, bet musu 
bai g’y ves amžinai.

-- GALAS —

atsiustas rūbas sudaro mums 
didele reikszme.” —Begina 
Ragauskiene ir vaikai.

Marija Jonelaitiene, Meldorf 
Sudertitmarchen, raszo:

‘ ‘ Visu Meldorf o seniūnijos 
Lietuviu vardu tariu szirdinga 
dekavone BALF-ui už mums 
prisiųstas, taip gausias gėry-' 
bes. Dėkojame visiems nepa- 
žinstamiems Amerikos Lietu
viams aukotojams' ir visiems, 
kurie prisidėjo prie rubu rinki
mo ir ju persiuntimo. Tegul 
Dievas Juos laimina ir laiko 
savo globoje.” —Marija Jo
nelaitiene, Meldorfo Lietuviu 
Seniūne.

NAUJA VALDŽIOS
TARYBA

Amerikos Kongresas panai
kino ir su Prez. Trumano nesu
tiko insteigti nauja, deszimta 
Amerikos Taryba. Ta Taryba 
butu buvus: -

1— Taupinimo Amerikos jie- 
gu Taryba?

2— Mokslo iszradymu Tary
ba?

3— Paszelpos Taryba?
4— Mokykloms ir Mokyto

jams Taryba?
5— Nauju Namu Statymo 

Taryba?
“Saules” skaitytojai gerai 

žino kad szita nauja taryba bu
tu buvus Paszelpos Taryba, 
kuria Prez. Trumanas norėjo 
insteigti, bet Kongresas nesu
tiko ir panaikino.

‘ ‘Saule’ ’ savo skaitytojams 
apie szita inneszima ir apie 
szita nauja taryba buvo prane- 
szus. “’Saules” skaitytojai

Dort- aPie visus tokius dalykus da- 
žino pirm negu kiti žmones. Už 
tai mes raginame kad visi 
“Saule” skaitytu ir savo drau
gams ir pažystamiems ja in- 
pirsztu.

dar-

TREMTINIU PADĖ
KOS UŽ “BALE”

PASZELPA

Vladas Martiszius, 
m mid/Husen, Wor tiekerstr.
58, raszo:

“Didžiai gerbiami BALF-ui 
aukotojai. Dortmundo ir apy
linkes Lietuviu Draugija, susi
rinkusi apkalbėti savo reikalus 
ir prisiminusi visa ta gera, ku
ri susilaukė isz Tamstų didelio 
trukumo ir nedatekliaus me
tais: Siunczia Tamstoms ntio- 
szirdžiausia padėka ir isz visos 
szirdies linki Naujais 1951 Me
tais geriausios kloties. Tepa-

i Tie laimingi metai greitai 
prabėgo. Apie mus jau buvo 
draugu rateli, apie mudu paki
lo invairios kalbos; vieni gerai 
kiti piktai sznekejo. Atsirado 
juoda zimeziai, kuri judo szys- 
te szventu darbu skaitė, jis eme 
skusti mus valdžiai. Mano my- 
limiausiaja eme sznipineti ir

Bx. Pilkio U. S. Bonus!

Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ., 
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A4
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SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines
— Su'batoj pripuola iSzven- 

to Justino, ir ta diena 1863 m., 
Prezidentas Abrahomas Lin- 
colnas nužudytas, jo nužudyto- 

.1 n 

jas, John Wilkes Booth nieka
dos nebuvo sugautas; 1785 m., 
pripuola sukaktuves1 uždėjimo 
miesto Harrisburg, Pa.

— Musu skaitytojas, ponas 
Matt. Paulauskas ir anūkas 
Vincas Paulauskas isz Preston 
Hill, motoravo in miestą su 
reikalais, taipgi atlankė “Sau
les” redakcija atnaujinti savo 
prenumerata, nes ponas Pau
lauskas yra musu senas' skaity
tojas per daugelis metu ir myli 
laikraszti “Saule.” Acziu už 
atsilankyma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Treczia Nedelia po 
Velykų.

— Nedelioj Balandžio 
(April) 15-ta diena prasidės 
meszkeriavimas kuria ta diena 
žuvininkai po visa Amerika ke
liaus in vietas kur randasi už
tektinai žuvycziu. Daugelis žu
vininku turės gilinki, bet ir 
daug bus nusiminė su blogu gi
liuku.

— Priedelyje Szv. Berna
detos. Ir ta diena 1923 metuose 
Sukilę Klaipcdiecziai paėmė 
Klaipeda. Taipgi ta diena 1947 
m., laivas “Grandcamp” su
sprogo prie Texas City, Texas, 
daugiau negu 500 žmonių žuvo, 
0 penkios deszimts milijonu 
doleriu iszkados buvo padary
ta.

— Utarninke Szvento Ani
ceto. Ir ta diena 1790 m., mire 
Benjamin Franklin, vienas isz 
didžiausiu ir gabiausiu Ameri
kos mokslincziu. Jis buvo dip- 
liomatas, raižytojas, iszradejas 
ir laikrasztininkas.

— Seredoj, Balandžio Apr.

tone del palaidojimo. Laidotu
ves invyko Seredos ryta su 
apiegomis Szv. Liudviko baž- 
nyczioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapines.

Tamaqua, Pa. — Sziais me
tais iuvyks “Six County Fire
men’s Convention” seimas, 
mieste, Birželio (June) 17 iki 
21 d.d., o didele paroda “Mum
mer’s Parade” invyks Utar- 
iiinko vakara, Birželio 19-ta d.

Minersville, Pa. — Sirgda
mas trumpa laika, senas gy
ventojas, Vincas Raulinaitis, 
isz miesto, n įtini re. Paliko du 
brolius ir seseri. Prigulėjo prie 
Szvento Pranciszkaus paraph 
jos.

'• J . . •
Scranton, Pa. — Lenku Tau- 

tiszkos Bažnyczios Vyriausioji 
Taryba pranesza kad Vysku
pas Joseph Cesniak, isz Spring
field, Mass1., yra paskirtas kai
po inpedinis Vyskupo John Z. 
Jaszinski, (gal Lietuvis) kuris 
vysk u p a v o B uf f a lo -P i 11 sb u r gh 
diecezijose. Vysk. Jaszinski 
neseniai pasimirė savo klebo
nijoje, Buffalo mieste. Vienas 
tos Tarybos narys sako kad 
Vyskupas Francis Hodur, Tau- 
tiszkoS Bažnyczios insteigejas 
patarė ta pasky'rima padaryti.

Tamaqua, Pa. — Marijona 
Keff, nuo 211 Schuykill Avė., 
kuri sirgo per tris menesius, 
numirė Nedėlios ryta 2:45 va
landa savo namuose. Velione 
kitados gyveno Shenandoah, 
bet apie keturios deszimts me
tu atgal persikraustė in Ta- 
makve. Prigulėjo prie Liotu- 
viszkos parapijos' taipgi baž
nytiniu moterų draugijų. Pali
ko sunu Joną isz Shenandoah; 
keturios dukterys': Ona ir Delia, 
namie; J. Andrukaitiene, mies
te, ir B. Fuehrer, Newton Falls, 
Ohio. Taipgi seserį C. Tunilie-

nes dabar reikia daug daugiau 
elektros ne tik del szviesos, bet
fabrikams del visokiu maszinu. 
Ne už ilgo kompanija galės pri
statyti du sykiu tiek elektros 
negu galėjo per antra pasaulini 
kara.

Nuo 1946 metu kompanija 
kas metai statosi daugiau ir 
daugiau fabriku, ir tai ne tik 
ežia, bet po visa kraszta.

Bet nežiūrint visu tu dideliu 
iszlaidu, kompanija daugiau 
uždirbo ir galėjo savo szieri- 
ninkams daugiau duoti per 
tuos metus.

Kompanija vis rūpinasi pa
sikviesti visokius fabrikantus 
in szia valstija, kad visiems 
butu darbo ir biznio.

MacARTHUR
PASZALINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

18-ta diena 5:30 valanda ryte, ne, Shenandoah, dvylika anu-
29 vyrukai iszvalžiuos in Phila
delphia, Pa., del daktariszko 
peržiūrėjimo, kurie likos pa
smaukti del kari'szko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy City: John Paserp- 
sky, Jr., Carl Liachowitz, 
Francis Kriner, Francis Mar

ku ir septynios pro-anukus.

ELEKTROS
KOMPANIJOS

RAPORTAS
POTTSVILLE, PA. — 
Ponas C. B. Lawson, Penn-

kiewicz, William Bridgen, sylvania Power and Light
Walter Galinsky, Jr. Kompanijos Schuylkill Co.,

Barnesville: WilliAn Krause apygaroje Vice-Prezidentas,
ir Stephen Kachmar.

Maple Hill: Harold Ditzler.
Girardville: Harold Trout

man, Joseph Matulaitis.
Frackville: Andrew Gave- 

rick, Peter Damiter, Jr., John 
Lane, John Covelusky, Vincent 
Coughlin, Jr., Michael Met- 
chock.

Ashland: John Gaughan, Da
vid Bronstein, Darvin Harter, 
Robert Umlauf, Myron Saus- 
ser.

Fountain Springs: William 
„Whalen.

Gordon: Carl Savage.
Lavelle: Ralph Sell.
New Philadelphia: Edward 

Murray, John McElvaney, Ro
bert Shevokas.

Middleport: William Carval
ho. .,

y Gilberton, Pa. Edvardas 
W. Yedsenas, kuris žuvo ero
plano nelaime, Balandžio April 
4-ta diena, Orange, Californi- 
joje, kūnas likos parvežtas isz 
Californijos in Philadelphia 
per eroplana, o isz ten kūnas 
likos parvežtas per Graboriu 
Vinca Menkieviczia isz Shena- 
doro, pas_įo motinėlė Ona Yed- 
seniene, 506 Main uly., Gilber-

pranesza kad kompanijos meti
nis raportas jau sudarytas ir 
yra siuneziamas visiems, kurie 
turi szierus toje kompanijoje. 
Tokiu žmonių randasi apie sep
tynios deszimts tukstaneziu.

Užėmė daugiau kaip tris die
nas tuos raportus iszsiuntineti. 
Del tu raportu reikėjo septy
niolika tonu popieros.

Isz raporto matyti kad kom
panija per 1950 metus gerokai 
padidėjo, daugiau žmonių pa
siekė ir jiems patarnavo.

Szeszios deszimts devintas 
nuoszimtis visu kurie turi szie
rus toje kompanijoje gyvena 
szitoje valstijoje. 6,790 darbi
ninku turi szierus toje kompa
nijoje kurioje jie dirba.

Kompanija vis auga, vis ple- 
cziasi, kaip matyti isz iszlaidu. 
Pernai kompanija praleido be
veik dvideszimts septynis mili
jonus ant pataisymu ir ant pa
didinimo savo instaigu, fabri
ku. Reiszkia, per penkis metus 
ta kompanija yra iszleidus 
szimta trisdeszimts milijonu 
doleriu.

Naujas ir didelis fabrikas 
yra neseniai pastatytas Sun
bury mieste. Kompanija mato 
reikalą didinti savo fabrikus,

SUKILIMAS
NUMALSZINTAS

Dabar dauguma Senatorių 
reikalauja, kad Generolas Mac- 
Arthuris butu pakviestas pasa
kyti prakalbas ir pasiaiszkinti. 
Tokios prakalbos butu mirties 
nusprendimas visai Demokra
tu Partijai. Nors Generolas 
MacArthur nieko nesako, bet 
isz visko matyti, kad jis nei 
Prez. Trumano, nei viso musu 
Kongreso nepaiso! Nes jis yra 
savimi milijonierius ir Prama
nas, kad ir Prezidentas yra jam 
prastas mužikas!

Eina gandai, kad ir kiti 
augszti generolai pasitrauks 
isz savo vietų, už tai, kad Gene
rolas MaėArthuris yra pasza- 
lintas.

Generolas MacArthur nieko 
vieszai nėr pasakęs, bet tie ku
rie yra prie jo arti sako, kad jis 
nepaiso nei Prezidento Truma
no, nei viso Kongreso Politi
kos!

Labai gaila, kad Prezidentas 
Trumanas taip prasiszoko karo 
laiku, kada reikia vienybe pa
laikyti Korej.os kraszte. Bet, 
matyti, kad Prancūzijos ir 
Anglijos ambasadoriai ežia 
daug patarė Prez. Pramanui. 
Isz visko galima staeziai saky
ti kad Prez. Trumanas vėl in- 
klimpo ir baisia klaida padare.

INDIJOJE BADAS

Bagoto Razbaininko Byla RAZBAININKU

Albanijos Valdžia
Pranesza

LONDON, ANGLIJA. —
Maskvos vergiszka Albanijos 
valdžia pranesza kad sukili
mas priesz ta Komunistiszka 
valdžia buvo numalszintas. Su
kilėliai norėjo atimti valdžia 
nuo Raudonojo Premieriaus 
Enver Hoxha.

Žinios kurios ateina isz to 
kraszto sako kad apie trys 
tukstaneziai sukilėliu isz Tur
ku, Graiku ir Yugoslavu buvo 
pasirenge paimti valdžiai in 
savo rankas.

Sukilimas turėjo būti prade-1 
tas sostinėje, Tirana mieste,! 
kur buvo susirinkę apie trys 
tukstaneziai Priesz-Komunisti- 
niu sukilėliu.

Bet jiems nepavyko nes Ko
munistas Hoxha greitai sužino
jo apie tai ir pasiuntė savo po
licija ir armija ir daug tu suki
lėliu suaresztavo.

Gal per anksti tikėtis kad 
tuose pavergtuose krasztuose 
iszkils vieszas pasiprieszini- 
mas, bet jau matyti kad pože
minis, slaptas veikimas priesz 
Sovietus ir Komunistus didėja.

INDIA. — Indijos valdžia 
Gruodžia (Dec.) menesyje 
kreipėsi in Amerikos valdžia, 
praszydama du milijonu tonu 
kviecziu.

New Delhi valdžia tada pra- 
nesze kad Indijos žmonėms tik
rai reikia apie szesziu mi
lijonu tonu kviecziu, bet kad 
valdžia negali už tiek užmokė
ti, kad valdžia gali tik už ketu
ris milijonus tonu tu kviecziu 
užmokėti.

Už dvieju sanvaieziu Ameri
kos Kongresas innesze 
del tu kviecziu, bet tos 
nebuvo priimtos ir dar 
randasi Kongrese.

Dabar valdžios sztabas pata
ria tuos kvieczius Indijos val
džiai duoti kaipo paskola. Bet 
tokia paskola labai prastai at
silieptu ant musu kraszto, nes 
Komunistai butu pirmutiniai 
mus intarti.

Kiti valdininkai sako kad 
jeigu mes turime tiek kviecziu 
tai geriau staeziai duoti, bet 
jokios paskolos, nes vistiek In
dijos valdžia mums niekados 
neatmoketu.

Kanados valdžia buvo pasiu- 
linus kelis szimtus tukstaneziu 
tonu kviecziu, bet Indijos val
džia neprieme, sakydama kad 
tie kviecziai prastesni.

bylas 
bylos 
dabar

TITO PRASZO 
GINKLU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bagotas, beveik galima 
sakyti milijonierius razbai- 
ninkas, žulikas Frank Cos
tello, (po kairei) buvo pa
trauktas in Senato Komisi
jos teismą New York mieste. 
Isz jo buvo reikalaujama, 
kad jis tai komisijai pasaky
tu: Isz kur jis tiek daug pi
nigu susirinko, kuriuos raz- 
baininkus jis pažino ir ku
riuos politikierius jis papir
ko? Tas razbaininkas mažai 
ka pasakė tai komisijai Jis 
vis aiszkinosi, kad jis nieko 
neatsimena, nieko nežino.

Senato Komisijos advoka
tas jo užklausė: Kiek pinigu 
jis turi namie ir bankose? 
Razbaininkas Costello atsa
ke: Kad jsi neatsimena ir ne
žino! Kai jo buvo užklausta: 
Ar jis turi deszimts ar szim
ta tukstaneziu doleriu? Jis 
atsake labai ramiai, kad jis

tikrai nežino.
Senato Komisija norėjo ji 

iszmesti isz Amerikos ir jo 
pilietybe isz jo atimti, bet 
Augszcziausias Teismas paT 
reiszke: Kad taip negalima 
daryti, nes nėra priparodyta 
kad tas razbaininkas kur 
nors butu prasižengęs. Nors 
nebuvo priparodyta jo tie 
prasižengimai, bet visi gerai 
žino kad jis yra pirmos klia- 
ses razbaininkas ir nevertas 
Amerikos pilietybes!

Per jo teismą iszrode, kad 
laikrasztininkai ir taip pa
prasti žmones labiau gerbe 
szita razbaininka. žulika ne
gu Senato Komisijos* atsto
vus.

Visam krasztui baisi sar
mata, kad tokie žulikai gali 
taip szpyga rodyti 
kraszto valdžiai!

viso

MIESTAS

19 LAKUNU ŽUVO
praszo kariszku ginklu.

Yugoslav!jos Marshal Tito 
sako kad Anglija, Prancūzija 
ir Amerika turi tuoj aus prista
tyti ko krasztui daug ginklu, 
jeigu nori kad Yugoslavai pa
sekmingai kelia pastotu Sovie
tu Rusijai.

Marshal Tito nori artilerijos 
kanuoliu ir armotu, karabinu 
ir susisiekimo intaisu, kad jis 
geriau galėtu savo kraszto ru- 
bežiu apginkluoti priesz So
vietus. Ateina žinios kad Ame
rika bus pirmutine tuos gink
lus Yugoslavams pristatyti.

RAUDONIEJI
NEPASIDUOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jie negrysz namo ir savo vietas 
kitiems neužleis.

Generolas Ridgway sako kad 
jis ir visas jo sztabas steng
sis iszpildyti Vaszingtono in- 
sakymus siunsti daug kareiviu 
namo pasilsėti ir kitus prista
tyti in ju vietas, bet jis prisipa- 
žinsta kad iki sziol jis nežino 
kaip tai bus galima.

Jis laikrasztininkams prisi- 
pažinsta kad jis ir jo sztabas 
gerai žino kad kelios Komunis
tu armijos rikiuojasi ir rengia
si pultis tarp Chorwon ir Seoul 
bet jis sako kad jo armija yra 
pasirengus tuos Komunistus 
sutikti ant karo lauko.
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Skrido In Laidotuves

Eroplanas buvo pakilęs isz 
Santa Maria stoties ir skrido in 
Santa Barbara. Ta kelione su 
eroplanu paprastai užima tik 
apie dvideszimts minueziu. Jis 
sudužo apie dvideszimts trys 
mylios nuo Santa Barbara.

Tikrai nežinia kas ten atsi
tiko, bet spėjama kad to ero
plano inžinai staiga sustojo 
eroplanas nukrito ir sudužo 
augszta kaina.

ir 
in

CHARLESTON, W. VA. — 
Armijos C-47 eroplanas, skris
damas in Charleston miestą in 
laidotuves sudužo ir užsidegė. 
Isz dvideszimts vieno lakūno, i 
devyniolika žuvo toje nelaimė
je. Du lakūnai, kurie iszliko 
gyvi buvo nuveszti in ligonine.
Jie yra labai apdeginti ir su- EROPLANAS

Policijantai pranesza kad UZMUSZE TRIS] 
dauguma tu lakunu skrido in 
Major Woodford W. Suther
land laidotuves, 
Field, netoli nuo 
Kentucky.

Major Sutherland žuvo pa- 
naszioje eroplano nelaimėje 
ana sanvaite.

Beveik visi lakūnai kurie žu-' 
vo szitoje nelaimėje buvo isz 
West Virginia valstijos, tryli
ka j u buvo isz Charleston mies
to.

Eroplanas buvo tik apie pen
kios minutos nuo vietos kur jis

WASHINGTON, D. C. — 
in Godman Didis armijos bombneszis, be

Louisville, i lakunu, vairuotoju nukrito in 
Morningside miestą Maryland 

- “ ir užmusze dvi mažas sesutes.
Trys lakūnai ta bombneszi 

apleido ir isz jo iszszoko, kai 
jie negalėjo to eroplano ratus 
isztiesti del nusileidimo. Tusz- 
czias bombneszis nukrito ant 
ulyczios ir sudužo in vienus na
mus. Namai užsidegė.

Ugniagesiai priėjo prie tu 
mažu mergaieziu lavonu tik ta-

NEW YORK, N. Y. — 
Didelis New York miestas da
bar tapo tik mažas miestelis, 
kaip parode visi tie tu razbai- 
ninku ir keksziu tardymai.

Laikrasztininkas Earl Wil
son, kuris raszo kasdien ' apie 
New York miesto invykius ir 
atsitikimus taip raszo, kai jis 
kalba apie razbaininka Frank 
Costello, politikierių Bill 
O’Dwyer ir razbaininku drau
ge Virginia Hill.

Per visa tu tardymu' sanvaite 
žmones klausiesi ir per televi
zija žiurėjo kaip Senato Komi
sija stojo priesz tokius razbai- 
ninkus.

Laikrasztininkas Earl Wil
son sako kad New York didis 
miestas pavirto in maža mies
teli, kur visi seka savo kaimy
no bizni.

Tas laikrasztininkas sako 
kad dauguma žmonių labai .su
pyko kai ta garbinga Senato 
komisija turėjo taip mandagiai 
ir lipszniai pasielgti su tais 
kurie yra-visu žmonių žinomi 
kaipo tikri razbaininkai.

Kai tie razbaininkai buvo 
paszaukti ir patraukti in teis
mą, dauguma žmonių juos už
jautė. Laikrasztininkas Wilson 
sako kad jeigu tas razbainin
kas Costello nutartu stoti in 
rinkimus del Mayoro vietos jis 
laimėtu, kaip James Curley be 
veik laimėjo rinkimus Bostone, 
nors jis buvo rastas kaltas ir 
buvo nuteistas ant vienu metu 
in kalėjimą už prasikaltimus.

Beveik visi žmones žinojo vi
sa tai, ka ta komisija iszkele 
virszumoj.

Visi tie tardymai per radi j a 
ir per televizija iszaugsztino ir 
pagerbė razbaininkus ir pa
leistuves. Tie tardymai parode 
kaip gerai ir patogiai gali žmo
gus gyventi kai jis nepaiso nei 
jokiu instatymu, kaip Frank 
Costello dare, ir kaip ta, aisz- 
kiai kalbant, paleistuve Virgi
nia Hill gali su keliais vyrais 
gyventi ir sau turteli susikrau
ti.

Dabar iszrodo kad musu tė
vu dukreles turėtu daugiau 
laikraszcziu skaityti apie pa
leistuves ir nepaisinti ka j u 
mamytes jas mokina apie do
rove ir skaistybe, nes paleistu
vyste daugiau duoda negu ne
kaltybe.

ISZGELBEJO 
DRAUGE

butu nusileidęs. Ant eroplanu kada gaisras buvo užgesin- 
stoties per radija buvo gauta tas;
žinia nuo to eroplano varytojo Žuvusieji buvo Irvin Guyer 
septynios minutos priesz pie- ^sz Cranford, N. J.; Kay Sny- 
tus, paskui nieko nebuvo isz jo *^er’ septynių metu ir jos sesu- 
girdeti, kol buvo praneszta dej te ^ene Dinise, dvieju menesiu 
szimts minueziu po pietų kad amžiaus.
eroplanas sudužo ir sudege.

Virszininkai armijos spėja 
kad eroplano draiverys, laku- Snyder, 
nas apsupdamas augszta kaina To miestelio gyventojai 'Te
pradėjo leistis ir jo eroplano' kalauja kad armija isztirtu kas 
sparnas užkliuvo už augszto ten atsitiko, kad tie lakūnai ta 
ąžuolo ir eroplanas nukrito. savo bombneszi apleido virsz 

___________ miesto, o ne kur in laukus, kur 
EROPLANAS SUDU-įj°kios iszkados nebutu pa'

CLcvl ub.

ZO IN KALNA --------- ------ --

Sužeistieji buvo Ponia Guy
er, Saržentas ir ponia Samuel

To miestelio gyventojai zr^i-

Sustok! Nesitrauk nei per
SANTA BARBARA, CALIF. f°li! Buk Pats sau ištikimas!

— DC-3, dvieju inžinu eropla
nas sudužo in kaina. Visi ant 
to eroplano žuvo. Dauguma j u lr 
buvo kareiviai. Ju tarpe buvo Trys in talka, geriau kaip 
keturi pulkininkai, jszeszi pavieniui,

Tada viskas tau turės sektis.
Iszmok tinkamai invertinti

Pats Prigėrė
HOULKA, MISS. — Jaunas 

vyras iszgelbejo savo drauge 
ir paskui pats prigėrė. Jųdvie
jų maža valtele paskendo eže
re. Jis per penkiolika minueziu 
laike ja virsz vandens kol kiti 
pribuvo ir ja isztrauke, paskui 
jis nuskendo, nes buvo labai 
pavargęs.

Jo vardas buvo Charles 
Young, dvideszimts penkių me
tu amžiaus, jo drauges vardas 
yra panele Joyce Plunkett.

W’irkie U. S. Bonus!

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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