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aivynas Prie Formosa
Isz Amerikos s““ “ios MIRĖ 

ERNEST BEVIN

REDAKTORIAI
ATSILIEPIA

Pasisako Ka Jie Mislina 
Apie Generolą Douglas 
MacArthura Ir Prez. 

Trumana

Kai tik pasklido žinios kad 
Generolas MacArthuris buvo 
paszalintas isz savo vietos, 
redaktoriai po visa Ame
rika tuoj as pasireiszke 

ka jie mislina apie 
viena ar kita.

Estes Kefau-

Gen. MacArthur
NEW YORK, N. Y.—Vienas T 1

Republikonu Partijos draugys- jfjL į A M Jį W W JL
i te pasiuntė laisdka Generolui

Bu.|Douglas MacArthuriui siulin- jį

SIUTINA MILIJONĄ
X DOLERIU

LONDON, ANGLIJA. —
Buvęs Anglijos Užsienio Rei
kalu Sekretorius ir Darbininku 
Partijos vadas, Ernest Bevinas 
pasimirė nuo szirdies ligo
batoje 5-ta valanda vakare, Nr. dama jam visa milijoną doleriu 
1 Carlton Gardens.

Ti& kelios sanvaites atgal ji
jeigu jis pargrysztu in Ameri- 

jis ka ir pavažinėtu su prakalbo- 
buvo atsisakęs nuo savo parei- mįs ^aįp0 Republikonu Parti- 
- - - - jos Kandidatas del Prezidento

Chicago Tribune: Būtinai rei
kia Trumana iszmesti! Szitas 
jo kersztingas ir kvailas pasiel
gimą yra tik vienas isz visu tu 
kvailyscziu kurias jis yra pa
daręs Vaszingtone.

New York Daily News: Visa 
ta karo tvarka Korėjoje smar
ve atsiduoda. Generolas Mac
Arthuris gerai žino kodėl ir isz 
kur ta smarve pareina. Jis tik 
savo pareiga isztikimai pildė 
kai jis pasakė kas ten darosi ir 
už tai jis dabar yra kryžiuoja
mas. Mažutis, nieszas Truma- 
nas su savo “Kariszka Polici
ja” nori kalnus nuversti, bet 
patys augsztieninkai vercziasi 
kad tik intiktu Komunistams.

Hearst Laikraszcziai: Gene
rolo MacArthurio paszalinimas 
yra tik kitas žingsnis tu Diplio- 
matu ir Politikierių Vaszing
tone, kurie vis tarnauja ir Ko
munistams czebatus laižo. Ge
nerolas MacArthuris yra nu- 
bausas už tai, kad jis dryso tei
sybe veidmainiams pasakyti.

New York Herald - Tribune: 
Generolas Douglas MacArthur

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽMOGŽUDIS BIJOSI

Nori Mirties Bausmes;
Bijosi Kalėjimo

Senatorius 
ver, Senato Komisijos pir
mininkas slaptai pasiszneka 
ir pasitaria su' savo komisi
jos nariais, per tardymus vi
su tu bagotu ir intakingu 
razbaininku. Jis czia pasita
ria su kitu tokiu tardytoju, 
Rudolph Hally, New York 
mieste.

Szita komisija gal ne daug 
tu razbaininku suaresztavo 
ar nubaudė, bet nors vieszai 
j u vardus ir j u iszvaizdas ir 
darbus iszkele ir visiems pa
rode kas isz tikrųjų valdo 
Amerika.

Senatorius Estes Kefau- 
ver sako, kad keli tokie pra
augusieji politikieriai ir 
bagoti razbaininkai kelis sy
kius stengiesi ji papirkti ar 
jam grasinti, kad jis liautų
si savo tokio darbo.

Jis sako jis nepaiso ar jam 
pasiseks tokius razbainin- 
kus in kalėjimą patupdinti 
ar ne, bile tik jis gales vi
siems Amerikieiziams paro
dyti kas valdo musu valdi
ninkus, ir kokie razbainin
kai valdo musu rinkimus ir 
tuos kurie in tuos rinkimus 
stoja.

Jo komisijos darbas yra 
pratęstas kad jis galėtu dar 
daugiau tokiu žuliku pa- 
szaukti in teismą ir visiems 
parodyti kaip musu valdi
ninkai turi lankstytis ir tai
kintis tokiems žulikams.

gu, nes jis buvo pavojingai su-1.- -- • - - -
sirgęs. Jis buvo septynios de- rįmkįmu ateinaneziais metais, 
szimts metu amžiaus.

Bevinas, intakingas ir ga
lingas darbininku unijos vadas 
buvo paskirtas kaipo Užsienio 
Reikalu Sekretorius, 1945 me-

Ernest Bevin

kalėjimą.
Žmogžudis teisme sake: 

“Asz esu vertas mirties baus
mes, asz ja nužudžiau, gerai ži
nodamas ka asz dariau, asz ne-

Szita pasiulinima duoda 
Gridley Adams insteigejas ir 
direktorius Amerikos Vėliavos: 
Draugystes, kurios garbes na
rys yra pats Generolas Douglas

1 MacArthuris.
Generolas MacArthur in 

pasiulinima nieko neatsake.

tuose, kai Darbininku Partija 
laimėjo rinkimus ir užėmė vi
so kraszto valdžia. Jis szitoje 
vietoje dirbo per penkis metus 
po karo, kai buvo daroma viso
kios sutartys su Rusija ir vaka
rinėmis tautomis.
. Jis buvo žinomas kaipo Ang
lijos Darbininku užtarėjas ir 
didvyris.

Padangių Apsaugos
Galva

PAGERBIA
GENEROLĄ

Buvęs Anglijos Užsienio Sekr, 
a Ernest Bevin Mirė; U. S, Laivy
nas Tikisi Susikirsti Su Prieszu 
\Prie Formosa Salos; Gen, D. 
MacArthuras Kalbės In Kon
gresą Ketverge 12:30 vai, p.p.

CAMBRIDGE, MASS. —
Augszcziausia Amerikoje Ko
legija, Universitetas Harvard, 
paskelbia kad Generolui Doug
las MacArthuriui bus suteigta 
augszcziausia to Universiteto 
garbe, Teisiu Daktaratas, kai 
tik Generolas MacArthuris su- 
grysz in Amerika ir aplankys 
ta mokslo insteiga. o

Szito Universiteto virszinin- 
kai nieko nesako apie ta susi
kirtima tarp Prez. Trumano ir 
Generolo MacArthurio.

PRAVDA
PRANESZA

Motinos Meile 
Griuvėsiuose

Amerikiecziai Bombar
davo Kinijos Miestą

prie 
rube-

gavo

ALBANY, N. Y. — Žmogžu
dys, kuris yra nuteistas nuo 
dvideszimts metu iki gyvos 
galvos in kalėjimą, reikalauja 
kad teisėjas ji nuteistu mirties siteisinau ir neprasziau susi-
bausme, nes jis bijosi eiti in ka-1 mylėjimo, ir dabar asz sau rei- 
lejima. kalauju mirties bausme.”

Kai jis buvo nuvestas in ka- Jis baisiai bijosi kad jis ne- 
lejima laukti isztardimo savo butu padėtas in Clinton kaleji- 
baus^mes, jis stengiesi nusižu- ma, Dannemora mieste, kur jo 
dyti prasipjaudamas gyslas sa- nužudytos moteriszkes vyras 
vo rankose. Dabar sargai prie randasi. Jis bijosi kad jos vy- 
jo kambario buna diena ir nak- : ras jam tenai baisiai atker
ti. szins.

Trisdeszimts penkių metu; Jos vyras kalėjime už vagys- 
amžiaus Frederick F. McElroy tęs. Jis nuteistas ant nuo pen- 
nužude dvideszimts keturiu kiu iki deszimts metu. McElroy 
metu Ponia Margaret S. (Ter- jo baisiai bijosi ir už tai jis ve
ry) Perski, kuri su juo gyveno!lei pasirengęs mirti, negu eiti 
kai jos vyras buvo nuteistas in Į in ta pati kalėjimą.

MASKVA, RUSIJA. — So- 
vietų laikrasztis “Pravda” sa
vo skaitytojams pranesze kad 
dvideszimts keturi Amerikos 
bombnesziai subombardavo 
Kinijos miestą, Antung, 
Mandžiurijos-Korejos 
žiaus.

Sovietai sako kad jie
tas žinias isz Kiniecziu Komu
nistu žinių isz Kinijos. Komu 
nistu žinių sztabas Kinijoje, 
“Sinhua” praneza kad Ame- 
rikiecziu B-29 bombnesziai pa
leido daugiau negu penkios de 
szimts sprogstaneziu bombų 
ant Antung miesto ir apylin
kes, ir paskui sugryžo in savo 
stotis.

Czia nėra nei reikalo mums 
ar musu armijai ar lakūnams 
užsiginti, nes visiems aiszku

Koriete motina žindi savo 
mažutėli savo namu ir mies
to griuvėsiuose. Szitas Seoul 
miestas yra patekės Alijantu 
rankose jau antra karta. Ma
žai kas liko isz szito miesto 
per ta kara kuris taip nepa
stoviai eina.

Dvi galingos armijos del 
szito miesto yra paaukavu
sios baisiai daug savo karei
viu. Bet isz viso iszrodo aisz- 
ku, kad tie likusieji Korie- 
cziai tame mieste priima 
daug maloniau Amerikie- 
czius, kurie atsiveža su sa
vimi daug maisto, negu Ko
munistu Korieczius ir Kinie- 
czius kurie tikisi isz užka
riautu žmonių pragyventi.

TAIPEII, FORMOSA. — Septintas Ame
rikos Laivynas priplaukė prie Formosa Sa
jos ir tenai pasiliko.

Kiniecziai tautininkai dabar vėl turi vil
ties kad Amerika nepamirszo tos Salos ir 
neleis Komunistams ta Sala paimti.

Czia dabar randasi daugiau Amerikos 
| kariszku laivu negu kur nors ir kada nors 

buvo vienoje vietoje.
Amerikos Laivyno Sztabas užsigina kad 

czia yra kokia reikszme ar kad Amerikos 
Laivynas tikisi susikirsti su prieszu.

Bet visi žino kad dvideszimts Ameri
kos kariszku laivu vienoje vietoje tai di
delis daigtas. , Tarp tu laivu randasi du 
kariszku laivai kurie veže kariszkus eropla- 
nus. Viso to galingo Amerikos Laivyno 
Komandorius, Vice-Admirolas Harold M. Mar
tin pasiaiszkina kad visi tie laivai tenai su
stoję pasilsėti, plaukdami isz Japonijos. 
Bet visi gerai žino kad tokiems kariszkiems 
laivams nereikia priplaukti prie tokios mažos 
salos del pasilsėjimo. Visi jie czia pri
plaukė del kurio kito tikslo, nes visi iki 
dantų apsiginklavę ir visu armotos, kanuo- 
les ir kiti karabinai atnrovinti.

SAMARIETIS

Svetimas Žmogus In 
Pagelba

EROPLANAI SUSIKIRTO KORĖJOJE

Visu Alijantu vyriau
sybes sztabo virsziniukas 
Europos yra Amerikos Lei 
tenantas Generolas ^Lauri.s 
Norstad. Jo darbas ir pa
reiga yra parūpinti apsi
ginklavimą visiems Europos 
krasztams isz padangių.

Jis sako, kad tai galima,
jeigu tik Amerika paskirs kad tokie gandai yra isz pirsz- 
gana pinigu ir gana tinkamu 
ginklu ir kariszku eroplanu 
Atlanto Sutarties Sanjun- 
gai. Jis sako kad geriausias 
apsiginklavimas per atei
nanti kara turės būti vien 
tik padangėse.

to iszcziulpti. Czia tik Sovietu 
propaganda, parodyti kokie 
žulikai ir užpuolikai yra tie 
Kapitalistai Amerikiecziai.

- ---------------- C3-------------------

Į save gano.

TOKYO, JAPONIJA. Komunistai
Wilmington, del. — už įszdryso pasiunsti savo kariszkus eroplanus 

tai kad Charles W. Shoffie Ge- . 4 .. . . tz • •
ro Samarieczio darba atliko, P^esz Amcnkiecziu eroplanus Korėjoje.
viena jam visai nepažystama 
moteriszke gal pasveiks,

Kaip kas iszmano, taip ners biski ilgiau pagyvens.
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Asztuonios deszimts Sovietu padarytu 
kariszku eroplanu pasirodė virsz Valu upes.

(Tasa Ant 4 Puslapio) u
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Kas Girdėt
Valdžia .pranesza kad praė

jusiu metu taksos atnesz val
džiai apie asztuonis bilijonus 
doleriu.

Romoje, Amerikos mokslin- 
czius. Daktaras Harold Urey 
buvo laikrasztininku užklaus- «
tas, sulyg jo iszrokavimu, apie 
kiek sprogstaneziu Atominiu 
Bombų, dabar Rusija galėtu tu
rėti pasigaminus. Jis trumpai 
atsake: “apie penkios de
szimts. ”

Iszgelbejo NAUJA
PIATILIETKA”

LIETUVAI

Kovo. (March) antra diena, | 
1944 metuose atsitiko didžiau
sia geležinkelio nelaime Itali-, 
joje. Traukinys ant kurio va- į 
žiavo apie septyni szimtai žino-Į 
niu sustojo viduryje ilgo tune
lio. Penki szimtai ir trisde
šimts žmonių užduso. Valdžia 
bijojo apie tai paskelbti savo 
žmonėms iki dabar. Dabar tu 
žuvusiu žmonių gimines isz tos 
geležinkelio kompanijos reika-; 
lauja apie $1,600,000.

...*1 ' .......... .— .. ;....  .. ............... - ■■.....-------- ----------------

No. 119 Keturios istorijos Meszla-yežis, Grapas apie Eg- 
apie Garžia Haremo nevalnin-DALYVAUTI ke, Luoszis, Viena motina, Vai-

--------  kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.
Buvo daug priekaisztu vi-į No. 120 Dvi istorijos apie 

sam Kongresui ir Amerikos Valukas isz girios ir . Ant ne- 
Tarybai kai:

1— Amerika nutraukė 
kijai pagelba?

2— Amerika sumažino 
krasztui paszelpa?

3— Pakirto pusantrų bilijo
nu doleriu Atlanto Sutarties 
tautoms kariszka parama?

4— Nesutiko nei vienam 
krasztui duoti pagelbos kol i 
Kongresas sugrysz isz savo at
ostogų?

‘ ‘Saule’ ’ savo skaitytojams 
jau ana vasara pranesze, kad 
visas tas riksmas ir visi tie 
priekaisztai buvo prikiszami 
Kongresui kai Prezidentas 
Trumanas Atlanto Sutarties 
tautoms pakirto pusantrų bili
jonu doleriu parama del apsi
ginklavimo. Tie kurie skaito 
“Saule” jau seniai žinojo kas 
tenai Vaszingtone darosi kėb
link tos Atlanto Sutarties. 
Skaitykite “Saule” ir žinosite 
visas žinias pirm negu jus Su
siedą! dažinos, “Saule” kasz- 
tuoja: Szeszi doleriai ant meto. 
“Saule” tik žinias ir žinutes 
skelbia ir nesikisza in ginezus 
ar barnius kaip kiti daro. Skai
tykite ‘ ‘ Saule ’ ’ ir kitiems užra- 
szykite.

ATSISAKOstatyba. ” Be to, szi akademija 
be statybos dar turi kasmet isz- 

■ kvosti 125 studentu, priimtinus 
Į in “kaimiszkojo ūkio mechani
zacijos fakultetą.” . . ! 

Labai intartinai skamba;
prieszpaskntinis ukazo para-, 

.grafas:
“g) 1951 ra., plane numatyti, 

CL ; isz baigianeziuiu Lietuvos že- 
m a.s. me?s ukį0 akademija ir Kauno;

; valstybini universitetą, “pa-1 
likti” pirmoje eileje darbui; 
Lietuvos SS Respublikoje inži- 

; nierius statybininkus, inžinie
rius hidrotechikus, inžinierius 
geodežininkus, inžinierius me
chanikus, elektros inžinierius

1 ir energijos inžinierius.” 
kad.' Ukazas’ 'baigiamas atsiszau- 

olsze viki nes partijos, Sovieti-Į kimu:
‘1 Lietuvos SSR Ministeriu 

Taryba ir Lietuvos KP/b Cen
tro Komitetas szaukia (prizy- 
va.jet) visas partines, Sovieti
nes, komsomoliszkas organiza
cijas, kolchozuikns ir kolchoz- 

; nikes, sovehozu ir MTS dar- 
I buotojus, žemes ūkio (sielsko- 
vo choziaistva) specialistus iri 
visa kaimiszkaja inteligentija 
visas savo jiegas ir energija 
nukreipti partijos ir vyriausy
bes nustatytiems uždaviniams 
inyykdyti, organizaciniai .— 
ukiszka kolchozu sustiprinimą 
in reikalą da labiau sustiprinti 
musu Socialistines Tėvynės ga- 

“Staliniszko rupesezio apie lybe, Lenino-Stalino partijai 
Lietuvos SSR naujasis reisizki- vadovaujant in Komunizmo 
nys yra SSR San jungos Minis-Į lairaejima. ” — LAIC.
teriu Tarybos 1950 m. Lapkri-' 
ežio 4-tos dienos Nutarimas;
14 Apie priemones tolimesniam 
Lietuvos SSR kaimiszkajam 
ūkini vystyti. ’ ’

Ilgame ukazo, Maskvos pa-; 
stumdeliai atžymi: “Atitikda
mi SSR Sanjungos Ministeriu 
Tarybos 1950 m., Lapkriezio 4 
d. Nutarimą “Apie priemones 
tolesniam Lietuvos SSR kai
miszkajam ukiui vystyti,” Lie
tuvos SSR Ministeriu Taryba 
ir Lietuvos Centro Komitetas 
nutarė ’ ’ — padaryti eile refor
mų ir pakelti gamybos normas. 
Nutarimai daugiausiai “inpa- 
reigoja ’ ’ Žemes Ūkio, Sochozu, 
Mėsos, Pieno ir Lengvosios 

Gal paaiszkes kad kai kurie Pramones Ministerijas atlikti 
nurodytus darbus. Patvirtini
mas, kad veikia, “didingai” 
“Duksztas” ir Rokiszkis,” ir 
nutarta steigti tris naujus so- 
vohozus. Nustatomi mechani1 
zacijos elektrifikacijos ir “ma- 
teri aliai-techniszko aprūpini- 

Imo” reikalavimai. Ypatingai 
daug domesio kreipiama in 
‘ ‘ valstybines drausmes sustip
rinimą” ir “kiekvieno kolcho
zo pareiga pirmoje eileje vyk
dyti gamybos pianus ir savo 
prievoles valstybei.” Ne gana 
to, reikia, “pakelti darbingu
mo drausrai nguma, pasiekti, 

; kad kiekvienas dirbti pajiegus 
i kolchoznikas veikliai dalyvau- 
S ti visuomenineje kolchozinėje 
gamyboje. ’r

Taipgi insakyta paruoszti 
'“kolchozu pirmininku ir bri- 
į gadieriu ” kadrus. Ligi 1953 
m., insakoma “iszduoti kol
chozams valstybinius aktus ne- 
terrainiam 

į naudojimui.
! gaminti” 4,000 traktoristu, 250 
traktoriniu brigadų brigadie-; 
riu, 400 “kombainieriu,” (!) ir j 

: 150 “ sveikiokorabainieriu ’ ’
; (cukriniu runkeliu gamybai.) 
Sziais metais turi būti sukurta 
mechanizacijos mokykla” ir 
“paruoszti 29,000 brigadieriu 
kolchozams.” Žemes ūkio aka
demija privalanti “pagamin
ti” sziais metais tarp 3,000 ir 

i 3,500 studentu “ ir 1952-55 me
tais ingyvendinti akademijos nyczia, lips ir ant altoriaus.

i 1 ‘ ■

New York miesto ugninga
sis isznesza dvieju metu am
žiaus Charles Austin isz de- 
gancziu namu. Mažuczio-vie
no metu sesute žuvo tame 
gaisre, kita trijų metu sesute 
iszkrito isz penkto augszto, 
kai liepsnos apsupo jos kam
barį.

LAKE SUCCESS, N. Y. —
1 tik ka gautos Sovietines1 

■spaudos, kuri ežia spaudos kio-' 
Įske parduodama, aiszkeja nau 
j jas Stalino penkmeczi o 'T / 7 
I planas Lietuvai.

Pažymėtina, kad Lietuvos; 
į SSR “Ministeriu Taryba” la- 
i bai vergiszkai atsir ok omen- ’ 
; duo ja. sz-iais žodžiais. (LAIC 
vertimas isz Rusu kalbos):

‘i Lietuvos SSR Ministeriu 
Taryba, ir Lietuvos KP/b Cen
tro Komitetas atžymėjo,

Grai

Irano

nes vyriausybes ir Stalino as- 
meniszkos pagelbos ir nesiliau- 

' janezio rūpestingumo dėka, 
I respublikos partines ir Sovie
tines organizacijos atliko dide
li darba Socialistiszkam Kietu

mas, nerimas po vandeniu, szo- vos SSR kaimiszkojo ūkio per-. 
kiu mokslas, futboles praktika' tvarkyme.
ir panaszia.i. “Sziuo metu, apie 90% Lie-

Beveik visi universitetai ir' tuvos SSR valstiecziu ukiu ap-
kolegijos dabar nei artyn ne- 

; eina prie Pennsylvanijos Imi- 
versiteto futboles ratelio. Visi. 
atsisako priesz to Universiteto 
futbolistus stoti už tai kad 
Pennsylvanijos Universitetas 
yra paskyręs net 675 stipendi
jas kas metai tokiems raume
ningoms “studentams” sporti
ninkams.

i Tie laikrasztininkai kurie 
1 surinko szitas žinias prieina 
prie iszvados, kad del viso to 
sportu biznio musu mokslo in- 
staigose, tikras mokslas baisiai 
nukenezia, kad grynas mokslas 

> neinvertinamas, ir kad musu 
so karo eigos vadeles ir surisza . m0^sĮ0 įustaigos pamirs'zo savo 
jam.rankas. Jis salyo kad jis; tikra mokslo tiksla 
galėtu nukirsti visiu Kiniecziu 
susisiekimą ir tada bombar
duoti ju tvirtoves ir paezia sos -' 
tine.

Argen finos valdžios Prezi
dentas, kuris su savo žmona 
yra taip musu valdininku ger
biamas, uždare didžiausi ir in- 
taking.iausi savo kraszte laik- 
raszti “La Prensa,” už tai, 
kad tas laikrasztis nebuvo jam 
ir jo valdžiai palankus.

sijunge in kolchozus. Kolcho
zai kasdien vis labiau organi- 
zacijiniai stiprėja, pasekmin
gai vysto visuomenini ūki, ap
rūpina kolchozniku materiali
nes ir kultūrines lygmes pakili
mą.

sakoGenerolas MacArthur 
kad jis galėtu sumuszti Kinijos 
Komunistus, jeigu jam butu 
pavėlinta. Bet jis sako kad val
dininkai Vaszingtone laiko vi-

Vieno garsaus laikraszczio 
vyresnysis laikrasztininkas su 
keliais draugais nutarė dau
giau dažinoti apie sportus ir 
sportininkus musu kolegijose
ir universitetuose. Laikraszti-i

Kai Senato Komisija, suseko 
kelis razbaininkus ir gengste- 
rius, tai pasirodė kad daug ki- 

; tu yra kaltu, kaip tie kurie ran-
ka taksas. Pasirodo kad tie %
razbaininkai retai kada pilnai 
užsimokėdavo savo taksas 
niekas jiems nieko nesako.

ir

ninkas Charles Grutzner taip) taksu sztabo agentai buvo ir 
nutarė, kai iszkilo visos tos Į yra susidėję su tokiais razbai- 
suktybes ir tie losziku kolegis-1 nįn]<ais< kurie nemoka taksu.

lo-tu papirkimai basketboles 
szime.

Sztai kai jie dažinojo ir 
bar. pranesza:

Tokie loszikai studentai
kolegijų gauna, daug

L ; Gal bus investa kita tvarka 
į paskirti taksu rinkimo agen
tui. Dabar jie yra politikierių 
paskiriami.isz 

pinigu,
dovanu ir net nauju automobi-'
iiu Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Ki tiems pa rūpinami ‘1 dar- i
bai” kuriuos tie studentai vi-’T^ 1 •
Sai nedirba. I VOKCS 01111131

Viena, kolegija kas metai pa- į * * 
skiria szimta keturios deszimts' 
stipendijų, (už mokslą pilnai 
užmoka) ir :paskiria dar po 
penkios deszimts penkis dole- JufflS NailjidlS 
rius ant menesio singeliams, ir 
septynios deszimts penkis do-Į 
lerius ženotiems loszikams del! 
iszlaidu.

Ohio State Universitetas pa
rūpina pusantro szimto “dar
bu” savo loszikams. Szitie 
“darbai” moka szimta. doleriu 
ant menesio. 
‘' darbininkai 
kaip penkiolikh valandų 
san vaitos.

Southern Methodist Uni ver-1 Gatvėje nereik drebėti.
154 j Tyro vandenėlio dėka, 

ir j Jau ir doleris atlieka;
O pirmiau gi, insigeres,
Ji numesdavau ant nieko.

Pasakysiu jums naujiena, — 
Blaivas jau kelinta diena, , 
Ir au pradedu inprasti 
Gert tik vandeni ir pieną. 
Nesuka galvos svaigumas, — 
Neapsakomas smagumas!
Kai tik lioviaus girtuokliauti,

O tokie loszikai Didelis dabar skirtumas!
’ dirba mažiau Lieka laiko pasilsėti, 

anHSu namiszkiais pakalbėti,
Ir poliemona sutikus

Pe

si tetas kas meta i skiria
stipendijas, sportininkams,
141 moksleiviams.

Bradley Universitetas in
oria, Illinois, duoda “mokslo! Laikraszczius ėmiau skaityti, 
laipsnius” sportininkams už Daug žinau, ka pasakyti, 
tokius “mokslus” kaip: boles j Ir dabar visiem pijokam 
žaidimas, maudymasis plauki- Patariu — susivaldyti!

ARTYMO MEILE
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

M Pirkie U. S. Bonus!

j muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos’ 

apie Stebuklingas zerkolas, Si- j 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo,. 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir

L| 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-

apie 
apie 
15c 

apie

Ii, Aržiuolas ir Uosis. Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras 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. 176% Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me- . 
de jus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

Kitokios Knygos

(amžinam) žemes 
” Insakoma, “pa-

Tai pirmas artymo meiles 
vaisius.

Praleidus kelis vakarus, ka
da mano szirdis jau pusiau at
sileido, sutinku ja tarpduryje, 
ir vėl pas save pasivadino.

Ka padarysi, einu. Bet ant i 
“szio” daugiau nevadinau.

Iki viduniakcziui prasėdu- Įgfe Pirkie U. S. Bonus! motinos, Pakutninkas, Ar pa-
4- n -P n AL “ ________ 1_1. — "D O

I '• ■$4vings

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

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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-

lei Mateuszo Jerubausko, Osie- padėjimais. 25c.
7 \t. 1 r\n C-i i _ _2 2

czna. 40 puslapiu. 15c.
No. 144 Penkios istorijos! 

apie Ranka apveizdos, Nėdae-! 
jusia žudinsta, Paskutine vale

jau su ja ant sofos, bejuokavo- 
damas.. Ugi sztai ineina jos 
mama ir liepia eit gulti, nes 
jau vėlu! Mama, sakau asz, 
mes ir vieni atsigulsim, be ta-! 
ves. Asz apsipratau, sėdžiu iri 
neinu, o ji sako:

— Eikit gult, o ne, tai asz 
tuo lempa, užpusiu!

— Pusk, asz jai atsakiau, 
nemislydamas, kad ji feip pa-j 
darys.

Ji priėjus tik fu! Ir užputę, o j 
asz da labiau nudžiugau. Mare 
sėdi szale. Asz tik grybszt jai 
už paszones, ji suriko, tai asz 
atsitraukiau biski, laukiu. Pas
kui biski palaukes, mėginau ja 
patamse pakibint. Ir mano 
akyse sužaibavo, žvaigždes pa
sirodė, asz pajutau platu delną 
ant savo žando.

■Subraszkejo ir užsidegė 
“meczis,” ir asz pamaeziau, 
kad Maryte dega lempa, o prie I 
manes sėdi jos mama.

Mat, Mare pabėgo nuo ma
nes jieszkodama degtuko^ o tuo 
tarpu jos mama prisėdo prie 
manės, žiūrėdama, ka asz veik
siu su jos dukteria.

Paszokes, kad dariau per du
ris, tai net visas namas sudun
dėjo.

Tai antras artymo meiles 
vaisius, o jau treczio nenoriu 
sulaukt.

Ir kitam pasakysiu: atsar
giau su meile artymo savo.

— GALAS —

— Isz tu paežiu szventieji, 
isz tu paežiu prakeiktieji.

— Insileisi kiaule in baž-

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- 

Visi pirmieji Katalogai dabar 47 puslapiu.
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

KATALOGAS 
KNYGŲ

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 152 Trys istorijos apie

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 Serapliiszkas 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.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas:

Stormfield

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

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

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla- 

No. 101 Kapitonas Velnias. r£lj Nuspręstasis, Ant kiek už- 
Puikus apraszymas, didele, laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
Knyga, 404 puslapiu. 50c. |15c.

No. 102 Prakeikta, meilingas ' Nb. 151 Penkios istorijos a- 
kriminaliszkas apraszymas, į pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer- 
202 puslapiu. 35c. ga, Gražios akys, Tarnas, Varg-

No. 103 Vaidelota, apysaka dienis Jonukas karalium. 61 
isz pirmutines puses szimtme- puslapiu. 15c.
ežio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di- Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
deliu puslapiu. 35c. galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis),j No. 153 Trys istorijos apie 
talpinasi sekanti skaitymai: Gailuti, Du broliai, Majoro 
Ha isz maiszo iszlins, Apie po-į duktė. 62 puslapiu. 15c.
ba ka negalėjo savo liežuvio No. 155 Szakinis . Nedoras 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 
linga ypata galybe meiles, Ra- lapių 25c.
ganiszka lazdele, Boba kaip ir No. 158 Keturios istorijos 
visos bobos, teipgi juokai, ro- apie Kapitonas
dos, trumpi pasakaitymai įr t. danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
t. 52 puslapiu. 15c. \ .! tyre, Prigautas vagis. 60 pus.

No. 112 Trys apysakos apie 15c.
pinigai galva-žudžiai, Ražan- No. 160 Keturiolika istori- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, ju apie Po laikui, Onytės lai- 
Kristupa, Juokingi szposelei, me, Per neatsarguma in balta 
Kaip traukt giliukningai eini- vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
ki ir kiti szposelei. 20c. pats Jėzus ir miszke medžiai,

No. 116 Istorija apie Siera- Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu- mirimą, saule, menesi,
slapiu. 15c. dės ir kitus dangiszkus kunus,

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tia 
numeri knygos. Pinigus sius
kite . per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
fcAA 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:

žvaigž- SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa., - U. S. d



“SAULE ” MAHANOY UIT Y, T A.

SB Keleivis BU
.puvo tamsios, begalo nuo

bodžios dienos. Saule jau
seniai nebegloste žemes savo 
meiliais spindulėliais, o dangtis 
seniai jau nebuvo iszsiblaives. 
Teisybe, retkarcziais, kada ve
jas perpleszdavo debesų apdan- 
gala pasirodydavo ir mažas 
krasztelis dangaus mėlynumo, 
bet vos spėdavo akis pasergėti 
tokia mėlyna salele, tuoj ji vėl 
apsiblausdavo.ir visai pranyk
davo.

Dulke smulkus lietus, dulke 
be paliovos ir diena, ir nakti. 
Visur buvo rustu,. nelinksma, 
viskas iszrode neszvariai, pras
tai, apatiszkai.

Ir platus, tyrus laukas, ’ ir 
siubuojanczios szali kelio žole
les, liūdnos, nusvirusios beržo 
szakeles, ir tamsus miszkas, 
kuris juodavo prieszais ir pra
puolė, besitęsdamas toli, toli, 
viskas iszrode apleista, apa- 
tiszka ii’ tarytum kalbėjo: “te
gul begalo ilgai dulkiai kirus 
lietus, tegul dangus .visada pa- 
sileka, toks pilkas, tegul ne sau
le nebepasirodo ant žemes, 
mums vis tiek!”

Aplinkui seniai nebegirdeti 
laksztingalos, nors1 kita kart 
laisvai ir drąsiai ji giedodavo' 
savo puikias giesmeiS, kuriu ne
galėdavo atsiklausyti ne žali 
žolineliai; net kvailas jautis, 
iszgirdes tas giesmes, persto
davo iszvertes akis in prigim
ties gražybe.

Kur paliko puikus giesmi
ninkas? Ar jis visiszkai pamė
tė savo mylima szlaita, ar tik 
pasislepes kur laukia, iki vėl 
pasirodys saulute, ir vėl viskas 
palinksmes ir isznaujo prasi
dės pilnas kaip pirma, gyveni
mas?!

Nutilo ir visi kiti maži 
pauksztcliai. Vienas juodvar
nis telakiojo iszsisketes po lau
kus, ir prilėkęs prie miszko, at
sitūpdavo ant augszto nudžio
vusio ąžuolo, kranksėdavo ne
laime ir krapsztydavusi savo 
asztru snapa.

Ėjo kaleivis.
Jis buvo nuilsės ir ka-tik 

galcjcF pasivilkti. Lietus per
mirkę ji lyg kaulu; vejas, nors 
ir nesmarkus, rodėsi toks sužal
tas; rankos nuleistos, kaip ža
bos, rodėsi svetimos ir neberei
kalingos. •

Jau seniai jisai eina nuilsės, 
neprieidamas galo.

Jis iszkeliavo tuokart, kada 
buvo da gražios, saulėtos die
nos ir visa prigimtis linksmino
si ir džiaugėsi. Jis turėjo drau
gu, keleiviu. Visi jie turėjo vie-
na bendra sieki, visi norėjo su-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Se 283 Paveikslais

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje 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.

rasti broliams žmonėms1 laime. 
Ne vienas nežinojo, kur ji yra,
bet visiems rodėsi, kad tikrai 
žino.

Keliauti buvo tuokart visiš5> 
kai nesunku, laikas ėjo greitai

taradaika
*************************->

Viskas gerai ir smagu, 
Kaip yra pinigu, 

Kad ir juosius neiszduosi, 
Tiktai kiszeniuje skambini,

Tai vis žmogui geriau, 
Ir ant duszios lengviau.
Bet reike kad ka nors 

skaitytu, 
Ypatingai turi “Saule” 

užsiraszyti,
Jeigu nori laimingu būti.

Skaityk broliau
• kanuodaugiausia, 

Žmogus niekad neapsiszvies, 
Jeigu prie skaitymo noro 

. neturės.
Prisižiūrėkime in kitu tautu, 

Jie be laikrąszczio negali 
•būti, 

Turi sau kas clien 
nusipirkti.

Jeigu laikraszti skaitysi, 
Niekados nedejuosi, 

Taipgi galva neskaudės, 
Ir pinigus susidės.

Tokius ras'ztus reike „ 
skaityti, 

Katruos žmogus gali suprasti,
Kati’io psMlllta, 

Prie szirdies limpa. 
Pasirinkti gali koki nori, 
Katras suprasti greieziau 

gali,
O tai daug’ gyvenimui 

priduoda,
Ir iszminti žmogui daduoda. 
Girtuoklio sveikata nekas, 

Žmogus nuolatos 
nutingias,

Pa j i ego s s u sim a žiu a, 
Amžis susitrumpina;
Girtuoklis niekam 

netikras, 
Nuo visu ant juoko paliktas,
Ir motere nekenezia vyra, 
Nes isz girto naudos nėra.

Girtuoklis paezios gauti 
negali, 

Ko'žna mergele traukėsi in 
' szali,

Ir singeliu turi pasilikti, 
Pasensti ir pražilsti.

Gert galima, ir asz geriu, 
Tiek pakeliu, kiek galiu,

Mat, jeigu viską pragerezia, 
Tai jau negyvenezia, 
Kojų nepavilkczia,

Ir ant galo pasitemezia.
i

Dažinojo

Jauninkis — Na Jonuk, už 
dvieju sanvaieziu apsipa- 
cziuosiu su tavo sesute Ma
riute, ir busi man mažiukas 
szvogeris.

Jonukas — Ar szitaip! O 
ar tu džiaugėsi isz to?

Jauninikis — Kaip tai?
Jonukas — Nu-gi mamyte 

sake vakar, kad kas Mariute 
gaus, už paezia, tai rots pa
sidžiaugs!

ir visiems buvo teip gera, leng
va ir linksma.

Ilgai ėjo jie drauge, susika
binę rankomis, • bet paskiaus- 
persiskyrė': Vienas keleivis pa
ilso panorėjo atsilsėti ir atsili
ko nuo draugu. Kada jis sal
džiai nusnūdęs atbudo ir pano
rėjo privyti draugus, buvo jau 
pervelu. Draugai buvo prany
kę!

Kur jie ir kas jiems pasidai
rė? Ar rado jie tai, ko jieszko
jo, keleivis nežino. O jis? Jis 
iszvaikszcziojo ne viena tūks
tanti myliu, bet vis perniek. 
Sztai dabar jis vienas, nuilsės, 
nuszalcs, nusikankines. Kokia 
ilga ir sunki kelione! Kad nors 
smarkus lietus, nors baisi au
dra su perkūnija ir tukstan- 
cziais žaibu!

Bet kur tau; nematyt juodu 
debesiu, negirdeti isztolo dun
denant griaustinio; nematyti 
paszvaiscziu audros padarytu 
gaisru.
’ Viskas -nuobodu, vienoda, 
pilka. Smulkus lietus da ne
greit, matyti, nustos dulkes, da 
negreit iSzsiblaivys dangus ir 
negreit da linksmai szypteles 
žemei ir žmonėms saulute.

Erne temti ir rūkas apsiautė 
žeme. Visi daigiai buvo nebe- 
aiszkus, nyko ir visai pranyko 
tamsoje. Didele lauku lyguma 
pavirto in negyvenama begalo 
dideli tyrlauki, tik vienas 
misz-kas iszkilo priesz ji kaip 
stora, juoda siena. Aplinkui 
viskas buvo apmirė, negyva; 
ne vieno gyvo balselio nebuvo 
dabar girdėti ir tik kritimas 
lietaus laszu ir duslus tamsios 
girios užimąs tetrikde baisia 
viską naikinanezia tyluma.

Nyku pasidarė keleiviui: 
szirdiš jo drebėjo isz baimes, 
kartais visai nutildavo, ta.ry- 
turn bijodama, kad neiszgirstu 
kas nors jos plastėjimo.

Užėjo naktis, tamsi naktis!
Dusliai užianezioj girioje 

eme knibždėti visokios szmek- 
]os ir biaurios baidykles; jos 
tiese savo baisias gaurotas ran
kas, kartais atsitūpdavo, pasi- 
versdamos in karliukes, kar
tais iszsitiesdavo, kiek tik ga
lėdamos ir užstodavo kelia.. Pe
lėdos, vanagai ir kiti pleszikai 
su riksmu iszlakstydavo in 
szalis.

Kažin kur prasijuokė vel
niukas, ir tamsus miszkas pri
tarė jam balsiu kvatojimu? Ka
žin kur skurdžiai suvirko, su- 
braszkejo nulužes medis ? 
Szmeklos isznibždejo tarp saves 
'ir beszokinedamos apipildavo 
vargsza žmogų visa sriove szal- 
tu vandens laszeliu, o rankomis

arba pradžia 
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64 pus. Did. 5x7 col 
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draskė sulyg krauju veidą, 
kakla, rankas. Kas valandėlė 
jis užmindavo slankiojanezias 
po kojų gyvates, kurios czype, 
sznypszte ir taikėsi ji pažeisti, 
inkasti, ingilti.

V elniukas ‘1 apėjo ’ ’ api e 
žmogų, tasai pamėtė ir kelia 
pasiklydo.

Kur tik norėjo pasigrežti, vi
sur buvo nepereinami tanku
mynai. Biaurios baidykles 
trauke ji pas save draskyda
mas in sklypelius plona drabu
žiu audeklu.

O kraujageris vilkas jau se
niai užuodė žmogų, ir seniai 
jau seka paskui ji.

Greitai keleivis pamate pa
voju: jis iszvydo, kaip tanky
nėje susižibejo dvi vilko aki. 
Sudrebejes visu kunu, jis isz 
paskutinius pasistengė ir eme 
bėgti tolyn. Prasiskesdamas 
susipynusias szakas ir laužda
mas sausas, asztrias žabas, jis 
ne ėjo, bet gangreit begte-bego. 
Niekas negalėjo atimti jam 
drąsumo, niekas negalėjo atsi
turėti priesz szitas jo spėkas. 
Po jo kojomis braszkejo ir lūžo 
žabos, biaurios baidykles trau
kėsi szalin. Atitraukdamos sa
vo rankas, jos slėpėsi nakties 
tamsumoje ir davė kelia žmo
gui, kuris buvo teip baisiai nu
siminęs.

Sztai paretejo ir miszkas. 
Ant valandėlės sidabrinis me
nulio ragelis nuszviete placzia 
lyguma ir vėl pranyko už slen- 
kaneziu ant dangaus debesiu. 
Tarytum koks sunkumas, kuris 
ji siege isz visu pusiu, staiga 
nuslinko nuo keleivio, krutinę 
eme laisvia.us kvėpuoti, szirdis 
plastėjo lygiau. O toliau. Koks 
džiaugsmas! Toliau meiliai 
blikstelėjo žiburėlis.

— Ten mano iszganymas. 
Greieziau pas juos, pas brolius, 
žmones!

Ir nuvargusiam žmogui ro
dėsi jau gražus vaizdelis: szil- 
ta smagi triobele, baltai iszbal- UV4Z kJXXXVA-^X v X A. v j MLVAVVVL a.
dytos sienos; pakuroje links
mai dega malkos, szpižiniam 
puode marma, putoja.

Triobeleje gyvena prasti, ge
ri žmones. Jie su džiaugsmu .su
tinka nelaiminga keleivi, sura
mina ji meiles žodeliais, ir teip 
smagu keleiviui su tais pras
tais, gerais 'žmonėmis1.

— Pasilik pas mus! Praszo 
geri žmones, buk musu broliu 
ir draugu, gyvensim ii’ dirbsim 
drauge!

— Ar jus laimingi? Klau
sia tyliai keleivis.

— Laimingi; mums, garbe 
Dievui, visoko užtenka.

— , 0 vilkai.
— Jie musu nejudina. Jei 

kartais kokia avele papjauna.
‘ ‘ Pasiliksiu, pasiliksiu! ’ ’

Sznabžda lupos nuilsusio kelei
vio. “Turbut ežia ir yra ta lai
me, kurios asz jieszkau ir nie
kur nerandu!

Ir keleivis bėga ant mirgan- 
czio isztolo žiburėlio.

Jis prieina beržyneli ir kups
tyne. Isz po kojų iszsiverta bur
buliuodamas vanduo, sueziuze- 
jo viksvos. Pelke, klampi pelke.

Bet dabar nieks jau nebega
li suturėti žmogaus: Jis drąsiai 
eina per pelkes, suklumpa ant 
kupstu, griūva, bet vėl atsike
lia, vėl eina tolyn, godžiai žiū
rėdamas in szviesu žiburėli.

— O žibifrelis kartais suži
bės szviesiai, staiga mirkteles 
ir vėl gesta. Toli tas žiburėlis. 
Bet žmogus nenusimena ir ne
sustoja.

Toliau vėl juodas miszkas.
— Turbut, triobele stovi 

j tarp krumu ir iszten teip mei-

Razbaininkas Suimtas

sHI

Abner (Longie) Zwillman 
buvo ilgai jieszkojamas Se
nato Komisijos. Jis vis buvo 
kitur kai ta komisija jo 
jieszkojo. Bet galutinai jis 
buvo surastas ir tada sutiko 
stoti in teismą ir in tardymą.

Szitas razbaininkas yra 
buvęs vadas Newark miesto 
razbaininku, ypacz per rin
kimus. Jis yra intartas už 
neteisėta pasipinigavimą kai 
svaiginantis gėrimas buvo 
Amerikoe uždraustas. Jis 
teipgi yra insiveles in tu raz
baininku darbus kuriu biz
nis būdavo nužudyti nepa
geidaujamus razbaininkus, 
kurie kitu razbaininku bizni 
trukdydavo.

Jis dabar sako, kad jis Se
nato Komisijai viską pasa
kys ir prie visko, ant kurio 
jis kaltas, prisipažins.

liai szveczia josios langelis. To
lyn, tolyn!

Ir keleivis isz paskutinios 
skubina eiti.

Sztai jau arti! Isz viso kelio
lika žingsniu. Bet kas tai? Ži
burėlis staiga pranyko ir nebe
pasirodo! Keleivis žiuri inspy- 
res akis in tamsuma, bet per
niek !

Kur tu raini atilsio vieta, 
kur teip pageidauta laime?

0 kote §kaiidu§, nmonisz- 
kai skaudus iszjuokimas! Po 
kojų nelaimingo keleivio gulė
jo pusras.

Žmogus pasilenke, pakele 
pusra ir valandėlė stebėjosi in 
ji. Paskui sunkiai atsiduso ir 
nuleido rankas.

Pirsztai atsileido ir pusras 
iszkrito.

Pastovėjęs da valandėlė, ne
laimingas keleivis atsisėdo ant 
drėgnos, apdengtos puvan- 
cziais lapais, žęmes.

— Pailsau! Tyliai susznabž- 
dejo jo lupos.

Gąlva pasviro, rankos, kaip 
negyvos, nusileido ant žemes, 
nuilsusios akys, iszleidusios 
dvi dideli aszaros, užsimerke.

Ties miszku lakiojo ii- kran
ksėjo juodvarnis. Jo kranksė
jimas prikėlė mieganti miszka: 
Kažin kur suriko pelėda ii' ve 
nusijuokė velniukas. Gyvate, 
besiringuodama pilkai mėly
nais, kaip plienas, vingiais, 
prislinko prie keleivio galvū
galio, o isz kitos puses krumu 
jau tykojo ant savo aukos dvi 
vilko aki.

Žuvo žmogus bejieszkoda- 
mas žmonių bicziulio, laimes 
nėr kam nei kryželis pastatyti 
ant kapo mirusio, daug vargu- 
sio žmogaus!

— GALAS —

Iszmintingi Žodeliai

— Yra žmonių, nėra žmo
gaus.

— Kaimynas artimesnis už 
giminaiti.

Kad tave velniai, misliu savo 
sumenej, jau tu ne savo artymo 
nepažinsti!

“Man rodos, asz tamista esu 
maeziusi, kažin kur?

— O kaip, o kaip, maeziau 
ir asz jus. Asz gyvenu, sztai 
priesz jus, anioje stuboje.

— Tai musu susiedai, atsa- 
0 kodėl pirmiau niekad

jgAKO, kada Dievas Mažie- — 
sziui davė deszimts prisa- l<0 ji.

kymu, neatsimenu tik ant ko- neatėjai? 
kio kalno, tai pasakė: “Mylėk 
artymasavo, kaip pats save!”

. Tokis pasakymas yra geras 
ir naudingas ir asz ji pildau 
teip, kaip jis turi but, o jeigu 
kartais peržengiu savo ilgom ruimi, pradėjom kalbėtis. Jau 
kojom per ji, tuo szmakszt in man visa kalba iszsibaige, o ji 
bažnyczia lyg mažas vaikas, 
kada susimuržina, in kubilą 
vandens, o iszlendu vėl czystas 
nuo to grieko, kaip naujai gi
męs.

Czia norėjau pasakyt, kaip vardas, ai’ ne? 
asz geram savo draugui Lietu- 
voj^budamas, Nedelioj susirin- pavadinti tamista ant mufin- 
kus pas Mausziene ausis ap-; pikezieriu, nusibos mums visa 
daužiau, bet nesakysiu, suk ji laika namie, 
devyni raguoeziai. Jis da gri- 
norius, o asz dabar Amerike, skrybėlė ant galvos, 
tai apie grinorius ne kalbos ne- rankos ir iszsivede. 
gali but!

Asz gyvenu ant antro flaito. dailaus
O stuba ant dvieju galu, tai ir pirk tikietus. ’ ’ 
mums ir musu kaimynams rei- Sarmata, man buvo padėt du 
kia lipt tais paežiais trepaiš ir deszimtuku už tikietus, taigi 
augsztyn ir žemyn, o musu ir 
Susiedu duris irgi vienos prie
szais kitas.

Kaip tik atsimufinom in ta ^au kiszenius, 
stuba, tuo patemijau, jog czia 
gyvena daili, kaip czia pasa
kius, pauksztyte!

Atsiminiau kad reik “mylėt, 
artyma savo,” na, ir ėmiau kas 
karts kaip nors su ja susieit, 
pasimatyt. O žinot, tas labai 
sunku, ypacz, kad ja mama la
bai daboja.

Pakrapszcziau sau kelis syk 
pakauszi, laukiau progos. Misv- 
liju sau, kad krajuj tėvams da- ‘ 
bojant, tekdavo kartais net per j 
stogą insikraustyt, o kas czia 
man? Tik per priemene pereit, 
ir pas ja!

Viena Subatos vakara val
gau sau vakariene. O gaspadi- 
ne su diedu buvo iszejus in 
miestą. Misliju, kas bus nu
veikta per szia nakti ir rytoj 
diena. Artymo mano duris su
girgždėjo, asz klausau, pasi
girdo balsas:

“Mariuk, mudu su1 tėvu gal 
tik rytoj vakare 'busim namie. 
Tai tu tik gerai namus dabok.” 
Ir jie nulipo trepais.

Proga! Sakau asz pats sau. 
Gretai pavalgiau, pora bonku 
iszsidrožiau ant drąsos, apsi- 
dailinau plaukus susigloscziau, 
na, ir prie darbo, “meiles arty
mo savo.”

Tykiai iszejes per savo du
ris, pabarszkinau in jos. “Ka
miu!” Ji pasakė. Na, asz ir in- 
žengiau.

Papasakojau ko atėjau, o ji 
paklausė:

“Kur tamista gyveni?

— Del meiles Dievo ir ar
tymo, asz girdėjau, tamistos 
mama labai pikta, dėlto neat
ėjau.

Nusivedė ji mane in frunt- 

vis da varo. Vis-nevos sulau
kiau tarpelio, ir sakau: Girdė
jau, tamistos vardas Mare, ar 
ne?

— Teip, ji atsake. Puikus

— Kurgi ne, bet asz norėjau

“Neatsisakau.” Ji tarė, tuo 
man už

Atsivedė mane prie vieno 
szio” ir sako: “Nu

iszsitraukiau penkine, o ji ka 
' ten pasakė, tuo iszmete du ti- 
kietus, o asz drabnus susipy

nė neskai- 
cziau ba negražu. Inejom in 
vidų, pasodino mus prie pat 
steieziaus.

Dievulėliau tu mano, kokis 
puikus buvo tijatras. Sunku ir 
apsakyt! Da pirma syk savo 
gyvenime maeziau. Kur pir
miau eidavau, tai niekad tokio 
neparodė, o juk ir ten deszim- 
tukas, kaip ir ežia; visada ežia 
eisiu, misliju sau.

i — Kaip patinka tokis szio?
1 Ji paklausė.

— Orait, sakau asz jai. O 
ji vėl:

— Tokis szio vadinasi 
1 ‘ burlesk. ’ ’

Ka tas burleskis reiszkia, asz 
ne dabar nežinau, ba ne vieno 
burlioko nemaeziau.

Po viskam ji vėl parsivedė 
mane pas save, o po tokio 
“szio” asz jaueziausi, kaip ji 
pavadino, “fresz. ” Nėr ka pa
sakot apie ta nakti. Kitu syk 
prasze vėl ateiti. Kai mamos 
nebus namie, tai ateisiu, asz 
jai sakiau.

Ant rytojaus, suradęs koto 
kiszeniuje visa ezeneziu, ka va- 

i kar gavau perkant tikietus, na- 
I gi tik pusketvirto dolerio! 
Kur kiti dingo? Mat už sėdy
nės užmokėjau po 75 centus.

' (Tasa Ant 2 puslapio)

.BS?3 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.A.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 
... MALDA . . .

Motinos Szvencz.

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

Knygos Did. 3%x5V2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAU! E PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

I

o

i



MAhAaWx ul±x, a-A..

rw® ® ij, , 9

Žinios Vietines
j Peca angliakasyklose* per neti-
kieta susprogima dinamito 
Skidmore veinos, du mainie- 
riai likos'u’žmuszti: John Hei
ser, 23z metu amžiaus isz 
Barnesvilles ir Jos. Schwartz, 
57 metu amžiaus isz Quakake.

— Ana diena motoravo in 
miestą Kareivis Vincas Kasti- * 
naviezius, isz Westover, Mass., 
atlankydamas “Saules” re
dakcija su reikalais. Kareivis 
Vincas Kustinaviczius tarnau-j 
ja del “Dede Šamo” kaipo in
žinierius del eroplanus. Acziu 
už- atsilankymu.

— Nedelioj apie 1:16 
landa popietu, ugnagiesiai 
miesto likos iszszaukti 
Lakewood Parka.

— Sena gyventoja, Magda
lene Matulaitiene, nuo 14 Hills 
kaimelio, numirė' Sukatos va
karu, savo namuose, po ilgai 
ligai. Velione gimė Lietuvoje, . j ; i,. |
atvyko, in Amerika daugelis 
metu atgal. Jos vyras Juozas 
mirė Spalio 19-ta diena 19351 
metuose. Prigulėjo prie Szv. Į 
Juozapo parapijos ir bažnyti
niu moterų draugijų. Paliko 
dideliame nuliudime: tris su
nns': Antana, mieste; Juozą., Gi
rardville ir Vinca, Philadel
phia. Keturios dukterys: He
lena, slauge ir Margareta, na
mie; Konstancija, pati William 
McMenem, isz Atlantic City, 
ir vienuole seseri M. Matilda, 
isz Szv. Jurgio parapijos, Phi
ladelphia, Pa. Taipgi tris anū
kus. Laidotuves invyks Sere
dos ryta su Szv. Misziomis Szv. 
Juozaipo bažnyczioje, devinta 
valanda, ir palaidos in parapi
jos kapines. Gra'borius Liud
vikas Traskauskas laidos. 
Amžina atilsi.

— Seredoj, Balandžio Apr. 
18-ta diena 5:30 valanda ryte, 
28 vyrukai iszvažiuos in Phila
delphia, Pa., del daktariszko 
peržiūrėjimo, kurie likos pa- 
szaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy Plane: James O’
Connell.

Gilberton: Edward Oakum.
Frackville: Fred Vlasek, Jo

seph Pauža, Thomas Bailey, 
Jr.

Shenandoah: Walter Kan- 
kowski, Albert Yurgelonis, 
Thomas Guresh, Dominick Di
Renzo, Joseph Howard, Paul 
Šekela, Stanley Kegolis, 
ward Navitsky, Leonard Kee
ver, Emil Mohutsky.

Shenandoah Heights: Ant.
Yanchulis, Andrew Palavage.

Shaft: Lamar Kaufman, Al
bert Jones.
.f Nuremberg: Paul Nenstel.

■’ McAdoo: Anthony Demo- 
raes, Adam Gretsko, Jos. Pri- 
tulsky, Edmond Solinsky, 
Stanley Matuskevich.

McAdoo Heights: E 1 m e r 
Postle.

Tamaqua: Milton Hechler.
— Sekanteiji angliakasyk- 

los mokėjo savo darbininkams, 
Balandžio 13 ir 14 d.d.: Midval- 
ley, Germantown, Packer Nr. 
5, Morea, Repplier, Mammoth, 
Gilberton ir St. Clair.

— Ketverge, Balandžio 
(April) 19-ta diena 5 valanda 
ryte, 15 vyrukai iszvažiuos in 
Philadelphia, Pa., kurie likos 
paszaukti del kariszko tarnys
tes. Žemiau paduodame vardus 
tu kurie apleis isz:

Mahanoy City1; David Jones, 
Francis Rzeplinski.

Buck Mountain: James 
Brennan.
v Frackville: Edmund Drag, 
Anthony . Slovick, Jr., Paul 
Straub, Jr., Geo. Wagner.

Girardville: Ed. Malia, Ja
mes Brennan, Gregory Horan, 
Jr. ’

..New Philadelphia: John 
Marchetti, Jos. Matalavage.

Cumbola: Ęd. Yeneshosky, 
Clemens Kotula.

Middleport: Allan Reed.
— Gerai žinomas 

sis
W. Squtli uly., kuris nesveiko- 
jomuo kokio tai laiko, ana die
na sugryžo isz Jefferson ligon- 
bute, Philadelphia.

— Petnyczioj, apie devinta 
valanda ryte, nelaime atsitiko su lakūnai geriau iszlavinti.

GEN. MacARTHUR
NESISKUBINS SU 

PRAKALBOMIS

GERAS
SAMARIETIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

isz;
in! 

Penny Ar-j

REDAKTORIAI
ATSILIEPIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kongresui Pirmiausia 
Pasiaiszkins

WASHINGTON, D. C. —
Generolas Douglas MacArthu- 

i ris nutarė nesiskubinti, pa- 
i laukti kol visas Kongresas ir
Senatas ji pasikvies, kad jis 
galėtu visiems pasiaiszkinti, 
kai jisai atvyks in Vaszingtona 
Ketverge 12:30 valanda po pie
tų.

Jis pranesza Senatoriui Rus-
i ,, . r „ u ; sellį Senato pirmininkui ka-cade” prigulintis prie C. Man- * , f i

rey užsidegė, per susprogimo 
gazolino tanko. Daug bledies 
padaryta.

— Seredoj 'pripuola Apoli- 
ono. Ir ta diena 1775 metuose, 
Paul Revere raitas, per visa 
nakti jojo perspėdamas Ameri- 
kieczius, kad Anglijos kariuo
menes artinasi, jo tas jojimas 
per isztisa nakti da ir sziandien 
yra 'paminėtas Amerikos istori
jos knygose.

— Ketverge pripuola Szv. 
Leono IX. Ir ta diena 1315 me
tuose Gedminas užėmė Lietu
vos Kunigaikszczio sostą, taip
gi ta diena pripuola Patriotu 
Diena, szveneziama Massachu
setts valstijoje.

— Petnyczioj Szv. Agniesz- 
kos. Ir ta diena 1948 metuose 
Amerikos Augszcziausias Teis
mais nubaudė mainieriu bosą,

į J ohn L. Lewisa ir unija. Lewi- 
sas užmokėjo $20,0u0, o mainie
riu unija. $1,400,000 už tai kad 
Lewisas nepaklausė Teismo ir 
neatsake straiku.

Ed- Frackville, Pa. — Kareivis 
Vincas Kustinaviczius, kuris 
tarnauja del “Dede Šamo” ir 
baigės mokslą kaipo inžinie
rius del eroplanus, Westover,

i Mass., lankosi pas savo motinė
lė ponia Jieva Kustinavicziene 
130 So. Broad Mt. Ave., mieste.

Tokyo, — Leitenantas Gene
rolas George E. Stratemeyer 
pranesza kad Amerika neteko 
184 kariszku eroplanu nuo ka
da karas prasidėjo Korėjoje.

EROPLANAI SUSI
KIRTO KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pats privertė Prezidentą Tru- 
mano ji paszalinti. Karo laiku

Kas atsitiko per kelias trum
pas valandas skamba kaip ko
kia pasaka: Charles W. Shoffie negalima ginezytis ar nuomo- 
jaunas darbininkas Wilming
ton fabrike, užėjo in maža szto- 
reli po darbo vakare. Jis ten 
iszgirdo kaip Szvento Jono, 
Episkopalu bažnyczios kunigu - 
žis pasakojo vienai savo para-’ 
pijietei, kad viena moteris už 
keliu valandų pasimirs, nes ji 
serga kokia ten mirtina ir ne- 
iszgydoma liga.

Jaunas darbininkas Shoffie 
insikiszo in ta jųdviejų kalba 
ir užklausė: Kodėl jos daktaras 
nepavartuoja naujai iszrastas 
gyduoles del tos ligos? Kuni- 
gužis Charles F. Schreiner jam 
paaiszkino: Kad tu gyduolių 
szioje apylinkėje negalima 
gauti.

Tas darbininkas buvo skai
tės apie tas gyduoles, kurias 
vienas daktaras Chicagoje bu
vo pasekmingai pavartuojes. 
Jis tuoj aus szoko prie telefono 
ir savo kasztais ta daktara 
Chicagoje paszauke ir papra- 
sze: Ar butu galima nor biski 
tu gyduolių gauti? Daktaras 
Chicagoje sutiki duoti tu gy
duolių, bet pasakė, kad jis abe
joja ar suspės jas pristatyti tai 
mirsztancziai moteriszkei!

Charles Shoffie tuoj aus pa-

riszkos komisijos, kad Genero
lui nebutu tinkama kitiems 
aiszkintis, pirm negu visas 
Kongresas turės progos isz- 
girsti ka jis turi pasakyti.

Visas Kongresas rengiasi 
taip užsikviesti Generolą szia 
sanvaite. Senatorius Russell 
pataria Generolui sutikti ant 
mitingo, taip vadinamo, už už
darytu duriu, kuris butu slap
tas. Bet Generolas nori vieszai 
su visais pasiszneketi ir jiems 
pasiaiszkinti.

Generolas rengiasi iszva- 
žiuoti isz San Francisco mies
to Seredos ryta in New York. 
Jis yra jau praneszes New 
York miesto virszininkams 
kad jis tenai pribus Petnyczioj 
po pietų. Tai galimas daigias 
kad jis kelionėje sustos ir 
ir Vaszingtone Seredoj vakare ; szauke per telefoną 113-tos 
ir Ketverge isz ryto. Bet eina 
gandai, kad greieziausia jis ne
pasirodys Vaszingtone iki Ket
verge, kada jau visas Kongre
sas ir Senatas bus pasirengęs 
jo pasiklausyti.

Senatorius Knowland, Re- 
publikonas isz Californijos sa
ko, kad jis sykiu su kitais Re- 
publikonais dabar pareikalaus 
kad visi slapti rasztai ir rapor
tai apie Azijos klausima 
pavesti Senato kariszkos 
misijos nariams.

Republikonai dabar 
kad Prezidentas Trumanas pa- 
szalino Generolą MacArthuri, 
už tai kad Generolas nesutiko 
su Tautu Sanjunga pataikauti 
Komunistams.

Senatorius Knowland sako 
kad jis dabar pareikalaus kad 
valdžios sztabas vieszai pa
skelbtu Leitenanto Generolo 
Albert C. Wedemeyer raportą 
apie Azija. Szitas raportas yra

Lakunu Kompanijos, Leite
nantą Pulkininką Raymond Ti
tus, ir jam paaiszkino visa rei
kalą. Leitenantas Pulkininkas 
Raymond Titus sutiko pasiuns- 
ti greieziausi savo kariszka 
eroplana paimti tas gyduoles, 
jeigu jam tas darbininkas už
tikrins kad tas daktaras Chi
cagoje tikrai tas gyduoles duos.

Charles Shoffie vęl savo 
kasztais paszauke ta daktara 
Chicagoje, ir paskui visi trys; 
jis, Leitenantas Pulkininkas in 
New Castle ir daktaras Chica
goje pasisznekejo per atskirus 
telefonus sykiu.

Kai daktaras Chicagoje už
tikrino kad jis tu gyduolių 
duos, tai ta paezia valanda Ka
pitonas Robertas P. Kemske, 
lakūnas iszskrido staeziai in 
Chicaga su greieziausiu karisz
ku eroplanu. Kai jis nusileido 
Chicagoje, tos gyduoles jau jo 
lauke prie eroplanu stoties, ant

tokis svarbus, ir jame tiek yra aerodramo Jis tik ant minu. 
paduota, kad valdžia ji niekam tos sustQjo tas gyduoles pasi. 
neparodo ir nepaskelbia. Val
džios Administracija laiko szi
ta raportą užrakinta.

Kai Generolas Douglas Mac- 
į Arthur bus pakviestas kalbėti 
in visa Kongresą, tai bus pir
mutinis tokis sykis Amerikos 
istorijoje, kad paszalintas Ge
nerolas butu savo boso pa
kviestas taip vieszai ir iszkil- 
mingai pasiaiszkinti.

butu
ko-

sako

Jie drąsiai skrido priesz Ame- ; 
rikieczius. Keturios deszimts 
Amerikiecziu lakunu tuoj aus 
pakilo juos susitikti padangė
se. Tie lakūnai du sykiu susi
kirto. Penki prieszo greieziau- 
si ir geriausi kariszki eropla-' 
nai buvo paszauti ir nukrito, 
trys kiti pražuvo ir keturiolika 
buvo gerokai apszaudyti. Visi 
Amerikos eroplanai pargryžo 
namo.

Ant žemes dvi Kiniecziu di
vizijos staiga pasitraukė nuo 
karo frunto. Amerikiecziai la
bai atsargiai eina pirmyn, bi- 

i jodamiesi kad Kiniecziai gal 
1 yra parengė jiems slastus.

Amerikiecziai lakūnai bom
bardavo Yalu upes tiltus kai 
tie Sovietu eroplanai ant j u už-i 
sipuole.

Jau kelis sykius Amerikos; 
fire bo- lakūnai susikirto su Kinijos la-; 

Juozas Drabnis nuo 510 | kūnais ir Sovietu Rusijos pa- ’ 
gamintais eroplanais, ir kiek-! 
viena syki Amerikiecziai su- 
musze savo priesza padangėse.: 
Tai parodo kad musu eroplanai ! 
yra greitesni ir geresni ir mu-

nemis skirtis nei valdžios, nei 
armijos sztabe.

Chicago Sun-Times: Nei vie- 
nas generolas nėra didesnis uz 
viso kraszto Prezidentą. Gene
rolas MacArthuris buvo prava
rytas už tai, kad jis viso krasz
to Prezidentui pasiprieszino.

New York World-Telegram 
and Sun: Jie nukirto galva Ge
nerolui MacArthuriui, kaip 
Erodas nukirto galva Szven- 
tam Jonui. Dabar, kai tie po
nai Vaszingtone paszalino Ge
nerolą MacArthuri ir patys 
karo vadeles pasiėmė in savo 
rankas, mes tik szitiek norime 
žinoti: Ka tie mulkiai Vaszing
tone dabar darys?

Baltimore Morning Sun: 
Trumanas gerai pasielgė. Ka
reivis turi klausyti karininko. 
Ir karininkas turi savo parei
gas. Generolas MacArthuris, 
būdamas karininkas turėjo sa
vo pareigas ir jis jas neiszpil- 
de. Už tai jis buvo paszalintas. 
Keista, kad tokis karininkas, 
kuris isz visu kitu reikalauja 
paklusnumo, pats nėra paklus
nus.

Washington Star: Visiems 
aiszku kad Generolas MacAr
thur per ilga laika nieko nepai
sė ir savo virszininku neklause, 
ir nemokėjo kaip savo liežuvi 
suvaldyti. Jis yra puikus ir di-Į 
dus ir su nieku nesiskaito.

Boston Globe: Prezidentas 
Trumanas, būdamas viso vais
to virszininkas neturėjo kitos

vieszpatauja ne tik Maskvoje, ' 
bet ir Vaszingtone.

Kansas City Star: Visu ar- i 
miju komandorius turėjo dirb
ti nieko nežinodamas. Jis tik 
pareikalavo žinoti ka mes da
rome ir kur mes einame, ir už 
toki klausima jis dabar yra' 
nubaustas. Mes ta pati klausi
ma visiems Vaszingtone dabar 
statome.

New York Post: Trumanas 
gerai padare. Dabar visas karo 
ar taikos klausimas yra Ko
munistu rankose.

St. Louis Post-Dispatch: 
Trumanas tik ta padare, ka 
pats Generolas padarytu, jeigu 
kuris karininkas ar kareivis joi 
nepaklausytu.

Minneapolis Star: Trumanas 
su savo palydovais turėjo susi
rasti kokia nors auka, turėjo 
ka nors kaltinti už visas savo 
kvailystes ir klaidas. Jie susi
rado Generolą MacArthuri ir 
‘dabar visa beda ant jo deda. 
Visi mes gerai žinome kad 
Azijoje, ypatingai Kinijoje 
musu didžiausi ir garbingiausi 
žmones didžiausias kvailystes 
ir klaidas yra padare. Ir už tas 
kvailystes Generolas MacAr
thuris dabar yra priverstas už
mokėti.

Cleveland News: Trumanas 
mato kad karo pergale ne am. 
Jis dabar nori pataikauti, nu
sileisti. Generolas MacArthur 
yra daug drąsesnis; jis su Ko
munistais nenori derintis ar 
jiems pataikauti, ir už tai da
bar jis yra baudžiamas. Tru
manas pasirodo silpnos valios 
ir dar silpnesnio proto.

Des Moines (Iowa) Register- 
Tribune: Generolas MacArthu
ris pristūmė Prezidentą Tru- 
mana ir visa Amerikos admi-

Musu vaikai krauja lieja ant 
karo lauko, o Vaszingtone mu
su ponams labiau rupi kersz- 
tas.

Cleveland Plain Dealer: Kad 
ir prisipažintame kad Genero
las MacArthuris prasiszoko ir 
prasitarė. Nors niekas to mums 
dar nepriparode. Bet mes szi- 
tiek dabar jau matome ir žino
me: musu kraszto valdžia ir 
visi tie ponai Vaszingtone, su 
szitokiu pasielgimu parodo ir 
prisipažinsta kad jie ‘jau su
bankrutavo, kad jie nieko ne- 

;žino, nieko nemoka, nieko ne
gali. Pats Prezidentas Truma- 
nas prisipažinsta kad jis su vi
sais savo patarėjais ir vergais 

i nieko geriau negali padaryti, 
kaip tik ant kitu savo bedas 
mesti.

SKUBINASI
IN JAPONIJA

Užsienio Komisijos 
Patarėjas Iszvažia- 
vo Pas Japonus

-o—

Sude
Sudžia — Pagal liudijimu, 

tai pasirodo kad tu metei ak
meni in szita žmogų!

Kaltininkas •— Taip! Ir 
pagal to žmogaus iszžiura, 
parodo kad asz in ji su akme
niu pataikiau!

— Po velniu, toji viszta 
neszviežia!

— Gali but. — Atsake 
kelneris, nes labai gaila, kad 
ponas ana sanvaite nepribu
vai, tai butu buvus szviežia!

imti ir gryžo.
Už keliu trumpu valandų 

Delaware valstijos policijantai 
tas gyduoles pristatė ligoninei, 
kur daktaras jas padavė tai 
mirsztancziai moteriszkei.

Kai laikrasztininkai paklau
sė to darbininko Shoffie: Ko
dėl jis taip susirūpino ir savo 
savo pinigus taip praleido del 
jam visai nežinomos moterisz- 
kes? Jis trumpai atsake: Kai 
asz iszgirdau kad ji mirszta, 
asz turėjau ka nors daryti.”

:L. TRASKAUSKAS
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♦ LIETUVISZKAS
J GRABORIUS

i ¥

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
** Laidoja Kunus Numirėliu. * 

j Pasamdo Automobilius .Del J. ¥ 
Laidotuvių, Knksztymu

★ Vestuvių Ir Kitokioms 
Reikalams ::★

★
*535 WEST CENTRE STREET
* Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

iszeities. Generolas MacArthu- nI^cija prie sienos. Kitos 
ris iam nasinriessinn ir už tai' išeities negalėjo būti ir nehu- 

vo. Ar viens ar kits turėjo pa
sitraukti. Prezidentas didesnis 
už didžiausi Generolą, ir už tai 
Generolas turėjo būti paszalin- 
tas.

Louisville Courier-Journal: 
Galingesnis Prezidentas butu 
jau seniai paszalines toki pasi
putusi Generolą. Generolo dar
bas yra kara vesti, bet nesi- 
kiszti in politika.

Pittsburgh Post Gazette: Ge
nerolas MacArthur jaueziasi 
kad jis yra didesnis už viso 
kraszto Prezidentą. Jau be
veik laikas kad musu karinin
kai suprastu kad ežia laisves 
krasztas.

Nashville Tennessean: Gene
rolas MacArthuris, reikalau- 
damas kad karas butu paskelb
tas priesz Kinija, norėjo sulau
žyti musu taikos sutarti su Ki
nija. (Szitas redaktorius pa- 
mirszta kad ta sutartis buvo 
sudaryta su Kinijos teisetina 
valdžia, o ne su Komunistiszka, 
kuri dabar ta kraszta valdo.)

Los Angeles Times: Didvy
ris yra pažemintas. Dauguma 
Amerikiecziu jauezia kad jis 
buvo, kaip Kristus, Judosziaus 
iszduotas.

Detroit Free Press: MacAr
thuris dabar yra kaltinamas už 
visas musu Vaszingtono kvai
liu kvailystes.

Washington Post: Jau laikas 
visiems žinoti, kad nėra tokio

ris jam pasiprieszino ir už tai 
turėjo būti pravarytas.

Christian Science Monitor 
Gaila kad po tiek daug svarbiu 
klausimu ir sverstymu apie 
Europos ir Azijos likimą, da
bar turi iszkilti tokis grynai 
asmeninis susikirtimas. Viso 
svieto klausimai yra didesni ir 
svarbesni negu MacArthuris 
ar Trumanas. Dabar kersztas

Užsidirbo Milijoną

Kongresmonu Komisija 
tardo kariszka bizni, per ku
ri Anglas George Dawson la
bai gražiai pasipinigavo. 
Szitas žmogus labai pigiai 
prisipirko daug kariszku 
daigtu ir paskui vėl musu ar
mijai tuos paežius daigtus 
pardavė, užsidirbdamas dau
giau negu milijoną doleriu.

Tokiu biznierių randasi

WASHINGTON, D. C. —
Kai Generolas Douglas MacAr
thuras iszvažiavo isz Haneda 
Airport, Tokyo, Japonija, Pa
nedelyje, 7:21 vai. ryte. Tokyo 
laikas (Nedelioj, 5:22 vai., po 
pietų E. S. T.) tai tuo paežiu 
sykiu John Foster Dulles, Už
sienio Reikalu Komisijos pata
rėjas, greitai iszsiskubino isz 
Vaszingtono in Japonija.

Prezidentas Trumanas ji 
greitai in Japonija iszsiunte, 
nes visas valdžios sztabas ir 
administracija nujauezia kad 
szitas nelemtas invykis su Ge
nerolu MacArthuriu gali su
trukdyti visa ta rengimą taika 
su Japonais.

John Foster Dulles dabar tu
ri sunku ir painu darba Japo
nijoje. Jis turi intikinti Japo
nus kad viskas tvarkoj, kad 
santykiai su Japonija liekasi 
tokie patys kaip ir buvo.

Iszvažiuodamas isz Vaszing
tono, John Foster Dulles pa
siuntė telegrama Gen. MacAr- 
thuriui, sakydamas kad jis ti
kisi kad jis vis gales skaityti 
Generolą kaipo savo drauga ir 
in ji kreiptis patarimo.

HONOLULU. — Generolas 
D. MacArthuris ir jo szeimyna 
atskrido eroplanu ‘ ‘ Bataan ’ ’ 
in Hickam Field 5:28 valanda 
ryte (Panedelyje E.S.T.) o 
Utarninke iszskris isz Honolu
lu in San Francisco, Calif. Ket
verge, Generolas MacArthuras 
atvyks in Vaszingtona.

Cleveland, Ohio. — Žinios 
pranesza isz szito- miesto, kad 
ponia Petrone Szeporaitione, 
nuo 1024 E. 77th ulyczios, nu
mirė Balandžio 3-czia diena ir 
palaidota Balandžio 6-ta diena 
su apiegomis Nesiliaujanczios 
Pagelbos P. Szv. bažriy'czioje 
devinta valanda ir palaidota 
in parapijos kapines. Velione 
paliko: keturios sūnūs: Vincą 
namie; Joną, Florida; Kazimie
ra, Chicago ir Antana. isz Brad
ford; trys dukterys; vienuole 
seseri M. Augu'stin, Chicago, 
Ill., S. Kuliene, Niagara Falls,, 
N. Y., ir Helena Kovacikiene,

vis daugiau ir daugiau. Jie žmogaus be kurio mes negale- na„,iė. Velionis taipgi prigulė-
ĮSI rr ■nilC’dYTlrc K O 1 C* 1 r* t datin’ Vi C* 1 ... __ _ xuž pusdyke baisiai daug vis- įUme apsieiti. Generolas Mac- 
ko prisipirko po ano karo ir ...................... - -
dabar vėl atparduoda Ame- reikalingas.
rikai armijai tuos paežius jįs yra paprastas žmo

gelis, nežiūrint kiek Žvaigždžiu daugelis metu. Amžina atilsi! 
jis neszioja. ________________

—- Kaip pasveikinsi, taip Omaha World-Herald: Vi- - Kaitau* baž fiy ežioje ba
tave atsveikins. sam krasztui gedulio diena, ra. _

daigtus ir užsidirba milijo 
nūs doleriu!

jo prie LRKSA Susivienijimo
Arthuris mislino kad jis mums 50 kuopos. Velione kitados Igy- 

----- • Dabar jis mato ven0 Wilkes-Barre, Pa., ir bu-
vo “Saules” skaitytoja per


