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GENEROLAS
ATSISVEIKINA Didžiausias

UŽLEIDŽIA KAMBA
RIUS GENEROLUI

Peru Dipliomatas Laiko 
Už Garbe Patarnauti
NEW YORK, N. Y. —

Peru valstijos Dipliomatas sa
vanoriai apleido savo puosz- 
nius kambarius Waldorf Asto
ria vieszbutyje, hotelyje kad 
Generolas MacArthur tenai tu
rėtu vietos.

Peru Užsienio Ministeris 
Manuel-Gallacher sako: “Man 
garbe užleisti savo kambarius 
tokiam garbingam Generolui. ’ ’

Waldorf Astoria vieszbu- 
czio virszininkai giliai atsidu
so, nes jie buvo baisiai susirū
pinę kad jie negales parūpinti 
tinkamus kambarius Genero
lui, nes beveik visi kambariai 
užimti.

Szitie kambariai yra vadina
mi “Prezidento Kambariai,’’ 
ir jie susidaro isz trijų miega
mųjų kambariu, keliu valgo- į 
muju ir priėmimo kambariu ir 
dvieju tarnams kambariu.

50,000 DARBU

Reikia Visokiu
Darbininku

WASHINGTON, D. C. —
Dabar reikia mažiausia pen
kios deszimts tukstaneziu dar
bininku del invairiu kariszku 
ir apsaugos darbininku, ofisuo
se ir fabrikuose.

Labiausia reikia visokiu in
žinierių.

Darbu parupinimo Direkto
rius Robert C. Goodwin sako 
kad kas metai reikia mažiau
sia dvideszimts tukstaneziu in
žinierių.

Teipgi reikia visokiu sekre- 
torku ir tu kurie ar kurios mo
ka gerai raszyti ant raszomuju 
maszineliu, ‘ ‘ typwriters. ’ ’

Reikia ir paprastu darbinin
ku fabrikuose.

Goodwin sako kad daug 
žmonių dabar stojo in tokius 
darbus, bet dar daug daugiau 
reikia ir reikes.

SUBMARINAS
NUSKENDO

•' 7 •—-----
PORTSMOUTH, ANG. — 

Anglijos submarinas, povan
deninis laivas “Affray,” kuris 
iszplauke ant manevriu su ki
tais submarinais Panedelio va- 
kara, staiga kas tokis pagedo 
ir submarinas panėrė po van
deniu ir negalėjo iszkelti in 
virszune. Apie nelaime tuoj aus 
dažinota per radija, ir valdžia

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vyskupo Genadios, isz Sa- 
lonica, Graikija, lavonas yra 
vežamas palaidoti. Sulyg 
Graiku mados, vyskupas yra 
palaidojamas sėdintis ant 
savo sosto, kaip ežia mato
me.

Jo lavonas yra pasodintas 

Gen. D. MacArthur i
.... . Didžiųjų Vadu Susiskirtimas •

Amerikiecziai nustebo isz- 
girde kad didieji vadai susi
kirto ir net susipesze, ir kad 
baisiai nepaprastas invykis at
sitiko, kokio nėra buvę per ke
lis szimtus metu Amerikoje.

Augszcziausias Generolas, 
Douglas MacArthur buvo pa- 
szalintas isz savo atsakomin- 
gos vietos Tolimu Rytu koman
dos, už tai, kad jis iszdryso isz- 
sireikszti apie Politika!

Szitas invykis baisiai suardė 
visa musu kraszto tvarka ir 
iszkele labai daug gineziu ir 
nesusipratimu.

Generolas MacArthur yra vi
su pripažintas kaipo tikras 
didvyris. Nuo karo Meksikoje, 
per Pirma ir Antra Pasaulini 
Kara, Generolas MacArthur 
labai garbingai atsižymėjo, ir 
paskui, po Antro Pasaulinio 
Karo jis tvarkingai viską tvar-
ke užkariautoje Japonijoje.

Prezidentas Trumanas, Ba
landžio (Apr.) 11-ta diena, pir
ma valanda isz ryto paszalino 
Generolą MacArthur ir in jo 
vieta paskyrė Generolą Matt
hew B. Ridgway.

Pirm negu mes viena ar kita 
pasmerksime, pažiūrėkime in 
ta Trumano ir MacArthurio 
klausima szaltai ir nuoszaliai.

Pirmu pirmiausia mes turi
me pripažinti kad ežia yra su
sikirtimas tarp politikieriaus i 
ir karininko. O tokis susikirti-;

ant jo vyskupiszko sosto, ku
ris yra uždėtas ant artileri
jos ratu ir yra vežamas per 
miesto ulyczias. Jis taip sė
dintis buvo ir palaidotas, 
sulyg Pravoslavu tikėjimo 
paproeziu.

□ o a

mas demokratiszkame kraszte 
negali būti priimtas, nes kari
ninkas neturi vietos tokiame 
kraszte, kur žmones per savo 
balsavimus nutaria kas bus da
roma.

Prezidentas yra ingaliotas 
valdyti visas musu armijai; 
Kongresas yra ingaliotas pa
skelbti kara ar sudaryti taika. 
Karininkas yra ingaliotas kara 
vesti, bet to karo negali jis pa
skelbti; jo darbas armijas ri
kiuoti priesza muszti ir, jeigu 
galima, kara laimėti.

Bet, visas tas klausimas ne 
toks aiszkus, kaip iszrodo. Ge
nerolas MacArthur neturi pil
nos laisves, nei kaslink karo 
vedimo! Jis tik Korėjoje ir Ja
ponijoje vadovauja ir kara ve
da priesz Komunistus, kurie 
savo kara veda po visa svietą. 
Jis turi skaitytis su Generolu
Dwight D. Eisenhoweriu, ko- 
mandoriu Atlanto Sutarties ar
mijas ir turi nusilenkti Gene
rolui Omar N. Bradley, ir turi 
klausyti Generolo George C. 
Marshall.

Jis teipgi turi klausyti Vasz- 
ingtono didžiūnu kuriu pirmu
tinis yra Trumanas. Jis teipgi 
turi skaitytis su Amerikos Sek
retoriumi Dean Achesonu.

Dar ir to negana, Generolas 
MacArthur yra ne tik Ameri
kos armijų komandorius, bet ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Du Milijonai Japonu 
Ji Palydi

TOKYO, JAPONIJA. — 
Generolas Douglas MacArthur 
su savo žmona atsisveikino su 
Japonais ir iszskrido atgal in 
Amerika. Daugiau kaip du mi
lijonai Japonu susirinko ji pa
lydėti.

Daug tu Japonu nesze dide
lius plakatus, ant kuriu buvo 
paraszyta: “Mes Mylime Tave, 
Generole; Sugryžk Pas Mus!’’

Tai buvo keistas ir jaudinan
tis vaizdas, nes, atsiminkime, 
kad tas pats Generolas sumusze 
ir užkariavo tuos Japonus.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAKUNU
NUOSTOLIAI ~~ * ------------

------ PREZ. TRUMANAS; KORĖJA. — Senatorius Warren Mag- 
Daug Ameiikos PASITRAUKIA nuson, Demokratas isz Vaszingtono, sako 

Eroplanu Nuszauta Užleidžia Vieta Ir Gar- kad jo kelione po karo frunta ji visiszkai

riszki eroplanai daro

WASHINGTON, D. C. —
Rusijoje pagaminti “Jet“ ka- 

daug 
nuostoliu musu Lakunu Szta- 
bui Korėjoje.

Ana Ketverga Komunistai 
susikirto su Amerikiecziais pa
dangėse, ir jie nuszove gana 
daug musu kariszku B-29 
bombnesziu ir kitu mažesniu 
eroplanu.

Vienas augsztas karininkas, 
kuris nenori kad jo vardas bu-^ 
tu paskelbtas sako kad Ameri
kiecziai baisiai buvo sumuszti 
padangėse, kai jie norėjo su
bombarduoti tiltus skersai Ya- 
lu upes.

Viena priežastis kodėl musu 
bombnesziai buvo taip sumusz
ti, tai yra kad musu pesztu- 
kams, greitiems, sargybiniams 
eroplanams uždrausta skristi 
su tais bombnesziais anapus 
tuos upes isz kur Sovietu ero- 
planai ant musu bombnesziu 
užsipuola.

Generolas MacArthuris kaip 
tik ežia su Tautu Sanjunga ir 
su Vaszingtonu nesutiko. Jis 
reikalavo, kad jeigu jau karas 
siauezia, tai jau reikia ta kara 
vesti kaip tik galima.

Kitas augsztas karininkas 
praneszą, kad dabar Komunis-, 
tai lakūnai jau insidrasine, ir 
kasdien jau lekia susitikti: 
Amerikieczius. Ir jis sako kad 
ežia jau ne kokie prasti ar jau-į 
ni lakūnai, bet gerai iszlavinti.į

Kai kurie spėja kad ar tik 
ežia nebus Komunistai pasi-l 
samdė Vokieczius lakūnus, ku
rie kariavo per Antra pasaulini 
kara.

Kiti sako ir tikina, kad tuos 
greitus Sovietu Rusijos karisz-j 
kus eroplanus dabar vairuoja 
patys Sovietu lakūnai.

Pavojus Randasi 
Azijoje

Anglijos Submarinas “Affray” 
Nuskendo, 75 Žuvo; Daktaras 
Nuszove žmona Ir Slauges Vyra 
Lovoje Floridoje; Anglija Nori 
KadKomunistiszkaKinijos Val
džia Butu Priimta In Tautu San.

be Gen. MacArthuriui
WASHINGTON, D. C. - 

Prezidentas Trumanas nusilen
kė ir u'leido garbes vieta Ge
nerolui Douglas MacArthuriui, 
kuris buvo iszkilmingai ir 
trinks r minga i priimtas San 
Francisco mieste.

Frez. Trumanas atsisakė pa
sakyti prakalbas laikraszcziu 
redaktoriams, sakydamas, kad 
jis užleidžia visa garbe ir visa 
ta diena Generolui MacArthu
riui.

intikina, kad Sovietai dabar turi aki in vi
sa Azija, ir ypatingai in Japonija.

I ■ , •

Jis sako, kad dabar, nors laikinai, So
vietai palieka Europa ramybėje, ir visas sa
vo jiegas deda užkariauti Azijos krasztus. 

i Senatorius szitaip iszsireiszke, kai jis su- 
gryžo isz ilgos ir placzios keliones su ero
planu po visa Korėjos karo lauka.

Jis, rodos, sutinka su Generolo MacAr
thurio nusistatymu, kad dabar didžiausias 
pavojus randasi, ne Europoje, bet Azijoje! 

* -' 111 .......... ..........................

ANGLIJA UŽ KOMUNISTUS

Laikraszcziu Redaktorių 
Draugystes Pirmininkas Dwig- 
th Young priėmė Prezidento 
atsisakyma, ir pasakė kad jis 
kito kalbėtojo nepraszys kal
bėti, nes ir visi redaktoriai 
szves ta diena kaipo Generolo 
MacArthurio diena.

Kongresas ir Senatas sutiko 
iszklausyti ka Generolas Doug
las MacArthuris jiems pasa
kys. Bet, Demokratai labai 
greitai nutildė ir sustabdė vi
sus tuos pareikalavimus, kad 
vieszai butu paskelbta visas 
tas biznis ir tie slapti susine- 
szimai ir pasitarimai kaslink 
Azijos ir Tolimu Rytu klausi
mo.

Generolas Omar Bradley vi
so kariszko sztabo virszininkas 
kalbėdamas Chicagoje jau isz 
anksto yra pasakęs ir perspė
jęs visus, kad bet kokis žings
nis Korėjoje gali visa svietą 
paskandinti in kita pasaulini 
kara. Jis sako, kadangi Gene
rolo MacArthurio paszalinimas 
dabar jau tapo politikos klausi
mas, tai jis nieko apie tai nega
li ir nenori sakyti.

Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas kalbės priesz Gene- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LONDON, ANGLIJA. — Anglijos Už
sienio Administracija staeziai sako ir net 
reikalauja, kad Komunistiszka Kinija butu 
pakviesta in derybes, del Japonu Taikos.

Anglai szitaip iszsireiszke, kai Amerikos 
valdžia pareiszke, kad mes nesutinkame su 
kaslink Komunistiszkos Kinijos.

Amerikos valdžia pasakė, kad mes dar 
vis pripažinstame Chiang Kai-sheko Tautisz- 
ka valdžia Kinijoje, ir kad mes ne eisime 
in jokias derybas su Komunistiszka Peiping 
valdžia.

Bet, Anglai vis nesutinka su mumis 
ant szito klausimo ir vis reikalauja, kad 
ta Komunistiszka Kinijos valdžia butu pri
imta in Tautu Sanjunga.

. J-
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Yorke Pajieszkomi Asmenys
SLOGA

Taksos yra dabar taip pat 
renkamos, kaip juos buvo de- 
szimts metu atgal, nors dabar 
tas darbas daug didesnis ir 
painesnis.

Taksu sztabas jau pats da
bar ima tvarkytis ir geriau pri
žiūrėti taksu mokėjimus.

Kelios valstijos rengiasi in
vest! didesnes taksas visiems 
trokams, sunkvežimams. Tie 
trokai suardo ir sulaužo viesz- 
kelius.

! Sr 283 Paveikslais
» 160 Puslapiu
! 8 col. ilgio, 5% col. ploczio 

Į> Iszaiszkma sapna ir kas 
]► ateiteje srosis. Su priedu 

planatu ir visokiu burtu.
'! Knyga in minksztos po- 
s pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu;

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

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

Mes pirmiau girdėjome daug 
gandu kad taksos nebus padi
dintos, 'bet dabar iszrodo kad 
Kongresas inves didesnes tak
ias. Bet dar per anksti ka tik- į 
ro pasakyti, nes patys Kon- i 
gresmonai tarpu saves nesutin- j 
ka ant to taksu klausinio.

Gabumas reiszki atsakingu-' 
mas. Jiega yra ne kas kita kaip 
tik pareiga. Tas atsakys kuris 
gali ir nedaro, o ne tas kuris 
norėtu daryti bet negali.

Tie, kurie taip peikia musu 
kraszta ir giria ta Komunistu 
Rojų tegu tik pasiskaito szitas 
eilutes:

Mes, Amerikoje, per pasta
ruosius keturis metus pasiga
minome, pasidairėme:

21 milijoną nauju automobi
liu,

21 milijoną 'Ulektrikiniu re- 
frigeratoriu,

75 milijonus1 radiju,
12 milijonu televizijos apa

ratu,
17" milijonu skalbiamųjų ma- 

szinu,
18 milijonu elektros ir gazo 

pecziu.
Ar kuris kitas krasztas ant 

szio svieto galėtu nors pusiau 
tiek parodyti?!

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

No. 120 Dvi istorijos apu 
Valukas isz girios ir Ant ne
mano. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis,'Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 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 
Angimi us isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
ynas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 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-

I 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- 
■usia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berną 
dina.. 6.1 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
\7elniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu

No
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 1.48 Dvi
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, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

žvaigž-

Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Arži uolas ir Uosis. Budyne, 
Pu i k i pa sisk a i t yra u i k n ygu te. 
100 puslapiu 25c. •

No. 166 Trys istorijos apie 
Malkiaus

vargszo.

NEW YORK. — Milijonai 
Amerikiecziu, jaunu ir senu, 
sloga prislėgti. Ir mokslas da 
nerado budu kaip sulaikyti ta 
liga. Bet New Yorko Valstijos 
Sveikatos Departamentas pa-

-----o-----
Abersaitis, Frydas ir jo bro- Į duktė Paulina.

Mikluckas: Antanas, isz
(Abersaitis), Streliszkiu kaipro, Pabiržės vi.

$ I Adlyne, Berta, Marija, Mile ir Biržų apskr. .
11 Morta, isz Ulijanos kn,. į Petrikas, Juozas ir Uolesius,1 ruosze knygute apie Paprasta 

Czepulis', buvo vedes Ona isz-Gabsziu kaimo, Raseinių vi.
Sabas, Juozas, isz. Starku 

Gerdvila, Stasys, ir Vacio-'kaimo, Vilkaviszkio apskr.
vas, sūnūs Mato, kuris buvo Vainauskas, Antanas, Bro- 
kiles isz Szetos vi., Kėdainių nius ir Jonas1, kilę nuo Paneve-

! žio.
Valbasys, Jonas isz Jurksztu 

km., Szimoniu vals., Panevėžio 
apskr.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St.

lis, isz Kauno-Aleksoto.
j Abersaitytes

į Bukelyte, (Bakelis).

reže per žanda. Už ta ji buvo 
pravaryta.. Kai ji buvo prava
ryta, visi darbininkai sustrai- 
kavo tame fabrike. Chrysler 
automobiliu kompanija buVo

1 priversta paleisti septynis 
| tukstanezius darbininku, nes 
jiems nebuvo darbo. Briggs 
kompanija turėjo paleisti isz 
darbo penkis tukstanezius pen
kis szimtus darbininku. Tai, 
iz viso dvylika tukstaneziu ir 
penki szimtai darbininku ne
teko darbo, už tai kad viena 
panele davė vienam darbinin
kui per žanda.

ap., Gerdvylu Imi.
Jaraszeviczius, Mykolas isz 

Szeduvos.
Jukneviczius, Antanas isz 

Surdaugiu km., Traupio para.,' 
Raguvos vai., Panevėžio ap., 
gyvenęs Superior, Wise.

Mažeika, Povilas, buvęs
paczto virszininkas Kretingoje New York 24, N. Y. 
ir Rauguvoje, žmona Ona ir m o c

SUNAUS LAISZKAS
SAVO TĖVUI

jo atsakyti in ji.
Dean Acheson atsakymas bu

vo atsargiai paraszytas. Pa
siekė juana marina: sugražino

Sloga.“ Kadangi patarimai 
yra taip pritaikinti visiems 
szios szalies gyventojams kaip 
New Yorkiecziams paduodame 
kelis patarimus.

Neikite prie žmonių, kurie 
sloga kenezia; neimkite in ran
kas bet kokius daigtus kuriuos 
sloga sergantis liete; neikite in 
vietas kur daug žmonių susi
rinkę; tinkamai ilsėkis ir nepa- 
vargk; nepersiszaldykite.

Sveiki patarimai. Sunku 
žmonėms apsisaugoti nuo slo
gos. Bet užsikretes, pasilik na
mie, atsigulk, valgyk lengva 
maista ir gerk visokiu gerymu 
bet ne alkoholiniu. Jie nepade
da. Paszauk gydytoja jegiu 
karszcziuoji.

Knygute raszo kad kada

Sūnūs 
malda 
15c • 

No.
Duktė 
tavos.

Iszklausyta
Geras Medėjus.

istorijos apie
Sruolis isz Lie-

Visi mes esame mokytojai ir 
mokiniai.

Dauguma žmonių yra nepa
tenkinti ne už tai kad jie mažai 
turi, bet kad ju susiedai dau
giau turi.

Knygyne mes užtikome kny
ga užvardinta: “Valgyk, Gerk 
ir Ženykis.” Bet, dabar, kai 
viskas taip -paszieliszkai bran
gu, mums rodos kad visu tu ne
galima vienam žmogui daryti.

Pasit enkinimas yra prigim
tie s turtas; perteklsi yra ne kas 
kita kaip poniszkas ir palszy- 
vas neturtingumas.

Sir Charles Bartlett, Angli
jos automobiliu fabrikantas., 
buvo syki užklaustas: “Ar tu 
atstatytai bosą, jeigu darbi
ninkai pareikalautu ?’ ’ Jis szi- 
taip atsake: “Ar asz savo žmo
nos iszsižadecziau vien tik už 
tai kad ji mano susiedams ne
patinka?’’

Negalima dideliu darbu nu
veikti vienu mostu, vienu 
žingsniu; mes turime būti pa
sitenkinti su sa vo darbais, kaip 
mes vaikszczio jame: žingsnis 
po žingsnio.

Viena jauna mergina dirba 
automobiliu fabrike. Jos dar
bas yra isz fabriko iszveszti 
naujus automobilius. Vienas 
darbininkas jai pasakė kad ji. 
per greitai važiuoja su tais 
naujais, automobiliais. Ji jam

Didžiausia -beda su Komu
nizmu tai kad per mažai ran
dasi tu bagoeziu ir milijonierių, 
isz kuriu butu galima iszlupti 
turtus. No už ilgo tas Komu
nizmas žiuri in mane ir in tave 
kaipo verta aplupimo.

Kai vyro marszkiniai neisz- 
prosinti, jo paneziakos skylėtos y e
barzda neskusta ir plaukai ne- 
szukoti, tai jis turėtu viena isz 
dvieju dalyku tuo jaus daryti: 
Ar apsiženyti, ar divorsa gau
ti.

Moterys neszioja szliubinius 
žiedus už tai kad senovės lai
kais vyras turėdavo pasigauti 
sau moteri. Kai jis ja pasigau
davo, jis Uždėdavo aplink jos 
kakla geležini lenciūgą. Vėliau 
tas lenciūgas 'būdavo uždeda
mas ant jos rankos, o dabar tas 
lenciūgas tapo aukso žiedu, ku
ri moteris neszioja ant savo- 
pirsizto, kaipo ženklą kad ji vy
rui priklauso ir (kai kada) jo 
klauso.

Kai politikierius maloniai 
nusiszypso ir “Laba Diena“ 
tau pasako, žinok kad rinkimai 
arti.

Pypkes Durnai

Draugai

Du geri draugai supyko, 
Szmeiže vienas kita, 
Peszes plaukus, kol nupliko 
Ir be žado krito.
Tik tada jie pamate, 
Kad pyktis nereikia;
Viens kitam rankas pakratė, 
Džiaugias susitaikė!
Kai blogumai atsitinka, 
Ir vadai jau kyla, 
Reik apeiti juos aplinkui 
Ir iszvengti byla.
Niekados nereikia bartis, 
Pykti, nei koliotis;
Kuomet lengva pasitarti, 
Ir — pasibueziuoti.

NEW YORK. — “ Common 
Council for American Unity” 
jau per kiek laiko aiszkina ko-' 
kia svarbia role vaidina “Ko
va Už Teisybe.“ Ji aiszkino, 
kad nors ir negalima apsvars- 
tineti politiniu klausimu, bet 
kuklus apraszymai apie szei- 
myna, namus, bažnyczia ir 
dirbtuve gali būti stiprus gink
lai nuszviesti teisybe.

Asmeniszkas laiszkas gali 
būti vienas isz inspudingiausiu 
rasztu pasaulyje. Kiekvienas 
Amerikietis, raszydamas laisz
ka turėtu žinoti kokios yra jo 
progos skleisti teisybe ir pa- 
neikti melus.

jo insitikinima ir sustiprino jo siOgOS peraį užpuola tavo kuna 
tikslą.

“Yra daug baisiu szirdgelu“ 
kurse, kuri Amerika seka, at
sake Achesonas: “Bet nėra 
lengvesnio kelio in taikinga 
pasauli.“

Tegul Amerikos piliecziai 
rimtai svarsto szi puiku pa
vyzdi. * 4

j Tegul jie pagalvoja kaip at
sargiai sekretorius atsake jau-

■ nam mariniai ir gal su tokiu 
‘ pat atsargumu jie turėtu raszy- 
' ti savo draugams tolimuose 
| krasztuose.

Gal ir savo laiszke raszytojas1 
uores paraszyti apie ta invyki; 
demokratijoje, aukszcziausi 
valdžios pareigūnai randa lai
ko paraszyti pąpraszcziausiam 

Kiekvienas karei-

Nesenei, szioje szalyje, matė
me kaip svarbus laiszkas galė
jo būti. Marinas isz Camp Pen- piliecziui.
dleton, Californijoj, rasze savo vis yra liuosas raszyti toki 
tėvui Camden, New Jersey vai- laiszka nebijodamas policijos 
stijoje. Szis jūreivis buvo ne- atkerszinimo.
patenkintas, susimaiszes1; jis! Kiekvienas Amerikietis gali 
nesuprato, kodėl jis ir kiti jo kartoti ir kartoti p. Achesono

žodžius: Amerika nori taikos; 
Amerika dirba del taikos su 
visa savo szirdžia ir duszia.

Visas pasaulis turi iszgirsti 
ta praneszima. Yra kuklus, 
teisingas, ir lengvai supranta-

kartos jaunuoliai buvo pasza- 
linti nuo savo ramaus gyveni
mo ir turėjo lavintis kovai.

Tėvas, gavės ta laiszka, tuoj 
mate, kad bus sunku atsakyti. 
Jis suprato, kad atsakymas ga- ____ o„„, „ __ ______ _____
Įėjo padaryti skirtumą tarpe mas. Galh gale ir tie, kurie ap-
vaisingo, naudingo gyvenimo 
savo vaikui ir nelaimingo ir ne- 
patenkinanezio gyvenimo. Tė
vas pasiuntė laiszka Sekreto
riui Achesonui, praszydamas

gauti melaginga propaganda 
turi pradėti suprasti kad tai 
yra teisybe. —C.

SKAITYKITE “SAULE

Intartas Už Žvieriszkumus

negalima vaistais juos panai
kinti. Vaistai laikinai padės 
bet tik pasveiksi kada pats kū
nas pergales slogos perus. —C.
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No 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gud ras Piemen lis, 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.
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. Vokietis Generolas, Her
mann Ramcke, ramiai sau 
skaito žurnalą, Prancūzu ka- 
riszkame teisme, “Cherche 
Midi“ Paryžiuje, Jis yra in
tartas už nukankinimą ir nu
žudymą pusantro szimto 
žmonių, kuriu sužaluoti la
vonai buvo surasti netoli nuo 
Brest, 1944 metais.

Generolas Ramcke sten
giesi pabėgti isz vieno kalė
jimo in Amerika ana Vasario 
(Feb.) menesi.

Du kiti Vokiecziai Gene
rolai tame paeziame teisme 
yra Kamitschek ir Marstelle 
kurie sėdi szalia Generolo 
Ramcke.
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APVILTI g*
Paveikslėlis isz Gyvenimo

J^AS nepažinsta iuųsu mieste
Rauta Szilingi? Brudas jis 

žmogus! Vaikszczioja po kar- 
cziamas ir geria, geria be mic
ros. Blaiva ji niekad niekas 
mieste nemato!,Taigi, kaip tai 
persimainė! Priesz keletą metu 
geresnio 'blaivesnio už Szilingi 
vyro nebuvo visoje aplinkinė
je. Bet paklausykite tik, kaip 
su juom atsitiko, o gal labai ne- 
padyvysite:

Atvyko Szilingis in Amerika'* 
priesz 10 bene metu. Turėjo *

jo skatiką prie skatiko, kad 
praėjus deszimcziai metu, di
džiausia savo szirdies troszki- 
ma’dasiekti, kad pargryžti in 
tėvynė ir atsiimti teviszke.

Toks buvo gyvenimo imeris 
tu dvieju vargszu. Jame skan-

**X-**>*>**4-)(->M-4-*51-********%
* n i* . n *

Lietuvoj namelius. Gyvenimas 
nesiseke, skolų buvo daug prie 
to prisidėjo dalys; suede žmo
gų suvis! Taigi, matydamas, 
kad isz 'bedu neiszbris, Szilin
gis namus pardavė, pardavė už 
pigiai, bet teip, kad po deszini- 
ties metu, jei uores ir įstengs, 
galėtu vėl juos atpirkti. Ir at
ėjo Szilingsi/namus pardavės 
Lietuvoje, in Amerika su ta 
mislia, kad czion dirbtu czedin- 
tu ir susirinkęs pinigu par- 
gryžtu vėl in teviszke, kur nors 
senatvėje rastu ramesni, leng
vesni gyvenimą.

-Szilingis buvo apsivedęs. 
Neturėjo užtektinai pinigu, to
dėl iszvykdamas in Amerika, 
paliko paczia.namieje. Bet vie
nam Amerikoje buvo neramu. 
Iszsiilgo drauges gyvenimo. 
Pati padės man dirbti, mistino 
apskalbs apžiuręs, visgi grei- 
cziaus szio, to dasivarysime, ir 
nusiuntė jei “szipkorte.”

Pažinojau gerai asz juodu. 
Gy veno už miesto, netoli ang- 
liakasyklose, kuriame pats dir
bo, sulupusiame namelyje, kati 
randa hutu pigesne: atsidaline 
nuo miesto, nuo pažinstamu, 
nuo suėjimu, kad kartais pini
gėliai neiszleistu. Anglis del 
kuro rinko patys, kad pirkti 
nereiktu. Gėrynių jokiu asz- 
triu ne vienas nei kitas in bur
na neeme, vis tik izedijo ir de-
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Mano kūmas Taradaika 
sako,

Kad importuoti žinios, 
Dabar tikrai skambysis,

Apie ta Amerikos 
didvyri,

“ Jenerola Mikerteri, 
Kur jis per ilga laika,

Gyveno Japanijoj, 
Tarnaudamas del “Dede

Sarno,”
O už ta ilga buvimą 

tarnystoje,
Gavo “sukti” nuo 

Henri Trumeno.
Dabar Mikerteris atvyko 

in Vaszingtona,
Ir turės komperencija su 

Kongresą.
O kaip tasai didvyris, 

Stosis priesz Kongresą, 
Tai asz manau,

Kad tas Jenerolas visiems 
velniu duos,

Už tai kad 11 sukti” gavo 
per Trumeno.

* * *

Aplaikau 'žinia per 
specialiszka laiszka, 

Kad viena, bobele, 
Su savo vyreliu,

Atsiskyrus gyveno, 
Per keletą metu, 

Mat, moterėle sau, 
O josios vyrelis kitam 

mieste.
Neseniai sugryžo tasai 

vyrelis,
O jo bobele dagirdus, 

Dave jam žinia,
Kad vela su ja susitaikintu, 

Ir kaip reikę gyvento.
Vyrelis sugryžo, 

Taigi, jo bobele priėmė,
Bet, moterėlė kaip kipszas 

apėmė, 
.Barnus keti pradėjo,

Moterele pas vaita nuėjo, 
Su policijanta atkeliavo, 

O vyreli pas vaita nutempė.
Bet bobele nelaimėjo, 
Pati fainos užmokėjo, 
O sziandien tas vyrelis 

ramybes neturi,
Ba nuolatos teismą turi, 
Mat, bobele vyrus ant 

gyvenimo laiko,
Tiejei ta vyreli per dantis 

trauke,
Bobai pinigus davineje.
Toji varantus iszeme, ' 
Žmogeli, kaip matai in 

teismą, 
U’ž nieką !

dino juodu visas savo mislis, 
jame turėjo vienatine paticka 
ir laime. Kento nesyk ir alki ir 
troszkuli, ir szalti dabarteje, o 
gaivino sato ateite.
^Parojus isz darbo nusidirbęs, 

nuvargęs ranku nepakelia, 
skundžiasi, o jo pati ramina.

— Perkeskime, szirdele, da 
tuos- metelius, kitus pargryszi- 
me namo, ten lengvesni bus 
darbai, atsilsėsime, ten smages
ni žmoneles paslinksminsime, 
susiraminsime.

Pails būdavo pati berinkda
ma anglis palei krekeri ir be- 
vilkdama vandeni isz pakal
nes jis ja tieszija.

— Pavargkime, duszele, da 
tuos kelis metelius, parvažiuo
sime namo, lengviau pagyven
sime.

Deszimtas metas jau prasi
dėjo. Ir 'buvo 'besirengia, Szi
lingiai gryžti in tėvynė. Turė
jo viena sunu ir viena dukterį 
ir tuos renge, pasakojo jiems 
kaip bus linksma, kad gyvens 
Lietuvoj.

Buvo s'zalta žiema, tamsus 
žiemos vakaras. Insikurine an
glys žėrėjo geležiniame pecziu- 
je, kaip kalves dumptuvese.

Gaspadorius nuėjo in kama
raite, isžtrauke isz kokio ten 
plyczio czeresla pinigu, suvy
niotu in skudurą, atsinesze, 
atsisėdo szale paezios netoli 
pecziaus ir skaito. Užteks ir 
ant parvažiavimo ir ant atpir
kimo lauko, insitaisymo gy vu
liu, padaru ir da liks, mislijo 
ir džiąugesi.

Barkszt, barkszt in duris! 
Kažin kas ateina? Vėlus laikas 
Szilingis jokiu budu butu du
riu neatsidares, nieką in grin- 
tele nebūtu leidęs, bet kaip ne
leis, szneka Lietuviszkai. Pa- 
kavojo pinigus, atstume duris, 
žiuri pakelevingas; jieszkas 
darbo; kelias deszimtis 
geležinkeliais peksezias 
Pra&zosi ant gyvenimo, 
sznekejo, isz Lietuvos
isz vieno daigto paeina, su Szi- 
lingiene tik prie viena kaima 
augo; pasipafžinojo da kita 
syk; bijotis nėra ko. Ir priėmė 
ji Szilingiai in savo namus ant 
gyvenimo, tik ne ant ilgo.

—■ Mes, girdi, su vaikais 
vis buvova, vyru niekad nelai- 
keva, su jais mat visaip atsi
tinka, pavasarije gryszime in 
tėvynė, gali gyventi tik tuom 
tarpu, kol kita kur vieta neat
rasi.

Ir priėmė. Praeina sanvaite, 
praeina kita. Szilingiai ne ne- 
mislija vyro isz namu varyti, 
toks jis geras. Szilingis isz jo 
džiaugėsi, o da laibiaus Sz^lin-

giene. Kitur vyrams gaspadi- 
nes nieku intaikyti negali, tai ■ 
jiems valgis negeras, tai jiems 
guolis per kietas, o Juozuks 
(teip buvo jo vardas) visu- 
kuom užganėdintas. O koks la- 
gadnas'.prie vaiku. Gaspado- 
riui, o ypacz gaspadiniai, nie
kad blogo žodžio nepasako.

Namas ir szeimynos, kuriuo
se yra sutikimas ir meile, ir at
virumas ir dora, yra po apieka 
Dievo, o gyvena juose aniuo-i 
las, laimes; bet kad insiveržia 
in dorus namus szetonas, 
aniuolas prasiszalina ir Dievas 
atstoja; prasideda barniai ir 
vaidai ir nelaimes. Szilingiai 
gali būti tam paveizda.

Didvyrio Sūnelis vo pramyfi kapitalistais arba puikius pradus, czirszkynes. 
didžtureziais.

Ir nedavė jie niekam vande- į deni in kapitalistu szulini ir 
nio, gal tik su tokia iszlyga. Isz sziek tiek užpelnanti, blogi lai- 
upiu vandeni namo imt užgin-1 kai ant valandėles praėjo, bet 
ta, iszažeru užginta, isz szalti- neužilgo vėl atsikartojo toj pat 
niu užginta, bet kas nori, gali istorija.
neszt isz-ten vandeni in ju ka-' Atsirado tad žmonių tarpo 
pitalistu, szulini, už tai da jie. apasztalai^ kurie mokino ir 
padarys del žmonių gerade- kalbėjo, kad kapitalistu suvis 
jyste, mokes jiems už kiekvie- nereikia. Dirbkite, kalbėjo jie, 
na atneszta viedra. vandenio po del .savęs, kaip pirmiaus dirbo- 
viena centą ir isz. ten daleis te del kapitalistu, ,o busite lai

mingais. Tai ka jus uždirbsite, 
bus jusu ir isz savo darbo vai

rą jau po du centu (už tai .mat siu tiek naudositės, kiek jums 
kad tas vanduo ju szulini sto- - kiekvienam reikes, 
vėjo.)

Norit sutikt, o nenorit, tai 
užtroszkit.

Ka darys? Velka vargszai 
žmones isz visur vandeni in ka
pitalistu szulini ir gauna 
darba užmokėti, 
centą už viedra,

paskui žmonėms nesztis 'vande
ni namo, bet nuo ju ims už vied-
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Žmones vėl galėjo neszti van-

myliu
atėjės.
Iszsi-

beveik

Atėjo pavasaris, linksmas, 
kaip visi pavasariai. Kaulas 
Szilingis’ ant tikrųjų rengėsi in 
kelione. Rinko užtiktas skolas, 
dėsto daigtus, kuriuos1 vežszis 
su savim, kuriuos parduos; ėjo 
pas laivu kompanijų agentus, 
derino “szipkortes,” divijosi 
tik, kad pati jam tuose rupes- 
cziuose menkai padeda.

— “ Didžiausia mieri savo 
gyvenime dasieke, ko jai da 
reikia? Pirmai teip meiliai apie 
kelione minavojo, teip džiau
gėsi, o dabar kas jai pasidarė? 
Czion turbut yra kame kaltas 
Juozas ‘1 burdingierius, ’ ’ nuo 
jo atėjimo viskas persimainė, 
teip Szilingis vienas sau misli- 
jo, bet nesakę nieko. Bandė po
ra kartu rasti priežastį ir Juo
zą iszvaryti, bet pati užtarė, 
iszvyti nedavė.

— Bene ka jis blogo daro ? 
Vaikinas lėtas, in kelia niekam 
nepareina, kas reik užsimoka, 
tegul buna, sakydavo.

— As'z sakau, kad nebus!
— O asz sakau, kad bus!
Susibarė. Szilingis vienog 

nenorėjo per daug riksmo kelti, 
tik stengėsi priskubint laika 
keliones. Bene paskutini karta 
buvo is'zejes dirbti. Pargryžo 
vakare namo. Vanduo del nusi- 
pr aušimo neszildintąs, vaka
riene nevirta.

—. Vaikucziai, o kur ma
ma? Klause vaiku.

— Iszejo. Apsirenge ryte 
ir iszejo. “Jei pareis tėtis, 
sakykit, sako, kad nuėjau 
miestą. ’ ’

— Ir J uozo nėra?
— Juozas apsirenge ir 

©jo paskui mama.
Sukando Szilingis lupa ir 

užbėgo greitai begte ant vir- 
szaus. Priszoko, kaip žvėris 
kad szoktu prie aukos, prie 
vietos kur buvp padėti pinigai, 
vieta tik, pinigu nebuvo! i

— Dabar ir gaiTa! Pasakė 
ir isžbego laukan kaip buvo 
suodinas, darbinėse drapanose.

—• Pacziute mano, szirdele 
mano, teip mes gražiai per teip 
ilga laika sutikome, kasgi tau 
dabartės1 pasidarė? Eimanavo, 
o paskui keike ir grasino kersz- 
tu.

Per dvi sanvaites negryžo 
namo. Kuri buvo niekas neži
no. Vaikai, tėvui iszejus, nesu
prasdami kas dedasi, pradėjo 
verkti, geri žmones, gyvenanti 
kaimynystėje, juos priglaudę, 
nors ir jie nesuprato, kas su 
Szilingiais pasidarė? Vieni sa
ke, kad pasiuto, kiti, kad vai- 

’ kus palike iszvažiavo in Lietu- 
' va, kiti kitaip mine.
Į Antrai sanvaitei besibaigi- 
[ ant pargryžo Szilingiai namo 
[ abudu. Atsidarė apleista grin- 
’ tele, Szilingis nuėjės parsivedė
> isz susiedu vaikuczius. Kaip
► priesz tai, teip ir po tam bar-
> niu, nei pesztyniu, nei vaidu
► pas juos nebuvo. Viskas buvo 
P po senoviai, tiktai apie važia-i

Kapitonas Daniel Juras- 
chek, isz Chicagos, kuris bu
vo pirmoje eile j e ir vede pir
mąsias Amerikos kariszkas 
tankas priesz Komunistus ir 
pirma syki perženge ta tris- 
deszimts asztunta Korėjos 
linija, ka tik da žinojo kad 
dabar jis jau tėvas. Czia, jo 
žmona Marčia, pasakoja ma- 
žucziui kad jo tėvas yra tik
ras didvyris.

vima in Lietuva jau daugiaus 
nekalbėjo, o jis Szilingis pra
dėjo gerti. Gere be> susilaiky
mo. Ingijo kur centą, tuoj ir 
pragėrė, o pasigėrės daugiaus 
apie, nieką nekalbėjo, kaip apie 
velnius žmogaus skuroj pasi
slėpusius, kurie “kaip dras
kantieji© levai valkiojasi ap
linkui terp Lietuviu, žiūrėda
mi, kad tik ka prarytu, pavog
tu, doru szeimynu gyvenimą 
suardytu.”

Isz pinigu, už kuriuos keti
no Lietuvoj namus- atsipirkti, 
kaimynai žinojo kad Szilingai 
neturi nei centą.

— GALAS —

Apie Stoka Vandenio

v

pa
in

isz-

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

Meile, kaip mielaszirdyste, 
turi prasidėti namie. Save tik-į 
rai mylėk, ir turėsi kitus mylė
ti.

— Su kokiu žmogumi, to
kia ir kalba.

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
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ĮSĖDAI arba valdžios savo 
ukesais apiekavojasi: neda- 

leidžia, kad žmogus žmogų už- 
musztu, sužeistu, nedalcidžia, 
kad vienas kita apgautu arba < 
viens kitam garbe nuplesztu, 
bet, kad turtingi žmones, atsta-' 
te varguolius nuo darbo, arba 
duodami jiems už ju darba per 
menka užmokesti, marina juos 
ir ju szeimynas badu, už tai 
valdžios, nesako nieko. Darbi
ninkai, varguoliai, gali būti ne
valgė, neapsirede, gal paszla 
pevusiuose, priszvinkusiuose 
namuose lindoti ir per tai visp- 
kioms ligoms užsikrėsti sveika
ta savo vydyti, isz po valios 
mirti, apie tai valdžižoms neru
pi.

Sziandien visi tai užtemijo, 
jog didžiausia nelaime darbi
ninku guli tame, kiek žemes 
turtai, gerybes suplaukė in 
rankas1 nedaugelio milijonierių. 
Ka milijonieriai nori, ta szian
dien su žmonėmis daro, kiek 
geidžia, tiek daihininkui duo
da, o daugiaus vis sau pasilie
ka, pagalios da giriasi, jog da
ro geradejystes, nes žmonėms 
darba duoda.

Iszrodo tas teip.
Vienoje karalystėje buvo di

delis sausmetis1. Radosi ten ke
li bėgli, apsukrus, bet pikto bu
do žmones, kurie apgarsino vi
siems, kad visas toje karalystėj 
vanduo yra ju, o jeigu kuris 'be 
ju daleidimo iszdrystu vande
nio pasisėmti, ta apszauks va
giu ir lieps tarnams savo nu
plakti.

Tie drąsus, pikti žmones bu

u z 
kaip sutiko: 
o kada patys

o s'zulini 
. jusu niekad nepritruks vande
nio.

Teip ir atsitiko. Ir nebuvo 
anoje karalystėje nei bado, nei 
troszkimo. Niekas nevaiksz- 
cziojo nuogas nei apįplyszes, 
niekas nebuvo varginamas, vi
si vadinosi brolais, o moterys 
seserimis.

— GALAS —
ima isz szulinio vandeni del sa
vos ir savo szeimynu, tai už 
centą gauna tik puse^viedro.

Perėjo kiek laiko, szulinys 
buvo kupinas, vandens per 
daug.

Kur nebus per daug, ' kad 
žmones vis pila, o daug iszscin- 
ti negali, kad ir trokszta, nes 
pinigu neturi, ba gauna už 
viedra. centą, o pats turi mokėt 
du.

Pamate kad szulinys pilnas erop!antls Korejoje. 
kapitalistai pasakė žmonėms i 
kad jau daugiaus vandenio in ’ 
szulini nenesztu, atsake darba, 
ir tada užstoja ’blogi laikai.

Ir ka? Neteko darbo žmones 
ne tiek negalėjo vandenio pirk
ti, kiek pirmiaus pirko. Szuli
nys pilnas, upes, ažerai ir szal- 
tiiiiai pilni, o 'žmones trokszta, 
vandenio negauna, neturi pini
gu, o pinigu neturi, ba. negam 
na darbo!

Kas tai ant svieto dedas? Isz 
kur tie blogi laikai ?

Apmokami per kapitalistus 
filiozofai ir mokslincziai raszo 
tada ir darOdineja, kad prie- 
žasczia blogu laiku esant hiper- 
produkcija; kiti vėl tvirtina, 
kad blogi laikai paeina nuo to, 
kad ant saules pasirodė koki 
ten plotinai; treti vėl kalbėjo, 
kad priežasczia negeroves 
esant tai, kad tarpe žmonių ne
esą užsitikejimo.

Liepiant kapitalistams, tie 
filiozofai aiszkino' vėl žmo
nėms riperprodukcijos paslap
tis. Del ko žmones mirszta nuo 
troszkimo, kada vandenio yra 
per daug ir del ko'tik jie, žmo
nes, to vandenio turi per mažai, 
kada jo poteisybei daug berei
kalingai isz visur nuteka!

Bet žmones, klausydami tu 
filiozofu mistino: Ar jus mus 
laikote už kvailus? Mes nega
lime ąpmalszinti troszkimo ir 
mirsztame del to, kad yra per 
daug vandenio?

Iszgirde ta žmonių pasaka, 
kapitalistai paleido isz szuliniu 
vandeni ir padirbo sau ažerus,

184 EROPLANU
PRARASTA

TOKYO, JAPONIJA. — 
Leitenantas Generolas George 
E. Stratemeyer pranesza kad 
mes praradome szimta asztuo- 
nios deszimts keturis kariszkus

| Jis sako kad prieszas prara
do tris szimtus keturiolika ka- 
riszku eroplanu.

Ne visi szitie musu eroplanai, 
buvo prieszo nuszauti. Kai ku
rie sugryžo, bet buvo taip ap- 
szaudyti ir sudaužyti kad rei
kėjo juos jau apleisti.

Jis sako kad nuo Korėjos ka
ro pradžios musu eroplanai 
171,000 sykiu iszskrido priesz 
savo priesza.

W^Pirkie U. S. Bonus!

» Uncle Sam Says

There is & pretty little housfc on the 
banks of the Cumberland river — the 
House that Savings Bonds Bought. A 
regular investment in U. S. Savings' 
Bonds — now Defense Bonds — enabled 
the owners to first purchase the lot, then 
to buy a house, move it to the site, and 
remodel it. Maybe you can’t save as 
much as they—maybe you can do bet
ter. Whatever the amount, your syste
matic saving can be the means of mak
ing your own dreams come true. Enroll 
now for the Payroll Savings Plan where 
you work or the Bond-A-Month Plan at 
yOUI* bank. U S. Treasury Department

^Pirkie U. S. Bonus!

(SAPNAS MOTINOS

Knygos Did. 3%x5i4 col.
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .
Motinos Szvencz.
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— Su'batoj pripuola Szv. 
Anzelmo. Taipgi ta diena 1898 
metuose Ameriką paskelbė ka
rą jpriesz Ispanija. Žydu SzVen
te prasidės Subatoj ir tesis iki 
Xedelioj. Menulio permaina: 
Pilnatis* w • .• v •

— ,Szia sanvaite, Readingo 
kompanijos mainieriąi iszdirbo 
keturis dienas. ,

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelio po 
Velykų. Ir ta diena SS. Sotero 
ir Kajio; 1228 metuose Mozū
rai, pasitelkė Kryžiuoezius, 
pradėjo kara priesz Lietuva; 
1789 m., Amerikos tautiszkas 
himnas “Hail Columbia’.’ buvo 
pinna syki sugiedotas Phila- 
delphijoje, Pa.

.— Kainos, prekes ant ang
lių likos atpigintos nuo 80c., li
gi $1.00 ant tono, iki Birželio 
(June) 1-ma diena.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jurgio. Taipgi ta diena 1290 
metuose Kryžeiviai sunaikino 
Lietuviu pili Kalaidne; 1791 
m., gimė penkioliktas Ameri
kos Prezidentas James Bucha
nan, jis buvo nevedąs, visa 
tvarka Prezidento ofisuose ve
dė jo sesers duktė Harriet 
Lane, jos tėveliai pasimirė kai 
ji buvo maža mergaite, tai ji 
pas savo dede James Bucha
nan gyveno, su juo važiavo in 
Užsieni kai jis buvo Ambasa
dorius ir su juo gyveno Vasz- 
ingtone, Prezidento kanibaluo
se. ’

— Gerai žinomas miesto 
gyventojas, Edward S. Galely, 
79 metu amžiaus, nuo 1227 E. 
Centre ūly., numirė Utarninke, 
2:50 valanda po įpietu, Schuyl
kill Haven ligonbute. Velionis 
nesveikavo jau nuo Vasario 
menesio. Būdamas jaunas vy
rukas, buvo telegrafistas del 
Readingos kompanijos. Taipgi 
buvo miesto Konselmonu nuo 
1916 iki 1919 m., ir miesto Svei
katos narys. Paliko duktere, 
anūke ir seserį. Laidotuves in- 
vyks Petnyczioj.

—- Utarninke pripuola SS. 
Fidelio ir Vaitiekaus szvente. 
Ir ta diena: 1308 metuose, susi
taikydamas su Kryžinocziais 
Didysis Kunigaiksztis Vytau
tas pažadėjo jiems Žemaitija; 
1806 m., gimė Mažosios Lietu
vos veikėjas ir raszytojas Fre- 
drikas Kurszaitis; 1898 m., Is
panija paskelbia kara; 1950 m., 
Generaliszkas Pacz torius isz 
Vaszingtono prancsze, kad vi
si paczto siuntinai bus prista
tyti in namus, tik syki in die
na, per laiszkaneszius, prie
žastis, kad sumažinti paczti- 
nius iszkaszczius.

— Panedelyje, • Balandžio 
(Apr.) 23-czia diena, penkta 
valanda ryte, 13 vyrukai iszva- 
žiuos in Philadelphia, Pa., ku
rie likos palsfzaukti del kariszko 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

Gilberton: Peter Graboskie, 
Nicholas Basheda.

Frackville: Edward Mitchell. 
McAdoo: John Vancho.
Rjngtjown : Ędniund Yanus- 

Mwcz.’ ■' ;..'
Zion Grove: Roy Rupert.
Shenandoah Heights: Louis 

La'bonousky.
Shenandoah: John Mudrey, 

Jr., Albert Paulbinisky, John 
Kehl, Albert Choinski, John 
Buchinsky, Ronald Katz.

Long Branch, N. J. — Dvide- 
szimts septynių metu amžiaus

<

Armijos Saržentas isz Fort 
Monmouth, buvo suimtas ir 
bus in teismą patrauktas. Jis 
yra intartas už Užsipuolimą ant 
telefono darbininkes, dvide- 
szimts vieno meto amžiaus, ku
ri pareina isz Media, Pa. In
tartas Saržentas Oscar E. 
Browne yra šėliotas su Angle ir 
turi asztuoniolikos menesiu kū
dikėli.

MERGINA
UŽMUSZTA

Automobilius
Apsivertė

O A K T A R A szinti Prezidentui Trumanui,DAll 1 AKAd tai jįs tuo paczįu sykiu stojo ir
NUSZOVE ŽMONA1 priesz Tautu Sanjungos atsto-

.------ vus.
COCOA BEACH, FLA. — visa tai supratus, iszrodytu 

Policija pranesza kad Daktaro ^ad czįa Generolas MacArthur 
žmona buvo ant smert nuszauta yra kaltas, ir kad reikėjo ji pa
ir draugas labai sužeistas, kai szalinti. Bet tai tik puse to

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Bereskieviczius, senas miesto 
gyventojas, kuris gyveno pas 
savo giminaite, Domcela Tu
mi nskiene, 23 So. Grant uly., 
numirė Panedelyje po piet. At
vyko isz Lietuvos 1916 m. Bu
vo angliakasis ir paskutini 
karta dirbo Maple Hill kasyk
lose. Prigulėjo prie mainieriu 
unijos ir Kulumbijos Ugniage
siu draugijos. Paliko vienatine 
giminaite Domcela Tuninskie- 
ne, mieste. Likos palaidotas 
Ketverge ryta, deszimta valan
da, in Kalvarijos kalno kapi
nes.

— Ona Zamonicne isz Ring
town, turėjo operacija Locust 
Mt. ligonbute.

Wilkes-Barre, Pa. — Apie 
septyni szimtai darbininku su- 
straikavo ir keturi alaus bra
vorai turėjo užsidaryti. Darbi
ninkai per savo unija reikalau
ja tris dolerius ant sanvaites 
daugiau. Unija stengiasi pa
reikalauti deszimts doleriu 
daugiau ir geresne, didesne 
pensija darbininkams. Unija 
teipgi reikalauja, kad darbi
ninkams butu pavėlinta du sy
kiu per diena pasilsėti po pen
kiolika minueziu. Unija negalė
jo susitaikinti su bravorinin- 
kais, ir už tai dabar paskelbė 
straikas.

New York, N. Y. — Didele 
paroda invyks Petnyczioj, ant 
garbes “Generolo Douglas 
MacArthurio.’’ Žinios prane- 
sza kad Generolas apsigyvens 
New Yorke.

Washington, D. C. — Jeigu 
mes pykstame ir rugojame kad 
tabakas, cigarai ir cigaretai 
taip paszieliszkai pabrango, 
mes galime nors ant tiek susi
raminti, kad kitu krasztu žmo
nes dar daugiau turi už ta rū
kymą užsimokėti. Kanadoje ci
garetai pabrango keturis cen
tus ant pakelio, už tai kad val
džia uždėjo tris centus daugiau 
taksu. Dabar pakelis cigaretu 
Kanadoje kasztuoja keturios 
deszimts tris centus.

PREZ. TRUMANASi

(Tasa Nuo 1 Puslapio)*

rola MacArthuri. Jis sako 
kad jis abejoja, kad Generolas 
MacArthuris duos Administra
cijai peržiureti jo kalba pirm 
negu jis kaltes.

SUBMARINAS
NUSKENDO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nusiuntė laivus iszgelbeti ne
laimingus. Submarinas randa
si ant dugno English Channel. 
Badai 75 žuvo ant to submari
ne. Laivyno Sztabas stengiasi 
dažinoti kaip nelaime atsitiko.

— Mieliau gyventi tarp 
svetimųjų, nei mirti tėvynėj e.

— Žodis, ne žvirblis; pa
leidęs nebesugausi.

EASTON, PA. — Septynio- ■ 
likos metu amžiausu mergina 
isz Easton miesto buvo ant syk 
užmuszta, kai ji buvo iszmesta5 
isz automobiliaus kuris apsi
vertė.

Automobilius paslydo, atsi-į 
musze in maža kalneli ir apsi
vertė, netoli Easton miesto in' 
Palmer apylinke.

Merginos vardas Panele 
Edith Haupt nuo Washington 
ulyczios. Ji važiavo su savo se- 
sere, asztuoniolikos metu am
žiaus Panele Gladys Haupt.

Policijantai sako kad jos se
suo policijautams pasiaiszkino 
kad kai automobilius paslydo 
ji negalėjo jo sulaikyti ar su
valdyti.

GENEROLAS
ATSISVEIKINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jo eroplanas, “The Bataan’’ 
pakilo nuo Haneda aerodromo 
ir pasuko savo nosi in Pacifiko 
mares. Japonai, mosikuodami 
raukomus suszuko: “Banzai! 
Kad tu deszimts tukstaneziu 
metu gyventai!’’

Generolas nėra mates Ame 
rikos per keturiolika metu.

Kai jo eroplanas augszcziau 
pakilo in padanges, jis pasuko 
in Tokyo inlanka, kur penki 
metai ir asztuoni menesiai at
gal jis buvo priemes Japonu 
kraszto pasidavima ant karisz
ko “Missouri’’ laivo.

Generolas MacArthur isz
skrido isz Tolimu Rytu, kad jis 
galėtu už tuos Tolimus Rytus 
kovoti Amerikoje.

Nei vienas Vakaru krasztu 
žmogus niekados nebuvo taip 
iszkilmingai pagerbtas kaip' 
buvo Generolas MacArthuris.

Kariszki eroplanai ir bomb- 
nesziai skrido aplink Genero
lo eroplana kaipo sargyba. Ir 
per visa kelione skersai tuos 
placzius vandenynus kariszki 
eroplanai ji lydėjo ir pasitiko.

Mariu viduryje, padangėse 
Generolą eroplanas susitiko 
su Ambasadorių John Foster 
Dulles, kuris važiuoja in To
kyo, tęsti Generolo darba del 
Japonu taikos. Jiedu pasiszne- 
kejo per radija.

Pirm negu jo eroplanas paki
lo nuo to aerodromo, vienas Ja
ponas sztorninkas giliai, ligi 
žemes nusilenke. Tokis pa
sveikinimas yra vien tik Japo
nijos dieviszkajam Imperato
riui.

Pats Japonijos Imperatorius, 
Hirohito atsilankė pas Genero
lą MacArthuri. Tai pirmas sy
kis visoje Japonijos istorijoje, 
kad Imperatorius pas ka užei
tu in sveczius. Jis buvo atšilau-' 
kės pas Generolą MacArthuri 
apie deszimts sykiu pirmiauj 
bet vis su savo kraszto reika
lais, su bizniu, bet niekados in 
sveczius.

Generolo sūnūs dar niekados 
nėra mates Amerikos kraszto.

SAN FRANCISCO, CALIF. 
—Generolas D. MacArthuris su 
savo žmona ir sunu, atskrido 
isz Hawaii, Utarninko naktyje 
apie 10:22 valanda, o Seredoj 
iszskrido in Vaszingtona, ku
ris turėjo konferencija su Kon
gresu, Ketverge 12:30 p. p.

Daktaras juodu užtiko lovoje, klausimo. Antra puse daug 
Policijos virszininkas Jim- svarbesne. Tai yra tas prieszas 

my Dunn sako kad Daktaras prieSz kuri Generolas MacAr- 
Hans Stasser yra suimtas ir thur kariauja: Komunizmas, 
intartas už žmogžudyste. Kad ir

Jis sako kad visa tai atsiti-. Karas iszkiltu del Generolo 
ko po viso vakaro baliavuojimo MacArthur nusistatymo, mums 
Daktaro įlamuose, prie mariu įszrodo, kad jis gerai daro taip 
kranto. stodamas priesz Komunistus ir

Dvideszimts septynių metu Komunizmą. Mažas skirtumas 
amžiaus James R. Howie, isz 
Titusville, Florida su savo
žmona buvo Daktaro svecziai.

Policijantas sako kad Dakta- jau mato ir supranta kad tas 
ras Stasser, su gražia slauge, jo karas yra neiszvengiamas, kad 
darbininke, Pone Howie isz- reikės, jeigu ne sziandien, tai 
važiavo apie treczia valanda rytoj susikirsti su tais Komu- 
isz ryto nusipirkti cigaretu. į nistais.
Jiedu sugryžo už valandos ir 
rado Daktaro žmona miegan- 
ežia lovoje su slauges vyru Ja
mes Howie.

Daktaro žmona buvo ant vie- tas prasitarimas nebuvo gana 
tos nuszauta. Howie labai su-, kad Prez. Trumanas galėtu Ge- 
.žeistas, kai Daktaras paleido nerola taip nubausti, 
kulkas m juos.

Daktaras Stasser pats ■ pasi
davė policijai.

kala uja kad Prezidentas Tru-i 
manas ir Kongresas priimtu in 
talka Generalissimo Chiang 
Kai-shek in ta kara Korėjoje 
ir Kinijoje. Jis reikalavo antro 
frunto Pacifike kare.

Generolas MacArthur tam 
Kongresmonui szitaip rasze:

Kai jis taip prasitarė, Prez. 
Trumanas greitai pasiuntė Ar
mijos Sekretorių Frank Pace 
pas ji pasitarti ir pasiszneketi. 
Kai tas Armijos Sekretorius 
nuvažiavo pas Generolą Mac
Arthuri, Generolas tuoj aus pa
reikalavo daugiau kareiviu.
Nors tuo paežiu laiku Vaszing
tono didžiūnai mums skelbia ir 
dabar skelbe, kad mums daug 
mažiau kareiviu reikia negu 
buvo numatyta.

Kai Generolas MacArthur 
dažinojo kad jis yra nubaustas 
ir paszalintas isz savo vietos jis 
labai rimtai ir ramiai priėmė 
tas žinias ir pasakė kad jis nei 
ant vieno punkto nenusileidžia! 
Jis sako, kad jeigu ne jis, tai 
kuris kitas Generolas bus pri
verstas bombarduoti Kinija ir 
Komunistus plekti ir muszti 
paezioje Kinijoje, jeigu tas 
Korėjos karas priesz Komunis
tus bus laimėtas. *

Ar Generolas MacArthur 
klysta ar teisybe sako, ateitis 
parodys. Bet jau dabar kaip 
ant delno aiszku, kad dauguma 
žmonių stoja už Generolą Mac- 
Arthur ir priesz Prezidentą 
Trumana ir visus jo padupcz- 
ninkus.

Matyti kad žmones savo Pre
zidentui nepasitiki! Daug laik- 
rasztininku sako, kad Prez. 
Trumanas su visu savo sztabu 
dar vis seka iszdaviko Alger 
Hiss pėdomis ir pataikauja Ko
munistais.

Ka mes sakysime priesz Ge
nerolą MacArthuri ta, bet vie
nas dalykas yra aiszkus: Jis 
Komunistu neapkenezia ir 
jiems nepataikauja. Mes tiek 
apie savo prezidentą negalime 
pasakyti.

Jeigu Generolas MacArthur 
ir klysta, jis žino ko jis nori ir 
kur jis eina; Prez. Trumanas su 
visu savo sztabu nežino ko jis 
nori ar in kuria puse jis links
ta!

— BUS DAUGIAU —

‘ ‘ Daug žmonių nesupranta kad 
Komunistai pasirinko Azijos 
kraszta, padėti savo kara 
priesz visa svietą, ir kad mes 

Treczias Pasaulinis į ežia jiems kelia norime pastoti 
ir dabar pastoj ame. Czia mes į 
vedame visos Europos kara su 
savo armijomis, kai tuo paežiu 
laiku musu Dipliomatai ir Po
litikieriai dar vis nori kariauti 
vien tik su “Prakalbomis.’’ 
Žmones nesupranta, ar nenori 
prisipažinti, kad jeigu mes 
szita kara Azijoje pralaimėsi
me tai visai Europai jau nėra 
vilties. Mes czia turime Komu
nistus sumuszti; kitos iszeities 
nėra.

Generolas MacArthur szi
taip iszreiszke pirm negu jam 
buvo Karo Sztabo ir Prezi
dento Trumano insakyti tylėti.

Po tam, Generolas MacAr
thur prasišzoko, kai jis pareisz 
ke kaip tas karas turėtu būti 
vedamas. Jo iszsireiszkimas 
baisiai nepatiko Anglijos ir 
Prancūzijos didžiūnams.

Visi ant Generolo MacAr
thur baisiai užpyko kai jis, kal
bėdamas Veteranams staeziai 
pasakė, kad Amerika turi lai- 

j kyti Formosa Salas, jeigu nori 
pasilaikyti vadovybe Pacifiko 
jurose. Jis tada buvo pasakęs 
kad jis yra tikras kad Ameri- 

. - ~ Balandžio (Apr.) kos armijos su Chiang Kai-
penkta diena, kad Generolas shek pagelba gali ir dabar su- 

Generolas. MacArthuris buvo jam per muszti Kinijos Komunistus pa- 
pasiprie- j laiszka praneszes, kad jis rei- ežioje Kinijoje.

kur tas karas bus pradėtas, ar 
Azijoje ar Europoje, bet ir 
praseziausio mokslo žmogelis

Generolas MacArthur buvo 
paszalintas isz savo vietos už 

’ savo prasitarima Balandžio, 
(April) penkta diena. Viens

GENEROLAS D.
MAC’ARTHUR

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tautu Sanjungos armijų va
das. Reiszkia, jis turi 
Tautu Sanjungos 
skaitytis.

Tai reiszkia, kai
MacArthur iszdryso

bet tas 
prasitarimas buVo tik priežas
tis. Nes Prez. Trumanas jau ke
lis sykius buvo susikirtes su 
Generolu MacArthuriu ir kiek
viena syki Generolas labai gra
žiai patupdino Prez. Trumana. 
Trumanas jieszkojo priežasties 
Generolui atkerszinti, ir dabar 
rado!

Kongresmonas Joseph W.
ir su Martin visam Kongresui buvo 
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•‘If you'll take pot luck with us/’ says Mrs. Pat 
O’Brien, “you’ll enjoy my husband's favorite dish. 
Yes—it's Beef Stew—and he likes it best when it’s 
done in the deep-well cooker of our automatic 
Electric Range. Slow, steady heat, under perfect 
control brings out all the flavor, makes the meat 
tender and, m m m, tasty!”
The deep-well cooker may also be used for making 
soups, baking beans, cup custards or apples, as 
well as a variety of similar dishes.
The modern Electric Range provides many exclusive 
features that you'll Want. It offers controlled, 
flameless heat—automatically—for broiling, oven, 

top-of-the-range cooking.
To free yourself from 
cooking drudgery-^-just see 
the modern, automatic 
Electric Range at your 
dealer's1
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RANGE

... . Be,,er cooking results 
It s clean
H's thrifty
H's automatic

y°Ur FREE ę0Py of "Hew f© Hold a Star"

of famoLPrCpared reciPe booklet—beautifully illustrated. Pictures 
£)oq. movie stars with their wives, also their favorite recipes.
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Pot Luck with the

It's easy to use 

It's cool
It’s fast 

I* s modern

Tlie only wav
benefits is to | '"W all these 
Range No matter Li an Electric 
choose, be sure ir you
and you-,e sure „f1.,s ELECTRIC, 
modern automatic 'r'avin8 a really

Stop in at your local Electric Range Retailer 
and see THE "RANGE OF THE STARS" 

... of course, it's ELECTRIC!

CZEKAMS
NEPASISEKA

—

Norėjo Daug Daugiau 
Pagaminti

—
PRAGA, CZEKOSLOVAKI- 

JA. — Komunistiszka Czeko- 
slovakijos valdžia prisipažins- 
ta, kad Czekams nesiseka tiek 
visko pagaminti, kiek buvo nu
statyta.

Per pirma czverti sziu metu 
jiems nepasiseke tiek anglies, 
aliejaus ir sunkiu maszinu pa
sirūpinti, kiek buvo tikėtasi.

Vienok j u raportas parodo 
kad viskas labai gerai ėjo per 
Kovo, (March) menesi, ir kad 
per ta menesi visko buvo daug 
daugiau pagaminta negu per 
ta pati menesi metai atgal.

---------------o-------------- - k
— Kito nenorėk, savo ne

apleisk.
— Isz tėvynės mus kiekvie

na gali isztremti, Bet tėvynės 
niekas isz musu negali atimti.
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