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Gen. MacArthur Perspėja
Isz Amerikos Sveikina Korieczius KITAS SZPIEGAS

POLITIKIERIŲ
SEIMAI ARTĖJA

WASHINGTON, D. C. — 
Dideli ir reikszmingi Politikie
rių Seimai jau artėja, tik me
tai liko. O vieni metai tai trum
pas laikas kai kalbame apie to
kius Politikos Seimus.

Jau dabar tikrai iszrodo kad 
Prez. Trumanas in tuos rinki
mus nestos. Patys Demokratai 
ta prisipažinsta!

Nors Generolas Eisenhowe- 
ris dar vis ginasi, dar vis sako 
kad jis neketina stoti in tuos 
rinkimus, bet Demokratai ir 
Republikonai ant jo aki turi.

Demokratai, aiszkus dalykas 
norėtu kad Generolas Eisenho- 
weris stotu už juos negu priesz 
juos. Bet kaip Generolas pats 
in tai žiuri, tai kitas klausimas.

Pirmąjį syki in dvideszimts 
metu Republikonams nereikes 
statyti savo kandidata priesz 
Demokrata kuris jau yra Pre- NUŽUDYTAS 
zidentas. Demokratai ta gerai 
žino, ir supranta kad szita sy-' 
ki ir jiems reikes dirbti per 
rinkimus. I

Bet Republikonu Partija yra į 
susiskaldžiusi, L _________
stengiasi dar labiau tuos Re- 
publikonus suskaldyti. muose. i
’ .... x x binson sako, kad Ponas West szimts devymu metu amžiaus;;Republikonai patys tarp sa- . . . . . , . ,4. . \ / .. . buvo baisiai sumusztas ir ap-! ir savo szvogen, tnsdeszimtsves nesutinka ant to klausimo v . , . .. n m ,. x. ... daužytas pirm negu buvo nu- metu amžiaus George Tompko,apie siuntimą musu armijų m J , °, , .. . . .. . ,, v , .„ _ x .. , J žudytas. Jis sako, kad pohci- netoli nuo Ashley, Kovo ketu-Europa. Bet galimas daigtas J , • • ri 4 „........ .. . .. . jautai surado jo lavona apie nolikta diena.kad iki rinkimu jie susitaikins J , ,J „. , , e . , dvylika valandų po to laiko ka- Slaptos policijos Sarzentasir bendra frunta parodys. J r r J

da jis buvo pasimiręs. Charles Hartman sako kad jam
Valstijos ir miesto policijan- buvo praneszta kad Edward 

NELAIME ANT i tai negali suprasti, kodėl Ponas Rovinsky buvo suimtas restau-
ILT A n T TT West buvo nužudytas, nes jei- — -
1V1 A Iv 1 U gU czia buvo vagiu darbas, jie

*--------nieko nepasivoge ir nieko kito
17 Jurininku Žuvo nejudino.

_____ Ponas West buvo labai geras 
NEW ORLEANS, ALA. — veikėjas savo miestelyje ir apy

Du Prekybiniai laivai susimu- bnkeje; jis ka tik buvo iszrink-

Szitie trys Amerikiecziai 
kareiviai parodydami savo 
dėkingumą, sveikina szituos 
du Korieczius, kurie jiems 
padėjo pasprukti isz Komu
nistu Koriecziu nagu.

Szitie Koriecziai vaikai 
pranesze vienam Amerikos 
batalijonui kur szitie Ameri
kiecziai buvo laikomi nelais
vėje. Jis parode kitiems ka
reiviams ne tik miesteli, bet

Mokytesnis Ir Pavojin
gesnis Už Kitus

WASHINGTON, D. C. —
Vienas mokslinczius, kuris ke
lis metus praleido Amerikoje ir 
bendradarbiavo su musu di
džiausiais mokslincziais, kurie 
gamino ta atomine, sprogstan- 
czia bomba, visiszkai dingo ir 
niekas nieko apie ji nežinojo 
kol atėjo žinios kad jis dabar 
dirba Rusijoje toki pati darba 
koki jis ežia musu tarpe dirbo.

i Jis daugiau slaptu žinių apie 
ta atomine bomba žinojo ir ži
no negu Daktaras Fuchs, kuris 
buvo suimtas Anglijoje.

I Pereita vasara Profesorius 
Bruno Pontecorvo slaptai in- 
lindo in Finlandija ir paskui

net ir namus kur tie trys bu
vo laikomi nelaisvėje.

Isz kaires in deszine, Ame
rikiecziai kareiviai yra: El
lie L. Wadley, isz Leachville 
Arkansas; Kenneth More
land, isz Alexandria, Virgi
nia; ir pulkininkas Walter dingo anapus tos geležines už- 
C. Smith.

Amerikiecziai dabar pasil
si, nes jie buvo baisiai nu
vargę toje nelaisvėje.

’ ves jurininkas yra intartas už 
tris žmogžudystes, netoli nuo 

SAVO NAMUOSE Wilkes-Barre, Pa.
-------- Edwarrd Rovinsky, rodos, 

TRENTON, N. J. — Penkios bijodamas kad jo szeimyna isz-
- • • Į deszimts asztuoniu metu am- siskirstys, nuszove savo dvide-

ir Demokratai žiaus Leon A. West isz Yard-'szimts dvieju metu amžiaus 
villė, buvo nužudytas savo na- žmona, Morta; savo uoszvi, 

Daktaras J. Aron Ro- Andrew Swytch, penkios de-1

dangos.
Amerikos slapta policija per

spėjo Anglijos valdžia ir jos 
policija, kad reikia ta Profeso
rių Pontecorvo’ lėkti ir isz akiu 
nepaleisti.

Bet nežiūrint to Profesorius 
Pontecorvo su savo * szeimyna 
iszvažiavo isz Londono, neva 
atostogoms. Jie važiavo in Ita
lija, Stockholm ir Helsinki. 
Czia Sovietu Ambasados karas 
ji pasitiko ir iszsiveže skersai 

, rubežiu in Rusija.
Szitas Italijonas Profesorius 

jau isz anksto buvo susineszes 
su Sovietu agentais, kuriems 
jis buvo pasakęs kad jis tiek

rane, in Redwood City, Califor- 
nijoje.

Po tu skerdynių, policij antai 
rado jo adresu knygute, kurio
je buvo vienos merginos var
das ir adresas, pas kuria jis 
tankiai lankydavosi tame Ca- 
lifornijos mieste. Policijantaisze ir užsidegė, nes vienas buvo tas kaipo Prezidentas savo

i miestelio Labdarybės Draugi- in ten pasiuntė daug jo pa
jos, ir kiek galima sužinoti, jis į veikslu ir taip jis buvo sugau- 
neturejo nei vieno prieszo. tas.

Pirm tu skerdynių jo žmona 
narnu buvo užrakintos. Nei vie- buvo pareikalavus perskyrimą, 
nas langas nebuvo iszmusztas divorso.
ar pakeltas.

Jo žmona yra iszvažiavus in į 
Florida, ji ketino kaip Nedelioj 
gryszti, kur ji svecziavosi pas- 
savo seserį.

aliejaus pilnas.
Septyniolika žuvo o vis jiesz- 

koma dvideszimts dvieju.
XT , . . ..., . r, 1f r Visos durys, jo sztoro ir joNelaime atsitiko in Gulf of n „A

Mexico, apie du szimtai myliu 
nuo Morgan City, kranto..

Tai didžiausia nelaime nuo 
1943 metu, kai asztuonios de
szimts keturi jurininkai žuvo 
Birželio szeszta diena, Atlanti- 
ko marese.

Deszimts tukstaneziu tonu 
laivas “Esso Greensboro” su- 
simusze su dvideszimts szesziu 
tukstaneziu penkių szimtu to
nu laivu “Esso Suez” ir*jie 
užsidegė.

Tik vienas žmogus isz ketu-!
rios deszimts keturiu ant laivo , . v ,-------------- L— -----------------
“Esso Suez” buvo užmusztas,į Už I ris Žmogžudystes Arthur ar apie Prezidentą Tru- 
bet antras buvo taip apdegin- -------- mana. Už toki prasitarima jie
tas, kad jis vėliau pasimirė. Į WILKES-BARRE, PA. —
Trys kiti buvo sužeisti. | Edward Rovinsky, dvide-: teismą.

(Tasa Ant 4 Puslapio) jszimts trijų metu amžiaus bu-l (Tasa Ant 4 Puslapio)

KARININKAI 
PERSPĖTI

Kongresas Nori
Isztirti Karo Szta- 
bo Karininkus

6,000 Kanadiecziu Kareiviu 
Pasirenge Iszkeliauti in Korėja; 
Gen. Douglas MacArthuras 
Sako Pataikavimas Pavojin
gas; Pennsylvanijos Gubernato
riaus Žmona H. Fine Pasimirė
NETEKO KETURIU

SVARBIU DARBU

Gen. D. MacArthur Isz 
Keturiu Vietų 

Pravarytas

WASHINGTON, D. C. — Generolas 
Douglas MacArthur, pasiaiszkindamas ir gin
damas savo pasielgimą Tolimuose Rytuose 
už kuri jis buvo Prezidento Trumano pa- 
szalintas, visiems pasakė, kad visas Karo 
Sztabas su- juo sutinka, nors nedrysta taip 
iszsireikszti. Visi susirinkusieji jas griaus
mingai rankomis plojo!

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pavar- 
tuojo szimta dvideszimts ketu
ris žodžius ir su tais žodžiais 
paszalino Generolą MacArthu- i 
ri isz keturiu labai svarbiu iri

svarbiu žinių, paslapcziu žino garbes vertu vietų, Prez. Tru- 
apie tos atomines bombos ga- manui reikėjo dvideszimts 
minima, kad jis gali tik pats dvieju žodžiu tik paminėti Ge- 
asmeniszkai jas Sovietams pri- nerolo MacArthurio darbus.

Sztai darbai kuriu Genero-

KASLINK KORĖJOS KARO KLAUSIMO

statyti. WASHINGTON, D, C. Senatoriai ir
Kai tik jis pribuyo Rusijoje, las Douglas MacArthuris nete- Konoresmonaj reikalauja, kad VlSi KafO Sžta- 

jis pradėjo raszyti ilga ir moks- ko: ... ' .
liszka raportą apie gaminimą 1—-Alijantu Vyriausias Ko- bo karininkai pasiaiszkintu kaslink Korėjos
musu atomines bombos. Bet to mandorius. Szitas darbas bu- 
dar negana. Už keliu menesiu vo daugiausia su užkariauta 
pasigirdo kad Rusijos moksliu- Japonija. Rugpjuczio menesy- 
cziai yra iszrade intaisus, kurie je, 1945 metais Amerika, Ang- 
gali atominei bombai atsikirsti lija, Rusija ir Rusija slaptai 
ja panaikinti. O kaip tik tas sutiko pavėlinti Amerikai pa- 
profesorius czia Amerikoje to- skirti visu Alijantu komando- 
ki darba buvo pradėjęs dirbti, riu. Prezidentas Trumanas pa-

Kai Profesorius Pontecorvo skyrė Generolą Douglas Mac- 
buvo Amerikoje, jis musu vai- Arthuri. Kadangi Prezidentas 
džiai tiesiog nedirbo, nebuvo Trumanas ji paskyrė, jis gale- 
musu valdžios pasamdytas, bet jo ji ir paszalinti. “Jis taip ir 
jis palaike artimus santykius padare!” 
su tais musu mokslincziais, ku- 2—Tautu Sanjungos Koman-
rie dirbo prie tos atomines dorins. Szitas darbas buvo ves- 
bombos gaminimo.

Susiedai sako, kad Ponas,Nevalia Prasitarti Apie . vri I I A 
ėst buvo visu draugas ir ne- A , Ali uLLI AWest___  ..... ___ =...

turėjo nei vieno prieszo. Gen. D. MacArthuri

JURININKAS 
INTARTAS

TOKYO, JAPONIJA. —
; Karo Sztabas perspėjo visus 
savo karininkus ir kareivius, 
kad jiems nevalia prasitarti ka 
jie mislina apie Generolą Mac-

karo klausimo.
Generolas Douglas MacArthur, per savo 

kalba Kongrese, staeziai yra pasakęs: Kad 
Karo Sztabo karininkai su juo sutiko pul
tis ant Kinijos tvirtovių, priesz Prezidento 
Trumano ir visos Administracijos nusistatymą.

Administracija visomis galiomis stengsis 
toki pasiryžimą sustabdyti ir neleisti Kon- 
gersui pereikalauti, kad Karo Sztabo Kari
ninkai pasiaiszkintu.

Laikrasztininkai sutiko Generolą Omar 
N. Bradley ir jo paklausė ka jis mislina 
apie Generolo MacArthur kalba?
pai atsake: “Baisiai puiki kalba!
link smulkmenų, tai reikia ta kalba imti žo- 

kad gerai suprastumėte.”
Demokratai Senatoriai da- 

kad Karo Sztabo Karininkai 
pasiaiszkinti.

ti kara Korėjoje. Liepos trylik
ta diena Tautu Sanjunga inga- 
liojo Amerika paskirti Koman- 
doriu visu armijų Korėjoje.

PASKOLINA Prezidentas Trumanas pasky-
 re Generolą Douglas MacAr

thuri. Kadangi jis ji paskyrė, 
jis galėjo ji ir pravaryti. “Jis 
taip ir padare!”

3— Tolimu Rytu Komanda- (jjs f)() žodžio, 
rius.

4— Amerikos armijų Toli- • Keli, net ir 
miiose Rytuose Komandorius. .ba,. rejĮ;aĮauja

Szitiedu pastarieji darbai
(Tasa Ant 4 Puslapio) butu paszaukti

Jugoslavams 
$11,200,000

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžia yra paskelbus

butu patraukti in kariszka kad ji dabar paskolina Yugo- 
! teismą. slavijos vadui, Tito, keturis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jis tram- 
Bet kas-



f

Priesz Pabranginimus

Musu kolegijos ir Universi
tetai, pasirūpindami geriausius 
sportininkus, loszikus, pamir-: 
szo savo pirma ir pagrindini 
tikslą: Mokslą. Sziandien Uni
versitetams labiau rupi studen- j 
to raumenys negu smeginys.

Buvo užklausta tukstanezio 
pasekmingu biznierių kaip jie 
pradėjo savo turteli krauti. 
Sztai kaip jie atsake:

Du szimtai pradėjo kaip pa
siuntiniai vaikai -sztorninkams 
ir biznieriams; Du szimtai ne-, 
sziojo ir pardavinėjo laikrasz- 
czius; Vienas szimtas pradėjo 
redakci josie; Vienas szimtas 
pradėjo fabrikuose; Penkios 
deszimts dirbo ant geležinke
liu; Penkios deszimts; ir gerai 
pateminkite, tik penkios de
szimts isz viso tukstanezio tu
rėjo bagetus tėvus, kurie jiems 
pradėjo ta ju turteli krauti!

v % -s

n

Apsaugos ir pn 
sirengimo komisijos ph 
ninkas, Charles Wil:on r. 
kad daug kas jau yra 
veikta sustabdyti visi
daigtu pabranginima Ameri
koje. Jis sako kad kasztai ir 
prekes jau yra valdomos ir 
kitos bus suvaldytos, nusta
tytos ir suvaržytos. Jis sako 
kad Amerika dabar drąsiai 
žengia tuo keliu kuris veda, 
in kariszka galybe.

“SAU I, F, ’ ‘ MAHANOY CITY, PA.
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KIRVININKAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Brooklyno “Vienybe” ra- 
szo: Bostono “Darbininkas,” 
kaip ir anais laikais “Laisve,” 
atsikraustė in Brooklyna. Tai, 
žinoma, nieko naujo, nes szis 
kataliku laikrasztis ir ežia eis 
tik du kartus savaitėje. Kiek 
daugiau dėmesio vertas tas 
faktas, būtent, kad “szis Ame
rikos numeris yra paskutinis.” 
Na, bet to paties likimo susi
laukė ir kitas kataliku savait- 
ra'sztis, Pittsburgh© “Lietuviu 
Žinios,” kurias, kaip ir brook- 
lyniszke 1 ‘ Amerika, ’ ’ nusavi
no Lietuvos pranciszkonai. Žo
džiu, staiga, b e v e i k vienu 
plunksnos pabraukimu, musu 
katalikai neteko dvieju laik- 
raszcziu.

išeiviu žuvo Korėjoje, negu bu
vo tikėtasi, ir už tai dabar ma
žiau ir reikia imti. Bet tai nie
ko panaszaus nebuvo. Armija 
mažiau jaunu vyruku dabar 
ima vien tik už tai kad nėra 
vietos kur tuos naujus karei
vius' padėti ir kur juos mokin
ti ir lavinti. Kai tik vietos bus 
parūpintos, tai vėl ims tiek 
kiek eme, jeigu ne daugiau.

Amerika ima parodyti savo 
jiegas, ir kiti krasztai ima dau
giau skaitytis su musu nusista
tymais.

Anglija jau ima mus inver- 
tinti, ir jau mums tiek daug 
priekaisztu nekaiszioja apie

John Oman isz Cambridge 
Universiteto, Anglijoje, syki 
szitaip patarė jauniems Kuni
gams: “Saugokitės ir gerai ap
sižiūrėkite. Jus galite praleisti 
daugiau laiko rinkdamies knv- 
gyna negu skaitydami knygas, 
besiskusdami. kiek darbo turi
te negu dirbdami; trumpesni 
kelia nueisite bebėgdami, negu 
beeidami; mažiau per mokslisz-
ka ir ilga pamokslą pasakysite, | 
negu(per viena gera pavyzdi.” , j

Anglija vis reme Kinija ir 
kaltino mus, 'bet dabar Anglai 
jau ima szaltai žiūrėti in Kini
ja ir daugiau sykiu su mumis 
viena ranka laiko.

Italijos valdžia jau ima nu- 
malszinti savo Komunistus.

ypkes Durnai
Sztai kaip Ainerikiecziai 

praleidžia savo pinigus:.
Automobiliams — deszimts 

bilijonu; Sznapsui -— pusdevin- 
to bilijono; Pienui, sviestui, 
suriui — asztuonis bilijonus; 
Mokslui — pusseptinto bilijo
no; Tabakui — suvirsz ketu
ri u bilijonu; Bažnycziai —pus
antro bilijono; Muving-pik- 
czieriams -— pusantro bilijono; 
Žemcziugams — suvirsz vieno 
bilijono.

(O'

Paszelusi Mergele

Mergužele Mylimoji, 
Kam tu vis man meluoji? 
Su ženoeziais kibinies, 
Ar nepaisai tu manes? 
Man pasakė gaspadine, 
Kad slaptai geri degtine, 
Naktinius kliubus lankai

i Ir per daug dažnai rukai. 
Bernuželi, ko tu nori? 
Asz merga labai padori, 
O geriu daug ir rukau 
Tik dėlto, kad nutukau. 
Taip tu skundu povaliai; 
Neprimesk to man, mergeleli, 
Noriu būti vis jauna, 
Vis graži ir vis jauna.

Senuose raportuose ir raisz- 
tuose, Boston ir Maine geležin
kelio kompanijos randasi szi
tas reikszmingas perspėjimas 
visiems, kurie ant tos kompa
nijos traukiniu važinėdavo 
1850 metuose:

“Žmones, pirkdamiesi bilie- ^sz nepaisau, kas ka sako, 
tus, tikietus, turės po prisieka Duosiu sznapso ir tabako, 
prisiekti, kad kai jie važiuoja ggp genoeziu nemylėk, 
Nedėliojo, kad jie važiuoja su jaįs nevažinek.
vien tik in bažnyczia ir niekur Bernuželi, nebūk paikas, 
kitur.” ; Dar man ženytis ne laikas;

------- ---------- j jjaį asz busiu be dantų, 
Nebekibinsiu kitu.
Kolei mano dienos jaunos, 
Asz myliu,’ ka tik pagaunu, 
O tu irgi nesedek, —
Ka sau nori, ta mylėk!

kad jie

liai valdžia paskelbė kad per 
kelis ateinanezius menesius 
bus daug mažiau vyru paimta 
iii vaisku, tai ‘buvo aiszkinama 
kad dabar daug daugiau jaunu 
vyruku stoja savanoriais in 
yaiska ir kad daug mažiau ka-

---- o-----
(Tasa) sa tvarka. Kai Trumanas nu-
-------- skrido in Wake Island pasitar- 

f reiidentas Trumanas, ne Ge- ti su Generolu MacArthuriu, 
nerclas MacArthuris pirmiau- mes nieko apie ta pasitarimu 
šia pasuko Amerikos kariszkas nedažinojome. Viskas buvo 
jiegas Chiang Kai-shek in pa- taip slaptai daroma.

Jau tada buvo kartus susi
kirtimas tarp Generolo Mac- 
Arthur ir tada buvusio Apsau
gos Sekretoriaus Louis John
son priesz Amerikos Sekreto
rių Dean Achesona. Jie pir
mieji reikalavo kad Formosa 
Sala kutu apginkluota, bet 
Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas /iet ir tada sake ir 
reikalavo kad mes visiszkai ap
leistume Generolą Chiang Kai- 
shek ir visa ta kraszta ir tas 
salas pavestame Komunistams.

Be Formosa Salos, aiszkino 
MacArthuris, pavojus gresia 
musu saloms Philippines, Oki
nawa ir Japonija, nes isz For
mosa Komunistai gali pasiuns- 
ti savo kariszkus eroplanus 
priesz visus tuos krasztus.

O Amerikos Sekretorius tuo 
paežiu sykiu jau patarė Ameri- 
kieczius prirengti prie žinių 
kad Formosa Sala yra apleista, 
kaipo mums nereikalinga.

Valdžios sztabas su Prez. 
Trumanu ir Sekre. Achesonu 
szito klausimo niekados neisz- 
riszo. Ne tiktai ka neiszriszo, 
bet net ir neiszkele.

W. Aiverell Harriman, Pre
zidento Trumano ypatingas pa
tarėjas, net szesziolika tuks- 
taneziu myliu nuskrido' pamo
kinti Generolą MacArthuri ir 
jam pasakyki ka Prez. Truma
nas reikalauja. Nors jis sake 
kad ta jo kelione nieko bendra 
neturi su Generolo MacArthu- 
rio pasitarimu su Chiang Kai- 
shek.

Szitas Trumano patarėjas 
sugryžo in Vaszingtona ir ne už 
ilgo po tam, Generolas MacAr
thur prasiszoko ir pareiszke 
kas reikalinga Azijoje kariaut 
priesz Komunistus.

Ar Generolas MacArthur ar 
Prezidentas Trumanas sukly
do, tik ateitis pasakys!

(BUS DAUGIAU)

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

gelba ant Formosa Salos.
Kaip tik ežia visas nesusi- ] 

pratimas; kaip tik ežia sunku 
suprasti kas dafosi tenai, 
Vaszingtone. Generolas Mac- 
Arthur buvo paszalintas kaip 

i tik už tai kad jis norėjo to, ko 
pats Trumanas reikalavo.

Isz to matyti kad Generolas 
MacArthur buvo nusistatęs 
priesz Komunistus, ir savo, in- 
sitikinimu nelamda,. nemaine. 
Jis sutiko su Prezidentu Tru
mann, kad reikia Komunistams 
kelia užkirsti Rytuose. Bet 
Prez. Trumanas ir jo palydovai 
Vaszingtone, kaip nendre lin
gavo ir linguoja: sziandien 
priesz Komunistus, rytoj jau 
pataikauja. Iszrodo kad Vasz- 
ingtono didžiūnai patys nežino 
ko jie nori, kur jie eina.

Prezidentas Trumanas labai 
staigiai ir beveik nesupranta
mai insikiszo in Kinijos reika
lus, kai jis be jokio pasirengi
mo ar be jokio perspėjimo in- 
sake musu Laivynui ir musu 
Lakūnams, Birželio (June) 
dvideszimts septinta diena, eiti 
Pietų Koriecziams in pagelba. 
Musu armijos dar nebuvo ga
vusios insakymo važiuoti in 
Korėja.

Prez. Trumanas tada aisz- 
kiai buvo pasakęs kad musu 
kariszkos jiegos turi stoti Ry
tuose priesz Komunistus. Musu 
Septintas Laivynas apsupo 
Formosa Salas ir pastojo kelia 
Komunistams Kiniecziams, 
kad jie negalėtu tos salos pa
imti. Reiszkia, ta sala, sulyg 
Trumana manymu, buvo mums 
reikalinga. Ar dabar ji mums 
jau nereikalinga, ar tik Prez. 
Trumanas vėjus gaudo?

Bet ežia klausimas nebuvo 
iszrisztas! Kas dabar su 
Chiang Kai-sheku, kuris su sa
vo kareiviais randasi ant tos 
salos? Ar mes ji tenai laikysi
me kaip kanarka kletkoje? Ge
nerolas MacArthuras norėjo ji 
pasikviesti in talka. Prez. Tru
manas nesutiko.

Prez. Trumanas ir visi Vasz
ingtone dabar gali pasirinkti 
isz trijų iszeicziu:

Gali apleisti Gen. Chiang 
Kai-shek ir leisti Komunistams 
tas' salas paimti.

Formosa Sala, isz tikro pri
guli Japonams. Ji buvo Kinie
cziams paskirta per sutarti. Ji 
dabar gali tapti Tautu Sanjun- 
gos saugi vieta Generolui 
Chiang Kai-shek, jeigu Tautu 
Sanjungos kariuomenes ir lai
vynas ja apgins nuo Komunis
tu.

Gali remti Generolą Chiang 
Kai-shek ir ji apginkluoti, kad 
jis galėtu vėl kariauti priesz 
Komunistus Kinijoje.

z Prez. Trumanas ir Vaszing- 
tonas nežino kuria isz szitu pa
sirinkti.

Generolas MacArthur, ne
svajodamas ir neabejodamas, 
pasirinko ta treczia iszeiti: 
ginkluoti Generolo Chiang 
Kai-sheko armija priesz Ko
munistus. Ir už tai jis buvo pa
szalintas.

Szitas nesusipratimas ir su
sikirtimas jau seniai ardo vi

Iszmintingi Žodeliai

vo lušznelc su vilczia, kad ja 
atrasias prie ugniavietes, kad 
nors gera, žodi jam pasakysan- 
ti, jeigu neturinti kuo užmokėt.

Jis jog ir gero žodžio negir
dėjo : nei pagyrimo, nei para
ginimo, nei paukvatinimo.

Žmones isz jo kiekviena pa
vasari isz *jo tycziodavosi.

kir-
vininkas! Vadindavo ji.

O labiausia tyčiojosi 
tingas meisteris, kuris rusziuo- 
davo rastus ir isz ju darydavo 
upėje sielius. Tai buvo iszinin- 
tingas ir apsiskaitęs' žmogus, 
kuri net pirkliai gerbdavo.

— Ar žinai tu, kirvininke, 
keno naudai tu dirbi ? Suk- 
cziams, kurie tavo ponia priga
vo. Jiems medžius kerti, jiems 
sprandu lenki, del ju pats save 
kankini. Ji jau senai subankru- 
tijo ir isz jos u'žmokesnio ne
gausi! Jos'prižadai, jos turtai 
apgavimas! Žiuri in mane, 
kaip pasiutęs vilkas, na, 
gink man, pasakVk, ka ji 
davė ?

— Atsarga giedos nedaro. 
Garbe už tėvynė žūti; gi dar di
desne garbe ir nauda, nežuvus, 
ilgai padirbėti.

— Yra, gerk; neber, buk 
blaivas ir cnatlyvas. Bene van
duo. Vandenio tegeri, kai nori.

- Jei ir ne visai tikra, 
gerai sumanyta.tai

pro-

uz-
tau

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

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant. ne- 
muno. 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 
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 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 
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, Osier 
czna. 40 puslapiu. 15c.

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

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malimas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabe 
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61 

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

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, .Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už

didele iaįį0 motereš paslaptį. 61 pus. 
15c.

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

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

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

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

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

alva-žudžiai, Ražan- No. 160 Keturiolika istori-

166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszklausyta 

Geras Medėjus.vargszo,

172 Dvi istorijos
Sruolis isz

apie

apie

-PABAIGA

BAU Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
81.00. Adresas: Saule Publ., 
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A.

^Pirkie U. S. Bonus!

•Savings'’

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apie 
apie 
15c 

apie

Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li. Aržiuolas ir Uosis. Rūdyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No.
Sūnūs 
malda 
15c

No.
Duktė Mariu, 
tavos. 68 puslapiu 15c.

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

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

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, de] 
1 jietuviszku vaiku. 25c.

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

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

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lie.tuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai
ežius iszgelbsti nuo smert, Szv. ju apie Po laikui, Onytės lai- 

1 Kristupą, Juokingi szposelei, me, Per neatsarguma in balta 
! Kaip traukt 'giliukningai .eini vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 

Tiktai,. . . $1.00 ’ j 1 ki ir kiti szposelei. 20c.
Saule Publishing Co,, > i No. 116 Istorija apie Siera- Žvake, Del pirsztiniu, Apie 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ) ta. Puikus apraszymas. 119 pu- mirimą, saule, menesi, 
į slapiu. 15c. •

už

LIETUVISZKAS I

SAPNORIUS
apie

Nuo-

apie

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

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

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
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- 
szcziony'bes. 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.

knygųt 
iszmokejimo 
25c.
knygute 

kasieriaas

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 514 col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ?:

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Kaip Užsisakyti Knygas:

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

pats Jėzus ir miszke medžiai,

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tin 
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. 
tR-U Nepamirszkite dadcti 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-
; dės ir kitus dangiszkus kimus,

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa., - Ų, S. J

I
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KIRVININKAS
g EN O VE JE Peribiniuose

miszkuose gyveno Kirvinin
kas. Jiš žinojo, kad miszkas 
priklauso kaž-kikiam labai di
deliam ponui, kurio jis nepaži
nes ir net niekuomet nebuvo 
mates. Girdėjo, kad upe, kuri 
nesze pasauli medžius, plaukia 
ir įiesza jo darba in kaž-kokias, 
dideles jūres, bet jis neturėjo 
laiko in tas jūres privažiuot, 
nei prieit; pareget jūres pla
tybe ir galybe. Girdėjo, kad isz 
rastu, kuriuos kertas, statoma 
dideli trobesiai, garlaiviai, gra
žus baldai ir kitokį iszdirbi- 
niai, bet jo akys niekuomet tai 
neregėjo.

J is tiktai rastus kirto, kala
des aptaszydavo, kelmus su 
szaknimis iszraudavo, kruvinu 
prakaitu apsiliedavo, sprandą 
lenkdavo, delnus susižeisdavo, 
peczius ir strėnas intempdavo, 
ir taip visa amžių praleisdavo 
o miszkas; kaip stovėjo, taip 
ir pasiliko bestovės. Tiek misz- 
ke bekirsdamas medžiu žymes 
paliko, - kiek palieka skruzdės 
beneszdamos szapelius miszko 
rubežiuje.

O turėjo jis' sunu vienatini, 
inpedini.

Vaikszczias nusidavė gud
rus, žingeidus neramios dva
sios. Jis klausydavo ka žmones 
szneka', ka pirkliai davedžioja, 
k-a keliaujantieji Graikai ir 
Vertelgos pasakoja, net klau
sydavo, ka atlekiantieji pava- 
saryj paukszeziai cziulbedami 
pasakoja.

Auksztos svajones apėmė jo 
duszia, tėvui darbe pagelbėt ne 
norėdavo, pasidirbo smuiką, 
iszinoko dainuot, ruoszesi pa
saulin keliaut.

Senis kirvininkas jam ne- 
priesžtaravo, nei neprikalbine- 
jo, nuostabiai szypsojosi arba 
galva linguodavo, klausyda
mas vaiko kuris ji gundydavo.

— Eikie isz czion, teveli, 
in derlinga szali, in dideles jū
res, in gražius miestus, in tur-

I tingus žmones! Iszgirsi dainų 
ir muzikos. Jau suaugote in 
kupra, perziai sulinkę, o veide
kanezia ir prakaitas padare

<-)<-K-M *-M-K*-k * * *-K-X * *-K-K* *-K+*-K 
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Žinia gavau isz miestelio 
Kuris randasi Pennsylvanijoj, 

Apie viena vyruką, 
Labai užsimanė 

paeziuotis, 
Na ir pradėjo merginos 

jieszkoti,
Sztai, nerado savo 

tautos mergele, 
Griebėsi prie 

kitokios,
Apsipacziavo, bet 

laimes negavo, 
Per koki laika 

vyrelis kentėjo,
Bet ilginus kensti 

negalėjo, 
Ir in kitur iszpyskino.

Asz patariu kad, 
Jus vyrueziai turite 

gerai apsižiūrėti, 
Jeigu norite in pora 

sueiti,
Ba tai ne szposas 

apsismardyti,
Ir per visa gy vasti

. kentėti. '

bruožus, kaip plūgas žemeje!
Senis kratydavo galva ir 

kirsdavo.
— Tas, kas mane samdė, 

žadėjo užmokėt! Reikia laukt 
užmokesnio!

— Žmones sako, kad nieko 
nesulauksite.

— Kas jus samdė, jau bent 
atsiszauktu, jeigu sanžine turė
tu. Bet jis jus prigavo, kaip 
kvaila ir, rasit, apie jus ir at
simint nenori. Žmones, vertel
gos ir pirkliai tycziojasi isz 
jusu.

— Jie mano poną nepažys
ta, o a;Sz žinau, kad jis ateisiąs. 
Palauk, kaip apsiskaitliuosiu, 
gausiu užmokesni, tuomet eisi
me.

Tuomet laukdavo. Vaikinas 
smuikuodavo ir taisydavo 
smuikas, o senis kirsdavo me
džius. Bet viena karta nakezia, 
kai jiedu savo luszneleje mie
gojo, iszgirdo vaikinas bildesį 
duryse. Ar tai buvo sapnas, ar 
ne? Negaliu pasakyt. Vaikins 
isz lovos nepakilo, bet trecziu 
kart beldžiantes pakilo tėvas 
užlžiebe balana ir atstume du
ryse stumele. Incjo in grinezia 
moteris tamsiais rubais, nasz 
les czepczium, kepurele ant 
galvos ir keliauninko lazda 
rankoje. Jos veidas buvo nu
lindęs ir asztrus.

O senis kirvininkas, kaip ir 
ja pažines,-' puolė priesz ja ant 
keliu ir pakele prie lupu jos 
juodu rubu kraszta, bueziuoda- 
mas, kaip kokia relikvija.

— Sveiki! Tarė inejus.
In jos baisa vaikino szirdis 

pradėjo smarkiai tvaksėt ir 
duszia nerimaut, idant taippat

Vėžio Ligai Gyduoles

Price $2.00 s‘*le poi“‘ “r'e
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

fQUNTAIH Mg

Saule Publishing Company, 
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Nekurtos musu mamutes, 
Visur nesulaiko burnutes, 

Taigi, žiotis atidaro, 
Per jas trobeliai 

pasidaro.
O kad tave, kas ežia 

bus, 
Ar jau niekad 

nesulaikys liežuvius?
O jeigu in kur 

susirenka, 
Tai nebūna kitokia 

sznekata,
Tiktai viena kanda, 

O kita zauny ja.
Su tokia sznekta, 

Tai jau gana, 
Traukiuoju kožna per 

dantis,
Nepaiso ant niek 

suvis.
Ir vyreliu atsiranda, 
Po stubas bėgioja, 

Ka bobiszkos kalbos 
atranda, 

Bobui paczta neszioja. 
Visi ji kreiziu vadina, 

Už tai ir gėrimą 
užfundina,

O vyreli niekam 
netikia.

* * *
Czia tikra žinute: 

Viena bobele, 
Badai nelaba, 

Vyrelius myluoja, 
Ir visus bueziuoja, 
Kad ant gyvenimo 

pas ja ateitu, 
į Ir da daugiaus prikalbėtu.

O kaip per daug 
vyru turi,

Tada daugiau nenori, 
Ir da iszvaro, 
Argi ne puiki 

sutaiką?

jai nusilenkt, bet nežinoma 
jiega ji lovoje sulaikė. Tuomet 
tiktai žiurėjo ir klausė.

— .Sztai ponia, asz justi 
tarnas! Tarė kirvininkas.

— Gal maniai, kad neatei
siu! Ji atsake.

— Laukdavau jus su tiku
mu ir darydavau tai, ka buvo
te prisakė.

Pažvelgė in surambėjusias 
rankas, in sulinkusias strėnas, 
in sus’iraukszlejusi veidą ir ži
la senelio galva.

— I sz tikimai t aru a v a i!
Sztai turi užmokesni. t

Ir tuomet iszeme isz savo ru
bu palos auksini lanka, tarsi, 
karaliszka karima, ir uždėjo 
jam ant galvos. Paskui pasiekė 
jo paties kirvi ir padavė jam 
in deszine ranka, tai buvo ne 
kirvis, o karaliszkos valdžios 
ženklas papuosztas brangiau
sias žemeziugais, perlais ir Ja 
kitokiais žerineziais brangiais 
akmenimis, o paskui paėmė 
nuo stalo juodos duonos rieke 
ir tai buvo ne duona, ‘bet kara
liszkas obuolis.

Kirvininko nugara iszsilygi
no, raukszles isznyko, rankos 
pasidarė baltos, kaip sniegas, o 
storos sziurkszczios drapanos, 
auksu žerianeziais rūbais ir pa
kilo nuo 'žemos, karalius ir po
nas. Ir sztai, ar sienos prasi
skyrė, ar koki stebuklą iszvydo 
vaikinas, gana to, kad tėvas 
vieszpatauja galybėje kara
liaus, valdanczio derlinga vals
tybe, dideles jureis su galingais 
laivais ir linksmus žmones. O 
ta valstybe, tai miszko kelmy
nai, o tos jūres tai upes ir ju 
bėgimas, o tie laivai, tai kel
mai, kuriuos kirsdavo ir ap
dirbdavo, o balduose ir sosto 
pagražinimuose da matosi jo 
prakaito žymiu.

— Teveli, suszuko, kas isz 
jus pasidarė!

O senis skaistus, gražus ga
lingas, kalba:

— O tai, sūneli, sau užkir
tai!, tai sau užsitarnavau!

— Sztai, teveli,' esi turtin
gas ir jau daugiau nereikesia 
dirbt!

— Asz vaikeli, esu laimin

Palaidojo ji sunūs miszko 
tankmėje, kur paskutine die
na darbavosi ir gailestingai 
lankydavo jo kapa, nežinoda
mas', ka turis daryt ir ka pra
dėt.

ir

ir

gas!
— Tai gal ir asz su 

vieszpatausiu?
— Nežinau, sūneli,

jumis

Daktaras Steven Durovic, 
Yugoslavas Daktaras iszra- 
do nauja būda vadinama 
“Krebiozen” gydyti žmones 
nuo vėžio ligos. Jis apie tai 
kitiems Daktarams pranesze 
Chicagos mieste, kur buvo 
vėžio ligos gydymui Dakta
rai susirinkę pasitarti.

arba pradžia
SKAITYMO

. .(jr...
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in ko
kia tu tiksi tarnyba, kas busiąs 
tavo ponas?

Apsidairė yaikinas, bejiesz- 
kodamas anos moteris.

— Jei ji man laime priža
da, tai in ja kreipsiuosi! Tarė 
sūnūs.

Bet moteris jau atsitolino ir 
karaliszkas tėvo sostas pradė
jo slinkti tolyn ir tolyn, o vai
kinas pasiliko pats vienas nak
ties tamsybėje.

Ar tai 'buvo sapnas, ar tik
ras apsireiszkimas ? .

Ryto laika, kai pabudo, ausz- 
ra pažvelgė in grinezia, lovoje 
gulėjo tėvas, darbiniais rubais 
apsisupęs, gulėjo ilgai ir in 
darba nekele.

Vaikinas paszoko, pakratė 
ji už peties. Petys kadaravo ir 
buvo bejiegis. Kirvininkas bu
vo numiręs! Rankas turėjo; 
juodas ir sugrubusias, sąnarius 
sudžiuvusius, buvo tokis, kaip 
paprastai. Tiktai raukszles nuo 
veido iszsilygino ir veidas bu
vo paraudės, gražus, szviesus, 
panaszus tam, koki regejo ka- 
raliszkam soste besėdint.

— Teveli, suszuko vaikinas 
nusiminusiu balsu, o tai kara
lium buvote palike ir sztai jus 
mirtis paėmė! Prakeikta, pra
keikta, nedavė jums dovana 
nusiramint. O senis kirvinin- 

l kas szypsojosi!

na, skaistuole, szypsaneziomis kuris su kanklėmis vaikszczio- 
akimis ir gėrėjosi jo gražumu i jo po kaimus.
ir iszvaizda.

— O sztai mano ponia ir 
laime man prisiunezia! Galvojo 
vaikinas.

Tai buvo nuostabi vasara. 
Tiktai dainąs, ir gėlos ir juo
kai.

— Pasilik-gi pas mane, 
pauksztele. Palauk, kol mano 
ponia mano- užmokesni atne- 
szianti. j 
szysiu aukso, gražiu

— Sveikas, isztikimas ■ kir
vininko, tave dėkingai atsime
na tavo ponia! Tare.

O kirvininko isz gailesczio ir 
silpnybes szirdis sutvaksėjo.

— Ka jus kalbate, seneli! 
Ji mane neatsimena, užmirszo!

O senas kanklininką suskam
bino kankles ir pradėjo jam 
dainuot apie ta ponia, naszle, o 

aszarosAsz tau isz jos iszpra- isz jo senu akiu jam 
rubu ir riedėjo.

baldu, kambarius ir arklius. Ji j
labai galinga ir mane mylinti, 
neatsakysianti!

Pasiliko’ mergina visa vasa-j Kirvininkas in geresnius ponus 
i nekeliavo.

Tiktai jau nesvajojo, kad vi
sa miszka pakirsias ir jau ne 
dainavo bedirbant.

Taip ir tas ja mylėjo.
Ir velei paskiau paszkejo 

kirvis miszke ir virto medžiai.

Lusznele ugnele užgeso ir 
duona supelijo ir seno kirvi
ninko kirvis kampe pamestas 
rūdijo.

Simus, 'buvo kaip tarnas be 
tarnystes, kaip žmogus neži
nantis kelio. Bet sztai viena 
vakaru, begryždamas nakezia 
savo lusznele, paregėjo per 
langeli žiburio liepsnele.

Incjo in žemai nusilenkė, o 
szirdis nepaprastai plake. Mo
teris tamsias rūbais sėdėjo prie 
ugniavietes ir šzveite rudis nuo 
kirvio, likusio po.tevo mireziai.

— Padek Dieve, tamstai, 
susznafoždejo nedrąsiai vaiki
nas.

— , Dokui! Buk sveikas, vai
keli! Atszove. Išžengiau czio- 
nai, idant nauja tania vietoje 
pasodinus. Darbas neprivalo 
sustot, nes esą, didelis, ir il
giems metams tesis; ta vieta 
turi but užmirszta, mano gera 
turiu pavest in naujas rankas. 
Ar nenorėtum po doringo tėvo 
mireziai prisimint jo pareigas?

— O kokia man, tamsta, 
duosi dovana ir užmokesni?

— Duosiu tau laime 
vieszpata viniai

— Kokia tėvelis gavo, 
numirė. Duok tamsta, man
ankseziau, idant pasigerecziau.

— Pasigėrėsi! Koks darbas 
toks ir pelnas! Tavo tėvas daug 
dirbo, daug nuveikė.

— Asz daugiau padarysiu; 
asz, sakau, tamstai, kad visa 
szi miszka ant žemes paguldy
sim

— Tegu Dievas tau padeda!
— ’Ar ilgai man reikėsią 

laukt užmokesnio ?
— Atsiusiu tau laime ir at- 

nesziu vieszpatavima, jeigu tik 
busi vertas. Mano žodžiuose nė
ra prigavimo.

— Tuomet pasilieku tams
tos tarnu.

I

— Priimk-gi tėvo kirvi ir 
inkurta ugniaviete. Ar tikrai 
mane myli ?

Ir pakilusi, padė jo savo ran
kas ant jo galvos ir priglaudę 
ji prie savo krūtines. O jam 
pasidarė taip gera ir malonu, 
kaip motinos glebyj.

— Myliu, tamsta, myliu! 
Atsiliepe isz dvasios gilumos.

— Mylėk, nes esu naszle ir 
naszlaite ir mano visa laime 
tai jusu meile ir darbas.

— Asz dirbsiu tamstai, 
kaip -tikrai motinai!

— O asz tavęs neu'žmirsziu 
ir szimteriopai užmokėsiu!

Ir dar karta prie szirdies ji 
priglaudę, ir atsitolino.

O jis ir dienos nelaukė ir 
szoko in darba.

Kirvis miszke paszkejo, vir
to medžiai, kirvininke buvo 
jauna jiega, darbas ėjo, kaip 
isz pypkes.

Net stebėjosi pravažiuojan
tieji žmones ir pirkiai, kad vie
nas kirvininkas tiek daug galis 
nuveikti O jis nejauto nuovar
gio, nukirstu medžiu neskaity
davo, ir dirbdavo paskui save 
nesidairydavo.

— Visa miszka nuversiu, 
savo poniai darlinga szali pa
darysiu. Kas man ten, turiu di
dele jiega.

Praėjo metai ir kiti ir treti. 
Miszkas kaip stovėjo, taip ir 
pasiliko bestovįs. Vaikinas isz- 
augo ir iszbujojo, buvo gražus 
ir drūtas, kaip ąžuolas, dainuo
damas darba dirbdavo. Tas 
dainas iszgirdusi, atėjo mergi

ra, pasiliko ir rudeni.
Bet ponia su užmokesniu ne i 

ateidavo! Kirvininkas medžius 
kirsdavo ir apdirbdavo, mer
ginai inkirejo ir nusibodo gy 
vent vargingoj lūšnelėje, min-į 
tant juoda duona.

Nebuvo nei aukso, nei rubu, 
sei baldu, nei arkliu!

Aplinkui buvo neiszoinamas 
miszkas, vargas ir darbas.

— Kur-gi ta tavo ponia? 
Kas-kart labiau nekantrauda
ma klausdavo. /

— Ateis! Tikinsziai atsa
kydavo.

— Kvailas! Veltui prigavi- 
kiai tarnauji. Asz nenoriu 
laukt nes žinau, kad nieko ge
ra nesulauksiu.

Ir pamėtė ji. Nuėjo iii''žmo
nes, in derlinga szali, kur žai
džiama ir dainuojama, kur vi
si lyg svesziai naudojasi gyve
nimo gėrybėmis.

Kai jos neteko, jis kirvi tren
kė, ir ilga laika be darbo pra
sėdėjo.

Pirma karta gyvenime jam 
susopėjo pecziai užsidegė nuo 
darbo atsiradusios ant ranku 
pūsles ir žaizdos, indubo akys.

Paskui iszsiruosze kelione 
merginos jieszkot, bet idant ta 
miszka pereit, jos ribas pare
get.

Keliavo ir keliavo, o miszko 
galo nesimato.

Tuomet insitikrino, kad 
miszko nesakiusias ir led-ne-s 
led jame maža pedsaka pra
kirstas ir kareziai apsiverke.

Tiek pasiryžimo ir jiegos 
sunaudojo, ir ženklo nesimato.

I Žmogaus gyvenimas skubiai 
į apraszomas, iszleto pergyvena
mas. Diena isz dienos slenka, 
kaip vienodi poterėliai; kirvi
ninkas ju neskaitydavo, tiktai 
jos paezios mažucziais bniksz- 
niais iszraszydavo jo veidą. Isz 
tu brukszniu, ženkleliu metai 
darydavo gilesnius ženklus ir 
tuomet jis juos jausdavo. Jaus
davo, kad kojos stingsta, kad 
pecziai sunkėja, kad sąnariai 
sopa. O miszkas, kaip stovėjo, 
taip ir pasiliko bestovės^ Viena 
ir kita karta liga ji ant lovos’. 
parbloszke, viena ir kita karta 
sugryždavo in ji nusiminimo1 
banga, ir sustodavo darbe ir 
miglotai žiūrėdavo in .juoda be 
ribų miszko giluma, o paskui 
prikaldavo lupas, stabdydavo- 
nerimavimą ir kirta, kirto — 
kas-kart darydamasis liūdnes
nis ir ramesnis.

Vienok da dvasios gilumoje 
tikėjosi savo ponios atsilanky
mo ir dovąnos. Kartais gryžda-

(Tasa Ant 2 puslapio)

Po keliu dienu „sugryžo in 
savo lusznele ir buvo susirū
pintas.

— Eisiu skaliu! Galvoja. 
In geresnius' ponus, in lengves
ni darba, kur mane apkainuo- 
ia ir pagirsia, kur nežūsiu 'be 
garbes ir žinios, kaipo nežino
mas kirvininkas. ,

Bet dabar, ji vėl gailestis1 ap
ėmė, jis gailėjosi tiek iszkente- 
tu metu prakaito ir skausmo, 
ir to darbo, kuri atliko, L 
darbo, kuris pradėtas, ir sėdėjo 
sviruodamas.

Ir taip ji užtiko keliaujantis 
dainius, :

Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

This April, 176 years after the original 
Minute Men fought the battle of Lexing
ton, our country is once more forced to 
defend those rights. The ultimate suc
cess of this Defense effort depends on 
the maintenance of a sound national 
economy. You should have an impor
tant part in this defense effort which 
can be fulfilled by the purchase of U. S. 
Defense Bonds. Buy them now and buy

’ j them regularly. Review your budget 
il' to today and then enroll for the Payroll

Savings Plan where you work or the 
Bond-A-Month Plan at your bank.

U. S. Treasury Department
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— Gražus oras.
— Laikas greit bėga. Jau

• artinasi menesis Gegužis.
— Daug žmonių randasi be 

darbo, o žmoneliai in kitur isz- 
Važineje jieszkoti giliukio.

— Laikas bus permainytas 
Nedelioj, Balandžio (Apr.) 29- 
ia diena. Laikrodžiai buis pa
stumti greieziau viena valanda 
ir tesis iki Rugsėjo (Sept.) 23- 
czia diena.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Morkaus Evangelisto ir 
Apasztalo. Taipgi ta d. iena 
1945 metuose San Francisco 
konferencija prasidėjo.

— Ketverge SS. Kieto ir 
Marcei. Ir ta diena 1949 metuo
se Amerikos Laivyno Sekreto
rius John Sullivan pasitraukia 
nuo savo vietosi, kai Karo Szta
bas sustabdo statymą didžio 
kariuko laivo, kuris vežtu ka- 
risizkus eroplanus; Ir ta diena 
Konferencijos atminimas ap- 
vaikszcziojamas Alabama, Flo
rida, Georgia ir Louisiana 
valstijose.

—: Szimet (Motinos Diena’ 
pripuola Gegužio (May) 13-ta 
diena, o ‘Tėvo Diena’ pripuola 
Nedėlioję, Birželio (June) 17- 
ta diena.

— Petnyczioj Szvento Pet
ro Kaniso. Ir ta diena 1822 m., 
gimė Generolas Ulysses S. 
Grant, jis buvo vienas ir ga
biausiu ir drąsiausiu karininku 
kai kurioms davatkėlėms bai
siai nepatikdavo, kad jis keik 
davo kaip Kazokas ir gerdavo 
degtine. Syki viena tokia mo
terėle intare ji paežiam Prezi
dentui Lincolnui, kad Genero
las Grant per daug geria, o 
Prezidentas Liucolnas tos mo- 
tereles paprasze kad ji pasitei
rautu koki sznapsa Generolas 
geria, tai Preizidentasi tokio 
sznapso visiems savo karinin
kams pristatys.

— Rusnaku Velykos pri
puola Nedelioj, Balandžio 
(April) 29-ta diena.

GEN. MACARTHUR
PERSPĖJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Musu Szeimininkems: Jei
gu jusu vyras, parejas isz 
darbo pyks ir pradės plūsti, 
kad vakariene nepagiminta, 
jus galite labai lengvai pasi
teisinti, sakydamos, kad jus 
visa diena praleidote žiūrė
damos in “Televizija” ar 
klausydamos per radi j a kai 
musu Senatos Komisija tar
dė ir kvotinėj o tuos bagotus 
ir labai visu gerbiamus raz- 
baininkus, gemblerius.

Senato Komisija kuria 
da Senatorius Kefauver 
kele daugiau žingeidumu
gu kuri kita televizijos ar ra
dijo programa Amerikoje.

Ant tos programos mes 
mateme ar girdėjome tokius 
gerbiamus ir visu gerbiamus 
razbaininkus kaip: Frank 
Costello, Frank Erickson, 
Joe Adonis, Virginia Hill, 
kuri buvo užsidėjus ir gal 
dabar užsideda su visokiais 
razbaininkais, ir kuri szim- 
tus tukstaneziu doleriu yra 
gavus isz tokiu razbaininku 
už jos suteiktas malones,

ve-
su-
ne-

Ambasadorių O’Dwyer ir 
daug kitu tokiu razbaininku 
ir politikierių.

Szitas Senato Komisijos 
tardymas New York mieste, 
parode kas ir kaip valdo mu
su kraszta. Pasirodo kad ne 
musu teisetinai iszrinkti po
litikieriai, bet razbaininkai, 
gembleriai ir žulikai valdo 
musu kraszto reikalus!

Ta Senato Komisija buvo 
pasirengus savo darba nu
traukti pradžioje szio mene
sio, bet dabar jos darbas yra 
nustatytas del keliu menesiu 
daugiau.

Visi Amerikiecziai gali 
pasiklausyti, pasižiūrėti ir 
pasiskaityti kaip žulikai, 
razbaininkai ir praseziausio 
plauko politikieriai valdo 
musu kraszta.

Tie Senato Komisijos tar- 
dymi parode kaip mes turė
tume su sarmata prisipažin
ti, kad musu krasztas yra to
kiu razbaininku valdomas!

Shenandoah, Pa. — Mieste 
laikas vela permainytas Nede
lioj, Balandžio (Apr.) 2.9-ta d. 
Tasai laikas vadinamas “Day
light Saving Time” ir laikro
džiai turi 'būti pastumti grei- 
cziau viena valanda, ir tas lai
kas tesis iki Rugsėjo (Sept.) 
23-czia diena.

— Juozas J. Recklitis, nuo 
421U E. New York uly., praszo • . ■ r -„r f ■
Pottsville’s korto, kad permai
nytu jo pravarde nuo Recklitis 
ant Grąžei. Iszklausmias Reck- 
laiczio aplikacijos bus Birželio

• • z i f 18-ta diena.

Slienadoryje.

Frackville, Pa. — Sirgdamas 
per keletą menesius, miesto gy
ventojas, Andrius Bagotskis 
nuo So. Railroad uly., numirė 
Petnyczioj 'po piet, savo na- 
.muose. Ginies Lietuvoje, atvy
ko in Amerika 1920 metuose. 
Buvo angliakasis. Velionis ne
turėjo jokiu giminiu. Grabe
lius Nice laidos.

Girardville, Pa. — Ona Yeso- 
laitiene, naszle a.a. Kazimiero 
Yesolaiczio, nuo 28 E. Ogden 
uly., numirė Seredos vakaru, 
Ashland ligonbutejė. Velione 
sirgo nuo Balandžio 5-ta diena. 
Gimė Lietuvoje, (po tėvais va
dinosi Peteraviez-Rainys), at
vyko in Slienadoryje, o 1924 
metupsę apsigyveno Girardvil- 
leje. Prigulėjo prie Szv. Vin
cento parapijos ir bažnytiniu 
moterų draugijų. Paliko dide
liame nuliūdime: keturios dūk- 
terys: K. Siihoniniene, J. Mc- 

‘ Donald, G. Powell visi isz mies
to, ir Alma, namie; aunu Alber
ta, William Penu. Taipgi sze 
szis anūkas, dvi seserys: Ag
nieszka Luscziene ir J. Kara- 
viežiene isz miesto. Laidotuves 
invyko Panedelyje su apiego- 
inis Szv. Vincento bažnyczioje, 
-devinta valanda ir palaidota in

St. Clair, Pa. —- Nulindo 
miesto gyventojai kada dagir- 
do, kad Nedėlios ryta apie asz- 
tunta valanda, pasimirė musu 
gerai žinomas gyventojas' Sta
nislovas. Stabingas. Velionis 
sirgo jau nuo Lapkriczio-Nov. 
menesio, ir gydėsi Szv. Juoza
po ligonbutejė, Readinge, ir po 
tam buvo sugryžias namo. Pa
ėjo isz Lietuvos: Suvalkų vals., 
Šeiniu pav., Patriszkiu kaimo 
ir Vęiseiju parapijo 
in Amerika 
vyrukas, 
o po tam
Glair. Buvo angliakasis, bet isz 
priežasties senatvės 'paliauda
mas dirbti jau nuo kokio tai 
laiko. Prigulėjo prie Szv. Ka
zimiero parapijos ir prie R. K. 
Susivien., ir buvo Pirmsedis 
130 kuopos. Velionis buvo ge
ros szirdies žmogus ir mylėtas 
per visus tuos s'U kuriais turėjo 
pažinti. Paliko dideliame
lindime savo 'žmona Ona (po 
tėvais Bartnitskiute); du

nu: Viktorą, isz Reading, ir 
Jurgi, gerai žinomas Gra'borius 
isz Port Carbon. Dvi dukterys: 
Margareta, pati Daktaro Clare 
Frantz, isz Reading, ir panele'' 
Elcnora, slauge, nuilsę, kuri 
tarnauja del “Dede Šamo” Yo- 

i keliama, Japonijoje, taipgi 
j asztuonis anūkus ir seseri Ma
rijona Baubliene, i'sz Lietuvos. 

| Laidotuves invyks Seredos ry
ta, su Szv. Misziomis, Szv. Ka- 

i zimiero bažnyczioje devinta 
valanda ir bins palaidotas in 
parapijos kapines Port Carbo
ne. Velionis' 'buvo skait (tojum

i “Saules” ligi savo mirties. 
'“Lai Dievas suteikia jam ra- 
1 mybia amžina ir lai buna jam 
lengva szios'szalies žemelyje.”

A t vyko 
būdamas jaunas 

in Shenadori miestą, 
in St.apsigyveno

nu-

Stl-

New York, N. Y. Robert 
L. DeMuth, keturios deszimts 
as'ztuoniu metu amžiaus biznie
rius ir bagoezius, iszspruko'isz 
savo sūnaus ranku ir iszszoko 
per langa isz penkto Carlyle 
vieszbuczio, kotelio augszczio 
ir nusižudė. Policijantai sako 
kad jis nusižudė. Jie sako kad 
jo suims, dvideszimts dvieju 
metu amžiaus stengiesi savo tę
va sulaikyti, ir pats kone isz- 
krito per ta langa, laikydamas 
už tėvo.

Harrisburg, Pa.— Ponia He
lene (Morgan) Fine, 42 metu 
amžiaus, žmona Pennsylvani- 
jos Gubernatoriaus, John S. 
Fine, pasimirė Banedelio ry
ta, University of Pennsylvania 
ligonbutejė Philadelphia, Pa.

Jo prakalbos buvo tokios 
jautrios ir jausmingos, kad 
daug žmonių vieszai verke. 
Aszaros riedėjo per veidus net 
ir vyrams.

Savo toje prakalboje jis sta- 
cziai nusistatė priesz valdžios 
visa administracija, sakyda
mas kad valdžiai stoka nu
sprendimo, kad valdininkai 
nežino ko jie nori, nežino kur 
jie eina. Jis sako kad tie, ku
rie dabar nori pataikauti Ko- 
munistiszkai Kinijai yra akli 
ir spangį visos istorijos patyri
mui.

Generolas Douglas 
hur "siulina keturiu 
programa:

1— Laikyti ir ginti 
Salas, nežiūrint kaip ir kiek 
mums kasztuos. Jis sako kad 
szita sala mums būtinai reika
linga, jeigu mes norime pasi
laikyti salų tvirtoves Pacifiko 
vandenyje.

2— Atkirsti Komunistiszka 
Kinija, su ja jokio biznio neda
rydami, ir nukirsti visa Kini
jos susisiekimą, pristatydami 
savo laivyną prie juos krantu.

3— Panaikinti visus tuos už
draudimus, kaslink Kinijos ir 
pavėlinti musu armijai bom
barduoti Komunistu bazes, 
tvirtoves Mandžiuryjoje ir Ki
nijoje.

4— Leisti Generolą Chiang 
Kai-shek, ir jam padėti pultis 
staeziai ant Kinijos.

Kaslink to ketvirto punkto, 
Generolas MacArthur atsikir- 
to keliems Senatoriams, kurie 
sake, kad jis sako, kad reikia 
pasiunsti Amerikieczius karei
vius in Kinija. Jis sako, kad 
nei vienas žmogus, kuris nori ir 
nei vienas Žmogus, kuris nors 

Mčk prete turi; te nereikalau- 
tu. Jis sako kad jis niekados 
nesake ir neketino reikalauti 
kad Amerikiecziai butu siun- 
eziami in Kinija. Bet jis sako 
kad reikia Kinijos tvirtoves 
sunaikinti su musu bombnesz- 
iais. Jis teipgi pasiaiszkino, 
kad tie klysta, kurie sako kad 
jis karo nori ir kita kara ren
gia.

“Asz kara pažystu,” jis sa
ke, “gal daug geriau negu ku
ris kitas ant szio svieto pažys
ta, ir asz žinau, kad nėra nieko 
baisesnio. Asz seniai sakiau, 
kad reikia visus karus panai
kinti; asz gerai žinau, kad.sziu 
dienu karas yra tokis baisus, 
kad ir pergalėtojas ir nugalė
tas nukenezia, kad niekas da
bar karo negali laimėti kad ka
ras nieko neiszaiszkina ir nie
ko nenutaria.

Bet valdžios administracija, 
jis sako, jau taip susmuko, kad 
dabar ji pasiduoda likimui, 
nors musu kareiviai kas dien 
žūsta ant Korėjos karo frunto. 
Korėjoje, jis sako, mes kara ne
galime laimėti, jeigu mes nesu
naikinsime Kinijos tvirtoves ir 
jos bazes. O tokis žygis yra 
musu administracijos uždraus
tas.

Jis šukele nauja szturma, kai 
jis vieszai pasakė, kad visi Ka
ro Sztabo nariai su juo sutinka 
nors nedrysta vieszai taip pa
sisakyti.

Senatoriai tuojaus sukilo ir 
pareikalavo, kad butu isztirta 
ar Generolas MacArthur ežia 
teisybe sake. Prezidentas Tru
manas buvo visiems pasakęs, 
kad Karo-Sztabas stoja su juo

MacArt-
punktu

Formosa

priesz Gon. M^ArthurL M SENATORIUS MIRĖ 
bar aiszku, kad vienas ar kitas 
klysta ar staeziai meluoja!

Gal niekados tiek žmonių 
nesiklausė vieno žmogaus pra
kalbos. Kongreso kambariai 
buvo prikimszti, tukstaneziai 
žmonių stovėjo ant ulyežios 
prie tu kambariu, szimtai tuks- ' 
taneziu žmonių klausiesi per 
rodija irteleviszija. Net ir ki
tu krasztu žmones per radi j a 
klausiesi jo prakalbos.

Generolas MacArthuris var
du nepaminėjo Anglijos, bet vi
si gerai žinojo ir suprato apie 

' kuria tauta jis kalbėjo, kai jis 
pasakė, kad kito kraszto atsto-1 
vai Tautu Saniungoje, reika
lauja kad Komunistisjzka Kini
ja butu priimta in Tautu San- 
junga. Jis Komunistus prily
gino prie gyvates, kuri kerta! 
kur tik jai papuola.

Kai mes apribuojame kara 
vien tik ant Korėjos Salos, jis 
sako, mes pasmerkiame ta ma
ža kraszta nukenteti visus ka
ro baisumus, kai prieszo tvirto
ves yra mums neliecziamos, 
nes musu administracija, su sa
vo nusistatymu tas priesz tvir
toves sergsti geriau negu visi 
prieszo eroplanai negalėtu j u 
apsaugoti.

“Isz visu szio svieto tautu,” 
jis sako, “vien tikmažaKoreja 
iszdryso Komunistams visisz- 
kai kelia pastoti.”

“Kai prieszas mums kara 
paskelbia, tai mes turime pa- 
vartuoti visus savo geriausius 
ir baisiausius ginklus priesz ta 
priesza. Nes jis taip pat daro 
ar darytu, jeigu tik galėtu.”

Užsienio Reikalu 
Žinojas

K AR INI N KM 
PERSPĖTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

GRAND RAPIDS, MICH. — 
Senatorius Arthur H. Vanden- . 
berg, Republikonu Partijos va- 
das Senatorių Užsienio Reika-' 
lu Komisijos, pasimirė Seredoj, 
Balandžio 18-ta diena.

Senatorius ilgai sirguliavo. 
Jis buvo szeszios deszimts sep
tynių metu amžiaus. Jis jau

SENATORIUS
ARTHUR H. VANDENBERG

Generolas Douglas MacArt
hur, baigdamas savo kalba Va- 
szingtone, paminėjo, kad jis 
atsimena sena daina apie ka
reivi, kuria jis, jaunas būda
mas, dainuodavo West Point 
Kariszkoje Akademijoje. Ta 
daina yra labai sena, ir negali
ma surasti kas ja buvo para- 
_mr_ * i . . 
szes. Maž-daug, sztai kaip 
skamba:

Sudie, senasis kareivi,
Saule leidžias, tavo diena 

baigta,
Sudie, senasis kareivi;
Nors dingai, tavo darbai 

gyvena.
Seni kareiviai niekad 

nemirszta;
Jie tik pranyksta,
Seni kareiviai niekad 

nemirszta;
Jie tik pranyksta.
Pranyksta, pranyksta, , 

pranyksta;
Bet vis pasilieka,
Seni kareiviai niekad 

nemirszta,
Jie tik pranyksta.

Ji

Karo Sztabas szita perspėji
mą paskelbė, kai keli karinin
kai prasitarė laikrasztinin- 
kams ka jie mislina apie Gene
rolą MacArthur. Tikrai negali- 

i ma pasakyti ka tie karininkai 
kai tiems laikrasztininkams 
buvo pasakė, bet žinoma kad 
Trumanas buvo iszkoliotas 
kaipo toks ir toks. ,

ANGLIJOS KARA
LIUS PAREISZKA 

SAVO UZUOJANTA

nesveikavo nuo 1949 metu, ka
da jam buvo padaryta operaci
ja, Jis biski buvo susveikes ir 
ant trumpo laiko gryžo in savo 
darba. Bet Balandžio menesy
je, 1950 metuose jis vėl ėjo ant 
operacijos.

Senatorius vedas du syk. Jo 
pirmutine žmona (Elizabeth 
Watson) mire 1916 metuose, o 
jo antroji (Hazel Wittaker, isz 
Fort Wayne, Ind.) mire perei
ta Birželio men., 1950 m.

Jo trys vaikai buvo prie jo 
lovos kai jis pasimirė.

Senatorius parėjo isz pa
prastu darko žmonių. Jis siū
davo balnus, paskui buvo lai- 
krasztininkas ir redaktorius ir 
po tam pasiekė augszta Sena
toriaus vieta.

Jis uoliai darbavosi intikinti 
Kongresą, kad reikia sutverti 
Tautu S an junga.

Ėjo gandai kad jis gali būti 
kandidatas in Prezidentus.

Priesz Antra Pasaulini Ka
ra, Senatorius Vandenberg vis 
sake, kad mums nereikia kisz- 
tis in kitu krasztu reikalus, 
kad mums reikia tik savo ru- 
težius gerai apginkluoti. Bet 
po to karo, jis buvo vienas isz 
pirmųjų reikalauti kad mes 
duotume pagelba ir kitiems 
krasztams, kad jie sudarytu 
Europoje rubežiu priesz ben
dra priesza.

Ne visi Republikonai visa
dos sutiko su Senatoriaus nusi
statymais, bet jo iszkalbingu- 
mas visus sutaikindavo ir pa
laikydavo j u tarpe vienybe.

Laidotuves invyko Subatoj, 
antra valanda po pietų.

ANGLIJA
PASKOLINA NELAIME ANT

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

milijonus svaru pinigu. Musu 
pinigais tai yra $11,200,000.

Anglija sako, kad tie pinigai
yra Yugoslavams reikalingi

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Žuvusiu Jurininku 
Szeimynoms

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Laivyno virszininkai 
pranesze kad jau nėra visai vil
ties kad kas iszliko gyvas ant 
to povandeninio laivo, subma
rine, “Affray” kuris nuskendo 
szesziolikta diena szio menesio.

Daug laivu pribuvo prie tos 
vietos kur tas submarinas bu
vo nuskendęs ir ilgai jo jiesz- 
kojo.

Isz pradžio buvo vilties kad 
tie jurininkai isz to paskendu
sio submarine patys iszlys, su 

‘intaisytais tokiam atsitikimui 
intaisais. Bet taip nebuvo. Pas
kui dar buvo vilties kad jeigu 
tik tas submarinas bus greitai 
surastas, tai dar gal butu buvę 
galima visa ji iszkelti. Bet ir 
tas viltis užgeso.

Karalius Jurgis Szesztasis 
pareiszke savo ir Karalienes 
užuojauta žuvusiu jurininku 
szeimynoms.

NETEKO KETURIU
SVARBIU DARBU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

yra vien tik Amerikos. Kaipo 
viso vaisko Amerikoje virszi- 
ninkas, Prezidentas Trumanas 
gali paskirti ir paszalinti toki 
komandoriu. “Jis taip ir pada
re!’’

New York, N. Y. — Sovietu 
Ukrainu krasztas dabar turi 
nauja Premieriu, ir niekas ne
žino kas atsitiko su senuoju 
Premieriu. Szitos žinios buvo 
mažomis literomis iszspauzdin- 
tos “Pravda” laikrasztyje, ku
ris iszeina su Kremlino žinio
mis. Naujas Premieras yra V. 
V. Matskevitch. Visos Vakaru 
krasztu knygos apie diplioma- 
tus ir tokius premierius rodo 
kad Ukrainu Premieras yra, ar 
tikriau sakant buvo, D. S. Ko
rotchenko: Kas su juo atsitiko 
ir kur jis dingo Kremlino 
“Pravda” laikrasztis nei ne- 
vaptclia.

Penkiolika lavonu nuo “Es
so Greensboro” laivo buvo su-

kad jie galėtu pirktis jiems rei-' rasta, ir penki gyvi buvo isz- 
kalingo tavoro del savo krasz- traukti isz mariu.
to pramones.

Anglija paskelbė, kad ji duo-' nakti jieszko kitu dingusiu. Ir 
da ar paskolina tiek pinigu Yu-' apie tuzinas laivu pribuvo prie 
goslavams, kai Prezidentas tos vietos.
Trumanas tiems patiems Yugo
slavams buvo paskyręs $29,- 
000,000.

Czia, rodos, geras darbas, 
bet mums keistai iszrodo, “kai 
ta pati Anglijos valdžia isz mu
su tiek daug pinigu praszo ir 
reikalauja!” r •>. Mahanoy City, Pa,
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