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NEMATYTI TAIKOS!
Isz Amerikos Sukilėliu Nužudyti

NEPATINKA
•KALĖJIMAS

NEW YORK, N. Y. — Ponia 
Ethel Rosenberg, kuri buvo 
neseniai pasmerkta mirties 
bausme, už tai kad ji iszdave 
daug paslapcziu Sovietu Rusi
jai, dabar nusiskundžia kad 
jai nepatinka jos kalėjimo 
kambarys. Ji dabar stengiasi 
Amerikos valdžia priversti, 
kad jai butu kitas kambarys 
paskirtas.

Tai kur boba! Ar galėtumėte 
insivaizdinti jos draugus, So
vietus, leidžiant pasmerkta isz- 
davika reikalauti isz Stalino 
kad jis parodytu kodėl ji ne
gali gauti patogesnius kamba
rius kalėjime!

Mes gerai žinome kad net ir 
tas kuris yra tik intartas už 
iszdavima greitai nugalabin
tas Rusijoje. O tie kurie tenai 
laukia bausmes ar pasmerkimo 
ne tiek gyvena, kiek stena bai
siausiuose kalėjimuose. Niekas 
ju įalso ten negirdi ir neklau
so. Jeigu jiems tie kalėjimo 
kambariai nepatinka jie gali 
pastipti.

Ponia Rosenberg sako, kad 
jai gyva korone tupėti kamba 
ryje, kuris randasi taip arti 
to mirties kambario, ir kad jos 
vyrui “gyvas pragaras” žinoti 
kad jo mylimoji žmonele ran-

Philippinu valdžios ka- 
riszkas policijantas žiuri in 
dvieju Amerikiecziu ir vieno 
Australieczio lavonus. Visi 
trys buvo “Huk” sukilėliu 
nužudyti, netoli nuo Antipo- 
lo, trisdeszimts myliu nuo 
Manila miesto.

Nužudyti buvo Ponia Alice 
Irene Wilkin Hardie, ketu
rios deszimts dvieju metu 
amžiaus, isz Hilmar, Califor
nia; Donald Dapuana, dvi- 
deszimts penkių metu am
žiaus, isz Australijos, ir

John Hardie, penkios de
szimts trijų metu amžiaus 
isz Condon, Oregon.

Szitie “Huk” sukilėliai 
Philippinuose gyvena kal
nuose, ir paslaptomis, nak- 
czia prisiartina prie miestu, 
vogti ir žudyti. Philippinu 
armija, rodos, negali ju nei 
suimti, nei iszžudyti, nes jie 
labai slaptai viską daro, ir 
kas dar sunkiau, tai yra kad 
daug žmonių jiems pritaria 
ir gelbsti.

□ □ □ ,

dasi tokioje baisioje vietoje!
Butu labai gerai ne tik po

niutei, bet ir jos mylimojui vy
rui, jeigu butu galima dabar 
ju perkelti in viena isz tu So
vietu kalėjimu.

BUVĘS GENEROLAS 
NUTEISTAS

—

Antru Kartu In Kalė
jimą; $15,000 Baudos

—

BALTIMORE, MD. — 
Bennett E. Meyers, buvęs La
kūnu Sztabo Generolas buvo 
nuteistas ant vienu metu ir vie
nos dienos in kalėjimą ir turi 
užsimokėti penkiolika tukstan- 
cziu doleriu baudos, už tai, kad 
jis neužsimokejo szeszios de-1 
szimts viena tūkstanti ir ketu
ris szimtus doleriu taksu.

Buvęs Major Generolas prie 
visko prisipažino kad jis yra 
kaltas. Jis yra penkios de
szimts penkių metu amžiaus, i

Ji buvo galima iluteisti ant 
trisdeszimts metu in kalėjimą 
ir uždėti szeszios deszimts 
tukstancziu doleriu baudos —i 
penkis metus ir deszimts tuks-' 
tancziu doleriu už szeszia pra-j 
sikaltimus.

Vienas prasikaltimas prie 
kurio jis prisipažino buvo, kad 
1941 ir 1942 ir 1946 metuose jis1 r!-' r-;'/"

daug pinigu paslėpė ir už juos1 pasimirė, neilgai po tam kada
taksu nemokėjo.

Per ta laika valdžia priparo- 
de, kad jo ineigos buvo $209,- 
556, ir kad jis turėjo užsimo
kėti $90,986 taksu. Vietoj to jis 
pasakė, kad jo ineigos buvo tik 
$90,076 ir jis užsimokėjo tik 
$29,585 taksomis.

Generolas Meyers buvo pir
kimo agentas Lakunu Sztabui 
Vaszingtone ir in Dayton, 
Ohio.

Vasario (Feb.) menesio pir
ma diena jis ka tik buvo iszleis- 
tas isz kalėjimo, kur jis buvo 
iszbuves beveik tris metus. Jis 
buvo tenai patupdintas ant nuo 
dvideszimts menesiu iki pen
kių metu, už tai, kad jis papir
ko viena svietka po prisieka 
pameluoti Senato komisijai.

Per kara jis buvo sudaręs 
palszyva kompanija, kuri gavo 
daug dideliu ir riebu kontrak-j 
tu isz valdžios.

jis buvo susimuszes su John 
Santina, trisdeszimts septynių 
metu amžiaus sztorninku.

Troilo buvo nuvesztas in 
Szventos Agnieszkos ligonine. 
Bet jis jau buvo mires. Vienas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BALTI KRYŽIAI 
KORĖJOJE

Gromyko Szidinasi Isz 
Musu

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Sovietu Rusijos Užsienio Mi- 
nisteris, Andrei Gromyko biau- 
riais žodžiais ir su baisiu inir- 
szimu puoliesi ant Amerikos ir 
Anglijos atstovu, sakydamas, 
“nebus gana vietos Korėjoje 
del visu tu baltu kryžių, kryže
liu virsz musu kareiviu kapu, 
jeigu tas kvailas insikiszimas 
Korėjoje nebus tuoj aus baig
tas!”

Per dvi valandas Gromyko 
prikaisziojo, kaltino ir biau- 
riais žodžiais szidino isz Ame
rikiecziu ir Anglu.

Anglijos atstovas Ernest Da
vies ji sustabdė, sakydamas 
kad Gromyko jau visai nuo 
kuoto nusznekejo ir visai pras
tai pasirodė.

Gromyko buvusi Anglijos 
Premiera Winston Churchill 
pavadino “žmogedriu,” už tai 
kad jis buvo pasakęs kad rei
kia paskelbti kara priesz Ru
sija.

Prancūzijos atstovas, Alex
andre Parodi primine ponui 
Gromykui kad tas žmogus ku
ri jis taip szmeižia, su Fr. D. 
Rooseveltu padėjo kara laimė
ti, ir Rusija iszgelbejo.

Gromyko, baigdamas savo 
szlykszczia kalba patarė Ame
rikai kuo greieziausia iszsi- 
kraustyti isz Korėjos, jeigu ne
nori visa ta kraszta savo ka
reiviu lavonais nukloti.

“APVOGTAS”
DRAIVERYS
SUARESZTUOTAS

Nepageidaujamas

Seoul Miestas 
Apsuptas Per 

Komunistus
Eroplanai Nukrito Ir Susprogo 
Carney, Okla.; Gen. MacArthu- 
ris Sutinka Susitikti Su Prez.

9

Trumanu Ir Pasiszneketi; Ven
grai Paleido Isz Kalėjimo Ame

rikieti Robert A. Vogeler
KOMUNISTAI ISZ
TRIJŲ PUSIU PUO
LASI ANT SEOUL

NEW YORK, N. Y. — Dabar, kai Ge
nerolas Douglas MacArthuris yra paszalin- 
tas ir kada Prezidentas Trumanas prižada,

tokyo, Japonija. — Ki kad Amerika nenori dideles vainos Toli- 
niecziu Komunistai isz trijų n . i* „ •pusiu puolasi ant Seoul miesto, RytllOSC, DipliOHlRtRi

kuri Amerikiecziai stengiasi' ve| yl a vilties del Taikos, 
apginti ir palaikyti.

Sakoma kad apie keturi szim- Bet tos “Taikos” kaip

tikisi, kad gal

nematyti, taip

TĖVAS NUDURTAS -. _
Savo Sūnelio Gimta

dienio Diena
PHILADELPHIA, PA. — 

Dvideszimts szesziu metu am
žiaus Daniel Troilo buvo ant 
smert nudurtas savo sūnelio 
gimtadienio dienoje.

Jis sukniubo ant.ulyežios ir

Joseph Anastasia, kurio 
brolis, Albinas, buvo vadina
mas žulikas, žmogžudis, yra 
dabar suimtas ir suaresztuo- 
tas Brooklyne. Senato Ko
misija po vadovyste Senato
riaus Kefauver surado kad 
szitas Joseph Anastasia yra 
neteisetiniai atvykęs in 
Amerika. Jis yra vienas isz 
tu žuliku, gemblerui, kurie 
buvo in teismą patraukti tos 
Senato Komisijos.

PHILADELPHIA, PA. — 
Clarence French, trisdeszimts 
metu amžiaus draiverys isz In
dianapolis, pranesze policijan- 
tams kad vagis nuo jo pavogė 
daugiau kaip penkis szimtus 
doleriu.

Jis sako kad jis buvo sustab
dęs savo dideli troka apie sep
tinta valanda isz ryto ir ėjo in 
restauranta pusrycziu, kai ji 
pasivijo vagis, inspraude re
volveri jam in peczius ir atėmė 
isz jo tuos pinigus. Policijantai 
vėliau dažinojo, kad nieko pa- 
naszaus nebuvo butą. Draive
rys buvo praleidęs daug pinigu 
ir negalėjo savo bosui iszduoti 
atskaita.

NELAIME
KRYŽKELYJE

HATFIELD, PA. — Septy
nios deszimts szesziu metu am
žiaus moteriszke isz Hatfield, 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tai tukstancziu Komunistu ka- nematyti! Tik dar daugiau neramumo da- 
rciviu veržiasi ant visu szonu

z\ -v-v-i -v» -J I »• i z-v z-» r» n 1 1 o ** T? V* O O 1 I O 1

Komunistu sukurstytos straikos invede 
kariszka drausme Irano kraszte.

Anglijos kariszki laivai buvo greitai pa- 
siunsti in Perzijos inlanka, apsaugoti Ang- 

; lu nuosavybes.
Amerika, Anglija ir Prancūzija nesutin

ka priimti Komunistiszka Kinija in savo susi
rinkimus. Santykiai tarp Rytu ir Vakaru 
yra baisiai intempti.

Tautu Sanjungos Sekretorius Trygve Lie 
pasikalbėjęs su Yugoslavijos vadu, Tito, 
sako, kad didžiausias pavojus gresia isz Yu
goslavijos, kur Rusija gali -savo kara pra
dėti, kada tik ii nori.

“Tautu Sanjnnga nieko negali nuveikti 
MAC’ARTHUR SU- kaslink Korėjos! Taikos nebematyti! O 
TINKA PASISZNE- įtuo paežiu laiku daugiau kaip szeszi tuks- 
KETI SU TRUMANU tancziu raudonųjų kareiviu rengiasi ant Ame

rikiecziu pultis ir juos ar iszžudyti, ar in 
mares instumti!”

Amerikiecziai jau yra aplei
dę Munsan ir Unijongbu mies
tus, kurie randasi visai arti 
prie Seoul miesto.

Jau visiems Koriecziams Se
oul mieste buvo insakyta iszsi- 
krausyti. Tai jau treczias sy
kis tiems žmonėms apleisti sa
vo namus. Bet jau pirm negu 
tas insakymas iszejo, daug: 
žmonių buvo jau apleidę savo 
namus ir jau vargingai keliavo 
toliau in Pietus.

Apie trisdeszimtstrys Komu
nistu divizijos veržiasi isz va
karu, ir koks szimtas tukstan- 

j ežiu Komunistu stengiasi pra
silaužti per pati karo frunto 
vidurį.

Kaip ežia dabar bus, sunku 
pasakyti, bet isz visko iszrodo 
kad Amerikiecziams jau vėl 
riestai.

MILWAUKEE, WIS. —
Majoras Generolas Courtney 
Whitney sako, kad Generolas 
Douglas MacArthuris mielu 
noru sutinka susitikti su Pre
zidentu Trumanu ir su juo pa
siszneketi, jeigu tik Preziden
tas ji užkvies peš save.

Bet sztokis Prezidento Tru- 
mano užkvietimas butu Geno- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAM DUODAME I’ASZELPOS?

NEW YORK. — Amerikos valdžia, yra 
pasiuntus visokio tavoro ir maisto Yugosla- 

[Tasa Ant 2 Puslapio]



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt SAPN0R1US kaspJf™
Su 283 Paveikslais

ti ir pavergti pasauli. Priesz ta ; 
mes kovojam, ir tam tikslui 
Amerika szaukia prie savos vi- ,

sus draugus ir alijantus, kurie] No. 119 Keturios 
tiki in laisve ir dorove.

Kelios Isztraukos isz Gen.
MacArthur Kalbos:

Asz in ju kalbu ne su kar
tumu ar susikrimtimu, bet sa
vo gyvenimo saulėleidyje kal
bu tik su vienu tikslu, savo 
krasztui tarnauti.

Komunistu grasinimas yrą 
pasaulinis.... Jo pasisekimas 
vienoje vietoje gresia pavoju 
visoms kitoms vietoms. Negali
ma pataikauti ar Komunizmui 
pasiduoti Azijoje ir tikėtis 

• priesz ji atsilaikyti Europoje, 
ar kitur kur jam kelia pastoti.

Musu apsaugos linija. Pacifi- 
ke yra paczios gamtos mums 
prirengta. Cziames nesirengia
me pultis priesz kuria tauta, 
bet ežia, mes turime gamtos 
mums parūpinta tvirtove.

Asz esu praeityje sakes ir 
pataręs, kad del nei jokiu ap
linkybių mes negalime apleisti 
Formosa Salos, ar ta sala pa
vesti Komunistams. Jeigu Ko
munistai szita sala paimtu, tai 
Philippinu sala jau tik kitas 
butu jiems .'žingsnis. Ir Japoni
ja jau atsidurtu 'baisiame pa
vojuje. Tada jau mes turėtu
me trauktis prie savo rubežiu, 
prie Californijos, Oregon ir 
yaszingtono krantu.

Kiniecziu Komunistu 
puolimas parodo ta. pati jie'gos 
troszkima, kuris pasirodo kiek
viename užpuolike, kuris nori 
visa .svietą užkariauti. Tokiu 
jiegos isztroszkusiu užpuoliku 
buvo nuo pat pasaulio pra
džios.

LIZS1-

Japonija dabar jau ima ly
gintis su kitomis tautomis vi
sais žvilgsniais. Mes tuojaus 
galėsime priimti Japonija kai
po mums lygia, ir už tai svarbu 
kad ji liktųsi “Laisva ir Ne
priklausoma.”

Kai Komunistine Kinija sto
jo in kara Korėjoje, viskas per
simaino; visai naujas karas 
prasidėjo. Del szito naujo karo 
reikėjo naujo budo; teipgi rei
kėjo ir naujo, kiton iszko nusi
statymo politiniu ir diplioma- 
tiniu žvilgsniu isz Administra
cijos. Tokio naujo nusistaty- 
nio nebuvo susilaukta.

Mano nusistatymas kaslink 
Korėjos Karo ir yra toks pats, 
kaip ir visu kitu kariszku va
du, kaip ir musu Karo Sztabo 
Karininku.

Kai kurie man prikisza ir 
sako kad asz noriu karo, kad 
asz rengiu kita kara. Niekas 
nėra toliau nuo tiesos.

Asz žinau ir pažystu 
taip, kaip retas kuris 
žmogus pažysta. Ir nieko asz 
taip neapkeneziu, kaip karo. 
Asz jau seniai kaip stengiuos 
kara panaikinti visiszkai ir ant 
visados!

kitas
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Asz nesibijau nei Japonu, 
nei Japonijos. Asz pasiui|cziau 
visas savo keturias divizijas- 
isz Japonijos in Korėja, be jo
kios baimes. Asz likau Japoni
joje tik su maža sargyba. Ir 
dabar visi mato, kad mano pa
sitikėjimas ant Japonu nebuvo 
tuszczias.

Kiniecziai yra taip nualinti 
nuvarginti, kad jie seks, bet 
kuri vada kuris jiems bet ka 
prižadės.

Dvasinis atsinaujinamas yra 
vienintele musu viltis.

Mano kareiviai manės klau
sė : ‘ ‘Kam mes turime apleisti 
užkariautas vietas?” Asz jiems 
negalėjau atsakyti ar paaisz- 
kinti.

Asz užbaigiu penkios de- 
szimts du metu kariszkos tar
nystes. Kai stojau in armija tai 
buvo visu mano jaunystes sva
jonių iszsipildymas.

Visas svietas jau kelis sy-

kius persimainė ir net apsiver
to nuo to laiko kada asz pada
riau savo prisieka West Point 
kariszkoje akademijoje.

Dabar visos tos, savo jaunys
tes svajones dingo, bet asz vis 
dar atsimenu ta sena kariszka 
daina, kuria mes, jauni kari
ninkai taip szauniai dainuoda
vome: “Seni kareiviai niekad 
nemirszta, Jie tik pranyksta.” 
Tai ir asz, kaip tas senas ka
reivis, kuris stengies savo pa
reigas iszpildyti, taip kaip 
Dievas jam parode, pranyksiu!

Pypkes Durnai

Isz Gyvenimo

Yra tokiu, kurie norėtu Ko-, 
munistiszkai Kinijai pataikau
ti.... Jie yra, isz tikro, akli!
Praeitis mokina, kad pataika
vimas pagimdo baisesnius ir 
kruvinesnius karus.

Asz prasziau daugiau gink
lu ir daugiau kareiviu, bet man 
buvo pasakyta, kad tai negali-

Kai Antanas ir Barbora 
Ėjo pirma syk in pora, 
Buvo jie jauni, 
Lengvuteliai ir ploni. 
Kai Barbora szliuban ėjo, 
Aszarelio daug iszliejo; 
Už Antano eidama, 
Ji tekejo verkdama. 
Ir Antanas griaudinosi, 
Kad jis jaunas ženijosi, 
Kad netenka, del paczios, 
Daug liuosybes sau plaszios. 
Bet praėjo eile metu, 
Viens prie kito apsiprato, 
Ir sulaukė net kelius F
Savo szeimai vaikelius. 
Nei pajusti nepajuto, 
Kad vestuvių seniai butą, — 
Kad jau turi priesz akis 
Metu dvideszimt penkis! 
Kuomet tiek daug metu esti, 
Vėl isz naujo reikia vesti, 
Vėl iszkelti vestuves — 
Paminėt sukaktuves.

> . Pavojaus metu, 'pirmiausia 
) reikia pažinti savo priesza.
> Negalima pasirinkti ginklu ir
> sumanhna kada prieš stiprybe 
S nėr žinoma.
? Amerikiecziai nenusistate 

kas yra prieszas. Jie žino, kad
> slegiantis .p a v o j u s randasi! 
5 Jie žino, kad ju .sūnūs žūsta, ir
> kad gyvenimo patogumai pa- ;
> laipsniai sumažinti. Bet jie vis
> . negali pasakyti ka jie kovoja.
> Ar sziaures Korejieęziai yra 
) musu prieszas? Vienoj prasmėj 
- i taip. Bet visi žino kad sziaures

Korejiecziai nekovotu mus jei
gu jie ncibutu buvo puikiai isz- 
lavinti, apginkluoti ir intrauk- 
ti in kova didesnes jiegis.

Ar Kinu-Komunistai musu 
prieszas? Kinai nepateisinamai 
užpuolinejo Jung. Tautu jiegas 
bet Kinija visada buvo Ameri
kos draugas ir mes turime tikė
ti, kad neįžiūrint visko, ji taip 
ir pasiliks.

Kada mes galvojame apie 
Sovietu Rusija kuri pasislėpu
si už sziaures Korejiecziu ir 
Kinu Komunistu, valduoja 
ju veiksmus, mes esame ar- 
cziau teisybes. Bet USSR yra 
plati ir įsupainuota, ir mes tu
rime da rimeziau pagalvoti 
pakol sužinosim priesz ka 
mums reikia nukreipti musu 
rimeziausias pastangas.

Musu mintyse, Sovietu Ru
sija yra Komunizmo inkuniji- 
mas ir už tad mums yra leng
va manyti, kad Komunizmas, 
kur tik jis pasirodo yra musu 
prieszas. Bet tai nėra teisybe. 
Praeita men., musu Kongresas 
nubalsavo siusti milijonu dole
riu vertes maisto in Yugoslavi
ja. Tikrai yra kad Amerika 
neturi jokiu barniu su szalims, 
kurios turi kitokia ekonomine 
ir politine būda nuo musu.

Ar tai galimas dalykas, kad 
Sovietu Unija yra musu prie
szas? Mes turime ilga drauga- 
vima tradicija su Rusu žmoni- 
mi. Gal mums reikės1 su jais ko
voti, bet musu szirdyse mes ži
nom, kad szie narsus, ilgai ken- 
czianti patvarus žmones siekia 
lygiai-supratimu, kaip ir mes. 
Ir kada kova bus 'baigta mes 
pasisveikinsim ir busime drau
gais.

Ne. Prieszas nėr sziaures Ko
rejiecziai, nei. Kinai, nei Ko
munizmas kaip tekis, nei Rusu 
žmones. Prieszas yra Krem
liaus diktatūra, tas mažas bū
rys vyru. Politbiuras kurie, 
kaip Hitleris priesz juos, jiesz- 
ko inamžinti savo jięga, ir do
minuoti visus pasaulio žmones 
kaip jie vieszpatauja Rusu žino 
nes. Prieszas yra szi agresyvi 
ir imperialistine diktatūra, szi 
centrine klika jieszkodama jie
gos sau ir ne paisė dama kiek 
kraujo ir aszaru, palies visame 
pasaulyje.

Raszydami savo draugams 
ir giminėms užsienyje, Ameri
kiecziai turėtu atsargiai apie 
tai raszyti. Kaipo tauta mes da 
neesam sujudinti ligi piktumo 
ir ligi milžiniszku pastangų to
dėl, kad Nacionalistinis sudė
tinąsias pasireiszkia Azijoj ar 
kitur. Ales nebijom tu, kurie in- 
steigia valdžia, kuriu ekonomi
ne būda yra skirtinga nuo 
musu. Mus sujudino faktas, 
kad vėl szi syki paežio j Rusijoj 
agresorius ir pasaulio užkovo
to jas parode savo tikra veidą. 
Su visomis moderniszko moks
lo tcchniiiikoms ir propaganda, 
jis gresia vieszpatauti prispaus

KAM DUODAME 
PASZELPOS?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

‘‘bet valdžia neprieme, už tai, 
kad tie kviecziai yra per pras
ti!” Ka mes pasakytume, jei
gu ubagas mums pasakytu, 
kad musu duona jam perprasta 
kad jis pripratęs prie geresnio 
Maisto?!

Isz kitos puses, mes gerai ži-
vams, už apie $29,000,000.

Dabar Amerikos Sekretorius
Dean Achesonas praszo ir rei- nome ir esame tikri, kad Pietų 
kalauja, kad mes kelis milijon- Korėjos žmones yra musu isz- 
nus tonu kviecziu pasiunstume 
Indijai.

Paszelpa yra geras dalykas, 
jeigu geriems žmonėms ji eina! 
Bet, ežia jau ne taip gražiai at
sirūgsta. “Mes nesutinkame 
suszelpti Kinija, Pietų Korėja, 
kurie dabar yra Stalinui kelia 
pastoje!”

Yugoslavai, nežiūrint kaip pertekliaus. Bet, jeigu Indijai 
jie giriasi, kad jie yra Stalino j tuojaus pasiusime du milijonu 
prieszai, “jie nėra musu drau
gai.” Yugoslavijos krasztas 
yra Komunistiszkas krasztas, 
Yugoslavijos valdžios vadai 
neapkenezia kapitalistu, 
negalime juos skaitytis kaipo 
isztikimais draugais.

O kaslink Indijos kraszto, tai 
ežia dar praseziau! “Indija, 
tai milijonierių ir ubagu krasz
tas!” Indijos valdovai, vadi
nami “Maharajah” yra bago- 
cziausi už bagoeziausius viso 
svietu milijonierius! Bet ar jie 
nors kiek susirupine, kad ju Mieląszirdystes darbas yra 
žmones badu mirsz? Jiems gy- tikrai geras ir girtinas, 
vastis pigi!

Pirm negu jie praszys isz 
musu iszmaldos, “tegu jie par
duoda nors kiek savo tu žem- 
cziugu, deimantu ir kitu pa- 
puoszalu ir patys savo žmones 
maitina. Tegu jie parduoda 
nors kelis tukstanezius savo tu 
brangiu žirgu; tai bus daugiau &rus, Ukrainus, visus Pabalti- 
pinigu ir daugiau kviecziu!”

Komunistai dabar baisu ler- k
ma kelia, kad Indijos žmones 
badauja o nesiskubiname jiems

' kviecziu pristatyti. Tie Ko
munistai nei nevaptelia, apie 
tuos badaujanezius mužikus ir 
nelaisvius paezioje Rusijoje.

Kanada ir Pakisten pasiuli- 
no kviecziu Indijos valdžiai,

tikimi draugai. O ju randasi 
suvirsz trisdeszimts milijonu.

Jeigu jiems nepasiseks pasi
sėti ryžiu szi pavasari del to 
karo, tai musu szventa pareiga 
bus juos maitinti.

Sulyg iszrokavimp, mes szi- 
ais metais turėsime apie septy
nis milijonus tonu kviecziu
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tonu, kaip ji reikalauja, tai 
mums liks tik penki milijonai. 
O kur visi tie kiti krasztai, ku
rie yra mums isztikimi ir kurie 
teipgi praszo pagelbos?!

Labai greitai gali atsitikti, 
kad mes visiems kitiems už 
dyka savo perteklių iszdalinsi- 
me, o paskui patys turėsime 
pirktis ir dvigubai užsimokėti. 
Galimas daigtas, kad mes ežia 
butume priversti mokėti nuo 
kvoterio ligi pusdolerio už vie
na duonos banduke.

istorijos Meszla-vežis, Grapas apie Eg- 
apie Garžia Haremo nevalnin- Aržinolas ir Uosis, Bndvne, 

, 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.
I No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo supnąs 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniu te 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 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

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

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakosi
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

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

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

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

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

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

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

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

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

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

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

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

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

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

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

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

No.
Duktė 
tuvos.

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

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

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudrąs 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] 
Lietuviszku vaiku. 25c.

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

Bet 
jeigu mums taip jau rupi Azija 
ir Yugoslavija, tai kas tie Va- 
szingtone atsitiko, kad visi 
taip patogiai užmirszo apie ba
daujanezius Korieczius, žuvu
sius ir badaujanezius Priesz- 
Komunistinius Kinieczius, Len 
kus, Lietuvius, Czetnikus, Ven-

jos žmones kurie visi buvo par
duoti in nelaisve?!

Visi jie dabar norėtu ir galė
tu mums padėti, jeigu jie butu 
gyvi.

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

Kitokios Knygos

Katekiz-
Kun. Pi-
haudin

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
, isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 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 galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

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

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

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

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

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

No. 194 Trumpas 
mas pagal iszguldima 
liauskio, su nekurais 
gaiš padėjimais. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
t . e .

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
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. 
tpžr1 Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu 
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso: -

SAULE PUBLISHING CO., 
Mabanoy City, Pa., - U. S. Ą
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J^UBAUSKITE mane, nes 
asz esu žemes nusidėjėlis!

Ir klydau kaip visi klysta, 
bet esu teisingiausias i rmano 
szirdis ras pasitenkinimą, ka
da kalbesiu su meile apie mo
tinos meile!

Motinos Aszaros.

. Ant melsvosios Dubysos 
kranto stovėjo pakrypusi ba
kūže, kurioje nuo senai gyveno , 
vienui viena Pranckiene. Ka- 
daisc ji turėjo sau nusiramini-: 
ma, kadaise ji turėjo parama, 
bet viena sunu paėmė kariuo
mene, kuris sako tolimame Si
bire paliko savo kaulus, kitas 
iszejo Amerikon ir niekas jo 
neinate, niekai- apie ji nerasze! 
Pasakojo bobele Pranckienei, 
kad pastarasis žuvo kasyklose.

Nekarta Pranckiene iszgir- 
dusi tokias kalbas graudžiai 
apsiverkdavo, nekarta dejuo
davo, praszydavo Dievulėlio, 
kad jis nors susimylėtu ant jos 
paskutinio mažiojo Stasiuko, j 
su kuriuo ji dabar gyveno.

■Stasiukas buvo linksmas 
vaikas. Tankiai Pranckienc di- 
džuodavosi savo sunaus isztar- 
tas “mama, kul eitim ?”

O ’didžiausio džiaugsmo 
davo Pranckienei, kada 
Stasiukas pradėjo jau visai
rai vaikszczioti ir gražiai kal
bėti.

Pranckiene už uždirbtuosius 
skatikėlius nupirko Stasiuku! 
naujinteles kelnaites ir gelsvus 
batukus. Viena gražia pavasa
rio diena Stasiukas net kartu 
su mamaite nuėjo bažnyczion. 
O kiek jis ten negirdėto iszgir- 
do nematyto pamate.

— Mama, ar szitas Dievu
lis? Paklausė prisiglaudės prie 
motinos Stasiukas., rodydamas 
mažu pirszteliu in Kristaus 
stovyla.

— Tas vaikeli, Tas! Net 
susijaudinus paaiszkino Pranc
kiene ir pradėjo aiszkint vai
keliui:

— Ten tai sakykla, isz ku
rio kunigėlis pamokslą sako. O 
ten toliau, stovi Szv. Paneles 
altorius. Ten ant balto žirgo 
tai didelis raitelis Szv. Jurgis 
kuris devynioms galvoms sma
ką nugalėjo.

— Mama, asz irgi busiu 
su didžiausiu 

ir inde- 
klausesi

bu
jos, 
ge-

------- o-----—

dure Stasiuku!:
— Nugi matai, kad kuni

gėlis eina pamokslo sakyti, 
pridūrusi atsistojo Pranckiene.

Stasiuku! pasirodė toks ge
ras jaunasis kunigėlis toksi 
szvclniai kalbantis. Stasiukas 
pasižiurėjo da karta in Szv. 
Jurgi ir insivaizdavo save di
deliu karžygiu.

— Jei padarytu man toki

TARADA1KA
★ ‘ *

Viename miestelyje, 
Kokia tai bobele,

Pradėjo gert ir uliavote, 
Visus pinigėlius isz bankos 

iszeme,
Ir iszpyszkino net in

lanka kas nors kai Beniu An
taniuko, asz nugalecziau visus 
kas ant mamaites ar ant gerojo 
kunigiuko užpultu, maustė vai
kelis ir glaudėsi stipriau prie 
muro. Ka kunigėlis pasakojo, 
tai Stasiukas mažai k a suprato, 
bet kai viena karta kaž-ka ku
nigėliui Užrikus ir parodžius 
drebaneziomis rankomis in Di- 
diji Altorių, mamaite pradėjo 
balsu verkti, tai ir Stasiukas 
pasileido, nors ir nežinojo nei 
pats ko verkias.

Praslinko keli metai kaip 
sapnas. Stasiukas’ augo didyn, 
bet Pranckienc linko in kupra, 
suseno ir tankiai ji sirgdavo.

Tankiai Pranckienc sededa- 
į ma prie židinio džiaugėsi savo 
riebiu Stasiuko veidu, žydrio-

ruos maeziau tavy permaina, 
kad tu taip iszbales spraudai 
kraujais ir, nieko neimi in bur
na, dejavo ji.

— O Dieve, bet kuo asz 
kaltas1, kad mano szirdis jau 
nieko nenori imti, drebanezio- 
mis rankomis ■spausdamas mo
tinos galva dejuodavo Stasiu
kas ir žiūrėdavo jon iszganymo 
laukdamas. Stasiuku! parvežė 
kunigą, kuris ilgai su ligoniu

Jam vis ėjo blogyn. Viena 
mikli jis pradėjo klojosi:

— Mama, žiūrėk kaip liūd
nom akim in mane smuikelis 
žiuri.

— Ne jau, Staseli, bet tu 
klejoji ir nakezia nieko nema
tyt. Miegok Staseli, ramindavo

GEGUŽIS — MAY

Stasiu-

toks! Stiebėsi 
d ži augs m u S t as i u k a s 
jes pirszteli in burna 
motutes.

Su užus vargonams
kas net kruptelejo ir iszsigan- 
des pasižiurėjo in ta puse isz 
kurios sklydo muzika.

Prasidėjo Miszios. Pranckie
nc mokiesi, meldėsi ir meldėsi. 
Retkarcziais ji pakeldavo asza- 
rotas akis prie Jėzaus Kanczios 
ir vėl insiskriaubusi' iii skepe
tos kampa verkdavo. Jai prisi
minė dabar tie, laikai, kada bu
vo gyvi jos pirmieji sūnūs. Pa
sibaigė ir Miszios ir nustojo 
vargonai uže, bet Pranckienc 
iiiremusi savo skausmo iszvar- 
ginta galva in szalta piliorių 
maustė, verkei Jos mintys 
skrajojo apie nelaimiu ir kan- 
cziu laikus!

— Mama, o kas ten lipa 
augsztyn? Staiga kumsztelejo 
Stasiukas motina, visa laika 
ramiai sėdėjas ir žiurejes in 
blizganti žirondeli.

— Ach, tai ir Evangelija 
atsikvoszejo Pranckienc ir lyg 
paini rszusi tas kanezias, o apie 
szventa vieta maustydama pri-

Sztai atidavė puse turtelio, 
Del savo jaunikiui,

O tasai ir iszpyszkins, 
Kaip ta bobele apsistos. 

O josios nelaimingas vyras, 
Dabar mausto ir dūmoja, 

Apie savo vaikus, 
Kur ju nelabj. motinėlė 

apleido, 
Del prakeikto jaunikio. 

Kaip tas viiskas pasibaigs, 
Tai da nežinia, 

Bet kai Į) daugiau dažinosiu 
Tai vėl apie ta porele 

pagiedosiu.
* * *

Tas miestas Paplsville 
nelaimingas, 

Už tai kad randasi keliolika, 
mergicos, 

Kurie niekam nevertos, 
Mat, guzute geria,

V a ž i n e j a aut o b ii i a i s, 
Ir baisiai liežuvauja, 
Jokios giedos neturi, 

Ant publikos kalbu nežiūri, 
O ka jau nekurto bobeles, 

Isztikruju netikusios, 
Pas kūmutes savo nueina, 

Guzute neszioja, 
Per diena girksznoja, 

O kada ju vyrai pareina, 
Jokio valgio negauna. 
Tai sakalelei negerai, 

Nuolatos g i i11 u o k 1 a u j a t e, 
Kad jus velniai pagriebtu, 
Tai nors ramybe namie bus.

* * *
Isz apylinkines Vestu žinių 

turiu, 
Apie gyvenimą tenaitiniu 

bobelių, 
Bet apie ju szvaruma negaliu

mis akutėmis geltonais galvos j verkdama Pranckiene. 
plaukais, kurie nekerpami vai
ką rode panaszu in mergaite.

— Mama, asz sziandien
J i parnesziu is*z Dubvsos van- 
*' i i • n ’ • •¥|dens, pakūrensiu krosnį ir pa- 

szildysiu barszczitis, bet ma
maite, klausykite manes ir pe- 
nusisizlaldykite, maldavo Sta
siukas in serganezia motina.

— Ach ir kokia asz laimin
ga kad turiu nors Stasiuką, 
džiaugėsi Pranckiene žiūrėda
ma in savo augi i.

Viena ausztanczio pavasario 
diena, kuomet'lazdynuose pra
sijuokė pirmosios melsvos ži
buokles — Pranckienes bakū
žėlė taip pat stovėjo pakrypusi 
in viena szona lauke ant vir
ves plaiskesi padžiauti balti
niai, szvelnaus pavasario vėjo 
judinami, o viduje ant lovos 
gulėjo Stasiukas ir liūdnomis 
akimis vedžiojo po kambari. Ji 
trauke ilgesys in laukus vijo
jo tykus vakaras, kuris ženge 
taip tykiai ramiai kaip auluo
tas in palaimintos žemes žmo
nių szirdis, neszdamas joms 
paslaptinga ramuma. Jis atėjo 
in žeme su nauju pavasario 
gandu, su nauju ramumu kuris 
palaimina viską.

Stasys blaszkesi lovoje ligos 
prispaustas. Retkarcziais jis 
prisilenkdavo prie mažo lange
lio ir tamsiomis akimis žiūrė
davo per ji, ar negryžta isz 
miestelio motina. Bet ežia jam 
bežiūrint susidurdavo jo akys 
su sprogstaneziu gluosniu ir 
jame iszpiaustytu smuikeliu, 
tada Stasio akyse pasirodyda
vo aszaros. Pasirodė jo aszaros 
dabar jis vėl puolė lovon ir il-

■ gai joje blaszkesi, jau nežiūrė
damas sielos atgimstanezio pa
vasario grožiu. Pranckiene 
verkdama slauge Stasiuką.

— Ir kas tau vaikeli ežia 
taip pasidarė ? Asz lyg nuo žie-

Neužilgio pavietre gali ten 
atsilankyti,

Per gorima, prie darbo 
nesiima,

Purvu isz nameliu neiszvalo, 
Maista visai nepataiko, 
O namai, kanapai pilni 

bamba tie r iu,
' Net sarmata pasakyt.
Vyrai daug kensti turi, 
Kaip in ta viską žiuri.

— Daktaras Josnsonas, 
garsus Anglu raszytojas yra 
pasakęs: “Jeigu žmogaus ran
kos purvinos, tai ir jo mintys 
bus piręvinos.”

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

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

< SAULE Publishing Co., 
: 5 Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— Asz rytoj varnėnams 
pridirbsiu daug inkilėliu ir jie 
musu sode gales dainuoti, vėl 
klojėdavo Staselis, atminda
mas geruosius pauksztelius.

— Stasiuk, tu isz lovos ne- 
bekcii, varnėnai gailisi tavęs, 
jie sziandien ilgai gluosny- 
cziulbojo.

Vakare Staselis baltomis 
akimis dairėsi ir numirėlio bal
su klejojo:

— Mama, mama, pagauk 
szia balta“ peteliszke! O, ji jau 
isztruko jau auksztai, auksztai 
iszkilo ir jos sparneliai nusvilo 
saulėje.

— O, Jėzau, Jėzau ne jau 
Staseliui. Vieszpats mirti at- 
siunezia, ne jau manes jis ne
pasigailės — užsikniubusi ver
kė priesz Kanczia Nukryžiuo
tojo ir lauže rankas Pranckiene 
o tuo tarpu lovoje iszskestomis 
rankomis savo klaikiais szuka- 
vimais Staselis lydėjo balta 
peteliszke, lydėjo pats savo 
siela. Jis miie tyliai, i ainiai 
szypsodamasis.

Rausvas kraujo klanelis pra- 
simuszes per lupasi nudažo 
.rausvai pagalvėli ir szilta jo 
srove paliete motinos galva.

— O, Jėzau! Staseli, tu ap
leidai mane! Apmirė Pranc
kiene ir bueziavo sūnui balta 
veidą ir verk e priesz Jo Kry
žių, bet vole lyg sapnu baltoji 
peteliszke nuskrido.

Sudrėbėjo szirdis. Ir pasku
tinis isz visos gimines baltas 
karstas turi nulinkti tolimai! 
gyvenimam Ir paskutini asza-j 
ros savo kana pasotinusios.

Rausvas klanelis, prasimu- 
szes isz Staselio burnos auszo. 
Auszo lavonas.

O tada, tada, kada paskuti
nis džiaugsmo ir szviesos kris
las iszsprunka isz žmogaus 
ranku, jis nori save pasmaugti.

Jie bijo Dievo ir pragaro.
Nebeisztverus szirdis kau- 

cziu, Pranckiene iszejo isz pro
to.

Vakaro prieblandoj, nors 
per atvira dangų žvelge in la
voną leidžianczios- saules spin 
duliu, motina klajojo pievose ir 
vijosi ta paezia balta petelisz
ke, kuria norėjo bemirdamas 
sugriebti Staselis.

Pamiszusios motinos 
sūnuje neiszgaravo. Ji 
paskutini mirsztanczio sunaus 
norą, paskutini siekini gyventi.

Kada tenai auszo lavonas.

Menesis paszvenstas ant 
garbes Szvencziausia Pane
les Marijos. Ūkininku prie
žodžiai: Gegužis menesis vė
sus, Birželis drėgnas^ pilko 
skunes ir arodus. Gegužes 
lietus sėjimams ženklina 
auksa ūkininkams. Gegužio 
menesis turi būti vėsus, bet

ne szaltas. Jeigu pirma die
na Gegužio puola szarma ta
da bus apsitidaga. Petronė
lės lietus žegnoja miežius. 
Menulio Atmainos: Jaunutis 
5-ta diena, Prieszpilnis 14-ta 
diena, Pilnatis 21-ma diena 
ir Delczia 27-ta diena.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Pajieszkomi Asmenys

-------------o------------- ■

Ancerevieziute - Minceviczie- 
ne, Ona, isz Mikniszkiu km., 
Rudaminos par., Seinų a])., ir 
sūnūs Minceviezius, Vincas.

Balsaityte-J urgaitiene, Agie 
ir vyras Jurgaitis, Jonas, gyve
nę Waukegan, Ill., ir jos sesuo 
Balsaityte, Ona.

Baltruszaitytes, Gertruda ir 
Ona isz Meisztu km., Bubelių 
vi., Szakiu ap.

Beliauskas, Antanas, Juozas 
ir Konstantinas, isz Kiszkelio 
km., Alytaus a p.

Boleviczius (Bolys), Domi
nic, jo tėvas kilęs isz Merkines.

Bolys (Boleviczius), Domi
nic, jo tėvas kilęs,isz Merkines.

Cigelis, Juozas, atvykęs isz 
Alytaus.

Czulkys, Jurgis, isz Stankai- 
cziu km., Klaipėdos ap.

Drasutis, Stasys ir jo 'brolis 
isz Ubagiszkiu km., Gruszlan- 
kes par., Darbėnų vi., Kretin
gos ap.

Ginczauskaites - Miniotienės 
Pranciszkos ir Minioto, Juozo, i 
dukterys Miniotaites praszo- 
mos atsiliepti. Motina kilusi isz 
Szilales par., Tauragės ap.

Giržadas.
J urgaitiene-Balsaitytc, Agie

ir vyras Jurgaitis, Jonas gyve- į Iena, isz Pikelioniu km.
ne Waukegan, Ill., ir jos sesuo liszkiu par., ir vyras Mažeika, 
Balsaityte, Ona.

Juszka, Feliksas ir Vinceli-] 
tas isz Sedos vi., Domenu km., 
Mažeikiu ap.

Kaluževiczius, Aleksas ir Jo
nas isz Dcmeikiemio km.,-Aly
taus ap.

Majauskas

sileido silpnu žingsniu miesto 
ulyczia.

Ėjo jis isztieses sprandą uos- t 
tydamas žeme ir jieszkodamas 
lupomis szieno, sziaudu ar kito 
ko maisto, bet visur buvo tik 
grynas, szaltas sniegas. Teip 
besigraibydamas arklys atėjo 
in miesto pleeziu. Vidury je ple- 
ciaus buvo varpas tarp dvieju 
stulpu. Nuo seniai tame mieste 
buvo tokis paprotys, kad jei 
tik kam atsitikdavo kokia ne
laime, ar kildavo kitokis rei
kalas, tai eidavo pas ta varpa 
ir suskambindavo. Žmones, isz- 
girde varpo baisa, tuojau su
bėgdavo isz visu pusiu miesto 
ir apspresdavo ka reikia dary
ti.

Priėjo arklys iki stulpu, ap- 
cziuope virve ir pradėjo isz ba
do ja krimsti. Varpas liūdnai 
suskambino. Žmones sukilo isz 
miego, subėgo ir pažino pirk
lio arkli. Tas atėjo ir jam pa
pasakojo, kaip jo spangasis 
arklys skambino.

Susigėdo pirklys, pagailo 
jam arklio, kad jis gailėdamas 
saujales maisto, iszvare span- 
ga arkli, teip jam isztikimai 
tarnavusi ir iszgelbejusi jo gy
vybe, isz savo kiemo tokiame 
szaltame laike, ir jis ji parsi
vedė adgal in savo kiemą.

■GALAS

isz

sas, Ivanizas ir Juozas.
Mažeikiene-Seskute, Magda

lena, isz Pikelioniu km., Stak- 
liszkiu par., ir vyras Mažeika, 
Kazys isz Padresku km.

Meszkauskas, Jonas 
Kuktiszkiu kin., Utenos ap.

Mince vieziene- Ancerevicziu- 
i te, Ona, isz Mikniszkiu km., 
Rudaminos par., Seinų ap., ir 
sūnūs Minceviezius, Vincas.

Miniotaites, dukterys Pran- 
ciszkos Miniotienes-Ginczaus- 
kaites, ir Juozo Minioto. Moti
na kilusi isz Szilales par., Tau

O kad ir kiti žmones atsimin
tu, jog su gyvuliais reikia gra
žiai apsieiti, miesteežiai davė 
iszkalti ant akmens arklio pa
veikslą skambanezio su varpu, 
apaezioje paveikslo padėjo pa-

Raslanas, Stasys, isz Pavuo- 
liu km., Utenos vi.

Rupkus, Eduardas, isz Pe- 
luodžiu km., Paszvitinio vi., 
Sziauliu ap.

Rupkus, Karolis, isz Peluo- 
džiu kaimo, Paszvitinio . vi., 
Sziauliu ap.

Ruszkyte, Ona, 
ežiu km., Veiveriu 
jampoles ap.

Sekeviczius isz 
km., Veiveriu vi., 
les ap.

Sendzikas, Juozas1 isz Veive
riu par.

Seskute-Mažeikiene, Magda-
Stak-

“Kieta szirdis nelabųjų, o 
gero žmogaus szirdis pagailės 
ir gyvulėlio. ”

Ir padėjo ta akmeni ant ple- 
ciaus pas varpo stulpą.

— GALAS —

Geras Patarimas

isz Mauru-
vL, Mari-

Maurucziu
Marijampo-

Mikas — Asz tau duodu 
rodą apsipacziuok!

Antanas — Bet asz bijau! 
Jeigu kokia niekszia gausiu!

Mikas — O, kad tu galė
tumai tokia gera surasti 
kaip mano pati!

Antanas — Tai asz pa
lauksiu kaip tu numirsi!

i Kazys, isz padresku km.
Svencickas, Vladislovas isz 

Vilniaus.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St.

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mabanoy City, Pa. - - U. S. A

MJ’irkie U. S. Bonus!
Antai) as

SPANGAS ::
:: :: ARKLYS

meile 
vijosi

Iszmintingi Žodeliai
— Sziandien žmones degti

nes geria tik priesz valgant, 
valgydami ir pavalgė.

— Kas gražu, atsilieps; 
kas teisinga, nemirs; nors van
denim!, kalnais apklotum.

yiENAME mieste gyveno lo- 
bingas pirklys. Atsitiko 

teip kad jam reikėjo būti, pas 
kita pirklį tolimame mieste at
siimti pinigu. Jis turėjo arkli, 
su kurio visur važinėdavo ir 
szi karta sėdo ant to arklio rai
tas ir iszjojo. Gavo pinigus ir 
gryžta namo. Kaip jojo per 
miszka, kur bus buvę užpuolė 
ant jo pleszikai. Jau buvo be 
pasiekia ji ir butu dingės pats 
pirklys ir jo pinigai. Bet ark
lys iszgelbejo ji, pajutęs pavo
ju, kaip žaibas, pasileido keliu 
ir laimingai parbėgo namo. Isz 
to džiaugsmo kad arklys jam

| iszgelbejo gj^ybe pirklys pri- kas jo ežia nereikalauja ir pa-

žadėjo gerai užlaikyti ir szerti 
arkli iki gyvai galvai.

Gi arklys nuo didelio bėgi
mo pradėjo eiti menkyn ir men
kyn, sulyso, apszlubo ir paga
lios apspango. Dabar isz to 
arklio pirkliui nebuvo jokios 
naudos ir jis liepe mažiau ji 
szerti, o da už kiek laiko liepe 
darbininkui iszvesti arkli už 
vartų ir palikti. Darbininkas 
iszpilde pirklo palepima.

Tai buvo žiemos laiko. Stovi 
iszvestas spaugas arklys, visas 
dreba nuo szalezio ir laukia ka
da ji ežia inleis in kiemą. At
ėjo ir naktis. Arklys visai su- 
szalo, iszalko, bet nuleidęs gal
va vis stovi da ir laukia, kada 
ji ežia insileis. Bet kaip niekas 
neleidžia taip neleidžia. Supra
to, pagalios, nabagas, kad jam 
ežia norą ko ilgiau laukti, nie-

' Uncle Sam Says

Defense is everybody’s job! The price
less privilege of being an American 
cannot be bought—it must be worked 
for and sacrificed for whether in uni
form or right here at home. Your pur
chase of U. S. Defense Bonds helps 
build your own independent future but 
beyond that you express faith in your 
country. That is one practical and cer
tain way to help keep our national 
economy stable and to stand with all 
Americans for peace and security. En
roll now 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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— Utarninke 'pripuola pir
ma diena gegužio - May.

' — Seredoj Szvento Atana
zo; Ir ta diena 1943 metuose 
Berlynas paimtas.

— Nedalioj 11-ta valanda 
ryte Szvento Juozapo bažny- 
ežioje, likos suriszti mazgu mo
terystės panele Helena, duktė 
ponios K. Suskeviczienes nuo 
1015 E. Centre uly., su John A. 

» ' x • •

Keown, sūnūs ponios J. Keown 
isz Philadelphijos, per Kunigą 
K. J. Rakausko, vikaras. Svo- 
taį buvo panele Mare Nevuliu- 
te ir Kazimieras E. Suskevi- 
ėzįusi isz miesto. Jaunavedžiai 
apsigyvens Camden, N. J.

— Ketverge, In Daugu 
Žengimas szvento; Ir ta diena 
1791 metuose paskelbta Len
kijos ir Lietuvos Konstitucija; 
1939 m., Litvinovas pasitrau
kia kaipo Komisijonierius Už
sienio reikalu, o jo vieta užima 
Molotovas.

— Apie 125 darbininkai isz 
Kaiero bravoro, sustraikavo 
pereita Petnyczia 12:30 valan
da popietu. Unijos virszinin- 
kai ir Kaiero valdytojai tyri
nėjo straiko reikalius, ir girdėt 
kad“ visi darbininkai vela su- 
gryžo prie savo darba.

t— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kryžiaus atradimas; Ir ta die
ną: 1950 metuose susprogo ke
lios senos bombos Sicilijos 
mieste, penkiolika žmonių ža
lo; 1942 m., Japonu laivynas 
sunlūsztas in Coral juras.

Ketverge pripuola Sze- 
sztinės ( D a n g u Ž e n g i- 
iil o S z v e n t e ), Szv. Miszios 
Szvento Juozapo bažnyczioje 
bus laikomos; G, 7, 8, ir 9 va
landa ryte.

— Medelio je, pribus Pir
ma. Szv. Komunija, vaikai ir 
mergaites isz Szvento Juozapo 
parapijos Mokyklos, laike Szv. 
Misziu, 9-ta valanda ryta.

Shenandoah, Pa. — Jonas .i .•‘i ■ A'
Zurosky, 54 metu amžiaus li
kos surastas negyvas savo na
muose Brandon viile kaimelio, 
pereita Ketverga, per Viktorą 
Smetka. Paliko dvi seserys: A. 
Gudalewski isz Baltimore, Md. 
ir M. Fife isz Philadelphia. Jo 
laidotuves invyko Subatoj, 
2:30 valanda po pietų, isz Ora- 
vitz koplyczios, 635 E. Centre 
uly., Shenandoah ir palaidotas 
in Szv. Juozapo parapijos ka
pines, Sheppton.

— Petnyczioj po piet, pa- 
siinire Ona Mikoniute, nuo 
431 E. Lloyd uy. Gimė Sliena- 
doryje. Paliko sesieri J. Mc- 
ClOs’key ir broli Juozapa isz 
miėsto, taipgi tris anukus. Lai
dojo Panedelyje isz Grabo-
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Paratruperiai, kareiviai, 
kurie isz padangių nusilei
džia už prieszo karo frunto, 
ežia leidžiasi netoli nuo 
Munsan, Korėjoje.

Kai szitie Amerikiecziai 
ežia nusileido, staeziai in vi
durį Komunistu armijų, 
jiems in pagelba pribuvo 
Amerikos kariszkos tankos, 
kurios vienoje vietoje prasi- 
musze.

Buvo taip gerai pataikin
ta, kad prieszo jieigos buvo 
suskaldytos ir naujas fran
tas atidarytas.

Szitaip Vokiecziai karia
vo per ana kara.

Paveiksle matyti tie dide
li eroplanai kurie atveže 
tuos paratruperius, ir teipgi 
matyti, kai tie kareiviai lei
džiasi su savo parasziutais 
žemyn.

Szitokis kariavimas yra 
baisiai pavojingas, bet jeigu 
pasiseka tai yra labai pasek
mingas nes suardo prieszo 
visa tvarka ant karo frunto. 
Bet tankiai pasitaiko kad to
kie kareiviai būva, kaip 
paukszcziai paszauti, pirm 
negu jie gali nusileisti; ar 
kad ir nusileidžia, tankiai 
atsitinka kad prieszas juos 
apsupa ir visus iszžudo.

riaus L. Chaikowsky koply- Į ja aplanke ir ] 
ežios 318 E. Centre uly., su ir kada jos vyras bus tu Komu- 
apiegoinis Szv. Jurgio bažny-! nistu paleistas.
ežioje devinta valanda ryte, ir j -----------ca-----------
palaidota iii parapijos kapi-| — Žmones yra kaip vynas: 1111103 Vftiko
neš. per metus blogas vynas pra-

------------------------ - rugs, o geras bus dar geresnis
Girardville, Pa, — Žinios j ir stipresnis, 

skamba isz Cleveland, Ohio,' 
buk buvę miesto gyventojai, 
pbnstva Andriej. Krugiai, nuo 
7705 AVade Bark Avė., visi 
serga savo namuose: ponas 
Krugis kur jis turi paraliza 
ant deszines puses, dabar ser
ga plaucziu uždegimą ir ran
dasi pavojingam padėjime, jo 
žmona Mare, serga su influen
za, o sūnus Alponsas, kur jis 
sirgo gripu, sveikoja. Krugiai 
kitados laike buezernia >Gi- 
rardvilleje. Vėliname Kru- 
giams greito pasveikimo.

24 LAKŪNAI ŽUVO

Du Eroplanai Nukrito

BUVĘS GENEROLAS
NUTEISTAS

JAUNUOLIS
NUTEISTAS

JOLIET, ILL. — Septynio
likos metu amžiaus Kenneth 
Scholz buvo nuteistas ant dvi- 
deszimts penkių metu in kalė
jimą už nužudinima trylikos 
metu amžiaus Billy Rodenberg 
Sausio (Jan.) menesyje. Jis bu
vo ta jauna vaika- prisiviliojęs 
ar nusivilkės in sena, apleista 
narna, kur jis ji iszlaike per 
dvi dienas, paskui nukankino.

jo draugas, kurio varda polici
ja neiszduoda sako kad szitaip 
atsitiko:

Troilo buvo gerokai iszsige- 
res, ir jau tik priežaseziu jiesz- 
kojo, kai jiedu užėjo in ta szto- 
ra ir restaurana, apie puse po 
dvieju isz ryto. Jiedu visa va- 
kara ir nakti buvo praleidę be
eidami isz vieno saliuno in ki
ta. Troilo au buvo gana inpy- 
kes, ka'i jis norėjo insikiszti in 
dvieju svetimu vyra gineza ant 
ulyczios. Jam buvo pasakyta 
trauktis ir nesikiszti.

Tame restaurane jis pradė
jo jieszkoti priežeseziu, saky
damas kad kava yra tik buzia 
ir kad viskas smirda. Sanvi- 
ninkas Santina gražumu pra- 
sze kad jis nutiltu, kad jis ne
nori ežia pesztis. Troilo užėjo 
už stalo ir nusistvere už san- 
vininko Santina. Kostumeriai 
juodu perskyrė. Jie ji iszvede 
isz to restaurano ir nuvede ko
ki skviera. Bet jis isztruko isz 
j u ir nubėgo atgal in ta restau
rana.

Czia prasidėjo jau tikras mu- 
szis tarp sanvininko ir pasige- 
rusio Troilo. Stalai buvo ap
versti, krieslai sulaužyti. Pas- 

, kui jie iszsirito ant ulyczios. Jo 
draugas vėl atskyrė juodu, ir 
jau už rankos vedesi girta 
Troilo, kai tik sykiu Troilo su
kniubo, surikdamas, "Jis ma
ne nudūrei’’

Troilo troka vairindavo 
vienam bravorninkui; jis pa
lieka žmona, Eleanor ir sūneli 
Danielių,

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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. TAXI-DRAIVERI

Gen. D. MacArthur
Didžiųjų Vadu Susiskii timas :
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(Tasa) j Kinijos Komunistai dažinotu
--------  kad mes esame pasirenge kara 

vesti ant ju žemes, jie greitu 
laiku susitaikintu, ir gal visai 
nebutu kraujo praliejimo.

Vaszingtono didžiūnai pa
siuto! Prez. Trumanas, pasi
kalbėjęs su savo patarėjais 
greitai iszleido prancszima, 
kad: "Generolo MacArthurio 
prasitarimai yra politiszki, ir

Baisiai daug žmonių dabar 
pyksta, ginezyjasi ir remia vie
na, peikia, kaltina kita isz tu 
dvieju asmenų: Trumana ir 
MacArthuri.

Bet piktumas ar tuszti bar
niai tankiai aptemdo musu 
protus ir in szali nustumia tik
ras to inirszimo klausimus ir
priežastis. Tai gerai butu pri-i jis nėra ingaliotas tokius klau- 
siminti ir gerai peržiureti tuos 
klausimus kurie szitus nemalo
numus iszkele.

Korėjos karas sudaro ir isz-: 
kelia visus szitus klausimus.! 
Isz Korėjos iszkilo visi szitie 
susikirtimai tarp didžiūnu. Ko
rėjoje Amerikiecziai pastojo 
kelia Korėjos ir Kinijos Komu
nistams, nuo Balandžio (Apr.) 
menesio. Kiniecziai Komunis
tai in ta kara stojo priesz mus 
Lapkriczio (Nov.) menesyje.

Czia vien tik Amerikiecziai 
susilaukė baisiu nuostoliu. 
Daugiau kaip szeszios deszimts 
tukstaneziu musu kareiviu žu 
vo. Dar daugiau žuvo nuo kito
kiu nelaimiu, ne ant karo lau
ko.

Del szitokio brangaus ir bai
saus karo, ne Generolas Mac- 
Arthur, bet Generolas Ridg
way, jo inpedinis yra pasakęs, 
kad Korėjos kara mes jokiu 
budu negalime laimėt tokiose 
aplinkybėse. Galima tik per 
politika susitaikinti, bet to
kios politikos niekur nesimato.

Generolas buvo pareikalavęs 
kad mes apginkluotume du ar 
tris szimtus tukstaneziu Korie- 
cziu daugiau. Jis buvo pataręs

simus spręsti, kaipo Armijos 
Komandorius. Czia yra Tautu 
Sanjungos klausimas. Ir > ka 
Generolas MacArthuris sako, 
nieko nereiszkia!’’

Generolas MacArthur nenu
sileido. Jis aiszkino kad nega
lima nei Komunistu Koriecziu, 
nei Kiniecziu sumuszti Korė
joje, jeigu musu kareiviams ne
valia vesti kara anapus Yalu 
upes, kur Kiniecziai gali ra
mybėje susirikiuoti ir susirink
ti vis daugiau ir daugiau ka
reiviu. Jis sake, kad jeigu mes 
pripažinstame kad Kiniecziai 
priesz mus kariauja Korėjoje, 
tai mes turime priesz juos atsi
kirsti ne vien tik Korėjoje, bet 
ir Kinijoje. *

Generolas MacArthuris, pa
sikalbėdamas su Anglijos Lei
tenantu Generolu, buvo pasa
kęs : ‘ ‘ Czia butu tikri szposai, 
ir butu isz ko gardžiai pasi
juokti, jeigu tiek gyvaseziu ne- 
kasztuotu. Mes kara vedame 
tik viename darže ir nevalia už 
tvoros in priesza akmeni mesti. 
Eet baisus daigtas kad czia ne 
baikos, ne szposai, czia jau da
bar mums baisiai brangiai 
kasztuoja: Pietų Korėjos au-

kad mes apginkluotume ir in kos yra jau daugiau kaip 230,- 
ta.lka pasikviestume Chiang 
Kai-sheko armija, ir kad atida
rytume antra frunta priesz Ki
nijos Komunistus ant jo žemes

AMERIKIETIS
PALEISTAS ISZ

KALĖJIMO

Vengrai Buvo Ji Suėmė 
Kaipo Szpiega

VIENNA, VENGRIJA. — 
Amerikietis biznierius, Robert 
A. Vogeler, 39 metu amžiaus, 
likos paleistas iszkalejimo, Bu- 
dapeszte, kur jis buvo nuteis
tas ant penkiolikos metu in ka
lėjimą, už tai; kad jis buk szni- 
pinejo ir slaptas valdžios žinias 
tame kraszte iszdave.

Jis buvo palydėtas ligi Aus
trijos rubežiaus, kur Amerikos 
Ambasados atstovas ji patiko.

Amerikos Ambasada tenai 
sako kad Vogeler skris staeziai 
in Amerika, kad nesukeltu jo
kio lermo tenai. Jam bus valia 
trumpai pasikalbėti su Ameri-į 
kiecziais laikrasztininkais, ir 
paskui jis sesis in eroplana ir 
skris namo.

Gal jam nebus valia iszpasa- 
koti ka jis yra mates ir nuken-1 
tejes, nes Amerikos valdžia ne-;
nori susipykti su Vengrijos 
valdžia.

Jo žmona visomis galiomis 
darbavosi ir rūpinosi, kad jos 
vyras butu paleistas isz to ka
lėjimo. Amerikos Ministeris : 
Austrijoje, Walter J. Donnelly.

CARNEY, OKLAHOMA. — 
Didelis B-36 bombneszis ir ma
žas kariszkas F-51 eroplanas 
nukrito. Trylika lakunu ant 
szito bombneszio žuvo, keturi 
suspėjo iszszokti ir iszsigelbe- 
jo. Szitas bombneszis buvo 
vienas isz Amerikos didžiausiu 
jis turėjo net szeszis milžinisz- 
kus inžinus.

Kai jis nukrito jis susprogo, 
užsidegė. Jo liekanos buvo isz- 
barstytos visa myle, skersai ir 
iszilgai.

Vienuolika lakunu žuvo ir 
penki buvo sužeisti kitoje ero- 
plano nelaimėje in Azores ma- i visos armijos vadas, ir už tai 
riuose, kur didelis bombneszis Generolas MacArthur, kol jis 
susimusze su mažu kariszku pasilieka karininku, yra po NTĮ?I ĄTMF 
eroplanu padangėse. Prezidento Trumano valdžia. v
-------- - ---------------------------------------- KRYZKELYJE

PHILADELPHIA, PA. —
Taxi draiverys, dvideszimts 

MAC’ARTHUR SU- devynių metu amžiaus Ralph 
„ Scott, pranesze policijai kad

TINKA PASISZNE- juoduke pavogė nuo jo dvide-

KETI SU TRUMANU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rolui MacArthuriui insakymas, 
nes Prezidentas Trumanas dar 
vis yra jo bosas, koks jis nebū
tu. Trumanas, kaipo Ameri
kos Prezidentas yra vyriausias

szimts du doleriu. Jis sako kad 
ta juoduke, apie trisdeszimts 
metu amžiaus, paprasze kad jis 
ja nuvesztu in jos paskirta vie
ta. Kai jis ja tenai nuveže ir 
sustabdė savo automobiliu, jis 
pajuto revolveri prie savo 
sprando. Ji pasiėmė visus jo 
pinigus ir pabėgo. Tai atsitiko 
deszimta valanda vakare.

eroplanu padangėse. Prezidento Trumano valdžia.

Apszaudytas Autobusas (Tasa Nuo 1 Puslapio)

000; Amerikiecziu jau daugiau 
kaip 60,000. Kas menesis ežia 
pražūva tarp 6,000 ir 7,000 ka
reiviu. Jau laikas kad politi-

Tuo laiku ant tu autobusuKariszkas policij antas,

buvo užmuszta ir jos duktė bu
vo sužeista kai j u automobiliu 
sumusze traukinys ant kryžke- 
lio. Traukinys važiavo isz 
Bethlehem in Philadelphia, Pa. 
Ponia Martha Drake buvo jau 
negyva kai buvo nuveszta in li
gonine, jos duktė Ponia Leon
ard Spade buvo sužeista, ir 
randasi toje paezioje, Elm Ter
race ligoninėje.

Pclicijantai sako kad Ponia 
Spade vairavo automobiliu 
Jos sako kad jos buvo sustoju
sios prie kryžkelio, ir lauke kol 
traukinys pravažiuos isz sziau- 
rines puses. Kai tas traukinys 
pravažiavo jos neužmate kad

kranto. Treczias Generolo pra- kieriai suprastu kas czia daro- 
sižengimas buvo kai jis pa- sjĮ” 
reiszke kad jis sutinka pasitar
ti apie taika ar paliaubas su 
Komunistu kariszku'vadu.

Kas šukele visa szita sztur- 
ma tai buvo Generolo MacAr
thurio pareiszkimas kad gali
ma labai greitai ir lengvai su
muszti Kiniecziu Komunistus 
Kinijoje. Jis sake kad Kinie
cziai neturi gana kariszku fab
riku ilga kara priesz mus vesti. 
Jis toliau priparode kad nieko 
nereiszkia kad Kinija turi tiek 
daug žmonijos ir gali sukelti 
tokias baisiai dideles armijas. nįį 
Jis sake kad tokios dideles 
mijos greieziau nusilpnins 
kraszta, negu sustiprins, 
toliau sake, kad kai mus 
musztume Kinieczius Komu- j 
nistus, tai Korėjos klausimas 
savaimi butu iszrisztas.

Generolas sake, kad jeigu

Generolas MacArthur labai 
protingai prie szitokios iszei- 

j ties priėjo: Komunistai Kinie
cziai žudo musu kareivius. Ne
ra. kitos iszeities kaip mes tu
rime juos sumuszti ar iszžudy- 
ti! O Korėjoje jau dabar mato
me kad musu tas karas be 
kraszto, be galo, kad mes ne
galime juos sumuszti. Tai aisz- 
kus dalykas, reikia juos tenai 
susitikti kur mes galėtume juos 
sumuszti. O tokia vieta yra, 
kaip tik j u paežiu krasztas, Ki
nija.

op
MacArthur pasakė kad yra 

ta tik viena priemone priesz už- 
Jis puoliką: ginklas, ir geriausias 
su' ginklas kuri gali nusistverti.

Ar Generolas MacArthur 
czia klydo, tik ateitis pasakys.

(BUS DAUGIAU)

SAPNAS MOTINOS SZVENGZIAUSIOS

Corporal Everett W. Gold
smith, Berlyne, pirsztu pa
rodo kaip szito autobuso lan
gas buvo suszaudytas. Ketu
ri Amerikos autobusai buvo 
raudonųjų apszaudyti prie 
rubežiaus.

važiavo Amerikiecziai ka
reiviai, ju žmonos ir vaikai, 
skautai ir civiliniai darbi
ninkai. Viši važiavo ant au- 
tobusiu kuriems yra valia 
syki in sanvaite apvažiuoti 
Sovietu laikoma dali miesto.

kitas važiavo isz vasarines pu
ses prie to paežio kryžkelio.

Tas trenksmas isz automo- 
biliaus iszmete Ponia Martha 
Drake. Traukinio inžinierius 
buvo Carl Easley ir kundukto- 
rius buvo W. Henry.
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