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Praszo Pagelbos Kor ej oj e
Isz Amerikos Apsigynimo Darbo Tvarka

POLICIJOS IŽDININ
KAS NUSIŽUDĖ

Buvo Patrauktas In 
Tardymą New York 

Mieste

NEW YORK, N. Y. — Poli-1 
cijos Labdarybės Draugijos iž-1 
dininkas, buvo tardomas ir jo 
knygos buvo peržiūrimos. Jis 
nusiszove save ant smert.

Jis buvo policijantas John 
C. Lang, keturios deszimtsI 
septynių metu amžiaus. Jo la
vonas buvo surastas ant lauko 
kur vaikai žaidžia. Jo revolve
ris buvo szalia jo lavono.

Ankscziau ta sanvaite jis 
buvo teismo paszauktas pasi- 
aiszkinti ir parodyti mokes- 
cziu ir iszlaidu knygas. Polici
jos virszininkai nieko nesako, 
kodėl jis buvo patrauktas in 
teismą, ir kodėl jis buvo tardo
mas. Lang buvo policijantas 
per dvideszimts penkis metus.

Ankscziau tardymo komisi
jos nariai buvo sukrovė daug 
kailiniu, vyru paltu ir kitu 
drabužiu, kai jie buvo pereje 
per trisdeszimts trijų polici- ■ 
jantu namus. Teisėjas Samuel 
S. Leibowitz sako kad jie dar 
jieszko televizijos setu ir kitu 
dovanu, kurias policijantai ga
lėtu but gave nuo razbaininku, 
gembleriu.

Daug policijantu yra dabar 
tardoma. Keli labai greitai me
te savo darbus ir atsisakė.

Phillip Murray, (po kai
rei) CIO unijos prezidentas, 
sako kad apsigynimo darbu 
tvarka yra niekam netikus, 
ir kad ji skriaudžia visus 
darbininkus.

Jis sako darbininku uni
jos nėra tokiai tvarkai prie- 
szingos, bet jos nori turėti 
baisa, nori turėti atstovą

Buvęs Didvyris

kur yra 
reikalai.

ant tokiu komisijų, 
sprendžiama darbo

Su ežia pasiszneka auto
mobiliu darbininku unijos 
Prezidentas Walter Reuther.

Phillip Murray pasakė 
prakalbas automobiliu dar
bininku unijos seime, Cleve
land, Ohio.

ŽINO 14,000
* KOMUNISTU

Pasirenge Juos 
Suaresztuoti

LAIKRASZTININ-
KAS WM. N. OATIS

SUARESZTUOTAS

Czeku Valdžia Prane- 
sza Amerikos Valdžiai

Gregory, (Pappy) Boy- 
ington, trisdeszimts asztuo
niu metu marinas, lakūnas, 
buvo suaresztuotas už gir
tuokliavimą, Los Angeles 
mieste. Jis buvo suaresztuo
tas prie vieno saliuno tame 
mieste. Jis sako kad gal da
bar jau jis nėra tokis sztar- 
kus kaip pirmiau buvo.

PRAGA, CZEKOSLOVAKI- 
JA. — Komunistiszka Czeko- 
slovakijos valdžia pranesza 
Amerikos Ambasadai, kad 
Amerikos Laikrasztininku 
sztabo narys, trisdeszimts sep
tynių metu amžiaus William 
N. Oatis yra suaresztuotas už 
besidarbavima priesz Czeko- 
slovakijos valdžia.

Prgmeszimas buvo iszsiuns- 
tas Balandžio (April) dvide- 
szimts penkta diena, priesz tai, 
kada Amerikos Ambasada bu
vo pareikalavus pavelinimo 
pasiszneketi su suaresztuotu 
laikrasztininku.

Czekai Komunistai sako kad 
Amerikietis laikrasztininkas
William Oatis inpareigavo ir jis pasivogė savo automobiliu, 
primokėjo Czekams surinkti Policijantai E. C. Coops ir F. 
slaptas valdžios žinias ir jam C. Grossman sako kad Eels 
praneszti. nuveže savo automobiliu in

szitas laikrasztininkas skleidė 
visokius szmeižtus ir melagys
tes priesz esamaja Czekoslova- 
kijos valdžia^ ir kad jis samdė 
Czekus trukdyti valdžios vei
kimą.

PASIVOGĖ SAVO 
AUTOMOBILIU

Suaresztuotas; Pateko
In Kalėjimą

LOS ANGELES, CALIF. — 
Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus Harry Joseph Eels 
pateko in kalėjimą už tai kad

Apart to, Czekai sako, kad (Tasa Ant 4 Puslapio)

kanaeno™ sosto Amerika Viena
BRUSSELS, BELGIJA. - WJ B 1 1 C SI

Karalaitis Baudouin, kuris da- a IĮ M. M 'V
bar užima savo tėvo karalisz- 
ka sostą, sako kad jis nenori 
jokios karaliszkos garbes, bet 
kad jis stos in Seminarija ir 
mokinsis ant Kunigo.

Jo tėvas yra prižadės apleis
ti savo sostą kai jo sūnūs susi-' 
lauks dvideszimts pirmo me
to. Bet dabar iszrodo kad sos
tą tėvui reikes pavesti savo 
jaunesniam sunui, Albertui, 
kuris dabar yra asztuoniolikos 
metu amžiaus. ‘

Karalaitis Baudouin vi
siems vieszai sako kad jis ne
nori to sosto, ir kad jis jau da
bar rengiasi mokintis ant ku
nigo.

Iszgelbeti
Kiniecziai Prasimusze Keletą 
Vieta Ant Frantu Korėjoje; Bel
gijos Karalaitis Nenori Sosto, 
Rengiasi Mokintis Ant Kunigo; 
Buezierys Iszžude Szeimyna Ir 
Pats Save, Mieste Hatboro, Pa.ISZZUDE

S Z EIM Y N A KINIECZIAI KERTA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Slaptos FBI polici
jos virszininkas,
Hoover, sako kad Komunistu szalia savo ž 
Partija Amerikoje yra pavo 
jingesne negu Naciai buvo per 
Antra Pasaulini Kara. Jis sa
ko kad jo agentai yra pasiren 
ge ant vieno sykio suaresztuo
ti net keturiolika tukstaneziu 
tokiu Komunistu, jeigu tik ka
ras iszkiltu su Rusija. Jis sako 
kad tiek tu Komunistu Ameri
koje jo policijantai žino ir pa- 
žinsta.

Jis toliau sako kad Ameri
koje isz viso randasi 43,217 
Komunistai. Daugiau kaip pu
se tu Komunistu randasi New 
York valstijoje, ir daugiausia 
randasi paeziame New York 
mieste.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

J. Edgar

DAKTARAS
SUIMTAS

Pateko In Beprocziu
Namus

NASHVILLE, TENN. — 
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus Daktaras Edward J. 
Shaw buvo suimtas ir suaresz
tuotas hotelio kambaryje, kai 
jo žmona iszeme varanta priesz 
ji, sakydama kad jis nėra pilno 
proto. Policijantai dabar jiesz- 
ko to kuris nužudė Ponia Gari 
R. Crutchfield. Jiedu abudu 
vede maža ligonine. Vėliau jis 
pats, savanoriai sutiko eiti in 
silpnaprocziu ligonine, kur jis

■ bu$ iszagzaminavotas.

HATBORO, PA. — Charles 
King, keturios deszimts sep
tynių metu amžiaus buezierys 
užmusze savo mieganezia žmo
na ir savo vaikus. Jis savo szei- 
mynele iszžude, užmuszdamas 
juos su plaktuku, ir paskui 
pats save nusižudė 
virtuvėje.

Jo lavonas buvo 
------  ----- žmonos,

su gasu

surastas 
keturios 

deszimts penkių metu amžiaus 
Mares, virtuvėje. Jis buvo tik 
apatiniais apsirengęs, jo žmo
nos lavonas buvo visai nuogas. 
Buvo matyti, kad jis buvo nu
draskęs savo žmonos naktinius 
drabužius.

Gazo pecziaus visi kranai 
buvo atidaryti, kai policijantai 
insilauže in ju namus. Trylikos 
metu sūnūs, Charles ir dukre
le vienuolikos metu Mary Ann 
buvo negyvi savo lovelese. 
Dukrele savo rankose dar lai
ke savo lele, vaiko veidas buvo 
nukreiptas in lovele, taip kaip 
rodos kad jis stengiesi pasi
sukti, kai tėvo plaktukas jam 
reže in galvele.

Žmonos Mares galva buvo 
baisiai sudaužyta, visos virtu
ves grindos buvo kruvinos.

Nors tas buezierys pasimirė 
nuo pecziaus gazo, bet jis bu
vo persidures savo pilvą su il
gu buezernes peiliu.

Policijantai to buezieriaus 
kiszeniuje rado trumpa raszte- 
li, kuriame jis buvo paraszes: 
“Asz ilgiau negaliu pakęsti! 
Asz jaueziuos kaip kad visas 
mano kūnas dega. Asz negaliu 
nei dirbti, nei miegoti. Lai 
Dievas susimyli ant mano szei- 
myneles. Asz noriu kad mano 
lavonas butu sudegintas, ir 
kad mano pelenai butu isz- 
barstyti prie vietos kur asz gi
miau!”

Jis toliau rasze kad biznis
(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK, N. Y. — Amerikos At
stovas Tautu Sanjungoje, Warren R. Aus
tin perspėja kitu krasztu Atstovus, kad 
Amerika nėra gana galinga pati sau viena 
užtikrinti visam svietui Taika! Jis sako, 
kad ir “kiti krasztai turi prisidėti prie to

L V x U. g j v uliniu, * *

Nors Amerikiecziai yra pri- karo Korėjoje!“ 
versti trauktis, jie baisiai daug 
tu Kiniecziu iszžudo besitrauk
dami.

Amerikos Karo Sztabas Ko
rėjoje savo kad jis tikisi kad 
Amerikiecziai atsilaikys ir at
stums Kinieczius.

Czia tikrai baisus szposai, 
už kuriuos mes su savo vaiku 
krauju dabar užmokame.

Daug žmonių kaltino Gene
rolą MacArthuri ir stojo uz 
Prezidentą Trumana, sakyda
mi, kad Generolas MacArthu- 
ris stovėjo ant taikos kelio, ir 
kad del jo kariszku reikalavi
mu, nebuvo galima tos taikos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kiniecziai Komunistai jau yra 
prade j e savo pavasarini atsi- 
kertima ir užsipuolimą. Jiems 
sekasi ant visu frontu, nors del 
savo prasikirtimo jie baisiai 
įrangai turi užmokėti savo ka- 
reiviu gyvastimis.

Jis sako, kad kiekvienas krasztas gali 
nors kiek kareiviu pasiunsti in Korėja 
mums in talka. Jis toliau paaiszkina, kad 
Amerika dabar yra užsienius dviguba pa
reiga; vesti kara Korėjoje ir parūpinti 
armijas del Europos.

Jau keli menesiai kai musu augszti ka
rininkai tariasi su kitu krasztu karininkais, 
kaip butu galima gauti daugiau 
pagelbos isz 
prie Tautu 
pirszto nėra

Naujas Ambasadorius iszriszti.

kitu krasztu, kurie
Sanjungos, bet iki 

pakele ta Korėjos
sziol, nei

klausima

Daktaras Yang Yoo Chang 
naujai paskirtas Korėjos 
Ambasadorius in Amerika, 
sustojo in Yaesu vieszbuti, 
Tokyo, Japonijoje, pirm ne
gu isz važiavo užimti savo
nauja vieta, Vaszingtone.

valdžia dar nieko tikrai ne-Amerikos
sako ir nepraszo pagelbos, bet musu Atsto
vai Tautu Sanjungoje jau ima vieszai pri- 
kaiszioti, kad kiti krasztai visai neprisideda.

Penkiolika krasztu jau vra nors biski 
prisidėję, bet penkios deszimts krasztu nė
ra nieko neprisidėjo ir vis bizni varo su 
tais, priesz kuriuos Tautu Sanjunga yra 
nusistaezius ir dabar kariauja.

DIDELI IR MAŽI SOVIETAI DREBA

LAKE SUCCESS, N. Y. — Kremlinas 
taip tankiai ‘iszvalo, iszczystina’ savo Tau-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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fe&S SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

•Jeigu Rusija užsipultu ant 
Turkijos, tai jau isz tikro isz- 
kiltu karas. Ji mažai ka ežia; 
laimėtu, bet pavojau iszstatytu 
visa savo imperija.

Sovietai gerai žino kad da
bar pirmas j u kariszka s žings
nis butu karo paskelbimas.. Jie1 
tai gerai žino ir baisiai pyksta, 
bei ko] leas nedrvsta ta žingsni 

ir!imti ir Vakaru Europos 
Amerikos jiegas isztirti.

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 

i ateiteje stosis. Su priedu 
i planatu ir visokiu burtu. 
I Knyga in minksztos po- 
i pieros virszeliuose. :: ::
1 Pinigai reikia siusti su
[ užsakymu:

; Tiktai,. . . 11.00
! Saule Publishing Co., 
! Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Į 1

! bent mažomis aukomis prisėdę-' . /
ii ‘prie szio gražaus tikslo. Au-j

i kas specialiai t am tikslui ma-.
lonekite siusti sziuo adresu:

United Lithuanian Relief
. Fund of America, Inc., 105 bai intakingas
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

— Nora M. Gugis, BALF-.
N a eion al in c Sek retore.

ne, Apolonija., Malvina, Brock
ton, Mass.

— BALF Centras,

pa-

“MOTINU DIENA”
PRISIMINKIME 
IR MOTINAS

TREMTYJE

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Eina gandai kad vienas la
ir augs z tas Ko

munistu Partijos narys, 
York mieste, jau ketina
mesti >a partija ir visus savo 
anų dienu draugus' iszduoti. 

' Tie kurie žino, sako kad vi
siems to miesto Komunistams 
dabar kiszkos dreba.

No.' 166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszklausyta 

vargszo, Geras Medėjus.

No. 172 Dvi istorijos apie

NEW YORK. — Balandžio — Linksminkimės szian- 
Aprįl 20-ta diena laivu “Gene- dien, nes rytoj gal mirsim!

in New Yorka at- — Senieji laikai atminti,BROOKLYN, N. Y. — 
melu. Nedėliojo Gegužes 
13-1 a. diena, yra. diena skirta 
‘Motinoms“ 'pagerbti ta diena ! 

visi szeimynos nariai, ypacz 
vaikai stengiasi parodyti savo 

, meile motinai,' ji apdovanoja
ma mažomis dovanėlėmis, ge-j 
lemi s, saldainiais ir gražius

I j a u t r u m u s reiszkiancziais 1 
; dalykėliais. Turtingesnis žmo
gus ar szeimyna savo motinas 
apdovanoja brangesniais ir 
praibangiszkesniais daigiais,! ^auc^ Ohio. Janai iezius, Y <1- 

Kui iszkilo t® susikirtimas nf>tl|rtingesnes ,pigesmiais. ,bc, lorija, Audrone, New York, N. 
ir nesusipratimas tarp Genero- 

’ lo MacArthur ir Prezidento 
i Trumano, musu Kongresmenai 
ir Senatoriai gavo tukstan- 

, , . . , c, • . ' ežius laiszku isz savo rėmėju.Jeigu darbininkas, Sovietui . . . . .. . , Isz tu laiszku buvo aiszku kad.Rusijoje, netyczia. įsulauzo ar;. . ■. . . . |. ' , . , . . p „ isz kiekvieno szunto, szesziossugadina kokia nors tulszi tab-! . v „° . . . ' deszimts buvo uz Generolą
rike, lis turi deszimts sykiu;’ d MacArthun, ir keturios de-
tiek užmokėti. 1 . , v n m1 szimts uz Prezidentą. Trumana.’

Dabar iszrodo kad visas pa
saulis priėjo prie tikrai karisz-i 
kos taikos, kada, visi ginkluoja
si, visi in kara rengiasi, bet nei 
vienas in kara stoti neiszdrys- 
ta.

Kad Sovietai vengia atviro 
susikirtimo su Amerika labai 
aiszku isz 1o karo Korėjoje. 
•Jiems ežia buvo ir yra laitai ge
ra proga ir priežastį stoti vie
szai Sziaures Koriecziams ir 
Komunistams Kiniecziams in 
pagelba priesz Amerika. Bet 
jie ta proga, praleido.

kioja.

‘ ‘ N eprikl aiisoma Liet uva ’' 
pranesza buk, persikėlė isz 3a 
41h Ave., Ville Lasallo, Monz 
treal 32, P. Q., Canada, in nau
jas patalpas in 7722 George 
St., Ville Lasallo, Montreal 32, 
P. Q., Canada.

Szi„ ral Stm-gis
May! ''yko szio Lietllviai Tremti- tai senu žaizdų szaszai lupine- Taldimieras ir apie Bedali. 44 

niai:
Bliudžiene, Marija, Jonas,.

Binghamton, N. Y. — Bren-
i ežius, Jadvyga, Birnta ir Rūta,
Huntington Sta., L. L, N. Y. —

. Dumbrys, Aleksandra, Albina,
Nijole ^1. B., ir Vida A. T. in

j Elizabeth, N. J. — Figoras, 
i Evaldas, Erikas ir Jonas, in /

Ansonia, Conn. — Geležius, 
įremi, Y'incas ir Irene, Cleve-

Pabėgėlis Nuteistas

FBI Slapta Policija, ne už .. . ,v. . . .1 . , Anglijos valdžia, kuri pri-
ilgo, suims dar daugiau iszdą-, kiek mesop 1;iekvienas. 
vikn, szpiegu, kurie iszdave n įAnglas gali pirkti pc). sanvaiJ 
iszduoda daug slaptu i te, dal)al. padidina ta paskvriž 
apie atomine bomba Rusijai. ma IR. dabar Ang]ijos žmonos 

galėjo pirktis mėsos tik už vie
nuolika centu ant sanvaites. I

j Dabar jie gales pirktis už apie 
į dvideszimts tris centus. Bet senatves ai nesveikatos 
; mruu i;n • skursta svetimuose krasztuose,

Reikes du milijonu darbi- U 
ninku daugiau del kariszku 
fabriku szi rudeni.

Y.----lanuszis, Juozas, Marija,
Jack ir Petras, 'Chicago, Ill. — 
•Jurovas, Jurgis, Chicago, Ill.
— Juszinskas, Julijonas, Ade
lina, Julius, Editha, Irena, Zi-

; ta, Melrose Park, Ill. — Kozi- 
kis, Juozas, Marta, Philadel
phia, Pa. — Lutrov, Tomas, 
Ina, ir Raymond in S. Boston, 
Mass. — Meikis, Michael, Else, 

Į Ilans ir Else,, San Diego, Calif.
— Sova, Algirdas, Cleveland, 
Ohio. — Stakiene, Prane, Lai-

— Starike- 
Macle, Bi-

E. Chicago,, 
Kathe, Mari

gražiais ir dažnai pralctiszkes- 
niais, bet visos tos dovanos 
reiszkia vienoda meile ir gilia 
pagarba Motinai. Be to, “Mo
tinos Diena“ szeimyna sten
giasi Motinai patarnauti, su
mažinti jai ta diena namu dar
bo naszta, iszsivesti ja kur 
nors gražioje vietoje papietau
ti ar maloniai ir linksmai savo 
szeimynos nariu tarpe laika' 
praleisti.

Bet yra ir užmirsztu Motinu, ma> Brooklyn, N. Y 
kurios toli nuo savo teviszkiu, viczjns, Zigmantą 
nuo savo artimųjų augina ir vnta. Kęstutis 
rūpinasi savo szeimynomis jllcp _  Tolisiu
tremtyje, varge ir skurde; yra ami0> Petras New York, N. Y.: 
seneliu Motinu, kurios del gi-;

! lids senatvės

No. 119 Keturios istorijos Meszla-vežis, Grapas apie Eg- 
apie Garžia Haremo ncvalnin- Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 

jke, Luoszis, Viena motina, Vai- Puiki pasiskaitymui knygute, 
knezin plepėjimas. 62 pus. 15c. iqo puslapiu. 25c.

No. 120 Dvi istorijos apie'
Valukas isz girios ir Ant ne- Sūnūs 
muno. 58 puslapiu. 15c. malda 

No. 123 Septynios istorijos 15c 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, Duktė Mariu, Sruolis isz Lie- 
Kolcra, Senelis, Vargo sapnas tuvos. 68 puslapiu. 15c.
ir pasaka apie čigonus. 45 pu- ^tq 473 qjryS istorijos apie 
slapiu. 15c. Talmudo paslaptys, Du Moki-

No. 127 Trys istorijos apie nįu> j<am iszdavineti pinigus. 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 45 puslapiu. 15c.
Du Brolius. 60 pus. 15c. 475 Pasiskaitymo kny-

1 No. 128 Dvi istorijos apie 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, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176 P2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
.puslapiu. 25c.

dabarMusu vaikai, kurie 
stoja in vaiska ar yra imami į 
in ta vaiska, tankiai negauna 
tinkamus armijos drabužius, 
nes tu drabužiu nėra gana! — ! 
“Bet tuo paežiu sykiu Yrokie- 
tijoje ir kituose krasztuose 

•sztorai yra pilni Amerikos ka
reiviu kariszku drabužiu.

— Tuczinskas, Vladas, Chica
go, Ill. — Žomantauskas, Jur
gis ir Agota, Cleveland, Ohio.
— Žilionis, Ignas, Aberdeen, 
S. Dakota.

Kareivis, Corporal John 
Waller (po deszinei) yra ve
damas in kariszka kalėjimą. 
Jis buvo nuteistas, nubaus
tas už tai kad jis buvo aplei
dęs Anglijos armija. Jis bu
vo pabėgės pas Sovietus in 
Berlyną, bet vėliau pasida
vė Anglijos Armijos virszi- 
ninkams. Jis sako kad jam 
insipyko Sovietai ir už tai 
jis sugryžo.

puslapiu. 15c.
No. 129 Keturios istorijos: 

Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautojoi 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 pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No, 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsni. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
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

Kitokios Knygos

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

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

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi

Rusijos paprastas kareivis 
gauna septynios deszimts ke
turis dolerius ant metu, o Ma
jor Generolas gauna devynioli
ka tukstaneziu ir szeszis szim- 
tus doleriu.

Paveikslas gyvenimo, Nuopo- liauskio, su nekurais naudin- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- ^a^s padėjimais. 25c. 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos'

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

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Krištuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 

Velniszkas malunasjKaVp ”stu- senoviszka būda 10c., pagal 
dentas lojo o maluninkas pabe- ______ _

go, Stebuklinga puodą,. Daine- 
Visi pirmieji Katalogai dabar le. 47 pUSiapiu. 15c, 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu-anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

Kristusoj Anglai vistiek pyksta, nes jie—;-----------
11 sako kad ta pati mesa dabar nn° uju, kui ioms Mo- 
: ■ beveik dvigubai pabrango. 'illos r)iona” >’ra tik f,ar vima 

•paprasta skurdaus gyvenimo: 
iir vargo diena, dažnai be pa- NEW YORK — RelanrUinl , m .i alų HJitK. bala]iazl° Ja: Taip susidaro gyvenimas
kankamo maisto, be padoraus. April J6 diena laivu “General; 
drabužio ir net be gero žodžio, Blatchford 

. kuriu artimieji, jei no vergau-i 
ja užgyveni u i Sibiro kasyklo
se, tai Skursta kur nors sveti-; 
muose krasztuose ir, jeigu 
mintyse prisimena “Savo Mo
tina,“ jai negali niekui pagel-: (Įįs 
boti ir neturi galimybes jos pa-! dale*-, N. C.
gerbti ir pareikszti jai savo; Leokadija, Baltimore, Md. — 
meile. Czernevicziute, Danute, De-

Artinantis ‘Motinu Dienai“ B'oit, Mieli. — Dalinkcviczius, 
prisiminkime ir tas Motinas,: ac^ovas’ BhlBadeTphia, Pa. 
kurios tremtiniu stovyklose driskėmis, Vaclovas, Herta ir 
Vokietijoje ir kitur tebeneszaį ^as.vtc, Baltimore, Md. — Iva- 
sunkia tremties naszta. Bent, hausk^, Ona ir Juozas, kair
ia viena diena atjauskime heDawn’ Kižnis, Jonas,
tik savo artimuosius namisz- York, N. Y. — Laurinai- 
kius, bet parodykime savo ge-: bs> r>anh Columbus, Ohio, 
ra szirdi ir toms Motinoms1, ku- Lesceviczius, Ona, Jonas, Ona, 

Plattsburg, N. Y. — Lescevi- 
, YVateitown, N. 

! Y. — Lietnvninkaite, Danute, 
Elizabeth, N. J. — Petrauskas, 
Albinas, Meta, Honesdale, Pa. 
— Naujokas, Gustavas, Erna, 
Jonas, ir Kestutis1, —-----------
Prakajpavicziene, Stefa, Arvi- 
das, Detroit, Mich. — Puskars- 
kis, Mykolas, Elena, Regina, 

Utaras, Algi- 
Vitalija, De- 

Rimowitsch,

Du milijonai Japonu per 
aszaras, atsisveikino su Gene
rolu Mac Arthur! u.

Jeigu Prezidentas Truma- 
nas taip teisingai pąsielgtu su 
savo Sekretorių, Dean Ache
son, kaip jis pasielgė su Gene
rolu D. MacArthur, tai 
Sekretorius jau sziandien 
tur sau darbo jieszkotusi!

tas 
ki-

in New Yorka at
vyko szie Lietuviai Tremti
niai :

Adomaityte, Ona, E. Chica
go, Ind .— Avižienis, Karolis,i 
New Britain, Conn. — Balan-

Marija, Adolfas, Lawu- 
Bucevicziene,

— Viltis — tai sąmones 444 Penkios istorijos' 
džiaugsmas, gyvenimo rytme- į apie Eanka apVeizdos, Nedae- 
tis. Užsivylimas — liūdni va- jusĮa žudinsta, Paskutine vale 
karo pažarai, nakties prieblan- motinos, Pakutninkas, Ar pa-

i szaukt tęva zokoninka Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apieKATALOGAS 
KNYGŲ

Verksmai 
prie Ap-

Slaugos, kurios dirba vals-l Pypkes Durnai 
tybinese ligoninėse tankiai yra; 
priverstos “aukoti“ deszimta 
dali savo algos Politikieriams,, 
kurie tas ligonines “prižiūri.“, 
Tas pats ir su mokytojoms ir 
mokytojais. Nors “Politikie
riai“ piktai užsigina, bet tik Asz tave mylėjau, 
pasiklauskite tokiu slaugiu ir, Kaip czigons czigone 
mokytoju!

ls z kilo baisus lermas ir pik- 
1 tunas Mississippi valstijoje, 
kai buvo vieszai priparodyta, 
kad žmones kurie nori valsty
bini darbu, turi už ta darbu už
simokėti “Politikieriams. “

Meile

Ir tau pažadėjau 
Ateiti malonia. 
O ta musu meile, 
Kaip kiszkelis pilkas, 
O ta musu meile, 
Kaip szvelnutis szilkas. 
Tu buvai man deive, 
Asz tau karalaitis, — 
Kryžkeles tos kreivos, 
O buities ta valtis....
Tu likai mergele

Mes nežinome ar tai teisybe, 
ar no, bet darbininku unijos 
mums pranesza, kad paprastas, Kaip ir visos kitos, 
darbininkas sziais metais už-į O aszen bernelis, 
dirba $64.08 ant sanvaites. Tėvo iszvarytas. 
Pernai tokis darbininkas, dar-; Pasakyk, mergyte, 
Liniuku unija, sako uždirbo 1 Pasakyk, kuklute, 
$56.37 ant sanvaites. Mes tiek Ar tave raszkyti 
n e uždirbame, tai negalime pa-; Niekas neužklupo? 
sakyti kiek ežia tiesos randasi.' Juk saldesnio vyno,

-------- ::-------- Kaip dvi vysznios tavo,
Dvylika Kunigu buvo suim-! Niekas nemiegino, 

ta Rumunijoje. Rumunijos vai- Niekas nesapnavo, 
džia persekioja Kataliku Baž------------------------

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 

No. 146 Dvi istorijos apie Kristus0> P<™szyta isz gro- 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- matos rastos Sralie musu isz=':v 
czjos nakti. 61 puslapiu. 15c. n^T°ja"LJ^°^e\_10%.^

No. 148 Dvi istorijos apie
Joną ir Alena, Pavojinga----
da. 45 puslapiu. 15c.

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

• | No. 200 Eustakijuszas. Isto- 
klai- rGa isz pirmutiniu amžių krik 

szczionybes. 128 puslapiu. 35c 
No. 201 Istorija apie Amži 

na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudvmas. apie Jezu Kristų 
■Oe

No. 202 Novena, S te bukliu 
■zo Medaliko Dievo Motino- 

j Garbei. 15c.
No. 203 Knygute, Tretiniu- 

61 kiu Seraphiszkas Officium. 15c. 
No. 205 Sieniniai Kalendo

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

No. 102 Prakeikta, meilinga*, 
kriminaliszkas apraszymas. 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme 
ežio iszimta isz Lietuviszku už 
lieku. Su paveikslais. 177 di 
dėlių puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie uo- 
ba ka negalėjo savo liežuvio

didele |aįko moteres paslaptį. 61 pus
15c.

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

No. 152 Trys istorijos apie riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo ; ežio per 2334 coliu derio P< 
galis. 62 puslapiu. 15c. 40., arba 3 už $1.00.

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

No. 155 Szakinis . Nedoras

rios atsiskyrusios nuo savo ar
timųjų. Lai
“Motinu Diena
tinu pagerbimo diena, kad jos 
yra Lietuves Motinos, kurias 

i gerbia ir myli visi Lietuviai.
i “Motinu Diena“ BALF’As
; ir jo talkininkai stengiasi vi- 1
, sas Liet uvos Motinas gyvenan-

Marija, Birute, 
mantas, Jonas, 
troit, Mieli. - 
Lydia, Lydia, 
iras, Martinas?, Jonas, Aleksam 
dras ir Walter, Detroit, Mieli. b puslapiu. 15c. 

sziam!— Stravinskas, Jurgis, Cleve
land, Ohio. — Telszinskas

kur jos pasie.ks! tanas, Cleveland, Ohio.-- . . . ,
- - ka, Juozas, Klaudija, .Water-; Kristupą, Juokingi szposelei, me, Per neatsarguma m balta 

bury, Conn. _  Vilkonczius, Kaip traukt giliukningai eini- vergija, Pusiaugavenis, Viesz-
Juozas, Gardeher, Mass. — Vi-, ki ir kiti szposelei. 20c. pats Jėzus ir miszke medžiai.

Wor- No. 116 Istorija apie Siera- Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu- mirimą, saule, menesi, 

Žideikie-, slapiu. 15c. (

ir jos žino, kad , Elena, 
yra visu Mo- ' •

Kaip Užsisakyti Knygas

; ežias tremtyje pagerbti ir jas
■ kuo nors apdovanoti. Lai jos 
’žino, kad Amerikos Lietuviai 
!ju neužmirszta, nežiūrint, kad
musu krasztus skiria tukstan-! "j 
ežiu myliu atstumas.

Visas aukas gautas
g ra ž i a m tikslui B AL F ’ a s t u o - * * 
jau iszsius,
Lietuvos Motinas tremtyje ir į 
joms tenai bus iszdalintos Mo

kinos Diena. saczkas, Liucija, Irena,
Szia proga kviecziame visus coster, Mass1. — Žakis, Karolis 

! BALF skyrius ir talkininkus ’Tekle, Cicero, III,

Užsisakant knygas isz szi< 
katalogo, reikia paminėti tif 
numeri knygos. Pinigus siu;* 

158 Keturios istorijos kite Per Paczto Postal Note 
Kapitonas Stormfield Money-Order arba Express 

Money-Orderi, o jeigu norit? 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10? 
ekstra del prisiuntimo kasztu. 

Visi Money Orderei ir pini 
gai, o ir visi laiszkai visada tu

* ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

; žvaigž- SAULE PUBLISHING CO.,
1 dės ir kitus dangiszkus kimus,. Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.

sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 
linga ypata galybe meiles, Ra- lapių 25c.
ganiszka lazdele, Boba kaip ir No.
visos bobos, teipgi juokai, ro- apie

; dos, trumpi pasakaitymai ir t. danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-!
‘ tyre, Prigautas vagis. 60 pus.

No. 112 Trys apysakos apie 15c.
pinigai galva-žudžiai, Ražan- No. 160 Keturiolika istori- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, ju apie Po laikui, Onytės lai-

I



“SAULE1’ MAHAN0Y CITY, PA.

Szirdies Atmintis
*

£ vo. Jos žema kakta, buvo taip 
rožine, kaip pražydintis rožes 
bumburas, akis turėjo szvie- 

jsias, kaip auszrine, o luputes 
f taip mažas, kad jai begiedant 

vos tik kelis dantukus’ galėjai 
pamatyti.

Karalius tuo apsireiszkimu 
, bet netrukus 
ir užsigedino, 

gerai, | ]<ap įa laiko pamirszo savo my- 
n limiausia paezia. Atsiklaupė 

su prisiza-į į.pgi priesz paveiksią, pradėjo 
r ant rieto ] Įef į galingas aszaras ir jau ne

is tokia moteriszke panaszi I mįs]Įno apįe stebuklinga pie- 
Ji buvo P<?r- menajfe<

; gamta pati juk j — q j Suruko jisai perim- 
tokios pa- fas didžiausiu sopuliu, tu žinai 

kad mano szirdis tau amžinai 
akys, tos i])rio-nli kadangi nebuvo ir ne

stebuklingi į bus fau panaszios moteriszkes! 
balta kaip Mano žmones reikalauja.

sniegas kakta, gražiai isztaisy 
tos lupos, tasai stebuklingas sptikeziau, kad tu 
nusiszypsojimas!

O panaszia ant visos žemes į 
apskriezio niekur neatsiras! '

J£A.S ta viską daro? Sudus1 pasidalys su manim sosto, gal 
nuliudime ir sngraudime, bus visiszkai panaszi tai, kuria

ba jaunas karalius, kuomet pa-j dabar matau sztai ant paveiks-! buvo apibarta 
liko naszliu, perstojo mistines į 10. uždengė akis
apie karalystes reikalus, pra- ■ Karalius žinojo gana [ 
Įeidamas isztisas dienas ir kada isztare tuos žodžius 
naktis aszarose priesz savo tas viskas nesirisza 
mylimos paczinles paveiksią, dėjimu, kadangi kur

Ta. paveiksiu jis pats piesz
del to tiktai jis ir mokinosi ma- tam paveikslui!
lioryst.es, nes jam butu buvus daug patogi 
labai sunku žiūrėti, kad kas ki- du sykiu nesutvers 
tas jo mylimiausios paezios pa- togybes.
veikslą pernesztu ant audeklo. Ak! Tos aksomo

Karalius žinojo apie tai. kad dideles akys! 
pleszoriai-dailininkai ne syki 
turi papratima-be jokios atsar
gos žiūrėt in savo modeli, prie 
tam ant paveikslo to visko ka 
mato nenupieszia, bet palieka 
sau ir užlaiko savo szirdyse 
ant visados, o juk karalius to 
visko užjokius svieto turtus 
neleistu daryti niekam!

Tasai paveikslas dabar jam 
buvo visas suraminimas nuliu
dime, kada ant jo žiurėjo, apsi- 
liedavo gailingomis asz.aromis, 
o savo sopulio neatiduotu 
visas svieto linksmybes.

Dykai ateidavo pas ji minis 
toriai ir sakydavo;

—■ Miela szirdingas Pone 
aplaikome nerames žinias pra 
neszanczias, kad paszalines įa^c^ara- 
vieszpatystes karalius gink-i Neužganėdintu skaitlius vis 
Juoja milžiniszka armija, idantįau^° kiekviena diena minios 
insiverszt musu karalyste. I ^oniu rinkosi prieszai kara- 

r i.......j ‘liaus ofisus su skundais.Karalius abejingai mimste-
ql . • . Bet karalius ant to visko neriu praneszimu klausėsi ir nei)... - . \ atkreipdavo atydos, nuolatosant minu tos savo akiu nenu-1 ■ .. . . .. žiūrėdavo ant karalienes patrauko nuo mirusios paezios i .. veikslo,paveikslo. į

Viena, diena karalius inpuo- , ,. ■>... . . 1 j Tuo tarpu viena rytmetį kale baisiausiam-piktuman ir ma-1 .. ... i i i r1 . į ralius iszgirdo stebuklingažai ko truko, kad pulti ant sa- . ,... . giedojimą,vo dvaro mylimiausio vieno 
inarszalko,’ kuris savo ponui 
nužemintai dryso perstai vii, 
jog didžiausias sopulis negali 
traukties amžinai ir kad szvie- 
siansias ponas privalo pamis-i 
lyti apie tai, kad savo pavaldi
nius apdovanoti nauja karalie
ne be skirtumo, ar tai bus i" 
karaliszko asr isz žmonių gimi
nes.

Tie 
plaukai, aukszta, na ri

jos karalienes, tiktai tuokart 
joja atgy-

szventvagiszkai palytėti mano 
karalienes1 paveiksią? Isz kur 
vėl greitai atsirado ta aukszta 
balta kaip sniegas kakta? Gar
binti Dieva gerai atmenu, ir 
žinau, kad jis žema kakta buvo 
rožine ir nuolatos, jauna, kaip 
rožes bumbuoras.

Patraukė kelis sykius teptu
ku pataisė plaukus ir paauksa
vo, sumažino veidą ir apdengė 
rožiniu dažu. >

Žiūrėdamas in pataisyta pa- • *
veikslą, karalius buvo labai 
užganadintas. Sekanczia diena 
ant paveikslo pamato vėl dide
les permainai.

— Nora jokios abejones, 
kad ežia darbas bus piktu dva
siu, nes kaipgi galima iszaisz- 
kinti akiu ir lupu permaina!

— Ne, niekados! Mano my
limiausia neturėjo tokiu juodu 
akiu ir taip placziu lupu, per

Perejo menesiai, perėjo visa 
metai, o tame liūdname padėji
mo nebuvo permainų.

Isz paszalines karalystes ka
raliui tas visai nerūpėjo.

Ministerial, kas teisybe, ka-
už'paliaus vardu pakele mokestis 

i kariszkiems reikalams, bet 
vietoj tas mokestis sunaudoti 
armijos apginklavimui, pini
gus krovė sau in kiszenius ir 

■ szalis del visu neprieteliu liko-

Apimtas žingeidumo prisi
artino prie lango ir staiga, su-

— Begėdi! Suszuko kara
lius, drebėdamas isz piktumo, 
kaip d rys t i man tai pasakoti! 
A.sz, turecziau savo mylimiau
siai karalienei žodi laužyti! 
Szalin isz po mano akiu, arba 
tuojaus ežia pražūsi! Bet ko- 
laik isz ežia iszcisi, žinok apie 
tai ir visiems kitiems visur pa
sakyk, jog jokia moteriszke ne-

Nc, panaszios grožybes 
: da niekad niekur nemaeziau, 
kaip ta maža piemenaite, ei 

mauti paskui kaimene, tare in 
save.

ISZ : Tai 'buvo jauna mergaite su 
szviesiais plaukais, rodėsi kad 

įjos plaukus pati saule auksa-

1 u m!
-Kada ant rytojaus karalius 

1 kaip paprastai atsistojo priesz 
karalienes paveiksią, užgimė 
nepaprasta s a t s i ti k i ma s.

— Tai stebėtina! -Atsiliepė, 
ar-gi ežia butu szlapumas ir 
drėgnumas? Rodosi, kad tasai 
kambarys paveikslams ken
kiantis. Paveikslas baisiai pa
juodavo. Juk kuogeriausia at
simenu kad mano mylimiau
sios plaukai nebuvo toki juodi 
kaip kad dabar matau. Ne, už
tikrinu, nebuvo toki juodi, at
simenu gana aiszkiai, kad bu
vo szviesus, taip kaip paauk
suoti. Mano mylimiausia buvo 
panaszi in Szviesos Dievaite 
bet ne1 in Nakties Karaliene.

Karalius tuojaus liepe pa
duoti teptuką ir viską ant pa
veikslo pataisė, ka drėgnumas 
buvo sugadinęs.

— Dėkui tau Dieve! Vėl 
turiu tuos gražius juodai-pa- 
auksuotus plaukus, 
ga r b i n a be p r o tisz k a i 
r j uos iki gyvenimo 
neperstosiu garbines, 
ir atsiklaupė priesz paveiksią 
darydamas amžinos isztikti- 
mybes szliuba.

Bet matyti pikta dvasia in- 
simaisze in karaiiszkus reika
lus, kadangi po keliu dienu ka
ralius vėl turėjo pataisyti pa
veikslą.

— Kas ta viską daro? Su 
szuko piktai. Kas .drysta

M-*************************

Dave Trucyznos Goeringui

kurios 
ir ku- 

p.abaigai 
suszuko

★ BALTRUVIENE ** 4********
Viename miestelyje arti

Pottsvilles,
Randasi kelios moterėles, 
Savo vyrus neapkenezia,

Badai tos moterėles,
Labai lėbauja,

Mat, per naktis tik 
automobiliais trankosi,
Su sporteliais laikosi,

Bet asz apie jais 
nekalbėsiu,

Da koki laika palauksiu,
O jeigu nepasitaikys, 

Tai kaili gerai lupsiu,
Ir tikrai nesusini'ylesiu.

kurias mat vii liėveik visi dan- 
tys! , ,"p

— Priesžingai; szviesios ir 
žydraines, kaip rytmeczio de
besiai jos buvo akys, kurios 
ak, taip daug saldžiai ant ma
nės žiurėjo, o luputes jos taip 
mažos, kad kuomet giedodavo 
matėsi tikrai keli balti dantu
kai !

Karalius doge baisiausiu 
piktumu, kad butu galėjas su
gauti ta raganių, bet 'be abejo
nes tai buvo raganiaus darbas, 
tai baisiai jam už tai atmony- 
tu. Bet raganiaus nesugavo, 
tai visa savo piktumą iszliepo 
ant paveikslo. Mažai ko reikė
jo, idant paveikslas nebūtu nu- 
plesztas nuo sienos ir kojom 
nesumindžiotas, kaipo koks 
n e t ik ra s p a v e i k s 1 as.

Palengva vienok susiramino 
kadangi jam atėjo mįsles in 
galva kad Ta viską ant pa
veikslo da galima pataisyti.

Taigi ėmėsi tvirtiszkai už 
darbo maliavoje pagal savo at
siminimus ir viskas jam kuo- 
geriausiai pasisekė. Po keliu 
valandų darbo patogi mote
riszke su szviesiai, žydraine- 
mis akimis, auksinias plaukais 
ir mažomis luputėmis žiurėjo 
in ji nuo paveikslo.

O karalius džiaugėsi su savo 
darbo ir liūdnai dejavo.

Taip, taip ji! Tai ji iszrode, 
mano mylimiausia, nepamirsz- 
tina karaliene!

Ir kada viena diena dvaro 
marszalka, turintis bloga pa
protį žiūrėti per rakto skylute 
patarė karatui paimti už pa
ezia maža piemenaite, kadangi 
kaip laszas vandeno ji panaszi 
in mirusia karaliene, o gal da 
už ana ir gražesne, karalius ta
da tani patarimui nesiprieszi- 
no.

— GALAS —
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* * *
Kas tokis prisiuntė man 

žinute per laiszkelc, 
Apie kokia tai bobele, 
Bet, laiszkelis buvo be 

paraszo, 
Todėl negalėjau sunaudoto. 
Matyt kad tasai szeszkas, 

Bijojo pasiraszyti, 
Žinute gal buvo neteisinga, 

Todėl laiszkelis nuėjo 
in gurbą, 

Kur visi panaszus žinutes.
* * *

Badai Masacziuže steite, 
Nedideliam mieste, 

Randasi keletą bobeles, 
Kurios kitus liežuviauja, 

Be jokios sarmatos, 
Ir menko proto.

Viena kitai per diena 
in akis szokineja.

Kaip katies viena kita 
vaikineja.

Vietoje namus dažiureti, 
Ir savo szeimynelia 

' prižiūrėti,
Geriause apsimalszykite, 

Sutikime suvisais gyvenkite,

JUDOSZIAUS :: 
:: :: SKATIKAS

Von 
priima Szventa Ko- 
Katalikiszkame vie-

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

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

Eric 
lewski 
muni j a 
nuolyne.

Jis prisipažino kad jis ka
lėjime davė trucyznos Her
man Goeringui, su kuria tru- 
cyzna Goeringas nusižudė. 
Jis sako kad jis pasznibždo-

mis Goeringui buvo pasakęs 
žodi “zyankali” kalėjime. 
Paskui jis inkiszo ta trucyz- 
na in muilo szmota ir jam 
padavė. Jis buvo pasmerk
tas kaipo prasikaltėlis ir ga
vo deszimts metu in kalėji
mą,

o o o

Geriau save dažiurekite, 
ia syk bus geriau.

* * *
Kelios Skrentono moterėles, 
Taip pripratę prie guzutes, 

Kad niekad jos nebūna gana, 
Traukia visados, 

Bile tik yra.
Tai labai nesveika, 

Nes tokis gėrimas jumis 
netinka, 

Juk bobele girta,
Tai jau niekur nepagirta!

ĮSZPANIJOJ, arti miesto
Barcelona, randasi Tėvu 

Domininkonu kliosztorius, ku
rio aktuose surandama sekan
tis padavimas:

Kadaisiai, viena v a s a r o s 
diena, vienas zokoninkas gi*y- 
žo isz keliones in minėta 
kliosztoriu, gabendamas su sa
vim surinktas pas žmones au
kas. Jis su ąavim vede asileli, 
kuris ant savo nugaros nesze %
krik zezioniu dovanas: Duona, 
daržoves ir vaisius. Diena bu
vo giedri, bet vėtra, tiktai ka 
perlėkusi, apvalė orą nuo viso
kiu neszvarumu ir ant dangaus 
da skaiseziai 
juosta.

Zokoninkas 
jaute neapsakoma 
ir džiaugėsi dangum 
jo duczioj užgimė i 
nes jausmas Dievui, kuris su- 

■ tvėrė ant žemes visokius žmo
nėms reikalingus daigtus. To- | C ; 
kimne padėjime eidamas, pri
siartino prie girios,, kurioje 
augo daugiausia korko me
džiai ir kurioj atsiranda minė
tas Domininkonu Kliosztorius.

Zokoninkas eidamas ant syk 
prieszai save ant tako pamate 
sidabrini pinigą, žibanti kokia' 
tai niekdarysta priesz lei
džiantis saulei. Zokoninkas 
pasilenke, paėmė pinigą, bet 
greitai vėl mete, nes pirsztuose 
sujuto koki tai magnita. Po va
landėlei vėl paėmė pinigą, bet 
jau su jupos skvernu ir tuo-'I.

žibėjo laumes

kart ant pinigo pamate dideli 
raudona taszka. Bandė taszka . 
nuo pinigo su rankove nutrin
ti, bet jam berinant ir valant, . 
taszkas darėsi aiszkesniu ir 
raudonesnių.

— Iszrodo kad tai butu . 
kraujas, suszvapejo pats sau.

Su sykiu ji apėmė toksai 
liūdnumas, tokia didi gailes
tis,. kad zokoninkui akyse pa
sirodė net aszaros. Zokoninkas 
nieko blogo pinige nematyda
mas, nusprendė pinigą su sa
vim paimti ir, parvykus kliosz- 
torium, atiduoti perdetiniui.

Tai-gi ir slinko sau toliau 
per giria, bet jau dabar jaute 
savyj koki tai apsunkinimą ir 
kokia tai savžinej sunkenybe! 
Atvykus jam in kliosztoriu, o 
perdetinis matydamas ji susi- ; 
maisziusi, tuojaus paklausė:

— Gal sergi, broli?
Zokoninkas iszdave perdėti- , 

niui savo keliones ir rinkimo 
auku reikalus ir sykiu su visa 
atskaita, atidavė ir ta pinigėli, j 
Zokoninkas pinigo netekes, 
jautėsi vėl laimingu ir jam su- 
gryžo senoviszkoji ramybe,.

Bet dabar perdetinis, kaip 
tik das'ilytejo to pinigo, tuo- 
juas sujuto savyj koki tai Su-' 
paudima ir liūdnumą. Tasai 

pinigas buvo, taiy turn, karszta 
geležis. Perdetiniu tasai atsiti
kimas labai .‘suspaudė szirdi, 
todėl jisai ta pinigą mete ant 
falo ir su baime pradėjo in ji 

žiūrėtis.
Saule jau tuokart buvo nu- 

ileidus, ant molinojo dangaus 
nžži'bo menulis ir jo szviesybej 
pinigas da labiau pradėjo spin
dėti, sakytum, jis visas apsi
liejo krauju.

Perdetinis kas kartas jaute 
•avyje vis didesni nespakainu- 
ma, bet negalėjo nei verkti, nei 
maldose rasti bent kokio nors1 
suraminimo. Uždege žvake ir’ 
u atyda pradėjo in pinigą žiu- 

reties. Pamatęs ant pinigo ru- 
kilnyczia ir Hebraiszka para- 
sza: “ Szventas J &ruzalem, ’ ’ 

i -us'zuko: 
1 iv r— Didis

Judosziaus 
isz tu visu,

* Dievą pardavė!
Pastūmėjo prakeikta pinigą 

ir pradėjo mislyt kur ji padėti 
ir ka su juom pradėt? Negali
mas daigtas ji laikyti, bet ne
galima ji iszmesti laukan, ka
dangi kiekvienam jo atradėjui 
: e abejones, jis užnuodintu gy- 
enima. Kadangi kliosztoriaua 

bažn,. ežiai buvo liejama var
as, perdetinis nunesze ta pi

nigą ir inmete katilan ir tenai 
suleistus metalus. larįuš 
varpa, tuojaus jis buvo paka- 

ažnyczios bokszte. Tuo 
pirma karta turėjo var- 
laike iszkilmingošios 

Vieszpatię^

savo szirdyje 
linksmybe 

l ir žeme; 
padėka vo

girdo naujo varpo balsas,— ti
kinti visi sukrito ant-keliu ir 
pradėjo žegnotis. Nes stebėti
nai skambėjo tasai varpas: ta
ip turn sopulingai dejavo, tai 
ve n g -uprantamu balsu kau
ke. Visus apėmė neiszpasakyta 
baime ir didis liūdnumas.

Zokoninkai paleido varpo 
virves ir isz bokszto pabėgo 
bot varpas ir nevarpuojamas 
vis kauke-be jokio sustojimo, 
be pertraukos.

Perdetinis tuojaus insake 
varpa nuimti ir inmesti in ma
res. Mariu giluma prarijo var
pa ir nuo to laiko kiekvienoje 
i idžioje Petnyczioje toje vie
toje girdėt liūdnas varpo 
skambėjimas. Žuvininkai ir 
laivininkai iszgirde vai-po bai
sa, dievobaimingai žegnojasi 
ir tuokart ju szirdis drasko 
toks didis graudumas, tarytum 
jie jau visame savo gyvenime 
butu nemate jokio džiaugsmo 
ir ramybes.

— GALAS —

Geras Vyras
Pati — Na ka man Jonuti 

pirkai ant varduvių?
Vyras — U-gi grafafona.
P. — Ka toki?
V. — Tokia maszina ka 

szneka.
... — U-gi kam?
V. — Pastatyti in kampa, 

tai nuolatos už tave sznekes 
ir ant manes plus.

SKAITYKITE ‘‘ SAULE

“NOVENA’’
Stebuklingo MedaliKo 
Dievo Motinos Garbeif 

per paczta 15 Cts
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^Pirkie U. S. Bonus!

Dieve! Juk tai 
skatikas! Vienas 
už kuriuos jisai

Uncle Sam Says

' '.ntas
varpu
1 moti
dievinaldystes
Brisikelimo.

Tikiuežiu
bažnyczia, bet kaip tik

Defense is everybody’s job! The price
less privilege of being an American 
ran be •!<>’■ rh it must be worked 
for and sacr ficed fo” whether in uni- 
orn> ' igi:-. acre al home. Vour pur

chase of U S. Defense Bonds helps 
build y n 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- 
prisipildė pilna poll now fo» the Payroll Savings Plan 

I where you work, or the Bond-A-Month iszsi-'l Plan at your bank. U S Treasury Deoartmenr

į SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUS10S 
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvcncz.

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

Sa> .as Motinos Szveh- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Aly vų, žemei 
Batani os, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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® IpŽinios Vietines
Alijantams; 1938 m., kariszka 
ir politiszka sutartis tarp Vo
kietijos ir Italijos buvo pa
skelbta; 1915 m., laivas “Lusi
tania” Vokiecziu nuskandin
tas su 1,195 žmonių po szito in- 
vyko Amerika paskelbė kara 

339 W. M aha- priesz Vokietija ar kaip tada 
buvo sakoma “priesz Kaize
ri.

iszdaviku Teisėjas

— Žinios pranesza, kad 
panele Emilija F. Stcpanavi- 
eziute, duktė pono Mykolo Ste- 
pana'viczio nuo 
i.oV uly., mieste, ir Earle J.! 
Wilson, sūnūs pons. Jos. E. 
Wilson, nuo 1010 E. Centro 
uly., likos suriszti mazgu mote
rystes Pctnyczioj, Balandžio 
(April) 27-ta diena 2-tra va
landa Berry Point Lūteronu 
Koplyczioje, Marylande, per 
Kuniguži Pierce W i Ila rd. Jau
navedžiai apsigyveno mieste, 
38 E. Centre uly.

—■ Subatoj pripuola Szven- 
to Pijaus Penktojo Popiežiaus; 
ir ta diena: 1949 nietuose, dar
bininkai dvejuose Fordo fabri
kuose sustraikavo, 62,250 su- 
straikavo; 1769 m., Napaleo- 
nas Bonapartas pasimirė trem
tyje ant Szventos Elenos Sa
los; Menulio permainos: Jau
nutis; 1936 m., Italijos armijos 
užima Addis Ababa ir karas 
su Ethiopiecziais baigtas.

— Ponas Vincas Kaspera- 
viezius isz Slienadoro, lankėsi 
mieste su reikalais, ir prie tos 
progpsr’a'tla'nke “Saules” Re
dakcija, atnaujinti slavo prenu
merata už laikraszti. Ponas 
Kasperaviczius yra musu se- 
nas skaitytojas, ir myli skaity
ti “Šaule.” Acziu už atsilan- 
kyma.

— Nedelioj pripuola Szv. 
Jono prie Laterano vartų 
szvente: taipgi ta diena: 1942 
metuose Generolas Wamright vieta ant ulycziu vėlai nakezia. skiria kareivius

Mykolo Pasirodymo; Ir ta die
na 1884 m., Prezidentas Harry 
Trumanas gimė; 1900 m., nar
ius jurininkas Lcitenaiitas 
Peary atrado Greenland krasz
ta..

dviraeziais, 
laiko, kai 

tais dvira- 
kada daug 

randasi
Daug 

atsargos

teisėjas Irving 
kuris pasmerkė

Valdžios 
Kaufman, 
du iszdaviku mirties baus
me už iszdavima atomines 
bombos paslapcziu Sovie
tams, sako kad jis kitaip ne
galėjo pasielgti su Julius ir 
Ethel Rosenberg. “Asz pra- 
sikalscziau visiems * s z i o 
kraszto žmonėms jeigu asz 
jums pąrodycziau nors susi- 
mylejim’o,” jis jiemdviem 
pasakė, paskelbdamas mir
ties bausme.

“Man reikia automobiliaus 
del mano darbo,” jis pasiaisz- 
kino policijautams. Bet polici- 
jantai dažinojo kad jis nebuvo 
garadžmonui užsimokejes už 
jo automobiliaus pataisyma; 
$19.50.

ŽINO 14,000

• ■ . . I

Gen. D. MacArthur i 
' *

Didžiujn Vadu Susiskirtimas y
(Tasa) taip pasakė Tautu Sanjungai
--------- kai jo armijos grumiesi prie

Yalu upes ir atkirto Mandžiu-Generolas Douglas Mac Ar-
KOMUNISTU thuris, skrisdamas skersai Pa-Į rija nuo karo lauko, Lapkri- 

cifiko placzias mares isz To- ežio (Nov.) menesyje. Gal Ge-
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis sako kad del kiekvieno 
žinoma Komunistu randasi 
apie deszimts kitu žmonių, ku
rie užtaria ir užjauezia tuos 
Komunistus, tai isz viso butu 
apie keturi szimtai trisde-! 
szimts tukstaneziu tokiu rau- ■ 
donuju Amerikoje.

J. Edgar Hoover sako kad 
Komunistai giriasi kad jie turi u‘ 
daug mariu, apie kurios nie
kas nežino, bet jis užtikrina 
Amerikos valdžia kad jam 
nomi ir tie slapti nariai.

zi

ISZŽUDE
SZEIMYNA

• pamirszo 
pasakyti priesz kurias Kalė
das musu kareiviai isz tenai 
pargrysz. Jis laikrasztinin-

iszpranaszauti kada ir kaip 
kuris karas baigsis. '

■ . -V ■ JU' ?'
Bet, teisybe prisipažinus, 

gal Generolo MacArthur žo
džiai butu ir iszsipilde, jeigu 
Kiniecziai Komunistai nebutu 
insikisze. Bet, isz kitos puses, 
būdamas visu tu armijų ko- 
mandorius, jis turėjo žinoti ir 
apie tu Komunistu armijas. Ar 
vienaip, ar kitaip, Generolas 
MacArthur ežia baisiai sukly
do.

Kai kurie žmones sako, kad 
Prezidentas Trumanas buvo 
pasirengęs Generolą MacAr- 

kaį thuri pravaryti daug anks- 
- ■ cziau, bet nedryso, kai jis taip 

oryszti laimej° visus muszius. Labai 
sunku žmonėms pasiaiszkinti: 

karei- ’ Kodėl Generolas kuris taip pa

pasiduoda Japonams ant Cor- 
regidor Salos; 1626 m., Peter 
Minint nupirko nuo Indi jonu 
ta žeme, kur dabar randasi 
New York miestas; 1840 m., 
Pirmutinis paczto ženklelis bu
vo pavartuotas ant laiszko 
Amerikoje; 1932 m., Praticuzi- 
jos Prezidentas Domncr buvo 
pasiutusio Ruskio nuszautas.

—; Sėredoj apie 4:27 va-i 
landa po piet, kilo ugnis kru-' 
muose ant West Maple galo, 
bet greitai likos užgesinta per 
miesto ugnagesiai.

■i-— Schuylkillo Apygardos 
Sodaliefes laikys savo Metini 
Kpnfercncija Nedelioj, Gegužio. 
(May) 13-ta diena, tai yra 
“Motinos Diena,” Szv. Juoza- 
po piirapijos svetainėje, 2:00 
valanda po pietų. Lietuvaites 
isz New Philadelphia, Hazle
ton, Shenandoah, Tamaqua, 
Girardville ir Mahanoy City.

— Ponstva Juozai Szerksz- 
niai isz Shenadoro, motoravo 
in' miestą pas savo pažystamus 
taipgi atlankė “Saules” Re
dakcija, atnaujinti prenume
rata už laikraszti del savo te
peliams, ponstva M. Szerksz- 
pems,. kurie skaito ” Saule” 
jau nuo 'daugelio metu, už ta 
tariame acziu, taipgi acziu 
pons. Juozams Szerksznems už 
atsilankyma.

Panedelyje pripuola 
Szv; Stanislavo, ir ta diena 
1904 metuose atgavimas spau
do.^ Lietuvoje; 1945 m., “VE” 
Diena; Vokieicziai pasidavė

Shenandoah, Pa. —Policijos’ 
virsziniiikai sako kad vaikai' 
turėtu saugiau važiuoti savo 
dviraeziais per ulyczias, kur 
važiuoja automobiliai. Vaikai* 
važiuoja ant savo tu dviraeziu

I nepaisindami kur ar kaip. Czia 
ir tėvai turėtu savo vaikus 
perspėti kad reikia daugiau 
atsargos su tais 
ypatingai vasaros 
beveik visi \ aikai 
ežiais važiuoja ir
daugiau automobiliu 
ant visu ulycziu.

. vaiku visai nepaiso
I ra
Ii u. Automobiliu draiveriai
tankiai nei neužmato kai aiva- i 
žiuoja tokie vaikai su * 
dviraeziais, ir 

i mes s 
j pro szali,
* vams pataria, kad visi vaikai szimts kareiviu, devyni stoja 

butu namiepriesz devinta va-! in karo lauka.
j landa vakarais, nes jiems ne ■ Musu Armijos Sztabas pa-

__ _ .... i invairiems 
darbams, kurie mažai ka ben
dra turi su kariavimu, kaip

Kunigas Jeronimas J. j tai:
Visas batalijonas (1,350 ka- 

Vincento parapijos, likos per- reiviu) in Fort McNair yra pa
keltas in Szvento Jurgio para-! skirtas vien tik parengimams

o jo vieta ir parodoms Vąszingtone ir 
apylinkėje.

Asztuoni szimtai lakufiu, ka
rininku yra paskirti vien tik 
važinėti didžius Armijos Szta
bo žmones.

Asztuonios deszimts vienas 
kareivis nieko daugiau neda
ro, kaip tik automobiliais va
žinėja tokius paežius ponus.

Trylika tukstaneziu karei
viu turi darba inraszineti tuos 
kurie yra imami ar kurie sto
ja in vaiska.

Tūkstantis trys szimtai turi 
darba armija iszgarsinti ir in-

lbZ vesti palankius santykius.
Trys tukstaneziai kareiviu 

dirba didžiuose Pentagon ofi
suose.

Armijos Sztabas teisinasi, 
sakydamas kad daug szitu ka-

i reiviu yra veteranai, sužeistie
ji ar jau senesni.

Bet tie, kurie szitaip prikai- 
szioja sako, kad nieko pana- 
zsaus nėra. Jie sako kad dau
guma tu kareiviu ir karininku MacArthur žinojo ka jis dare 
galėtu kad ir sziandien stoti in j*s sake. Dabar Truma- 
karo laukus, o ju darbas pilnai nas turi parodyti kad ir jis ži- 
galetu atlikti moterys ir mer
ginos. !

tokiu ka stoti, bet dabar atlieka to
kius darbus, kuriuos galėtu at- (Tasa Nuo 1 Puslapio)

uiduonu šviesu prie kryžke- likti taiP sau žmones ar mote-
rys ir merginos.

Jie yra iszrokave kad isz de- 
savo i szimts kareiviu, septyni turi 

taip tos nelai-iinvairius darbus, o tik trys 
atsitinka. Ir teipgi nebutu kariauja.

tie policijantai te- Rusijos armijoje isz de-

Girardville, Pa. — Geras ži
n omas
Bagdonas, vikaras isz Szveido

prastas, kad ta buezerne turės 
užsidaryti. Jis buvo ta buezer
ne nusipirkęs su kitu žmogu
mi, kuri jis už keliu sanvairziu 
iszpirko ir pats vare visa biz
ni.

Susiedai sako, kad jam biz
nis gerai ėjo ir kad viskas bu
vo tvarkoj. Bet jam kaž kas 
rūpėjo ir jis buvo tikras kad 
viskas vėjais ėjo ir už tai jis 
taip padare.

i L. TRASKAUSKAS Į
J i- ________ *
į LIETUVISZKAS *
: G R A B O R I U S *
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sija, Shenandoah, 
užima Kunigas Juozas Nevc- 
rauskas, vikaras isz Szv. Jur
gio para., Shenandoah. -

— Juozafina, pati p. Jur- 
| gio Balinto nuo 237 E. Maha
noy uly., pasimirė Nedėliojo, 
Good Samaritan ligonbute, 
Botts vi liejo. Velione sirgo jau 
nuo kokio tai laiko. Gimė Lie
tuvoj, atvyko in Shenadoryje 
1907 metuose, o 1914 m., apsi
gyveno Girardvillcje. Prigulė
jo prie Lietuvis'zkos parapijos 
ir bažnytiniu motoru draugi
jų. Paliko savo vyra Jurgi; 
penkis sūnūs: Alberta, 
Preston Hill; Bryon, mieste; 
Joną, Ashland; Antana, Maha- 
noy City ir Jurgi namie, taip
gi trylika anuku. Laidotuves 
in vyks Petny ežios ryta, su 
Szv. Misziomis Szv. Vincento, 
bažnyczioje, devinta valanda, 
ir palaidos in parapijos kapi
nes. Frackville jo. Amžina atil
si! .

Havana. — Romulo Betan
court, praszalintas Venezuelos 
Prezidentas, dabar intaria visa! 
valdžia, sakydamas kad val
džia patarė, papirko ir palėpė 
vienam žmogui ji nutrucinti. 
Buvęs Prezidentas Romulo Be
tancourt sako kad jam nepa
žystamas žmogus stengiesi jam 
in ranka inleisti trucyznos, kai 
jis iszejo isz vieno* savo drau
go namu. - •

ARMIJA EIKVOJA
WASHINGTON, D. C. —

Daug Kongresmonu ir Senato
rių sako, kad Armijos Sztabas 
iszeikvoja baisiai daug karei
viu, kurie galėtu in karo lau-

PASIVOGĖ SAVO 
AUTOMOBILIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kyo, pasakyti Kongresui savo nėr olas MacArthur 
insitikinimus, kurie ji paszali 
no isz tokios garbingos ir atsa 
komingos vietos, turi pats pri 
sipažinti, kad jis per savo ilga kams tada buvo pasakęs: ‘‘Jus 
kariszka tarnavima, yra pada- praneszkite visiems, kad, 
res daug baisiai dideliu klaidu, mes pasieksime Valu upe, visi 
bet jis teipgi gali pasakyti, mano kareiviai gales p 
kad jis dar daugiau sykiu yra namo. Asz noriu savo žodi isz-į 

j stojęs priesz visus ir parodęs laikyti, kad visi mano 1-----
kad visi klaidoj ir kad jis vie-; viai valgys Kalėdų pietus savo sėkmingas, gali būti paszalin-

’i nas žinojo ir žino kas geriau-! namuose.” itas? sa^0’ ^ad Prez. Tru-
1 manas lauke progos, kada ka-

sra eis mums riestai; tada pra
varyti Generolą!

Turime prisipažinti kad, kai 
Generolas MacArthur stojo ta 
kara vesti Korėjoje, aplinky
bes buvo baisiai nepalankios. 
Tai durniu Dipliomatu nusta
tyta trisdeszimts asztunta lini
ja, ir tas insakymas neperženg
ti Yalu upe, ir nesipulti ant Ki
nijos, visiszkai suriszo Genero
lo MacArthurio rankas.

Bet jeigu Generolas MacAr
thur kelis sykius suklydo, mes 
galime staeziai sakyti, . kad 
Prez. Trumanas tik kelis sy-

i kius gerai padare. Visos tos 
nepalankios karui aplinkybes 
Korėjoje buvo Prez. Trumano, 
ne MacArthurio sudarytos.

Bet negalima ir Generolą 
MacArthurio ežia iszteisinti. 
Kaipo karininkas ir viso karo 
vedėjas, jo biznis buvo žinoti 

■ kur ir kiek to prieszo randasi 
Jis per greitai pasigyrė ir per 
mažai apsižiūrėjo.

Bet ant szito klausimo, ant 
szito susikirtimo su Prez. Tru-

Eia. Į Kai musu armijos susikirto
Jis niekados taip teisingai su Komunistu Kiniecziu armi- 

ir taip gerai nepasielge, kaip jomis Lapkriczio dvideszimts 
jis paaukojo savo szilta vieta asztunta diena ir kai musu ka- 
ir atsisakė nuo savo augsztos reiviai turėjo nesztis kiek tik 
karininko garbes, negu nusi- jie galėjo atgal, Generolas 
lenkti politikieriams Vaszing- MacArthur atsiprasze ir pasi- 
tone, kurie, 1935 metuose buvo teisino: ‘‘Tas mano iszsireisz- 
nutare beveik visiszkai panai- kimas kad mano kareiviai bus 

i kinti pinigu paskyrima vais- namie priesz Kalėdas, buvo 
kui. Jis tada buvo Armijos 
Sztabo virszininkas ir ta vieta 
apleido. Tik keturi trumpi me
tai praėjo ir Hitleris jau buvo 
visa svietą paskandinęs karo 
kraujuose. Tada pasirodė kad 
vien tik Generolas MacArthur 
protą turėjo.

Jis niekados taip baisiai ne- kirtę su Kinijos Komunistais, 
suklydo, kai tada, kai jis pri- jie jokiu budu nebutu galeje 
žadėjo kad visi kareiviai grysz sugryszti namo del Kalėdų, 
isz Korėjos priesz Kalėdas. Jis; nes nei jis, nei kas kitas negali

mano prasitartis tik baikomis 
su keliais mano komandoriais. 
Asz tik iszreikszti ta vilti kuri 
randasi kiekvieno tėvo szirdy- 
je, kad visi kareiviai greitai 
sugrysz.”

Jis dar pridėjo, kad, jeigu 
ir nebutu musu kareiviai susi-;

KINIECZIAI KERTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

susilaukti. Dabar, tik deszimts 

dienu po to laiko kada Gene: 
rolas MacArthuris buvo pa- 
szalintas, Kiniecziai pradėjo 
savo didžiausi užsipuolimą ir 
musu kareiviai pradėjo nuo vi
so frunto trauktis ir palikti sa
vo sužeistuosius ir mirusius 
ant karo lauko.

Dabar jau beveik visi Vasz- 
ingtone ima kelti tuos paežius 
klausimus, kuriuos Generolas 
MacArthuris buvo iszkeles, ir 
del kuriu jis buvo paszalintas: 
Ar mes dabar paskelbsime ką
rą priesz Kinija, nepaisindami 
ar tai reiksz kara su Sovietu 
Rusija ar ne; Ar mes dar ilgiau 
tesime kara Korėjoje, kuri mes

tu priėjo prie galo savo diplio-! Czekai Komunistai kurie 
matinio kelio Tautu Sanjungo- Rusijai tarnavo Tautu San

jungoje, buvo delegatai Dakta
rai, Vladimir Outrata ir Adolf 
Hoffmeister.

Outrata buvo Czeku Amba-
sadorius Vąszingtone, Hoff- manU) per kuri jis vėl neteko 
meister buvo Czeku Ambasa- savo aUo-sztos vietos, vien tik 
dorins Paryžiuje. ateitis pasakys kuris suklydo,

Jie buvo artimi draugai ga- ir kuris gerai padare: Ar Prez. 
miausias skundikas ir gynėjas png0 Viszinskio, ir ji kaip isz- Trumanas, ar Gen, MaeArthu- 

tikimi szunycziai sekiodavo.
Ana sanvaite jiedu gavo sa

vo užmokesni ir dabar randasi! 
ar kalėjime, ar Sibire.

Lenkijos delegatu in Tautu 
Sanjunga likimas sudaro visa 

i litanija tokiu auku.
Daktaras Oscar Lang, isz'ga- 

ma Amerikietis ir buvęs pro-; AU.14UU WCAjXAJ UI f J CAXXX .
nepasiseke kitus intikinti kad fesorius Amerikos Universite

te, gavo savo užmokesni, kai 
Kremlinas in jo vieta pasiuntė 
Julius Kats-Suchy.

Dak. Oscar Lang, Maskvos 
tarnas, dingo.....!

Kats-Suchy paszmeravo 
Daktarui Lang kelia in pražūti 
trys metai atgal. Jis Tautu 
Sanjungoje uoliai ir isztikimaii

je.
Dabar jau eina gandai kad 

Sovietu Užsienio Ministeris 
Viszinskis randasi be malones 
Kremline, ir kad jis kitus to
kius paseks in kalėjimą ar Si
birą.

Jir yra buvęs Stalino isztiki-

ir pirm negu jis tapo Užsienio 
Ministeriu, jis buvo pasiuntęs 
tukstanezius in Sibirą ar ant 
kartuvių.»

Sulyg Kremlino nusistaty
mu, Viszinskis dabar jau nebe
reikalingas del Rusijos propa
gandos vakaruose. Jam nepa- 
siseke iszgazdinti ar paveikti 
Tautu Sanjunga; jam teipgi

ris?
— BUS DAUGIAU —

Amerika yra melagiu tėvas, ir 
kad Anglija su Amerika yra 

jokiu budu negalime laimeit;! tikri užpuolikai Korėjoje.
................... ”■ Pabaigoje praeitu metu Vi

szinskis jau buvo tik szeszelis 
to garsaus ir drąsaus Viszins- 
kio Tautu Sanjungoje. Jam ra
gai buvo greitai aplaužyti. Da
bar jis Kremlinui nenaudingas, 
ir nereikalingas. Dabar jam stojo už Maskva priesz Ameri- 

........................................... ka. Taip jis smarkiai puoliesi 
ant Amerikos, kad patys Len- j 
kai pasipiktino ir 
kraszta neprieme.

Jis tyczia baisiai 
su Amerikiecziu

Ar mes pasitrauksime isz Ko-' 
rėjos ir prisipažinsime kad 
Komunistai yra mus sumusze?

Mes negana žinome apie ta 
klausima Korėjoje, bet isz to, 
kas dabar paaiszkeja, tai 
mums rodos, kad Generolas

bus prirengta vieta ten, kur jis 
kitus tukstanezius 
siuntęs, 

Viszinskis buvo 
draugas beveik visu 
nuju dipliomatu, kurie dabar 
jau yra “iszczystinti” ar lik- Adolf Berle, Tautu 
viduoti, nugalabinti. j e, kad Amerikietis pareikala-

Metai atgal ėjo gandai, kad vo kad jis vieszai atsipraszytu.
Czekoslovakijos Užsienio Mi- Jis taip tyczia dare kad paro- 
nisteris, 
neužilgo taps Maskvos auka.

Tautu Sanjungoje Clemen
tis tik ranka pamodavo ir nu
sijuokdavo, sakydamas kad 
tai tik bobų pasakos ir Ameri- jau nebereikalingas 
kos propaganda, kad niekp jau laukia tas mirtinas pabu- 
panaszaus nebus. Neseniai jis isiavimas, kuris jam vieta pri
buvo suaresztuotas, kaipo ne- rengs su kitais tokiais isztiki- 
isztikimas. Bobų pasakos isz- niais Kremlino tarnais, kurie

i x i • Vr -'x v t sinilde jau nebereikalingi.i nas tokiu Komunistu diphoma-

no ka jis daro ir ka jis sako, 
nes musu vaikai kasdien tenai 

Į krinta ir mirszta.

DIDELI IR MAŽI 
SOVIETAI DREBA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

garadžiu pataisyti. Jis sugry- tu Sanjungos Sztaba, kad da-
bar paskyrimas in Tautu San-žo per vėlai ir garadžius jau

buvo uždarytas ir užrakintas, junga yra kaip mirtinas pabu-
Harry Josehp Eels susirado 

kirvi ir iszmusze garadžiaus 
duris ir pasiėmė savo automo-

cziavimas Sovietams, kaip ma
žiems, taip ir didiems.

Czia, jau per kelis metus, 
kiliu. Bet vienas Susiedas pa- dipliomatines galvos kaip ri-i 

! mate ka jis daro ir paszauke tąsi. Daugiau kaip visas tuzi- 
Ipolicijantus. _ I 4

yra pa

artimas 
tu raudo-

ji in savo

susikirto 
delegatu, 

Sanjungo-

Vladimir Clementis džius savo isztikimybe Mask
vai.

Bet, nežiūrint kaip jis Mask
vai lenkiasi ir klojasi, jau ei
na gandai kad ir jis Maskvai 

ir kad jo
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