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Perzijoje Tikras Pavojus
Isz Amerikos Surado Sprogstanczia Bomba

DU PASIMIRĖ

Stoka Daktaru Armijai
LOS ANGELES, CALIF. — 

Saržento sunaus mirtis ir ka
reivio mirtis Los Angeles mies
te privertė Armijos Sztabo 
virszininkus isztirti, kodėl ar
mijai trumpa ir trūksta gydy
toju, daktaru.

“Visa beda,” sako Pulki
ninkas Sidney F. Dunn, Ko- 
mandorius in Fort MacArthur, 
“yra kad armija dabar baisiai 
daug kareiviu ima in vaiska, 
bet per mažai Daktaru stoja in 
ta vaiska.”

Armijos Sztabas dabar pri- 
sipažinsta kad, kai kareivis, 
dvideszimts metu amžiaus Ar
thur Creighton labai susirgo, 
jis nebuvo priimtas in Los An
geles Apygardos ligonine. Ar
mijos Sztabas dabar reikalau
ja žinoti; Kodėl jis nebuvo pri
imtas? Kareivis Creighton 
pasimirė, kai jis buvo vežamas 
in Laivynoligoni ne in Ocean
side, California, septynios de- 
szimtsmyliu toliau.

Devynių menesiu James L. 
Ballenger, pasimirė savo moti
nos rankose pirm negu jo mo-| 
tina suspėjo ji nuveszti in ta 
Oceanside ligonine. Jo tėvas 
Saržentas Dale Ballenger sako 
kad jis buvo nuvežęs savo sū
neli in Fort MacArthur ligoni
ne, bet jam tenai buvo pasaky
ta kad jis turi palaukti, nes 
daug kareiviu laukia vietos to-

Dabar iszeina in virszu kad 
j e ligoninėje.
daug kareiviu slaptai iszvesz- 
davo savo vaikus ir paezias isz 
armijos ligoniniu, nes tose li
goninėse sergentieji nebuvo ir 
nėra tinkamai prižiuromi.

SOVIETAI RĖMAI 
KORIECZIUS

Apsaugos Sekretorius 
George Marshall Sako
Platesnis Karas Pa

kenktu Europai

WASHINGTON, D. C. —
Apsaugos Sekretorius, Mar-. 
shall sako kad jeigu Amerika
darytu taip, kaip Generolas 
MacArthuris nori, ir vesti pla
tesni kara Korėjoje ir Kinijo
je, tai sudarytu baisu pavoju 
visai Europai. Jis sako kad vi
sa Generolo Dwight D. Eisen-

PIRMAS | KLAUSIMAS.
Marshall yra pasakęs, kad kai jis buvo Amerikos delegatas 

Kinijoje, jis niekados neskaitė Kinieczius Komunistus kaip pa
prastus ūkininkus, bet kaipo Markso sekėjus ir apasztalus. 

uo, vfyiivxviv paežiu sykiu jis buvo pasakęs kad Chiang Kai-shekas
howeno tvarka suirtu Europo- , 1bus sumusztas ir Komunistai laimes.je.

Apsaugos Sekretorius Mar- Jeigu tai teisybe, tai mums visiems dyvai, kodėl jis norėjo 
shall per septynias dienas aisz- priversti Chiang Kai-sheka priimti szituos pasaulio pavergėjus 
kinosi ir teisinosi ir tuo paežiu in savo valdžia, ir kodėl jis ji taip nubaudė, kai jis nesutiko su 
sykiu kaltino Generolą Mac- tokiu insakymu?

(Tasa Ant 3 Puslapio) ■ (Tasa Ant 4 Puslapio)

Geo. Marshallas 
Sutinka Su Gen.

D. MacArthurio
Komunistai Kiniecziai Turi

Policijantas William Sch
mitt iszima sprogstanczia 
bomba isz aliejaus, kur jis ja 
buvo indejes, kad ji nesu
sprogtu. Policijantai surado 
szita sprogstanczia bomba 
ant szesztos ulyezios, New 
York mieste.

Leo Simmon užtiko ta 
bomba ir pranesze policij au

NUOTAKA NUSZOVE 
SAVO TĘVA

Tėvas Norėjo Visus
Iszžudyti

CHASE CITY, VA. — Te-' 
vas, kuris buvo pasiryžęs vi
sus iszžudyti, kurie prisidėjo 
prie jo dukters szliubo, buvo 
pats savo dukters, nuotakos 
nuszautas.

Tėvas, gerokai iszsigeres, 
nusistvere už karabino ir sake 
kad jis visus iszžudys, kurie 
prisidėjo prie jo dukters apsi- 
ženijimo be jo pavelinimo. Jis 
nuszove savo jaunosios duk
ters vyra, dvideszimts vieno 
meto amžiaus J. T. Blackwell.

Kai jo vyresnioji duktė Isa
bel pamate kad jos tėvas jau 

Isztikimybes Klausimas
Karininkas Atsakomingas, Administracijai 

Ar Krasztui?

tams. Kai ta sprogstanti 
bomba buvo inmirkyta in 
aliejų, policijantai ja pa
siuntė armijai, Brooklyne, 
kad Armijos bombų žinovai 
ja isztirtu, ir jeigu galima 
surastu kas jo pagamino ir 
kas ja tenai padėjo ir del ko
kio tikslo.

tikrai padūkęs. Ji tyliai inejo 
in stuba, pasiėmė medžiokles 
karabina ir savo tęva nuszove. 
Ji ka tik buvo parvažiavus su 
savo vyru. Jiedu buvo slaptai 
apsiženije. Už tai jos tėvas 
taip pyko.

Susiedai sako kad per kelias 
sanvaites tėvas, penkios de- 
szimts vieno meto amžiaus H. 
T. Salmon baisiai gere ir buvo 
visa laika girtas. Jis buvo pa
reikalavęs kad policijantai su- 
aresztuotu savo dukters vyra, 
sakydamas kad jis panevalia 
buvo pasivogęs jo dukteri.

---------- o---------- -

— Susipeszti su sau lygiu 
yra abejotinas dalykas; su sau 
vyresniu, kvailas dalykas; su 
sau žemesniu, prastesniu, biau- 
rus dalykas.

VALSTYBINIAI
I DARBAI
I ,

-

Kiek Jie Kasztuoja;
I t . *■»

; Kiek Reikia Pakiszti?

MISSISSIPPI VALS. —
Daug žmonių dabar intaria
Mississippi valstijos Demokra-

500,000 Kareiviu Ant Korėjos 
F r unto; Sovietai Stato Savo 
Armijas Prie Pat KorėjosRube- 
žiaus; Policijantas NūszoVe Du 

Kareiviu Perry, Ga.
SUTINKA SU

GENEROLU

tus, kad jie parduoda valstybi
nius darbus ir ima kyszius isz 
tu kurie jieszko darbu ar jau 
dirba valstybiniuose darbuose.

Trys jauni veteranai geriau
siai iszlaike kvotimus del vie
no valstybinio darbo. Vienas 
isz ju szitaip pasakoja:

“Asz kreipiausi in savo 
Kongresmona ir jis man pasa
kė kreiptis in Partijos bosą, 
kuris veda Trumano Demokra
tus. Tada man buvo patarta 
nueiti pas musu valstijos De
mokratu Komiteto advokata.

j “Jis man, nusijuokdamas 
paaiszkino kad jie neparduoda 
darbus, .... bet, aiszkus daly
kas, jie priima savanoriszkas 
aukas Partijos naudai.

“Asz sutikau paaukoti ir 
(Tasa Ant 2 puslapio)

POLICIJANTAS
SUARESZTUOTAS

PERRY, GA. — Policijos 
virszininkas, kuris sako kad 
jis buvo priverstas nuszauti du 
kareiviu, kuriuos jis veže savo 
automobilyje, yra dabar su- 
aresztuotas ir in kalėjimą pa- 
tupdintas.

Thomas Bragg, keturios de- 
szimts szesziu metu amžiaus 
policijos virszininkas in Haw
kinsville, buvo suaresztjiotas 
ir už keliu dienu bus patrauk
tas in teismą.

Vieno isz tu nuszautu karei
viu motina ji apskundė.

Policijos virszininkas sako 
kad jis tuos kareivius; dvide
szimts septynių metu amžiaus 
Louis L. Passmore ir dvide- 
szimts vieno meto amžiaus Lon 
G. Asman tik savo gyvastį ap
sigynė nuszaudamas juos. Jis 
sako kad tie kareiviai užsipuo
lė ant jo automobilyje, kai jis 
važiavo skersai siaura tilta.

Kareiviai buvo surakinti ir 
neturėjo jokio ginklo.

Policijos virszininkas sako 
kad jis kareivius suaresztavo 
Petnyczios vakara, nes jeidu 
buvo palike savo vietas be pa
velinimo. Jis sako kad jis juos 
veže isz Hawkinsville in War-! 
nėr Robins lakunu stoti.

Vaisko Sztabo atstovai sako 
kad jie negali suprasti kaip du 
neginkluoti ir supanezioti ka
reiviai butu galeje ant polici- 
janto užsipulti. Daktarai pri
pažino kad tie kareiviai buvo 
nuszauti isz užpakalio; vienam 
buvo kulka in sprandą, antram 
in pakauszi.

PERZ1JA. — Jau seniai kaip Diplio- 
matai ir augszti Karininkai sako, kad jei-
gu karas Europoje vėl iszkils, tai jis grei- 
cziausia prasidės Irano kraszte, Perzijoje, 
kur randasi didžiausi ir turtingiausi alie
jaus szuliniai.

Perzijos valdžia yra Anglijos valdžiai 
praneszus, kad visi aliejaus szuliniai bus 
Perzijos kraszto pasisavinti.

Czia Anglijos biznieriai turi szimtus mili
jonu doleriu inkisze in tuos aliejaus szu- 
linius. Dar ir to negana. Paežiai Ang
lijos valdžiai tas Perzijos aliejus yra bai
siai reikalingas, jos Laivynui ir jos ka- 
riszkiems eroplanams. Anglijos valdžia jau 
yra davus Perzijos valdžiai žinoti, kad ji ne-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Karalaitis Pas Prezidentą

Nederlandijos karalaitis 
Bernhard, (po deszinei) ap
silanko pas ir pasiszneka su 
Argentinos Prezidentu Juan 
Peron, Casa Rosada palo- 
ciuje, Buenos Aires mieste. 
Apie ka jiedu pasisznekejo 

ir pasitarė nėra paskelbta. 
Bet aiszkus dalykas kad Ka
ralaitis Bernhard isz Neder
landijos ne už dyka yra nu
važiavęs in Argentina, kur 
jis sako jis pasiliks del ke
liu sanvaieziu.

WASHINGTON, D. C. — 
Apsaugos Sekretorius, George 
C. Marshall, pradedams savo 
pasiaiszkinima Kongresui, isz 
pradžios labai drąsiai ir sztar- 
kiai puoliesi ant Generolo D.
MacArthurio ir priparode kur 
ir kaip tas Generolas suklydo 
ir kokias baisias klaidas jis i
buvo padaręs Japonijoje, Ko
rėjoje ir visoje Azijoje.

Bet po keliu dienu tardymo, 
nabagas Apsaugos Sekretorius 
Marshall buvo priverstas pri
sipažinti kad jis sutinka su Ge
nerolo MacArthurio nusistaty
mu, nors su paežiu Generolu 
nesutinka.

Kongresmonai, per ilga tar
dymą, privertė Apsaugos Sek
retorių prisipažinti kad:

1— Amerika turi lakytis 
Formosa Salos, ir, reikalui pri- 
sejus, reikia prieszintis kad ir 
visoms Tautu Sanjungos tau
toms ant szito klausimo. Jis 
nenoromis prisipažino kad mes 
negalime in Formosa Salas in- 
sileisti Kiniecziu Komunistu.

2— Kad mes negalime leisti 
Komunistiszkai Kinijai inlys- 
ti in Tautu Sanjunga.

Ta paezia diena, kai Apsau
gos Sekretorius taip prisipaži
no, Prezidentas Trumanas 
laikrasztininkams buvo pasa
kęs kad Apsaugos Sekretorius 
Marshall labai gerai viską isz- 
aiszkino. Reiszkia, Preziden
tas Trumanas sutinka su Ap
saugos Sekretoriumi G. Mar
shall, o Sekretorius sutinka su 
Generolu D. MacArthuriu, ku
ris už toki nusistatymą buvo 
pravarytas, paszalintas.

Dabar visi laukia pažiūrėti 
ka Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas pasakys, kai jis bus 

į paszauktas pasiaiszkinti.
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Seattle mieste' vienas kon
duktorius pamirszo sustabdyti 
savo strytkari ir iszleisti viena 
moteriszke. Ji taip supyko kad'

1— Apdaužė ji su savo liet
sargiu, umbreliu;

2— -Pasivijo ji prie telefono, 
kai jis norėjo patelefonuoti, ir 
nuplesze ta telefoną nuo sie
nos; . ’

Su 283 Paveikslais

3— Apmusze ji su visais 
daigiais, kuriuos ji buvo prisi- 
pirkus groceniej ir buczernej;

4— Iszmusze langa kito 
strvtkario, kurio kundukto- 
rius nesustojo jos paimti.

; 160 Puslapiu
i 8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
> Iszaiszkma sapna ir kas 
i ateiteje stosis. Su priedu 
i planatu ir visokiu burtu. 
' Knyga in minksztos po- 
! pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su
; užsakymu:

• Tiktai,. . . $1.00
■ Safile Publishing Co., 
Į Mahanoy City, Pa..U.S.A.

t

jokio atlyginimo
In Terre Haute, Indiana, po- --------::--------

licininkas Earl Oeahnear buvo George Leng, isz Duluth, 
per telefoną paszauktas. Fred Minn., nuėjo in ligonine kai 
Wilson ji pas'zauke ir szitaip nusilaužė pirszta. Ligoninėje 
pasiaiszkino: “Asz esu iszge- jis iszkrito isz augsztos lovos 
ros szeszis alus in tris valau- ir koja nusilaužė.
das. Asz dabar bijausi kad asz --------::--------
pareisiu namo ir savo žmona Jeigu szia vasara, eisite kur 
Apdaužysiu.
tuok mane, ’

Ateik ir suaresz- nors prie bieziu aviliu, tai jau 
priesz tai sznapso nei jokios 
degtines negerkite, nes bites 
baisiai neapkenezia tokio kva
po ir isz to piktumo gelia.

Policijos atstovai pranesza 
kad moterys daugiausia daig- 
tu pasivagia isz sztoru, nuo 
puse po trijų po pietų iki szto- 
rai užsidaro.

Lietuvos Dipliomatai 
Laikomi Pilnateisiais
Argentinoje leidžiamas 

“Laikas” Nr. 42/III. 24 d., 
pranesza, kad in naujai isz- 
rinkto Brazilijos prezidento 
Getulio Dornelles Vargas in
auguracines iszkilmes, savo at
stovus atsiuntė 53 valstybes. 
Lietuviai jose atstovavo 
charge d’afaire Rio de Janeire 
Dr. F. Meieris, ministro ypa
tingai misijoje titulu.

Musu ministeris Brazilijos 
valdžios atstovu buvo labai 
maloniai priimtas, lygiai su vi
su laisvųjų tautu atstovais. In- 
vairiuose priėmimuose Dr. F.
Meieriui teko sutikti daugelio įe” paskelbimo, 
valstybių atstovus. Daugumas fcažnyczios

d., ji perdavė visam laisvam tas. Asz to darbo negavau, 
pasauliui.

Atsakydamas in tai Stasse- paczta neszioja kaimuose, pe
nas, savo Kovo 12 d., laiszke czese ir priemiestyje sako kad 

užsimokėjo penkis

Vienas pacztorius, kuris

nas, savo Kovo 12 d.,
VLIKui raszo: “Nuoszirdžiai kai jis 
noriu padėkoti už Jusu Vasa- szimtus doleriu, jis ta darba 
rio 22 d., malonu laiszka. Ka- gavo.
dangi asz tikiu, kad Amerikos Jis sako: “Man buvo aisz-' 
ateities politikos klausimas kiai duota žinoti, kad tik tie; 
yra dideles reikszmes tai asz gauna valstybinius darbus ku- 
buvau patenkintas atsiliepimu rie padaro auka partijai. Kai 
del mano “Round The World asz paklausiau, kiek ta < ’ , 
Report” (Raportu apie pašau- jis man atsake kad reikia pa- 
li). Labai vertinu Jusu raszto aukoti tūkstantis doleriu. Kai 
gilias mintis ir Jusu kilnius asz jam pasiaiszkinau kad asz 
žodžius. tiek neiszgaliu, tai jis sake bus Brolius. 60 pus. 15c.

SziTdingiausiu linkėjimu, gana penkių szimtu doleriu. 
Harold E. Stassen.

VLIK’O Rasztas 
Pijui XII

Sziu metu Balandžio men., 4---------------------------— i 
d., sukanka 25 meta niuo Szv^ 
Sosto bules “Lituanorum gen-‘ 

Ta Lietuvos 
pertvarkymo ir 

buvo labai gerai praneszti apie Lietuvos Bažnytines Provinci- 
dabartine Lietuvos padėti ir jos insteigimo žygi, kuris su
jos reikalus. Naujasis Brazili- stiprino Nepriklausomos Lie
jos lUžs. Reikalu Ministeris tuvos svarankiszkuma, tenka

Anierikiecziu algos ir inei- 
gos sziais metais yra labai 
dideles. Pabaigoje sziu metu 
Amerikiecziai bus paeziupine- 
je ar nors pamate du szimtu ir 
dvideszimts asztonis 'bilijonus 
doleriu. Bet tie kurie szitas 
žinutes mums pranesza nieko 
nesako kiek tu pinigu pasiliks 
musu kiszeniuose.

Komunistai Berlyne pataria 
Vokiecziams negerti nei sznap- 
so, nei alaus, nes, jie sako, 
sznapsas ir alus yra’kapitalis- 

! tu ginklas nusilpninti savo

Musu vaikai mokyklose mo
kinasi apie .Amerikos garsu 
žmogų Benjamin Franklin. 
Bet kažin ar musu mokytojos 
tiems musu vaikams pasako 
koks darbsztus buvo tas 
Franklinas ? Jis pastate pirmu
tini senoviszka peeziu del szi- 
lūmos; iszrado akuliorius su 
kuriais gali arti ir toli matyti; 
insteige pirmutini knygyną; 
iszmislino pavartuoti lazdele 
su kabliukiu nusitraukti nuo
augsztos lentynos daigtus szto-i Plieszus- 
rė; Jis buvo pirmutinis už
dengti stogą su variu; Jis su
organizavo pirmutinius ugnia
gesius ir insteige pirmutine ap- 
draūdos (insurance) kompani
ja; Jis buvo pirmutinis patar
ti kad daug vešiau neszioti bal-: 
tus drabužius vasara; Jis teip-| 
gi buvo pirmutinis iszmislinti 
szalygat vius, (pavementus) 
del ulycziu; Jis buvo pirmuti
nis patarti kad reikia nu- 
szviesti ulyczias.

Pypkes Dūmai
Peszames Už,...

pataVienas kontraktorius 
ria: Kai perkaties sau naujus 
namus; nepamirszkite gerai in- 
sižiureti in kitus namus szalia 
savo, nes atsiminkite, kad jus 
tuos namus gal daugiau ir tan
kiau matysite isz lauko negu 
savo.

Paprastas darbininkas Rusi
joje per metus' užsidirba. apie 
tris szimtus doleriu.

Komunistu Partija Ameri
koje nusiskundžia kad daug 
nariu dabar apleidžia partija, 
nėra isztikimi.

•Mada vyrams skustis barz
das buvo Didžiojo Aleksandro 
inve&ta. Jis savo kareiviams 
insake nusiskusti usus ir barz
das, kad prieszo kareiviai ne
galėtu už tu barzdų nusistver- 
ti.

Nors ir dabar musu mokyto
jai turi atlikti visokiu darbu, 
kurie nieko bendra su mokslu 
neturi.' Bet Septynioliktame 
szimtmetyje mokytojai turėjo 
ir kapus kasti ant kapiniu be

apie Garžia Haremo nevalnin-Į Meszla-vežis, Grapas apie Eg- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai-' Ii, Aržinolas ir Uosis. Budyne, 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.' Puiki pasiskaitymui knygute.

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

No. 123 Septynios istorijos
I apie Stebuklingas zerkolas, Si- 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo.

i Kolera, Senelis, Vargo Sapnas
auka ■ Pasa*a aPle C1»onus- P’1

slapiu. 15c.
No. 127 Trys istorijos apie 

Duktė Pustyniu, Peleniute ir

No. 128 Dvi istorijos apie

100 puslapiu. 25c.
No. 166 Trys istorijos apie 

Simus Malki aus, Tszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

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

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

No. 175 Pasiskaitymo kny-
Asz jam penkis szimtus doleriu Valdimieras ir apie Bedali, 44įgėlė, Kuczios Žemaites vaizde-
daviau ir darba gavau.”

Daug merginu ir moterų, ku
rios turi valdiszkus darbus to
je valstijoje panasziai liudija 
kad visos turėjo ir turi pana- 
szias aukas aukoti jeigu nori 
darbo ar nori gauta darba pa
silaikyti.

Visas szitokis biznis yra 
priesz valdžios instatymus. Bet 
ne vien tik Mississippi valsti
joje randasi tokie valstybiniai 
biznieriai. Beveik visose kito-

Joano Neves de Fontoura pats laikyti dideliu Szv. Sosto pa- se valstijose kas panaszaus
prisiminė turis sziokiu tokiu lankumu Lietuviu Tautui ir randasi: vis reikia paszmeruo-
nuopelnu Lietuvai, nes Brazi- valstybei. Szio jubiliejaus pro- ti, patepti, nes, anot Lietuvisz-
lijos delegacija Paryžiuje 1946 g-a Szv. Sostui VLIK’as pa- kos patarles: Sauso, nieks ne-
m., prieszinosi insileisti Tary- siuntė ypatingu raszta, jame 
bu Lietuvos atstovus. Vėliau ^e kita ko, primindamas, kad 
pridėjo: “Mes lig sziol nepri-i Lietuviu tauta da vis yra Bol-j 
pažinome Lietuvos užgyvento- szevizmo naikinama su praga- 
jus ir niekuomet nepripažinsi- riszku uolumu ir spartejaneziu 
me, neštai prieszinga ne tik tempu ir praszoma, kad Szv.

Sostas rastu budu: Sustiprinti 
Tėvynėj e likusiu Lietuviu dva
sia, o tremtyje ar emigreaijose 
iszskaidytiems — teiktu pa
gelba iszlaikyti tikėjimą ir 
morale, atremta in gimtosios

Peszames už turtą, meile, 
Už gražiausias merginas; 
Pagyvenę metu eile, 
Matom jas žilas, senas. 
Peszames už vadovybe; 
Jaucziames galingi mes, — 
O rytoj mirtis, biaurybe — 
Žemen kirminam inmes. 
Peszames už garbe vardo, 
Už ambicijas griežtas;
Laikas viską gi suardo — 
Liekame nei szis, nei tas! 
Skonis mus visu kitokis. 
Kas man gera, — jam netiks; 
Nor tu verk, raudok, ar juokis 
Taip ant amžių pasiliks! 
Motina gamta surėdė 
Musu budo skirtumus; 
Sztai delko kova begede 
Nuolat drasko mums jausmus. 
Prigimimas, aplinkybes, 
Žmogų valdo, paprastai; 
Nėr blogumo, nėr gerybes, 
Kaip giliai ta apmanstai.
Jeigu viena griebe galas,— 
Kitas džiaugiasi proga; 
Kai kada naudingas melas 
Ir naudinga net liga. 
Jeigu norim mes surasti 
Laimen vedanczius kelius,— 
Reik vieniem kitus suprasti, 
Kaip mokytus, kaip kvailius. 
Buk tik linksmas, juokaulyvas 
Nedaryk kitam skriaudos, — 
Busi tuomet sveikas, gyvas, 
Ir laimingas visados!

tarptautinei moralei, bet ir 
Panamerikos konferencijos 
priimtiems nutarimams.”

To paties laikraszczio pra- 
neszimu, nesenai vykusiose 
valdžios perdavimo iszkilmese 
naujai iszrinktam prezidentui kalbos ir tautiniu padavimuju 
Urugvajuje, dalyvavo 43 vals
tybių specialios delegacijos. 
Lietuviai sziose iszkilmese at
stovavo Dr. Kazimieras Grau
žinis kaip Nepaprastas Pa
siuntinys ir Ingaliotas Minis
tras specialioje misijoje ir bu
vo garbingai priimtas Urugva
jaus variausybes.

Kai laike iszkilmingu audi
encijų musu Pasiuntinys Dr. 
Graužinis perdavė Lietuviu 
priimdamas Urugvajaus Res- 
Tautos pasveikinimus, tai ji 
publikos Prezidentas P. Luis 
Batle Berres atsake, jog turis 
vilties aplankyti netolimoj at
eityj laisvos Lietuvos Prezi
dentą. O Urugvajaus Užsieniu 
Reikalu Ministras Dr. Domin
guez Campora atsake szito- 
kiais žodžiais: “Man ypatin
gai malonu priimti Tamsta, 
Pone Ministre, nes Tamsta esi 
ženklas kovojanezios už savo 
laisve Tautos ir asz nuoszir- 
džiai linkiu jums atgaivinti 
Nepriklausoma Lietuva.” 
Taip pat ir naujas Prezidentas 
p. Martinez Trueba maloniai 
priėmė musu Pasiuntinį. '

Panasziai kaip ir prie kitu 
valstybių misijų, prie Lietuvos 
Pasiuntinio buvo paskirti du 
palydovai — civilinis attache 
p. Juan H. Sheppard Penco ir 
kariszkas adjutantas Pulk. 
Leit rancisco Bassi, kurie lydė
jo ji valdžios paskirtu automo
biliu in visas iszkilmes, kurios 
tęsęsi szeszias dienas.

iszlaikyma.

VALSTYBINIAI 
DARBAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

klauso.”

Warsaw mieste, Illinois val
stijoje, miesto taryba szitoki 
iiiiieszinla innesze ir priėmė: 
“Nuo szio laiko bus valia par
duoti sznapsa nuo penkių isz 
ryto, vietoj nuo szėsziu. kaip 
pirmiau buvo. Szita permaina 

I buvo reikalanga už tai kad 
daug žmonių nori pusry ežius 
valgyti ankseziau. ” Vat, tai 
tau kur brace, vyrai; ne virba
lai!

(EiF Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ., 
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Stasseno Atsakymas
V.L.I.K’UI

VLIK’as ypatiszku rasztu 
padėkojo Amerikos (U.S.) 
Philadelphijos Universiteto 
Prezidentui H. E. Stassenui už 
tai, kad jis nugirdo Lietuviu ir 
kitu SS-gos pavergtu tautu 
szauksma ir savo užtvirtumoje 
kalboje szi met Sausio men 22

paklausiau kiek Partija tikisi 
isz manes?

“Jis man pasakė, kad tai ne 
jo biznis, kad asz galiu duoti 
kiek asz noriu ar iszgaliu.

“Ar $2,500 užtektu? Asz jo 
paklausiau.

“Ne, Ne, sunau, tai per daug 
jis man atsake. Mudu vėliau 
sutikome ant pusasztunto 
szimto doleriu.

“Po tam Komiteto iždiniu-; 
kas atėjo ir man paaiszkino 
kad tai per maža auka ir pata
rė kad asz paaukoeziau visa 
tūkstantine.

“Ir ant to asz sutikau, ir isz- 
siemiau isz bankos tūkstanti 
doleriu ir jiems paaukojau. Už 
devynių dienu asz ta darba jau 
gavau.”

Antras veteranas szitaip pa
pasakojo:

“Vienas mano draugas man 
patarė ir mane pamokino, kad 
jeigu asz tūkstantine pakisz- 
cziau, asz ta darba gaueziau. 
Asz taip ir padariau, nors Ko
miteto iždininkas man primine 
kad jis darbu nepardavinėja, 
bet tik aukas renka. Už trijų 
dienu jis man sugražino mano 
pinigus ir aSz to darbo nega
vau! Matyti kad kas nors dau
giau pakiszo.”

Treczias szitaip papasakojo:
“Sekretorius-Iždininkas Ko

miteto man pasakė, kad jis 
girdėjo kad asz esu pasirengęs 
keturis tukstanežius doleriu 
paaukoti partijai. Kai asz jam 
pasakiau kad asz tiek pinigu
neturiu ir kad ir turecziau, tai ta. Puikus apraszymas. 119 pu- 
jam neduoeziau. Jis nusijuokė slapiu. 15c.
ir pasakė kad klausimas baig-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo

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), 
talpinusi 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-

puslapiu, 15c. j
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 pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

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

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

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

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei ^lateuszo 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 uakti. 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. 158 Keturios istorijos 
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta

apie 
apie 
15c 

apie

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 
1 aetuviszku vaiku. 25c.

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

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

No. 119 Keturios istorijos
i

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

apie
Nuo-

apie

No. 178, Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagalba kazirom. 25c.

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 Kuh. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

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

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

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

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik 
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 Seraphiszkas 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

Kapitonas Stormfield

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

ekstra del prisiuntimo kasztu.
Visi Money Orderei ir pini

vergija, Pusiaugavenis, Viesz-1 £ab 0 laiszkai visada tu 
pats Jėzus ir miszke medžiai, r* siusti vien tik ant szio 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie adreso:
mirimą, saule, menesi, žvaigž- ‘ SAULE PUBLISHING CO.: 
dės ir kitus dangiszkus kunus, į Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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Viduramžiu Apysaka
2_78O metai artinosi prie pa

baigos. Buvo vidurnaktis.
Tyla vieszpatavo senoje Klu- 
ginsztelnio pilyj. Aukszeziau- 
siuos© pilies boksztuos, pro 
maža, langeli mirgėjo mažas ži
burys. Ten buvo slaptas susi
rinkimas. Senas ir žiaurus Klu- 
ginsztelno vadovas sėdėjo už- 
simaiistes. Po valandėlės jis 
atbudo isz svajonių ir tarė:

— Alano duktė!
Jaunas vaikinas apsiszarva- 

ves plieno szarvais nuo kojų 
iki galvos, tarė:

— Klausau teve.
— Alano duktė, tose valdo

vas. Jau atėjo laikas atskleisti 
ta uždanga, kuri laike tave ap
gobusi iki sziol. Tavo gimimas 
turi saryszi su ta paslaptimi, 
kuria asz dabar tau pasakysiu, 
tai gerai insidemek kiekviena 
žodi. Alano tėvas mirdamas pa
liko dvejetą vaiku: mane ir 
mano broli Ulricha Branden
burgo valdovą. Testamente jis 
parasze, (paskutinis valios už- 
raszas) kad po mano ir brolio 
mirties, mano ir jo valstybe tu
ri susijungti ir tapti viena val
stybe. Valstybes valdovu tam
pa mano sūnūs, bet jeigu netu- 
recziau sunaus, tai valdovu 
tampa jo duktė, su sanlyga, 
kad iszsilaikys nekaltybėje, ki
taip sostas atitenka mano duk
teriai, žinoma, ta paczia san
lyga. Taip asz ir mano geroji 
žmona karsztąi meldemes, kad 
mums duotu sunu. Alano brolis 
gi gyveno jau keletą metu susi
vedės, bet inpedinis neigime 
nei vienos, nei antros lyties. 
Alano gi nelaimei tu gimei ir 
mes nuliudome, bet ne sakiau 
asz, da ne viskas žuvo. Kai tu 
gimei, niekas nežinojo, kurios 
lyties esi, iszskyrus szeszias 
tarnaites ir priėmėja: bet asz 
juos pakoriau valandai ne pra
slinkus. Visa valstybe siuto isz 
džiaugsmo deliai gimusio sū
naus. Tave auklėjo tavo moti
nos sesuo ir paslaptis buvo ge
rai užlaikyta, ir asz su tavo 
motina pradėjome svajoti apie 
Brandenburgo puikybe. Pra
keikimas tegul buna ant jos; 
mano broliui gimė duktė. Ales 
truputi nuliudome, bet tai yra 
niekis, ar mes neturime su-' 
naus, ar ne tiesa, mano mielas 
Konrade. Ali, ah, ar ne taip. 
Linksmai kvatojosi valdovas 
isz savo gudraus sumanymo.

—- Tai szitam tikslui asz 
esu iszaukleta, kad galecziau 
atimti savo sesers teises1 in 
sostą. Ne, teve, asz negaliu taip 
padaryti! Pro aszaras kalbėjo 
duktė.

— Ka isždykele, tai toks 
mano atlyginimas už mano 
triūsa tau, del tavo laimes! 
Piktai suriko tėvas. Tuojau 
szia nakti iszvyksti in Bran
denburgą. Alano brolis senas ir 
kvieczia tave, kad tu ateitum 
ii- valdytum kraszta, žodžiu, 
bet vardu da ne! Valstybes rei
kalai ji silpnina ir jis1 nepajė
gia viską tvarkyti! Žinok tai, 
insidemek gerai, kad yra insta- 
tymaš senas kaip ir pati Vokie
tija: “Jeigu nevainikuota nio- 
teriszke atsisėstu nors vienam 
valandeli Didžiojo Kunigaik- 
szczio soste, tai ji turi mirti.” 
Taigi, nuduok nusižeminimą 
ir duok savo insakymus isz 
Premiero kėdės, kuri stovi sos
to apaezioj. Atvirkszcziai pasi
elgus pražūtis tau ir man.
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Netoli miesto Mahanojaus, 
Yra labai nedori u bobelių, 
Kurie su liežuvais aploja, 

Ir teistis moka,
Nes už maža daigteli, 

Pas vaita bėga.
Kiek nori ant publikos loja.

Bet neužilgio in kaili

Nors duktė ir karsztai mal
davo tėvo kad tas jos neverstu 
taip daryti, bet niekas negalė
jo šuminksztinti jo kietos s-zir- 
dieis. Su didžiausiu skausmu 
szirdyj duktė, jodama tarp 
ginkluotu tarnu, mate paskuti
ni karta tėvo duris užsidarant

užpakalyj. Valdovo žmona isz-' 
leidus dukterį pradėjo bijoti, 
kad kas nors neatsitiktu jai.

— Ko tu bijai, ar mes ne 
apsaugoti gerai? Jeigu iszdi- 
dus ir puikusis Dctsinas atliks 
ta velnio sumanymą gerai pas 
mano brolio dukterį Konsten- 
cija, tai joki galybe nesutaręs 
mano dukteriai tapti karalie
ne. Alat, viskas reikia isz visu 
pusiu gerai apsaugoti szitam 
klastingame pasaulyj. Eik ma
no mieloj gulti ir sapnuok apie 
Brandenburgą.

Ulricho pilies kambaruose, 
Brandenburge, didžiausia isz- 
kilme. Didžiojoje salejei tuks- 
taneziai žvakių dega, visi ežia 
susirinkę linksmi. O visoje sza- 
lyje laužai dega: Konradas 
jaunasis valdovas-atvyko. Se
nojo Brandenburgo szirdis bu
vo linksma, ir jisi negalėjo at
sidžiaugti Konrado iszmintimi 
ir skaistumu.

' Pacziame sales gale ėjo liūd
na vaizda. Konstancija Ul
richo duktė, sėdėdama pas Įau
ga tyliai verke.

— Nevidonas Dctsinas ir 
asz maniau, kad jis mane my
lėjo, o dabar jis pabėgo nuo 
manes, gi asz jam pasitikėjau, 
bet, staiga atsikėlė, nusiszluos- 
te aszaras ir szypsodama nuėjo 
in savo kambari.

Keletas menesiu praslinko ir 
liūdesio szeszeliai Konrado 
veide pamažu pradėjo nykti. 
Kraszta labai sumaniai valde, 
ir žmones gerbe ir mylėjo ji. 
Konstancija taip pat paliko 
skaistesne ir linksmesne. Kon
radas su baime pamate, kad 
Konstancija myli ji. Mylėti ir 
būti mylimam, tai didžiausia 
laime, bet szitokia meile tai 
baisi, — meile sau vienodos 
lyties.

Kaip visuohiot yra, kuo dau
giau jis jos vengdavo, tuo la
biau ji pastodavo jam kelia. 
Adena karta Konstancija suti 
ko ji einant isz savo kambario:

— Konradai, kodėl tu vi
suomet begi nuo manes. Asz 
tau būtinai turiu pasakyti, asz 
nebegaliu ilgiau tverti, asz ta
ve Konradai myliu. Konrado 
veidas1 iszblyszko ir apsitraukė 
ligos szeszeliu. Jis neturėjo ka 
jai atsakyti. Konstancija klai
dingai supratusi jo tylėjimą, ji 
pabueziavo ir tarė:

— Tu mane myli ir asz tai 
matau! Bet Konradas ne žo
džio netare atstume ja ir nubė
go in savo kambari. Konstan
cija paliko nustebusi ir aszaros 
pasirodė jos akyse. Jis mane 
iszniekino, atstume mane, kuo- 

gaus, 
Ir tas viskas pasibaigs!

* * * 
In viena miestą nukeliavau,

<) szirdeles, ka ten ’ 
pamaeziau, 

Tikros sorkes bobeles iszdaro, 
Per visa diena traukia 

byro ir guzute.
Yra ten da viena 

moterėle, 
Kur kazyruoją per nakti,

Asz patarti tai 
moterėlei, 

Geriau kad naminius puodus 
prižiuretu, 

O ne per diena ulavote. 
Bus puikios- ir ju 

dukreles, 
O tas vyrelis ka su tokia 

apsives, 
Vėlini szka gyvenimą turės, 
Ba jeigu motinėlė niekas, 

Tai ir bus niekas ir 
dukreles. •

* * *
Kas tokis man isz kito 

miesto pranesze, 
Apie kokia ten mergele1 

raszo, 
Apraszyti apie tai, 

Manes prasze, 
Bet to negaliu iszpildyti,

Ba bijojo pasiraszyti. 
Už tai tokis laiszkas, 
Ir gurbą nukeliavo.

* * *
Shenacloryje užkaboriuose 

geriausia vieta, 
Kur mergeles sueiga 

atlieka, 
Meiliai laika praleidžia, 

Ir da pare jusi uos pasakoja, 
Visaip del motinai 

meluoja, 
Kad mate kita mergele, 

O ji suvis nekalta.
,Sztai, save visai nekaltina, 

O kitas visaip jodina,
Jau kas toliaus ten bus, 

Tai nežine ?
Jeigu motinėlės savo 

dukreles, 
■Suvaldyti negali.

— Atvirumas gal praras 
tau kelis draugus; bet ne tiek, 
kiek veidmainingumas.

— Žmones gyvena del 
viens kito. Išmokyk juos, ar 
pats iszmok su jais sugyventi.

met asz jau maniau, kad jis 
mane myli. Keista ugnis sužibo 
jos akyse ir.

Brandenburgo pilyj pasigir
do keistas sznabždejimas kaip 
nuo baidykles. O, asz nelaimin
goji, ir kam clesys! Sznabžde- 
sys paliko garsesnis, jis perle-, 
kia visa szali. Sztai ka jis kiek
vienam sake:

— Kunigaiksztei Konstan
cijai gimė sūnūs. Kluginsztei- 
no valdovas suko savo szalma 
aplink gaivia ir siuto isz 
džiaugsmo ir reke:

— Gerai asz tam laidokui 
Detsinui atlyginsiu už jo gra
žu darbą. Dabar mano dukte
riai laisvas kelias. Ulrichas gi

A “NOVENA” 
||a Stebuklingo Medaliko 
ill Dievo Motinos Garbei,

per paczta 15 Cts.
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isž to nemalonaus smūgio stai
ga susirgo. Atėjo teismo diena. 
Teismo sale buvo pilnutėlė. At
sidaro durys ir inejo teisėjai. 
Žmones nutilo, kad net buvo 
girdėtis muse skrendant. Kon
radas irgi buvo ežia, bet ne sa
vo noru. Jis labai prasze, kad 
tėvas pats teistu savo vaiku. 
Bet jis atsisako išakydamas, 
kad jis ne galis žiūrėti in ja. 
Liepė tiesti ja lygiai kaip ir vi
sus.

Atsistojo vyriausias teisėjas 
ir prabilo:

—- Kunigaikszte priesz 
valstybes instatymus jusu 
skaistybei gimė sunu neteise- •z O
toje moterystėje. Tuomet teisė
jas atsikreipė in Konradą ir ta
re:

— Praszau jusu didenybe 
tarti savo žodi. Atsistojo Kon
radas ir norėjo kalbėti, bet tei
sėjas ji pertrauke sakydamas: 
Ne ten jusu didenybe, isz Pre
miero kėdės negalima teisti 
karalisžkieji asmenys, bet isz 
didžiojo kunigaikszczio sosto 
tegalima. Konradui apmirė 
szirdis5 ir baisi mintis insmego 
galvon, mintis apie paczia mir 
ti. Konradas žinojo, ka reisz
kia nevainikuotai' moteriszkiai 
sėdėti ten, o ji buvo nevaini
kuota. Ilgiau užtrukti nebuvo 
galima, žmones pradėjo jau 
žiūrėti in ji. Jis atsistojo ten ir 
isztieses galybes lazdele tarė:

— Gerbiamoji, pasakyk, sa
vo kaltes dranga. -— Atsistojo 
iszclidžiai kunigaikszte ir pik
tai rodydama pirsztu in Kon
radą tarė:

— Tu esi maino kaltes drau
gas. Konradas pabalo: ji žino
jo, kad jokia galybe negali jos 
iszgelbeti. Iszsiteisinti reikėjo 
pasakyti kad esi moteriszke, o 
nevainikuotai moteriszkiai sė
dėti didžiojo kunigaikszczio 
soste reiszkia mirti. Tuo pa
ežiu laiku ji ir jos,tėvas, kuris 
taip pat buvo atėjės krito ap
alpę ant žemes.

Gerbiamieji skaitytojai, asz 
savo didvyrius palieku skai
tytojams iszteisinti, jeigu yra 
galimybe.

---- -GALAS-----
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PAKARTI JI !
2pAI atsitiko 1803 metais.

Pradėjo pasakoti mano pa- 
žinstamas: Neilgai priesz Aus- 
terlico muszi, pulkas, kuriame 
asz tarnavau karininku, stovė
jo Moravijoje.

Mums buvo griežtai insaky- 
ta nevaržyti ir neskriausti vie
los gyventoju; jie ir be to žiu- 
reji in mus sznairomis, nors 
mes ir skaitemes ju sanjungi- 
ninkais.

Asz turėjau pasiuntini, bu
vusi savo, motinos baudžiau
ninką, vardu Jurgis. Jis buvo 
teisingas ir tykus žmogus; asz 
pažinau ji isz mažens ir clgda- 
vausi su juo, kaip su draugu.

Sztai, karta namuose, kur 
asz.gyvenau, kilo, didžiausias 
riksmas ir dejavimai: szeimi- 
ninkiai buvo pavogta dvi visz- 
tos ir ji toje vagystėje kaltino 
mano pasiuntini Jurgi. Jis tei
sinosi, szaukes mane in liudi
ninkus. “Vogsiu asz, asz, Jur
gis!” Mėginau intikinti szei- 
mininke apie Jurgio teisingu
mą, bet ji nieko nenorėjo klau
syti.

Staiga ulyczioje pasigirdo 
sutartinas arkliu pasagu kauk- 
szejimas: tai jojo pats vyriau
sias vadas su savo palydovais.

Jis jojo išžioto, storas, sudri
bęs nuleidęs galva ir nudribu
siais ant krutinės antpecziais1.

Szeimininke ji pamate, mė
tėsi prieszais jo arkli, puolė 
ant keliu ir visa apsipeszioju
si, vienplauke balsu pradėjo 
skusti ant mano pasiuntinio, 
rodydama in ji ranka.

— Pone generolai! Reke ji! 
Jusu Szviesybe! Isznagrineki- 
t&! Padekite! Iszgelbekite! Ta
sai kareivis mane apvogė!

Jurgis stovėjo ant namu 
slenksczio, tiesus kaip styga, 
kepure laike rankoje, net kru
tinę atstatęs ir kojas suglau
dęs kaip sargyba eidamas, ir 
nors žodi tartu. Gal jis drovė
josi tu visu sustojusiųjų vidu
ry ulyczios karininku, ar suak
menėjo jausdamas užgriuvan- 
czia nelaime, tik stovi mano 
Jurgis ir akimis mirkezioja, 
iszbales, kaip drobe.

Vadas pažvelgė ?4 in ji iszsi- 
blaszkius'iomis ir niūriomis 
akimis, sumykė piktai: “Na?” 
Jurgis stovi dantis atkiszes 
kaip stabas! Isz szalies žiūrint 
tarytum juoktųsi žmogus.

Tuomet vadas pro dantis 
iszkosze: “Pakarti ji!” Su
spaudė arkliui pentinais szo- 
nus ir nujojo toliau, iszpra- 
džios žingsniu, o'paskui ris- 
czia. Visi palydovai pasileido 
paskui ji; tik vienas adjutan
tas pasistojęs balne, pažvelgė 
viena akim in Jurgi.

Nepaklausyti buvo negali
ma. Jurgi tuojau paėmė ir nu
vedė žudyti.

Czia jisai visai neteko sąmo
nes, ir tik du sykiu sunkiai isz- 
tare: “Dievuliau! Dievuliau!” 
O paskui pusbalsiu: “Dievas 
mato, ne asz!”

Gailiai, gailiai jis pravirko, 
atsisveikindamas su manim. 
Asz didžiai nusiminiau. Jurgi! 
Jurgi! Szaukiau: kodėl gi tu 
nieko nesakiai generolui!”

— Dievas mato, ne asz, 
kartojo kukeziodamas varg- 
szas. Szeimininke persigando. 
Ji nesitikėjo tokio baisaus 
sprendimo ir savu kart pra
pliupo aszaromis. Ji pradėjo 
visu ir kiekvieno maldauti pa
sigailėjimo, intikinejo, kad jos 
visztos atsiradusios, kad ji pa
ti sutinka viską iszaiszkinti.

Žinoma, tas viskas nieko ne- 
i

SAPNAS MOTINOS

padėjo. Kariszka, mat, tvarka! 
Drausme! Szeimininke raudo
jo balsiau ir balsiau.

Jurgis, kuriam kunigas jau 
buvo suteikė paskutini patar- 
navima, kreipėsi in mane:

— Pasakyk jai, tamsta, kad 
ji nclsigriaudentu. Juk asz jai 
atleidžiu.

Mano pažins t amas, pakarto
jęs tuos paskutinius savo tar
no žodžius, prasznabždejo: 
‘ ‘ Jurgeli, balandėli, kankinti- 
ni!” Ir aszaros pabiro pęr jo 
pasenusi veidą. — V. M.

— GALAS —

SOVIETAI RĖMAI 
K0R1ECZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ArtRuri Senato Komisijai.
Isz viso to jo pasiteisinimo 

iszeina tik vienas dalykas: Ap
saugos Sekretorius visko ir vi
su bijosi. Jo didžiausias prie- 
kaisztas ir svarbiausias pasi- 
aiszkinimas yra kad Sovie
tams musu pasielgimas nepa-j 
tiks. Reiszkia, jis nori kad mes 
nusilenktume Sovietams ir 
Kremlinui garbe atiduotum.

Dvi komisijos dabar tiria vi
sa ta Azijos klausima ir nori 
dažinoti: Kodėl Prezidentas 
Trumanas, be jokio perspėjimo 
paszalino Generolą D. MacAr
thur i?

Dabar Gen. Omar N. Brad
ley pradės savo pasiaiszkini-
mus.

Daug kas buvo pasakyta per 
tuos tardymus, kas negalima 
vieszai skelbti, kad Kremlinas 
nedažinotu.

Apsaugos Sekretorius Mar
shall užtikrina Kongresui, kad 
visas Karo sztabas pritaria 
Prezidentui Trumanui ir su
tinka kad Gen. D. MacArthu- 
ris turėjo būti paszalintas.

Gen. D. Eisenhoweris, kuris 
daro tvarka Europoje ir At
lanto Sutarties krasztuose, kur 
jis jau kelias Armijos divizijas 
yra jau pristatęs, nieko nesako 
apie szita susikirtima tarp 
Gen. D. MacArthurio ir Prez. 
Trumano.

Matyti kad ir Kongresas, 
kaip Prez. Trumanas ir Sek. 
Achesonas labiau bijosi Sovie
tu Rusijos armijų negu pasi
tiki ant savo armijų.

Apsaugos Sekretorius G. 
Marshall visus užtikrina kad 
mes laimėsime ta kara Korėjo
je.

Bet mums rupi žinoti kokia 
ta pergale bus, ka mes ten lai
mėsime, jeigu mes turėsime su
stoti prie tos, keliu dumiu nu
statytos trisdeszimt asztuntos 
linijos ir palikti tuos Komunis
tus pusiame Korėjos kraszto 
ramybėje. Tokia pergale nieko 
nereiszkia. Kas isz viso to 
mums ir kitiems krasztams?

SZVENCZIADSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Ar tai tik del to musu vaikai 
tenai susirado sau baltus kry
želius ir juodus kapus.

Korėjoje nebus taikos, nei 
ramybes, kol nors vienas Ko
munistas tenai pasiliks. Jei- 
jie norėjo musu kareiviu in 
mares instumti, tai ir mes da
bar jiems tokia paczia vieta 
turime parūpinti. Ant karo 
lauko nėra nei mielaszirdystes, 
nei pasigailėjimo. Jei ne mes 
jiems, tai jie mums.

O kaslink baimes, kad Rusi
jai nepatiks, tai jau visai ma
ža beda. Sovietu Rusijai bai
siai nepatinka Atlanto Sutar
tis, ir labiau nepatinka musu 
insikiszimas in Europos klau
simus. Sovietai isz kailio ne
riasi ir baisiai pyksta, kad mes 
siuneziame savo armijas in 
Europa, tik su vienu tikslu, 
stoti priesz Sovietu Rusija. O 
visgi, iki sziol Rusija neiszdry- 
so su savo armijomis mums pa- 
siprieszinti. Jeigu mes tiek 
drystame Europoje, tai kodėl 
ne Korėjoje ir Kinijoje?

Europoje mes dabar savo 
tvarka vedame, už tai, kad 
Anglija to nori, O musu Val
dininkai, Dipliomatai ir Poli
tikieriai ligi žemes lenkiasi 
Anglams ir ju Politikai. Isz- 
rodo, kad mums labai rupi 
Anglijos krasztas, negu sava
sis!

Price $2.00 s'”l° poi”‘ *,rle
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

NUMBERED POINTS

tlHtW-tOINT FOUNTAIN HN

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

W. I*irkic U. S. Bonus!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines Kanceliarijaus Szeimynele

— Musu gerai žinomas 
skaitytojas ponas Simonas Ro
dys, kur jis laiko labai svetin
ga užeiga, 101 S. Broad M t. 
uly., Frackvilleje, ana diena 
laiikesi miesto pas pažiusta- 
mus ir savo svaine, p. Elzbie
ta Žilinskiene, ant E. Market 
uly., taipgi atlankė “Saules” 
Redakcija atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti, nes po
nas Rodys yra musu szimt-pro- 
cėntinis skaitytojas “Saules,” 
kuris skaito nuo daugelis me
tu. Acziu už atšilau kyma.

— Subatoj pripuola Szv. 
Petro Celestino, taipgi pasnin
kas. Ir ta diena 1643 metuose! 
pirmutine Amerikos Konfe
rencija sudaryta.

— Kita sanvaite: Nedelioj
I* r * **■

pripuola Szvencz. Trejybes, 
taipgi Szvento Bernardo. Ir ta 
diena: 1946 metuose Booth: 
Tarkington garsus Amerikos 
raszytojas pasimirė; Nedelioj 
taipgi pripuola “Asz esu Ame
rikietis Diena,” sziu metu pro
klamacijoj, Prezidentas Tru- 
inanas pareiszke, kad lygios 
teises turi būti taikomos vi
siems, kurie gyvena szioje sza- 
lyje, nežiūrint in ju tautino kil
me arba spalva. Jis irgi pabrė
žė svarba asmens laisves ir tei
singumo, kuris turi būti vi
siems lygiai pritaikomas, 
ypacz brangios yra teises ir 
privilegijos Amerikos pilieczio 
tieans, kurie kentėjo užsienio 
priespauda ir kuriu protėviai 
neturėjo progos pažinti asmens 
laisve’ir demokratija; 1932 m., 
Amelia. Earhart Putnam isz- 
sjirido isz Harbor Grace, New
foundland ir nusileido in Cul- 
more, North Ireland, ji ‘buvo 
pirmutine moteriszke per- 
skrist Atlanto mares viena, ve- 

‘ liaus ji dingo Pacifiko vande
nyse ir niekas daugiau apie ja 
ar jos likimą neiszgirdo.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Hpspicijo. Ir ta diena 1927 
m., Lindberghas perskrido 
skersai Atlantiko mares su ma
žu eroplanu, isz New York 
miesto in Paryžių, jis buvo pir- 
inutinis taip vienas padaryti; 
1881 m., Amerikos Raudonasis 
Kryžius buvo insteigtas, suor
ganizuotas; 1950 m., žemes 
drebėjimas Peru kraszte už- 
musze penkios deszimts sze- 
szis žmones.

— Utarninke pripuola Szv. 
Julijos, taipgi pirma Shevouth 
diena; Ir ta diena 1939 metuo- 

■c . • . '

se Vokietija su Italija- sudarė 
deszimts metu kariszka sutar
ti; 1813 m., gimė Vokietis mu
zikantas ir muzikos raszytbjas 
Richard Wagner; 1949 m., 
Amerikos Apsaugos Sekreto
rius James V. Forrestal nusi
žudė, jis kuri laika sirgo ir bu
vo ligoninėje isz kurios jis isz- 
szoko pro Įauga.

— Utarninke, Gegužio May 
224ra diena, 5-ta valanda ryte, 
13 vyrukai iszvažiuos in Phila
delphia del kariszko tarnystes1. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Shenandoah: Francis Green. 
.Gilberton— Eugene Miller. Gi- 
vrąrdyille— Roy Bennie. Frącįk- 
vjRe— John Covelusky, John 
„Tėijaro, James Schally. Ash
land— Harold Umlauf, John 
Snyder, Charles Krah, Win. 
Wewer. Tamaqua— Albert Ti
tus. McAdoo — Francis Giner.

Amerikos valdžia stato tris 
pareikalavimus, jeigu ji duos 
tuos kvieczius Indijai:

1— Kad tie kviecziai butu vi
siems lygiai iszdalyti;

2— Kad Indijos valdžia vi
siems paskelbtu kad tie kvie
cziai pareina isz Amerikos.

3— Kad Amerikos atstovai 
prižiuretu kaip tie kviecziai 
bus iszdalinti.

ISZTIKIMYBES 
KLAUSIMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ANTRAS KLAUSIMAS

Shenandoah, Pa. — Sirgda
mas trumpa laika, Leonardas, 

amžius sūnūs pons.

Anglijos iždo Kanceliari- 
jus Gaitskell žiuri in laik
raszti su savo dviem dukre
lėm, pirm negu jis invede 
dar asztresnius suvaržymus 
visiems Anglijos gyvento
jams. Visiems Anglams tak
sos bus pakeltos, padidintos 
apie septynis centus ant sva
ro, (tai butu apie dvide-

szimts centu ant dolerio.)
Tai reiszkia, Anglai tak

somis iszmokes keturios de
szimts septynis su puse cen
to isz kiekvieno dolerio. 
Kanceliarijas sako kad szi- 
tokios taksos Anglams bai
siai nepatinka, bet’ kitaip 
valdžia negali prasiversti.

JOHM KOVAL
. . . KVIETKININKAS ... i -M

Kvietku Del Visokiu sy

Pareikalavimu Už Žemiausias
* Prekes * X y/kjVisi, isz tikrųjų pasipiktino 

isz Sekretoriaus Marshallo 
j tvirtinimo kad Amerikos žmo- 
j nes jau prarado savo nepri
klausomybe, kaslink karisz- 
kos tvarkos per kara. Jis pri-l 
sipažino, kad Prezidento Tru-; 
mano ir viso Karo Sztabo nu-; 
sistatymai yra beveik visados į 
paszalinti, permainyti ar vi- 
iszkai panaikinti kitu tautu 
toje Tautu Sanjungoje. Ir apie 
tai nei žodžio nebuvo pranesz- 

l ta mums, namie!
, Apsaugos Sekretorius Geo. 

Marshallas prisipažino, kad 
svetimos valdžios, kurios be
veik nieko nėra prisidėjusios 
prie szito karo ir nei vieno ka
reivio in Korėja nėra pasiun- 
tusios, » yra uždraudžiusios, 

' Amerikos armijoms žengti 
skersai nustatyta linija! Reisz
kia svetimi dabar mums insa- 
ko, mus už nosies vedžioja!

Apart to, jis aiszkina kad 
kiu budu nebutu galeje tiek pi- nors Amerika visomis galiomis 
nigu indeti in savo szulinius. stengiesi investi inneszima kad 
Anglijos biznieriai duodavo vis<>s Tautu Sanjungos tautos 
Perzijos krasztui apie dvide- nesiunstu kariszko tavoro 
szimta nuoszimti savo pelno, prieszams, bet tie patys sveti- 
Dabar Anglai siulina net ir vi- krasztai, nieko nepaisinda- 
sa puse pelno.

Bet Perzijos Taryba ir ant ginklus ir kariszka

PERZIJOJE TIKRAS 
PAVOJUS

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tylės ir rankas nenuleis, jeigu 
taip Perzai pasielgs.

Jau dabar matyti kad Angli
jos valdžia baiku nekreczia. 
Anglijos Karo Sztabas yra pa- 
szaukes keturis tukstanezius 
savo lakunu, paratruperiu, ka
reiviu kurie isz eroplanu szoka 
in prieszo kraszta. Visimes 
jiems buvo iszdalinta vasari
niai drabužiai, tinkami szil- 
tiems krasztams. Reiszkia Per- 
zija.

Tik viena Anglijos kompa
nija turi $585,000,000 inkiszus 
in tuos Perzijos szulinius. Per
zijos biznieriai niekados ir jo-

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

ba ir teisinasi, tai labai greitai jeigu dar Rusijai pasiseks in- 
gali būti, kad mes viską tenai 
Korėjoje prakiszime, prarasi
me. Musu kareiviai tenai sa
vo galvas visai už dyka pagul
dė nes jeigu kitos tautos bal
suos Komunistus tai Marshall
as sutiks. Tai kuriu velniu 
musu vaikai dabar tenai Korė
joje vargsta ir miszta?

KETVIRTAS KLAUSIMAS

Petru Liuku, nuo 230 N. West musu kariszki eroplanai nega- 
uly., numirė Subatos ryta 9:30 Įėjo pakilti ir tuos Komunistus 
valanda, namuose. Ginies She-' sustabdyti.
nadoryje. Paliko savo tėvelius; Laikrasztininkai sako kad 
penkis brolius: Petra isz Perth vienoje vietoje, Komunistai 
Ąmboy, N. J., Alberta ir Joną, Kiniecziai turi penkis szimtus 
mieste, Edvardą namie, ir Juo
zą, Port Chester, N. Y. Taipgi 
seserį, J. Corkericne, Philadel
phia. Laidojo Seredos ryta, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje, devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapines.

Frackville, Pa. — Buvęs se
nas angliakasis, A n t a n a s ■

tukstaneziu kareiviu ant fran
to.

Komunistai dabar ima pa- 
vartuoti artilerija, didelius ka
rabinus ir kanuoles pirm negu 
ju kareiviai ima pultis.

Visas karo fruntas dabar 
i vienas dumblynas, nes tenai Ii- 

angliakasis, A n t a n u P« dvi dienas ir naktis. 
Ivs, nuo 4 So. Second Amerikos kareiviams tas 

uly., pasimirė Nedelioj, do-1 dumblas sudaro tikra beda, 
szimta valanda ryte, Ashland!nes Amerikiecziai pasitiki ant 
ligoiibuteje. Velionis atvyko 
isz Lietuvos 1905 metuose in1 sunkiu tanku, kurios niekam] 
lUinojaus. vals., o 1925 m.,. a,p-

Paliko dumblynas ir purvynas. 
jr' munistai Kiniecziai stoja in 

kara labai lengvai apsiginkla
vę, ir mažai pasitiki ant dide- 

. liu karabinu ar maszinu, ir už 
! tai tokis dumblynas ir purvy
nas jiems kaip tik patinka.

dumblas sudaro tikra beda,

visokiu maszinu, automobiliu

mi, vis bizni varo, vis siunezia 
tavora 

to nesutinka ir yra iszleidus in- tiems, kurie musu vaikus žudo, 
sakyma paimti visus tuos szu- Tai sztai kaip dalykai dabar 
linius nuo Anglu. x stovi, isz paties Apsaugos Se-

Czia randasi tikras ir gyvas kretoriaus Marshall žodžiu: 
pavojus.

Sovietu Rusija jau seniai giausia kareiviu, pinigu ir ta- 
kaip nori to aliejaus ir tik lau- voro, prarado savo nepriklau- 
kia progos ne tik tuos aliejaus somybe, neturi balso. Ameri- 
szulinius paimti, bet ir visa ka yra pavedus savo vaiku, sa- 
kraszta užkariauti. Bet Sovie- vo kareiviu likimą svetimu 
tai gerai žino, kad nors jie gali krasztu politikieriams.
per viena diena visa ta kraszta Sekretorius sako kad Gene- 
paimti ir užkariauti, bet jie) rojo MacArthurio nusistaty- 

I teipgi žino, kad tada jie turėtu ma5 sujaro nemalonu nerimas- 
skaitytis su' Anglija ir su vi
sais Vakaru krasztais. Jeigu

raszyti ir Komunistine Kinija 
in ta Sanjunga, tai jau visa pu
se tos Sanjungos bus po Sovie
tu nagaika.

Apsaugos Sekretorius Mar
shall pripažinsta kad Genero
las MacArthuris yra nepa
prastas karininkas ir vadas; 
jis sako kad MacArthuris ne
buvo paszalintas už tai kad jis 
prasižengė ar kuri instatyma 
sulaužė, bet už tai kad jis ne
sutiko su Valdžios Sztabo nu
sistatymu. Bet koks tas tos 
valdžios nusistatymas buvo ar 
yra nei pats Trumanas, nei 
Achesonas dar ir sziandien ne 
žino. Juk pats Trumanas yra 
pasakęs kad kitas žingsnis in

Amerika, kuri pristato dau-

■J"Tv7“Lkai ¥i!aLkra5ZtaSyra Rus‘ja užsipultu ant Irano?
• ^°" I Perzijos, tai jau butu paskelb- 

tas karas su Anglija. O jeigu 
su Anglija, tai teipgi ir su 
Amerika.

Jeigu Vakaru krasztai ir
Anglija negaus aliejaus isz kai iszgirstame kad Tautu 
Irano, tai tada Amerika bus Sanjungos krasztai siunezia

šigyveno Frackville jo.
du brolius: Jurgi, mieste 
Petrą, Europoje; taipgi sekan- 
czius auukus: B. Butsaviczie- 
ne, Detroit, Mieli., A. Liiisola-i 
tiene, namio; A. Yankuviene,! 
Philadelphia ir Leoną r d a 
Grando, mieste. Laidotuves 
invyko Ketverge, su apiegomis 
Apreiszkimo P. M. ibažnyczioje, 
9:30 valanda ryte ir palaidotas 
in’Szv. Liudviko parapijos ka
pines, Frack villeje.

Girardville, Pa. — Didele 
paroda invyko pareita Nedelia 
>po pietų ant garbes sugryžimo 
jauno didvyro isz Korėjos ka
res lauko kareivis SeržentasĮ 
Rapalus G. Bernotas, 19 metu 
amžiaus, suims pons.
Bernotoniu, nuo 335 N. Second 
uly. Jaunas kareivis instojo in I 
Amerikos armija 1949 metuo- .
se. Likos du syk-sužeistas antį Prifcuti »PW Liepos (July) me- mono nuken etų nes tie man 
„ . . o - nesi biznieriai jokiu budu negalėtuKorėjos kares trunto. Sarzen-j ....................................
tas Rapalus likos medalium 
apteiktas • už didvyriszkuma, 
už iszgelbejima du savo drau
gus nuo kares franto.

AMERIKIECZIAI 
f TRAUKIASI

Senatorius Bridges isz New 
Hampshire staeziai paklausė 
Apsaugos Sekretoriaus Mar
shall: Kam karininkas yra at- 
sakomingas, Administracijai 
ar Amerikai? Marshall atsake 
kad jis atsakomingas Ameri
kai.

Senatorius Bridges vėl už- ;aika ar in kara pareis isz Juo-
i klausė: “Jeigu karininkas ma-. z0 st.alino. Reiszkia, Generolu 
to kad Administracija klysta, MacArthuriui reikėjo in Juo- 
kad visam krasztui pavojus isz za Stalina kreiptis, jeigu jis 
utu Administracijos klaidu, norejo žinoti Trumano ir Ache- 
ka tada tas karininkas turi 
daryti?”

Marshall ežia labai szaltai ir 
pasziepiamai atsake: “Tada 
jis turi pasitraukti isz savo 
vietos, apleisti karininko stovi 
ir kalbėti kaipo svietiszkis.” 

Reiszkia, karininkas turi 
paaukoti visa savo ateiti, pats 
save nuskriausti, kad jis gale- j^enori ar nedrysta mums pa
tu teisybe pasakyti. Reiszkia sakyti kiek musu ponu klaidos 

mums kasztuoja.
Musu vadu szventa pareiga 

mums praneszti žinias, ar jos 
Jeigu Generolas MacArthu- tutu geros ar blogos; jie pri- 

isris suklydo, tai reikia jam ir ver£įj mums pasakyti kas ten 
visiems tas klaidas parodyti. darosį įr kaip brangiai mums 
Bet uždrausti jam kalbėti, ar kasztuoja. Jeigu viskas teisin- 
nubausti ji už tai kad jis už tai gai daroma, jeigu isz tikrųjų 
kad jis nemato akis in aki su musu vaįkai už laisve ir nepri- 
politikieriais, tai jau tik Stali- klausomybe kovoja, tai jie ne- 
no vertas szposas. Tai ne tik sįgaįies nti prakaito nei krau-

ti Tautu Sanjungai. Mes no- i 
retume to pono Sekretoriaus kad tas žodis “Laisve” yra be 
paklausi: Koki nerimastį Ame- prasmes. Czia isz tikrųjų Hit- 
rikiecziams sudaro, kai jie pa- lerio raugalu atsirūgsta, 
siskaito kad tiek ir tiek Ame- 
rikiecziu krito ir žuvo ant Ko
rėjos karo lauko? Kaip ra
miai mes galime namie tupėti,

sono nusistatymya.
Paskui, tas pats Marshallas 

iszbara Generolą MacArthuri 
kad jis vieszai paskelbė, kiek 
musu kareiviu yra žuvę Kore-

i joje. Marshallas sako kad to- 
1 kios nemalonios žinios musu 
j kareiviu upa gadina. Vat tai 
tau kur musu kraszto vadas! 
Nenori ar nedrysta mums pa-

Per toki bloga orą Amerikos priversta tiems krasztams pa- prieszui’karabinus ir kulkas, 
lakūnai negali pasikelti in pa- rūpinti aliejaus. O mums jau ir kad tas prieszas galėtu dar VC11)CLO O4i 
dangės ir negali bombarduoti! taip to aliejaus trūksta ir daugiau musu vaiku iszžudy- kvailyste) j^t ir baisi skriauda
Komunistu eiles ar j u tvirto
ves.

KVIECZIU INDIJAI

trumpa.
Eina gandai, kad kai tik 

Anglijos biznieriai bus isz 
Perzijos iszvaryti ir ju szuli-

ti?
jo. Praeityje musu tėvai ir pro
tėviai kariavo, aukojo, kovojo 
ir krito, žinodami už ka ir kam 
jie kariauja. Bet dabar jau 
nauja gadyne. Nereikia apie 
aukas kalbėti, nevalia savo žu
vusius skaityti. Kažin, ar ežia 
Ponas Apsaugos Sekretorius 
Marshall bijosi mus per daug 
iszgazdinti, ar gal jam ir ki
tiems tokiems jau sanžine ima 
graužti, ir jie nenori ir bijosi 
savo klaidu aukas skaityti.

Apsaugos Sekretorius Mar
shall, stodamas priesz Genero
lą MacArthur, prastai labai 
prastai pasirodė. Generolas 
MacArthur, in visus klausimus 
ir priekaisztus aiszkiai ir drą
siai atsake. Apsaugos Sekreto
rius Marshall nei in savo pa- 
ties klausimus negalėjo ar bi
jojo atsakyti! r

ir visam krasztui sarmata!
Per visa laika, kada Apsau

gos Sekretorius aiszkinosi 
Kongrese buvo matyti kad jis 
ko bijosi. Visi jo iszsireiszki- 
mai pirsztu prikiszamai rode 
kad jis jau yra pasidavęs ant 
prieszo valios.

Prezidentas Trumanas taip 
. Mums sunku supras- Pa^’ Per savo pastarąsias ke- 

, ti koks ežia skirtumas moti- ^as prakalbas, vis kalbėjo apie 
, ne apie 

kariszko bet del politinio klau- j°s jieoas- Jis kalba taip kaip 
sjm09 kas dabar jau butume karo be-
Apsaugos Sekretorius Mar-: laisviai, pfaszydami susimyle- 

shall prisipažinsta, kad nei jis j]m0- Jis sako kad jis bijosi 
. o-aletu nei musu atstovai Tautu San- kad Rusija jau dabar turi ta 

- - •- viena die- jungoje nesiprieszins, jeigu ki- sprogstanezia atomine bomba, 
paimti visa ta Perzijos l°s tautos nutars priimti Ko- 

«... i • -i • • Tvm vii + i orzlzr* TZ" i vri i o in ’T'qii + ti fYlCUOZiLO-. AJUD AXUip Al v
! Sovietai bijosi taip daryti.’ Sanjunga ir Formosa Salas pa-J 
Analai srerai žino, kad kai tik vesti Kinijos Komunistams.

TRECZIAS KLAUSIMAS

Perzijos iszvaryti ir ju szuli- Apsaugos Sekretorius Mar- 
niai bus isz ju atimti, tai tuo- shallas, kaip ir Achesonas, ima 
jaus Amerikos agentai ir biz- tuojaus miknioti ir plepėti a- 
nieriai slaptomis visus tuos pie nusileidimą, apie gražumu 
kontraktus pasisavins ir ves susitaikinimą. Jis sako kad 

Tas baisiai Korėjos klausimas nėra ka- 
Jonu J i Penkios deszimts tukstaneziu nepatiktu Sovietams. riszkas, bet politinis ir diplio-.

xJeigu Irano, Perzijos vai- matinis. Mums sunku supras-

NEW DELHI, INDIJA. — 
Indijos Ministeris, Jawaharlal 
Nehru paskelbė savo tarybai 
kad Sovietu Rusija prisiunezia bizni savotiszkai.

tonu kviecziu.
Jis sako kad Sovietu laivai džia pasiimtu tuos szulinius, 

tuos kvieczius veža, ir turėtu tai visas Perzijos biznis ir pra- nai, kurios vaikas žuvo ne del Amerikos silpnybes,

toki dideli bizni vesti.
Anglijos valdžia teipgi ge-

Ministeris sako kad dabar,
eina derybos su Sovietais delj _ u 
penkių szimtu tukstaneziu to- rai žino kad jos armijos 
nu tokiu kviecziu.

Indijos valdžia sako kad na i 
czia nėra jokio politinio žings-' kraszta. Bet Anglai, kaip ir munistiszka Kinija in Tautu 
nio ir kad Amerika negali prie- 
szintis, nes Amerika iki sziol Anglai gerai žino, kad kai tik vesti _

— Kiniecziu Ko-’ nei buszelio kviecziu nėra pri- jos kariuomenes peržengtu in Nors jis greitai prideda, kad 
Perzijos žeme, tai jau butu ka- asmemszkai jis to nepnpazin-

' . Mums ne galvoj ka jis as-
I O Anglija be Amerikos pagel- meniszkai mislina ar nori. Jis 
bos nedrystu toki žingsni ženg-' tokioje vietoje, kur jo asme- 
ti, be Amerikos pritarimo ir niszki jausmai nieko nereisz- 
pagelbos. O Amerika dabar tu-1 kia. Jis visus mus atstovauja 
ri savo kara ir savo bedas Ko- ir nž mus turi kalbėti.
rejoje Kaip Marshallas dabar kal-

Jis sako kad jis bijosi

kaip ir Sovietu, per

KOREJA.
munistu armijos Korėjoje jau staeziusi. ■ - .
vėl ima stumti Amerikieczius Czia reikia gerai prisiminti, ras paskelbtas priesz Sovietus. • 
ir Tautu Sanjungos kareivius kad Sovietai tuos kvieczius ne- 
atgal. Jie jau dvi upes peržen- duoda, nedovanoja, bet par
ge ir artinasi prie Seoul mies- duoda. O Amerika, isz savo pu
to. O musu armijos traukiasi, i ses> sutinka puse kviecziu do-

Oras buvo tokis blogas ir^ vanoti, ir už kita puse imti ta- 
padanges tokios ūkanotos, kad voro kaipo mokestis.

Jis aiszkina kiek daug Kremli- 
no agentu randasi Amerikoje, 
rodos, jau bijodamas viena tu 
agentu rasti po savo lova. Tru
manas visa savo vilti ir pasiti
kėjimą deda ant Tautu San
jungos, kuri jau tiek sykiu yra 
pasirodžius bejiege, silpnutėlė, 
vėjo supama nendre.

Trumanas pamirszta, ar gal 
bijosi prisipažinti kad visas 
czvertis 1
jau dabar Sovietu rankose. O

Skaitykit “Saule”

sipazinti Kad visas p- . • it o RoilUS’ 
tos Tautu Sanjungos U. d. DUllUb.


