
I

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $(>.00;
Ms Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO., }
MAIIANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. ♦

DU-KART SANVAITINIS LATKRASZTIS “SAULE” 
ISZE1NA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: M.. t^i.s $7, Va Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Mc $!), Va Metu $5;Atskiras Saules numeris 8Cts.

Laiszkus Ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
! MAIIANOY AND A STRS., MAIIANOY CITY, PA. U. S. A. *

L_________________________________________I

No.48 įį (EV,EX^J^ R MAHANOY ČiTY^PAJ’ETNYCZIA, BIRŽELIO 15, 1951 _i FRIDAY, JUNE 15, 19511 '•L- "-"•<>-■«»<«62 METAS

$60 Bilijonu Del Apsaugos
Isz Amerikos
95,000 KAREIVIU

SZIEDO KRIESLUS

Penkios Divizijos Lai 
ko Nekariszkus Dar

bus, Namie Tupi

Senato Komisija Pata
ria In Ju Vietas Paskirti 
Netinkamus Kariauti

Žemes Sudrebejimo

WASHINGTON, D. C. —
Senato. Prisirengimo Karui 
Komisija pranesza kad szeszio- 
lika kariszko prisirengimo cen
trai turi gana nekariaujaneziu 
kareiviu sudaryti penkias pil
nas divizijas. Szitie kareiviai 
visokius darbus dirba, atlieka, 
nuo paiszelio kramtymo ligi

Jacuapa miesto, Salvador 
kraszte, žmones jieszkosi sa
vu daigtu ir neszasi sau ka 
randa. Visi, kurie iszliko gy
vi, kraustosi isz to miesto, 
kuris buvo beveik visiszkai 
sunaikytas. Daug iszkados 
visiems padare kai žeme nuo

KOMUNISTAI M “K T 1
nužudė 17 Gen. Wedemeyer

Kuri Norėjo Pasiduoti, <>*% -B“ Ak 1 y nNumėtė Savo Ginklus * O.LO.1 © AR&enKcU

Pasitraukti Isz
Korej os

TOKYO, JAPONIJA.
Septyniolika Kiniecziu Komu- 
nistu kareiviu, kurie norėjo 

\

ka'nu pradėjo slysti po to 
žemes sudrebejimo. Daugiau 
kaip pusantro tukstanezio 
žmonių žuvo szitoje nelaimė
je. Salvador Raudonasis 
Kryžius pribuvo aprūpinti 
sužeistuosius ir tuos kurie 
buvo neteke namu.

pasiduoti Amerikiecziams, bu
vo savo kareiviu nuszauti. Szi
tie Komunistai, kurie norėjo 
pasiduoti buvo savo draugu 
apsupti ir su maszininiais ka
rabinais nuszauti.

Pirm negu Amerikiecziai su
spėjo tuos ju “draugus” isz- 
vaikinti ir j u karabinus nutil
dyti, visi septyniolika buvo nu
žudyti.

Komunistai Kiniecziai da- 
’ bar bijosi pasiduoti, nes jie ži
no kad jie bus savųjų nužudy
ti.

SUVAŽINĖJO

Senato Prisirengimo Karui Ko- 
dimisija Pranesza Kad 95,000 

Kareiviu Laiko Nekariszkus 
Darbus, Galėtu Kariauti; Angli
jos Karalius Jurgis VI. Serga

namu iszvalymo.
Komisijos virszininkas, Se

natorius Lyndon B. Johnson 
sako kad, “beveik visi szitie 
kareiviai ir karininkai galėtu 
stoti in eiles ir kariauti, kaip 
ir kiti, o ju vietas gali užimti, 
tie, kurie dabar yra atmetami 
ir nepriimami in vaiska del ko
kiu nors priežaseziu! ”

Tokie kareiviai, namie tupė
dami atlieka tokius darbus 
kaip: Verda kuknioje, neszio- 
ja laiszkus karininkams, rodo 
muving-pikezierius, varinėja 
Ponu Karininku brangius au
tomobilius, szluoja kambarius, 
veda kareiviams sztorus ir pa- 
nasziai.

Szita Komisija pataria, kad 
tokius darbus galėtu atlikti 
tie musu raumeningi kolegistai 
futbolininkai, kurie del vienos 
ar kitos priežasties iszsisuka 
isz vaisko.

V Jeigu tokie sportininkai 
gali futbole ar basketbole losz- 
ti, tai jie gali ir vaiske ka nors 
dirbti, sako szita Komisija.”

Szita Senato Komisija rado 
95,784 tokiu sveiku, jaunu ir 
drutu kareiviu, bedirbant 
jiems netinkamus ir vaiskui 
nereikalingus darbus, kuriuos 
kiti galėtu labai lengvai atlik
ti. Komisija sako kad mažiau
sia keturios deszimts tukstan- 
cziu tu darbu galėtu atlikti mo
terys ir merginos.

DARBININKAS 
.SUSIŽEIDĖ

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts metu amžiaus 
Matthew Kovalchuk, kuris gy 
vena 2709 W. Thompson uly., 
nupuolė nuo fabriko stogu, kur 
jis dirbo. Jis buvo nuvesztas in 
Montgomery ligonine. Jis isz- 
silauže ranka ir susižeidė abi 
kojas.

PRISIMINKIME ISZ-j 
TREMTUOSIUS MU
SU KRAUJO BROLIUS ____ i

NEW YORK, N. Y. — Szi- 
met sueina lygiai vienuolika 
metu nuo skaudaus Birželio, 
kada keliu dienu laikotarpyje, 
per 40,000 Lietuviu, musu arti
mųjų, broliu ir seserų, buvo 
iszpleszta isz gimtųjų namu ir 
žiauriausiomis priemonėmis 
isztremta in Sovietu Rusijos 
poliarines sritis.

Daugelis ju tenai buvo, ne-, 
pakeldami skaudžiu iszsisky- 
rimo valandų ir isztremimo 
vargo ir bado. Bet daugelis j u 
tebevargsta, vilties ir tikėjimo 
palaikomi kad da jiems isz- 
musz laisves valanda atsirasti 
kada nors gimtuosiuose na
muose.

Prisimindami anas žiaurią
sias dienas, lygiagrecziai prisi- 
miname ir tuos, kasdien dabar 
isz Lietuvos Tremiamus musu 
brolius. Jie, kaip ir anomis Bir
želio dienomis, panasziomis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽMOGŽUDIS 
KLIOSZTORYJE

GARRISON, N. Y. — Tris- 
deszimts vieno meto, buvęs La
kumu armijoje Saržentas, Ed
gar Alvin Werner, intartas už 
savo žmonos nužudinima, buvo 
suimtas ir suaresztuotas. Slap
ta Amerikos FBI policija ji su- 
cziupo Pranciszkonu klioszto- 
ryje netoli nuo Garrison, New 
York.

Trisdeszimts vieno meto am
žiaus Ponia Hazel Benson 
Werner buvo užmuszta, pa
smaugta Balandžio (Apr.) an-' 
tra diena namuose, in Ffesno, 
Californijoje.

FBI policija seke ta buvusi 
Sarženta per kelias dienas. Po- 
licijantai sako kad jis gal buvo 
nuėjės in ta kliosztoriu tik pa- 
siszneketi, bet ne su tikslu sto
ti in ta kliosztoriu. Jis per ke
lias dienas gavo už dyka val
gyti nuo Katalikiszku draugi
jų insteigu tokiu vietų, maitin
ti biednus žmones. Paskui jis 
susimislino nueiti in klioszto-' 
riu, gal mislindamas kad nie
kas jo tenai nesuras.

Jiedu buvo persiskyrė apie 
du menesiu priesz jos nužudi
nima.

Karaliszkas
Gimtadienis

Anglijos Karalaite Elžbie
ta apvaikszczio j a savo'dvi- 
deszimts penkta gimtadieni, 
Anglijos Ambasadoje, Ro
moje, Rymoje su savo vyru 
Pilypu, Edinburgh kuni- 
gaikszcziu;

Ji su savo vyru buvo 
Szvento Tėvo, Popiežiaus 
priimta. Už ta jos atsilan- 
kyma pas Szventa* Tęva, 
dauguma Anglijos valdinin
ku ja iszbare ir sake kad ne 
jos vienta lankytis pas Kata
liku vada. i

^Pirkie U. S. Bonus!,

JURININKĄ

Draiverys Nesustojo;

Pabėgo

PHILADELPHIA, PA. — 
James Griffin, jurininkas isz 
Akron, Ohio buvo automobi- 
liaus suvažinėtas apie penkta 
valanda isz ryto. Automobi- 
liaus draiverys nesustojo, bet 
greitai sau nuvažiavo. Polici- 
jantai ji rado be sanmones ant 
ulyczios. Jiemdviem kitas drai
verys pranesze apie ta atsitiki
ma. Jiedu ta sužeista jurininką 
nuveže in Mercy-Douglas ligo
nine. Vėliau jis buvo nuvesztas 
in jurininku ligonine.

William Stewart, dvide- 
szimts trijų metu amžiaus bu
vo labai sužeistas, jo automobi
lius susikūlė su strytkariu. Jis 
buvo nuvesztas in Nazareto li
gonine.

Arthur R. White, keturios 
deszimts asztuoniu metu užsi- 
musze kai jo automobilius su 
kitu automobiliu susimusze. 
Tas trenksmas ji iszmete isz 
automobiliaus ant ulyczios.

POPIERA
PABRANGO

MONTREAL, KANADA. — 
Consolidated Popieros Kompa
nija, kuri pristato beveik vi
siems laikraszcziams popiera, 
pranesza kad vela visa popiera 
brango! Ir kitos tokios kom
panijos panasziai paskelbė.

Visos tos kompanijos sako, 
kad jos buvo priverstos taip 
daryti, nes viskas ir joms pa
brango !

Mormonu Prezidentas

David O. McKay, buvo 
iszrinktas, kaipo devintas 
Prezidentas “Jėzaus Kris
taus Vėlesniu Dienu Szven- 
tuju Bažnyczios” preziden
tu. Jis buvo iszrinktas per 
szimtas dvideszimts pirma 
konferencija in Salt Lake 
City. Jis vis sau dirba ant 
savo ūkio ir mėgsta arkliais 
jodinėti.

WASHINGTON, D, C. — Apsaugos 
Sztabas yra praneszes Kongresui, kad apsi
ginklavimas per ateinanezius metus kasz- 
tuos nemažiau kaip szeszios deszimts bili
jonu doleriu per ateinanezius metus.

Tas Apsaugos Sztabas sako, kad nega
lima tikrai pasakyti kiek ta apsauga mums 
kasztuos, nes niekas negali pasakyti kaip 
iszeis tas karas Korėjoje.

i “Ta Komisija sako, kad dabar . sunku 
pasakyti kiek kas kasztuos, nes visi dar
bininkai ima reikalauti daugiau algos, O 
jeigu algos pakils, tai mums reikes dar dau
giau iszmoketi per Taksas!”

GENEROLAS AL. C. WEDEMEYER SAKO 
AMERIKA TURI PASITRAUKTI

ISZ KORĖJOS
VILTIES LIETUVAI

WASHINGTON, D. C. — Leitenantas
WASHINGTON, D. C. —

Valdžios taip vadinamas radi
jo “Balsas,” kuris yra siun- 
eziamas in beveik visus Rusi
jos užkariautus krasztus, da
bar kalba in Lietuvius, paverg
tus Lietuvoje ir sako kad jie 
nenustotu vilties, ir kad visi 
Lietuviai ir ju krasztas Lietu
va bus iszlaisvinti isz Rusijos 
nelaisvės.

Dabar kasdien per penkioli
ka minueziu, per radija, yra 
kalbama in Estonijos, Latvijos 
ir Lietuvos gyventojus. In Lie
tuva bus kalbama per puse va
landos kasdien, vietoj penkio
likos minueziu.

Platinkit “Saule” i

Generolas Albert C. Wedemeyer, Amerikos 
Szesztos Armijos Komandorius, staeziai sako 
kad Amerikai nėra ko kito daryti, kaip tik 
pasitraukti isz Korėjos ir nutraukti visus 
draugiszkus santykius su Rusija ir su vi
sais tais krasztais kurie dabar yra po Ru
sijos intaka. Generolas Wedemeyer sta
eziai pasakė: “Asz nemislino kad mes ka 
nors nuveiksime ar padarysime su tokiais 
žmonėmis kaip Sovietais!”

Jis sako, kad jeigu jam butu dėta, tai 
jis nebūtu pasiuntęs “nei vieno musu ka- • 
reivio in Korėja!”

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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skiria žmonių, bet juos suvie- 
nyja. Taip ir turėtu visur būti! JIS TEN TURI BŪTI

Rubežius tarp dvieju krasz- 
tu ne. visados reiszkia skirtumą 
tarp dvieju krasztu žmonų, ar 
atkirtima vieno kraszto nuo ki
to. Kartais tekis rubežius yra 
liktai geresnis ryszvs tarp at
skiru krasztu žmonių.

Su 283 Paveikslais

St. Lawrence upe žiemiu-va- 
ka.ru New York valstijos pusė
je atskiria. Suvienytas valsti
jas nuo Kanados. Tie krasztai 
yra tik apie viena myle nuo 
viens kito.

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 5^2 col. ploczio < 
Iszaiszkma sapna ir kas ( 
ateiteje stosis. Su priedu ( 
planatu ir visokiu burtu. J 
Knyga in minksztos po- Į 
pieros virszeliuose. :: :: J

Pinigai reikia siusti su 1 
užsakymu: J

Tiktai,... §1.00
Saule Publishing Co., 

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

Po trisdeszimts metu, szio- 
mis dienomis gryžo isz trem
ties in Amerika. Ponia. Marci- 
nauskiene, kuri 1921 metuose 
su savo szeimyna. ir visu savo 
turteliu buvo parvykusi in 
Lietuva. Uoste ja pasitiko jos 
sūnūs. Ji apsigyvens in Anso
nia, Conn.

Isz mažo Morristown miesite- 
lio, mažas laivelis kas valanda 
plaukia, skersai ta upe in Ka
nados miesteli Brookville, ku
ris yra. bagoeziausias miestelis 
visoje Kanadoje, jeigu ne vi
suose Anglijos krasztuose.

važiuoja pas 'savo drauges Ka
nadietes; Kanadiecziai kava
lieriai važiuoja pas Amerikie
tes, irmiekas ju nesulaiko, nie
kas juos nesutrukdo.

Svarbiausia. Lietuvybei isz- 
laikyti knyga laukia leidėju. 
Kreipiasi visa eile asmenų ir 
mokyklų isz Vokietijos ir už I 
jiiriu, mariu Lietuviu koloni
jų ir praszo Lietuviszku ele
mentorių. Seniau įsileistos lai
dos tokiu knygų jau seniai isz- 
parduotos. Žinomas pedagogas 
ir raižytojas A. Giedrius-Gied- 
raitis baigia ruoszti Lietuvisz- 
ka elementorių spaudai. Bet 
reikia leszu, pinigu tokia kny-

valanda tarp szitu dvieju 
tingu tautu, miestu. Jis 
iszkelos Suvienytu Valstijų ir 
Kanados vieliavas.

turi

Muitininkai prie abieju uos
tu veda savo paprasta dar ha, 
peržiūri kelis žmones ir nieko 
daugiau. Nei viename uoste ne
si randa nei vieno kareivio ar 
policijanto.

Kasztuoja trisdeszimts Įlen
ki centai nuvažiuoti in Kanada 
ir vėl sugryszti. Vasaros vaka
rais daug žmonių važiuoja szi- 
tuo laiveliu tik del važiavimo. 
Kelis sykius važiuoja ten ir at
gal už tuos paežius trisde
szimts penkis centus. Jiems 
daugiau nekasztuoja, jeigu jie

I

nuo to laivelio nenulipa.

Būrelis Lietuviu S k a u. t u 
ruOSziasi dalyvauti Austrijoje 
szia vasara invykslanczioje 
tarptautinėje skautu stovyk
loje, tarp szesziolika. tuksian- 
cziu isz viso pasaulio suvažia
vusiu skautu. Leszu sziam rei
kalui surinko Amerikos Lietu
viu skautai.

Rubežius tarp Kanados ir 
Suvienytu Valstijų randasi tik 
ant žemlapiu. Tikrumoje, jis 
nėra nei kareiviu nei policijan- 
tu prižiūrimas per tiikstan- 
czius myliu.

Penki szimtai tokiu keleiviu 
pereina per muito atstovus per 
penkias miliutas. Tik retkar- 
cziais jis sustabdo koki nepa
žystama žmogų ir ji biski dau
giau iszklausineja.

Vengrijoje uždare asztuo- 
niolika bažnycziu. Kataliku 
priespauda Vengrijoje vis stip
rėja. Bažnycziu uždarymą Ko
munistine vyriausybe stengia
si pateisinti stoka kunigu.

Į^ADA taip buvo, nežino, bot 
kad tai buvo, tai be abejo

nes. O buvo taip: Ne žino kokiu 
budu insigavo vienas Žydas in 
dangų, Szlamkus Chazer
Aleksoto, o gimęs Kaune. Pa
sirodymas Szlamkaus Chazero 
danguje, visus sujudino ir sn- 
maisze, o ir užpykino. Petras 
daugiausia nuo visu szventu 
likosi iszjuoktas ir vis jam pri- 
kiszinejo. Na ir sumanė pada
ryti susirinkimą, padaryti su
tarti ir nusiunst skunda ant 
Szv. Petro pas Dieva, idant 
Žydas butu kogreieziausia isz- 
mestas isz dangaus.

Tas buvo ne lengva nes žino
ma jog jeigu Žydas geroj vie
toj apsiseda tai ir su lazda ne 
iszguisi. O ka dabar kalbėt 
apie iszgujima Žydo isz dau- 

j gaus? Ilgai dunksojo Sžy. Pet
ras sztai ir surado būda. Sztai 
priesz kėlės dienas apie asz- 
tunta. valanda ryte, pamate 
kad Szlamkus Chazer vaiksz- 
czioja sau rojiniam sode barz
da iszputes, gal mistino kaip 
czia koki geszefta padaryti, o 
gal apie tai, kiek czion. už
dirbs ?

Szv. Petras prisiartino prie 
Žydo ir tarė, nuliudusin balsu:

— Oj Szlamkau, Szlamkan, 
kas su tavim darosi! Kaip tu 
apsileidi, tai geda!

— Nu! Kas tai yra? Kaip 
tai apsileido?

— Ar kaip apsileidi? Atsa
ko Szv. Petras, tu sau czionais
vaikszczioji kaip rodos niekur- 
nieko, o ten žemybėje Kaune 
apie devinta valanda rytmety
je atsibuna licitacija.

Vos Szlamkus tai iszgirdo, 
paszoko kaip būtos ingiltas ir 
paszauke:

— Nu, giszedik! Ar tai gali 
būti?! Licitacija ir tai he ma- 
nes!! Tai no gali biiti! Praszan 
mane tuojaus iszleisti.

Isz tikro Szv. Petras iszpil- 
de norą Szlamkaus, iszleido ji 
isz dangaus ir tokiu tik budu 
atsikratė nuo Žydpalaikio.

Mockus isz Nausedu km., 
Darbėnų vi., Kretingos ap., yra 
dirbos anglių kasyklose.

Palkauskas, gimines Marijai 
Gedgaudaitei — Sausdravienei, 
kilusiai isz Sedos, Mažeikiu ap.

Pilkowski, Gottlieb ir Wil
helm kilę isz Lietuvos ar ju in-

iszj pediniai.
Prialgauskas, gimines Mari

jai Gedgaudą i tei -Sa u sdra vie
nai, kilusiai isz Sedos Alažeikiu 
ap.

Szidlauskaite, Konstancija, 
isz Reketijos km., Liubavo vi., 
Marijampolės ap.

Szipaila, Jurgis ir Szipailai- 
te Salomėja isz Viltrakių km., 
Žvirgždaicziu vi., Szakiu ap.

Skirtenko (Kartenka) Jo
nas gyvenos Brooklyne.

Skyrys, Hendrikas isz Skau
dvilės.

Stangenbergas, Leopoldas ir 
sesuo St-angenbergaite, Emili
ja isz Marijampolės.

Surkevicziute, Julija.
Svaraviczius (Svaravicziai) 

gimines Marijos (redgaudaites- 
Sausdravienes kuri kilusi 
Sedos, Mažeikų a p.

T umošas, Al ek sa ūdras 
Babru km., Veisėju v., 
ap.

.. .Vabuolas, Tamoszius isz 
Veisėju parap.,. Šeiniu ap. ......

Vaikenas isz Pažemiszkiu 
km., Dukszto vi., Szvenczione- 
liu ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

isz

isz
Seinų

vietų 
Įieržengti skersai ta rubežiu be 
jokio policijanto, kareivio 
muitininko.

(ra 1 i m a per sz i m t u s

ar

kas-Tnkstaneziai žmonių 
dien peržengia szita rubežiu ir 
tik koks vienas isz keliu szim- 
tu turi parodyti savo paspor- 
tus ar vizas.

Dipliomatai szitu krasztu 
gali pesztis ir bartis, bet tie 
žmones kurie gyvena prie szi
to rubežiaus nepaiso nei poli
tikierių nei tu dipliomatu. Jie 
yra užmezgė draugiszkus san
tykius su savo susiedais, yra ir 
susigiminiavę ir dabar
eziasi tikrais susiedais, ne
žiūrint kad vien gyvena 
vienytose Valstijose, o kiti Ka
nadoje. Rubežius jiems mažai, 
k a reiszkia.

jau-

Garsus Lietuvis raszytojas 
ir laikrasztininkas, Stasys Pie- 
ža iszskrido in Los Angeles, 
California, palydėdamas vi- 
durvakariniu valstybių. Hears- 
to dienraszėziu kalbėtoju kon- 
kurso laimėtojus dalyvauti 
tarptautiniame konkurse. Lai
mėjusioji yra katalikiszkuju 
mokyklų studentui:'

Su-

Czia geriausias pavyzdys, 
kaip draugingai gali dvieju 
krasztu žmones sugyventi, bet 
jokiu valdžios varžymu.

Jie taip in svetima kraszta 
važiuoja, kaip mos isz Maha- 
nojaus iii Szenadori važiuotu
me.

Darbi u inkų unijų sudaryti 
instatymai, ' lie jokio valdžios 
insikiszimo, nepavelina vieno 
kraszto žmonėms dirbti kitame 
kraszte. Bet ežia tai jau ne val
džios dalykas, bet paežiu dar
bininku.

Kad daugiau žmonių taip 
draugiszkai sugyventu su savo 
susiodais anapus rubežiaus, tai 
mums nereikėtų nei vaisko nei 
vainos!

Motinos Dienos proga, trem
tyje bevargstanezioms moti
noms, kurios del senatvės, li
gos, negali iszvažiuoti in užjū
ri, aukojo BALF Chicagos ap
skritys $61.35; SLA 208-ji kuo
pa isz Chicagos, $15.00; LTK, 
Amsterdame, N. Y. $50.00; 
BALF skyrius isz Harrison, 
Kearney, N. J. $25.00; Siuvėju 
unijos vietinis ratelis, Brook
lyne, $200.; isz Brooklyno ir 
keletas pavieniu asmenų paau
kojo $200.00.

Lietuvos
Generalinio Konsuato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

l^Pirkie U. S. Bonus!

5»V1NG^

SKAITYKIT

KATALOGAS 
KNYGŲ

Bet tnkstaneziai Amerikie- 
cziu szeimininku kas dien va
žiuoja in Kanada apsipirkti ir 
vėl sugryszta namo, be 
pasportu ar vizų.

Szitas rubežius tarp Suvie
nytu Valstijų ir Kanados ne-

jokiu Pypkes Durnai
arba pradžia 

SKAITYMO

Czia, skersai ta. rubežiu kas
dien važiuoja daug biznierių, 
szimtai dideliu troku, kurie 
iszveža ar inveža daug tavoro 
isz vieno kraszto in kita.

.. .ir...
RASZYMO

. . Rytas . .

Ypatingai per Subata ir Ne- 
dele, daug žmonių važiuoja in 
sveczius isz vieno kraszto in j 
kita.

Daug žmonių nuvažiuoja in 
Kanada tik praleisti vakaru, 
pa vakarieniauti, pasisveczino-

Am e r i k i e c zi ai kavalieriai

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

• ...... ■

Vasara, anksti ryteli, 
Saulele skaisti užtekėjo. 
O, laukuose rasele 
Deimantu grožybe sužibėjo. 
Szvelnus vėjelis kožna žadina, 
In savo darbus visus ragina. 
Lyg sako: “Kekis, piemeneli, 
Kelkis ir tu, artojėli.” 
“Jau tamsi naktis praėjo, 
Kita dienele jau prasidėjo. 
Ganyk piemeneli aveles, 
Ark artojėli dirveles.” 
Tuoj piemenelis gano aveles, 
Ir artojėlis aria dirveles. 
Ju dainele skamba laukuose, 
Paukszteliai cziulba 

miszkuose.

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

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

*-------*-------
Platinkit “Saule”---- *----

Avinauskaite, isz Režgaliu 
km., Kidulių vi., Szakiu ap.

Bruczinskis, Antanas, Juo
zapas ir Liudvikas isz Szeriku 
km., Szilales vi., Tauragės ap.

G edga u da i te, ( G odgo wd) 
Gertruda, duktė Stanislovo 
Gedgaudo isz Rygos.

Gedgaudas, (Gedgaudai) gi
mines Marijos Sausdravienes- 
Gedgaudaites-, kuri kilusi isz 
Sedos, Mažeikiu ap.

Jablonskis gimines Marijai 
Gedgaudaitei - Sausdravienei, 
kilusiai isz Sedos, Mažeikiu ap.

J usz k e v i c z i u t e -Kac zka, An e - 
le isz Krekenavos par., Pane
vėžio ap.

Kacinkevicziute, Juzefą isz 
Užusalių (buv. Aleksandrovs- 
ka Sloboda) k., Jonavos vi., 
Kauno ap.

K acz ka -J us zkev i cz iu t e, Ane
le isz Krekenavos par., Pane
vėžio ap.

Kartenka (Skirtenko) Jonas 
gyvenęs Brooklyne.

Kazįauskas, VJ adas, 
Edvardo Kazlausko ir
jos Kuprytes-Kazlauskienes, 
praszo gimines atsiliepti.

Krauza, Jurgis, isz Dauglan- 
kin km., Tauragės ap.

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N o. 103—Va idel'o t a, 
isz pirmutines puses 
ožio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

Kristupą; Juokingi szposelei; ] 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus, apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.123'—Septynios istorijos 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Sžūo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus-; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szvonta. Žemep 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c,

No.133—Dvi istorijos^ Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.13-1—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c,

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 2Qc.

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.14.6—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szyil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 

. Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyno. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszkl ausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Atedejus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla- 
iiu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ii* 
Paveikslai. 20 c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

N 0.17 8—Tik rausias Kabai as 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c,

No.l 80—Kvitu K n y g u t o 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180^2—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.l 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal scnoviszko būda, 15 c., Pa
gal nauja būda, No. 1971/*, 25c.

No. 198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabo musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir lįudymas apie Jezu Kristų. 
Puidas apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

apraszy-

apysaka 
szimtme-

tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis ' Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

Kaip Užsisakyti Knygas:

ĮHV" Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Gh?F‘’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

sūnūs
Emili-

talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c,

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stbrmfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis, 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis1; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Mcszla-vcžis; Grapas; Eg-

ĮL. TRASKAUSKAS |
J LIETŪVISZKAS $
* GRABORIUS *
* Laidoja Kimus Numirėliu. $ 
t Pasamdo Automobilius Del i
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams * 
J :: Reikalams *

★ 535 WEST CENTRE STREET *
į Telefoną* Nr. 78 ¥
* MAHANOY CITY, PENNA. $ 
K*************************
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:: Prakeikta Karalysta::
“SAULE ” MAHANOY^CITY, PA.

Isz Labai Senu Japoniszku tino prie karaliaus, tada isz-
Užraszu

TEVELIA! mano mieli, asz 
labai norecziau judu drau

ge su savim paimt, ant senat
vės butu jumem geriau, jdant 
niekas neru'petu.

Tame pertrauke kunigas dė
dė:

— O tegul te volei czion gy
vena, mes galime kiek pagel
bėt ant senatvės.

— Gerai, tarė karalius, jei
gu jus apsimate but in pagelba. 
tai bus viskas gerai, o asz vo
lei ne užilgio atlankysiu, o da
bar gana man linksmytis reik 
yažiuotie namon. Tada kara
lius pradėjo atsisveikinet ir 
tarė:

— A lažam daugiau galime 
nesimatyt, ha. ne žinau kokia 
nelaime mane lauke ant kelio.

— Dieve apsaugok! Tarė 
visi vienu balsu, laimino ir ve
lijo gilukningos keliones.

Tada karalius puolė tėvams 
in kojas atsisveikino, sėdo inl 
karieta su savo tarnais ir nu-Į 
važiavo. O kad jau buvo gera 
gala nuvažiavo, tame volei su
uodė gardu kvepsni obuoliu.

— Dabar laikyk arklius 
kaip galima, tarė karalius, 
idant galėtum kanuogreieziau 
pravažiuotie pro ta obelia.

— Gerai, tarė važnyczia.
Tada jis važiavo labai smar- 

kei, o karalius visai apalpo ka
rietoje sėdėdamas ' ir tuojau 
privažiavo szale kelio obelia, 
kuri lenko savo szakas in ka
rieta, tada važnyczia kirto po 
ypa arkliams ir leido pro szali 
kaip galėjo, ir gilukningai pra
važiavo pro ta obeliai, ba ne 
vienas obuolis neinpuole in ka
rieta. Po tam karalius atsikvo
šėjo ir nieko nemato, tada ka
ralius volei buvo linksmas ir 
kalbėjo su savo tarnais. Ir teip 
važiavo per kalnus ir giros, o 
kad jau buvo ilga gala nuva
žiavo, arklai buvo jau nuilsę 
negalėjo greit bėgt, o jau vyno 
upelis buvo netoli, tada kara
lius pradėjo apalpt, o važny
czia greieziau negalėjo važuo- 
tie, o jau karalius visai apalpo 
ba upelis nuolatos privažiavo,; 
arkliai visai pristojo.

— Iszkelkite mane isz ka- 
rietos laukan! Tuos žodžius
isztare karalius. Tarnai paėmė 
ji iszkele isz karietos, puolė ant 
kraszto upelio ir gere ta van
deni, tada stojo kaip negyvas, 
ba negalėjo ne pasijudint, o 
upelis isznyko.

— Ka daryt? Tarė važny
czia.

— Mes ir nežinome, atsi
liepė anuodu, tai ka dabar mes 
turime daryt, jog ji pajudint 
nemažu a.

— Vainokime namon, tarė 
važnyczia, duosime karalieniai 
žinia, o mažu gales pagelbėt. 
Tada sėdo visi in karieta ir 
leidosi .konogreieziausia na
mon. Kada jau parkeliavo, tuo- 
jaus vienas isz tarnu ėjo pas 
karaliene, o toji paraaczius tar
ną, mostelėjo su ranka ir tarė:

— Žinau, žinau kokie ne
laime patiko, o tarnas daugiau 
nieko neatsakė. Karaliene nuo
latos verke ir rankas lauže ne
žinodama ka pradėt, ir pradė
jo mis|yt kokiu bildu galėtu 
iszgelbet savo vyra, tada pa
ėmė plunksna ir raudono atra- 
mento, sėdo in karieta ir leido
si in kelione. Kada jau prisiar- 

trauke jam kardo, kuri turėjo 
prie szono ir parasze tuos žo
džius:

— Dabar atsiskirime mu
du ant amžių, dabar joti tu ne 
mano, o asz ne tavo, ir padė
jus kardo prieAszono, leidosi in 
savo karalyste. O kada kara
liene parkeliavo namon, misti
no jog velniai jos vis kada nors 
atgaivins,, tai jis tuos žodžius 
ras ir persikaitis. Karaliene li
kus naszlo, iszdavinejo pati 
prisakymus po visa savo yiesž-

X-jt-M-X-*>X->*X-*)<-***********W-**
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Vienam Pennsylvanijoj mieste, 
Po pėdo baisiai 

dundėjo,
Kur ten zobova

turėjo,
O tai rots zobova, 
Isztikro velniszka 

kova,
Vienas keliu ėjo,
O kitas su akmenų 

pakelyje tupėjo,
Mat piktumą turėjo, 

Vyruką beveik užrdušzt 
norėjo.

Na ir reže su akmenų 
in galva,

P a d a r yda m as baisia.
žaizda,

Eidami žmonys ji 
užtiko,

Pagelbos suteikė,
Ir kas isz to iszeis, 

Užpuolikas in džela 
eis!

* * *
Pribuvo dypuke in New York 

isz Vokietijos,
Bet suvis kitokios:

mados,
Sesute priėmė pas save, 
Kaipo sešerei prieglauda 

davė,
Bet t no jaus pradėjo 

spuosius darinet, 
Su vyrukais užsidėt. 
O tu dypu-kę nelaba, 

Pareis tau galas kada, 
Sesuo ir dede iszsižades, 
Suvis tavos nesigailės.

* * *
Kažin ar tai teisybe, 

Kad Vilskberoje randasi 
girtybe, 

Bobeles ir mergužes 
gaižute laka, 

Net žiūrėt ant girtuokliu 
negerai. 

Vyrukai negali pasisukti,
Nes kaip pamato, 

Tai turi aplink sukti,
Ba sarmata apturėtu, 

Kaip -už kakla apsikabytu. 
Sarmatos jokios neturi, 
Dienom pasigeria guli, 
O kaip vakaras ateina, 
Visos su autobiliais 

pyszkina.
Darbszios mergužes, 

Nėr ka sakyti,
Už tai mėgsta gerti, 

Bet kaip da iszgirsiu, 
Tai ir kaili iszdirbsiu. 

patysta. Kada dažinojo kitu! 
vieszpatyscziu karaliai, jog ji. 
neturi vyro, tai nenore jo pri
kalbint, idant imtu sau vyra. 
Bet karaliene turėdama vilti, 
jog jos vyras kada nors atsi
ras, tai jiji nesiduoda save por- 
sjkalbeti. Karalius ten gulėjo 
net dvylika metu.

Kada karaliene nusibodo 
naszliai gyvent, ir jau. patroti- 
jo vilti, jog jos vyras jau atsi
ras tada ir pirszliai pradėjo 
važinėt isz visu szaliu prižadė
dami visokio stono vyru, bet 
vis nuo velniu puses idant da 
karta galėtu prigriebt in savo 
nagus. Tada karaliene prižadė
jo su vienu paezuotis negalėda
ma ilgai iszkenst per kitu in- 
kalbejima. Tame atkeliavo isz 
tolimos szalies vienas jauni
kaitis, labai gražaus stono, o 
kad jau sutiktu, tada karalie
ne liepe jam, idant sudėtu kau
cija, jeigu laikais atsimestu, 
tai prapultu kaucija, o buvo 
daugybe pinigu sustatė ir ka
raliene turėjo beveik privesti
nai paeziuotis. Tada jiji suta
rė jog po keturi u menesiu turi 
būtie veseile.

Dabai’ gryszkime pas kara
lių kuri palikome mieganti.

Kada karalius pabudo atsi
kėlė ir taro in save:

— Ach tai gardžiai miego
jau, bet kur asz esmių? Jau ne
matau palociaus ir kur-gi ma
no mylima pacziule? Pamisli- 
no valandėle ir leidosi in kelio
ne per kalnus ir giros. O kad 
jau buvo gala kelio padarius 
bet ne jokio gyventojo niekur 
no buvo matyt. Tada, užlipo jis 
ant vieno kalno ir dairėsi in vi
sas szalis, bet nieko nemato, 
tiktai pamate kokius trisi vy
rus terp saves muszautis, tada 
karalius nulipo, no to kalno ir 
ėjo prie tu vyru. Kada tie 'vy
rai pamate ateinanti žmogų, 
tai pradėjo visi vienu balsu 
szaukt:

— Žmogeli padaryk mums 
teismą už kurie mes teip pe- 
szemes, jau tris metai musu 
tėvas numirė, o jis mums pali
ko ezebatus su karais gali vie
nu žingsniu szirnta myliu nu
žengt, tokia kepure, kaip jaja 
užsidedi, niekas nemato ir di- 
vonono kurio galima gaut gert 
ir valgyt ko tiktai žmogus gei
di.

— O kodėl ne, tarė kara
lius, asz jumiems galėsiu teis
mą padarytie, jeigu tiktai ma
nes klausysi?

— Klausysim tarė visi vie
nu balsu.

— Na tai gerai, tarė kara
lius, tada iszsieme revolveri ir 
tarė:

— Dabar paleisiu kulka, o 
katras isz jusu pirmiausia at- 
neszite tai tas gausite, geriau- 
se daigta. Tame paleido kara
lius kulka, o kuri labai toli nu
lėkė, o t iėje vyrai paskui leido
si jieszkot. Tada, ji in. ezebatus 
insistojo, kepilre ant galvos 
užsidėjo ir trauke savo keliu. 
Kada tieji vyrai sugryžo, jau 
jo nerado, tada volei pradėjo 
pesztis tarydami kam davėsi 
prisigaut tam 'žmogui.

Tada karalius su tais ežeba- 
tais ėjo perzgires, rastus, kal
nus ir klonius, bet gyventoju 
ne užtikdavo ir ne žinojo ka 
pradėt. Tada puolė ant keliu ir 
melde Dieva, idant, ji iszvestu 
isz tu pustymu. Viena, vakara 
teip be eidamas priėjo viena 
grineziute, kurioj radosi vejas, 
o kada inejo in vidų, pamate 
labai bjauria boba, ji buvo ne- 
iszpasakytai stora, o augsztio 
turėjo tris pėdas, o jau lupos 

teip dideles, jog negalima ne 
dpraszyt ir paszauke:

— Ko tu žmogeli in czion 
pribuvai ir ko jieszkai?

Tada karalius papasakojo 
savo visa gyvenimą kaip jam 
atsitiko.

— Tai palauk kol mano su
nns pareis, tarė boba, o mažam 
jis ir žino tavo karalyste.

— 0 kada pa ra is tavo sū
nūs? Tarė karalius,.

— Tuojaus atsiliepė boba 
tiktai palauk valandėlė.

Tame iszgirdo dideli sztur- 
ma ir ne ilgai trukus inejo pui
kus jaunikaitis ir paszauke:

— Ko tu žmogeli jieszkai?
— Savo karalystes, atsilie

pė karalius.
— Kaip vadinasi tavo ka

ralyste ?
— Oppanija.
— Aha, žinau gana gerai, 

jau dabar tavo pati nori pa
eziuotis, bet asz ne daleidžiu, 
kada tik iszskalbia drabužius 
tai asz vis iszpurvinu ir su
mankau, dėlto teip ilgai trau
kėsi jau jiji senei butu apsipa- 
cziavus, žinok, jog asz esmių 
vejas na tai gerai, rytoj asz ta
ve nugabensiu in ten, dabar 
jrtu vėlus laikas eisime ant at
ilsio, tu žodžiu pasibaigė kal
ba.

— Duokie-Valgyt motin ta
ro jaunikaitis.

Kada valgis buvo paduotas, 
sodo ir valgo, o po tam ėjo gul- 
tie. Kada, iszauszo jaunikaitis 
tare in karalių:

— Kelk, jau laikas leistis 
in kelione.

Tada, karalius apsirengė ir 
iszejo laukan abudu.

— Dabar sėsk ant mane 
tarė jaunikaitis.

— O, ne asž galiu paskui 
eitie.

‘ — Na kokia, tu turi galy
be? Kad su manim gali paspet 
eit, žinok, jog asz ne esmui 
žmogum, tiktai veju.

Tuojaus jaunikaitis pasiver
tė in areli ir leidosi lektie, o 
karalius paskui pekszczias ei
na.

— Sakyk man su kokia tii 
galybe eini, tarė arelis in kara
lių.

Tada karalius papasakojo 
jam visa atsitikima su taisais 
žmonimis, isz kuriu jis tuosius 
daigtus turi:

Tai gerai, tarė arelis, kad 
tau teip gilukningai pasiseko.

Kada, jau buvo netoli nuo 
sostapiles, karalius nusijuokė 
ir paszauke:

— Dabar tai jau pažinstu 
mano karalysta!

O kada jau buvo visai arti 
tada arelis tarė:

— Dabar jau keliauk pats 
vienas namon, o asz leksu to
lini

Tada karalius su areliu at
sisveikino ir nuėjo kožnas sa
vo keliu. Kada, karalius inejo 
in miestą, užsidėjo ant galvos 
kepure, idant jr niekas ne ma
tytu, o kada, prisiartino prie 
palociaus tuojaus pamate savo 
visus virszininkus, bet laibai 
buvo užimti ha ta diena ketino 
būtie veseile karalienes. Kada 
karalius inejo in paloci, pama
te savo mylima, o kuri teiposgi 
turėjo labai daug užsiėmimo, 
tada jis vaikszcziojo po paloci, 
bet ji niekas ne mate ba jis bu
vo taja kepure užsidėjęs, ka 
niekas nemato, tada jis priėjo 
prie tu duriu kur jo mylima 
nuolatos lakstė. Karaliene in- 
ejus in savo pakaju, paliko du
ris- atidarytas o inejus atsisėdo 
prie stalo skaityti ant dideliu 
knygų ir prisakimus tarnams 
iszdavinejo, o jis palengvele

PARTIZANU DAINA 
k

Partizanai, žmones, likusieji Lietuvoj, ku
rie slaptomis prieszinasi Sovietams ir sa
viesiems pagelbsti, kur tik gali, szitokias 
dainas dainuoja, kai Sovietai ju negirdi:

Neverkit seses savo broliu, 
Nors ju akis mirtis palies; 
Ir neparnesz jie jums karolių' 
Isz Szaltos Sibiro szalies.

Isz tos szalies, kur vysta gėlės, 
Kur dreba žeme alkana, 
Kur aszaru prigėrė slėniai, 
Negrysz, brangi mamyte, ne.

Negrysziu, brangi mamyte . . . 
Bet mus Tėvynė bus laisva!. . .

Ar kaltas asz kad pamylėjau 
Lankas ir slėnius Lietuvos, 
Kad man patinka pietų vejai 
Karpytuos lapuose klevuos?

Už ka, už ka man tie retežiai, 
Už ka ant duru užraktai. . .

Iszniekintas sodžius gimtinis,
Sibiran tėvai iszvežti,
O man tik szautuvas-brolis palikes, 
Ateitis Laisvoj Lietuvoj!...

Oi, lėk, lėk, sakalėli,
In mano gimtuosius namus, 
Pasakyk tėveliui ir motinėlei, 
Kad nebegrysz daugiau sūnūs!. . .

inejo in ta pakaju ir pasitrau
kė in szali, idant ji karaliene 
nedasilytetu, kada, jiji iszejo 
isz pakajaus duris uždarius, ta
da jis-prisiartino prie stalo pa
raižo ant tu knygų savo varda 
ir pravarde ir vėlei atsitraukė 
in szali. Ne poilgai valandai 
karaliene sugryžo in savo pa
kaju, o kada 'prisiartino prie 
knygų pamate savo vyro varda 
ir pravarde paraškyta, tada ji 
baisiai persigando iszleke isz 
pakajaus ir nežinojo kas su ja 
dedasi, bet niekam nesako, pa
stovėjo valanda, už duriu ir vo
lei sugryžo in -savo pakaju, o 
kada tikrai pamate jog tai jo
sios vyro paraszas, tada supra
to jog jos vyras atsirado, pa
misimo sau kokia galybe galė
tu jos vyras in czion pribut ir 
tarė pati in savo:

— Asz rodos gana kytra 
ošiu, o bet nežinau kas ežia de
dasi, tada puolė ant keliu ir 
karsztai meldėsi prie Dievo 
idant jos vyras pasirodytu, ir 
volei iszejo isz pakajaus. Tada 
karalius padėjo savo karda ant 
stalo. Kada karaliene sugryžo 
atidarė duris ir pamate koki 
tai karda ant stalo tada da bai
siau persigando jiji ir uždaro 
duris ir nežinojo ka pradėt ta
da pastovėjo valanda paskui 
inejo in pakaju paėmė karda 
in rankas, isztrauke isz maksė
tu ir pamate tuos paežius žo
džius kuriuos priesz dvylika 
metu buvo paraszius tada puo

lė ji ant keliu ir paszauke su 
aszaroms:

— Karaliau, karaliau, ma
no mylimiauses! Pasirodyk jei
gu ežia esi? Ar-gi tavo szirdi 
negalėsiu suminksztyt ? Tada 
puolė ant veido ir volei tarė:

— Karaliau mano myli
miauses! Prislegiu priesz Die
vą ir tave, jog ne atsikelsiu 
nuo žemes kol tu mane ne pri
sieki ir emo graudžiai verkt. 
Tada karalius pasigailėjo savo 
mylimos, nuėmė kepure nuo> 
galvos ir tarė:
.— Mano mylimiausia! Ži

nok jog asz esmių ežia, kelk 
nuo žemes, gana, jau verkt, pa
davė savo ranka ir pakele nuo 
žemes, o kada karaliene atsikė
lė pamate savo vyra, kuri la

SAPNAS MOTINOS 

biau mylėjo negu pati save, ta
da juodu meiliai pasisveikino, 
o kokis buvo ju džiaugsmas, 
tai negalima ne apraszyt, o ka* 
da. buvo gana ilgai džiaugėsi 
tada karaliene tarė:

— Mano meiluk, asz da
bar noreczia nueit in savo sve- 
cziu pakaju, ba jie jau mane 
laukia, o tu ežia pasilik kol asz 
sugrysziu.

Tada jiji leidosi tiesiog in 
pakaju kuriame sveczai radosi 
o jau ir jos jaunikis jau buvo 
atkeliavęs, kuri ji tuojaus pa
sisveikino ir tarė:

— Dabar guodotini sve* 
ežiai sėskite už stalo ba jau lai
kas pietų.

Kada padavė pietus ir visi 
susėdo prie stalo, tada karalie
ne tare in sveczius:

— Asz senam laike turėjau 
labai puikia skrynute nuo ku
rios rakteli pamecziau o kuris 
labai buvo inan parankus ir 
kuri asz labai mylėjau d dabar 
asz nauja užsisakiau, kuris 
man brangiai kasztuoja, o da
bar kaip girdėt tai mano senas 
raktelis atsiranda, tai praszau 
dabar duotie rodą ka padaryt?

Tada visi vienu balsu tarė:
— Tai kad tas raktelis tau 

labai geras, kuri tu pametei, 
o dabar atsiranda, o naujas 
raktas tau brangiai kasztuoja, 
o da. kažin ar tiks in tavo skry- 
nutia tai-gi mes visi duodame 
tau rodą idant duotum tani 
žmogui, kuris tavo rakta turi 
kiek pinigu ir vėlai ta rakta 
gali pasilaikyt.

— Na tai dabar galite man 
visi pasiraszytie, idant asz ta 
rakta galeczia pasilaikytie iki 
mano smereziai.

Tada eme kožnas ir pasira- 
sze ant popieros o ji paėmė ta, 
popiera ir leidosi pas savo my
lima ir tare in ji:

— Dabar eik mano meiluk 
su manim, o asz ka. parodysiu.

Tada juodu leidosi in sve- 
cziu pakaju, o kada inejo per 
duris stojo abudu priesz sve
czius ir tada ji tarė:

— Sztai, tas raktas, kur 
asz dabar atradau, o tai szitas 
kuri asz dabar pabueziuosiu ir 
pabueziavo tris kartus karalių.

Tada visi pažino karalienes 
prigavima ir labai persigando, 
o tas jaunikis, kuri ketino ta 
diena szliuba imt sn karaliene, 
szoko per Įauga nuo treczio gy
venimo ir užsimusze. Tada vi
si pažino savo sena karalių. Ir 
iszkele labai puiku balių, kuris 
traukėsi per kėlės dienas. Po 
tam balui svecziai iszvažinejo 
o karalius pasilikęs vienas su. 
savo mylima pacziule gyveno 
laimingai. • v

»!♦ ❖ ❖

Po keliu metu davė jiems 
Dievas sunu, kuris po tėvo 
mirti apėmė sostą ir da dabar 
vieszpatauja.

— GALAS —

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . . ' 

Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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ZiniosVietines
—- Subatoj pripuola Szv. 

Jono Pranciszkaus Karolio ir 
SzVento Liutgardo, o Tautines 
vardines Kantigardo; Ir ta 
diena: 1941 metuose Amerika 
uždare visus Vokietijos Kon
sulatus Amerikoje; 1260 m., 
Mindaugas, Lietuvos Karalius, 
pažadėjo atiduoti Kryžeiviams 
visa Lietuva.
— Panedelyje deszimta va

landa ryte, Szv. Juozapo baž
nyczioje, Kunigas K. J. Ra
kauskas, vikaras, suriszo maz
gu moterystes, panele Char
lotte Mary Stotten, duktė pons. 
John Stotten, nuo 919 E. Mar
ket uly., su Jurgiu W. Szukai- 
cziu, isz miesto, bet dabai’ tar
nauja armijoje Elizabethtown, 
Kentucky. Svotai buvo Mario1 

. Wufsus ir John McCarthy.
Jaunavedžiai apsigyvens Eli
zabeth to wn, Kentucky.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkta Nedelia po į 
Sekminių, taipgi Szvento Vin
cento ir Adolfo, o Tautines 
vardines Daumantas. Ir ta die
na: 1940 m., Amerikos Prezi
dentas Franklin D. Roose vel
tas praszo ir reikalaujo dvieju 
mariu Laivyno: Pači tiko ir At- 
lantike; 1940 m., Lietuvos Pre
zidentas Antanas Smetona 'bu
vo priverstas pasitraukti isz 
Lietuvos ir pabėgo in Vokieti
ja ir Lietuviai tapo gyvais ver
gais. Taipgi Nedelioj pripuola 
“Tėvo Diena.“

'.— . Gerai - žinomas del dau
gelėms miesto gyventojoms Jo
seph Fanelli, (Italas) nuo 729 
E. Centre iily., likos. surastas 
negyvas savo namuose. Velio
nis kitados turėjo kriaueziu 
szapa, bet apie keletą metu ad- 
gaFprasisžglino nuo biznio. Gi
mė Italijoje. Atvyko in Ameri
ka daugelis metu atgal. Paliko 
7 sūnūs ir 2 dukterys. Prigulė
jo prie. Italu parapijos ir 
Moose -draugijos.
Um-y Panedelyje pripuola 
Szvento E f renio Syr.,. o Tauti
nes vardines Gimbutas. Ir ta 
diena: 1941 metuose Turką i 
pasiraszo Draugiszkumo -Su- 
iarfi su ■ Vokiocziais; 1812 m., 
Amerika antru kartu paskel
bia kara priesz Anglija; 1815 
m.', Napaleonas sumusztas ties 
Waterloo.

— Ūtarninke Birželio June 
19-ta diena 5-ta valanda ryte, 
1J vyrukai iszvažiuos in Phila
delphia; Pa., del kariszko tar
nystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:
’ Mahanoy City: Ed. Welling
ton, Donald Shaner, Thomas 
Gimeno. ■

Morea: Leon Arc iosky.
< y Jacksons: Robert Streisel.
■.-Barnesville: Timothy Mc- 
i;ain.?
'y Frackvilh': Arthur Parfitt.

Girardville: Leonard UI ozas, 
Harold Batdorf, Wm. McDo- 
nald.

Big Mine Run: Francis Gal- 
• lagher. • ■ • •

New Philadelphia: Joseph 
Snyder.

■ Lavelle: Daniel Welker.
;— Ūtarninke pripuola. Szv. 

Julijanos, o Tautines vardines 
Gągžc. Ir ta diena: 1935 m., 
Anglija sudaro Laivyno Sutar
ti su Vokietija, pavėlina Vo- 
kiecziams palaikyt tiek sub- 
rharinu, povandeniniu laivu, 
kiek' Anglija sau pasilaiko. 

' Anglai jau ima. eiti tuo nelcm- 
tu pataikavimo keliu žemyn; 
1948 m., Rusija nutraukia vi-

sus santykius ir susisiekimus kos palaidotas Brooklyn, N. Y., 
tarp Berlyno ir YMkariniu tau- pareita Subata, Birželio 9-ta 
tu Vokietijoje. Amerikiccziai, diena. Velionis nesveikavo per 
Anglai ir Prancūzai visiszkai 
nukirsti nuo Berlyno. Ameri
ka pradeda viską eroplanais 
veszti in Berlyną ; 1756 m., Cal
cutta mieste, Indijoje, “Juo
doje Skylėjo’’ žuvo daug Ang
lu kareiviu ir karininku, in ta 
maža “Juodąją Skyle“ buvo 
sukimszta szimtas keturios de- 
szimts szeszi kariszki belais- ’ 
viai, tik dvideszimts trys iszli- 
ko gyvi, visi kiti užduso ar bu
vo sutrinti ar sumindžioti.

— Studentai isz Szv. Juo
zapo parapijos mokyklos turė
jo savo pikniką Ūtarninke, 
Lakewood Parke. Diena buvo 
puiki ir visi studentai gra'žiai 
pasilinksmino.

— Sekantieji angliakasyk- 
los mokos savo darbininkams, 
Petnyczioj, Birželio (June) 15 
diena: Midvallcy, Germantown 
Gilberton, Morea, Ropplier, 
Hammond ir Kohinoor.

— Petnyczioj pripuola pir
ma vasaro diena, tai yra ilgiau
sia metu diena. Gal nieko nėra 
jau taip reiks'zmingo kad Bir
želio dvideszimts antra diena 
yra visu metu ilgiausia, vienok 
daug svarbiu dalyku atsitiko 
toje dienoje, ir ateities1 knygos 
paminos ta diena kaipo motu 
ne tik ilgiausia, bet ir nepa
prasto. Sztai keli tos dienos 
nuotykiai ar atsitikimai: Do
minikonai vienuoliai apsigyve
no Californijos valstijoje 1773 
metuose; “Leopard — Chesa
peake” laivyno karas atsibuvo 
1807 m.; Napaleonas paskelbė 
kara priesz Rusija, ’ 1812 mo
tuose; Žmogus pirma syki pa
kilo nuo žemes1 su iszpusta pūs
le “Baloon” Amerikoje 1861 
metuose; Gimė - mokslinczius 
Julian Huxley 1887 metuose; 
Pi rmos automobi 1 i u lenktynes 
1894 motuose; Bolivijos val
džia nuversta 1930 metuose; 
Juodukas kumsztininkas Joe 
Louis sumuszo Vokieti Schme- 
ling 1938 metuose; Prancūzai 
pasidavė Vokiecziams ir pasi- 
rąsze pasidavimo sutarti 1940 
metuose; Italija paskellie kara 
priosž Rusija 1941 metuose; 
Naciai iirsibriove in Rusija 
1941 meiliose; Kareiviu Teisiu 
Byla .Prezidentas Fr. D. Roo- 
sevoltas Jprieme ir ant jos pasi- 
rasže 1944 m.

koki tai laika ir gydėsi Iowa 
ligonbuteje. Paliko du brolius: 
Andriejų isz Shenandoah Ilgis, 
ir Joną, Ohio vals., dvi 
rys: Millie Shine ir 
Demko, isz Brooklyn, 
t a i pgi d u pus'-'b rol i u s:

Gilberton, Pa. — Panele He
lena Bacvinka, isz miesto ir 
Michael Anthony isz Frack
ville, iszeme laisnius del apsi- 
vedimo isz Pottsvilles korto.

Shenandoah, Pa. — Kazi
mieras Vaskieviczius, Sr., nu
mirė Seredos ryta, savo na
muose, 227 N. Diamond uly., 
atvyko isz Lietuvos in Shena- 
doryje 1911 metuose. Buvo 
angliakasis. Paskutini karta 
dirbo Packer Nr. 2 kasyklose, 
ir prigulėjo prie U.M.W.A. 
unijos. Paliko sunu Kazimiera 
namie; dvi dukterys: Ona, pa
ti Juozo Navitsko, isz Shenan
doah Heig'hs, ir Mario, pati Po- 
tei'Zelner, Mount Carmel, taip
gi penkis aliukus. Laidotuves 
in vyks Sukatos ryta, su apiogo- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapines.

— Adele Salūkiene nuo 
Shenandoah ITgts:, turėjo ope
racija Locust Mt. ligonbuteje.

— Buvęs gyventojas Wil
liam Ponu kaimelyje, Juozas 
Budnieviczius, 52 metu am
žiaus veteranas, kuris pasimi
rė Gegužio 29-ta diena savo na
muose Independence, Iowa, li-

Mario

Petra, 
Virginia ir Povilą, Wm. Penu; 
viena pussesere .Julija Selesa- 
vieziene ir pamote C. Budnie- 
vieziene isz Wm. Penu.

Austin, Texas. — Generolas 
Douglas MacArthur, su savo 
szeirayna, atskrido su eroplanu 
Constellation ‘The Champion’ 
isz New Yorka. Generolas da
lyvavo parode ir turėjo prakal
bas. .Generolas taipgi kalbės se- 
kaneziose miestuose: Houston, 
San Antonio, Dallas ir Fort 
Worth.

Esame laisvame ir demokra- 
tiszkame kraszte ir pasiirupin- 
kime, kad ta diena su savo isz- 
tremtaisiais kraujo broliais bū
tume ne tik mintimis, bet ir as-

I meniszkai dalyvautumem j u 
prisiminime ir vieningame 
szauksme už ju iszlaisvinima.

— Baltic States Freedom 
Komiteto, Lietuviu Komisija, 
Petras Montvila, Adv. G. Brie
dis, Marijona Kižyte, Juozas 
Ginkus, Barbora Darlys, p. i ’ 
Kiaune, p. Gudas ir Albinas 
Trečiokas.

Maspeth, N. Y. — KlascziaUs 
svetainėje in vyko' Bau kietas 
Gegužio 30-ta diena, kuri su
rengė Atsimainymo Viesz. J. 
parapija, pagerbti savo Klebo
ną, Gerb. Prelatą Joną Balku- 
na, 25 metu kunigystes sukak
ties. Bankietas buvo 'pasekmin
gas. Gerb. Prelatas J. Balku- 
nas girnos Suvien. Vals., Spalio 
21-ma. diena 1902 motuose, isz 
Maltby, Pa. Mokslus ėjo Lie
tuvoj, Marijampolės Gimnazi
joj, Vilkaviszko Seminarijoj ir 
Niagara Universitete Snvien. 
Vals. Prelatas buvo insvenstas 
Gegužio 29 diena 1926 metuose. 
Vikaravo Szv. Liudviko, Ap- 
reiszkimo P. M. ir Aug. Kara
to itienes parapijose Brooklyn, 
N. Y., o 1933 m., Spalio mene
sio buvo paskirtas Atsimainy
mo Viesz. J., parapijos klebo
nas, MąSpeth, N. Y., kuris po 
sziai dienai klebonauja. —G.

Cressona, Pa. — Apie (Ievi
ni szimtai darbininkai prie 
Cressona Aluminum kompani
jos sustraikavo Panedelyje, isz 
priežasties darbo veikimai. 
CTO Unijos ir Kompanijos At
stovai susitaikė, ir darbiuinkai 
sugryžo prie darbo Seredoje.

PRISIMINKIME ISZ-
TREMTUOSIUS MU
SU KRAUJO BROLIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SUSPROGO
FABRIKAS

GEN. WEDEMEYER 
SAKO AMERIKA 
TURI PASITRAUK

TI ISZ KORĖJOS £
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Generolas Wedemeyer, ku
ris rengiasi pasitraukti isz sa
vo tarnybos, Liepos, (July)

1 trisdeszimts pirma diena, sako 
kad Administracija butu turė
jus pavėlinti Generolui MacAr- 
thuriui bombarduoti Komunis-

i 

tiszka Kinija.

Jis yra pirmutinis karinin
kas, kuris turi gera žodi Gene
rolui MacArthuriui ir ji užsto
ja.

LEWISTOWN, PA.- Ame- 
erican Viscose fabrikas, su
sprogo ir užsidegė. Keturi 
darbininkai buvo užmuszti ir Į y Jis Senato tardymo komisi- 
deszimts labai sužeisti. Kaip 1 jai staeziai pasakė: “Asz sa- 
ta nelaime atsitiko, nebuvo ga- kau kad asz tucz’-tuojaus isz- 
lima sužinoti. sitraukeziau isz Korėjos; asz.

žiauriomis priemonėmis iszple- 
sziami isz artimųjų tarpo ir 
kartu su anų Birželio dienu 
tremtiniais tolimajame Sibire 
ar Baltajoje kenezia szalti ir 
vargsta laukdami pagelbos isz 
laisvojo pasaulio.

Birželio (June) 16 d., .Car
negie Hall, New Yorko Lietu
viai, Latviai ir Estai bendrai 
prisiminsime juos ir pareikszi- 
me protestą del ju kaneziu.

Esame pakvietė kalbėtojais 
žymiu ir intakingu Suvien. 
Vals., politikos darbuotoju, ku
rie musu liūdėsi, susirūpinimą 
ir pagelbos szauksma pareiksz 
ir ta gausiai svetimtaueziu 
publikai kuri karta su savo 
Pabaltiecziais draugais atvyks 
in ta minėjimą.

Kadangi szita musu protes
to demonstracija priesz Bolsze- 
vikiszkuji tautu žudymą in- 
vyksta New Yorko vietoje, 
kviecziame visus tautieczius, 
kuriu gyslose teka Lietuvisz- 
kas kraujas, atvykti in ta mi
nėjimą. Jo pradžia 7:30 vai., 
vakare. Po Pabaltijo diploma-: 
tu ir Suvien. Vals., Senatorių 
kalbu bus Pabaltiecziu menine 
programa.

Named

nutraukeziau visus santykius tvirtoves. Jis sako, kad Gene- 
su Sovietu Unija ir su visais polo MacArthurio darbas ir 
jos tarnais; ir asz pastatycziau, pareiga buvo bambarduoti ir 
savo kraszto laivyną prie visu sunaikinti visas Komunistisz- 
tu uostu ir uždrauseziau viso- kos Kinijos tvirtoves. Jis sako, 
kia prekyba su tais krasztais.” kad jis kutu bombardavęs visa 

, nežiūrint 
to kad tokis žingsnis gal butu 
pradėjęs Treczia Pasaulini Ka
ra.

Jis, kaip ir Generolas Mac- 
Arthuris sako kad toki žings
ni reikėjo imti, kad ir vien tik 
viena Amerika stotu priesz to
ki priesza.

“Mes dabar paaukojame ge
riausius savo vyrus ant Korė
jos karo lauko,’’ jis sako, “o 
tie Kinijos Komunistai gali da 
daug daugiau savo žmonių, 
vergu instumti in szita kara ir 
gali ilgai kariauti. O mums lie
ka tokia padėtis, kad mes ne
galime ta*kara laimėti, bet tik 
kariauti ir dar daugiau savo 
vaiku paaukoti!’’

Jis sako, kad jeigu jis butu 
kariszkoje valdyboje, jis da
bar, kariaudamas, isztrauktu 
visus savo kareivius isz Korė
jos, kaip buvo padaryta Hung- 
nam mieste. Jis sako taip butu 
galima padaryti per laikinas 
paliaubas.

Jis sako kad visas szitas ne
lemtas klausimas randasi ne 
Korėjoje, bet Rusijos Kremli- 
ne. Jis toliau sako kad mes da
bar szokame kaip Stalinas gra- 
jina ir stojame in kara kur tik 
Stalinas mus pakvieczia.

Bet jis nieko nesako apie tai 
ka mes dabar turėtume daryti 
su Sovietu Rusija.

Gen. Wedemeyer sako kad 
mums neužsimoka kariauti Ko
rėjoje ir pradėti Treczia Pa
saulini Kara. Jis sako kad ežia 
yra Tautu Sanjungos darbas, 
kad Tautu Sanjunga turi ta 
kara sustabdyti! O jeigu Rusi
ja ant to nesutiktu, tai tegu ta 
Rusija pasitraukia isz Tautu 
Sanjungos.

Jis toliau sako, kad jis nesi
tiki ir nemislina kad Sovietu 
Rusija stos in kara priesz mus. 
Bet jeigu ji stos, tegu stoja: 
Juo greieziau, juo geriau!

Jis Amerikos Taryba nein- 
taria, bet staeziai sako kad ta 
Taryba yra baisiai daug klai
du padariusi.

Toliau jis sako, kad musu 
Valdžios Atstovai Kinijoje pri
rengė tas Komunistu armijas, 
nežiūrint to kad tai Valdybai 
buvo gerai.žinoma kad tie Ko
munistai niekados nėra buvę 
ir nebus musu draugai.

Generolo MacArthurio dar
bas buvo staeziai negalimas, 
kai jam buvo insakyta kara 
laimėti’ Korėjoje, bet nesikisz- 
ti in Kinijos reikalus ir nebom
barduoti Kinijos tvirtovių, isz 
kur visos tos armijos ir visi tie 
kariszki eroplanai puolasi ant 
musu.

Generolas Wedemeyer yra 
inteikes valdžios tarybai savo 
raportą kaslink Kinijos klau
simo. Bet valdžia ta jo raportą 
buvo pasliepus, pakavojus iki 
dabar. Tame raporte kaip ant 
delno aiszku, kad Amerikos 
Sekretorius su savo sztabo na
riais reme ir prirengė Komu
nistu armijas Kinijoje, i 
•“ Generolas Wedemeyer sako 
kad jis nepaiso ka karo sztabas 
ar valdžia ar valdžios taryba 
apie ji dabar mislina ar ka jam 
padarys už jo atvira iszsireisz- 
kima, bet jis nori teisybe nors 
syki visiems pasakyti ir paro
dyti kaip “musu vadai mus 
pardavė ir Komunistus sustip
rino, ir kaip musu kraszta par
davė tiems Sovietams!“

Buvęs Armijos Komando-; Manžiurijos miestą, 
rius Kinijoje, sako kad ežia 
yra ne kas kitas, kaip Sovietu 
Rusijos slastai kad Kremlinas 
norėjo kad mes ežia insikisztu-

’ me ir pradetume kara Korėjo
je. '

Senatorius John C. Stennis, 
Demokratas isz Mississippi

i valstijos, Generolo Wedemey
er paklausė ar tokis žingsnis 
nepakirstu kojas Tautu San- 
jungai? Bet Generolas Wede
meyer jam trumpai atsake, kad 
tokis žingsnis turėtu pareiti 
kaip tik isz Tautu Sanjungos.

Jis sako kad Generolo Mac- 
Arthurio darbas ir pareiga bu
vo bombarduoti ir sunaikinti 
visas Komunistiszkos Kinijos
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in cutting Mother's housework
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Safely and cleanly, flameless electric 
water heating fills all your needs 
for hot water... everytime! See your 
electrical appliance retailer today 
and begin to enjoy automatic hot 
water now...and as little as 10^ a 
day meets the average family’s hot 
wat er needs... electrically!

Tend fires no more, Mother ! Stay 
off those cellar stairs! Stop boiling 
water at dishwashing time! Waste 
no time waiting for water to heat 
when there s work to be done!

Instead, install an automatic 
electric water heater and see how 
much of your work melts away 

on tap.
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