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7 LENKAI NUTEISTI “’Isz Amerikos In Padanges

RAZBAININKAI
VAISZINO

POLICIJANTUS

PHILADELPHIA, PA. —
Keli dideli ir bagoti razbainin- 
kai, kurie dabar yra suimti 
prisipažino kad jie tankiai pui
kiai vaiszino policijos virszi- 
ninkus ir su jais draugavo. Jie 
toliau sako kad szitie policijos 
virszininkai gerai žinojo koki 
bizni jie varo, kad jie ne tiktai 
ka žinojo, bet jiems pavėlino ir 
juos net tankiai užtarė ir isz- 
gelbejo ir apsaugojo.

Gembelimo biznis milijonus 
doleriu szitiems razbaininkams 
atnešza kas metai.

Senato Komisija dabar tiria 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

'' ;M

Naujas Amerikos bombne- 
szis keliasi in padanges. Szi-. 
tas naujas, didelis ir labai 
greitas bombneszis yra vadi
namas “Convair B-36D.” 
Jis turi deszimts dideliu in- 
žinai duoda jam tiek jiegos 
keturios tukstancziu arkliu 
duotu. Nors jis dabar yra

eroplanas ant 
vienoku jis gali 

szimtus ir tris-

didžiausias 
viso svieto, 
net keturis
deszimts penkias mylias ant
valandos skristi, kai jis isz- 
sikelia virsz keturios de
szimts penkių tukstancziu 
pėdu in padanges.

Mirties Bausme Už 
Iszdavikystes

ISZ LENKIJOS. — Septyni 
isz deszimts intartu Lenku bu
vo mirties bausme nuteisti. Vi-

i
si jie yra intarti už sznipineji- 
ma ir savo kraszto iszdavima. 
Jie buvo kariszko teismo tei
siami. Septyniems mirties 
bausme, o trims ilgi metai kalė
jime. Zofia Michalowska, bu
vusi darbininke Amerikos 
Konsulate, Krakavoje ir Var- 

i szavoje buvo nubausta ant 
dvylikos metu in kalėjimą. Ja- ; 
nina Czernecka buvo nubausta i 
ant penkiolikos metu in kalė
jimą. Ji buvo intarta kaipo 
iszdavike, kuri dirbo Belgijos 
valdžiai.

Korėjos Žmones 
Degina Stalino 

Paveikslus
Alijantai Prie Sziaures Korėjos 
Sostines Pyongyang; Du Ameri
kos Laivai Paskendo Per Sprogs- 
taneziu M a inu
Prez. Truman SakoRusijaKalta
Kad Mes Dabar Ginkluojamies
-------- :__ 2______________ * _______

rti Korėjos;

it

APSUPO 20,000
6 DARBININKAI 

ŽUVO
isfcmokesczio ir mokėti per dvi- ’ y tj į g

PRISIPAŽINO
ALTOONA, PA. — Automo

bilius susikūlė su sunkvežimu 
troku, netoli nuo Altoona mies
to. Visi szeszi darbininkai ku
rie važiavo isz darbo tame au- 
tomobiliuje žuvo ant vietos. 
Visi dirbo ant geležinkelio.

Automobilius sudužo kaip 
armonikas. Policijantai turėjo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOKYTOJAS
INTARTAS

Laisvas Ant $5,000 
Kaucijos

NEWBURGH, N. Y. — 
Augszaesniosios Mokyklos mo
kytojas, Andrew J. Weikert, 
buvo intartas ir suaresztuotas, 
ir paskui paleistas ant penkių 
tukstancziu doleriu kaucijos. 
Jis yra intartas už neteisingai 
isznaudojima Newburgh Mo
kytoju Unijos pinigu. Jis užsi
gina ir sako kad jis nėra kal
tas.

NAUJI
SUVARŽYMAI

Daugiau ‘Ant Rankos’ 
Trumpiau Iszmoketi

WASHINGTON, D. C. — 
Jau antra kartu nuo Korėjos 
karo pfadžios valdžia suvaržė 
pirkimą ir pardavima ant isz- • 
mokesczio.

Szitas suvaržymas labiausiai 
atsiliepia ant automobiliu, ra
diju ir didesniu rakandu biz
nio.

.Pirmiau buvo galima nau< 
jas automobilius nusipirkti ant

•į deszimts viena menesi. Dabar 
valia tik ant penkiolikos mene
siu imti ant iszmokesczio.

Szitie suvaržymai yra ant 
visko kas kasztuoja penkios 
deszimts doleriu ar daugiau. 
Pirmiau buvo nuo szimto dole
riu.

Ir dabar perkant naujus na
mus “Morgicziu” galima gau
ti tik del dvideszimts metu; 
pirmiau buvo nuo dvideszimts 
penkių iki trisdeszimts metu. ir kelias galvas buvo perskeles

Valdžia taip daro kad nors kai Jis tuvo pasigėrės ir gryžo 
biski sustabdžius toki paszelu- koki° ten seimo, 
si pirkimą, ir kad daugiau vis-!
ko atliktu del apsiginklavimo ge Kimball sako kad Ennis Gil- 
ir apsaugos. lan dabar “atsimena” kad jis
---------------------------------- - - apie szeszias moteris baisiai 

apdaužė ir keliems kitiems 
žmonėms galvas perskele. Jis 
sako kad jis visados taip pasi
elgia kai per daug iszgeria.

Kai jis nepribuvo ant seimo 
policijantai nuėjo in jo 
ir rado jo sukruvintus 
žius.

Policij antai pirmiau 
viena žmogų, dvideszimts sze
sziu metu amžiaus, James Al
lan, kuris buvo ta vakara pabė
gės isz dumiu namo. Bet jis už
sigynė ir priparode kur jis bu
vo tuo laiku kai visi tie žmones 
buvo taip sumuszti.

Tas Ennis Gillan visus tuos 
žmones, moteris ir jaunus vai- 

Kai Andrei Viszinskis at- kus taip baisiai sudaužė be jo- 
vaižavo in New Yorka mies
tą, jaunas vaikutis Richard 
Frank, isz Great Neck, Long- 
Island, paprašė kad jis jam 
savo varda pasiraszytu in jo 
maža knygute, kurioje jis 
renka garsiu ir didžiu žmo
nių vardus ir pavardes.

Viszinskis labai manda
giai ir maloniai sutiko pasi- 
raszyti in knygele. Laikra- 
sztininkai taip nustebo jo 
mandagumu, kad jie skubi
nosi jo paveikslą nutraukti.

Atsimina Kad Sumusze 
Kelis Žmones

DETROIT, MICH. - Dvi
deszimts szesziu metu amžiaus 
cigaretu pardavėjas prisipaži
no kad jis “rodos atsimena” 
kad jis kelis žmones sumusze

Policijos virszininkas, Geor-

Viszinskis Mandagus

h

namus 
drabu-

intare

kios priežasties, nes jis ju nei 
nepažino.

DU STUDENTAI 
SUŽEISTI

Žygiuoja In Korėjos 
Sostine

Sveczias Isz
Prancūzijos tas

TOKYO, JAPONIJA. —
Eiliniai kareiviai per viena 
diena prasimusze nuo penkio
likos iki dvideszimts myliu ar- 
cziau prie Sziaures. Korėjos 
sostines, Pyongyang.

Apie dvideszimts tukstan
cziu Komunistu kareiviu buvo 
apsupti ir dabar jie turės ar 
pasiduoti ar pražūti.

Raiteliu divizija (kuri da
bar maszinas variuoja vietoje 
arkliu) jau pervažiavo skersai 
paimta Kumchon miestą ir jau 
artinasi prie sostines.

Beveik ant viso to karo fran
to Komunistai dabar traukiasi 
ar jau stacziai neszasi, kiek tik 
jie gali.

Devynios Sovietiszkos tan- 
kos buvo sunaikintos kai Ko
munistai stengiesi gintis prie 
Kumchon miesto.
. Jau antra diena kai nieko 
negirdeti apie tuos trisde- 
szimts septynis kariszkus lai
vus kurie taip bombardavo Ko- 
musistu miestus ir tvirtoves. 
Vieni spėja kad ežia tik tyla 
priesz audra, kad tie laivai su 
savo didžiais karabinais tik 
prirengia kelia savo karei
viams, kurie stengsis ežia insi- 
lauszti ir beganeziams Komu
nistams kelia užkirsti, kad jie 
negalėtu bėgti nei in Kinija nei 
in Rusija.

Jau isz viso ko matyti kad 
Korėjos Komunistu kariszkos 
jiegos yra tikrai palausztos. 
Jie dabar tik ginasi ar bėga. 
Viena nakti vienatinis karisz-

PHILADELPHIA, PA. _  kas prieszo eroplanas pasirodė
Du studentai isz Chester Voca- virsz Kimpo miesto ir paleido 
tional mokyklos buvo sužeisti kelias sprogstanezias bombas, 
kai jųdviejų automobilius ap- Bet jokios iszkados nepadare, 
siverte ant vieszkelio, netoli nes jis baisiai skubinosi ir ne- 
nuo Twin Oaks. .

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Szitas penkiolikos tuks- 
tancziu tonu Prancūzu ka- 
riszkas laivas “Dixmunde” 
kuris veža kariszkas eropla- 
nus, plaukia po Golden Gate 
Tiltu. Laivas dabar yra tusz- 
czias, nes jis pasiims daug 
Amerikos kariszku eropla- 
nu in Alameda, California, 
ir paskui juos vesz Prancū
zijos Indo-Kinija.

KINIJOS
KOMUNISTAI

SAN FRANCISCO, CAL.
Trumanas, sugryžes isz 
pasikalbėjo su Generolu

— Preziden- 
Pacifiko, kur 
Douglas Mac- 
San Francisco

JIS
Arthuriu, per prakalbas
mieste, perspėjo Rusija, sakydamas kad 
Amerika su kitais laisvais Demokratijos krasz- 
tais, pavartuos visas savo jiegas pasilaikyti 
ta “Laisve ir Nepriklausomybe.”

i Prezidentas Trumanas, per szitas prakal
bas iszdave visam krasztui savo raportą.

“Prezidentas Trumanas stacziai pasakė 
Rusijai, kad Amerika visai nesibijo stoti 
in kara - del “Savo Laisves ir Nepriklauso
mybes” ir kad Rusija butu in sveikata la
bai gerai apsiskaityti, pirm negu ji mus 
užkibins!”

“Mes neapkeneziame karo, bet mes my
lime savo Laisve,” jis sake. ‘‘Mes nelei
sime kad kas isz musu ta Laisve atim
tu! Mes norime Taikos, bet ta Taika tu
ri būti pamatuota ant Teisingumo!”

■ Prezidentas Trumanas stacziai pasakė
------ kad jeigu jie nori apie Taika kalbėti, tai 

Perspėja Tautu San- jje pirmiaus turi savo darbais parodyti są
jungą Ant Korėjos vo gera, norą.

Klausimo Paskui jis Azijos žmonėms prižadėjo, 
kad Amerika stos jiems in talka ir pagel-

spejo savo bombas gerai nutai- 
kinti.

LONDON, ANGLIJA. —
Komunistiszka Kinija dabar ba, sakydamas: Mes norime bendradarbiauti

žmonėmis, ir Taika sau ir jiems 
prieszams užkariauti savo kai- užtikrinti!”
myna Korėja. JeĮ pasjufusį0 gink-

Szitas naujas perspėjimas . . °
ateina isz Užsienio Reikalu lavimosi deda ant Rusijos, sakydamas: “Lais- 
ESX, kX «— vi krasztai **» priversti ginkluotis, kad 
nistai pareiszke kad jie nepa- jie galėtu su smurtu ir ginklu in smurtą

(Tasa Ant 4 Puslapio) i (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
jie nori szita syki būti ant to 
szono kuris kara laimes^ Pypkes Durnai

Mes negalime nuolatos visos 
“Tautu Sanjungos” darbus 
atlikti, mes negalime szeszios 
deszimts kelias tautas apginti 
nuo visokiu prieszu.

■ • • ■ ■
Korėjos biznis mums kelis 

bilijonus doleriu kasztavo, ne
skaitant žuvusiu ir sužeistu 
kareiviu.

Vokiecziams baisiai nepa
tinką visi tie gandai ir tos kal
bos apie kara tarp Amerikos ir 
Rusijos, nes jie gerai žino kad 
ju krasztas vėl butu karo lau
kas. Bet jeigu tokis karas isz- 
kiltu, tai Vokiecziai gerai žino 
kad jiems jau jokio pasirinki
mo negalėtu būti: jie turėtu ka
riauti priesz Sovietus. Sovie
tas draugas Vokietijoje, tai tas 
pats kaip Sovietas prieszas.

DAUGIAU
PROFESORIŲ

NEGU STUDENTU

Biski Perdideli

Sovietu Rusija jau dabar per 
savo szlpiegus yra insakius vi
siems savo tarnams sukelti 
straikas, trukdyti fabrikus, 
kad visiems parodžius, kad 
Rusija dar vis galinga, kad ji 
gali per sz'piegus savo darba 
atlikti, jeigu ne su karabinais.

Vokiecziai nesiskubina apsi
ginkluoti. Jie laukia, kol kiti 
Vakaru krasztai, ypatingai 
Amerika juos papirks, jiems 
daug ginklu, pinigu ir tavoro 
duos, kad jie stotu su 'Vakaru 
krasztais ir nesusidetu su Ru
sija.

Mums jszrodo kad nėra jau 
tokio striuko greitai apgink
luoti Vokietija, ar Vokio- 
cziams per daug gerintis. 
Mums reikia 'kitus Vakaru 
krasztus pirmiau apginkluoti, 
o paskui Vokiecziai patys jau 
ims rūpintis savo kraszto ap
saugojimu. Tada ir mes jiems 
be jokiu papirkimu in talka 
stoti.

Vokiecziai teipgi dar nepa
sitiki kad Atlanto Sutarties 
krasztai sutiktu ginti Vokieti
ja, jeigu treczias karas iszkil- 
tu. Bet jie tuo parziu sykiu pa
tys gerai žino kad jie negali 
ant Rusijos pasitikėti, nors jie 
dabar tupi ant tvoros ir mus 
grasina, kad jeigu jiems nepa
sigerinsime, tai jie prie Rusi
jos kreipsis.

” • » 1
Bet Vokiecziu vadai labai 

nori sutverti Vokietijos armi
ja.

Vokiecziai labai nori isz- 
vengti Treczio Pasaulinio Ka
ro ; bet jeigu negales iszvengti, 
tai jie nori ta kara laimėti. Jie 
jau du sykiu susikirto su Arne^ 
rikiecziais ir abudu sykiu pra
laimėjo; ir abudu sykiu Ame- 
rikiecziai jiems dovanojo. O 
per antra kara jie Sovietu py
rago gavo paragauti.

Vakaru Vokiecziai bus 
mums isztikimi tol, kol jie bus 
silpni,.tol kol jie jausis kad ki
ti Vakaru krasztai yra galin
gesni už juos.

Povilas Labanauskas, Profe
sorius in Marquette Universi
tetą, Milwaukee, Wisconsin, 
yra pragarsejes Kataliku tarpe 
kaipo sveczias kalbėtojas. Jis 
papasakoja savo nuotykius su 
Naciais ir Komunistais Lietu
voje. Jis, kaip žinote, buvo Lie
tuvos Laivyno Kapitonas kai 
Antras Pasaulinis Karas pra
sidėjo.

Kelios trumpos isztraukos 
isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara.

“Pagoniszkos Dainos”
Prie lupu kieliko 

prisiglaudžiau
Iszmokti paslaptis; ir

iszgirdau:
“Kol gyvas GERK! nes, syki 

miręs jau
“Ne tau bus gryszt, bet skesi 

vis giliau!“ 
<1 .

Manau, tas indas, lupoms 
lupomis

Sznabždedaves, kadaise buvo 
jis

Protaujantis ir gyvas gyvulys, 
Kaip asz esu dabar.

Taurelėmis.
I

Gyvavo ir svajojo su gyvais, 
Ir sau potavo pabueziavimais. 
Ir tas neveiklias lupas asz 

bueziuodavau—
Kiek meiles jos pažino tais 

laikais!

Nes atmenu, suustojes kelyj 
Patemyt Puodžių dirbant 

molyje;
Tas molis, su isztrintu liežuviu 
Meldavo szeip: “Brolau, 

mylėk mane! ’ ’

Amerika yra bagota ir ga
linga. Bet ir bagotas žmogus 
gali savo turtus prakiszti, ir 
galinga tauta gali savo jiegas 
iszeikvoti.

Vokiecziai nenori kito karo, 
pakol jie nors atsipeikės nuo

“Draugo” laikraszczio jau
nas redaktorius, Jurgis Navai
tis, buvęs “Dypukas,” buvo 
paimtas in vaisku su keliais ki
tais “Dypukais” isz Chicagos.

KERSZTAS :: 
:: NEPASISEKE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Tail) yra Amerikos Polikul- 
turineje Institucijoje (The Po- 
lycultural Institution of Ame
rica), 132!) 18th Street, N. W., 
Washington 6, D. C. — “Moks
lo instaigoje, kurioje Ameri- 
kiecziai mokomi svetimu kul
tūrų, ir kalbu, o svetimtaneziai 
Amerikos kultūros, ir kalbos.”

(“PIA” — tai yra nejiesz- 
kanti pelno mokymosi, studijų 
institucija. Dabar ji duoda 
progos susipažinti 68 kultūro
mis ir kalbomis, tame tarpe ir 
su Lietuviu kalba. .1

Mokyklai reikalingos kny
gos ir studentai. Aiszku, kad, 
insteigus mokykla 1945 metais 
“PIA” negalėjo sukurti bib
liotekos 68 kalbose, kad pa
tenkint studentu reikalavimus. 
Kiekvienas musu, žinoma, tu- i . .rime knygų, kurias jau esame 
perskaitė ir kurias “PIA” su 
dėkingumu priimtu in savo 
biblioteka, jei tik kas nors no
rėtu savo knygas nusiusti 
virsz nurodytu adresu. Auko- 
tojaus pavarde bus inraszyta 
in kiekviena aukojama knyga.

Studentai kviecziami užsi
registruoti mokykloje. Vete
ranai gali pasinaudoti savo 
lengvatomis ir mokinai re- 
mianais “GI Bill of Rights.” 
Veteranu Administracija‘ ap
mokės ju mokslo ir pragyveni
mo iszlaidas. Tiems, kurie yra 
antrojo pasaulinio karo Vete
ranai, laikas pasinaudoti szia 
proga, nes ,t°s teises baigiasi 
ateinanezia vasara. U. S. Civil 
Service Commission pranesza, 
kad vertėjams isz Anglu in 
Lietuviu kalba ji yra nusta- 
cziusi algas nuo 2,724 iki 8,509 
doleriu in metus.

Mažoji mergaituke links
mai sau tupi szituose dide
liuose cziebatuose, kurie bu
vo ant parodos iszdeti, kai 
Prancūzijoje buvo visokios 
skuros paroda. Prancūzijo
je dar vis trumpa ir trūks
ta geru cziebatu, czeveryku, 
skuros ir kailiniu.

PLATINKIT!
“SAULE” -=ies

LIETUVISZKAS 

SAPNORIUS 
' • '■ ' • ■ .

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu j,
8 eol. ilgio, 5% col. ploczio j! 
Iszaiszkina sapna ir kas j! 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- j 
pieros virszeliuose. :: :: į J 

Pinigai reikia siusti su

užsakymu: /

Tiktai,. . . $1.00 į;
Saule. Publishing Co., 

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

paskutinio karo kuri jie pra
laimėjo. Bet 'jeigu bus karas,

Į“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Juozas Walintiukonis isz 
New Britain, Conn, dingo ant 
karo lauko, Korėjoje. Jis gal 
pirmutinis isz Lietuviu, kuris 
buvo 'paskelbtas dingės ant 
Korėjos fronto.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu- į 
merata Su v. Valstijo-' 
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 

: Money-Orderi arba 
j pinigais registruotam 
i laiszke.

Jezavitas Kunigas Vladas 
Mikalauskas, kuris dabar gy
vena Ohicagoje, yra žinomas 
kaipo “Popiežiaus Juodas Pa- 
rasziutu Karininkas.’’ Komu
nistai visus kunigus taip vadi
na kurie yra lavinami ir moki
nami suteikti Sakramentus 
žmonėms sulyg Rusijos Bažny- 
rzios apeigų. Kunigas Mika
lauskas yra ipasireriges laiky ti 
Szventas Miszias ir mokinti 
Kunigus Rusijoje, kai tik pro
ga pasitaikins. Jis ėjo savo 
mokslus Romoje, po to laiko 
kada jis buvo Vokiecziu ne
laisvėje. Jis dabar yra paskir
tas in Brazilija, kur jis darbuo
sis ir “lauks progos važiuoti in 
Rusija.”

Daktarai sako kad tie vyrai 
kurie ruko cigarus, niekados 
nedaužo ir nemusza savo mo
terų; o tie kurie ruko pypkes 
tikrai myli savo moteris. Tai 
patartina visoms moterėlėms 
ar ant Kalėdų ar ant gimtadie
nio dienos nupirkti savo vy
rams dideli baksa geru cigaru 
ir kelias pypkes.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabaj 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

kia kentėti.
— Nesibark, duszyte. Ge

riau tarkimes kaip isz ežia pa
bėgus.

Baltruviene tyliai atsikėlė ir 
priėjo prie duru.

—) Tai nevidonai. Erne ir 
užrakino duris. Na dabar ga
las!

— Liskime pro Įauga! Pa
siūlė Vinčiene.

Ir prieblandoje bicziules ati
darė atsargiai Įauga ir kaip 
kates iszszoko in ulyczia.

— Dėkui Dievui, Motinėlei 
Szvencziausiai, kad nors nieks 
nemate. Taip bijojau, kad kas 
mudviejų nepagautu belipant, 
tarė Baltruviene.

Beveik tekinos iszbego per 
kažkieno kiemą in lauka. Tam
sia nakti atrodė lyg dvi iszmek- 
los, iszejusios žmonių gąsdinti. 
Lekte leke, savo baltais marsz- 
kiniais per laukus.

Barbora pykeziu nesitvėrė, 
plūdo Baltruviene kiek inma- 
nydama, o toji vis ja ramino:

— Nesibark,* duszele. Ge
riau tarkimes kaip ežia vyrams 
pasiaiszkinus.

k
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Parbėgo namo kaip žaibai.
Po valandėlės Griežlių pir

kioje blikstelėjo szviesa, ir pa
sigirdo druaas Baltraus bal
sas:

— Rupuže! Tai tu man to
kius juokus krėsi! Asz tau!

Kauszakiu pirkioje girdėjo
si vienodingi diržo plakimai.

— B. Z.
— GALAS —

Atsimyk Tėvynė!
Brangus broli darbininke 
Gyvenantys czionai, 
Nors tėvynė atsiminkie 
Kurioj gyvenai!
Atsiminkie sena tęva
Motinos savo vargus, 
Ir ta sodną ir ta pieva 
Žagre, noragus...
Nepamirszkie to takelio
Ties sena grinc?ia,
Ir to kryžiaus szale kelio 
Su Dievo kanezia...
Beszvieczia ten žvaigždutes 
Vasaros nakty;
Bekukuoja dar gegutes 
Raiba, ta pati...
Gal dar žydi žalias daržas
Aguonoms margoms, 
Ir linguoja senas beržas 
Liudinczioms szakoms...
Ar tavo mintyje iszdylo 
Dirvonu vaizdai?
Ir paveiksią žalio szilo 
Szirdy praradai?
Kur gausi toki pavesi
Kaip mus Lietuvoj?
Kur ramiai teip pasilsėsi - 
Miszku vėsumoj?
Negirdėt ežia daina saldžia 
Seselių balsai?
Czia tavo ausis iszbeldžia 
Maszinu nasrai.
Nėra kraszto, kaip tėvynė 
Lietuva brangi!
Kuria tavo szirdis mini 
Nors jos neregi...
Taigi, broli darbininke
Svetimoj szaly, 
Ir tėvynė atsiminkie 
Mylekie kiek gali!

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 aprasžymas, didele 
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszkn uz
beku. 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 puslapiit. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus aprasžymas. 119 pu
slapiu. 15c.

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

No. 120 I)vi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdini i eras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

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

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

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
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 apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
gutis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
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 Kapitonas Stormfield 
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 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapąs apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c. ..

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszkn vaiku. 25c.

No. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

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

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
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-r 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postai Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
EDU Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U, S. A.
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Kersztas Nepasisieke
yiNCAS Kauszakys susitarė 

su kaimynu Baltrum Griež
lių pasilikti miestelyje, o bobas 
iszsiunsti namo.

Vienok bobos ne labai tiko 
gryžti vienos. Vinčiene tuojau 
nubėgo pas Baltruviene ir pa
leido gerkle:

— Da ka prasimanys! Ne
nusileiskime !

— O žinai, Barbyte, sutiki
me. Iszkirsime jiedviem szpo- 
sa. Imkime ir važiuokime in 
Balyne pas Girkszlins.

Vinčiene isz pradžios svyra
vo, bet pagaliau kaimynes pri
kalbėta sutiko.

Vyrai, matydami savo žmo
nas pagaliau nustojus szi.au- 
sziantis, nudžiugo.

Kauszakys pakinkė savo 
arklius, padėjo bobom insesti 
in vežimą ir, paduodamas žmo
nai vadeles, eme juokuot i:

— Važiuokite palengvėlė, 
o mudu su Baltrum, matysite, 
da prisivysime judvi.

— Galite nesivyti, ir pa- 
czios rasime kelia, piktai at- 
szove Vinčiene ir supliauszke- 
jo 'botagu.

— Tai kad pamokysime, 
tai pamokysime! Atsimins vi
sam gyvenimui, tarė Baltru
viene iszvažiavusi in vieszkeli.

Abi buvo be galo pa tenkin
tos, kad surado būda atkerszy- 
ti vyrams. Abi linksmiausiai 
tarszkejo ir ne nepasijuto, kaip 
jau buvo Balyneje.

Atvažiavusias v i e s z n i a s 
Girkszliai pasitiko labai malo
niai. Girkszlys patsai pastate 
vieszniu arklius is pastoge, o 
jo žmona paėmusi viesznias už 
parankiu, nusivedė in vidų.

Girkszliu seklyczia buvo pil
nintele sveczin, durnu ir degti
nes kvapo. Naujas viesznias 
eme tuoj vaiszinti, kareziaja ir 
alum.

— Bet kur tamistu vyrai? 
Paklausė Girkszliene. Kodėl 
gi jiedu neatvažiavo?

— Ka ežia-mudvi žiūrėsi
me in juodu! Jau nusibodo mu
dviem tie seniai. Jieszkome 
jaunesniu, atsake Baltruviene.

Visi eme juoktis.
Stiklelis po stiklelio, stiklas 

po stiklo, ir visi svecziai ge
riausiai nusiteike. Eme paga
liau ir dainuoti, o kai kas net 
szokti.

Jąu saule nusileido ir eme 
temti, o insisvecziavusios 
viesznios da nei nemane gryžti. 
Vinčiene jau buvo taip inkau- 
szus, kad net eme kazoka szok
ti. O Baltruviene, kad ir nevi
sai da apkvaiszusi, bet vis dėl
to užtraukė

“Reik mokėt ir žinot, 
kaip berneli priviliot!’’

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.

■♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦***
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Buvo jau arti vidurnakezio, 
kai abi kūmutes, juokdamosios 
lipo in vežimą.

— Tai, brangioji Barbyte, 
kad atkerszijome! Beveik dai
nuodama tarė Baltruviene in- 
važiavus in vieszkeli.

Bet Barbyte tik lingavo ir 
kažlka nesuprantama murmėjo 
panosėje:

— Duszyte... Vincuk... 
mrm...

Invažiavo in miszka.
Vinčiene, ilgai lingavusi gal

va, tik bupt nosimi in sziena ir 
pargriuvo kniubszczia.

— Ka-gi tu, Barbyte, ar 
miegi ?

Bet Barbyte tik knarkė, 
kaip katinas ant peeziaus, ir 
neatsake ne žodelio.

Baltruvieiie pajuto kad ir 
jai ima viskas maiszytis galvo
je ir galva tiek traukia kažkur 
žemyn, kad, rodos, puse gyve
nimo atiduotu už valandėlė 
miego. Ji jau nebežiurejo, kur 
ėjo arkliai ir tik stengėsi nu
galėti snauduli.

— Barbyte... Barbyte... 
Bar. .. eme ji murmėti.

Pagaliau, bupt pati nosimi 
Barbytei in sprandą.

Vyrai, iszgere buteliuką ir 
kiek paklegėjo, susėdo in veži
mą ir gryžo namo. Pargryže, 
atsisveikino ir skubino kiek
vienas in savo pirkia.

Njepaprastai abu nustebo ne
radę da žmonų namieje.

Baltrus riiane, kad žmona 
bus greieziausiai kur in kaimy
nus iszejus, vienok Vincas taip 
manyti negalėjo kadangi na
mie da nerado arkliu.

Palaukes kokia valanda, 
Vincas nuėjo pas Griežti.

— Ar pargryžo tavo boba?
Taigi nėr jos! Ar kar

tais nesisvecziuoja pas jus?
— Ne, brol, ir mano paties 

bobos da nėra!
— O arkliai ?
— Ir arkliu da nėra!
— Kur gi jiedvi galėjo 

dingti ?
— Ar tik ne in Amerika sn- 

sitariuosios iszdume, juokiesi 
Vincas! 4

— Gal jau bus gryžuši, ta- 
fe pagaliau imdamas už kepu
res.

— Jei gryžo, pasakyk ir 
manajai, kad tuojau eitu na
mo.

— Gerai, gerai.
Vienok namieje da nebuvo 

Kauszakienes.
Iszrukes pypke apžiurėjo 

tvartus ir szio to i užkandės, 
Vincas virtę pogulio.

Tuo tarpu Baltrus, nesu
laukdamas žmonos, pradėjo 
jos jieszkoti po visa kaima.

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.

Biauru klausyti,
Kaip musu vaikai 

iszmokyti,
Poterėliu nemoka, 

Plovoti gerai iszmoksta. 
Vos bubnas nuo žemes 

paauga, 
Jau ant rakalio isiząuga, 
Tevelei isz to džiaugsma 

turi, 
Ir ant jo darbeliu 

visai nežiūri.
Nieko sau isz to 

nedaro,
Niekad ju už: tai 

neiszvaro.
Kaip tokis snarglys, 
Nesuaugias kvailys. 
Ant savo gimdytoju 

plovoje,
Visai nepaguodoje. . 

Žmonys tuom 'biaurinasi, 
Ir nuo tokiu szalinasi, 
Bausme Dievo užeis, 

In trumpa laika 
ateis. 

Jeigu greitai ju nesuvaldys,
Vaiku neapmalszys, 
Tai tikrai bausme 

užeis!
* * *

Viena mergele, 
Suvis jauna,

In pataisos namelio 
nukeliavo,

Ba tėvelis josios, 
Su ja rodos negavo.
Kas naktis namon 

ne ėjo, 
Tėvelis negalėjo nieko

Apėjo visus kaimynus, bet 
žmonos nerado!

Jau leidosi saule.
Baltrus rimtai buvo susirū

pinės savo žmona. “Ar kokia 
nelaime bus su ja atsitikusi ar
kas? Eisiu da pas Vincą!”

Ir nuėjo.
Vinca rado mieganti. ‘ ‘ Sztai 

kas ramiausias,” pamanė sau 
ir eme ji kelti:

— Kaimynai, kelk, kad ta
ve kur galas!

Vincas pratrynė akis.
A? Tai tu, Baltrau? Na ka, 

gryžo ?
— Taigi ir asz norėjau ta

vęs paklausti.
Vincas paszoko nuo lovos.
— Kas ežia po ’velniu per 

juokai! Nori, tur but, kad isz- 
dirbezian jai kaili!

Barėsi jie, grasino, bet žmo
nių kaip nebuvo, teip nebuvo.

-Jau eme visai temti.
— Greieziausiai bus kokia 

nelaime atsitikusi, tarė paga
liau Baltrus. Važiuokime, kū
mai jieszkoti!

Griežlys pakinkė savo ark
lius, ir abu vyrai vėlu vakara 
iszvažiavo.

Prasibaste iki vidurnakezio f
po visą apylinke, gryžo namo 
nieko nepesze.

O namieje irgi nerado.
— Ar ne biesas bus tas bo

bas apsėdės! Piktai eme plūsti 
Vincas.

— Kas gi dabar daryti?
Nežinojo nei vienas, nei an

tras.
4. <«

Staiga iszgirdo ka važiuo
jant.

padarvti,
Turėjo in narna pataisos 

atiduoti,
Tai buvo Pennsylvanijoje, 

Miestelyje vienoje.
* * *

Czikago mergeles 
nebujokite,

Brezentas nuo garnio 
laukite,

Dievulis susimylės, 
Aniuoliu apteiks.
Kas ko jieszko 
Tai suranda,

Nežiūri kad ir nusisuktu 
sprandą. •

O kad ir po lai k 
gana gailesį, 

Bet nors su aszaroms 
džiaugėsi,

O garnio prezenta
» neniekinkite,

Gražiai užlaikykite, 
Neskriauskite ir mylėkite!

* * *
Milesvilles moterėles 

isz-proto iszejo, 
Kokis tai amaras 

ant ju užėjo,
Pas skvajera skundiesi, 
Už sportukus peszasi. 
Kaimynams ramybes 

neduoda,
Gerus žmonis už. dyka 

aploja,
O per dienas liežiuvius 

neszioja,
Laiko neturi del namino 

triūso!
Mat, neseniai pas skvajeri, 

Keletos provos buvo,
Ir daug juoku t.en 

atsibuvo.
Tasai skvajeris ne žino 

ka daryti,
Badai ketina visas in 

lakupa uždaryti, 
Del pataisos,

O kaip tosios moterėlės 
nepasitaisys,

Mano bosas visus 
vardus a.pgarsys, 

Ir sarmatos visiems 
padarys!

— Na dabar, Vincai, kad 
persime, tai persime. Atgrasin
sime jas nuo tos mados!

Vincas piktai cziulpe pyp
ke.

Po kiek laiko pasirodė Kau- 
szakio arkliai.

— Na dėkui Dievui, tarė.
— Bet, žiūrėk, brolyti tu 

mano, bobų nėra!
Bobų isz tikrųjų nebuvo! 

Arkliai vieni pargryžo.
Susirūpino vyrai.
— Na dabar, tai jau aisz- 

ku, kad atsitiko nelaime, tarė 
Baltrus. Jau turbūt nebegyvos 
įr viena ir antra.

Vėl važiavo jieszkoti.
Jau auszo. Žmones visur kė

lėsi ir skubėjo in darba. Abu 
kaimynai, nuvargę inpyke ir 
susisieloję, važiavo be nieko.

Isz ryto nuvažiavo in milici
ja ir pranesze apie moterų žu
vimą.

Tuo tarpu arkliai, nebodami 
nei kelio, nei vežėjos ėjo kur 
tinkami, iszklydo isz kelio ir 
eme sukinėtis po raistus.

Staiga užkliudė kelmą, veži
mas pakrypo, ir abi bieziules, 
kaip statines nusirito ant že
mes.

Arkliai nuėjo vieni.
Kad ir visai szilta buvo nak

tele, vienok abi moterėles taip 
gardžiai miegojo, kad visai ne
kreipė in tai dėmesio.

Ar ilgai taip butu jiedvi isz- 
gulejusios, dievai žino, jei Vin
čiene, girta būdama, nepradė
jus butu per sapna rėkti:

— Vinceli, gelbek! Smau
gia!

Szitas katinas insilipes in 
szita kliudą, jaueziasi kaip 
savoje vietoje, nors jis ka tik 
suede dvi žuvytes, kai szei- 
mininke buvo iszejus in 
miestą. Jo vardas yra 
“Tuesday” (Utarninkas). 
Jo szeimininke yra Bonifa
cio Huerta, isz San Antonio, 
Texas. Mums neteko daži- 
noti ka ta ponia Huerta sake 
ir dare, kai parėjo namo i r 
rado ta katina jau po pietų 
ir nerado savo žuvycziu.

Kaip tik tuo tarpu per ta 
miszka važiavo karo sanitari
jos būrys. Sanitarai, iszgirde 
rėkiant ir szaūkiant pagelbos, 
sustojo ir eme bėgti ten, isz 
kur szauke.

Jie rado abi moteris gulint 
žemeje. Nuszviete jas elektri
nėmis lemputėmis, sanitarai 
pastebėjo, kad veidai abiem 
buvo kruvina iszraižyti, plau
kai iszdraįkytų rubai suglam
žyti.

— Kas tamstoms yra? Už
klausė.

— M hm, sumurmėjo tiktai 
Vinčiene ir nieko neatsake.
: —- Tur but, bus apalpusios 
tarė sanitarai ir, paėmė abi, 
nusinesze in vežimą. Tuo budru 
bieziules pakliuvo in karo per- 
riszamaji punktą.

Antradienio ryta Veronika 
pabudo jau saulei tekant. Gal- 
voje jai uže, szona baisiai skau
dėjo, skruostai dege.

Apsidairė aplinkui.
Buvo kažkokiame tuszezia- 

me kambaryje kur stovėjo ke
letas lovų. Gretimoje lovoje 
pamate mieganezia Vinčiene. 
Buvo apvilkta baltais rubais, 
galva turėjo tvareziais ap-' 
tvarstyta.

Baltruviene cziuptelejo sau 
už galvos ir insitikino kad ir 
jos galva tokiu pat budu buvo 
aptvarstyta.

“Kasgi ežia dabar atsitiko,” 
mane sau: “Kur ežia mudvi 
inkiszo.”

Eme galvoti apie vakaryksz- 
czia dienai “Buvome abi su 
Barbora pas Girkszlins be vy
ru, paezios vienos. Truputi tie
sa iszgereme. Paskui, paskui, 
tiesa, jau vėlokai gryžome. Va
žiavome per miszka, Vinčiene 
snaude. Paskui, paskui, ir ne
bežinau, kas paskui.”

Pasiskaitymo Knygeles 
*

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25f

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20?

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. 
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— Barbora, ar miegi? Isz- 
tare ji garsiai.

Barbora kruptelejo.
— Dievulėliau, kurgi mud

vi esame! Suriko iszsigandusi 
ir atsisėdo. Kodėl tu tokia ap- 
raišžiota ?

— O tu manai ne esi aprai- 
sziota: pasižiūrėk!

— Isz tikrųjų, iszsigandu- 
siu balsu tarė Vinčiene ap- 
cziupinejusi ant galvos Įvarti. 
— Bet kad tu žinotum, duszele, 
kaip man skauda kairiaja ran
ka ir koja. Ai, ai, ai!

— Tai viskas niekis, bet 
kaip mudvi gryszime namo?

— Tau tai da puse bėdos. 
Bet man kas ežia dabar daryt i ? 
Arkliai, tur but, pražuvo, gal 
kas juos ir pavogė. Oi, teks 
man nuo Vinco! Juk jis man 
gyvai kaili nulups už arklius!

— Ka ežia dabar apie ark
lius galvosi, net supykusi tarė 
Baltruviene. Žiūrėkime tiktai, 
kaip mudviem isz ežia iszspru- 
kus. Juk geda sau padarysime 
visam amžiui!

— Tai vis tu kalta! Prasi
manė kažin ka. Vyrams, mat, 
kerszys! Na ir inlindai pati in 
beda ir mane paskui save in- 
tempei!

— Tylėk! Suriko Baltru
viene. Czia ne vieta bartis! Ge
riau galvokim, kas dabar da
ryti. Ka sakysime kai ims ežia 
klausinėti!

— Žinai ka, bekime!
— Taigi ii* asz manau, kad 

bekime. Tiktai žiūrėk, jau isz- 
auszns. O ežia ir rubus isz 
mudviejų atėmė. Atrodysime 
szitais marszkiniais kaip be
protes.

— Tai privirei koszes!
— Tylėk, duszyte. Nesi- 

bark susimildama. Da kas isz- 
girs mudvi.

Staiga sugirgždėjo durys.
Abi kūmutes atsigulė dėda

mosi mieganeziomis.
Ine jo keli vyrai baltais 

marszkiniais, su raudonais 
kryžiais ant rankovių.

— Ar jos nieko jums nekal
bėjo, užklausė vienas.

— Nieko, ponas daktare. 
Visa laika buvo kaip negyvos.

— Pažiūrėsimo. Na kūmu
tes, gana miegoti, tarė dakta
ras priėjės prie lovų.

Bet kūmutes gulėjo uždeng- 
tom akim kaip lavonai.

Dąktara priėjo prie Vinčie
nės ir eme ja tampyti už smak
ro:

— Kelkis, moterele kelkis:
Moterėlė ne pirszau nepaju

dino.
Daktaras indejo abiem po' 

pažaseziu termometrus tempe
ratūrai patikrinti.

— Gerokai apkultos, vei
dai kruvini. Greicziausia tai 
bus kokiu grobiku darbas, ta
re daktaras.

Apžiūrėjęs viena ir antra, 
daktaras pastebėjo, kad Vin
čienės kairioji koja ir ranka 
buvo pamėlynavusios, o Bal
truvienės szonas kruvinas.

— Žvėrys tiesiog. Ir netu
rėk tu man jokio pasigailėjimo 
moterims! Taip sumuszti! Ta
re gydytojas.

— Bet kodėl jos taip ilgai 
apalpusios? Abejojamai tarė 
vienas sanitaras.

— Pažiūrėsime temperatū
ra, atsake daktaras. Tuoj pa- 
aiszkes dalykas.

— Abieju temperatūra vi
sai normali. Bet kodėl isz tik
rųjų, jos guli be žado! Hm!

Daktaras liepe pakeisti 
abiem tvarezius ir iszejo.

Tik vėlai, kai aplink nutilo 
ir kambaryje nieko nebebuvo,

Veronika tyliai tarė:
’— Ar miegi, Barbyte?
— Eik po velniu tu čigone! 

Del tavo k vai lauš prasimany
mo biesas žino, kokia geda rei-

(Tasa Ant 2 puslapio)

Svarbus Praneszimas
Susimildami, jeigu iszkeliaii- 

nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszezio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva
žiavo. Tokiu laiszlku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redysto

- B - CELA=^J
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“SAULE” MAHANOY CITY

ZiniosVietines
— Subatoj pripuola Szven- 

tos Urszules. Ir ta diena 1946 
metuose, Rusijos Užsienio Mi- 
nisteris Muolotovas atvažiavo 
in New Yorko miestą, dalyvau
ti Tautu San jungos posėdžiuo
se ir keturiu didžiųjų tautu 
susirinkimuose.

— Lapkriczio (Nov.) me
nesyje, Pottsvilles Sudas turės 
daug teismu.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimts. pirma 
Nedelia po Sekminių, taipgi 
ta diena Szventos Marijos Sal.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Veruso. Ir ta diena gimė Lie
tuvos istorijos raszytojas Si
monas Daukantas.

— U'tarninke Szvento Ra- 
palo, Ark. Taipgi ta diena 1861 
metuose Western Union Tele., 
Kompanija pradėjo telegramas 
siunst skersai platu Amerikos 
kraszta;1795 m., Rusija prijun
gė sau Didžiąją Lietuva.

— Nedelioj, 11-ta valanda 
ryte, Szvento Juozapo bažny
čioje, Kun. K. J. Rakauskas, 
vikaras, suriszo mazgu mote
rystes, panele Uncija, duktė 
pons. Kazimieriu Gnldeniu, 
nuo 623 W. Pine uly., su Alpon- 
su Yakabonu, sūnūs p. Marijo
nos Yakabonienes, 526 W. 
South uly. Svotai buvo Floren
ce Szimkiute, Stase Czigins- 
kiute, Jonas Urbonas ir Jonas 
Yakabonis. Vestuves atsibuvo 
Szv. Kazimiero Lenku svetai
nėje mieste. Jaunavedžiai ap
sigyvens 623 W. Pine ulyczios.

— Utarninke Spalio (Oct.) 
24-ta diena 5:45 valanda ryte 
iszvažiuos in Philadelphia, Pa., 
del daktariszko ’ peržiūrėjimo 
88 vyrukai, kurie likos pa
kaukti del kariszkos tarnys
tes. Žemiau paduodame vardus 
tu kurie apleis isz:

Mahanoy City— Martin Lal
ly, And. Stremba, John Wirtz, 
Geo. Peel, Geo. Balonis, Yale 
Shanfield, Jos. Donahue, Paul 
Soltis, Wm. Keating, Charles 
Kinsinger, Ed. DeFrehn, Jos. 
Rooney, Ed. Pužus, Bernard 
Valentu, Ed. Gimeno, Paul 
Klitslch, Louis Lesawiteh, Har
ry Budwash, Leonard Dalin- 

,sky, Adam Prusak, John Bias, 
Raymond Smarr, Stephen 
Wonsock, Walter Edwards, 
Wm. Durko, Francis Derrish.

Barnesville — Lewis Stride. 
Buck Mt. — James Flaim. 
Vulcan — John Heiser.
Morea — Eugene McElhen- 

ny, John Sagan, Leonard Kar
diško.

New Boston — Michael Sims 
Frank Burek, Jr.
’ Park Place — Wassil Che- 
lak, Jr.

Frackville — Leonard Tom
ko, Thomas Sabol, Stephen 
Kaliher, John Schucker, Jos. 
Burinsky, St. Olszewski, Ja
mes Bowe, Jerome Šankus, Eu
gene Lapach insky, Nicholas 
Chabon, And. Kupcha, John 
Rice, Pasquale DiRomualdo, 
James Eisenhart.

Girardville — Francis Piki- 
tus, David .Carduff, Vincent 
Diamond, John Gaughan, Jos. 
Zangan.

Ashland — Russell Wei sit, 
Vin. Cunningham, Roy Amour, 
James Kiernan, Algerdas Ur- 
bon, Michael Donahue, Ri
chard Canfield.

Ashland R. D. — James Hep
ler, Wm. Hatzel, Ken. Morgan.

Gordon — Richard Troy.
• Lavelle — Ed. Smith, Gene 
Kiager, Herbert Fetterolf,

Lawrence Welker, John Cairo.
Locust Dale — Glenn Kess

ler.
Cumbola — Ed. Krull, Al. 

Lubinsky, Bernard Wierbiski 
(Lubinsky), John Hornick, Eu
gene Selesky, Roy Schane.

New Philadelphia. — Geo. 
Belecanech, John Klotsko, 
Walter Stutz, Norbert Breslin, 
Dan. Paltanavage, Jos. Mat
lock.

Kaska Charles Joy.
Middleport — Wm. Yeas- 

tedt, Wm. Siegenfuse.
Silver Creek — .Geo. Condo

l‘d
Pottsville R. I). 3 — Charles 

Corby.
— Miesto naujas Ugninis 

Signolas likos intaisytas per 
Gamewell kompanija, ir ana 
vakaro likos iszbandytas per 
Marszela Wat kin Richards.

— Edmundas Žukauskas, 
an gi i akasis, nuo 416 W. Pen n 
Uly., isz Shenadoro, likos su
žeistas in kaire szona laike dar
bo Knickerbocker kasyklose. 
Gydosi namie. */

i
Minersville, Pa. — Sena, gy

ventoja, ponia Magdalene Ma- 
tuloniene, nuo 527 Pine Hill 
uly., numirė Rugsėjo 30-ta die
na savo namuose. Velione gimė 
Lietuvoje, isz Varnupin, ir 
Daukszin parapijos. Atvyko 
in Amerika 1910 metuose. Po 
tėvais vadinosi Magdalene Li- 
noniute. Jos vyras Antanas 
Matulonis mirė deszimts metu 
atgal. Paliko dideliame nuliū
dime: du sunu Alponsa, isz 
Slindover, R. D., ir Antaną na
mie; dvi dukterys; Ona Sil- 
kauskiene, mieste ir Zuzana 
Baniuliene, isz New Philadęl- 
phijos, taipgi penkis anūkas ir 
daug giminiu. Likos palaidota 
su apieg’omis Szvento Prncisz- 
kams bažnyčioje ir palaidota 
in parapijos kapines. A. a. 
Magdalene Matuloniene buvo 
skaitytoja “Saules” per ilgus 
motus. Amžina atilsi! —Da
linamės gailesiczia su likusi 
szeimyna ir lai Dievas surami
na nuliūdime.

Camden, N. J. — Benjamin 
Morrell, asztuoniolikos metu 
amžiaus futbolininkas, kuris 
yra savo ratelio kapitonas, 
sprandą nusilaužė per loszima, 
Camden Farnham Parke. Jis 
eina, jau paskutini mokslo me
ta Augsztesnioje Mokykloje ir 
buvo atsižymejes futbolas 
sporte. Jis buvo nuvesztas in 
Liurdo Paneles Szvencziausios 
ligonbute, kuris pasimirė.

Jacksonville, Fla. — Baisi 
viesulą kylo czionais. Trys 
žmones žuvo, deszimts dingo, o 7 O 7

apie deszimts milijonu doleriu 
iszkados padaryta.

TĖVAS; VAIKŽUDIS 
Gavo Septynis Metus

In Kalėjimą
* ~ ■

CAMDEN, N. J. — Devynio
likos metu amžiaus James C. 
Fricker buvo nuteistas ant sep
tynių metu in kalėjimą, kai jis 
prisipažino kad buvo užmuszes 
savo trijų menesiu amžiaus sū
neli, Gegužio (May) septinta 
diena.

Apygardos advokatas Mitch
ell H. Cohen sako kad James 
Fricker prisipažino kad jis bu
vo baisiai inpykes ant savo sū
nelio nes jisai visa nakti verke 
ir kad jis isz piktumo su savo 
kumsztimi davė savo šuneliui 
per galva. Sūnelis pasimirė.

POLICIJOS
VIRSZININKAS

. NUSIŽUDĖ

Patrauktas In Senato 
Komisijos Tardymus

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijos virszininkas, inspek
torius Craig D. Ellis buvo pa
trauktas in Senato Komisijos 
tardymus pasiaiszkinti apie 
razbaininku, gembleriu ir kitu 
žuliku laisva veikimą Philadel- 
phijos mieste.

Kai jis gavo tas žinias, jis 
niekam nieko nesakęs, insisedo 
in savo automobiliu iszvažiavo 
in Delaware apygarda, prie 
Media miestelio, sustabdė savo 
automobiliu ant mažo, mažai 
variuojamo kelio, iszlipo isz 
autemobiliaus, užsilipo ant ma
žo kalnelio prie to kelio, iszsi- 
eme savo revolveri ir paleido 
kulka sau in kakta.

Ellis paliko trumpa raszteli 
ant savo pedes czekio, sakyda
mas: “Asz neisztesejau kaipo 
vadas. Asz manau kad mano 
skausmai mane isz proto iszva- 
re. Asz tikiuos kad Dievas pa
dės tiems, kuriuos asz nu
skriaudžiau. ’ ’

Penkios deszimts vieno meto 
amžiaus Policijos Inspektorius 
darbavosi policijoje dvide
szimts asztuonis metus. Per 
deszimts metu jis buvo Polici
jos virszininkas, inspektorius.

Du medžiotojai, kurie prati
no ir mokino savo medžiokles 
szunis girioje, iszgirdo ta szuvi 
ir rado policijos inspektorių 
ant žemes, pabludusi savo 
kraujuose. Jiedu greitai pa- 
szauke ugnegesius ir policijau
tus, kurie paszauke Daktarus. 
Bet Inspektorius pasimirė ligo
ninėje.

Auigszti policijos virszinin- 
kai nustebo kai jie iszgirdo 
apie savo draugo netikėta mir
ti. Jie sako kad jie spėja kad 
Inspektorius Ellis sirgo vėžio 
liga.

Jo žmona neko apie tai ne
žinojo, kol ji per radijo iszgir
do kad jos vyras nusižudė.

20 TRAUKINIU 
SUDAUŽYTA

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos lakūnai su bombne- 
sziais ir kitais kariszkais ero- 
planais sudaužė dvideszimts 
geležinkelio traukiniu ir inži- 
nu, apie keturiolika myliu nuo 
sostines Pyongyang.

Australijos lakūnai teipgi 
dabar stoja Amerikiecziams 
in pagelba ir daužo Komunistu 
tvirtoves. Vienoje vietoje jie 
iszmusze keturis szimtus Ko
munistu kareiviu ant vieszke- 
lio tarp sostines Pyongyang ir 
Kumchon.

Korėjos Komunistai neturi 
nei kariszku eroplanu, nei di
deliu karabinu atsiginti nuo 
musu .kariszku eroplanu ir 
bombnesziu.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver-

toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon- 
vertonis $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co.. Mahanoy City, Pa.

SZLOJA NEW YORK 
MIESTĄ

Politikieriai PoTicijan- 
tai Dreba

NEW YORK, N. Y. — Vai- 
džios Advokato Pagelbininkas, 
didelis Tom Murphy nei vienos 
bylos teisme nepralaimejo ir 
nei syki nebuvo teisme kitu ad
vokatu sumusztas. Advokatai 
ji gerai invertin ir jo prieszai 
jo vengia.

Tom Murphy kiekviena savo 
byla sanžiningai ir kruopsz- 
cziai prirengia ir isztiria.

Kai Murphy patraukė iszda- 
vika Alger Hiss in teismą, 
priesz ji stojo gabus ir apsu
kus advokatas Lloyd P. Stry
ker. Visi sake kad jau szita 
syki Murphy pralaimės nes ad
vokatas Stryker yra ne tik ga
bus, bet ir suktas.

Reikėjo net dvieju teismu, 
bet Murphy vėl laimėjo ir Al
ger Hiss buvo nuteistas.

Nors Murphy labai sanžinin
gai ir gerai darbavosi bet val
džios virsznes didžiūnai ji ar 
tyczia aplenkė, kai buvo geros 
vietos skiriamos.

Senato Prasikaltimu Tyrinė
jimo Komisija ji aplenkė. Ėjo 
gandai kad Murphy bus paskir 
tas stoti in Kongreso rinkimus 
priesz Komunistą Vito Mar- 
cantonio, bet kitas buvo pa
skirtas.

Daug byliu iszkilo priesz Ko
munistus, bet kiti advokatai 
buvo paskirti ir pasamdyti.

Tom Murphy asmeniszkai 
nuvažiavo pas Prezidentą Tru- 
mana ir prasze kad Prez. Tru- 
manas jam paskirtu vieta Aug- 
sztame valdžios Teisme kaipo 
kaipo teisėjas. Trumanas jam 
trumpai atsake: “Jeigu tu bu
tai isz Missouri valstijos asz 
tau sziandien tokia vieta pa- 
skirežiau, bet dabar tu turi in 
Paul Fitzpatrick, New York 
valstijos bosą.”

Tom Murphy mate kad jam 
nėra jokios ateities valdžioje, 
ir jau ketino viską mesti ir gry- 
szti prie savo asmeniszko dar
bo. Bet visas miestas jau bu
vo pradėjęs visti ir kunkuliuo
ti. Brooklyne valdžios advo
katas Miles McDonald buvo 
vieszumoj iszkeles ir visiems 
priparodes kaip gembleriai ir 
visokie razbaininkai milijonus 
doleriu kas metai užsidirba ir 
policij antus paperka.

New York mieste irgi buvo 
neramu. Mayoras Vincent R. 
Impellitteri buvo Tammany 
Hall politikierių pastumtas in 
szali. Jis visus tuos politikie
rius baisiai nustebino ir iszgaz- 
dino, kai jis pasiszauke ta ad
vokatą Tom Murphy ir ji pasi
samdė kaipo visos policijos 
Komisijonieriu ir jam davė 
laisva ranka.

Ne tik politikieriams, bet ir 
policijantams blusos numirė; 
o tie gembleriai, razbaininkai 
skubinosi kitur iszsikraustyti. 
Bet jau buvo biski per vėlu.

, PA.— ——---------------------------
Pirmutinis Tom Murphy, 

naujo Policijos Komisijonie- 
riaus žinganis buvo patraukti 
dvideszimts viena policij anta 
ir kelis augsztus policijos vir- 
szininkus in teismą. Daug po
licij antu greitai pasitraukė isz 
savo vietų, bet ir tai buvo per 
vėlu. Jie vistiek buvo patrauk
ti in teismą. Jis tris szimtus 
ir trisdeszimts szeszis slaptos 
policijos agentus pažemino ir 
sugražino prie paprasto polici- 
janto darbo su eilinio polici- 
janto uniforma. Ir tada jis 
pradėjo slaptos policijos vir- 
szininkus žeminti ir gražinti 
prie eilinu darbu.

Per visa miestą pasigirdo 
riksmas ir visokie grasinimai. 
Bet jau per vėlai! Nei didžiau
si politikieriai nei miesto ar 
valstijos bosai nedryso skerso 
žodžio tam naujam Komisijo- 
nieriui isztarti.

Rinkimu metai yra pavojin
gi metai. O New York mieste 
dabar eina trejopos pesztynes 
del Mayoro iszrinkimo, Sena
toriaus ir Gubernatoriaus isz
rinkimo.

Szitokis subruždejimas ir 
sujudimas tai pyragas prie 
szingai politikos partijai. Gu
bernatorius Thomas E. Dewey 
pasiskubino pasitarai ir susi
draugauti su nauju policijos 
Komisijonieriu Tom Murphy ir 
su Mayoru Impellitteri ir su 
savo Valdžios Advokatu Na
thaniel Goldstein.

Dabar Demokratams kiszkos 
dreba. Ju vienatine viltis yra 
tai, kad New York miesto gy
ventojai ar visai neintikes in 
tas vieszumo iszkeltas szuny- 
bes ir suktybes ar visai nepai
sius. O Republikonai tikisi 
kad žmones iszgirs apie tai, jie 
iszmes tuos ponus isz tu augsz- 
tu ir atsakomingu vietų.

DEGINA STALINO 
PAVEIKSLUS

MUNCHON, KORĖJA. —
Miestuose, miesteliuose ir kai
muose dabar yra kraunami 
laužai ir deginami Stalino pa
veikslai, Komunistu vieliavos 
ir Sziaurines Korėjos Premie- 
riaus Kim II Sung paveikslai. 
Žmones rengia parodas ir szo- 
kius parodyti savo džiaugsma 
kad jie yra iszlaisvinti isz Ko
munistu nelaives.

Komunistai kareiviai degi
na ir naikina viską kas butu 
Amerikiecziams reikalinga 
tuose Komunistu apleistuose 
miestuose. Bet jie beveik vi
sur palieka savo propagandos 
knygas ir rasztus, savo vielia- 
vas ir savo vadu paveikslus. 
Szitus Koriecziai dabar degina.

KINIJOS
KOMUNISTAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

RAZBAININKAI
VAISZINO

POLICIJANTUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

New York miesto ir Philadel- 
phijos miesto tokius suktingus 
biznius ir stengiasi dažinoti 
kas visu tu razbaininku bosas 
ir kas jiems padeda iszsisukti 
isz valdžios ir teismo.

6 DARBININKAI 
ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta automobiliu beveik suardyti 
pirm negu galėjo iszimai tu 
darbininku lavonus. Visi jie 
gyveno in Cresson, Pa., apie 
dvideszimts myliu nuo Altoona 
miesto. To troko draiverys vi
sai nebuvo sužeistas.

DU STUDENTAI 
SUŽEISTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai sako kad jiedu 
buvo: Harper Roberts, dvide
szimts trijų metu amžiaus, 
draiverys; ir George Bookman, 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus isz Chester mieste. Jiedu 
buvo nuveszti in Chester mies
to ligonbute, nes jie buvo la
bai sužeisti ir sukri esti toje ne
laimėje.

KOMUNISTE DINGO
BUCHAREST, RUMUNIJA. 

Rumunijos žmones nėra mate 
Onos Parker net nuo Liepos 
(July) menesio. Eina gandai 
kad ji yra užsitraukus ant sa
ves Sovietu Politburo rūstybe.

Dipliomatai Bucharest mies
te nieko apie ja ar nežino ar 
bijo sakyti.

Ona Parker buvo visu Ru
munijos Komunistu vadove.

Jos vardo dabar nematyti 
tarpu tu Sovietu-Komunistu 
vadu kurie dabar veda ir re
mia “Sovietu-Rumunu Drau
gystes Menesio Vaju.”

Kai kas užklausia Rumuni
jos Užsienio Ministerio apie 
Ona Parker, jis trumpai atsa
ko kad ji atostogauja, ir pas
kui jis greitai pasitraukia.

TRUMAN KALTINA
RUSIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir ginklą atsakyti!”
Prezidentas Trumanas So

vietu Rusijai pasiulina keturis 
kelius in Taika ir Ramybe :

1— Laikytis savo žodžio ir 
ingyvendinti savo pasižadėji
mus Tautu Sanjungoje, ir liau
tis savo nieksziszkos propa
gandos.

2— Pristoti prie kitu tautu ir 
pareikalauti kad Sziaurines 
Korėjos Komunistai mestu sa
vo ginklus ir susitaikintu, pa
siduotu.

3— Atidengtu ta plieno už
danga, siena ir leistu žmonėms 
laisvai susineszti ir draugauti.

4— Darbuotis sykiu su Tau
tu Sanjungos nariais, susitarti 
su kitais kaslink atomines, 
sprogstanezios bombos, suma
žinti ginklu gaminimą, ir su- 
žinti kariuomenes skaieziu.

Prezidentas Trumanas So
vietams ir visiems Azijos žmo
nėms pasakė ir užtikrino kad 
mes, Amerikiecziai nenorime 
Korėjos žemes ir nesitikime ka i
gauti isz to kraszto žmonių. Jis 
sako kad musu vienatinis tiks
las Korėjoje buvo ir yra tam 
krasztui sugražinti Laisve ir 
Nepriklausomybe. “Nei vie
nas krasztas, kurio žmones no
ri Taikos ir Ramybes, neturi 
jokios priežasties musu bijo
tis!”

Ant pabaigos jis vėl kreipie
si in Sovietu Rusija ir Sovie
tams pasakė, kad mes Ameri
koje, kaip ir kiti laisvi krasztai 
ginkluojamies ir ginkluosimies 
tol kol mums pavojus grės isz 
Rusijos.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 
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siduos, bet kariaus.
Nors jau kelinta syki Kini

jos Komunistiszka valdžia pa- 
naszius perspėjimus yra pa
skelbus, bet dar nei syki nieko 
nesake ka ji ketina daryti jei
gu Tautu Sanjunga tu perspė
jimu nepaklausys.

Komunistiszkos Kinijos 
augsztas atstovas Ministerijo
je yra pasakęs, kad Amerika 
grasina Kinija ir sudaro Kini
jai pavoju nuo to laiko kada 
musu kareiviai pribuvo in Ko
rėja. Jis sako kad nors Kinie- 
cziai nori taikos, bet ir karo 
nesibijo.

2 LAIVAI PASKENDO

Užplaukė Ant Sprogs
tančiu Mainu

WASHINGTON, D. C. — 
Dar du kiti Amerikos laivai 
paskendo kai jiedu užplaukė 
ant pusiau paskendusiu sprog- 
staneziu mainu, netoli nuo Ko
rėjos. Du žuvo, dvilika dingo 
ir septynios deszimts yra su
žeistu. Szitokie laivai yra kaip 
tik tam intaisyti kad jie jiesz- 
ko tu paskendusiu sprogstan- 
cziu bombų, mainu.

Ana sanvaite kitas tokis lai
vas paskendo ir du kariszki 
laivai buvo gerokai apdaužyti.

Laivyno sztabas. dar nepra- 
nesza kokios ir kieno tos 
sprogstanezios bombos, mainos 
buvo. Bet beveik visi sako kad 
jos buvo Sovietu Rusijoje pa
gamintos. Praeita menesi vie
na tokia sprogstanti maina bu
vo surasta. Ji buvo tikrai Rusi
joje pagaminta.

KAZIRNINKAS
NUŽUDYTAS

Susipesze Už Du 
Doleriu

NORRISTOWN, PA.—Daug 
žmonių buvo ant ulyczios ir 
mate kaip keturios deszimts 
penkių metu amžiaus žmogus 
buvo ant smert nuszautas. Po
licij antai sako kad jis su kitu 
vyru susiginezino ir susipesze 
del dvieju doleriu, kai jiedu 
kazyriavo.

Andrew Johnson buvo pa
skelbtas mires Montgomery li
goninėje. Daktarai sako kad 
jis ant sykio pasimirė kai buvo 
nuszautas. Septynios ar asz- 
tuonios szuvios buvo paleistos 
jam staeziai in pilvą. Jis dar 
laike sugniaužęs tuos du dole
riu, už kuriuos jis buvo susi- 
ginezines.

Penkios deszimas metu am
žiaus James Griffin prisipaži
no kad jis ta žmogų buvo nužu
dęs. Jis buvo pabėgės, bet po
licij antai ji sugavo apie pen
kios minutos po tos žmogžu- 
dyštes.

Matyti kad jiedu buvo drau
gai, nes jiedu kazyriavo Grif
fin namuose tankiai. Bet jie
du susiginezino ir susipesze a- 
pie du doleriu. Kai Johnson 
nesutiko atiduoti tuos pinigus 
savo draugui, Griffin, tai jisai 
pasiėmė revolveri kai jiedu isz- 
ėjo pasivaikszczioti.
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