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Isz Amerikos NORI IMTI 18 METU
VYRUKUS

TAUTU SANJUNGA 
LAUKIA

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Amerikos vyriausias delegatas' 
Tautu Sanjungoje stacziai vi-Į 
siems tenai pasakė, kad jeigu 
dabar Tautu Sanjunga nenori, 
nedrysta ar negali nieko pada
ryti kaslink Kinijos Komunis-I 
tu insikiszima in Korėjos kara, 
tai ta Tautu Sanjunga, savo 
nutylėjimu pripažinsta, kad 
smurtas gali ir sziandien viesz-| 
patauti. O jeigu taip, yra tai 
Tautu Sanjunga yra be pras
mes ir visai nereikalinga.

Tautu Sanjunga yra pasky
rus komisija ta klausima isztir-j 
ti, bet ta komisija iki sziol nė
ra nieko nuveikus. O musu 
vaikai kas valanda krinta ir 
mirszta ant karo lauko, už tai,1 
kad keli ponai negali susitai
kinti už Tautu Sanjungos sta
lo. Keli delegatai tu Tautu, 
kurios mums baisiai daug sko
lingos ir kurios skaitosi mums 
draugingos, mums ant szito 
klausimo prieszinasi ir net rei
kalauja, kad Kinijos Komunis- 
tiszkos valdžios atstovai butu 
pripažinti ir priimti in Tautu 
Sanjunga.

Nors karas Korėjoje yra taip 
sakant, vedamas visu Tautu 
Sanjungos krasztu, bet musu 
kareiviai tenai kariauja, krin
ta ir mirszta!

tik armija taip gali daryti; 
Laivyno ir Lakunu Szztabas 
turi pasitikėti tik ant tu kurie 
savanoriais stoja in tas vaisko 
szakas.

Jis teipgi reikalauja kadi 
daug daugiau Daktaru • butu 
tuoj aus paimti in vaiska. Tuks- 
taneziai jaunu Daktaru gavo

AR AKIS,
AR GYVASTIS

WASHINGTON. D. C. —
Apsaugos Sztabas pranesza 
kad Apsaugos Sekretorius,, 
George C. Marshall praszo 
Kongreso ir Senato investi By
la kad visi asztuoniolikos metu 
vyrukai butu paimti in vaiska 
del dvideszimts septynių ar 
trisdeszimts menesiu.

Felix Martin, Apsaugos 
Sztabo patarėjas pranesza, kad 
George Marshall Apsaugos 
Sekretorius teipgi pareikalaus 
kad Kongresas ir Senatas ma
žiau tu vyruku paliuosotu nuo 
vaisko. Jis sako kad dabar per 
daug jaunu vyruku iszsisuka 
isz stojimo in vaiska del visai 
prastu priežaseziu.

Ir iszrodo kad Kongresmo- daigtas kad tie veteranai kurie 
nai ir Senatoriai sutinka su tuo dar neturi dvideszimts penkių 
ir tokia Byla inves už kokiu metu ir bus paszaukti atgal in 
dvieju sanvaieziu. vaiska. Tokiu randasi apie du

Apsaugos Sekretorius teipgi milijonai devini szimtai tuks- 
pareikalaus kad ir Laivyno ir taneziu.
Lakunu Sztabas galėtu imti------------- —-----
vyrukus in vaiska. Iki dabar, SKAITYKITE “SAULE”

Motina Nežino Ka
Daryti

Mažo- 
savo mokslą isz vaisko ir da- sios, keturiu metu Carolyn 
bar nenori stoti in ta vaiska. Joan Purcell motina dabar ne- 
George Marshall reikalauja žino ka sakyti ar ka daryti. Ge- 
kad jie tuojaus butu paimti, ar riausi Daktarai yra jai pasakė 
jie nori ar nenori. kad jos dukrele turi vėžio liga

Apie l,200,C09 jaunikaieziu ant abieju savo akucziu. 
susilauks asztuoniolikos metu 
Liepos, (July)pirma. Apie vie- rele iszgelbeti. Bet ta operaci- 
nuclika milijonu jaunu vyruku ja paliktu mažute akla ant vi- 
nuo asztuoniolikos iki dvide- 
szimts penkių metu amžiaus 
jau dabar yra užsiregistravę, 
užsirasze del vaisko.

Veteranus, buvusius karei
vius dar neima. Bet galimas

ATLANTA, GA. —

Tautu Sanj. Sako 
Komisija Nieko

Korėjos Kara
Tik operacija gali jos dūk KorejOS ScOlll MlCStūS Kdlp KO‘ 

sados. O be operacijos ji pasi- kis Milžiniszkas Kapinynas, Su 
mirs.

Motina trisdeszimts trijų 
metu amžiaus Ponia Montell 
Purcell, per aszaras sako: 
“Kaip asz žinau, kad ji vis-' 
tiek ir po tos operacijos nenu
mirs.”

Helen Keller kuri nuo ‘ pat 
mažens negali nei matyti nei 
girdėti, tai motinai pataria 
klausyti Daktaru, leisti jiems 
padaryti ta operacija. Ji sako

(Tasa Ant 4 Puslapio)4

griautas Ir Degantis; Mažiau 
Vyruku Iszsisukslsz Vaisko; Se~ 
( nat orius Robert Taft Sako 

Mus u A r m ija Bejiege
------------------ ---------  —-------------------

NORI UŽKIRSTI WASHINGTON, D. C.
KELIA

Juozas Staricenka, Moka Septynias Svetimas Kalbas

SUVARŽYS
KASZTUS, ALGAS
WASHINGTON, D. C. — 

Kasztu ir Prekių Administra
torius, Michael V. DiSalle ke
tina suvaržyti ir nustatyti visu 
daigtu kasztus ir darbininku 
algas.
• Szitas žingsnis labiausiai 
reikalingas kaslink maisto, ku
ris sziandien gal yra brangiau
sias negu kada nors buvo.

Michael DiSalle sako kad 
Kovo pirma, gal visokiu daigtu 
kasztai ir visu darbininku al
gos bus suvaržytos, nustatytos.

Tai, mums iszrodo, yra geras 
ir reikalingas žingsnis, bet ar 
jau ir dabar ne per vėlu? Vis
kas taip paszieliszkai pabran
go kad dabar su doleriu jau ir 
nepasirodyk sztore ar buczer- 
neje. , Į

Kiek mums teko sužinoti, tai 
kai kasztai bus nustatyti, jie 
bus ,tąip sakant suszaldyti nuo 
Sausio szesztos dienos. Tai 
rciszkia, kad viskas ateityje 
kasztuos, tiek kiek kasztavo 
Sausio (Jan.) szeszta diena. 
Mums ežia iszrodo kad tai la
bai kvailas sumanymas, nes ir 
ana sanvaite viskas jau buvo 
per brangu. Kiek mes supran
tame tokius dalykus, tai kasz-į

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ukmerge,- Lietuvoj, kur jo 
szeimynele gyvendavo. Jo tė
vas, Amerikoje gimęs, visados

FORT'DEVENS, MASS. — Fort Devens, Massachusetts.
Amerikiecziams labai dideli Gimęs Aly tuose, Lietuvoje,' 
dyvai kad Juozas Staricenka 1924 metuose, jis ėjo mokslus

Senatorius 
j Robert A. Taft, Republikonas isz Ohio valsti- 

tokyo, Japonija.—sau-jos labai asztriai intaria Prezidentą Truma- 
donosios armijos skubinasi na, sakydamas, kad Prez. 
skersai sniego ir ledo kalnus v ...
Rytu-Vidurinėj e Korėjos puse- Z6 Amerikos KoilStltUCl J3, 
je, norėdami traukiantiems musu armijas iii Rorej3. 
Amerikiecziams kelia užkirsti. '-

Generolo MacArthurio szta- Prezidentas, taip darydamas, 
ko atstovai sako, kad du szim- ^QVlCtU Rusija, 
tai tukstaneziu Kiniecziu ir 
sziaures Koriecziu skubinasi

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Trumanas sulau- 
kai jis pasiuntė 

Jis sako, kad 
praszo karo su

Jis
manas

AUSTRIJOS PREZI
DENTAS MIRĖ

250,000 Susirinko Ant 
Laidotuvių

moka septynias svetimas kal
bas apart savo Lietuviszkos 
kalbos. O mums, Lietuviams 
tai visai ne dyvai, nes daug sziolikos

toliau sako, kad Prezidentas Tru- 
nera ingaliotas paskelbti kara, ar 

vaiska siunsti in svetimus krasztus. 
nusprendimas Kongresui ir Senatui 
per balsavima, o ne Prezidentui

prasizenge ir pra
suko, kai jis su- 
sutarti Europoje.

musu 
Tokis 
priguli

Prezidentas Trumanas
siszoko, Senatorius Taft 
dare ta Atlanto kariszka 
Jis sako kad Prezidentas Trumanas dabar 
stato visa Europa in baisu pavoju, nes So
vietu Rusija gali visus Europos krasztus 
per kelias dienas užkariauti. O mes su

VIENNA, AUSTRIJA. —
Austrijos Socialistas Preziden
tas Daktaras Karl Renner, bu
vo palaidotas Sausio szeszta 
diena.

Del jo laidotuvių susirinko 
daugiau žmonių negu buvo su-
sirinke dei imperatoriaus Fra. tokia Atlanto sutartimi tik erziname Sovietus, 
nz Josef Pirmojo laidotuvių, .
1916 metuose. Senatorius latt toliau sako kad dideles

musu senųjų Lietuviu, kurie 
visai mažai mokyklos mokslo 
turėjo , moka tiek ir kartais dar 
daugiau.

Bet kas ir mums dyvai apie 
Juozą Staricenka, tai yra kad 
jis jau buvo keturiose atskiru 
krasztu armijose.

Juozas Staricenka, dabar 
kareivis Amerikos armijoje, 
dabar randasi 278 Infantry Re-' 
gimental Combat grupėje, in

Lietuvoje ir baigė augsztesnia- 
ja mokykla, gimnazija 1940 
metais. Jis tada buvo tik sze- 

metu amžiaus, bet
jau in vaiska instojo.

Visi mes gerai atsimename 
1940 metu rudeni, kada Rusija 
prarijo Latvija, Estonia ir Lie
tuva.

Juozas, kaip ir kiti tokie 
vyrukai, buvo paimti in Sovie
tu Rusijos armija. Bet jam tie 
Ruskiai nepatiko ir 1941 me
tais Spalio (Oct.) menesyje 
jam pasisekė pabėgti. Jis pa
spruko in Minską, isz ten in

neapkentė tu Sovietu burlio- ;
ku, ir savo piktumą niekados giau negu du szimtai penkios 
nepaslėpdavo, ir už tai jis, jo 
žmona ir ju trylikos metu sū
nelis buvo iszveszti in Sibiro 
laukus, ir iki sziai dienai nei 
žodžio apie juos negirdeti.

Juozas pagyveno Ukmergė
je, imdamas koki darba jis ga
lėjo gauti ar rasti, ir Gegužio 
(May) menesyje 1943 m. Lie
tuva vėl buvo užpulta. Szita 
syki Vokiecziai buvo užpuoli
kai, bet jaunu vyruku likimas 
buvo tokis pats: Juozas Stari-

(Tasa Ant 4 Puslapio) diena.

poiicijantat sako, kad dau armijos yra visiszkai nereikalingos, ir kad 
deszimts' tukstaneziu žmonių tokios armijos subankrutavuos musu krasz- 
fą'Zl'L LYL? Renner isz fa- J*8 sa^° ka(l v‘8< žino kad Amerika 

niekados negalėtu sumuszti Sovietu Rusija 
Ir Senatorius Taft ' 

pasimokyti isz to

miesto in kapines.
Daktaras Renner buvo in-

steigėjas pirmos ir antros Aus- su eiliniais kareiviais, 
trijos Respublikos. Jis pasi
mirė < 
pirma diena.
kės asztuonios deszimts metu.

Kancelerijus Leopold Figl

Gruodžio, trisdeszimts S3KO K3u 1HCS §311016

kas atsitiko Korėjoje.
Paskui jis stacziai Prezidentą Tumana

i užims jo vieta, koi naujas pre. jntare jr baltino, sakydamas, kad Preziden- 
zidentas bus isznnktas. Rin-( . .
kimai bus Sausio vienuolikta tas Trumanas neturėjo ingaliojimo pasiunsti
L___ (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Anglijos ponas Lord Man- 

croft, trisdeszimts szesziu metu 
šingelys, pa'piktino visas moti
nas Anglijoje kai, per prakal
bas jis davė paturima, kaip 
nutildinti verkianti vaikuti. 
Jis patarė: “Paimk ta mažuti 
biesuka už kulnu ir gerai pa
kratyk augsztieninka. To’kis 
pakratymas uždarys jam snu
kuti. Jeigu jis dar bliaus, tai 
dar geriau pakratyk ir taip 
jam jo gražu sprandu nusuk
si.”

Szeszios deszimts ke turiu 
metu amžiaus Ponia Ada Va
der isz Muskegon, Michigan, 
buvo suaresztuota už tai kad ji 
sniegais mete- in policijanta 
Hilman Burden ir jam kepure 
numusze. Ji !buvo suimta ir su
aresztuota už tai kad ji buvo 
pasigėrus ir tvarka mieste ar
de.

bendra frunta sudaryti priesz 
Sovietu Rusija.

Karininkai sako kad pirmu
tinis darbas yra sustiprinti ir 
apginkluoti savo draugus, ali- 
jantus, kad jie galėtu Rusijai 
kelia pastoti, ir duoti mums 
laiko tada gerai ir pilnai apsi
ginkluoti. Jie sako kad Ameri
ka turėtu pasiunsti in Europa 
ne -tik doleriu ir ginklu, bet ir 
savo kareiviu, savo armijų.

Laikrasztininkai tarpu sa
ves nesutinka; vieni nori kad 
Amerika visa svietą apgink
luotu, kiti sako kad mums di
džiausias pavojus gresia ne i '<■ ' 
Azijos, bet isz Vokict'p d. ir 
kiti sako kad Am rika j:m da
bar yra pasivėlinu-:, ir vargiai! 
suspės apsiginkluoti, kai So
vietai kara paskelbs.

Jau ateina žinios kad už ke
liu sanvaicziu valdžia nustatys 
kiek buczieriams valia imti už 
visokia mesa. Eina gandai, kad 
tai invyks už kokiu keturiu ar 
penkių sanvaicziu. Mums isz- 
rodo, kad, juo greicziau, juo 
geriau.

Laikrasztininkas D r e w 
Pearson susipesze su Senatorių 
McCarthy ir dabar viens kitam 
nedovanoja. Ir viens ir kits sa
ko kad jis nenurims kol antra 
nesunaikins. Senatorius Mc
Carthy Kongrese plekia ir in- 
tarineja laikrasztininka Drew 
Pearson. O Drew Pearson per 
savo straipsnius puolasi ant 
■Senatoriaus. Senatorius Mc
Carthy stengiasi patarti vi
siems biznieriams neremti ir 
straipsnius to laikrasztininko 
nespausdinti. Drew Pearson 
stengiasi suaresztuoti Senato
rių McCarthy už neužsimoke- 
jima, taksu.

Dar vis daug klausimu kas- 
link Korėjos karo nėra iszaisz- 
kinta, ir gal niekados nebus' 
iszaiszkinta:

Kodėl musu armijos nežino
jo kiek Kiniecziu randasi ant 
karo franto ?

Kur ’buvo Generolo MacAr
thur pasamdyti “žinovai” 
anapus to franto T

Jeigu Kiniecziai tik nakti
mis marszavo, tai kodėl musu 
lakūnai nenutraukė ju pa
veikslu su savo naujomis pa
veikslu traukimo maszinomis, 
kurios isz eroplanu gali nak- 
czia nutraukti paveikslus?

Kur buvo Asztuntos Armijos 
žvalgai, kuriu darbas eiti pir
ma ir praneszti kas darosi ir 
ka jie mato?

Keli augszti karininkai, kaip 
Major Generolas Charles A. 
Willoughby, Generolo MacAr- 
thurio pagelbininkas, teisina
si, kad jis su savo vyrais nesi
tikėjo kad Kiniecziai iszdrystu 
žengti skersai Yalu upe. Bet 
kai tiek gyvaseziu tokia klai
da kasztuoja, tai mums iszro- 
do kad karininkui reikia, dau
giau negu tik “mislinti,” jo 
darbas ir pareiga yra “žinoti.”

Naujieji Meteliai

Kai laikas skaitline pakeis, 
isz paproezio seno, —
Daug laimes su Metais Naujais 
Linkėjimai mano.

Linkėjimai, matot., geri, 
bet j u nepakanka ;
Kur laimes takai atviri— 
Paaiszkinti tenka.

Kas bus kita meta, kas bus?
Man rodosi, sztai kas:
Jei tingi, ir dar negabus, 
Tau blogas bus laikas!
Jei niekam neduosi naudos — 
gyvensi kaip sliekas!
Kas duoda —ir kitas jam duos; 
Už nieką — tik niekas!
Mokinkis, skaityk ir raszyk, 
Daug proto ingausi;
Malones kitu nepraszyk, 
Tai visad’ ja gausi!

Paremk savo spauda dažniau, 
skaitytoju gandams;
Asz pats ta su noru darau, 
padėkos nelaudams.

Su Metais Naujais pasikeisk, 
szyksztuma iszdildyk;
Kai reikia; penkine iszkeisk, 
bet žodi iszpildyk!
Laimingi bus metai visiems, 
jei dirbsim isz vieno;
Jei duosime sau, kaip kitiems, 
pipiru ir krieno!

Anglijos didžiūnai nesutin
ka su Amerikos atstovais. Ang
lai dar vis nori derintis, dar 
vis nori pataikauti Sovietams. 
Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas nenori jokio patai
kavimo, nes jis gerai žino kad 
nei Kongresas, nei Senatas jam 
nepritartu, jeigu jis sutiktu su 
tais Anglais.

PLATINKI!!
’ “SAULE”

Pypkes Durnai
Kelios trumpos isz,traukos 

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”

Armija dabar reikalauja kad 
jauni vyrukai butu imami in 
vaiska ir skiriami kur jie yra 
reikalingi, ir kad jie patys ne
galėtu pasirinkti kur stoti, ar 
in Armija, Laivyną ar in La
kūnus. Apsaugos Sekretorius 
Marshall sutinka su Armija, ir 
tai atliktas kriukis: Taip ir 
bus!

Armija rengia geresnius ka
rabinus del savo greitu karisz- 
ku eroplanu. Szitie nauji kara
binai gales paszauti eroplana 
kuris lekia net asztuonias my
lias augsztumo padangėse.

Musu vadai dar vis nesutin
ka kaslink prisirengimo ir ap
sisaugojimo nuo kito karo. Bu
vęs Amerikos Prezidentas Her
bert Hooveris pataria, kad bu
tu geriau pamirszti apie Euro
pa ir Azija, ir ežia namie gerai 
prisirengti ir apsiginkluoti ir 
prieszo laukti ežia prie savo 
krantu. ,

Amefikos Sekretorius Dean 
Achesonas sako, kad mums rei
kia su kitais laisvais krasztais

Ah! MYLIMA! Kad tik 
galetuva

Su Juo j u susitart! prakeiktuva
Szia liūdna pinkle, ir tada 

areziau
Szirdies geismu ja 

perminkytuva!

Menuo, kuris vis jieszko 
mudviejų,

Paskui kaip tankiai augs ir 
dils; kitu

Takus nuszvies.... TAVĘS 
veltui jieszkos

Czionai, kur vakar mate tarp 
gyvu!

Ir kai, kaip JI, BIRUTE, 
pereisi

Tarp dangiszku žvagiždžiu, ir 
peržengsi

Ta slenksti, kur asz tūla 
pr-ivereziau

Apvožti tus’zczia taure; buk 
meili.

AMERIKOS
TIKSLAS

Lygios Mokslo Pro
goms Visiems

NEW YORK. — Nors JAV, 
Amerika yra padaru sios dide
lio progreso prie lygiu teisiu 
mokslui visiems savo žmonėms, 
neapykanta ir skirtingumą da 
nevisiszkai praszalinta isz pri- 
vacziu ir vieszu mokyklų, ko
legijų ir universitetu. Bet Ame
rikos žmonių pasiryžimas su
stiprinti savo demokratija vis 
tęsiasi, ir pasiprieszinimas ly
goms teisėms nyksta, ypacz 
auksztesnio mokslo instaigose. 
Kai kur tas in vyksta pasekmei 
Jung. Valstybių Aukszcziausio 
Teismo sprendimu, kurie lie- 
czia atskyrimas teises pietų 
valstijose. Kitur apszvietos va
dai kolegijose, universitetuose 
ir profesijų mokyklose varo 
stipria ak rija sziame reikale.

Mokslo lygybes didžiausias 
progresas vyksta pietų valsti
jose. Czia segregacija — tai 
yra atskiros mokslo -instaigos 
negrams ir 'baltiems — nuo vai
ku darželiu ligi universitetu 
yra praktikuojama nuo civilio 
karo laiku. Szi rudeni kelios 
pietų kolegijos ir universitetai 
priėmė Negrus studentus in 
savo auksztesnes ir profesijų 
mokyklas pirma karta savo is
torijoj. Nors skaiezius Negru 
studentu yra mažas ir nusista
tymas ne visur yra pakeistas, 
bet vyriausybe; tik baltu stu
dentu instojimas; jau keieziasi 
ir bendrai szis pakeitimas buvo 
priimtas ir laukiamas Baltu 
studentu.

Szis clemokratiszkas pakeiti
mas pietų valstijose prasidėjo 
kada JAV, Amerikos Teismo 
sprendimai reikalavo kad szios 
valstijos prisilaikytu prie ly
giu teisiu (separate-but equal) 
taisyklių. Szios taisykles buvo 
insteigtos Aukszcziausio Teis
mo 1895 metuose sprendime 
kuris užgyre atskyrimos pa
tvarkymus pietų valstijų in- 
statymu insteigtus 'bet szios

taisykles turėjo būti tos pa- 
czios Negrams ir Baltiems. Bet 
teismas neprisilaikė szio insta- 
tymo. 1937 m., kada Negru stu
dentas nebuvo priimtas in Mis
souri University Teisiu Mo
kykla teismas nusprendė kad 
Baltu studentu taisykles turė
tu būti taikytos ir Negrams.

Nuo 1937 m., daug tokiu pa • 
nasziu atsitikimu pateko in 
teismus, yipacz Negrai studen
tai norėjo instoti in profesijų 
mokyklas, nes daugelis pietų 
valstijų neturi tokiu mokyklų 
Negrams. Bet Teismo svar
biausi sprendimai tokiuose at
sitikimuose buvo padaryti tik 
praeito Birželio menesi. Birže
lio men., vienas vienbalsiais 
Teismo sprendimas nustatė 
kad Texas valstija turėjo pri
imti Negrą studentą in visu 
Baltųjų teisiu mokykla Texas 
Universitete, vietoje kad jis 
lankytu nauja Negru teisiu 
mokykla, kuri nelygaus stovio. 
Antras sprendimas buvo pada
rytas Oklahoma valstijoj kada 
nuspręsta kad Negras baigda
mas University of Oklahoma 
kursus turėjo atskirai sėdėti 
nuo Baltųjų studentu. Tie 
sprendimai parodo kodėl pietų 
valstijų mokyklos atidaro du
ris Negru studentams.

Daug svarbesniu mokslinin
ku vieszose kolegijose, univer
sitetuose ir profesijų mokyklo
se pradėjo svarstyti szi bendra 
skirtingumos klausima. Priesz 
meto laika, Anti-Defamation 
League ir American Council on 
Education, iniciatyva, auksz
tesnio mokslo vadai JAV su
sirinko Chicagoje • svarstyti 
kaip užbaigti skirtingumas 
praktikas. Skirtingumą nuo 
senai praktikuojama apie tai 
žinoma ir smerkiama, bet pir
ma karta kolegijos virszininkai 
susidomėjo ta dalyka. Pasekme 
szios konferencijos buvo nese
nai laikytas Regional Confe
rence on Discrimination in 
Higher Education, kuris invy- 
ko Chicagoje. Lanke 175 moks-, 
liniuku, kurie atstovavo 75 ko
legijas ir universitetus Illinois, 
Indiana, Michigan ir Wiscon
sin valstijoje. Jie vienbalsiai 
sutiko studijuoti savo mokslo 
instaigas, ypacz priėmimo 
praktika, ir jeigu pasirodyti 
skirtingumą ja užbaigti.

i

Illinois delegacija toj konfe
rencijoj, nutarė vykti pas vals
tijos gubernatorių ir praszyti 
kad jis isztyriiietu taip vadi
nama “Kvotos Sistema” būda 
pagal kuria kolegija, universi
tetas arba profesijų mokykla 
sulaiko Amerikos jaunimą nuo 
lygiu progų mokslui paskirda
mos tam tikra, nuszimti Žy
dams, Katalikams, Negrams, 
Meksikiecziams ir kitoms ma
žumu grupėms. Delegatai suti
ko praszyti gubernatoriaus 
insteigti komisija kuri galėtu 
vesti tyrinėjimą teismo pagel- 
ba.

. JAV, Amerika yra kritikuo
jamos czia pat ir Užsienyje už 
skirtingumos praktika, veiki
mą. Daugelio žmonių geros va
lios ir darbo reikalinga, kad ta 
praktika butu paszalinta ir, 
kad visiems butu pasiekiamos 
lygios progos mokslui. —U.

Tai Bent Narsunas

Pati — Kaip tu drysti ma
ne kolioti prie svecziu!

Vyras — Matai duszyte, 
kaip mudu būname patys, 
tai asz ne iszdrystu!

SKAITYKITE “SAULE”

KATALOGAS ■ 
KNYGŲ

X ,

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 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, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosi’s. 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 Aimana vy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai; Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, de] 
Lietuviszku vaiku. 25c.

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi
liau skio, 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. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už-

Pirkie

U. S. Bonus

lieku. Su paveikslais. >177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis),( 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio: 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga-Į 
linga ypata galybe meiles, Ra-Į 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visčs bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkhs 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.

ki ir kiti szposelei. 20c.
No. 116 Istorija apie Siera- 

ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

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

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

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 Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. .128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

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

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

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

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

No. 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 JerubauskopOsie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-

15c.
No. 151 Penkios istorijos a- 

pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.-

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
lES?33 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

Price $2.00 s“‘e ‘,y'"
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

• Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...MALDA...

Motinos Szvencz.

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Kaip Petras Gavo
Karalaite Už Paczia

gUVG karta amatninkas, ku-Į 
ris turėjo du sūnūs; vienas 

isz ju Petras buvo labai geras 
vaikas, antras vadinosi Anta
nas ne kam tikias vaikijozas, 
bet tėvas Antaną labiau mylė
jo.

Pasitaikė tada jog užėjo lai
kas dideles brangenybes jog 
net amatninka dalipstejo ba
das. Ant tuszczio vaikszcziojo 
nuo namo lyg namo kad atsi
imti uždirbtus pinigus, bet nie
kas nenorėjo atiduoti skola 
nes ir patys neturėjo, parėjo 
tada in savo kaima, o priėjės 
prie karcziamos sėdo laukia 
ant suolelio. Nedriso ineiti in 
vidų nes pinigu neturėjo, tik 
tai girdėjo kaip viduryje szne- 
kejo apie tai, jog patogia ku- 
nigaikszte pagriebė raganius 
ir jeigu neatsiras toks, katras 
pribus ir trijų užduocziu ne- 
iszpildins kokius raganius už
duos tai kunigaikszte ant visa
dos dings.

Jeigu vienok .atsirastu kas 
tokis, tai atiduotu dvarus, pini
gus ir kunigaikszte.

Isz syk klausė tai amatnin
kas su abejonių, bet už valan
dos pamisimo sau:

— Jog mano Antanas tai 
turi gera galva, jeigu tiktai 
kas jam palieptu, tai avinui 
vuodega nuskustu; jis apsiims 
iszgelbet kunigaikszte, su ja 
apsipaczuos, pinigus ir dvarus 
paims! Sku’bei yrėsi narnom 
užmirszo apie vargus ir bedas 
apsakė paežiai apie ta kuni
gaikszte. Tuojaus ant rytojaus 
anksti, tare in Antana, jog 
parduos visus drabužiuus ir 
nekurtuos daigtus, o nupirks 
jam arkli ir ginklus idant ga
lėtu keliaut pas kunigaikszte, 
Kunigaiksztis, kada Antanas 
pribuvo, prižadėjo maloningai, 
jog tuojaus siuns karieta pa
kinkyti ketvertu arkliu, kad 
pargabentu jo tėvus ir broli.

Gudras tai buvo vyrukas isz 
to Antano neapsileido nieko 
katras jam inkele inejo. Pauk- 
sztelius krumuosia eziulban- 
czius su rykszte užmuszineda- 
vo ir ju lizdelius gadino. Kada 
jau leidosi in kelionerad o pa- 
keleja dideli skruzdyną tai su 
smaigu iszdraske ir su arkliu 
■sumindžiojo. Paskui važiavo 
pro dideli prūdą ant kurio dvy
lika aneziu plaukinėje. Anta
nas lauke kada tos prie krasz- 
to prisiartino užmusze visas ir 
tiktai viena pasiliko gyva. Ka
da toliaus pajojo užtiko medi- 
je spieti bieziu, su smaigu isz-

skllaides jaises, o bitukes min
džiojo norint tosios gynsie. 
Kankinimas žvėreliu ir vaba
lėliu buvo del jo didžiausiu 
džiaugsmu.

Apie nusileidimą saules pri
buvo in raganiaus drutviete ir 
pabarszJkino in geležinius var
tus. Vidurija drutvietes buvo 
labai tyka, rodos tenai visi 
miegojo. Antanukas kas kar
tas labiau in vartus musze. Ant 
galo atsidaro langelis ties var
tais, o sena boba iszkiszius gal
va per langeli, kuriuos veidas 
buvo pilnas raukszliu paklau
sė rustai, ko reikalauja?

— Noriu kunigaikszte isz
gelbet! Paszauke Antanas, ati
daryk kagreicziausia.

— Pamaži tik pamaži, ma
no ponaiteli, kas staigai, tai 
negerai turi laiko lyg rytojaus. 
Ant devintos ryte lauks tavęs. 
Ir uždare langeli.

Perbuvo girioje per nakti, o 
ant rytojaus ant devintos ady- 
nos ryte jau lauke jo bobele 
prie vartų su mierele senienų, 
kurais ant pievos su ranka isz- 
barste, tarydama:

— Surink dabar tuosius 
grudus, kaip pribusiu už ady
nos, kad butu velei miera pil
na.

Bet Antanas mistino, jog tai 
yra szposas senukes, ir nepra
dėjo rinkt grūdeliu, o kada se
nuke už adynos sugryžo, miere
le buvo tuszczia kaip ir paliko.

— Tai tau nepasiseke su
rink sėmenis, tarė boba, o pa
ėmus isz kiszeniaus dvylika 
auksiniu rakteliu mete in prū
dą, mete in visas szalis prūdo.

— Surinksi dabar tuos rak
telius, tarė, o kada sugryžsziu 
už adynos turi man juos ati
duot.

Antanas tiktai nusijuokė ir 
nemislino jieszkot rakteliu. 
Kada-gi toj sene sugryžo, o .jis 
ir tos užduotes neiszplide, pa
szauke susiraukus:

— O! Tai negerai, tai labai 
negerai!

Vienok paėmė ji už rankos 
ir nuvede placziais trepais in 
didelia sale; ežia sėdėjo trys 
moteriszkos ypatus, visos turė
jo veidus uždengtus ir tarė bo
ba:

— Rinkis sau mano sunau 
bet žiūrėk, idant gerai iszririk- 
tum už adynos sugryžiu ir pa
žiūrėsiu ar tau pasisekė:

Antanas buvo tosios nuomo
nes, jog dabar be didelio su
kimo galvos iszrinks, ir tare in 
save:

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Sr„ 283 Paveikslais £ 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ]! 
Iszaiszkma sapna ir kas ][ 
ateiteje stosis. Su priedu <! 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- <[ 
pieros virszeliuose. :: :: į [

Pinigai reikia siusti su Į » 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 j 
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— Paimsiu ta pirmutine 
nuo kairse szalies.

Ir nupuolė uždangalai 
nuo veidu visu trijų ypatų.

Viduryje sėdėjo patoga ku
nigaikszte, o isz szaliu josios 
du baisus smakai o tas smakas 
isz deszines szalies, pagriebė 
su nagais už sprando Antana ir 
mete per langa in gilia dauba.

Jau metas praėjo nuo laiko 
kaip Antanas iszkeliavo, kad 
iszgelbet kunigaikszte, o tėvai 
da visada ant tuszczio lauke 
karietos nuo karaliaus kuri ke
tino pribūti.

— Ach! Tarė tėvas, man ne 
teip but gaila Petro, negu turė
tu pražūt mano gudrus Anta
nas.

— Pavelik man teve, tarė 
tas jaunasis, o ir asz pamėgin
siu.

Tėvas tiktai truktelėjo su 
pecziais paniekindamas ji ir 
tarė:

— Jeigu anam nepasiseke, 
kur tau apie tai mislyt! Juk eik 
bet nei arklio nei ginklo ne 
duosiu.

**-k-m<-k-k-k**-k*****-k***-k*-k-k-m

Jus moterėles isz miesto 
Mass., valstijos,

Begedes nekurios bobeles,
Tiligrapas pranesza, 

Kad viena su kita už 
nieką ėdasi,

O paskui faituojasi
Jeigu ant senatvės proto 

neturi,
Mat, negana kad vyrelėms 

galvas daužosi,
O paskui teisinasite.* * *

Tula moterėlė per Kalėdas in 
bažnyczia ėjo, 

Bet in saliuna del vienos 
drąsumo užėjo,

Rado ten kita bobele su 
kokiu vyreliu,

Mat, nuo bažnyczios 
atsitiko.

Atsisėdo ir ji prie staluko,
Traukėsi prie stiklelio,

Na ir taip nusisedejo, 
Kad net paeiti negalėjo.

Saliunoje per nakti 
persėdėjo,

Ant rytojas szeimyna ja 
surado, 

Ir namo savo motinėlė 
pargabeno, 

Vienok buteli aluezio rankoje 
turėjo,

Norints ka tik ant kojų
• pastovėjo,

Bonkute isz rankos 
iszpuole,

Nori paimti, bet negali, 
O ka, ar tokia pagirti 

galima?
Kalėdas geras namie 

apturėjo, 
Net kėlės dienas lovoje 

stenėjo.* * *
Matyt kad geri laikai 

užeina,
Jeigu moterėles in urvas 

užeina,
Tai ir gerai,

Kaip vyrus užvaduoja, 
Net moterėles da smarkiau 

uliavoja.
Ka jums vyrueziai

giliuoju,
Geria puikiai guzute ir

susirupcziuoja,
Po tam pesziasi,

Ir po tam pakelia sorkes, 
Matyti geresniu nenoreczia.
Gal nevienas sau mislina,
Kad Baltruviene meluoja, 

Gal plepuoja.
Ant sziandien bus gana.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Company, 
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Nuėjo gi Petras pekszczias 
ir ėjo tris dienas. Kada daejo 
prie skruzdino, kur skruzdės 
baigė taisyt praėjo atsargiai 
kad jokios sfkruzdeles nesu- 
mindžiot. Praeidamas pro an
tis paszere jeises trupinais duo
nos isz savo krepszio, o bitu
kėm praeidamas pro j u spieti 
padėjo pundeli szviežiu kviet- 
ku kuriu girioj priskynė. Dai
nuodamas linksmai stojo prie 
vartų užkeikto dvaro. Nerei
kėjo barszkyt in vartus, tuo
jaus atsidarė vartai ir paklau
sė sena boba, ko sau velija?

— Noretau pabandyt gilu- 
kio ar negalecziau kunigaiksz- 
czio iszgelbet, tarė Petras.

— Mėgink mano sunau; ta
re boba, bet persergszcziu tave 
jog jeigu trijų užduocziu neisz- 
pildysi, tai pražūsi.

— Ha! Tegul ir teip bus, 
atsake Petras, sakyk motin ka 
darysiu.

Sene iszbarste po pieva mie
ra semenu, kurais traukija vie
nos adynos turėjo surinkt ir 
pripildint miera. Petras netin
ginis mėtėsi prie darbo, bet 
praėjo daugiau kaip puse ady
nos, o jis vos ant dugno biski 
semenu turėjo kad sztai ant 
kart pasirodė daugybe skruz
džių ant pagelbės Petro ir aki- 
mierkoja visas senienas surin
ko; sztai ir boba atėjo!

— Tai vyreli pasisekė tau 
tarė boba ir mete in prūdą dvy
lika rakteliu, idant juosius in- 
adyna iszimtu isz prūdo.

Ant tuszczio vienok Petras 
nardė gelmese net lyg dugnui, 
jokio raktelio nesurado. Susi
rūpinės didelei sėdo ant krasz- 
to prie vandenio, kad szitai 
atlekia daugybe aneziu pradė
jo nardyti po prūdą, o suradę 
dvylika rakteliu padėjo szale 
Petro ant kraszto. Szitai ir bo- 
bo atsirado ir nuvede ji in sale 
kur sėdėjo trys moteres su už
dengtais veidais.

Žiurėjo Petras nulindęs ne
žinodamas katra yra tai 'kuni
gaikszte, kad sztai per įauga 
inleke spietis bieziu ir pradėjo 
ties galvomis moterių lekiot.

Nuo szale sedineziu ypatų 
greitai atitraukinejo, nes buvo 
pasmirde smala ir siera, o ant 
vidurines aplipo ant pecziu ir 
galvos ir smagiai dūzgėjo.

Tuojaus suprato Petras jog 
tai bus kunigaikszte.

Kada boba už adynos sugry
žo tarė Petras:

— Iszrinkau ta vidurine.
Ant tu žodžiu tuojaus sma

kai per langa iszleke, o pato
gi kunigaikszte atidengė savo 
veidu su džiaugsmu ir pasiro
dė del savo iszgelbetojaus.

Pargabeno Petras savo my
lima pas kunigaikszti, kuris su 
dideliu džiaugsmu priėmė sa
vo dingusia duktere ir nusiun
tė karieta pas Petro tėvus, ne
trukus atsibuvo iszkelminga 
svodba, ant kurios ir asz 'bu
vau, ka szita pasaka parasziau 
valgiau ir geriau, norint nie
ko burnoj neturėjau.

Bus gana.
----- GALAS-----

Pažino
Atėjo du seni Bingeliai in 

žvierineziu. Vienas su ūsais, 
kitas be usu. Tasai beūsis 
žiūrėdamas ant beždžionku, 
tarė:

Augustas — Žiūrėk Pily
pai, kaip viena beždžionka 
žiuri ant manes!

Pilypas — Mat, del to žiu
ri, ba labai del josios patikai 
o ir panaszus esi in ja!

Pustant
Buk Palaiminta Sniegas pusto; szaltas oras,

yiENA s z v i e s i a menesio 
nakti protingasis ir didis 

Kriszna susimanste giliai ir 
tarė:

— Macziau kad žmogus yra 
puikiausias sutvėrimas ant že
mes, ir klydau. Sztai matau lo
toso gele, supama nakties vėje
lio. Ir kiek-gi ji dailesne už vi
sas gyvuojanezias būtybes, la
peliai jos atsivėrė sidabriniai 
nakties szviesoje, ir negaliu 
nuo jos akiu atitraukti.

— Teip, nėra terp žmonių 
ko nors panaszaus! Pratarė at
sidusęs.

Bet po valandėlei eme maus
tyti:

— Del ko-gi asz, dievas, ne 
galeeziau žodžio stiprybe su
tverti būtybes, kuri tuo butu 
terp žmonių, kuo yra lotosas 
terp geliu. Teesi teip žmonėms 
ir žemei ant džiaugsmo. Lotos, 
persimainyk in gyvuojanezia. 
ypata ir stokie priesz mane.

Staiga sudrebėjo tyli vilnis, 
ir kregždes pajudinta sparnu, 
naktis praszvito, menuo sužibo 
danguose labiaus garsiau su
dainavo nakties strazdai, o 
paskui greitai nutilo. Ir buriąs 
iszsipilde: priesz Kriszna atsi- 
tojo lotosas žmogaus paveiks
lu.

Patsai dievaitis nustebo.
— Buvai ežero gele, tarė, 

buk nuo to laiko gele minties 
ir prakalbėk.

O mergaite eme teip tyliai 
sznabždct, kaip sznabžda balti 
lotoso lapelia, bucziuojami va
saros dvelikimo.

— Vieszpatie! Permainei 
mane in gyvuojanezia ypata; 
kurgi dabar man apsigyvent 
liepsi? Atmink, Vieszpatie, nes 
kada buvau gele, drebėjau ir 
suglausdavau lapelius vėjeliui. 
Bijojausi, Vieszpatie gausingu 
lietu ir audru, bijojausi graus- 
tiniu ir žaibu, bijojausi paga
linus kaitriu saules spinduliu. 
Tu liepei man apsigyventi in- 
kunytam lotose, ir užlaikiau 
senaji prigimimą, ir dabar bi
jausi, Vieszpatie, žemes ir vi
so ko, kas ant jos randasi. Kur
gi man liepsi apsigyventie ?

Kriszna pakeles protingas 
akis in žvaigždes, valandėlė 
maustė, paskui paklausė:

— Nori gyvent ant kalnu 
virszuniu?

— Ten sniegai ir szalta, 
Vieszpatie, bijausi.

— Tai, pastatysiu tau kam
barius isz krystalu ežero dug
ne. •

— Vandeniu gilmėse slan
kioja žalcziai ir kitos biaury- 
bes, bijausi Vieszpatie!

— Nori neapribotu dyku
mų?

— O Vieszpatie! Vejai ir 
audras lakioja po dykumas, ir 
laukiniu gyvuliu bandos.

— Ka-gi tau padaryti in- 
kunitoji gele? Ha! Elloros olo
se gyvena szventai atsiskyrė
liai.

Ai* nori apsigyventi olose, to
li nuo žmonių?

— Tamsu ten, Vieszpatie, 
bijausi!

'Kriszna atsisėdo ant akmens 
ir parėmė galva ant rankos, 
mergaite stovėjo priesz ji, dre-

Neužmirszkite guoclotini 
skaitytojai atsilygint su prenu
merata už laikraszti “Saule,” 
nes da turime kelis szimtus, 
kurie apie tai užmirszo ir pra- 
sze idant nesulaikyt laikrasz- 
czio. Paskubinkite!

bedama ir iszsigandusi.
Tuo tarpu auszra pradėjo 

^zviesti dangaus sauleteki. Pa- 
siauksavo ežero vandens pai
nios ir bambukai. Vienu balsu 
atsiszauke rausvos žuvėdros, 
blaivos gerves ir baltos gulbes 
ant vandenų, povai ir bengalai 
giriose, o jiems padedami pra- 
balso stygų skambėjimai, už- 
risztu ant perinės straiges, ir 
žmogaus dainos žodžiai.

— Tai dainius Valmiki svei
kina saules užtekejima.

Po valandėlės prasiskėtė pri
augusiu vandenyje purpuriniu 
geliu uždanga, ir ant ežero pa
sirodė Valmiki.

Pamatęs inkunytaji lotosą, 
sustojo grojęs. Perline straige 
iszpuole jam lengvai isz ranku 
ant žemes, rankos iszilgai kūno 
nusviro, ir atsistojo nebiliszkai 
rodos didis Kriszna permaine 
ji in auganti viršzui, vandens 
medi.

O dievaitis apsidžiaugė tuo 
pasigėrėjimu jo ypatiszku dar
bu ir tarė:

— Atbusk, Valmiki ir pra
tark.

Ir Valmiki pratarė:
— Myliu!
Visagalio Krisznos' noras 

dievybes noras pradėjo stumt 
mergaite’ prie dainiaus szirdies 
Dievaites teip-pat padare Val- 
miko szirdi. skaidria, kaip kry- 
stalas.

Szviesi kaip vasaros diena, 
rami, kaip Gango vilnis, ženge 
mergaite in lemtąją jai vieta. 
Bet staiga, giliaus pažvelgus 
in Valmikio szirdi, jos veidas 
iszhliszko, ir apėmė ja baime, 
ir szaltas vejas.

O Kriszna nustebo.
— Inkunytoji gele paklau

sė: Ar ir dainiaus szirdies bi
jaisi ?

— Vieszpatie, atsake mer
gaite, kur man liepsi apsigy
venti? Sztai toj vienoj szirdije 
pamaeziau ir snigeuotas kalnu 
virszunes, ir vandeniu gelmes, 
pilnas invairiu butybiu ir dy
kumas su vėjais ir audra, tam
sias Elloros olas; vėl bijausi 
Vieszpatie!

Bet gerasis ir protingasis 
Kriszna tarė:

— Susiramink inkunytoji 
gele. Jeigu Valmikio szirdyje 
guli apleisti sniegai, buk sziltu 
pavasario dvelkimu, kuris juos 
sutaupys, jeigu yra vandenų 
gilme, buk perluju dugne; jei-
gu yra bevaise dykuma pasek- 
joj laimes gėlės; jeigu yra El
loros olos, buk tose tamsybėse 
saules spinduliu.

O Valmiki, kuris to tarpu at
gavo kalba pratarė:

— Ir buk palaiminta!
— GALAS —

Redakcij a ‘ ‘ Saule ’ ’ sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Vejas kaukia po stogu:
Tai girdėt jo balsas storas, 
Tai vėl staugia sztai vilku, 
Tai sniegais prie lango szlama, 
Tai barbena in duris, 
Arba ardo panorama 
Pucziant sniegą ir smiltis. 
Liūdna! kažkas szirdi spaudžia 
Verkia žiūrinti akis,

Mintys niukso, tartum 
snaudžia, 

Bet jas sergsti dar viltis.

Daugelis isz musu moterė
liu nekarta užklausė rodos, ko
kiu budu galima pasekmin- 
giause isznaikyt bambatierius, 
isz namu. Sztai geriause rodą 
kuria duoda FLIS informaci
jos biuras.

1 ‘ Bambatieriai nelankys 
kambarius jeigu juose ne ras 
tinkamo maisto, sako Suv. 
Valstybių Žemdirbystes De
partamentas. Reikia kamba
rius, ofisus ir kitas vietas ge
rai prižiūrėti kad užslėptose 
vietose nesiranda kokio nors 
maisto ir bambatieriu klausy
mas bus sumažintas. Szvaru- 
mas sumažins 'bambatieriu 
skaitliu.

Bet kuome jtau bambatieriai 
atsiranda, geriauses būdas 
kontroliuoti juos yra vartoti 
pudrus, ypatingai ‘ ‘ sodium 
flouride. ” Reikia gerai isz- 
barstyti visas vietas su tuo. pu
drų. Patartina vartoti “so
dium flouride” per puteja 
(blower). Bambatieriai tuoj 
iszeis isz savo vietų ir neužilgo 
pastips. ’ ’

— Szyento Kazimiero Aka
demijos •mergaites, Chicagoje, 
iszdainavo opera “Laksztin- 
gala.” Jos ta opera net per 
penkis vakarus s^tate, ir kas va
karas sveitaine . buvo pilna 
klausytoju.

— Polyna Stoska, kuri taip 
atsižymėjo Metropolitan Ope
roje, dabar važiuos in Europa 
dainuoti.
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’ Uncle Sam Says

The opening of a new year is the 
time to take stock on what your future 
is going to be—the time to take a two- 
way look at your life. You know what 
has happened through the years past, 
but how about 10 years from now— 
January 1, 1961. Will you be the one 
person in four who will enjoy the free
dom and financial independence that 
only cash savings can guarantee? The 
opportunity to take advantage of that 
guarantee is yours. Sign up for the Pay
roll Savings Plan. There is no more, 
profitable resolution than “Buy XT. S. 
Savings Bonds now.”

U. S. Treasury

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Žinios Vietines
— Ponia V. Bacvinka, ge

rai žinoma biznierka isz Gilber- 
tono lankosi mieste pas pa
tinstamus ir prie tos progos at
laike “Saules” redakcija at
naujinti savo prenumerata' už 

Šaule.’’ Acziu už atsilanky- 
nia.

—1 Seredoj pripuola Szven- 
to Vilamo. Taipgi ta diena 1916 
metuose, asztuoniolika Ameri- 
kiecziu ;buvo razbaininko Villa 
nuszauti Meksikoje.

— Joseph Downey, nuo 
615% W. Mahanoy uly., likos 
skaudžiai sužeistas in kaire 
szona, laike darbo, J. Ogrod- 
nick Coal kasyklose, Locust 
Valley. Nelaimingas angliaka- 
sis gydosi Locust Mt. ligonbu
te.- , <

.— Ketverge Szv. Higinu- 
szio.

— Petnycžioj pripuola Szv. 
Arkadijo. Ir ta diena: 1950 me
tuose, trys žuvo ir penkios de- 
szimts asztuoni dingo, kai 
Anglijos povandeninis laivas, 
submarinas “Truculent” nu
skendo; 1938 m., Sovietu Rusi
jos pirmoji “Raudonoji Tary
ba” susirinko.

—■ Ketverge, Sausio (Jau.)
11- ta diena, 5:30 valanda ryte, 
40 vyruku iszvažiuos in Phila
delphia, Pa., del daktariszko 
peržiūrėjimo, kurie likos pa
smaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau-paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy City : Francis Rze- 
pliiiski, Andrew Hassara, Lou
is Long, Jr., Nicholas Maimna- 
rella Jr., Wm. Stocus, David 
Huebner, Harold Conroy, Ro
bert Millard.

New Boston: Steven Hatala.
St. Nicholas: Donald David

son. ‘
Barnesville: James Brennan 

if Robert Faust.
Frackville: Carl Scholl, Geo. 

Wagner, Paul Lapinsky, John 
Gaverick, Paul Straub, Jr., An
thony Slovick, Jr., Paul Antho
ny.

Girardville: Gregory Horan, 
Jr., James Brennan, Edward 
Malia, Albert Tenaglia, Louis 
Cataldo, John Corrigan, Evan 
Cikanovich.

Ashland: Robert Schnee, Ja
mes Lerch, John Tosno.

New Philadelphia: Joseph 
Matalavage, John Marchetti, 
Eelward Camillas.

Cumbola: Charles Tomashu- 
nas, Henry Zapotoczny, Ed
ward Yeneshosky.

Middleport: Martin King, 
Vincent Tomolavage.

J Orwigsburg: Albinas Ricke
vičius.

Lavelle: Jackie Smith.
Mowry: Herman Birster.
— Petnycžioj, Sausio Jan.

12- ta diena, 5:30 valanda ryte, 
iszvažiuos in Philadelphia, Pa., 
del daktariszko peržiūrėjimo 
35 vyrukai kurie likos pa
smaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Shenandoah: John Fonslick, 
Carmen Rettzo, Paul Uses, Da
niel Brutch, Albert Paulabin- 
į$y, John Kehl, Jr., Geo. Kar- 
■povieh, Henry Wyluda, Sa
muel Kutler, Frank Guida.

Shenandoah Heights: Ro
nald Hill, John Capiga, Char
les Brennan.

Delano: Edward Kershetsky.
William Penn: Thomas Sa- 

roka, Joseph Demanski.
Lost Creek: Janies Canfield. 
Ringtewnr George Clark- J r., 

Edmund Yanuskiewicz, John 
Yanuskiewicz, Geo. Petry lak.

Mahanoy Plane: Joseph L. 
Stahl.

Gilberton: Francis McKen
zie, Michael Coinishock, Steve, 
Stefano.

Kelayres: Joseph Santa 
Cruz, Jr., Andrew* Danko.

Raven Run: Francis Fa tula.
Brandonville: Charles Lo

renz.
Zion Grove: Leon Houser, ir 

James Moyer.
Haddock: Michael Kiteli in.
McAdoo: Lawrence Preko- 

pa, Francis Billig, Bernard 
Hissick.

— Ponia Monika Ditczkie- 
ne isz Frackvilles, ana diena 
lankėsi mieste su reikalais ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” redakcija, atnaujinti savo 
prenumerata už laikraszti. 
Szirdnigai acziu už atsilanky
mo.

Shenandoah, Pa. — Senas 
angliakasis, Jurgis Byla, nuo 
39 So. Grant Uly., numirė Se
redoj po pietų, savo namuose. 
Paskutini karta dirbo Maple 
Hill kasyklose. Velionis gimė 
Lietuvoje. Paliko savo paczia 
Ona; tris sūnūs: Joną, mieste, 
Danielių, namie ir Vinca, Bal
timore, Md. Laidojimas invy- 
ko Panedelyje su Szv. Miszio- 
mis Szvento Jurgio bažnyczio- 
je, devinta valanda ryte ir pa
laidotas in Szv. Marijos kapi
nes.

>— Ponia Ona Vyloniene isz 
miesto, turėjo operacija Ash
land ligonbute.

— Jiova Robusziene, nuo 
214 So. Ferguson uly., numirė 
Petnyczioje, apie 11:20 valan
da naktyje, Locust Mt. ligon
bute. Velione gydėsi nuo Gruo
džio 30 diena. Josios vyras Juo
zapas mirė 1926 metuose. Pali
ko anūkes panele Margareta 
Kanceriute isz Harrison, N. J., 
ir Antoinette Zalskiene mieste. 
Taipgi keletą anuku ir anūkes 
mieste. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos.

Tamaqua, Pa. — Ona Ma- 
cieuniene (Motz), nuo 423 Eli
zabeth uly., mieste pasimirė 
Ketverge, Coaldale ligonbute. 
Velione sirgo ilga laika. Gimė 
Simpson, Pa., apie szesziolika 
metu atgal apsigyveno Tamak- 
veje. Paliko savo vyra Joną; 
tris sūnūs: Joną, Alberta ir 
Leo, visi namie; josios motinė
lė Elzbieta Stungiene isz Simp
son; du brolius: Kunigą Stanis
lova Stungi isz Plains, ir Ches
ter! isz Simpson; seserį A. Pet- 
rilakiene, Simpson. Laidotuves 
invyko Panedelyje su apiego- 
mis SS. Petro ir Povilo bažriy- 
czioje ir palaidota in parapijos 
kapines. Graborius Jonas A. 
Gibas laidojo.

Philadelphia, Pa. — Veroni
ka Petrauskaite, Ponia Suppa, 
isz Shenandoah, Pa., sugryžo 
isz Milan, Italijos, kur ji savo 
baisa lavinosi, apsigyveno Phi- 
ladelphijoje. Ji buvo Shenan
doah mieste iszdainavus opera- 
logija “La Traviata.” Opera- 
logija yra, mums iszrodo, nau
jenybe. Tai reiszkia kad opera 
yra dainuojama be viso operos 
sztabo, ir vien tik arijos, svar
biausios dainos variuojamos. 

Pomona, N. J. — George 
Kurtz, isz Philadelphijos iszli- 
ko gyvas ir sveikas kai jo au
tomobilius atsimusze in viesz- 
kelio szona ir apsivertė ant 
White Horse Pike, netoli nuo 
Pomona miestelio, in New Jer-

sey. Jis nuo to trenksmo buvo 
iszmestas isz savo. automobi
lio, bet nebuvo nei sužeistas.

Kurtz, kuris dirba in Phila
delphijos Laivyno ofisus, pa- 
aiszkino valstijos policijan- 
tams kad jis negalėjo savo au
tomobili suvaldyti.

— New Jersey valstijos 
Lietuviszku Parapijų Chorai 
buvo surengė labai gražia pro
grama Lietuviszku dainų ir 
szokiu, Szv. Petro ir Povilo pa
rapijos salėj e, in Elizabeth, 
N. J.

KAREIVIU
MOKYKLOS

Daug Suktybių Ir 
Pasipinigavimo

PHILADELPHIA, PA. — 
Jau dabar daug tu mokyklų ka
reiviams yra uždarytu ir dar 
daugiau intartu, ne tik Phila- 
delphijoje, bet ir kituose mies
tuose.

Dabar paaiszkeja kad daug 
tokiu mokyklų, kurios iszdygo 
kaip pavasaryje grybai, prigu
li politikieriams ir kitiems po
litikos ponams.

Valdžia užlaiko tokias mo
kyklas ir dar primoka tiems 
buvusiems kareiviams kurie 
jas lanko. Tu mokyklų sanvi- 
ninkai valdžia inteikia bilas 
du ar tris sykius didesnes ne
gu jos tikrumoje buvo.

Studentai, buvusieji karei
viai, kurie turi szitas mokyklas 
lankyti penkias valandas vaka
rais, būva iszleisti anksti, ir jie 
liekamąjį laika praleidžia be- 
kazyriuodami. Bet už ta prie 
kazyru praleista laika, valdžia 
užmoka ir mokyklos savinin
kams ir tiems studentams.

Vadžlia paskiria penkios de- 
szimts doleriu kiekvienam stu
dentui del knygų ar kitu reik
menų, bet tankiai studentas 
nieko isz to negauna.

Tokios mokyklos pasisamdo 
mokintojus kurie ar nieko ne
moka ar visai nėra tinkami to
kiam mokytojavimui.

Visa tai yra dabar tardoma 
ir daug tokiu mokyklų yra už
daroma ir j u savininkai trau
kiami in teismą.

AR AKIS, 
.AR GYVASTIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir pataria motinai: “Jeigu 
Daktarai sako kad negalima 
nei vienos akies iszgelbeti, tai 
tegu jie iszima abi tuojaus!”

Amerikos Aklųjų Federaci
jos Direktorius sako jis pats 
atvažiuos isz New York pas ta 
motina parodyti jai kad “ne- 
regegimas dar nereiszkia pra
žuvimas.”

Koks ten kunigužis kuris ne- 
pavelina laikraszcziams skelb
ti jo varda, sako: “Dar vis yra 
vilties kad ji gali iszgyti per 
stebuklą. Bet ir Daktarai 
sziandien stebuklus daro. Isz 
negaliu patarti kaslink Dakta
ru nusprendimo.”

Mažutes dukreles tėvas, ke
turios deszimts metu amžiaus 
darbininkas, sutinka su Dakta
rais, bet sako: “Tegu mano 
žmona nutarė ka ji nori daryti. 
Asz žinau kad Dievas davė vi
sa ta mokslą tiems Daktarams
ir mums reiketu jiems nusi
leisti!”

Motinos sesuo, Ponia Grace 
Davis pataria jai leisti Dakta-

Anglu.
Dabar Amerikos armijoje, 

Juozas vėl mokslus eina; jis 
mokinasi Japonu kalbos.

— Joan Francis Boris, ku
rios tėvai gyvena Chicago j e, 
dainavo in Metropolitan Ope-
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rams padaryti ta operacija.
O mažute Carolyn Joan, ne

žinodama apie . savo likimą, 
linksmai bovinasi Memorial 
ligoninėje, sakydama: “Asz vi
sai nesergu; asz sveika, tik ma
no akys tamsios; asz vos galiu 
matyti. Mano akys serga!”

JUOZ. STARICENKA 
MOKA SEPTYNIAS 
SVETIMAS KALBAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

cenka atsidūrė in Vokiecziu ar
mija.

Jis buvo paskirtas prie ka
rabinu intaisytu priesz karisz- 
kus eroplanus. Per isztisa die
na Vokiecziai priversdavo Juo
zą su kitais vyrukais taisyti 
vieszkelius ir kasti duobes, o 
nakczia jis su kitais eidavo 
maisto jieszkotis.

Daug Lietuviu pasimirė nuo 
ligų ar isz bado. Juozas turėjo 
pasirinkti: ar mirti, kaip ir ki
ti nuo bado ar stoti in Vokie
cziu vaiska. Jis nutarė stoti in 
vaiska, prisimindamas kad 
jam pasisekė pabėgti isz So
vietu vaisko.

Jis buvo paskirtas prie Ge
nerolo Paulus armijos ir ka
riavo priesz Sovietus prie Sta
lingrado. Kai jis buvo Vokie
cziu armijoje jam teko proga 
pagelbeti dviem Amerikie- 
cziam lakūnam kuriu eropla-' 
nas nukrito virsz Haille, Vo
kietijoje. Jis jiemdviem parū
pino maisto ir pastoge kol pa
sitaikė proga juos iszlydeti isz 
Vokietijos, per Dresden in 
Prancūzija.

Kai Vokiecziu armijos su
smuko ir susiskaldę, Juozas vėl 
keliavo; szita syki jau in Dy- 
puku Lageri Vokietijoje. Czia 
jis darbo rado su Amerikie- 
cziais in Stuttgart.

Nors dabar jis jau buvo eili
nis žmogus, ne kareivis, bet 
jis su kitais buvo paskirtas eiti 
sargybos darba prie Generolo 
Herman Goering ir kitu karo 
prasikaltėliu in Nuremberg ka
lėjimą.

Už pustreczio meto jis jau 
buvo kareivis, pulkininkas 
Amerikos armijoje. Tada jis 
jau iszsieme pirmutines pilie
tybes popieras ir padavė pra- 
szyma važiuoti in Amerika. 
Pavolinimas buvo suteiktas, ir 
jis buvo paleistas isz armijos 
tenai su garbingu pažymėjimu.

Metai nepraėjo jam Ameri
koje ir jis buvo paimtas in 
Amerikos armija ir nuvažiavo 
in Fort Devens, Mass., Rugsėjo 
(Sept.) menesi, 1950.

Kai jis buvo užklaustas apie 
Rusijos ir Vokietijos armijas 
ir kareivius, Juozas sako kad 
Ruskis ir Vokietis kareivis isz- 
moksta tik viena skirtinga dar ■ 
ba ar pareiga, ir nieko dau
giau. Jis niekados neiszmoksta 
kaip kitus vesti ar valdyti, ar, 
ka pats be vado padaryti. Rus
kis, kaip ir Vokietis kareivis 1 
moka tik klausyti ir vadus sek-1 
ti. Sovietai kareiviai viens ki
tam nepasitiki ir viens nuo ki-j 
to vagia. Visiems jiems trum
pa ir trūksta ginklu. Paprastai 
vienas ginklas būva paskirtas 
trims kareiviams.

Juozas Staricenka gerai mo
ka szitas kalbas: Lietuviu, j 
Lenku, Ruskiu, Czeko-Slavoku 
Yugoslavu, Lettu, Vokiecziu ir

Brolis Ir Sesuo Susitiko Korėjoje

Kareivis ’* Marinas, Billy 
Gibson, isz Penktu Marinu 
Divizijos susitiko su savo 
sesere Leitenante Margaret 
Gibson ligoninėje, žur szim- 
tas dvideszimts pirma armi
ja traukiasi isz karo frunto, 
Hamung mieste, kur jo sesu
te . tarnauja kaipo slauge. 
Jiedu beveik susitiko In

Naujas Prieszas

Ateina patikrintos žinios, 
kad jau stoja naujas prie
szas paremti Komunistus 
Kinieczius priesz Amerikos 
armijas Korėjoje. Szitokie 
kareiviai, raitininkai, Mon
golai, su labai greitais ark
liais dabar stoja in kara 
priesz Amerikieczius. Kiek 
tenka sužinoti, tai dvi pilnos 
divizijos jau pribuvo ir ran
dasi ant karo lauko.

Laikrasztininkui buvo in- 
sakyta nutraukti paveiksią 
szito didelio ir gražaus jau- 
czio paveiksią. Bet laikrasz- 
tininkas būdamas jaunas, 
neiszkente intraukti in savo 
paveiksią • ir szita gražia 
mergina. Merginos vardas 

chon mieste, kai marinai isz 
tenai traukiesi. Marinas Bil
ly Gibson mislino kad jo se
se dar vis darbuojasi San 
Francisco mieste, kur jis ja 
buvo mates ana meta Liepos 
(July) menesyje, kai jis bu
vo iszvesztas in Korėja. Jie
du pareina isz Greenville, 
Alabama.

Szitie Mongolai pareina 
isz labai karingos gimines, 
kuriu praeitis visiems gerai 
žinoma nuo trylikto szimt- 
meczio, kada jo protėviai 
pradėjo savo karinga mar- 
szavima nuo Geltuonosios 
juros ligi Adriatikos, ir su 
savo garsingu karininku, va
du Genghis Khan beveik vi
sa tada žinoma svietą užka
riavo.

yra Lorraine Kurnath. Ji 
czia insega spilkute in to 
jauczio kudlas. O szitas jau
tis buvo atvesztas in Chica- 
ga del galviju penkios de
szimts pirmos metines paro
dos.

o o o

ros mėginimus per radija. Ji 
priguli prie Philadelphijos 
Operos kompanijos.

SENATORIUS TAPT 
INTARIA PREZI

DENTĄ TRUMANA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

musu vaikus in Korėja, kur 
mes tikro karo ne esamo pa
skelbė. Jis sako, kad. jeigu 
mes norime kariauti su Kinijos 
Komunistais, tai mums reikia 
per Kongresą ir Senata pa
skelbti kara ir tada jau be jo
kiu suokalbiu ar sutarimu, 
bombarduoti visa Kinija!

NORI UŽKIRSTI
KELIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prie Wonju miesto geležinkeliu 
centro.

Wonju miestas randasi tik 
penkios deszimts penkios my
lios nuo Seoul miesto in Pietus.

Seoul miestas, Pietų Korėjos 
Sostine jau antra syki yra Ko
munistu paimtas in mažiau 
kaip szeszis menesius.

Dabar mažai žinių galima 
gauti isz musu besitraukian- 
cziu armijų. Bet Leitenantas 
Generolas Ridgeway sako, kad 
viskas tvarkoje su Asztuntaja 
Armija. Tai gal reiszkia, kad 
jis nori pasakyti, kad Asztun- 
toji Armija suspėjo pasitrauk
ti isz Seoul ir Inchon, ir kad ne
daug jo kareiviu buvo iszžudy- 
ta. Laikrasztininkas Stan 
Swinton pranesza isz Wonju, 
miesto kai miestas jau buvo 
Komunistu apsuptas.

Kitas laikrasztininkas, Wm. 
C. Barnard isz eroplano mate 
Seoul miestą ir sako kad visas 
miestas kaip kokis milžinisz- 
kas kapinynas; tuszczias, su
griautas ir degantis.

Jeigu Komunistams pasiseks 
paimti ir Wonju miestą, tada 
Generolas MacArthuris nieko 
negales daryti, kaip tik pa
traukti visas savo armijas net 
in Taegu miestą, kuris randasi 
szimta deszimts myliu nuo ka
ro frunto.

Czia Amerikiecziai atsilaikė 
praeita vasara, kai Komunis
tai Koriecziai norėjo juos in 
mares instumti.

SUVARŽYS
KASZTUS, ALGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tai ir algos turėtu būti tokios, 
kokiu jos buvo kai tik Korėjos 
karas prasidėjo.

— Polyna Stoska, kuri at- 
sižmejo Metropolitan Operoje, 
dabar važiuos in Europa dai
nuoti.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
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