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Indija Kaltina Amerika
X-

Isz Amerikos
SUSZALDE

KASZTUS, ALGAS 

Suvaržymas Tik Laiki
nas; Gali Būti Pakeistas

------- -
WASHINGTON, D. C. — 

Valdžia suszalde algas ir kasz- 
tus, kad nei algos, nei kasztai 
labiau nepakiltu! Valdžia at
stovai sako kad szitas suszal-*
dymas, ar nustatymas nėra ga
lutinis, bet bus galima ji pa
keisti, permainyti ir prie at
skiru klausimu pritaikinti.

Kasztai visko, iszimant ūki
ninku parduodamus valgius, 
yra dabar nustatyti, nuo kada 
jie buvo brangiausi nuo Gruo
džio devynioliktos dienos iki 
Sausio dvideszimts penktos 
dienos.

Algų suszaldymo Instatymas 
uždraudžia kompanijoms ar 
darbdaviams paskelti darbi
ninku algas, ar kitaip jam atsi
lyginti, daugiau ne kaip tas 
darbininkas gavo Sausio dvi
deszimts penkta diena.

Daug kam szitokis algų ir 
kasztu nustatymas baisiai ne
patinka.

Mainieriu Unijos, kurios kaj 
tik diena priesz tai, buvo gave 
savo darbininkams doleri sze- 
szios deszimts centu daugiau, 
sako kad jos rengiasi straikuo- 
ti!

Mainieriai per Nauja Kon
traktą gavo tiek ant dienos 
daugiau, bet tos didesnes algos 
butu prasidėjusios Vasario 
(Feb.) pirma diena. O dabar, 
kai visiems darbininkams al
gos suszaldytos, nustatytos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

John L. Lewisas Vėl Prieszinasi

John L. Lewis pasiszneka 
su valdžios algų nustatymo 
atstovu, Cyrus Ching, (po 
kairei). Lewisas, Mainieriu 
Bosas yra pasakęs laikrasz- 
tininkams kad yra prieszin- 
gas valdžios nusistatymui 
suszaldyti, sutvarkyti darbi
ninku algas. Jis sako kad vi

sai prekybai ir bizniui butu 
daug geriau, jeigu valdžia 
visai nesikisztu in j u reika
lus. Nors Lewisas visam tam 
prieszinasi, bet kiti uniju 
vadai ir fabrikantai praszo 
ir nori kad valdžia nustaty
tu kasztus ir algas. Vien tik 
Lewisas prieszinasi!

BARZDOS
UŽDRAUSTOS

Kareiviai Turi Nusi- ■ 
skusti Barzdas

KORĖJA. — Major Genero
lo Clark L. Ruffnerio pirmuti
nis insakymas Antros Divizijos 
kareiviams buvo kad visi turi 
barzdas nusiskusti.

Kai Major Generolas Robert 
McClure buvo ežia komando- 
rius, jis net patarė kareiviams 
nesiskųsti ir barzdas auginti. 
Jis buvo pasimokinęs per ana 
kara su Japonais kad buvo 
lengviau viens kita pažinti 
nakezia isz jo barzdos, nes 
kiekvieno batalijono kareiviai 
savotiszkas barzdas auginda
vo; kaip tai, vieni ilgas ir plo
nas, kiti placzias ir trumpas, 
kiti tik barzda o ne usus, dar 
kiti ilgus usus ir tik maža barz
dele. Buvo galima pažinti prie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos Armi- 
jos Nepasitrauks 

Isz Korej os
Indija Sako Komunistiszka Val
džia Nori Taikos; Vyskupas Ir 2 
Kunigai Suaresztuoti Už Iszda- 
vikyste Priesz Lenkijos Valdžia;
Anglija Perka Amerikos Grei

tus Kariszkus Eroplanus

KOLEGIJOS KAM
BARIAI SUDEGE

ANGLYS
PABRANGS

Mainieriai Reikalauja 
Daugiau Algos

WASHINGTON, D. C. — 
Anglies Kasyklų Mainu Kom
panijos derinasi su Mainieriu 
Unijos Vadais apie Nauja Kon-| 
trakta. John L. Lewisas rei
kalauja doleri szeszios de
szimts centu ant dienos dau-; 
giau Mainįeriams, kietos ang Į 
lies.
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Minksztos Anglies Mainie-' 
riai gavo dvideszimts centu 
ant valandos daugiau.

Kompanijos sako kad jos su
tiks pakelti Kietos Anglies 
Alainieriams algas, bet tada1 
anglys pabrangs! Kieta anglis 
pabrangs visu doleriu ant to
no. Kita anglis pabrangs nuo 
penkios deszimts centu iki do
lerio ant tono, kai visi mainie
riai gaus daugiau mokėti.

LOUISVILLE, KY. — Gais
ras sudegino Louisville Uni
versiteto kambarus. Kaip ir 
isz kur tas gaisras prasidėjo; 
dar nežinia. Bet iszkados, ble- 
dies buvo padaryta del dau 
giau negu szimta tukstaneziu 
doleriu.

Tuose kambaruose buvo stu
dentu užkandžio kambariai, 
knygynas ir skaitymui kamba
riai. Deszimts ugniagesiu kom
panijų pribuvo prie to gaisro. 
Kiek buvo galima sužinoti, tai 
nei vienas studentas nebuvo 
sužeistas.

SVETIMAS ŽMOGUS
NUSISZOVE

24 DIVIZIJOS 
ARMIJAI

Nori Imti 18 Metu 
Vyrukus

WASHINGTON, D. C. — 
Senato Apsaugos Komisija už
tikrina Armijos vadams kad 
jiems bus pristatyta net dvide
szimts keturios pilnos divizijos 
priesz Birželio, (June) trisde- 
szimta diena. Szita Komisija 
teipgi sako kad Amerikos ar
mijos nepasitrauks isz Korėjos.

Generolas J. Lawton Collins, 
Armijos Sztabo vadas, kalbėjo 
Senato Apsaugos Komisijos 
posėdyje ir ragino visus Sena
torius priimti ta inneszima kad 
dabar ir asztuoniolikos metu 
amžiaus vyrukai butu in vais- 
ka imami.

APDOVANOJA 
MOTINAS

LONDON, ANGLIJA. — 
Sovietu valdžia Rusijoje yra 
iszmokejus tris bilijonus septy
nis szimtus milijonu doleriu 
“didvyriems motinoms,” ku
rios yra iszauginusios dideles 
szeimynas per pastaruosius 
metus.

Viena tokia motina gavo sze
szios deszimts penkis tukstan- 
czius rubliu. Tai musu pinigais 
butu apie trylika tukstaneziu 
doleriu. Ji turi dvylika vaiku.

Szitos žinios atėjo per radija 
isz pat Maskvos.

ANGLIJA PERKA
AMERIKOS KARISZ- 

KUS EROPLANUS

LONDON, ANGLIJA. —
Anglija stengiasi sustiprinti 
savo Laku nu Sztaba ir derinasi 
su Amerikos fabrikantais del 
musu greitu kariszku ‘ ‘ Sabre ’ ’ 
eroplanu. Ji tokiu eroplanu no- 
isz Amerikos ir isz Kanados.

SUWON MIESTAS 
5-ta SYKI UŽIMTAS

Sugriautas; Žmonių
Randasi; Neturi

Kur Dėtis

NEW DELHI, INDIJA. — Indijos Mi- 
nisteris, Jawaharlal Nehru kaltina Amerika 
ir mums prikaiszioja, kad buk mes nesu
prantame Kinijos ir visai nenorime gra
žumu susitaikinti. Jis sako kad Komu
nistiszka Kinija yra vieszai paskelbus kad

tokyo, Japonija. - i j sutinka eiti in derybas ir palaikyti taika
Amerikiecziai dabar ne tik at- , a „
simusze, bet ir žengis pirmyn IT kad dabar Amerikos pareiga su tais Ko
to Vakaru Korėja. Jie kokia munįS(aįS graŽUOlU SUSltaikintl. 
penkiolika myliu nustume Ko- °
munistus nuo Seoul Vasarines Jis sako kad Amerikos valdininkai tu-
puses.

Czia per kelias dienas karo 
frantas buvo labai neaiszkus, 
kaip kokia supykla; tai vieni 
musza, tai kiti vejasi.

Keli menesiai atgal Ameri
kiecziai nei nežinojo kad tokis 
miestas kaip Suwon randasi

retu surengti mitinga su tais Komunistais. 
Nors jis vardu nepaminėjo Amerikos val
džia, bet jis sake kad daug dideliu klaidu 
yra padaryta Korėjoje, ir kad Komunistai 
už tas klaidas nėra kalti.

Korėjoje, o dabar jis iszgarse, Indi jos Ministeris Nehru szitaip iszsireisz-
jo po visa svietą. , .. .

(Tasa Ant 4 Puslapio) ke kai jis sugryžo isz konferencijos Ang-

Nevalia Prisikrauti

INDIANAPOLIS, IND. — 
Penkios deszimts septynių me
tu amžiaus Joseph McKee, nie
kam nieko nesakęs atėjo in va- 
karuszkas, kur keli kaimynai 
buvo susirinkę pakazyruoti. 
Jis atsinesze dideli karabina, 
kuris yra medžioklei variuoja
mas ir tenai, kai visi in ji žiu
rėjo, nusiszove. Szuvis isz to 
karabino jam galva nunesze.

Policijantas Lawrence Bro
derick sako kad tas Joseph Mc
Kee tenai nuėjo, nes jis buvo 
insimylejes in viena tu moterų 
kuri jo tos meiles neprieme ir 
ji atstume.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Jis sako kad Armija turės 
asztuoniolika pilnu divizijų ir 
asztuoniolika kariszku grupiu, 
kurios sudarys dar asztuonias 
divizijas ant karo lauko. Jis 
sako kad Armija tiek kareiviu 
turės priesz Birželio (June) 
trisdeszimta diena.

Jis sutinka su Admirolu For-Į 
rest P. Sherman, sakydamas 
kad gal reikes daugiau negu 
3,462,000 kareiviu imti, jeigu 
norėsime tiek divizijų taip 
greitai susitverti.

Generolas Hoyt S. Vanden
berg Lakunu Karo Sztabo vir- 
szininkas yra ka tik parvažia
vęs isz Korėjos. Jis sako kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jau kelios sanvaites kai de
rybos del tokiu eroplanu eina 
Vaszingtone.

Amerikos fabrikantai sako 
kad jie derinasi su Anglijos 
fabrikantais, ar nebutu galima 
tokius eroplanus pagaminti 
Anglijoje, jeigu musu geriausi 
darbininkai bus Anglijos val
džios pasamdyti, tenai pasta
tyti fabrikus del tokiu eropla
nu. Jie teipgi nori ežia, Ameri
koje gaminti Anglijos greitus 
“Canberra” dvieju didžiu in- 
žinu eroplanus.

Jeigu jie susitaikins ant to
kios tvarkos, tai Anglija gaus 
musu geriausius eroplanus ir 
mes gausime Anglijos.

Gamybos Administrato
rius, William Harrison (vi
duryje) pasitaria su Preky
bos Sekretoriumi Charles 
Sawyer, (po kairei) ir Ban
ku Komisijos Pirmininku 
Burnet Maybank, apie kaip 
nubausti tuos, kurie dabar 
karui reikalingo tavoro pri- 
sipirks ir prisikraus.

Sijoje. Jis labai kaltina Amerika ir sako 
kad mes baisiai daug klaidu esame pada
re Korėjoje ir Kinijoje.

Isz visu tu jo priekaisztu aiszkiai ma
tyti kad jis nieko bendro neturi su mu
mis, ir kad jis pirmu pirmiausia stoja už 
Azijos krasztu žmones ir musu visai ne
paiso, nor isz musu gauna ir dar daugiau 
tikisi paszelpos.

Szitas Indijos Premieras, kaip ir kiti 
tie kitu krasztu atstovai Tautu Sanjungo- 
je pamirszta kad vien tik Amerika su sa- 
vo doleriais palaiko visa ta Tautu Sanjun- 
ga. Jeigu Amerika pasitrauktu su savo 
doleriais isz Tautu Sanjungos, tai jau ry
toj tos Sanjungos durys butu uždarytos! 
Jau dabar iszrodo kad galima pasak yti

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Nemalonu buvo mums sulai

kyti del keliu szimtu “Saule,” 
nes laukėme ir klabinome 
idant atsilygintu su prenume
rata! Davėme gana laiko ir to- 
liaus negalėjome laukti, nes už
laikymas spaustuves daug 
kasztuoja, o ant bargo toliaus 
negalėjome siuntinėt laikrasz- 
ti, todėl priversti buvome su
laikyt. Žinote gana gerai, be 
pinigu bizni negalima varyti! 
Meldžiame ir tuju kuriu jau 
laikas pasibaigė idant atsily
gintu už laikraszti, nes busime 
priversti ir jiems sulaikyti! 
— Acziu.

Vaszingtone randasi dau
giausia tu, taip vadinamu be
moksliu, kurie neiszgali ar ne
nori iszlaikyti tuos kvotimus.

ga dainuoti vien tik už tai kad 
ji yra Prezidento duktė.

Mes, nepaisindami visu to
kiu priekaisztu raszeme ir sa
kėme kad Margarita turi gražu 
baisa; kad, būdama Preziden 
to duktė, jai nepadėjo bet labai 
pakenkė prasimuszti.

Dabar jau visi mato ir ima 
pripažinti kad ji isz tikro nepa
prasta dainininke. Ji dabar 
jau gavo kontrakta dainuoti už 
penkis tukstanezius doleriu 
ant sanvaites. Muving-pikczie- 
riu ponai beveik kasdien atsi
lanko ir praszo kad ji pasira- 
szytu kontrakta dainuoti ir 
loszti krutamuosiuose piivAY 
luose. O Margarita kukliai at
sako kad ji'visai neketina va
žiuoti in Hollywood ir 
“muving-pikezieriu” loszti ir 
dainuoti, nepaisant kad ji tonai 
dar dvigubai uždirbtu.

Naujas Lietuviu Transportas

Mums iszrodo kad tie neva 
mokslo reikalavimai yra visai 
nereikalingi. Jeigu jaunas vy
rukas gali bet koki darbu dirb
ti, tai jis gali ar kariauti ar 
nors in clarba vaiske stoti.

Iszrodo, kad jeigu kuris vy
rukas nenori in vaiska stoti, 
tai jam tik reikia nuduoti dur
nam ar kvailam ir viskas ge
rai.

Amerikos valdžia nesiskubi
na pasikviesti Ispanija in At
lanto Sutarties San junga, už 
tai kad, jeigu mes norėtume 
kad Ispanijos armijos butu 
mums kiek vertos, reiketu vi
sus kareiviu ginklus permainy
ti. Ispanijos armijos dabar 
variuoja jau isz mados iszeju- 
sius ir szitam karui netinka
mus ginklus. Tai reiszkia, rei
ketu dar kelis milijonus dole
riu.

NEW ORLEANS, LA. — Į 
Sausio (Jan.) 22 diena laivu 
“General McRae” in New Or
leaną atvyko szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Alder: Stasi ja, Stockton, Ca
lifornia. — Francas: Bernar
das, Los Angeles, Calif. — 
Francas: Stefanija, Baltimore, 
Md. — Kulaginas: Vladas, Ve
ra, Sierra Madre, Calif. — Lo- 
kamas: Jurgis Emilija, Valen
tinas, Gediminas, Edith ir Zi- 

į ta in Weimar, Texas. — Ma
kauskas: Jonas, Los Angeles, 
Calif. —
Rmoualdas, Laima, Birute . ir 
Vytautas, in Dyersburg, Tenn. 
— Szimkaitis: Otto, Antonina, 
Marta, Erikis, Helmitas, Tam
pa, Florida.

Į szie Lietuviai Tremtiniai: 
Ambrozaitis: Emilis, Ona, 

Evaldas, Imanuelis, Ervinas, 
Edita, Helmutas, in Vale, So. 
Dakota. — Berkeviczius: Vin
cas, E. Chicago, Ind. — Dilp- 
sys: Justas, Oak Park, UI. — 
Germanaviczius: Kajetan, in 
Brockton, Mass. — Graželyte: 
Leokadija, Woodhull, Ill. — 
Juszka: Prane, Melrose Park, 
III. — Kerulis: Leonardas, Ste-

■ fanija, Dainius, Laimute, Chi
cago, Ill. — Kleckauskas: Ana-

, tolijus, Zofija, Chicago, 111. — 
Miliauskas: Marija,i Kružikas: Antanas, Petrone, 

Cleveland, Ohio. — Mickevi- 
czius: Vytautas, Lina, Brook
lyn, N. Y. — Naudžiūnas: Ig
nas, Gobies, Mieli. — Straszins- 
kas: Erika, Justinas, Huntley, 
Ill. — Venckus: Adomas, Wal- 
traut, in Chicago, Ill.NEW YORK. — Sausio 28 

diena in New Yorka atvyko

DARATA

nuszovei!
Jis inbego in kambarį ir už

sirakino. Didžiausias lermas. 
Jis girdi, atžvangėjo ambulan- 
sas.

Vaszingtone dabar randasi 
visa gauja visokiu kontrakto- 
riu, biznierių ir fabrikantu, 
kurie laukia biznio isz valdžios 
ir isz karo sztabo. Jie dabar 
susikimsze vieszbucziuose, ho- 
toliuose.

Sekretorkos, kurios tik ant 
raszomosios maszineles moka 
birbenti gauna algas nuo trijų 
iki ketūriu tukstancziu doleriu 
ant metu. (Mokytoja, mokslus 
iszejus tik pusiau tiek gauna.)

Nežinia ar tai butu kiek ver
ta ar ne; Amerikos Karo Szta
bas turi Vokiecziu Naciu Karo 
Sztabo planus, kaip geriausiai 
apginti Europa ir atsikirsti, 
priesz Rusija. Augszti Vokie- 
cziai, Naciai Generolai szituos 
planus, budus, buvo sudarė per 
Antra Pasaulini Kara. Bet ar 
tie budai kam verti ar ne, sun
ku pasakyti. Mes turime atsi
minti kad visi kiti tu Naciu 
planai pakriko.

Beveik panasziai buvo Pary
žiuje, apie 1940 metus, kai visi 
Prancūzai sake kad viskas pas 
juos tvarkoje.

Grand Marshall Gamelin sa
vo sode rožes genejo ir pareisz- 
ke kad jis nesitiki kad Prancū
zijos tvirtoves galėtu atsilai
kyti priesz Hitlerio armijas.

Premjeras Paul Renaud ren
giesi savo meiluže iszveszti isz 
Paryžiaus.

Augszti karininkai ponisz- 
kai savo armijas peržiurėjo ir 
žmonėms paskelbė kad viskas 
tvarkoje.

Kai karas užsibaigė Prancū
zija buvo sutriuszkinta, su
mindžiota ir gavo paragauti 
keturis nelaisvės metus.

Dar ir dabar Prancūzija nė
ra atsipeikėjus nuo to smūgio.

Karo Sztabas dar nieko ne
sako, bet jau eina gandai kad, 
ne už ilgo Armija pavartuos 
daug nauju kariszku ginklu 
Korėjoje, apie kuriuos. Komu
nistai dar nieko nežino. Gal už 
tai karo sztabas turėjo vilties, 
kai musu armijos buvo beveik 
in mares stumiamos. Karo 
Sztabas vis sake kad ilgai taip 
nebus, kad Amerikiecziai atsi- 
kirs, kad Amerika laimes. Ka
ro sztabas gal visa savo vilti 
turėjo in szituos naujus gink
lus, kuriuos armija ne už ilgo 
pavartuos Korėjoje.

— Anava! Ji atsiliepe. Vel
niu pusiauskiliu ar neužsima
nysi ?

— Daratyte, szirduže! Na, 
lyg tau sunku?

— Vaje, suszuko. Protas 
kelmo! Užsigeidė kepto ridiko 
kad jau jr butu. Nepasiųsi!

— Kokia tu, Darata !
— Tylėk! Suszuko. Asz 

taip darbais užsivertusi.
— O varge! Tarė vyras.
—Leksztes neplautos, szauk- 

sztai apskretę, lova neklota, 
asla neszluota. Tikra darbinin
ke!

— Ve, ve! Suszuko. Ir bam
bės, lyg velnias. Tai nusibodai 
tu man, tu susivėlęs kerple
sza!

Vyras supyko ir iszejo. Ga
vės tokia tarka kuri visa laika 
ji tarkuoja ir tarkuoja, traukia 
jis in smukle, kad paskandyt 
ta yisa kartumą. Užsigerės jis

J£ELIOLIKA metu atgal jie 
visi sziltus vasaros vakarus

praleisdavo ant trepu. Ne vie
na merga nėra taip norėjusi vy
ro, kaip neapsakomai troszko 
iszteketi Darata.

— Isz kur žinai, kad taip 
begalo gerai isztekejusiai? Pa
klausė Tadas.

— O Tadai, Tadai! Tarė 
Darata. Mano teta senmergia- 
vo ir ji per visa amžių jautėsi 
nepradėjusi gyventi.

— Gal ir taip, pridėjo Ta
das. Bet tai yra paprastas mer
gų karsztis. Mergos turi perek
lių visztu ypatybe. Užėjo 
karsztis, tai kvaksi ir jieszko 
gusztos, o kai karsztis pereina, 
mesk ant kiausziniu, ji kada į nuojo in kliuba, prseido su-
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— Ji negyva ! Tarė. Ah! tu, 
tu, tu!

Policija veržiasi pas ji per 
duris. Gi jis žino kad jeigu ji 
aresztuos, tai kars. Kam jam 
tas viskas? Pokszt! Pasigirdo 
balsas ir viskas nutilo. Iszlau- 
že policija duris ir rado ji visa 
kraujose.

Nors Daratai in kaula atsi
musze kulka, bet mat ji gįrdejO' 
szuvio baisa tai vistitek mane 
kad ji jau mirs. Pasiszauke ku
nigą ir tarė:

— Už viską kalta asz!
— ’Užrūstinai Dieva, tare 

kunigas. Ar bus gerai, kad Die
vo teismo dienoje isztars 
Dievas: “Eik prakeikta 
manes in ugni amžina?”

Darata žliumbia.
Pagulėjo, pasivartė ant lo

vos ligonbutyje. Mato, kad ne
tik nemirszta, bet nieko nei ne
skauda. Parėjo namo. U-gi ežia 
szermenys. Jos kerplesza guli 
negyvas! Priesz lydint in ka
pus ji pabueziavo nebaszninka 
ir sukuždėjo:

— Atleisk man, Jackau!
Bet Jackus jau tyli ir jis ne- 

kuomet daugiau nepravers lu
pu. GALAS.

tau
nuo

ir

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.

loszt kiksą. Nerupi dabar jamszkuodama begs sau szalin.
Darata susiraukė, staiga at- ne^ karkamuliai.

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Gal vėl valdžia pradės dary
ti tuos szvino ar sidabro spal
vos, nublukusius penus, centus, 
nes ir vėl labai trumpa ir trūks
ta vario.

Big Bill Hutcheson, Ameri
kos Darbininku Federacijos 
karpinteriu unijos bosas turi 
czverti milijono doleriu inde- 
jes in arkliams lenktynių are
na, vieta, in Gulfstream, Tam
pa, Florida.

Kai Prezidento Trumano 
duktė, Margarita pradėjo vie- 
szai pasirodyti ir per radija 
dainuoti, labai daug laikraszti- 
ninku ja pasziepe ir sake kad 
ji visai balso neturi ir netika 
tokiam darbui. Daug ir taip 
įmonių sake kad ji gauna pro-

Prancūzu kareiviai Indo-Ki- 
nijoje suėmė penkios deszimts' 
naujausiu Amerikos karabinu, 
vadinamu “Bazookas,” kai jie 
netikėtai užsipuolė ant Ho Chi 
Minh’s Komunistu. Isz kur ir 
kaip tiems Komunistams pasi
sekė gauti tuos Amerikos kara
binus, dar nežinia.

Pypkes Durnai
Narsiai Kovojo

Narsiai kovojo vaikinas, 
Bet mirtinas kardas ji kirto; 
Ji priėmė žalias žolynas, 
Kada jis be žado pavirto. 
Plauja drabuži jo lytus, 
Ir varnos akis jo kapoja, 
Ir vejas kas vakaras, rytas 
Iszblyszkusi veidą bucziuoja. 
Motina turi vaikinas, 
Teveli ir mieląjį broli.... 
Bet ilsis ežia vienas vaikinas, 
Viens nunesztas vargo in toli.

sikele ir nubėgo in virszu. Ba- 
gariene tarė:

— Teisybe, Tadai! Asz ke
lis syk patemijau, kad ji su 
tuom raudona-nosiu iszeina 
vakare.

— Neparodyk! Tarė Ta
das. Lyg ežia seniai pamate 
laikrasztyje pajieszkojima 
mergos. Iszsipirko tikieta ir 
dūme pas ta vyra teket, bet tas 
vyras perdaug staiga panorėjo 
vainikėli atimt, tai parbirzge.

Galu gale Daratai pasisekė 
prisiplakt prie Jackaus. Ji net 
apsvaigo isz džiaugsmo. Ji ne
galėjo suprast, ar saldus sap
nas, ar isztikruju ji ruosziasi 
iszteket. Juk tai laime, kuri 
iki sziol tik sapne jai tepasitai
kydavo pajaust. Jeigu jai ne
būt pasitaikė iszteket, tai ji vi
sai nebūt gyvenusi sziame pa
saulyje. Gi dabar tai ji bent ži
nos, kas tai yra gyvenimas. 
Reiszkia artinasi prie jos skli
dina saldybių taure ir ji gers 
ir svaigs isz laimes.

Apsivedė.
Reiszkia su tokiu neapsako

mai dideliu noru, su tokiu pa
siryžimu ėjo prie ko tai dide
lio, brangaus. Ir pateko in ta 
septinta dangų. Bet, o varge, 
varguži! Apsivylė! Nerado tu 
insivaizduotu saldybių.

Ir sztai in Daratos pakauszi 
inlindo velnias. Ja apėmė kitas 
geidulys, kad pergalei vyra ir 
ji pamint po savo padu. Jackus 
jai syki tarė:

— Daratyte, Daratele! Isz- 
virk kukuliu!

Bet, nelaime!
Pamate tarpduryje savo pa- 

czia. Stovi taukuotu pilviu pik
ta ragana ir szaukia:

— Ar neeisi namo, tu ker- 
plesza ?!

— O kas? Atsiliepe jis. Ar 
pancziakos užsidegė ?

— Tu da sznekesi, tu ker- 
plesza!

Kėdės pradėjo pyszket. Ne 
tik Jackus, bet ir visi kazirnin- 
kai spruko per duris. Jackus 
dui bėgt, bet ne namo. Prisigė
rė nuejas in smukle ir, kaip jau 
jis buvo pilnas, tai krepesiojo 
namo paczia muszti. Bet varg- 
szas apsiriko. Jiji ji parsigrio- 
ve. Musze, pesze, kojomis spar
dė ir kaltūnus rove. Ryte atsi
kėlęs jis jautėsi, “kai sudau
žytas.”

apie 
Lie

apie

Namie pragaras virė. Dara
ta visai užmirszo kad ji taip 
neapsakomai troszko teket. 
Iszvede ta savo kerplesza isz 
kantrybes; jo gyvenimas pasi
darė daug baisesnis už paczia 
mirti. Ir Darata viena syki pa
mate, kad jos Jackus ateina vi
sas perbalęs, dreba, o akys to
kios baisios, kokiu ji iki sziol 
nemate. Gi rankoje jis turi 
kietai apsigniaužęs revolveri.

— Dabar bus galas, tau ir 
man!

Pokszt ir paleido in ja szuvi. 
Darata-gi suspėjo pakelt ran
ka ir padengė save alkūne. 
Kulka atsimusze in kaula, o bo
ba suriko:

— Jau tu, pasiutėli, mane

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

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

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

No. 173 Trys istorijos
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. 15 c.

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

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

No. 19.6 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristusc 
10c.

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

No. 103 Vaidelotu, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už-

lieku. Su paveikslais. 177 di 
•lėliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
lla isz maiszo iszlins, Apie 00 < 
ba ka negalėjo savo liežuvio ; 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga 
linga ypata galybe meiles, Ra 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

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

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo 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 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

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

No. 176^2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu 25c.

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

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Pąszku, 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 Bema- 
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 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla, 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteYes 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. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

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

Kitokios Knygos

apie 
apie 
15c 

apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

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

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

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

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

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

SKAITYKIT
’ “SAULE”
PLATINKI!!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
___ Viesz. Jėzaus ir

. MALDA...

/ \ Motinos Szvencz,
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.
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pONIA Ona pastanavijo su 

vyru pasikalbėti. Meluoti ir 
ilgiau komedijas grajyt! Juk 
negali su juom gyventi jeigu 
kita myli. Isz jos puses jau ir 
taip daug pasiszventimo! Kam 
turi gvoltavauti savo moralisz- 
ka ir fiziszka “asz” del kokiu 
tenai tuszcziu visuomenes pa
žiūru : Kas ja gali apeiti tas vi
sas svietas. Pastanavijo ir nuo 
to neatsisakyt!

Ponia Ona priėjo prie veid- 
rolio ir pataisė plaukus.

Dieve! Tai bus jam ant jo 
.kaip perkūnas nukris nuo 
szviesaus dangaus. Gali tuoj ji 
užmuszti! Bet ka daryt? Gar
be mumyse turi augszcziau sto
vėti už pasigailėjimai Be abe
jones jisai galės aprokuoti ma
no pasielgimą ir iszties in ma
ne ranka, kaip prie tikro prie- 
teliaus. Juk asz jo niekados da 
neapgavau, noriu tik ji perser- 
geti priesz ateinanti pavoju. 
Pasakysiu jam kad ji guodoju 
bet, myliu kita! Tas isztikro ji 
užmusz! Bet kada persitikrins 
apie mano budo prakilnumą, 
atsigaivins! Taip jis mane po 
tam brangins, kaip asz to esiu 
verta! Bet tada, kada mane su
pras ir brangins, busiu jam ta
da meilesne ir da brangesne! O, 
mano biednas Zigmuntai! Bet 
nėra ant to jokios rodos!

Ponia Ona pasuko savo 
žingsnius in vyro kabinėta.

— Ar galima? Paklausė 
silpnu, rodos pilnu sopuliu bal
su.

— Praszau labai, aniuoleli! 
Atsiliepe szvelniai vyras.

— Aniuoleli! Kaip jis ma
ne myli! Pamisimo pati ženg
dama kabinetan.

Ponas Zigmuntas sėdėjo prie 
didelio biurko apkloto popie- 
roms, laikraszczioms ir kny
goms, o isz po tos krūvos po- 
pieru matėsi tankus plauku 
kuodas, augszta kakta ir stora 
nosis su akuloriais.

Kada pati inejo, ponas Zig
muntas pakele galva ir žiūrė
damas in kokia tai popiera, pa
kele skruostus kaipo del klau
symo.

— Zigmuntai! Turiu su ta
vim pasikalbėti. Turiu tau vis
ką iszpažinti. Zigmuntai, isz- 
klausyk manės! Kalbėjo Ona 
muczelninko balsu pilnu susi
judinimo, sėsdama gražiam 
minksztasuolin.

— Apie ka nori sakyti, 
aniuoleli! Kas atsitiko, mano 
balandytei ? Paklausė vyras 
žiūrėdamas jausmingai in pa
ezia.

— Atėjau pasikalbėti su ta
vim, atėjau idant tau viską pa
sakyti, .. Asz myliu!

Ponas Zigmuntas pabalo.
— Asz myliu tave! Tarė 

greitai ponia Ona. Tai yra: Asz 
tave labai guodoju bet,.. Asz 
negaliu, negaliu ilgiau priesz* 
tave slėpti! Tau esiu vierna, 
bet, asz myliu kita! Suszuko 
ponia Ona ir užsidenge su ran
kom veidą.

Vyras nieko neatsake, bet
—----- -
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drebėdamas apatines lupos ir 
akys prisipildanczios aszaro- 
mis, sake apie jo kanczia.

— Mieliausia Onute, nega
liu tave suprasti! Ne, asz bijau

TARADAIKA

******** k*****************
Aplaikau žinute nuo vieno 

skaitytojau, 
Skamba szitaip:

Mano draugas Mikas Pilypas, 
Turėjo žvairas akis, 

Kuris užeidavo pas viena 
kaimyną, 

O tasai kaimynas turėjo dvi 
fain dukreles, 

Mariute ir Ona.
Kaip Mikas žiurėjo ant 

Mariute, 
Tai Ona matydavo,

O kaip žiurėjo ant Ona, 
Tai matydavo Mariute, 
Ir Mikas turėjo už tai 

nemažai triubelio!
Mat, tėvas nežinojo su katra 

jisai szparkinasi, 
Ir ana diena davė Mikui toki 

kika in sedynia, 
Kad net iszleke in kita 

valstija!
* * *

Vilimas Litpisz isz kito 
miesto, 

Užsitraukė gerai su guzute,
O jo bobelka teipgi jam 

nepasidavė. 
Ir da daugiau iszgere.

Sztai ir triubelis prasidėjo!
Kada abudu policija, nuvede 

pas buržisa, 
Tasai pasmaukė in 

Litpiszkiene: 
Bai gali misis,

Jeigu tavo vyras užsitraukė, 
Tai nėra dyvo, 

Bet jeigu tu paemiai 
Biski‘ 1 tu mocz, ’ ’ 

Tai didele sarmata!
Bet ponia Litpiszkiene jam 

atkirto:
Ar žinai Mister Burclžis, 
Juk dabar moterys turi 

lygybe, 
Su vyrais visame!

Staiga Misteris Burdžisas 
atsake:

Alrait misis,
Tai lygiai atsėdėsi su savo 

Vilimu,
Tris dienas mano lakupe!

Mylekie Savo 
Nevidoną

Kunigas kalba in girtuok
li: Žmogau, ar nežinai kad 
arielka yra tavo didžiausiu 
neprieteliam?

Girtuoklis: — Bet Ponas 
e Jėzus liepe savo neprietelius 

mylėti!
Kunigas — Taip, liepe 

juos mylėt, bet nieko nesakė 
apie j u nurijimai 

SKAITYKIT 
^“SAULE”^

| PLATINKIT

suprasti! Ka tu pasakiai mano 
brangi ? Paklausė sulužusiu 
balsu vyras.

— Asz myliu kita! Guodo
ju tave labai- bet,... turime 
persiskirti! •

Ponas Zigmuntas neperstojo 
žiurėjas in paezia su aszaro- 
tom akimi, pilnom gailesezio. 
Ponia Ona sėdėjo minksztasuo- 
lyj su uždengtu rankom veidu 
ir su nulenkta ant szono galve
le. Toje sulaužytoje likimo mo- 
teriszkeje buvo tiek grožybes, 
kad vyras nuo jos negalėjo ati
traukti akiu.

— Ka myli? Paklausė po 
tam beveik su szaipimu.

Pati tylėjo.
— Jeigu tas yra paslaptis, 

tai už mano žingeidumą persi- 
praszau.

— Ne, visai ne, Kadzilaus- 
ka! Bet asz tavęs ne panieki
nau! Neiszdaviau!

— Myli ji? Tikrai nežinai?
— Taip yra!
— Jisai tave taip-gi myli? 

Pertrauke vyras.
— Na žinoma! Tarė inžeis- 

ta ponia Ona ir atidengė veidą.
— Tai reikalauji persisky

rimo ?
— Nenoriu tave apgaudi

nėti !
Ponas Zigmuntas atsikėlė 

nuo kreses ir priėjo prie pa- 
czios.

— Mano brangi! Tarė už- 
sitikineziu balsu. Už tavo atvi
rumą, už tavo tikruma, guodo.- 
siu tave visados. Jeigu priėjai 
prie persitikrinimo kad persi
skyrimas yra reikalingas, tai 
nežiūrint in sopuli kuris mane 
kankina, priverstas su vis- 
kuom sutikti! Žinau kad tokio 
praradimo niekados jau neuž- 
mirsziu ir niekados nesusira
minsiu! Tu buvai del manės 
viskuom. Dūsavau ir gyvenau 
tiktai tavimi! Kas man dabar 
lieka mano gyvenime? Knygos 
tiktai knygos!

— Atleisk kad asz tave tu-- 
riu taip kankinti, tarė Ona pri
silaikydama nuo verksmo.

— O ne, tai asz turiu pra- 
szyti atleidimo už tai kad bū
damas daug vyresniu už tave, 
suriszau musu likimus! Bet da
bar busi liuosa.

Ponas Zigmuntas pasitraukė 
nuo paezios ir pradėjo nervisz- 
kai vaikszczioti po kambari.

— Turiu vilti, mano bran
gi, kad tuojaus mane neaplei
si ? Sziandien neisz važiuosi ? 
Pabūk nors tris dienas idant 
'turecziau laiko apmislyti ka 
turiu su savimi padaryti. Tavo 
iszpažinimas taip greitai ant 
manės užkrito. Turiu ka nors 
atrasti kam galeeziau palikti 
priežiūroje savo narna, visa 
gaspadorysta. Pagalios mano 
brangi, gal but kad da szian
dien suspėsiu ta viską atlikti. 
Suprantu kaip tai nemalonu 
tau būti drauge su manimi po 
tam iszpažinimui. O del manes 
yra geriausia visa ta dalyka 
užbaigti tuojaus, pertraukti 
viską ant visados !

Ponas Zigmuntas tylėjo sto
vėdamas prie lango atremes 
kakta prie szalto stiklo. Bet 
tuojaus paszoko ii’ vėl pradėjo 
nerviszkai vaikszczioti po 
kambari trindamas kakta.

—■ Atėjo man mislis iri gal
va, raszysiu pas panele Veroni
ka. Ji tokia gera, tokia tikra.

— Pas panele Veronika?! 
O kam? Nereikia! Tarė greitai 
ponia Ona, o ant jos veido apsi- 
reiszke baime.

— Kodėl ne?! Seniai pasi- 
pažinstame, mane labai myli, 
ineis mano padėjimai!. Paga
lios gal atsimeni, kol su tavimi 

susipažinau buvau jai visada 
užimtas ir ji prie manes buvo 
lipszni, tarė ir nusiszypsojo, 
norėdamas nors biski iszaisz- 
kinti apsiniaukusia dalyka.

— Kur-gi panele Veronika 
gyvens ?

— Žinomas dalykas, mano 
namuose, brangi Ona!

— Kaip tai su tavimi?! Ji? 
Ji visai nesupranta namu gas- 
padorystes!

— Ka tu kalbi! Buvo visa
da szvari ir viską suprantanti 
gaspadine. O priek tam tokia 
gera. Taip, tiktai jai vienai ga
leeziau namus pavesti ir jai už- 
sitiketi. O pats paskensiu kny
gose ir kovosiu su savo likimu.

— Ne, asz tiesiog nesutin
ku kad ji su tavimi drauge gy
ventu !

— Kodėl? Nusistebėjo po
nas Zigmuntas. Ant galo apie 
tai nekalbėkime, tai niekis, 
kaip nors gausiu rodą. Tikiu 
kad ji sutiks, apie tai esiu ga
na spakainas. Geriau kalbėki
me apie tave.

— Ne, asz tiesiog nesutin
ku su ja! Ne, nenoriu kad ji!

— Ona mano brangi, tu esi 
labai juokinga. Sutik ant to 
kad asz...

— Tu ja myli! Taip, tu ja 
myli!

— Kas-gi tau galvoje, ma
no Ona?

— Taip, suprantu. Tu ja 
myli! Džiaugiesi kad su mani
mi persiskirk Su džiaugsmu 
mainai mane ant jos.

— .Ona! Kaip tik galėjo isz- 
tarti nusistebėjas Zigmuntas.

— Taip, taip, nusibodai 
manimi. Jieszkai jaunesniu ir 
naudojiesi isz aplinkybių kad 
tik mane iszsibodeti, tasai per
siskyrimas, to persiskyrimo tu 
nori, tu, kalbėjo verkdama po
nia Onute.

— Mano Onute, pamislyk 
ka kalbi! Kas su tavim darosi!

— Iszvarai mane isz savo 
namu už mano meile! Už mano 
meile užmokėti tokiu biauru ir 
juodu nedėkingumu! O! o! o! 
verke histeriszkai ponia Ona.

— Onute! Asz isztikro ne
suprantu ka tas viskas ženkli
na! Kas tau yra?

— Asz nesutinku, ant per
siskyrimo! Tu neturi tiesos 
mane pamesti! Buvau tau vier
na, o tu mane nori dabar atsi- 
kratvti! O mano Dieve! Už ka?v

Ir už ka? Kalbėjo verkdama.
— Onute!
— Zigmunteli mano bran

gus! Juk tu mane, tiktai mane 
viena myli ? Ar ne teisybe ? Pa
sakyk kad taip.

— Na žinoma, mano balan
dėlė!

— Tai-gi del ko norėjai! 
Juk žinai kad asz myliu tiktai 
viena tave. Prisiekiu kad sa
kau teisybe! Nenoriu kad pa
nele Veronika apsigyventu su 
tavimi, juk teisybe? Asz pati 
galėsiu viskuom užsiimti, juk
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Sveikatos Karalius Ir Karaliene

Czia karalius ir karaliene 
laiko savo jiemdviem dova
notas dovanas ir visiems pa
sirodo kad jiedu yra sveiki 
ir gyvi. Jiedu laimėjo rung
tynes Flamingo vieszbutyje, 
kotelyje, Miami Floridoje. 
Jiedu yra Joyce Bamblier,

asz viską moku. Tai-gi kodėl 
norėjai kad ji?

Ponas Zigmuntas atsiduso 
kaip slonius nuo kurio nuga
ros nuimtas milžiniszkas sun
kumas. Neturėjo šylu ne noro 
apie tai mislyti, kas paezia pri
vertė toki perstatymą padary
ti. Apkabino ponia Ona ir pra
dėjo bueziuoti szlapia nuo asz- 
aru veideli.

— GALAS —

Jo Akie

kuriais Dievas savo galybe 
ir malonumu veikia musu sie
lose!

Tuos žodžius tare in mane 
neseniai vienas geras vienuo
lis.

— Leisk man papasakoti 
tamstai viena atsitikima, jis to
liau kalbėjo. Tai buvo keletas 
metu atgal ir man ji atpasakojo 
vienas dalyviu:

Tai buvo dienos, kuriose va
žinėjamos dviraeziais. Vienas 
musu jaunesniu kunigu da ne- 
inprates atsargiai .važiavo už
pakalyje senuko, kuris irgi 
taip prastai važiavo kaip ir 
musiszkis. Staiga senio dvira
tis susikūlė kryžkelyje su ve
žimuku. Dviratis apsivertė ir 
sudužo, nelaimingam-gi žmo
gui dviraezio szpykis pilna jie- 
ga pataikė in veidą taip, kad 
iszdure akies leliute, kuri isz- 
virtusi gulėjo ant skruosto; bu
vo kruvinas ir baisus reginys. 
Bet sztai, kol minia da nesusi
rinko, musu kunigas nuszoko 
nuo savo dviraezio ir nubėgo 
pagelbeti sudaužytam žmogui. 
Pribėgės pamate, kad vargszas 
žmogus buvo labiau apkvaitęs 
'nei sužeistas, iszskyrus jo vei
dą ir aki, kuri atrodė labai ne
jaukiai. Nubraukęs dulkes ir 
purvą, jis padavė isz savo ki- 
szeniaus szvaria nosine pir
mam pribėgusiam vaiktteziui 
ir insake ja kogreieziausiai 
vandeniu suvilginti. ’ In aki
mirksni vaikutis sugryžo su 
varvanezia nosine., Kunigas at
sargiai nuszluoste krauja nuo 

penkių metu ir puses, ir 
John David Stern, penkių 
metu amžiaus. Jie gyvena 
in Miami miestą. Jiedu buvo 
iszrinkti isz keliu tukstan- 
cziu mergaieziu ir vyruku, 
kurie stojo in tas rungtynes, 

o o o

akies leliutes ir palengva indė
je ja atgal in savo vieta. Tada 
ta paezia szlapia nosine apri- 
szo jam aki. Senukas buvo la
bai sujudintas, tada kunigas 
patarė jam eiti pas artimiausia 
gydytoja. Matydamas kad su- 

; žeistasis vyras gali eiti, kuni- 
■ gas suteikęs jam reikalingos 
; pagelbos, nuvažiavo savu dvi
raeziu.

Jam važiuojant, atėjo in 
galva mintis, kad gal jisai bu
vo per greitas. Ka-gi jis žinojo 
apie chirurgija, arba apie inde- 
jima akies leliutes? O jeigu 
kraujas užsinuodytu del jo ne
prityrusio darbo! O jai nuo to 
tas žmogelis mirtų? Jisai save 
kaltino, kad ne tuojau eji jiesz- 

! koti tokio chirurgo. Vienok, 
pamanste, kad dare kaip ge
riausiai iszmane, ir jojo tikslas 
buvo tyra artimo meile. Jisai 
niekuomet pirmiau nebuvo to
žmogaus mates ir todėl, pave
dės ji Dievui, jis vėl ėjo savo 
kasdienes pareigas.

Sekanczia diena jisai skaitė 
didžiai perdėta apraszyma apie 
ta nuotiki. Jisai pats buvo ap
skelbtas didvyriu, senukas-gi 
buvo vienas gerai žinomu ir la
bai augsztai gerbiamu miesto 
piliecziu. Laikrasztis toliau ra- 
sze kad sužeistajam pavojaus 
nėra ir kad akis iszgelbeta. 
Vengdamas pagarsėjimo, kuni
gas rūpinosi užtylėti visa da
lyką. Vienok jis atsiminė, kad 
sužeistasis buvo žinomas klai- 
da-tikis. Ir malda iszsiverže isz 
kunigo lupu, kad Vieszpats pa
sigailėtu to vargszo žmogaus 
sielos.

*♦* *♦* *♦*

Laikas bego. Praėjo apie 
metai ir tasai atsitikimas buvo 
užmirsztas. Bet sztai viena die
na musu kunigas buvo pa
smauktas in klebonijos svecziu 
kambari. Senyvas, poniszkas 
džentelmenas su akiniais paki
lo ji pasveikinti.

— Ar tai tamistos vardas, 
teveli? Užklausė sveczias. •

Kunigas nustebės žiurėjo in 
nosine. Be jokio abejojimo, tai 
buvo jo vardas.

—- Taip, tamsta, atsake ku
nigas, bet kokiu budu galėjo 
mano nosine atsirasti pas ta
mista ?

— Ar jus nepamenate ne
laime, kuri atsitiko apie metai 

atgal, kuomet vienas žmogus, 
važiuodamas dviraeziu, susi
kūlė su vežimuku? Tamista to 
žmogaus akies lėlutė indejai. 
atgal taip mitriai, tartum bū
tumei mokėsis chirurgijos visa 
savo gyvenimą.

— Taip nusijuokė kunigas; 
Dabar kuomet priminei, atsi
menu. Ar tai tamista buvai ta
sai sužeistasis?

— Taip. Asz buvau sužeis
tasis, tarė žmogus, ir jai ne ta
mista, asz sziandien bueziau 
neregys. Tamsta atlikai savo 
darba teip greit ir taip gerai, 
kad ne jokiu blogu pasekmių 
nepasiliko. Kuomet parodžiau 
savo aki specialistui, jisai ste
bėjosi darbo nuoseklumu. Kai 
pasakiau jam, kad negalėjau 
tamstos surasti, tai jis man pa
sakė kad tamsta iszgelbejai ne 
tik mano regėjimą, bet gal ir 
mano gyvybe!

— Vienok asz turėjau nosi
ne kuria apriszai aplink mano 
galva, ir tamstos vardas buvo 
pilnai joje iszraszytas. Ne ilgai 
truko iki tamsta sujieszkojau, 
ir tamstos namus taip-gi greit 
suradau. Norėdamas tamsta 
matyti, asz pradėjau lankyti 
jusu bažnyczia, ir klausyti 
tamstos ir kitu kunigu pa
mokslu.

— Mano protas liko ap- 
szyiestas ir szirdis sujudinta. 
Asz ėjau prie vieno kunigo, ku
ris mane pamokino ir neseniai 
buvau priimtas in Kataliku 
bažnyczia. Asz susilaukiau kal
bėti su tamsta, trokszdamas 
tos valandos kada galeeziau 
pasakyti tamstai kad davei re
gėjimą ne tik mano akims, bet 
,ir mano sielai. Asz dabar esu 
Katalikas ir tamstai dėkingas 
ne tiktai už savo akiu szviesa, 
bet ir už savo tikėjimo szviesa, 
be to, man oszeima, pati ir vai
kai, visi yra mokinami ir seks 
paskui mane in Kataliku Baž
nyczia. Tamstos meiles aktas 
ir szita balta nosine, kuri tams
ta iszdave, buvo priemone,s, 
kurias Dievas man davė, kad 
pamatycziau szviesa. Asz at
ėjau szi ryta papasakoti tams
tai visa gražia pasaka ir kar
tu szirdingai padekavoti.

Ar da reiktu sakyti kad ku
nigas su neapsakomu džiaugs
mu laimino Dievą, kuris ji pa
dare inrankiu tokiame stebeti- 
name atvertime! Kaip mažai 
žinome apie intaka, kuria pa
darome savo papraszcziausiais 
žodžiais ir meiles darbais in 
tuos kuriuos visur sutinkame.

— GALAS —

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

1 “A Pyramid of Cash Savings.” It’s 
not alone possible but it can be made a 

. certainty. Your government offers you 
a proved, sure-fire savings plan that 
can change your entire life. It’s the 
Payroll Savings Plan for the purchase 
of U. S. Savings Bonds. Ask yourself: 
‘‘out of all the money I’ve earned in the 
past 10 years how much can I show to
day?” Now look ahead—say to 1961. 
During these years you can build a pyr
amid of savings by enrolling for the Pay
roll Savings Plan where you work, or if 
self-employed, the Bond-a-Month Plan 
at your bank. “Here’s to 1961.”

0. 5, Treaswry srimsai
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Žinios Vietines
— Mahanoy City kasyklos 

mainieriai iszejo ant straiko 
Panedelyje, iszprieszasties kad 
apie du szimtai mainieriai nc- 
teks darbo.

r — Algu Suszaldymo Insta- 
tymas uždraudžia kompani
joms ar darbdaviams paskelti 
darbininku algas, ar kitaip jam 
atsilyginti, daugiau ne kaip tas 
darbininkas! gavo Sausio dvi
deszimts penkta diena. Daug 
kam šzitokis algų ir kasztu nu- 
statymrls' baisiai nepatinka. 
Mainieriu Unijos, kurios ka 
tik diena priesz tai, buvo gave 
savo darbininkams doleri sze
szios desžimts centu ($1.60) 
daugiafi’, sdko kad jos rengiasi 
straikuoti!
- — Vincas Szvirskas, nuo 
516 W; South uly., kuris gydosi 
Jefferson ligonbute Philadel- 
phijoje ana diena sugryžo na
mo jausdamas daug sveikam

— Seredoj, 1944 metuose, 
Amerikos armija pribuvo ant 
Marshall Salų.
. — Ketverge pripuola pir
mą diena Vasario (Feb.) taipgi 
Šzveznto Ignacijo vyskupo. 
■Vasario menesis paszvenstas 
del Jėzaus užslėptojo gyveni
mo. Vasario Mėnulio permai
nos: Jaunutis, 6-ta diena. 
Priėszpilnis, 13-ta diena; Pil
natis, 21-ma diena. Delczia, 28- 
fa diena. Ir ta diena 1939. m., 
Ispanijos sukilėliai paima Ma
drid miestą, o Ispanijos Prezi
dentas Manuel Azana apleido 
savo kraszta, buvo isztremtas; 
,1263'm., Vokięcziai isz Lietu
viu paveržė Karaliaucziu.
, — Petnyczioj pripuola 
Szvencz. M. Marijos Invedy- 
bos, taipgi ta diena Grabny
čios, kada Katalikai eina in 
bažnyczia. ir parsinešza pa
šventintas žvakes. Taipgi ta 
diena: 1560 metuose Lietuviai 
užgriebė Rusu pili Tovarcli; 
■1949 m., Amerikos Sekretorius 
Dean Achesonas atsake in pa
tarimą suszaukti susirinkimą 
su Stalinu, kad Stalinas tokio 
susirinkimo nori tik savo pro
paganda vesti ir mums trukdy
ti; 1933 m., Amerikos Marinai 
kareiviai pasitraukė isz Nica
ragua; 1815 m., Szventoji su
tartis sudaryti tarp Prūsijos, 
Rusijos ir Austrijos.

— Subatoj pripuola Szv. 
Blažiejo, ta diena Katalikai ei
na in bažnyczia kad Kunigas 
paszventintu jiems ju gerkles.

— Kita sanvaite pripuola 
czvertis meto, pasninkas: Sere
doj, Petnyczioj ir Subatoj.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Yeskonis; išz Brandonville kai- 
įnelio, kuris sirgo per keletą 
menesius, numirė pereita Sere
da savo namuose. Velionis gi
mė Europoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal, ap
sigyveno Shenadoryje, o 1947 
metuose pėrsikrauste in Bran
donville.-' Buvo angliakasis ir 
paskutini karta dirbo Maple 
Hill kasyklose. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimiero parapijos She
nadoryje. Paliko savo paczia 
Viktorija (Vena v icziute); du 
Alinti!'Juozą, Shenandoah ir 
-'•Edvardą namie; trys dukterys: 
Ona, pati T. Kolodziejo, New 
York; Helen, pati Owen Hand, 
Hartford, Conn., ir Florence, 
pati St. Pitts, Kingston; savo 
■motinėlė Agnieszka Paskievi- 
ųziene Shenandoah; du brolius: 
Mykolą, mieste ir Stanislova, 
Harrisburg y- dvi-seserys-: - A. 
Paskiecziene ir A. Kiveriene,

mieste. Laidojo Panedelio ryta 
su apiegomis Szv. Kazimiero 
bažnyczioje 9-ta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graboriai Oravitz laidojo.

— Liudvikas Kavenas isz 
miesto turėjo operacija Locust 
Mt. ligonbute.

Du mainieriai likos su
žeisti per nupuolimą rako, 
Knickerbocker kasyklose. M m. 
Antonelli, 37 metu,'nuo 228 In
diana avė., Shenandoah Hgts., 
likos sužeistas in nugara, gy
dosi Locust Mt. ligonbute, o jo 
draugas Leonardas Kazlaus
kas, 34 metu, nuo 33 E. Lloyd 
uly., taipgi likos sužeistas in 
nugara, bet gydosi namie.

Girardville, Pa. — Metinis 
Bankietas, Vakariene Lietu- 
viszkos parapijos Szvento Vin
cento, buvo laikomas Nedelioj, 
Sausio (Jau.) 28-ta diena, va
kare, dalyvavo 500 žmonių, 
daugelis isz tuju pribuvo isz 
kitu miestu, ir visi pripažino, 
kad tai buvo vienas isz pasek- 
mingiausiu vakarėliu szioje 
parapijoje. Klebonas Kunigas 
M. F. Daumantas iszreiszkia 
savo padėka visiems kurie at
lankė taji vakarėli.

— Staiga susirgo savo na
muose, ponia J. Pridokiene, 
nuo 391 W. Mahanoy avė., ir 
likos nuveszta in Pottsville li
gonbute, del gydymo.

Washington, D. C. — Pran
cūzu Premieras Rene Pleven, 
isz Paryžiaus, atskrido in 
Amerika kuris atlankys Prezi
dentą H. Trumana, po tam isz- 
skris in Kanada, ir grysz atgal 
iii Paryžių.,

Andrews Air Force Base, 
Md. — Garsingas lakūnas Ka
pitonas Don S. Gentile, ir jo 
draugas, likos užmuszti, kai ju 
eroplanas krito isz padanges, 
susprogo ir užsidegė.

Chicago, Ill. — Jau tris die
nas paeiliui nepasirodė laik- 
rasztis “Vilnis.” Artimi Ko
munistu organui žmones sako, 
kad “Vilnis” negaunanti po- 
pieros. Paskutiniu laiku laik- 
rasztine popiera labai pabran
go. — N.

Minersville, Pa. — Nepa
prastos Iszkilmes — Szv. Pran- 
ciszkaus Lietuviu parapija Mi
nersville; Pa., turėjo jau nuo 
seniau pastatyta gana edve 
atatinkanezia parapijos reika
lams bažnyczia, bet jos išore 
buvo gana liūdna; — neturėjo 
bažnycziai inprastu ženklu: 
Buvo, be boksztu ir kitu baž
nycziai privalomu žymiu. Ji 
niekom nesiskyrė nuo kitu pa
statu ir gyvenamu namu. Ja 
prisiglaudusią prie kalno bu
vo net ir sunku rasti. Ir kas 
svarbiausia, savo išore ji ne- 
reiszke to pamaldumo ir pasi
aukojimo Dievo garbei, kuriuo 
pasižymi ta bažnyczia lankan
tys tikintieji.

Ta gerai pastebėjo dabarti
nis Szv. Pranciszkaus Parapi
jos Klebonas, Kun. K. Klevins- 
kas. Jo didžiausias rupesnis 
buvo nuo pirmos in szia para
pija atvykimo dienos sziems 
Dievo namams duoti reikiama 
Dievo garbe reiszkianczia isz- 
vaizda. Ir sztai tos pastangos 
jau invykdintos. Dabar bažny
czia turi du boksztu, puošnu 
frontoną, gana erdvu priebaž- 
nyti ir chorą. Tuom bažnyczia 
žymiai padidėjo ir pasipuošė. 
Naujuos boksztuose randasi ir 
nauji varpai, kuriuos paaukojo 
Lisausku szeimyna atmineziai

—-—------ ----
mirusiu szeimynos nariu.

Vasario (Feb.) 4 d., 4 vai., 
po piet invyks priestato pa- 
szventinimas ir Dievui padė
kos iszkilmes. Paszvėntinimo 
apeigas atliks Kun. Prelatas 
St. Dobinis, Szv. Kryžiaus Pa
rapijos Klebonas, Mt. Carmel, 
Pa.

Už szia iszkihninga valanda 
pirmiausiai dėkojame Dievui 
kuris laimino darba. Dideie pa- j 
dėka priklauso Kun. Klebonui i 
Klevinskui, kuris ta darba su
manė ir pravedė. Didele garbe 
parapijiecziams, kurie Klebo
ną supratę, rerne darba savo 
aukomis ir pritarimu.

Downington, Pa. — Darbi
ninkas ant ūkio, netoli Down
ington sudege, kai gaisras sm 
naikino maža nameli ant to 
ūkio. Jis buvo szeszios de- 
szimts metu Alfred Fulton, 
kuris per penkiolika metu bu
vo dirbės ant Harvey E. Fun
derwhite ūkio. Ketvirta valan
da isz ryto vienas troko drai- 
verys pamate ta gaisra ir su
stojo prie Funderwhite namu 
ir visus prikėlė ir pasakė apie 
ta nelaime. Bet kol ugniagesiai 
pribuvo, tas namelis jau buvo 
ligi žemes sudegęs. Ugniage
siai spėja kad mažas pecziukas 
gal susprogo ir taip visa ta na
meli uždege.

kad mes negalime per daug pa
sitikėti ant divizijų ar kareiviu 
skaieziaus; mums reikia daug 
daugiau ginklu, kariszku tan
ku ri eroplanu.

Admirolas Sherman su ki
tais Armijos Generolas sako 
kad negalima investi instaty- 
ma kad, jeigu asztuoniolikos 
metu vyrukai butu imami, kad 
jie nebutu siuneziami in Užsie
ni kol jie sulauks devyniolikos 
metu. Jie sako kad tokis insta- 
tymas butu gramozdiszkas ir 
niekam nevertas. Jie sako kad 
jeigu nebus galima imti tuos 
jaunus vyrukus, tai reikes imti 
vyrus kurie turi daugiau negu 
dvideszimts penkis metus, ir 
reikes imti net ir ženotus vy
rus.

Reading, Pa. — Dvideszimts 
vieno meto amžiaus Herman 
Gehert, nuo Chestnut ulyczios 
West Reading, gavo koja nu- 
lauszti ir buvo taip sužeistas 
kai jo automobilius susini usze 
in stulpą ant Princeton viesz- 
kclio, apie szeszios mylios nuo 
Reading miesto. Jis buvo nu
veržtas in Community General 
ligonbute. Ligonines vežimo 
darbininkai turėjo jo automo
bilio duris iszpjąuti, pirm ne
gu jie galėjo Herman Gehert 
isztraukti.

VAGIS APMUSZE
MOTERĮ

Du Kitos Apvogtos
PHILADELPHIA, PA. —

Intartas jaunas vyras, dvide
szimts keturiu metu amžiaus 
William J. Monroe buvo poli
cijos suimtas. Jis parmusze ir 
apmusze septynios desžimts 
penkių metu amžiaus moteri, 
Ponia Ina Spencer. Jis nuo jos 
pasivogė tik doleri ir septynios 
desžimts penkis centus. Dvi 
kitos moterys buvo apvogtos.

Tas pirmas vagis buvo su
gautas, kai jis sėdėjo savo au
tomobilyje tik du skvieriu nuo 
tos vietos kur jis ta moteri bu
vo apvogęs.

Ponios Barbara Kaminski 
pinigu maszna buvo pavogta, 
kurioje buvo asztuoni doleriai 
ir rožanezius. Kitas vagis ap
vogė Ponia Mabel Winter, 
penkios desžimts asztuoniu me
tu amžiaus. Ji su savimi buvo 
turėjus keturios desžimts vie
na doleri.

24 DIVIZIJOS
ARMIJAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tenai viskas tvarkoj ir labai 
gerai mums iszrodo.

Generolas Collins sako, kad 
jis tikisi kad bus galima pa
siusti in Korėja dar dvi divizi
jas kareiviu. Bet jis perspėja

Raudonoji Taika

ABEJONES, 
NEAISZKUMAI

Namie Ginczai, Užsie
nyje Neaiszku

WASHINGTON, D. C. — 
Visu klausimu peržuirejimas ir 
patikrinimas, kaip Senatorius 
Taft yra pasakęs, jau dabar isz 
tikro prasidėjo.

Tie klausimai yra invairus 
ir baisiai painus, kaip tai: 
Kiek reikia kariuomenes; ar 
imti asztuoniolikos metu vyru
kus in vaiska; kiek ir kokiu 
ginklu dabar gaminti; ar in
vesti instatyma visus vyrukus 
imti in vaiska del kokiu dvieju 
metu; kaip žiūrėti in Tautu 
Sanjunga ir in jos kiszkiaszir- 
diszkuma; kaip nusistatyti 
kaslink Europos ir Tolimu Ry- 
tu, Azijos?

Tai tik keli isz tu klausimu, 
neaiszkumu ir abejonių, kurios 
dabar kamuoja musu ponus 
Vaszingtone.

Armijos Generolas Dwight 
D. Eisenhoweris nespėjo isz- 
važiuoti iB Eupspa. sutvarkyti 
ir nustatyti ta Atlanto sutarti, 
jau Amerikiecziai _ pareiszke 
kad jie abejoje kad kas gero isz 
to iszeis! Amerikiecziai netiki 
kad Europa prisidės prie to
kios visos Europos armijos.

Buvęs Prezidentas H. Hoo- 
veris pareiszke savo pasiprie- 
szinima tokiai armijai Europo
je, ir musu insivelima in Euro- 
kurio batalijom) priguli karei- 
pos politika.

, Senatorius R. Taft isz Ohio, 
grieszcziau pareiszke savo ne
pasitenkinimą ir asmeniszkai 
kaltino Prezdienta Trumana.

Vienas klausimas kuris turi 
būti tuojaus iszrisztas, tai yra 
Korėjos klausimas, kuru musu 
kareiviai mirszta, ir kur mums■ 
ežia pat dabar gresia pavojus.

Korėjos krasztas jau sunai
kintas, su žeme sulygintas; jo 
miestai sudeginti, namai pele
nuose; jo žmones iszvaikyti, 
iszrauti.

Vargiai kada nors buvo bai
sesne nelaime krasztui, kaip 
dabar Korėjai.

Senatorius Bridges reika
lauja kad Amerikos Adminis
tracija dabar aiszkiai ir vieszai 
paskelbtu kara priesz Komu- 
nistiszka Kinija, duotu parama 
ir pagelba tautininkams Kinie- 
cziams, ir parodytu Komunis
tams ir Sovietams kad mes te
nai baiku nekrecziame.

O Trumanas dar vis laukia, 
dar vis praszi kad Kimunistai 
Kiniecziai gražumu sutiktu 
liautis kariavę Kirejoje. Tuo 
paežiu sykiu, musu atstovai 
Tautu Sanjungoje stengiasi in- 
tikinti kitus atstovus kad Tau-

Komunistai Amerikoje 
slapstosi ir užsigina kad jie 
Komunistai kai jie buvo su
imti. Bet Italijoje jie vieszai 
savo propaganda varo. Bo
logna mieste, Italijoje, visi 
darbininkai komunistai, 
kaip ir szita mergina ant 
savo maszinu turi pasikabi

nę korteles. Ant tu korteliu 
raszyta: Szita maszina nie- 
didelemis literomis yra pa- 
kados negamins ginklu del 
karo.” Komunistai stengiasi 
savo propaganda vesti 
priesz vakariniu Europos 
krasztu Atlanto sutarti.

□ o o

LENKAS VYSKUPAS 
SUIMTAS

Du Kunigai Pasmerkti 
Iki Gyvos Galvos

• ISZ LENKIJOS. — Lenku 
Vyskupas, Czeslaw Kaczmarek 
buvo suaresztuotas savo na
muose. Kielce miesto virszinin- 
kas pranesza kad daug kitu 
bus suaresztuota, kaip buvo 
dažinota apie kitus iszdavikus, 
per teismą keliu razbaininku, 
kurie prisipažino ir kitus inta- 
re. Krakuvos teismas nuteisė 
du kitu kunigu iki gyvos gal
vos in kalėjimą už savo kraszto 
iszdavima. Teismas sako kad 
desžimts kitu bus panasziai nu
teistu už iszdavikystes darbus 
priesz esamaja valdžia.

SUWON MIESTAS 
5-ta SYKI UŽIMTAS

tu Sanjunga paskelbtu Kinija 6—Virszininkai turi duoti 
užpuoliku ir nutrauktu visus raportą apie visus kurie per 
dipliomatijos ir prekybos san-j daug sveria ir turi juos pri- 
tykius. versti eiti pas gydytoja, kuris

Tai iszrodo kad Trumanas ir, jiems patars kaip tuos laszi- 
visa jo ta Administracija turi nius nusikratyti.
tik ta viena atsakyma, iszrisi- j-------------------------
ma: laukti ir praszyti..

Szitoks neaiszkumas labai 
apsunkina Generolą D. Eisen- į 
howeri Europoje, nes Europos 
krasztai labai akyliai seka mu
su politika ir musu darba na
mie ir Azijoje. Jie sako, jeigu nuo 
mes negalime atsilaikyti toje tos 
mažoje Korėjoje, tai ka mes mainieriai negali gauti dau- 
galesime padaryti Europoje?

3 KAREIVIAI SUIMTI

Komunistai Laiko Juos
Berlyne

BERLYNAS, VOK. - Trys 
Amerikiecziai kareiviai nety-j 
ežia perženge in Sovietu valdo
ma Berlyno dali ir buvo tuo
jaus suaresztuoti. Visi trys bu
vo iszeje zuikiauti.

Rytu Berlyno dalies polici- 
jantai juos tuojaus suėmė ir 
jie dabar randasi kariszkame 
kalėjime. Alijantu atstovai yra 
pareikalavę-kad tie raudonieji 
tuos musu kareivius paleistu.

PERSPĖJA
PILVUOCZIUS ..."
Turi Prie Karo 

Prisirengti
TOKYO, JAPONIJA. — 

Brigados Generolas Bryan L. 
Milburn, po kurio priežiūra 
yra Tokyo miesto kareiviai, 
iszleido grieszta insakyma, kad 
visi turi prie karo prisirengti. 
Savo insakyme jis pastebėjo 
kad:

1— Per daug karininku ir 
kareiviu dabar per stori, pil
vuoti.

2— Jie per daug ir per gerai 
valgo ir geria.

3— Visi turi daugiau dirbti, 
savo raumenis iszsimanksztyti 
ir netinginiauti.

4— Virszininkai turi prižiū
rėti, kad visi kareiviai butu
tinkamai prisirengė del karo.

5—Pilvuocziai turi susival
dyti save valgyme ir gerime.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SUSZALDE
KASZTUS, ALGAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Sausio dvideszimts penk- 
dienos, tai reiszkia, kad

giau, nežiūrint to naujo kon-
trakto.

Bet szeimininkei mažai ka 
reiszkia visas szitas lermas 
Vaszingtone. • Viskas jau ir 
taip buvo paszieliszkai pabran
gus priesz ta Instatyma, kad 
szeimininke vistiek turės bran-
giai už viską mokėti!

Šzitokis Instatymas butu 
buvęs geras, jeigu valdžia butu 
nustaezius tas algas ir tuos 
kasztus kurie buvo pernai per 
szi menesi. Bet, mums iszrodo 
kad ežia yra per mažai ir per 
vėlai nuveikta pernykszcziu 
metu reikalingas darbas.

BARZDOS
UŽDRAUSTOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vis, kad jis ir ženklo neturėtu 
ant savo drabužiu.

Ir kas dar buvo svarbiau, pa
stebi laikrasztininkai, kurie 
buvo Japonijoje per ana kara, 
yra tai kad Rytuose labai retai 
vyrams pasiseka didele barzda 
užsiauginti, ir taip būva gali
ma juos greitai pažinti.

Bet Major Generolas Ruffne- 
ris dabar insako visiems nusi
skusti savo tas barzdas. Jis sa
ko kad tie kareiviai barzdų ne- 
neszioja namie, tai kam ežia 
reikia ant karo frunto.

INDIJA KALTINA
AMERIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

‘‘Amžina atsilsi” visai tai 
Sanjungai, jeigu tokie ubagai 
gali savo ožius varyti!

Pinigiszkas Vajus del gydymo Paralyžiaus 
prasidėjo Jan, 15 diena ir tesis iki Jan. 31 dienai.

Czia, szitoje senoje Korėjos 
sostinėje, Amerikiecziai pir- 
miausis stojo in kara; czia pir
mieji musu kareiviai krito; 
czia Komunistams pirmueziau- 
sia buvo kelias pastotas.

Nors visas miestas visiszkai 
panaikintas, bet tenai likusie
ji žmones, daugiausia motoru 
ir vaiku, iszlindo isz sugriautu 
skiepu ir urvu ir sveikino su- 
gryžusius Amerikieczius.

Amerikos kariszki eropla- 
nai per visa diena daužė prie- 
szo tvirtoves. Tik kelis sykius 
Komunistu eroplanai iszdryso 
susitikti su musu lakūnais pa
dangėse. .

Amerikiecziai dabar laukia 
ir net jieszko prieszo, kuris ty
li ir insikases tupi. Matyti kad 
Komunistai laukia dažinoti 
kiek Amerikos ir Tautu San- 
jungos kariuomenes czia ran
dasi, pirm negu jie koki žings
ni ims.

Kai kurie karininkai sako, 
kad dabar nėra reikalo vytis 
priesza ar ant jo pultis, nes 
žiema isznaikins baisiai daug 
prieszo kareiviu. Jie neturi 
tokiu sziltu drabužiu ir tokios 
gero priežiūros kaip Amerikie
cziai, ir daug ju žūva nuo szal- 
czio. Komunistai neturi tokiu 
gerai intaisytu ligoniniu ar 
daktaru ir slaugiu kaip Ame
rikiecziai, ir už tai jie daug 
daugiau nukenezia nuo szalczio 
negu Amerikiecziai, kurie yra 
gerai pavalgė ir sziltai apsi
rengė.
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