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Keistas Kiniecziu Klausimas
*

Isz Amerikos
KAIP RUOSZTIS

PRIE KARO

Senatorius R. Taft Pa-į 
taria Ginkluotis; Kitus•

Ginkluoti

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius R. Taft, intardamas 
Prezidentą Trumana, ir nesu-! 
tikdamas su buvusiu Preziden-

Paskutinis Patarnavimas

tu Hooveriu, sako kad musu 
karas priesz Komunizmą yra 
karas skersai ir iszilgai visa 
pasauli. Bet, jis prideda, “mu-l 
su pirmutinis darbas, pirmu-, 
tine pareiga save apsiginkluo
ti, savo kraszta gerai apsaugo
ti.”.

Sztai kaip jis pataria ruosz-

SENATOR
ROBERT TAFT

Amerikiecziai Marinai, 
kareiviai sustoja kariavę del 
valandėlės atiduoti paskuti
ni patarnavima savo drau
gams, kurie krito Hungnam 
mieste, kai jie stengiesi su
laikyti Kinieczius Komunis
tus ant to frunto. Czia pir
mutines Marinu kapines.

Prie szito miesto Marinai

su kareiviais drąsiai pastojo 
kelia Komunistams. Didis 
kariszkas laivas “Missouri” 
buvo priplaukęs prie kranto 
ir pleke tuos Komunistus su 
savo dideliais karabinais, 
anuotais. .Bet nežiūrint viso 
to, Amerikiecziai buvo pri
versti pasitraukti.

a □ □

tis prie karo su Komunizmu:
1— Pripažinkime Tautu San- 

jungos intaka pasaulio tarybo
je, bet nepamirszkime kad ta 
Tautu Sanjunga yra bejiege, 
kad ji nei vieno ginklo nebetu
ri.

2— Padekime visiems krasz- 
tams, kurie randasi ant salų.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ambasadorius Rusijai

Alan' G. Kirk, Amerikos 
Ambasadorius Rusijoje, par-
važiavęs in Amerika sako 
kad jam nebuvo valia su Sta
linu pasiszneketi per septy
niolika menesiu, ir kad per 
ta laika Sovietu slapta poli
cija seke kiekviena jo žings
ni. .

PERSPĖJA
PREZ. TURMANA

WASHINGTON, D. C. — 
Keli Trumano isztikimi ir geri 
draugai jam dabar pataria kad 
jis neraszytu daugiau laiszku, 
kuriuos jo prieszai renka ir 
paskui kitiems rodo, koks dur
nas yra musu Prezidentas J 
Augszcziausio Teismo Teisė
jas Vinson, Iždo Sekretorius 
Snyder ir kiti pataria Prez. 
Trumanui daugiau neraszyti
tokiu laiszku, kaip ta kuri jis 
buvo paraszes apie Marinus. 
Bet iszrodo kad Trumanas yra 
storžievio budo ir neį savo ge
riausiu draugu neklauso, ir da
ro kas jam patinka.

Prez. Trumanas jau kelis sy
kius prasiszoko su savo laisz- 
kais tiems kurie jam nepatin
ka.

! dabar gera bizni rado. Daug 
žmonių neiszgali pirktis nauja 
automobiliu, nes iszmokesczio 
mokėjimai yra valdžios suvar
žyti. Reikia turėti ant rankos 
mažiausia treczdalis naujo au- 
tomobiliaus kasztu. Tai žmones 
dabar perkasi antru ranku au-; 
tomobilius. Sztorninkai ir taip1 
sau biznieriai sako kad jiems 
nereikia nei garsintis, nes žmo
nes viską perka.

KAS TAI YRA
KASZTU, ALGŲ 

SUSZALDYMAS?
—

WASHINGTON, D. C. — 
Kasztai visu daigtu ir algos 
darbininku nustatytos. Neva
lia vienu pabranginti, kitu pa
kelti. Beveik visu daigtu kasz
tai nustatyti, iszimant ūkinin
ku tavora ir vaisiu nuo ukes.

Nei kompanija nei sztornin- 
kas, nei buezierys gali dabar 
bet ka parduoti už brangiau 
negu jis pardavė tarp Gruodžio 
(Dec.) devynioliktos dienos ir 
Sausio (Jan.) dvideszimts 
penktos dienos.

Jam valia, jeigu jis nori, pi
giau parduoti, bet ne brangiau!

Ūkininkai gali savo ukes 
vaisius pabranginti, pakelti iki 
valdžios nustatytos prekes. 
Szita preke yra ūkininkams 
jau seniai nustatyta. Jeigu jie 
tiek negauna už savo ukes vai
sius, tai valdžia prideda.

Szitas bendras suszaldymas 
kasztu ir algų bus vėliau per
mainytas ir pritaikintas prie 
atskiru klausimu.

Kompanijos ir darbdaviai 
negali, kad ir norėtu dabar pa
kelti darbininkams algas. 
(Kaip tik už tai mainieriai da
bar baisiai pyksta.)

Szitas suszaldymas yra tik 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Indija Vela Praszo
Daug Maisto
Isz Amerikos

Viesulas, Sniegas Ir Pagos Pa
dare DaugBledies Suvien. Vals; 
Amerikos Gen, D, Mac Arthur as 
Praszo Pavelinimo Bombarduo
ti Kinijos Miestus Ir Fabrikus;
Rusai Turi 2,800,000 Kareiviu
Tarptautines Apsaugos 

Virszininkas

Gemblerys Liudija

PERKASI IR
KRAUNASI

Žmones Bijosi Kad 
Viskas Pabrangs

—

WASHINGTON, D. C. — 
Žmones dabar visko perkasi ir, 
sau kraunasi. Jie sako kad jie 
dabar nežino kaip ilgai bus ga
lima visko pirktis, ir jie teipgi 
sako kad jie yra tikri kad vis
kas baisiai pabrangs, kai tik 
karas bus paskelbtas.

Jie dabar perkasi ir krauna
si tokiu dalyku, kaip nuova-
laczku, paklodžių, blanketu, 
vyriszku drabužiu, baltu 
marszkiniu, apatiniu, szaldytu- 
vu, refrigeratoriu, pecziu ir 
taip mažesniu inrankiu del 
virtuves.

Ir antru ranku automobiliai

Edward P. Jones, kuris 
sako kad dabar jis jau nieko 
bendra neturi su gemblerįais 
ir panasziais žulikais Chica- 
goje, dabar Senatoriaus Ke 
fauver komisijai liudija ir 
pasakoja apie tuos kurie da
bar veda isz pinigu loszimus.

KASZTAI IR ALGOS

Vaszingtonas Nežino
Ka Daryti

WASHINGTON, D. C. — 
Valdininkai ir didžiūnai Vasz- 
ingtone dar vis peszasi tarpu 
saves ir nežino ka daryti kas- 
link kasztu ir algų. O tuo tarpu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KORIECZIAI 
NUSISKUNDŽIA”

Amerikiecziai Degina, 
Griauna Ju Namus

KORĖJA. — Pietų Korėjos 
piliecziai dabar jau ima protes
tuoti ir nusiskundžia kad Ame
rikiecziai, besitraukdami nuo 
Komunistu degina ir griauna 
visus namus. Jie sako kad 
Amerikiecziai jau kelis miestus 
ir daug mažu miesteliu isznai- 
kino. I

Jie nusiskundžia Amerikos 
Armijos karininkams, kad jie 
tokio darbo tikėjosi isz Komu
nistu, bet ne isz Amerikiecziu. 
Jie sako kad jie dabar neturi 
nei pastoges.7

Amerikos Karo Sztabas už- 
jauezia tuos Korieczius, bet 
sako kad musu kareiviai jau 
brangiai yra užmokėję už ta 
mokslą. Jie iszmoko kariauti 
taip kaip tie Komunistai ka
riauja. Komunistai au kelis sy
kius musu kareivius užžklupo 
isz “tuszczio” miesto. Tie Ko
munistai slaptomis sugryszta 
in apleista miestą, pasikavoja 
tuoszcziuose namuose ir paskui 
isz paszalu puolasi ant Ameri
kiecziu.

Už tai Karo Sztabas yra in-Į 
sakes visoms armijoms viską 
sunaikinti, viską sugriauti, kai‘ 
jie isz kurios vietos traukiasi.

Prezidentas Trumanas yra 
paskyręs Thomas Cabot, 
Bostono biznierių, kaipo pir
mininką tarptautines apsau-
gos komisijos. Szitos komisi
jos darbas yra suvienyti vi
su laisvu krasztu kariszkas 
jiegas.

GEN. Mac’ARTHUR

TRAUKIASI

Sustos Prie Pusan 
Miesto. Laukia 
Tautu Sanjun- 
gos Nutarimo

KORĖJA. — Ka Kinijos Komunistai 
dabar rengia ir prie ko jie eina, sudaro 
painiausia ir keiseziausia Amerikiecziams 
klausima.

Kiniecziai butu galeje stumtis pirmyn 
skersai Han upe žemiau Seoul miesto, bet 
jie tenai sustojo ir net pasitraukė, kaip 
Armijos Sztabo virszininkas J. Lawton Col
lins mums pranesze.

Generolas Hoyt S. Vandenberg, Lakū
nu Sztabo virszininkas, apskrido visa ta 
vieta ir niekur nerado jokio prieszo.

Tie klausimai dabar neduoda ramybes 
musu karininkams: Ka Kiniecziai rengia ir
ko jie nori?

Generolai Collins ir Vandenberg sugry-
žo in Vaszingtona ir pasakė kad jie nieko
Korėjoje nesupranta. Jie duoda tris pa- 
aiszkinimus:

1—Kiniecziai Komunistai traukiasi. Ki
niecziu Treczia ir Ketvirta Armija traukia
si už tai kad Sovietai nepristatė gana ero- 
planu tas armijas apsaugoti ir apginti ant 
karo lauko. Tos armijos dabar traukiasi 
in Mandžiurija. Amerikos lakūnai yra nu-

KOR.EJA. —. Gen.. Doug- 
las MacArthur su savo armi- 
jomilrtraukiasi isz Korėjos. Jis 
besitraukdamas,... stengiasi kuo 
daugiausia Komunistu iszžu- 
dyti, pirm negu jis yra privers
tas isz kurios vietos pasitrauk
ti. Jis teipgi rūpestingai apsi
žiūri, kad kuo mažiausia Ame
rikiecziu kareiviu žutu ant tu 
fruntu.

Generolas Douglas MacAr
thur laukia kol Tautu Sanjun
ga nutars ka daryti apie Kore-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

trauke daug paveikslu, kurie parodo, kad 
tos armijos tikrai traukiasi. ■

2—Kiniecziai mus traukiasi giliau in
- •>.

Kinija, kur jie ketina mus apsupti ir su- 
naikinti. \ Jie taip, dare per Naujus Metus 
kai musu karininkai jau drąsiai pranesza 
kad musu kariuomenes Komunistus vejasi
o ant rytojaus musu kareiviai turėjo nesz- 
tis kaip tik greitai galėjo. Eina gandai

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Amerika turi praszyti pagel- 

bos isz Anglijos. Amerika pra- 
szo dideliu ir galingu inžinu 
del savo greitu eroplanu isz 
Anglijos, nes musu fabrikai ne
spėja juos pagaminti. 

• •
Pirmiau atomine bomba bu

vo tokia brangi padaryt, kad 
nebutu užsimokeje tokia bom
ba iszmesti ant mažesnio mies
telio ar ant paprastos tvirto
ves. Bet dabar tokios bombos 
gaminimas atpigo, ir tokia 
bomba tik tiek kasztuoja, kiek 
kasztuotu tiek pat dūlio pa
leisti ant tos paczios vietos. 
Kiek viena atomine bomba 
kasztuotu paleisti isz vieno 
eroplano, tiek kasztuotu pa
leisti tiek daug dūlio isz keliu 
eroplanu, kuriems reiketu 
daug dauugiau lakunu ir gazo
lino.

tukstanczius keliniu jau iszJ 
kirptu, bet negali gauti tinka-į 
mo audeklo del kiszeniu, ir už 
tai negali tas kelines dabar pa
siūti. Tas pats buvo ir per ana 
kara.

Eroplanu kompanijos stato 
daug prekybiniu eroplanu. Jos 
ketina sziais metais pastatyti 
apie szimta devynios deszimts 
tokiu eroplanu, kurie bus dvie
ju ir keturiu inžinu. Pernai to
kiu eroplanu buvo pastatyta 
tik septynios deszimts penki.

Nors Trumanas sako kai
sziais metais mos 
me penkis sykius tie 
bet vargiai taip 'but 
kara mums užėmė dvideszimts
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ANNA ROSENBERG
APSAUGOS SEKRE.

PAGELBININKE

ji vienu laiku lanke Komunis
tu susirinkimus. Kadangi ap
kaltinimas buvo padarytas, 
Senatas turėjo szi klausima ap
svarstyti, bet jokio užmetimo 
nerado. Atrodė, kad visas da
lykas buvo nesusipratimas ar
ba bandymas kaikuriu anti-

demokratiszku, anti-amerikie- 
tiszku elementu sziame krasz- 
te suunaikinti Anna Rosen
berg gera varda, garbe, todėl 
kad ji Žydu kilmes. Bet kadan
gi buvo iszteisinta ji gali dabar 
laisvai tęsti savo darba kuria
me ji turi platu patyrimą. —C.VASARIS — FEBRUARY

pasistatys!-,
eroplanu (
Per ana svarbiai vietai.

keturis menesis, du metu pen
kis sykius tiek eroplanu pasi
gaminti. Naujieji eroplanai yra, 
didesni ir sunkiau juos pasta
tyti. Sziandien reikia keturiu 
darbo valandų daugiau nuo 
kiekvieno darbininko tokius 
eroplanus pastatyti.

Eina gandai kad Amerikos 
valdžia ketina sutverti “Užsie
nio Legijona,” kuri sudarytu 
tie kareiviai, kuriu krasztai ne
priguli prie Atlanto Sutarties, 
bet teipgi nėra po Sovietu Ru
sijos nagaika. In toki “Užsie
nio Legijona” stotu szimtai 
tukstancziu vyru, kurie yra 
amžini prieszai Komunistu.

Prezidentas Trumanas yra 
Kongresui staeziai pasakęs 
kad jis yra pasirengęs dar dau
giau musu kareiviu pasiunsti 
in Europa, jeigu jis matys kad 
ju tenai reikia. Bet jis laukia 
kol Generolas Eisenlioweris su- 
grysz ir jam pasakys kaip da
lykai tenai stovi.

Yugoslavijos valdžia dabar 
nenori prisipažinti, bet tenai 
baisi klaida buvo padaryta, ne 
taip jau seniai. Yugoslavai 
parsitraukė keletą Vokiecziu 
mokslincziu ir agranomu, ku-į 
rie, rodos buvo Yugoslavams 
palankus ir ėjo už Tito. Jie nu
galabino szimtus kiaulių, kar
vių, arkliu ir kitu galviju, pa- 
cziepindami juos su trucyzna. 
Paskui visi jie pabėgo. Pasiro
do kad jie buvo Stalino rėmė
jai ir nusistatė priesz Yugo
slavia ir priesz Tito.

Eina gandai kad Generolas 
Eisenlioweris pasirinks Pran
cūzą Generolą Alphonse-Pierre 
Juin kaipo savo pagelbininka 
Europoje. Taip ir gali būti, nes 
kaip dabar iszrodo, tai Prancū
zija sudarytu didžiausia pėsti
ninku armija. Tokis paskyri
mas teipgi pritrauktu Prancū
zijos politikierius ir diplioma- 
tus ardžiau prie szito Europos 
apginklavimo.

Sovietai dabar gera bizni 
varo Afrikoje, isz kur jie gau
na szvino, vario, plieno, gele
žies, cobalt ir tantalum ir kito
kios rudos. Jie szitaip ta savo 
bizni varo: Pietų Amerikos 
biznieriai perkasi daug dau
giau to tavoro negu jiems rei
kia; paskui jie visa ta tavora 
atiduoda Sovietams, kurie 
jiems užmoka per Szveicarijos 
bankas ant palszyvu vardu.

' 1 • • ™

Eroplanu. kompanijos sako 
kad jos nepabrangins savo bi
lietus, tikietus del kelionių.

Valdžia jau rengiasi vėl pra
dėti rinkti geleži ir plieną, kaip 
buvo daroma per ana kara.

Amerikos fabrikantai tikisi 
visko daug daugiau pagaminti 
per sziuos metus. Karo Sztabas 
dabar jau iszleidžia didelius 
orderius, kontraktus del viso
kiu daigiu del apsiginklavimo.

Bet biznieriai nenori nei 
žmonėms, nei kompanijoms, 
nei valdžiai prižadėti, kad jie 
tiek ir tiek tokio tavoro jiems 
pristatys už keliu sanvaicziu ar 
menesiu, nes jie nežino kiek tas 
tavoras kasztuos ir kiek jie ga
lės pareikalauti. Jeigu jie da
bar prižadėtu, jie turėtu nu
statyti kiek tas tavoras kasz
tuos. O jie sako kad jie to nega
li dabar pasakyti.

Kompanijos, kurios siuva 
vyru kelines dabar nusiskun
džia. Jos sako kad jos turi

Mainieriu bosas John L. Le- 
wisas yra pasakęs kad mainie- 
riai nenori kad valdžia kisz- 
tusi in ju reikalus, ir kad jis 
nesutiks leisti valdžiai nustaty
ti kiek mainierys gali uždirb
ti.

Pypkes Durnai

Ar Atsimeni
Ar atsimeni
Kai tu sakei,
Viena vakara,
Ne taip seniaia,
Kai žvaigždes Juokiesi 
Padangėse,
Kai mudu ejome
Per sniegą?
Ar atsimeni
Kai savo meile
Prižadėjai man;
Ir man sakei
Kad tavo meile amžina, 
Kaip tos žvaigždes amžinos?
Dabar tos žvaigždes
Jau nublukusios, 
Ir sniegas ne tas pats.
Nes tu iszvažiavai;
Nesugryžai.

******
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WASHINGTON, D. C. — 
Senato užgyrimas Anna M. Ro- 
senberge paskyrimo in Apsau
gos Sekretoriaus padedeja, ku
riai pavesta mobilizacijos rei
kalai, šukele plataus patenki
nimo. Szis paskyrimas irgi pa
neigė nepagristus szmeižtus 
priesz szia svetimos kilmes at
sižymėjusia visuomenininke, 
kurie Apsaugos Sekretorius 
Marshall iszrinko ir Preziden
tas Trumanas patvirtino sziai

Ji gimė Budapešte, Vengrijoj 
atvyko in szi kraszta 1912 me
tuose būdama 10 metu amžiaus 
ir su szeimyna apsigyveno 
Bronx, New Yorke. Jos vardas 
tada buvo Anna M. Lederer. Ji 
lanke New Yorko miesto mo
kyklas ir aplaike pilietybe 1919 
m., isztekejo už Julius Rosen
berg szio miesto biznieriaus. 
Nuo 1924 m., ji tarnavo kaipo 
darbo ir visuomenes reikalu 
eksperte. Ji dažnai buvo pa
kviesta tartis su Prezidentu F. 
D. Rooseveltu ir Mayoru La 
Guardia del in vairi u darbo vei
kimu.

1934 metuose, kada ji buvo 
tiktai 32 metu amžiaus, ji tar
navo National Recovery Ad
ministracijoj (agentūra kuri 
buvo per depresija. Jos tikslas 
buvo nustatyti lygia konku
rencija industrijoj) ir greitu 
laiku ji pasidarė to rajono di
rektore. Tarp 1936 m., ir 1942 
m., ji buvo Social Security 
Board rajono direktore. Per 
Antra Pasaulio Kara ji buvo 
paskirta War Manpower Com
mission direktore viena isz 
svarbiausiu vietų szioj szalyj, 
New Yorko mieste. Tarp jos at
sižymėjusiu darbu, yra prista
tydamas 20,000 darbininku del 
Henry J. Kaiser karo produk
cijos darbams prie Pacifiko 
krantu; studija New Yorko 
valstijos ūkio darbu trukumu, 
ir invedimas labai reikalingos 
veikimos Darbo Pirmenybėms 
industrija miestui, Buffalo, 
New York.

1944 ir 1946 m., ji buvo as
meninis atstovas, pirma, Pre
zidentui F. D. Rooseveltui ir 
vėliau Prezidentui Truinanui 
Europos Karo Teatre, kur ji 
praneszavo apie grįžusiu ka
reiviu veikimus. Už szia misija 
ji gavo pagyrimus isz Gen. Ei
senhower ir Generolo Omar 
Bradley. Gen. Eisenhower Ali- 
jantu Vyriausias Vedėjas jai 
paskyrė Medal of Freedom 
1945 m., pirmas toks paskyri
mas civiliui, ir Prezidentas 
Trumanas jai suteikė ordiną, 
įsu Medal of Merit, 1947 m. Pa
staraisiais metais Ajma M. Ro
senberg dirbo prie Rockefeller 
instaigu iszdirbystos veikimu 
skyriuje ir tarnavo kitoms pa
našioms instaigoms. Ji irgi bu
vo mobilizacijos ekspertas su 
Kariuomenes ir Laivyno Karo 
Amunicijos Taryba ir Tauti
nėj Apsaugos Rezursu Kontro
lei.

Anna Rosenberg naujausias 
paskyrimas yra aukszcziausias 
kada nors atsiektas moters mu
su militarinese instaigose, ir 
kada Gen. Marshall ja parin
ko tai vietai, garbe buvo su
teikta netik jai, bet galimy
bėms kurias szis krasztas su
teikia visiems savo piliecziams. 
Už tai buvo pasigailėtina kad 
buvo pastangų sulaikyti jos pa
skyrimą. Buvo užmetimas kad

Vasaro menesis paszvens- 
tas del Jėzaus Užslėptojo gy
venimo. Menulio permainos: 
Jaunutis, 6 diena; Prieszpil- 
nis, 13-ta diena; Pilnatis, 21- 
ma diena ir Delczia, 28-ta 
diena. Ūkininku Priežodžiai, 
Jeigu per Grabnyczias saule 
szvieczia tai tikėkimės szal-

czio ir sniego. Ant Szv. Mo
tiejaus jeigu ledas tirpsta, tai 
netrukus bus jis kietas. Jei
gu nuo sziauriu tame mene
syje vejas szaltas puczia, bus 
vaisingas metas, o jeigu to 
vėjo neturime Vasario mene
syje, tai Balandžio menesyje 
tikrai bus.

Naujas Lietuviu Transportas
Sausio (Jan.) 31 d., laivu 

“General Blatchford” in New. I Yorka atvyko szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Andriekus: Erna, Detroit, 
Mich. — Alejunas: Juozas, in 
Worchester, Mass. — Balike- 
na.s: Luiza, Detroit, Mich. — 
Butkus: Vincas, Viktorija, Po
vilas, Cicero, Ill. — Butkus: 
Česlovas, Chicago, Ill. — Czi- 
žauskaite: Sofia, Springfield, 
111. — Dabusis: Viktoras, Chi
cago, Ill. — Gadeikis: Bronius, 
Brone, Regina, Philadelphia, 
Pa. — GrOgeckas: Stasys, Wil
liamsport, Pa. — Giedraitis: 
Vytautas, Hartford, Conn. — 
Gobis: Stepas, Ozone Park, L. 
L, N. Y. — Grikszis: Ona, 
Greenfield, Mass. — Kalvatiis: 

’“Stasys, Marija, Joana, Marija, 
S. Boston, Mass. — Karp: Eus-
tach, Aleksandra, Aleksander, Jūrate,

tė, Donatas, Chicago, Ill. 
Kameklis: Jonas, Chicago, Ill.
— Kviklys: Bronius, Brone, 
Rūta, Veronika, Chicago, Ill.
— Laurinaviezius: Alfonsas,
Elizabeth, Alfonsas,_ Chicago, 
UI. — Makejevas: Zinaida, Ida 
Cambridge, Mass..— Menkeliu- 
nas: Juozas, Vincenta, Vincas, 
Worcester, Mass. — Nesukai- 
tyte: Stase, Merion, Pa. — Pa
lubinskas: Jurgis, Sofie, Chris
ta, Washington, D. C. — Pui
da: Juozas ----------- Pūras:
Jonas, Georgetown, UI. — Ra
šytinis: Antanais, Brooklyn, N. 
Y. — Styrbys: Pranas, Ona, 
Raimundas, Brockton, Mass.— 
Sudnagis: Martin, Worland, 
Wyo. — Tarnoszaitiene: Emili
ja, Diksas: Algimantas, Chris
ta, Detroit, Mich. —- Trusku- 
nas: Juozas; Irena, Kestutis,

Chicago, Ill. — Valai
tis: Petras, Chicago, Ill. — Vi- 
lutis: J uozas, Klaudija, Riman
tas, Vitalija, Detroit, Mich.

— BALE Centras
d EJ □

Yonkers, N. Y. — Kimbiraus- 
kas: Juozas, Vanda, Veronika, 
Ona-E., Juozas, Paulius, Biru- 
ta, Marija, Detroit, Mieli. — 
Kavaliūnas: Jonas, Ona, Sigu

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 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-

SKAITYKIT - “SAULE

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
liau skio, su nekurais naudin 
gaiš padėjimais. 25c.

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

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- j 
ežio iszimta isz Lietuviszku už-1

lieku. Su paveikslais. 177. di 
Heliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Jla isz maiszo iszlins, Apie uo 
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, 
Kol era, 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.

.\o. 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. 176^2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

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

No. 148 Dvi istorijos apie 
Jena ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukag 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. *

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.1

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. 15 c.

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 tia 
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. 
ĮfAV 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
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PLATINKI!'!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

” - PLATINKI!

Viesz. Jėzaus ir
...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- f 

cziausios, mieganczios 
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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gUVO tai gražus žmogus.
Augsztas ugnis, storas 

sprandas, platus pecziai primi
ne Samsoną, kaip ji perstatė 
žmonių padavimai. Diedele 
burna su rusvoms akimis, ere
lio nosis, ilgi ūsai ir siaura, iki 
juostai siekianti barzda, darė 
inspudi galybes. Rūbai jo bu
vo brangus ir skaistus, galvos 
parėdus 'buvo padarytas isz 
brangiausios medegos. Ženge 
visados neiszpasakytai lėtai, o 
eidamas per miestą niekam ne
atsiliepdavo apt pasveikinimu. 
Puikybe ir jausmas augsztumo 
ėjo priesz ji, perskirdami mi
nias.

Vadinosi Joel. Synhedrione 
jis buvo vartojamas del paro
du. Atskaitydavo nusprendi
mus, sūdo nutarimus ir kalbė
davo pamokinimus.

Atsistojas szventinyczioj ant 
pakylimo jis iszrode iszkilmin- 
gai. Gilus jo balsas skambėjo 
lyg vario dūda, pucziama ga
biausio muzikanto. Intalpa jo 
kalbu buvo visados gerai pri
rengta. Tas kalbas sustatydavo 
žmones žinanti tiesas ir gerai 
vartojanti kalba. Joelis skelbe 
ju žodžius savo puikum balsu, 
priduodamas iszkilmes savo 
veidu. Kada jis atsiliepdavo, 
hiinios tylėjo ir klausė ir kiek
vienas balsas sieke giliai in ju 
szirdis. Per tai visokius nu
sprendimus, praneszimus, atsi
liepimus, pamokinimus, iszei- 
nanczius isz Synhedriono, žmo
nes junge su ypata Joeliaus, 
priduodami jam didžiausia 
varda tarp septynesdeszimts 
sąnariu Augsztosios Rodos. Jo
elis laikui bėgant ir pats pra
dėjo taip mislyti, juo labiaus, 
kad kiti sanariai, kada jis sto
jo priesz žmones, stovėjo prie 
jo su didele paguodone, pakuo
dami jam pergamina ir patar- 
nauami jam, idant priduoti to
kiu budu didesne svarba tam, 
ka jis skaitė.

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kris tušo, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

No. 202 No vena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 10c.

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

No. 196 Stacijos 
varija, 10c.

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

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officiurn 10c.

Užsisakant knygas,

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

pagal

Serap-

reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

Intikejo Joelis in savo dide
le iszminti ir 'ypatinga savo 
svarbumą. Tikėjo ir jautėsi la-

**-***X-********-******-******

BALTRUVIENE 
♦-*-*-*• *-*■*•****-*-**-*-**■********* 

Randasi Springville dvi 
merginas, 

Labai josios puszinasi, 
Mat augsztai neszasi, 
Visus tik traiike per 

dantis, 
Ir užkabina moterėles.
O ir paezios vyrukus 

turi, 
Nes ant to nežiūri, 

Ba viena su stiklina 
aki, 

O kita beveik 
kuprota, 

Mat, ir tai merginos 
neva.

Vyrams in akis szoka, 
Ir kitas liežuvnauti 

moka.
Josios visiems dakako, 

Nes kožnas pamatęs,
Net ir pasikrato.

Jeigu mergeles teip 
darysite,

Ir vyro jokio 
negausite.

* * *
Jeigu mergina be 

prisiriszima, 
Eina už bile kokio 

vvrnpn vyruko,
Kad tik iszteketi, 

Ant nieko nežiūrėti, 
Kokis josios gyvenimas 

bus, 
Kad ir kaili skus.

Jeigu ne bus gerai, 
Tai su kitu in svietą 

iszrunis, 
O jeigu vyras numirszta,

Tai greitai apie ji 
užmirszta.

Mažai žinome tokiu 
moterėliu,

Ka tikrai myli ir 
verke savo vyra.

*
Netoli Džiores steito, 
Visokiu mergeliu ten 

galima suraste.
O apie vyrukus, 
Nėra ka sakyti. 

Veluk apie tai nutylet. 
Nes tie vyrukai vargingi 

sutvėrimai, 
Pinigu negali turėti, 

Ba turi tuoms merginoms 
fundyti, 

Už tai jie yra
biedni, 

. , t

Ba merginos jos 
tki fulina, 

A kada pinigu 
iszvilioja 

Tada apie vyrukus 
nedboja,

Žinoma kur daug 
merginu, 

Ten viena kita per 
dantis trauke, 

Ir net in plaukus 
kabinasi, 

Visko dabar nepasakysiu, 
Ant kito karto 

pasiliksiu. 

bai laimingu. Niekas nedrums
tė szaltinio jo mineziu. Dideli 
jo turtai didinosi kasdiena. 
Vaikai jo buvo sveiki, turtingi, 
paguodoti ir lyginai laimingi. 
Ir rodosi Joeliui jog ka Dievas 
aprinko, tam suteikė daug tur
tu, idant galėtu jo valia pildy
ti.

Rodėsi jam taipogi jog ne
turtėliai yra aukos savo nuodė
mės arba tėvu kaltes. Be kal
tes ir nuodėmės, pagal jo nuo
mone, niekas negalėjo būti pa
vargėliu. Jis nejautė savyje 
jokios kaltes ir buvo turtingas, 
o isz tos pavargėliu minios kas 
kartas vede ka nors ant sūdo 
ir baudė. Slidžia Joel mate, 
kiek tai buvo vagyseziu, ap
kalbu, svetim-moteriavimu, 
kiek syk varda Vieszpaties be
reikalingai minėjo. Mate, kiek 
buvo szehnyscziu ir nemaldin- 
gumo, kiek pasikėsinimu ant 
svetimos moters ir neteisiu 
gimdymu, kiek nuoszimcziu 
pleszimu ir neteisingu liudi
ninku. Kodėl tie kaltininkai 
paėjo isz prasezioku? Kodėl ne
buvo ne vieno isz tarpo Peru- 
szim? Per tai supratimas apie 
praseziokus jo galvoje buvo 
sujungtas su supratimu apie1 
neteisybe. Už tai-gi neapkentė 
praseziokus taip lygiai, kaip 
nuodėmė.

Ypatinga neapykanta jaute 
del muitininku kurie buvo gar
sus savo apgavystėms. Niekino 
juos ir dėlto, jog niekados ne
galėjo atsipraszyti nuo mokes- 
cziu, kurias baisiai nemego 
mokėti.

Szventinyczioj pasirodydavo 
keturis kartus in sanvaite ir 
meldėsi sziais žodžiais:

“Dekavoju tau, Pone, jog 
sutverei mane Joeliu, sūnumi 
Azaro, turtingo žmogaus, sū
naus Haskelio turtingo žmo
gaus, sunaus Jokūbo, turtingo 
žmogaus.

“Taipgi dekavoju tau, Pone, 
jog davei man ugi augszta, vei
dą gražu, kuris man suteikia 

! 1 ržinomu guodone. Jog 
man iszminti smarkia, 
dora ir gražu 'baisa.

“Jog leidai mane teisingu, 
ne melagiu, ne apgaviku, ne 
liežuvninku, ne paleistuviu, ne 
bliuznierium, ne atskalūnu ar
ba mažtikiu.

“O taip-gi dekavoju tau, Po
ne, jog iszrinkai mane in Syri- 
hedriona, jog pastatei mane už 
sudžia, kuris sudija kitus, o 
pats nėra sudijamas.

“O da tau dekavoju, Pone, 
jog mane nesutverei prasezio
ku, pavargėliu, niekszu, kvai
liu, melagiu.

“Jog mane nesutverei ne 
piemeniu, ne dailyde, ne asilu 
vediku, ne mėsininku, ne par
davėju gyvuliu ant aukų, ne 
tarnu, ne muitininku, kaip tas, 
ka užpžakalyj manes muszasi

in krutinę ir sako: Dieve buk 
mielaszirdingas del manes 
grieszno.

“Ir kada sau prisižiuuriu, 
džiaugiasi dvasia mano ir szlo- 
vina tave, Vieszpatie, už tavo 
iszminti, tavo tobulumą, už ta
vo atskyrimą žmonių vieno nuo 
kito.

“Už tai, jog su manim taip 
pasielgei, matau tavo prielan
kumu ir pildysiu tavo Instaty- 
ma o bausiu visus, kurie bus 
atvesti in suda priesz mano vei
dą.

“Garbe tau, Vieszpatie, ant 
augsztybiu Tu esi, kuris sutve
rei mane, kaipo paveiksią žmo- 
niems! Per tai tavo yardas ne
žus tarp žmonių, kadangi su
ims tau dckavos už mane ir ant 
altoriaus degis aukas, kurias 
žmones sunesza! ’ ’

Paskui, apleidęs szventiny- 
czia ėjo per miestą namon. Vi
si priesz ji traukėsi isz kelio; o 
jis ženge savo tobulume ir szlo- 
Vej puikus, ramus, užganėdin
tas, rimtas.

davei 
szirdi

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5i/2 col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Atsitiko jog numirė jo senas 
tėvas Azdra, dagyvenes arti ' 
szimto metu, kuris gyveno Je
richone ir turėjo ten didelius 
turtus. Joel turėjo ten nuvykti 
palaidot tęva, atlikt reikalai! • 1 
jama prielavone ir apimti tur- ' 
tus.

Patiko jam tas miestas, pa
statytas ant Jordano intaikos. 
Apylinkes buvo puikios. Joelis 
užtruko ten ilgiaus, negu isz 
pradžių buvo pažadėjus ir ne 
karta vakarais eidavo pasi- 
vaikszczioti toli in girias ir 
klonis. Jo garbe ir czion iszsi 
platino. Kadangi gyventojai 
žinojo diduma jo turtu, daugu
ma jo kaimenių, už tai toks sve- 
czias buvo labai paguodotas.

Joeliui jau net nubodo toksai 
garbinimas ir tuomi labiaus, 
kad tėvo myris padare ant jo 
gilu inspudi. Retai kada misti
no apie persiskyrimą su sziuo 
pasauliu. Daibar-gi staiga pa
mate jog padėjimu kopecžibse 
ežia jau prie Joeliaus stipino, 
supuvo ir nulu'žo stipinas Az- 
dros. Papūtė lyg mirtinas szal- 
tis. Norėjo ta užmirszti ir jiesz
kojo kitokiu misliu tarpe pai
mu, figų, gojų. Pradėjo vaiksz- 
czioti net iki Jordanui, o nuo 
ten sėdo ant asilo ir eme su sa
vim vedika.

Laike vienos tokios keliones 
paliko vedika ir gyvuli girioj, 
pats-,gi nuėjo pas Jordaną isz- 
simaudyti. Bet kadangi buvo 
labai suprakaitavęs atsisėdo 
ant kranto atsivėdinti.

Tada pamate netoli saves 
piemeni, kuris gulėjo ant žoles, 
o kaimine jo artinosi prie vie
tos kur sėdėjo Joelis.

Suriko ant piemens kad gin
tu kaimine szalin, o pats eitu 
kur kitur. Vienok piemuo nei 
nepasijudino ant jo paliepimo.

Joelis atsistojo ir pradėjo 
szaukti tania. Bet tas matomai 
negirdejo, nes nepasirodė.

Tada Joelis priėjo prie pie
mens ir da karta jam liepe gin
ti kaimine in szali ir paežiam 
pasitraukti, kadangi jis nori 
toj vietoj iszsimaudyti.

Piemuo gulėdamas atsake, 
jog to nepadarys nes tuojaus 
nuginė savo kaimine lygiai in 
ta vieta, idant ja pagirdyt ir 
pravėdinti.

Joelis užklausė piemens ar 
jis ji pažysta? Anas atsake su- 

, vis nežinąs, kas jis per vienas. 
, Tada Joelis pasakė jam savo 
, varda. Piemuo nei nemirktele- 
! jo.
J Joelis pradėjo ji plūst, kuo- 
* mi vienok nepadare mažiausio t

inspudžio ant piemens. Tada ( 
paklausė, kam jis tarnauja? 
Piemuo atsake jog Azdai. Jo
elis suriko, jog tokiam atvejuje i 
jis jam tarnauja, kadangi Az- i 
dra numirus jis apėmė turtą. ■ 
Paliepė už tai-gi piemeniui 
tuojaus iszpildyt jo valia, gra
sindamas atstatymu nuo vie
tos. Bet piemuo atsake jo suvis i 
nepažinstas o kaimine pažins- ■ 
ta ir pakeliai ta kaimene ati
duota jo priežiūrai, pateliai 
jis elgsis taip kad butu jai ge- ] 
rai o ne taip kad patikti Joel- i 
iui.

Joelis nusistebėjo! Niekad i 
da nebuvo susitikęs su tokiu 
prieszgynumu. Galingaiusi sos- ; 
tapylėje lenke priesz ji galvas 
žmones su guodone klausė jo : 
žodžiu, kunigai paduodavo jam , 
pergamina, o ežia koks piemuo 
nuo Jordano prieszinasi jam 
ir tai jo tarnas, pavargėlis, 
praseziokas, kuri jis gal kiek- ; 
viena valanda pavaryt.

Piktumas apėmė ji kaip ug
nis. Nusivilko virszutinius rū
bus, o kadangi buvo stiprus, : 
nusprendė tuojaus nubausti < 
drąsuoli.

Priėjo prie jo ir jau isztiese 
ranka prie gulinezio, 'bet staiga ' 
priszoko kudlotas piemens 
szuo, puolėsi jam prie kojų ir 
eme taip lot ir dantimis skalint 
jog Joelis turėjo trauktis ir 
gintis nuo jo.

Reke piemeniui, kad sulai
kytu szuni; žadėjo ji apskunst 
už laikymą to gyvulio, kuris 
buvo visu paniekintas. Bet 
piemuo neatkreipdamas ant jo 
atydos, pradėjo pasakot liūdnu 
balsu:

“Eina prie žmonių savo, ei
na baltas, szviecziantis ir ty
ras.

“Eina pavargęs be ženklo 
valdžios, be karūnos, be raudo-, 
nu rūbu.

“Bet akyse jo galybe, balse 
stiprybe, kaktoje teisybe, szir- 
dije žmonių meile.

“Eina jau, eina iszganytojas 
eina pažadėtas, eina.”

Joelis tuomtarpu atsitolino 
ant tiek, jog szuo jau jo neper- 
seiojo, bet gryžo prie savo po
no ir atsigulė prie jo galvos. 
Balsas piemens davėsi girdot 
po visa kloni tarp paimu, tarp 
upes nendrių ir plauke upe.

Joelis pradėjo prisiklausyt 
ir dyvinai iszrode jam piemens 
žodžiai.

Tuomtarpu iszgirdo žmonių 
baisa. Atsigryžo ir pamate ant 
netolimo kalnelio buri žmonių, 
kurie susirinkę sau susėdo. Ant 
virszunes kalno stovėjo augsz
tas aržuolas. Po tuo aržuolo sė
dėjo žmogus vidutinio amžiaus 
Jis buvo atsigryžes tiesėja pu
se in Joeli ir matyt buvo szvie- 
soje saules, kuri jau leidosi že
myn.

Piemuo paliko szuni ant sar
gybos, o pats pasikėlė, ant kal
nelio ir susimaisze su kitais.

Tas viskas iszrode instabiai 
sostapyles gyventojuj. Apsivil
kės virszutiniais drabužiais 
ženge link kalnelio. Bet kada 
prisiartino prie būrelio, ji pasi
tiko du vyrai ir pažiureja in jo 
turtingus nubus ir puikia isz- 
vaizda paklausė, ko jis ežia 
nori ?

Atsake jiems jog jis turėtu 
klausti, ka jie veikia tarp jo 
lauku ir ganevu?

Ant to atsake vienas isz tu 
vyru jog nežino kam tos gane- 
vos priguli, kad tas jiems ne 
negalvoj, nes bledies jokios ne
daro, renkasi tiktai klausyt 
Dievo žodžio.

Joelis pasakė jiems • savo 
► varda, Bet jie atsake jog var- 

das del j u neturi jokios svar
bos. Tada pasakė kokia vieta 
jis užima sostapyleje ir Synhe- 
drione. Atsake kad jis gryžtu 
in ten, tai jam isztikruju kiek- : 
vienas atiduos prigulinczia 
szlove. Cziongi visi lygus 
priesz veidą Vieszpaties ir ne- : 
ra tokio kuris butu augsztes- 
nis už kitus. Augsztesnis yra 
tiktai tas, kuris in juos kalba, 
ju mokintojas.

Joelis tuojaus .liepe vest ji 
pas ana mokintoja. Bet jam at
sake, negalint to padaryti nes 
mokintojas kalba in žmones ir 
nereik jam daryti kliucziu.

Tada Joelis pradėjo juos 
plūst ir but net ranka ant ju 
pakeles, bet bijojo žmonių ku
rie ant tikro but juos apgynė, o 
jam padare skriauda. Per tai 
užsiganėdino tiktai plūdimu, 
nesigailėdamas paniekinancziu 
iszsireiszkimu, ant ko anie ne
atsake, tik rankas sudeja ant 
krutinės lenkėsi priesz ji su 
guodone.

Matydamas jog tokiu budu 
nieko neatsieks iszsieme isz 
delmono pora pinigu, duoda
mas abiem po viena. Bet juodu 
pasitraukė adgal, keldami ran
kas in virszu ir pasakė jog do
vanos nepriims!

Tada Joelis pasakė jog pri- 
V , . •• )ims juos uz tarnus ir jiems ge

rai užmokės. Atsake jog ant 
tarnystes negali sutikt, nes tar
nauja savo mokintojui.

Joelis klausė ar tas mokin
tojas yra turtingas, kokius tu
ri turtus ir kiek kaimenių? At
sake jog nieko neturi ir yra ly
giai neturtingas, kaip ir jis.

Joelis žiurėjo tai in viena, 
tai in kita nieko nesuprasda
mas.

— Tai tas jus mokintojas 
neturi jokiu turtu ir jus jam 

„tarnaujat? Paklausė.
— Tarnaujam jam, atsake.
— Kodėl? Kam jus jam rei

kalingi? Kaip jis gal jums mo
kėt nieko neturėdamas?

— Jis mums nieko nemoka 
ir mes nieko nereikalauįam; 
nors, teisybe, vadinamės tar
nais, bet ne mes jam, o jis 
mums isztikruju tarnauja.

— Nieko, o nieko nesupran
tu isz jus kalbos!

— Nedyvai nes tavo akys 
da nėr atdarytos, negu ausys 
atkimsztos!

— Gal jus man jas atdary
site? Suriko su piktumu Joelis.

— Ne mes, bet jis, kada at
eis valanda ir bus jo valia.

— Kada jo valia, ne mano ?
— Taip pone.
— Kas-gi jam davė tokia 

galybe, jog taip gali elgtis?
— Tas kuris gyvena dan

guje ir yra Vieszpacziu mus vi
su, mus ir tavo, Atsake, lenk
dami su guodone galvas.

Joelis mistino valandėlė, 
■ paskui atsigryžo in juos ir 
• eme grumot ranka.

— Jus mokintojas yra me
lagis, maisztininkas, nepaklus- 
nas Synhedrionui!

— Jis paklusnus Dievui, 
pritarė du vyrai, pasilenkdami 

Joelis szirdo.
— Asz jus apskunsiu, sta

tysiu priesz Rodą, busit ryksz- 
tems nubausti!

— Nieko mums, pone nepa
darysi be valios ano, tarė vie
nas isz vyru ir parode pirsztu 
in kaina kur buvo mokintojas.

— Asz ta jus mokintoja 
liepsiu suriszt, nuvest in mies
tą, nusiunst in Jeruzalema, 
liepsiu apsudy.t, nuplakt.

— Nieko jam, pone nepa
darysi jeigu jis ant to nepri
stos.

Joelis nutilo. Buvo isztikro

be galybes. Pažiurėjo in viena 
pažiurėjo in kita, nuspjovė ir 
sugryžo prie upes.

Nusprendė vis-gi po sugryži- 
mui in miestą pajudinti ta 
klausymu. Tuo tarpu jieszkojo 
vediko ir szauke girioj. Pažiu
rėjo in saule; jau pasislėpė už 
kalno. Mat, kaip minios skirs
tėsi ir nyko. Nuo kalno nusi
leido piemuo, suvarė kaimine 
in upe, perplukde ir nuginė ja 
tolyn. Tamsa apsupo Jordano 
kloni. Norėjo pekszczias gryžt 
in Jericho miestą, bet kelio ne
žinojo ir galėjo lengvai pa
klyst. O dabar atsiminė jog gi
rioj yra vilku. Erne ji baime 
labyn ir labyn; atsisėdo ant 
upes kranto ir drebėjo.

Staiga iszgirdo szauksma ve
diko kuris gine asila. Joelis 
skubino pasitikt ji.

Tarnas paėmė asila už api- 
nasrio ir norėjo pagelbėt ponui 
užsest. Bet tas isztrauke jam 
botaga ir pradėjo ji pliekt per 
peczius. Medikas atsiklaupė, 
atstatė nugara ir po kiekvie
nam smūgini vaitojo tyliai, 
perneszdamas kantriai plaki
mą.

Kada Joelis pailso, liepe jam 
atsistot ir palaikyt gyvuli.

Keliavo in giria.
Nakties tamsa, girios tyla ir 

baime nutildė. Joelio rūstybe. 
Atsigryžo prie vediko ir tane, 
balsu labai minksztu.

— Ar szitoj girioj yra žmog
žudžiai ?

— Gal but, pone.
— O ar gal užpult ant mus?
— Gali, pone.
— Ka ji gali su mumis pa

daryt ?
— Nieko mums pone, nepa

darys.
— Kodel-gi gali užpult, o 

negali nieko padaryt?
— Nes Dievas sergsti savo 

tarnus.
— Tai mane. Bet ar iszser- 

oes tave?
— Ne, pone, mane iszser- 

ges. Bloginus bus su tavim.
— Esi nenaudėlis. Rytoj 

liepsiu tave nuplakt.
— Padarysi, pone, kaip 

norėsi.
Joelis nutilo. Vienok nebuvo 

užganėdintas pabaiga pasi- 
sznekejimo. Tylėjo valandėlė, 
paskui tarė labai meiliu balsu:

— Dovanoju tau kalte, nes 
man tarnauji ir vedi per giria.

— Dekavoju tau, pone.
— Ar szitame szile yra žvė

rys?
— Yra, pone.
— Ar gali ant mus užpult?
— Gali, pone.
— Ir gal mums skriauda 

padaryt ?
— Nieko mums pone, nepa

darys.
— Ir vėl kalbi taip, kad ne

galima suprasti.
— Dievas sergsti savo tar

nus, pone.
— Kaip-gi tu Dievui tar

nauji, kvaili?
— Visu gyvenimu, pone.
— Tavo gyvenimas tik in- 

žeidžia Dieva.
—Gyvenimas vargdieniu ne

žeidžia Dievo, pone.
— Tai keno gyvenimas žei

džia Dieva?
— Gyvenimas didžtureziu 

pone.
— BUS DAUGIAU —

Neužmirszkite guodotini 
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!
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— Vasaris — February.
— Sniegas su lietum pada

re daug bledies mieste ir apy
linkes miestus.

— Mainieriai kurie nedir
bo per visa sanvaite, vela gry- 
ždSn darba Ketverge ryta.

— Petnyczioj Grabny ežios. 
Per Grabny ežias žvakes yra 
szventinamos parodyti kad Pa
saulio, viso svieto szviesa atėjo 
in Savo Tėvo Bažnyczia. O tos 
szviesos kaip tik visiems szian- 
dien reikia.

— Lietuviu Moterų Kliubas 
isž Schuylkillo pavieto laike 
savo metini szoki ir vakariene 
Panedelio vakara, Necho Allen 
svetainėje Pottsvilleje, kuria
me dalyvavo daugelis publikos 
isz visu daliu pavieto.

— Subatoj pripuola Szven- 
to Blažiejo Vysk. Ir ta diena: 
1268 metuose Gerimantas už
ėmė Lietuvos Kunigaikszczio 
sostą; 1944 m., Mount Cassino 
vienuolynas buvo Amerikos la
kūnu sugriautas ir susprogdin
tas Italijoje; 1945 m., Yaltos 
Konferencija, kurioje dalyva
vo “Trys Didieji,” Amerika 
Anglija ir Rusija; 1945 m., 
Amerikiecziai su tukstaneziu 
eroplanu bombardavo Berlyną; 
1917 m., Amerika nutraukė 
dipliomatimus santykius su 
Vokietija; 1949 m., Prezidentas 
H. Trumanas pasakė kad jis 
niekur nebaladuos, ir susi
rinkimą su Sovietu Rusija ne
važiuos; 1949 m., Vengrijos 
Kardinolas Josef Mindszenty 
tiesine prisipažino kad jis yra 
kaltas.

s

,— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv. Andriejo Cersi- 
nio. Taipgi ta diena: 1861 me
tuose Pietines valstijos sudarė 
sanjunga ir iszrinko Jefferson 
Davis kaipo Amerikos Prezi
dentą, ir Alex H. Stephens, 
Vice-Prezidenta; 1899 m., Ka
ras tarpe Amerikos ir Filipinų 
prasidėjo; 1565 m., Žemaicziai 
pergalėjo Szvedus ties Damu- 
linde.

• —■ Panedelyje Szv. Agotos. 
Ir ta diena: 1949 metuose So
vietu Rusija siutina Norve
gams savotiszka taikos sutarti 
ir juos perspėja nestoti iii At- 
lantiko sutarti.

— Utarninke pripuola Szv. 
Tito. Ir ta diena: 1340 metuose 
Didysis Lietuvos Kunigaiksz- 
tis Gediminas žuvo karėjo ties 
Bajarburgu; 1944 m., Boston, 
Mass., baisus ugnis užtiko cir- 
kusa, 167 žmonių žuvo.

- —. Seredoj pripuola “Pele
nu Diena,” pirmoji Gavėnios 
diena, taipgi pasninkas.

Shenandoah, Pa. — Senas 
gyventojas Jurgis Palczius, 
nuo 238 Indiana Avė., Shenan- 
doah Heights, numirė Pauede- 
lib vakara, savo namuose. Ve
lionis gimė Lietuvoje, atvyko 
in Amerika 1906 metuose. Bu
vo angliakasis, kitados dirbo 
Wm. Penu kasyklose. Paliko 
du sunu: Jurgi mieste ir Leo-

narda, New York. Taipgi po- 
vaikus: Kazimiera, mieste; 
Adele, pati Sal. Puma, Juozą 
ir Antana visi gyvena New 
York; Mykolą, kuris tarnauja 
del “Dede Sarno” Pacifike, 
taipgi seseri Prane Navitskie- 
ne ir dvylika anukus. Laidos 
Subatos ryta su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda, 
ir bus palaidotas in parapijos 
kapines.

— Matas Palcziunas, kuris 
sirgo, ir gydosi Schuylkill Ha
ven ligonbute, pasimirė Utar- 
ninke. Velionis gimė Lietuvoje, 
atvyko in czionais daugelis me
tu atgal. Kitados dirbo anglia- 
kasyklose. Laidotuves invyko 
Petnyczios ryta isz Graboriu 
Oravitz koplyczios 635-37 E. 
Centre uly., deszimta valanda 
in Szv. Jurgio parapijos kapi
nes.

Frackville, Pa. — Jonas Na- 
vitskas, senas saliuninkas nuo 
62 N. Lehigh Ave., numirė Pa
nedelio ryta, Ashland ligonbu- 
teje. Atvyko isz Lietuvos dau
gelis metu atgal. Jo pati Stase 
mirė 1934 metuose, o duktė 
Florence mire du metai atgal. 
Velionis ■ prigulėjo Susivien. 
Liet. Am. Paliko duktere Ani
ta namie, sunu Joną, San An
tonio, Texas; dvi seserys: Mare 
Gitcziene ir J. Matusiene isz 
Patterson, N. J., ir viena anu- 
ka. Taipgi seseri ir broli Lie
tuvoje. Laidojo Ketverge, de
szimta vai., ryte in L.D.V.K. 
kapines Frackvilleje. Grabo- 
rius V. P. Bartaszius laidojo.

pliku moterų negu kur kitur. 
Ji spėja kad gal už tai kad oras 
ežia yra tokis sausas, ir kad 
plauku szaknys iszdžiusta. Ji 
sako kad nors ji negali supras
ti kodėl taip yra, bet ji žino 
kad jos biznis su perukais yra 
labai geras.

Huntingdon, Pa. — Trys- 
jauni buvo užmuszti kai ju au-į 
tomobilius sudužo in medi ne
toli nuo Huntingdon miesto, ir 
vienas buvo labai pavojingai j 
sužeistas..

Žuvusieji buvo dvideszimts 
keturiu metu amžiaus Ray
mond Parks, isz Hershey; Po
nia1 Paequeline Powell Longe- 
necker, septyniolikos metu am
žiaus isz Hershy ir Janice Gab
ble, asztuoniolikos metu am
žiaus isz Manheim. Draiverys, 
dvideszimts metu amžiaus Sa
muel Parks isz Hershey buvo 
nuvesztąs in J. C. Blair Memo-’ 
rial ligonbute, kur daktarai sa
ko kad jis yra labai pavojingai 
sužeistas. .

daro apie szimta tukstaneziu i 
kareiviu, kurie yra jau dabar“ 
skersai Han upe, ir dvi kitos 
armijos apie Seoul miestą ren
giasi vėl pultis ant Amerikie-i 
ežiu. Eina gandai kad tos ar
mijos pradės savo kara isz nau
jo szi menesi.

Tai isz viso to sunku pasaky
ti kaip tas karas ten Korėjoje 
eina ar eis.

KASZTAI IR ALGOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KAIP RUOSZTIS
PRIE KARO

Elektro Kompanijos 
Prezidentas

GEN. Mac’ARTHUR 
TRAUKIASI

SKAITYKIT
^=“SAULE”=^B

Connerton, Pa. — Sirgdamas 
per keletą metu, gerai žinoma 
gyventoja, Antoinette Szinku- 
viene, pasimirė Panedelio va
kara, namie. Velione atvyko 
isz Lietuvos 1915 metuose in 
Gilbertona, o 1923 m., apsigy
veno Connertone. Jos vyras 
Vincas Szinkus mirė 1926 me
tuose. Velione prigulėjo prie 
Szv. Vincento parapijos, Gi- 
rardvilleje. Paliko duktere Ma
rijona Receniene namie, ir du 
anukus. Laidotuves atsibuvo 
Kveterge, su Szv. Misziomis 
Szv. Vincento bažnyczioje de
vinta valanda ryte ir palaidota 
in parapijos kapines Frack
villeje. Graborius A. J. Vilkiš
kas laidojo.

New York. — Sniegas ir pū
gos apsupo New York miestą ir 
kitus tos apylinkes miestus. 
Autobusai, traukiniai ir ero- 
planai buvo sustabdyti, nes ne
galėjo važiuoti. Daug bledies 
padaryta.

— Pennsylvania, New York 
New Haven-Hartford geležin
keliu ir autobusu darbininkai 
straikuoja; reikalauja daugiau 
mokesties.

Philadelphia, Pa. — David 
Bortner, penkios deszimts me
tu amžiaus sztorninkas nuo 
Hurley ulyczios, Philadelphi- 
joje, buvo apvogtas vakare 
apie puse po szesziu. Garbinio- 
tu plauku jaunikaitis, inejo in 
jo sztora ir nusipirkęs cigaretu 
iszsitrauke revolveri ir parei
kalavo isz sztorninko, David 
Bortner pinigu. Jis pasiėmė 
apie penkios deszimts doleriu 
ir iszbego isz sztoro.

Denver, Colorado. — Ponia 
Max Guzofsky, kuri su savo 
vyru daro ir gamina perukus, 
sako kad Colorado valstijoje 
randasi daugiau pliku moterų 
negu kur kitur. Ji sako kad ji 
negali suprasti ar paaiszkinti, 
kodėl ežia turėtu būti daugiau

Harrisburg, Pa. — Szeszioli- 
kos metu amžiaus jaunuolis isz 
Binghamton, N. J., ramiai pa
sidavė policijantams kai jo pa
sivogtas automobilius neturėjo 
daugiau gazolino. Camp Hill 
policijantai ji suėmė. Jo var
das yra Albert Lee Scott. Jis 
buvo pabėgės isz Binghamton 
jaunuoliams pataisų namu, kai 
jis pramusze galva vienos sze- 
szios deszimts septynių metu 
amžiaus prižiūrėtojos. Jis bu
vo pasivogęs automobiliu ir 
norėjo pabėgti, bet kai automo
bilius neteko gazo, policijantai 
prie jo privažiavo ir jis pasida
vė.

NEBUS GALIMA 
SUSTABDYTI 

SOVIETUS

WASHINGTON, D. C. — 
Beveik visi Amerikiecziai ta 
pati klausima stato ir klausia: 
ar musu eroplanai ir lakūnai 
galėtu atsikirsti priesz Sovie
tu eroplanus, jeigu Rusija nu
tartu bombarduoti musu mies
tus.

Generolas Hoyt S. Vanden
berg, Lakunu Sztabo virszinin- 
kas sako kad mes jokiu budu

kai jie tenai Vaszingtone pe- 
szasi, kasztai ant visko eina 
augsztyn.

Iszrodo kad už keliu sanvai- 
cziu Vaszingtonas bus privers-i 
tas nustatyti kasztus ir algas.

Kai Vaszingtonas nustatys 
kasztus ir algas tai gal bus nu
statyta nuo praeitu metu Lap- 
kriezio ir Gruodžio menesiu.

Kompanijos gales pakelti 
kasztus jeigu gales priparodyti 
kad joms daugiau kasztuoja 
gaminti daigtus, negu kasztavo 
tuose menesiuose.

Valdžia nepareikalaus kad 
darbininku unijos prižadėtu 
nestraikuoti, nes gal Teikes! 
straiku kad darbininkai gautu 
tiek, kiek valdžia pavėlina. Bet 
jeigu tikras karas iszkiltu, ta
da jau valdžia priverstu ir uni
jas pasižadėti nestraikuoti. 
Bet tas pasižadėjimas tiek 
reiksztu kiek per ana kara 
reiszke. Straiku vis bus!

Algos gal bus nustatytos 
apie deszimta ar dvylikta nuo
szimti daugiau negu buvo anų 
metu Birželio menesyje. Pas
kui gal bus nustatyta, kad jei
gu ir butu galima pakelti al
gas, tai tos didesnes algos bu
tu iszmokstmos per pensijas.

Iszrodo kad valdžia labai 
asztriai nestatys kasztus, bet 
bijosis per daug suvaržyti dar
bininku algas, nes darbininkai 

reiškia balsus per rinkimus.

NUŽUDĖ MEILUŽE

negalėtume sulaikyti Sovietu 
lakūnus, jeigu jie ežia atskris
tu musu miestus bmobarduoti. 
Jis sako kad nebutu galima 
Sovietus lakūnus sulaikyti jei
gu mes turėtume geriausias in- 
staigas insirenge kas deszimts 
myliu. Mes galėtume nuszauti 
gal dvideszimts ar trisdeszimta 
nuoszimti tu eroplanu, bet kiti 
pasiektu musu miestus. •

Generolas Hoyt S. Vanden
berg sako kad per ana kara 
Anglijos geriausi lakūnai ga
lėjo sustabdyti tik asztunta 
nuoszimti Naciu Vokiecziu ero
planu, kurie puoliesi ant Lon
dono. Jiems pasisekė tik ket-: 
virta nuoszimti tu eroplanu 
nuszauti, o visi kiti pasiekė sa
vo tikslą. Tai jis sako kad ir 
mes jokiu budu negalėtume ap
siginti nuo Sovietu eroplanu.

KEISTAS KINIECZIU
KLAUSIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad Kinecziai tik laukia pro
gos vėl ant musu užsipulti.

3—Kiniecziai rengiasi vėl 
ant musu užsipulti. Keturios 
Kiniecziu armijos, kurios su

Ūkininkas Prisipažinsta
TRENTON, N. J. — John 

Updike, trisdeszimts vieno me
to amžiaus ūkininkas buvo su- 
aresztuotas ir be jokios kau
cijos padėtas in kalėjimą. Jis
yra intartas už nužudinima sa
vo susietkos, keturios dszeimts 
penkių metu amžiaus Ponios 
Elsie Blanche Baus. Ji buvo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet ta pagelba turi būti su ero- 
planais ir su laivais; ne su 
vaisku.

3—Apsaugokime Japonija; 
greitai sudarykime taika su 
Japonais. (Tokiai taikai ne-j 
reikia kad Prezidentas sutik
tu; Kongresas be Prezidento 
gali tai padaryti.) Paskui pa
rūpinkime Japonams savo ka- 
riszku eroplanu ir kariszku 
laivu. Ir ežia gal butu galima
paskirti kelias musu armijos 
divizijas.

4— Prisipažinkime kad mes 
jau dabar kariaujame priesz 
Komunistiszka Kinija, bet vie-į 
szai karo ežia nepaskelbkime. 
Remkime Chiang Kai-sheka; 
duokime jam ginklu ir laivu, 
kad jis galėtu kariauti priesz 
Kinijos komunistus.

5— Duokime pinigu ir reika
lingo tavoro toms tautoms, ku
rios isz tikro nori ir kurioms
reikalinga tokia pagelba, ir ku
rios priguli prie tos Atlanto 
Sutarties, kaip Indo-Kinija, 
Graikija ir Turkija.

6— Duokime pagelbos Ispa
nijos Franco.

7— Pasiųskime kiek vaisko, 
eroplanu ir laivu apginti Mala
ya Peninsula, Suez Kanala ir 
Sziaurine Afrika.

Bet Senatorius Taft sako 
kad baisi klaida siunsti musu 
vaiska in Vakaru Europa. Mes 
Europai galime stoti in talka 
su savo kariszkais eroplanais 
ir su savo laivais, bet tegu pa
tys Europiecziai pasirūpina sa
vo armijas.

Jis toliau sako kad musu 
vaiskas Europoje sudarytu di-l 
džiausią karo pavoju. Taft sa
ko kad Prezidentas Trumanas 
nėra ingaliotas siunsti musu 
kareivius in Europa kariauti;', 
toki žingsni tik Kongresas ir 
Senatas gali imti per balsavi- 
ma.

Pirkie
U. S. Bonus

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ralph J. Cordiner buvo 
iszrinktas General Electric 
kompanijos prezidentu. Jis 
stoja in vieta Charles E. 
Wilson, kuris pasitraukė, 
kai jis buvo paskirtas kaipo 
direktorius kraszto apsau
gos ginklu gaminimo komi
sijos.

APVOGĖ SALIUNA

Suriszo Du; Gavo $142
PHILADELPHIA, PA. — 

Trys vagiai, razbaininkai pa
vogė saliuninka ir viena kostu- 
meri, in Crescent Bar; ant 
Front ir Allegheny ulycziu. Jie 
gavo apie szimta keturios de
szimts du doleriu.

Vienas isz tu razbaininku pa
leido tris szuvius isz savo re
volverio pirm negu jie apleido 
ta saliuna. Visi szuviai buvo in 
lubas.

Tie razbaininkai inejo in ta 
saliuna apie deszimta valanda 
isz ryto, pasiprasze po alų. Kai 
jie tuos alus iszgere, du isz j u 
iszsitrauke revolverius ir pa
reikalavo pinigu. Jie paskui 
suriszo saliuninka Samuel 
Schwartz ir viena kostumeri ir 
pabėgo.

Saliuninkas sako kad visi 
trys razbaininkai buvo apie 
trisdeszimts metu amžiaus.

ja ir Kinija. Jis vis reikalauja, 
kad jam butu pavėlinta pasi
kviesti Generalissimo Chiang 
Kai-shek in talka priesz Kini
jos Komunistus.

Jis praszo pavelinimo bom
barduoti Kinijos miestus ir Ki
nijos fabrikus, bet Vaszingto- 
no ponai bijosi kad tada Rusija 
stotu in kara ir tada prasidėtu 
Treczias Pasaulinis Karas.

Tautu Sanjungos nariai bi
josi tokio karo ir nenori sutik
ti su Generolu MacArthuriu. 
Indijos Premieras Nehru siu- 
lina plana, kuris panaszus in 
Marshallo plana Europai, kad 
mes duotume pagelba visiems 
Indijos krasztams ir taip juos 
prie save prisitrauktume. Jis 
sako kad mes dabar turėtume 
duoti pagelba Indijai, Indo- 
Kinijai, Malaya, Siam, Indone
zijai Philipinams ir Japonams. 
Jis sako kad tokia pagelba 
mums daug kasztuotu, bet nei 
czverti tiek, kiek kitas karas 
kasztuotu. Jis sako kad mes 
turėtume priversti Prancūzijos 
valdžia iszmesti Bao Dai isz 
Indo-Kinijos, kurio žmones te
nai neapkenezia.

. Tokia tvarka mums daug 
kasztuotu, bet gal butu geriau 
negu kitas karas. Daug žmonių 
dabar reikalauja kad Prez. 
Trumanas su visu savo sztabu 
vsia musu Užsienio tvarka per
mainytu, pirm negu ims koki 
žingsni, kuris galėtu muus vėl 
paskandytu in kita kara.

KAS TAI YRA
KASZTU, ALGŲ 

SUSZALDYMAS?
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

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

Sukilimo Priežastis

jo meiluže. Jis syki pirszosi jos 
dukrelei, bet paskui insimyle- j 
jo in ja.

John Updike, turtingas, pe-i 
tingas ir gražios iszvaizdos^ 
ūkininkas buvo ramus ir tylė
jo, kai policijantai atėjo ji pa
imti. Jis tuo laiku sau' valgė 
pietus su savo motina.

Jis prisipažino kad jis pri- 
musze Ponia Baus su savo 
kumsztimis, ir paskui prapjovė 
jos gerkle.

Gražios, juodbruves Ponios,
Baus lavonas buvo surastas 
miszke, netoli nuo Yardville- 
Hamilton vieszkelio.

Updike paveldėjo isz savo 
tėvelio penkios deszimts tuks
taneziu doleriu, ir butu savo 
tėvo turtą paveldejes, ir jis 
pats turi gražu dvieju szimtu 
dvideszimts trijų hektaru ūki. 
Isz viso jis yra vertas apie du 
szimtu tukstaneziu doleriu.

t

Jis kelis sykius susipyko su 
savo meiluže, už tai kad ji pra
dėjo užsidėti su kitais vyrais, 
ir isz to pavydo ir piktumo jis 
ja nužudė, kai jiedu slaptai 
susitiko.

laikinas. Vėliau gal bus pavė
linta ir kasztus ir algas apie 
deszimta nuoszimti pakelti.

S z i t a s Instatymas yra 
griesztas. FBI slapta valdžios 
policija yra gavus už pareiga 
prižiūrėti kad niekas szito In- 
statymo nesulaužytu. Sugautas 
prasikaltėlis, tas kuris ar bran
giau ima, ar daugiau algos mo
ka, gali būti nuteistas ant de
szimts tukstaneziu doleriu bau
dos ar viena meta kalėjime, ar 
abi bausmes gali ant saves už
sitraukti.

‘‘NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Keturiolikos metu Maria 
Bertha Hertogh, visai neži
nodama ir nesitikėdama, šu
kele baisias riauszias ir su
kilimus in Singapore. Ji da
bar sugryžo su savo tėvais in 
Amsterdam.

Mergaite buvo užauginta 
ir iszaukleta sulyg Mozlemu 
tikėjimu, kai ji buvo dingus

kai Japonai užkariavo Java 
kraszta. Ji buvo sugražinta 
savo tėvams, kai Anglijos 
teismas taip nusprendė. Ji 
priesz tai buvo isztekejus už 
vieno to Mozlemu tikėjimo 
vyro. Teismas panaikino tas 
ženystvas. Mozlemai baisiai 
inpyko ir už tai tie sukilimai 
invyko.

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

:: Tiktai ::

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