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160,000 BE DARBO
Isz Amerikos Berlyno Vyskupas

TAKSUOS
PREZIDENTĄ

Ir Kongresmonai
Neiszsisuks

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Williams, isz Dela
ware valstijos innesza nauja 
instatyma. Jis reikalauja kad 
instatymas butu panaikintas, 
kuris pavėlina Prezidentui 
Trumanui ir visiems Kongres- 
mofiams ir Senatoriams gauti 
iszlaidu kasztus be jokio tak- 
s avimo.

Prezidentas Trumanas da
bar gauna, apart savo algos, 
penkios deszimts tukstaneziu 
doleriu del iszlaidu. Ir szitie 
pinigai jam ateina be jokiu 
taksu. Ir Vice-Prezidentas tu
rės mokėti taksas ant savo de
szimts tukstaneziu doleriu del 
iszlaidu.

Kongresmonai ir Senatoriai 
gauna po du tukstaneziu pen-1 
kis szimtus doleriu ant metu 
del iszlaidu be jokiu taksu.

Jeigu szita Senatoriaus WiK 
liams byla butu priimta, tai vi
si jie butu priversti taksas mo
kėti.

Mes jau kelios sanvaites at
gal raszeme kad szitokis insta
tymas gal visiems mums butu 
geriau, nes tada tie musu po
nai Vaszingtone ne taip greitai 
sutiktu visiems pakelti taksas, 
kai jie patys turėtu mokėti.

v o nKardinolo Konrad 
Preysing lavonas Szvento 
Sebastijono Bažnyczioje. Jis 
buvo Berlyno Vyskupas.

Szvento Sebastijono baž- 
nyczia randasi toje Berlyno 
dalyje, kuria Prancūzai val
da ir prižiūri.

Jis buvo palaidotas ant 
kapinu, kurios randasi po

Pvusijos priežiūra. Iszkilmin- 
gos Vyskupines Gedulio Mi- 
szios buvo Kardinolo Joseph 
Frings atlaikytos. Jis yra 
Cologne miesto Vyskupas.

Visi Vokietijos Vyskupai 
dalyvavo tose laidotuvėse. 
Arkivyskupas Muench at
stovavo Vatikana, Szventa 
Tęva.

GEN D MaeARTHlR Le Wįg ReikalaUJ & 
5oo,ooo DelAr Jis Ketina 

Pasitraukti?

tokyo, Japonija. —
Ar Generolas MacArthur ren- • »
giasi rankas nusimazgoti, vis
ką in szali mesti ir pamirszti 
Korėjos kara? Ar jis mes visa 
kalte ant Vaszingtono, kuris 
jam davė darba, bet neduoda 
tinkamu tulsziu ta darba atlik
ti? Ar už tai augszti Armijos 
Sztabo didžiūnai staiga ima pa- 

i sirodyti Tokyo mieste?
Dar negalima in tokius klau

simus atsakyti, nes Karo Szta-

Naujo Fundo

SLIDUS
VIESZKELIAI

Apszalusios .Ulyczios, 
Sniegas, Ledas Ir

Krusza♦
WASHINGTON, D. C. — 

Pereita sanvaite beveik po visa 
kraszta buvo baisiai szalta ir 
slidu. Sniegas, pustynes, kru
sza ir ledas nuliejo vieszkelius 
ir ulyežias.

Daug žmonių susikolieczino, 
bepuldami; iszsilauže rankas 
ar kojas, ar kaip kitaip susi
žeidė.

Trokai, sunkvežimai, auto
busai ant statesniu kalnu nega
lėjo užvažiuoti ir užtvenkė ke
lius. Daug automobiliu gavo 
sparnus. apdaužyti kai pasly
do. Daug žmonių ir žuvo per 
tas kelias dienas.

Policijantai visus perspėjo, 
kad be svarbaus reikalo, nie-| 
kur nevažiuoti. Prie viso to dar 
prisidėjo traukiniu darbininku 
straikos Philadelphijoje ir Chi- 
cagoje.

M Pirkie U. S. Bonus!

Mažai Nelaimiu Su
Eroplanais

WASHINGTON, D. C. — 
Prekybiniu eroplanu komisija 
iszleido savo raportą ir paro
do, kad nėra pavojinga važiuo
ti eroplanais. ,

Žmones pasiskaito apie vie
na ar kita nelaime su eroplanu, 
liūdnai galva pakrato ir nuta
ria niekados nevažiuoti ant .
eroplanu. Jie pamirszta kad 
szimtai užsimusza su automo
biliais. Automobiliu nelaimes 
kasdien atsitinka, kad mes tu 
žinių beveik ir nepaisome. Bet 
kai vienas eroplanas nukrinta, 
tai visi mes iszsigastame.

Praeituose metuose buvo tik 
penkios nelaimes su eroplanais. 
Jeigu mes iszrokuotume kiek 
eroplanu pasikelia ir nusilei
džia per tuos metus, tai galima 
sakyti kad nelaime su eroplanu 
gali atsitikti tik syki isz mili
jono.

Skridimo komisija priparo- 
do kad del milijono myliu pa- savo vakarienių ir balių, 
dangese, buvo tik viena nelai- Dabar ugniagesiu, firemonu 
me. Isz to jie parodo kad daug Komisijonierius Monaghan pa- 
saugiau važiuoti su eroplanu nasziai uždraudžia ugniage- 
negu su traukiniu ar automo- siams pardavinėti tikietus del 
biliu.

ŽMONA INTARTA

Vyras Nužudytas

GENEROLAS
DOUGLAS MacARTHUR

Tautu SanjungaSakoKiniecziai 
Yra Užpuolikai; Karininkai P a- 

į taria Sudaryti Armijas Isz Len- 
\ku, Vokiecziu Ir Kitu Svetimtau* 
ežiu, TadaNereikietu TiekDaug 

U. S, Am. Kareiviu Europoje 
-------------------- * __________

isz ženklu, isz szeszeliu.
Tautu Sanjungos atstovas, 

isz MacArthurio,

GELEŽINKELIU
DARBININKAI nariai

STRAIKUOJA nierys 
doleriu

Prezidentas Trumanas 
Sako Straikos Suda
ro Pavoju Visam 
Krasztui; Kaltina 

Unijas

CHICAGO, ILL. — Geležin-

SAUGIAU aiszkino kad kokis vagis buvo
insilaužes in j u namus, ja pri- 

PADANGĖSE musze, nurengė nuoga ir pas- 
 . kui suriszo. Kai ji atsipeikėjo, 
ji rado savo vyra užmuszta.

Policijantai isz pradžios jai 
intikejo, bet paskui jie ja inta- 
re ir suaresztavo. Ji prisipaži
no kad ji savo vyra užmusze, bas laikrasztininkmas nieko 
paskui pati nusirenge visai nepranesza. Bet galima spėti 
nuoga ir sau susiriszo rankas.

Policijantai dar nežino ir ne
supranta, kodėl ji taip yra pa- pargryžes
darius. Jie buvo divorsuoti ir pranesza kad Generolas Mac- keliu darbininku straikos su-

I turėjo vaiku isz pirmųjų savo Arthuris nori su savo armijo- stabdė darbus del daugiau ne- 
ženystvu. Policijantai gal butu mis pasitraukti isz Korėjos kuo gu 160,000 darbininku visokiu- 
' ' " ’ , bet Daktaras greieziausia, nes jis nujauezia ose fabrikuose. Jeigu dar ke-
Francis H. Sleeper buvo pir- kad tesimas karo toliau ežia, lias dienas szitos straikos tesis 
mutinis paabejoti ir tada jau 
policijantai pradėjo ja klausi
nėti ir viskas paaiszkejo.

Korėjoje be pageltos isz Ame- tai ne tik fabrikams, bet ir taip 
i •rikos gali baigtis baisia nelai- namams pritruks anglių ir alie 
me musu kareiviams ir jam am- jaus del szilumos.

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

AR PIRKSI TIKIETA?

Baliai, Vakarienes, Szo- 
kiai; Yra Grasinimai

NEW YORK, N. Y. — Poli- 
cijos Komisijonierius Murphy 
yra uždraudęs savo policijan- 
tarns pardavinėti tikietus del

savo pramogų.
Tokis Instatymas, tokis už

draudimas yra labai pagirtinas 
ir geras. Daug tokiu policijan- 
tu ir ugniagesiu būdavo po 
prievarta priverezia žmones

.
pirkti tokius tikietus. Maži biz
nieriai jau seniai kaip skun-BRUNSWICK, MAINE. — [ menai jau seniai kaip skun- 

Keturios deszimts penkių metu džiasi kad policijantai juo pri- 
amžiaus Evangeline Cooper versdavo pirkti tokius tikietus. 
yra policijos suimta ir intarta Jeigu jie tu tikietu nepirkdavo, 
už savo vyro Lancelot nužudi- policijantai surasdavo ko- 
nima.

Isz pradžių ji policijantams
kia nors priežastį j u sztorus ar 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

• Pratinasi Del Karo

Armijos laikrasztininkas, 
kuris ir paveikslus traukia 
szita paveiksią nutraukė, 
kai kareiviai pratindamiesi 
prie kariszku ginklu, paleido 
szuvi isz didžios kanuoles, 
armotos in Camp Cook, Cali- 
fornijoje. Szitie kareiviai 
priguli prie 980 pėstininku

nesiūs.

SCRANTON, PA. — Mainieriu Unijos 
gavo žinoti, kad “kiekvienas Mai- 
dabar turi sumokėti po dvideszimts 

($20.00), per ateinanezius du nie
kad Unijos Fundas turėtu $9,500,000!”

kiekvieno Mainierio Pedes bus isz-Isz
imta po Penkine kas pede per du mene
siu: Vasario (Feb.) ir Kovo (Mar.) menesius.

Tai reiszkia, kad Uniia dabar atsiims 
apie szeszta nuoszimti isz tu pinigu, ku
riuos jie gavo kai jiems algos buvo pakeltos.

Laiszkai, kurie buvo iszsiunsti, buvo pa- 
raszyti John L. Lewiso; Vice-Prezidento 

| Thomas Kennedy ir Sekretoriaus Iždininko 
John Owen. Laiszke buvo galima inškai- 

= tyti John L. Lewiso žodžiai:

“Jusu Unija yra priversta padidinti sa
vo Funda, kad butu galima atsikirsti priesz 
tuos kurie rengiasi ant musu užsipulti!”

Tame laiszke buvo pastebėta kad, “net 
ir dabar Unijai baisiai daug kasztuoja teis
mo kaszta, nes tas “Taft-Hartlev Instatymas” 
yra taikomas in Mainierius ir ju Unija. 
Ir ateityje, mes galime būti tikri, kad Mai
nieriu Unijai reikes daug pinigines para
mos, jeigu Mainieriai nenorės pasiduoti.”

divizijos, kuri dabar prati
nasi ir mokinasi artilerijos 
batalijono darba. Szimtai ir 
tukstaneziai nauju kareiviu 
eina tokias paezias prakti
kas ar manevrus, kad jie ži
notu ir mokėtu kaip apsi
ginti nuo užsipuolinezio 
prieszo.

Tik diena priesz tai, valdžia buvo pri
pažinus, kad Mainieriai gali gauti Doleri Szcs- 
szios Deszimts Centu ($1.60) ant dienos 
daugiau, nors jau buvo algos kitiems su- 
szaldytos nustatytos.

SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKI!
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Kas Girdėt
Santykiai tarp Vaszingtono 

ir Tokyo vėl ipablogejo. Iszro- 
do kad Generolas MacArthuris 
kaltins Vaszingtono politikie-į 
rius už tai kad jie jam Korejo- i 
je rankas suriszo, nepavelinda- i 
mi jam bombarduoti Mandžiu-j 
rija, isz kur tie Kiniecziai Ko-j 
munistai puoliesi ant jo armi
jų.

———————— e •
Amerikos valdžia jau dabar 

be jokiu baiku ima ginkluotis 
ir gamintis kariszkus ginklus. 
Jau keli dideli kariszki fabri
kai yra statomi.

Armija pranesza kad sziais 
metais jau bus parūpinta daug 
labai greitu eroplanu, kurie 
bus prirengti prie Atlanto ir 
Pacifika mariu ir bus pasiren
gė sutikti, bet koki priesza pa
dangėse. Tie eroplanai gali 
skristi szeszis szimtus penkios 
deszimts myliu in valanda.

tai parodo kad žmones ir szian- 
dien yra teisingi.

Anglijoje trumpa ir trūksta 
anglių. Dabar Anglai turi ang
lių tik del kokiu dvieju san- 
vaicziu. Ministeris Attlee, pa- 
siszaukes mainieriu bosus Lon
done, jiems stacziai pasakė kad 
mainieriai turi daug daugiau 
anglių iszkasti, kad Anglijai 
reikia nemažiau kaip tris bili
jonus tonu anglių priesz Balan
džio (April) menesi.

Kai Marshal Nikolai Bulga
nin pasako prakalbas Maskvo
je per trisdeszimts treczias Ru
sijos revoliucijos sukaktuves, 
jis tik septynis sykius j aininc- 
jo Juozo Stalino vardu. Bet 
laikrasztis.“ Pravda” ta klaidai 
tuojaus atitaisė. Ant pirmo 
puslapio “Pravda” szimta ir 
viena syki paminėjo Draugo 
Stalino varda ir ji tinkamai 
pagerbė.

Pypkes Durnai

Lietuvos Generalinio Konsulato New
Yorke Pajieszkomi Asmenys

^Pirkie U. S. Bonus!

Prancūzijos valdžia rengiasi 
paskirti Ambasadorių Ispani
jai, nežiūrint kad Socialistai ir 
Komunistai baisiai prieszinasi.

Armija daug daugiau vyru
ku imtu in vaisku, bet dar ne
turi gana ginklu.

Mums dabar musu armija 
kasztuoja $1,600,000,000 kas 
menesis. O už keliu menesiu 
kasztuos $2,000,000,000, paskui 
apie metu pabaigoje tai jau ta 
armija mums kasztuos apie tris 
bilijonus kas menesis.

t. Daug dideliu fabriku dabar 
neturi gana darbininku.

Biznieriai dabar nusiskun
džia, kad jie turi viską pabran
ginti, bet mažiau uždirba negu 
pirmiau uždirbdavo kai viską 
pigiau pardavinėdavo.

_ • * 1 "
Alus jau visu doleriu ant 

pusbaczkio yra pabranges.
■ • •...

Automobiliu fabrikams yra 
pavėlinta gaminti deszimts 
tukstancziu nauju automobiliu 
kas menesis, bet jiems dabar 
sunku gauti gana plieno ir ge
ležies.

Automobiliu fabrikantai da
bar paleidžia apie penkis tuks- 
tanczius nauju automobiliu 
žmonėms kas menesis, o ko
kius szeszis tukstanczius jie 
pasilieka, del to laiko, kada 
jiems bus uždrausta gaminti.

■ • •
Penkios deszimts du tuks- 

tancziai Kataliku susirinko in 
Indianapolis bendrai sukalbėti 
rožancziu.

Irving Geist, biznierius New 
York mieste, penki metai atgal 
paskyrė dvideszimts penkis 
tukstanczius doleriu in fondą 
del buvusiu kareiviu, kuriems 
pritrukdavo pinigu, kai jie 
laukdavo savo czekiu isz val
džios. Jis dabar pranesza kad 
visi tie pinigai jam sugryžo, 
apart szeszios deszimts dole
riu. Tas jo paskirtas fondas 
asztuoniolika sykiu buvo isz- 
moketas ir vėl sugryžo, isz vi
so buvusieji kareiviai buvo isz 
to fondo pasiskolinę keturis 
szimtus szeszios deszimts du 
tukstancziu ir penkis szimtus 
doleriu. Ir tik szeszios deszimts 
doleriu nebuvo sugražinta. Biz- 
jiierius Irving Geist sako kad

Petuniju Darželyje

Ar kanklio kankles taip skam
biai kada 

Skambėjo ežia Lietuvos misz- 
ke, kai

Pijanas tavo kambaryj’ tada 
Sužadino mane taip maloniai, 
Kad net dabar užgautu kliavi- 

sziu aidai
Rods girdisi? Sapnuose vis 

tave 
Matau bevaiksztinejanczia 

ramiai, 
Puoszniu petuniju darželyje. 
Elyksnuojancziu akiu asztri 

szviesa 
Taip galva apsuka, kad net, 

gerai 
Baltakes iszsitraukes, niekada 
Nesijaucziau taip pasigėrės, 

kai 
Ta syki, ir tada tik vogtinai... 
Asz supratau j u kalba, kai 

mane, 
Besiszypsodama pabueziavai 
Puoszniu petuniju darželyje. 
Atsimeni, kai iszvažiavova 
Pasisvecziuot aludėse?

Linksmai 
Lingavova su džiazo muzika. 
Alaus tu nemylėjai; tai tiktai 
Baltake ir szampanas ir 

skaniai. 
Maiszyti gėralai taurelėje 
Žvilgėjo: Atsimeni, kai 

raliavai 
Puoszniu petuniju darželyje? 
Petunija! Gražiai pavaiszinai, 
Ir nemažai sužadinai mane, 
Ir mano szirdi pasisavinai 
Puoszniu petuniju darželyje!

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
S£ 283 Paveikslais Į;

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas !; 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztos po- Jį 
pieros virszeliuose. :: :: Jį

Pinigai reikia siusti su Į J 
užsakymu: ]•

Tiktai,. . . $1.00 ■:
Saule Publishing Co., Jį 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį
Skaitykit “Saule”

Abersaitis, Frydas ir jo bro
lis, isz Kauno-Aleksoto.

Abersaitytes (Abersaitis), 
Adlyne, Berta, Marija, Mile ir 
Morta, isz Ulijanos km.

Arlauskas, szeimyna, isz Ma
žeikų.

Balsaityte — Jurgaitiene, 
Ona, ir jos sesuo, gyveno Wau
kegan, Illinois, Liberty St.

Barkute — Juzuniene ir vai
kai.

Czerniauskas, Pijus ir sesuo 
Czerniauskaite, Kotryna, isz 
Rudos km., Gižu vai.

Gibaite-Vainiene, Ona, isz 
Armoniszku kaimo, Liudvina
vo vals., Mariampoles apskr.

Jukneviczius, Antanas isz> 
Surdaugiu kaimo, Traupio pa-| 
ra., Raguvos vai., Panevėžio 
ap., gyvenęs Superior, Wis.

Jurgaitiene-Balsaityte, Ona, ’ 
ir jos sesuo, gyveno Waukegan, 
Illinois.

Juzumiene-Barkute, ir vai- 
i kai.

Kalaszinskas, sūnūs An
driaus.

Kriszcziukas, Martynas, isz 
Nccziunu km., Biržų ap.

Lazauskas, Adomas ir Jonas, 
isz Gumbrioniu vienk., Seme- 
liszkiu vai., Traku apsk.

Maczius, Pranas isz Auksu- 
džio kaimo, Mažeikiu ap.

Marasas, Julius, isz Skriau- 
duezio kaimo, Mariampoles ap.

Mažeika, Povilas, buv. pasz- 
to virszininkas Kretingoje ir
Raguvoje, žmona Ona ir duktė

Paulina.
Padkauska, Mykolas isz Ne- 

ciunu kaimo Biržų ap.
Petrikas, Juozas ir Uolesius, 

isz Gabsziu kaimo, Raseinių vi.
Rasavaite-Vikertiene, Ceceli- 

ja, isz Skiražemio km., Sarti
ninku vai., Tauragės ap., ir vy
ras Vikertas, Aleksandras.

Rimkaite (Rimkus), Amelija 
isz Szveksznes, Tauragės ap.

Rimkiene (Rimkus) naszle 
Rimkaus, kilusio isz Szveksz- 
nos, Tauragės ap.

Sakalauskas, Mykolas isz 
Daugsziagires km., Pakuonio 
vai., Kauno ap.

Szilaika-Potupas, Antanas ir 
Ipolitas, isz Žerkiszkiu km., 
Traupio para., Raguvos vai., 
Panevėžio apsk.

Srebalius, Stanislovas, isz 
Rudaicziu km., Gargždu para., 
Kretingos apsk.

Stonys, Jonas isz Nozskunu 
kaimo, Vilniaus kraszto.

Vainiene-Gibaite, Ona, isz 
Armoniszkiu kaimo,. Liudvina
vo vai., Mariampoles apsk.

Varnagiris, Adolfas ir Ser- 
gijuszas, isz Liudvinavo.

Vikertiene-Rasavaite, Ceceli - 
ja, isz Skiražemio kaimo, Sar
tininku vai., Tauragės ap., ir 
vyras Vikertas, Aleksandras.

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

□ o □

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Atomines Jiegos Pirmininkas

Gordon Dean, kuris yra 
Atomines Jiegos Komisijos 
pirmininkas, sako kad val
džia turės mažiau tos jiegos 
paskirti kitiems darbams, 
nes kariszkiems reikalams 
dabar daug daugiau reikia. 
Jis sako kad tarptautiniai 
klausimai yra tokie nepasto
vus ir tiek isz tu klausimu 
pavojaus gresia, kad Ameri
ka turi dabar labiau susirū
pinti su prisirengimu del ka-
ro.

Kolaik Laikas Yra

Bernuželi mano
Dobilėli mano,

J eigų busi geras vyras,
Pamylėsiu tave.

Nebukie per lėtas,
Nebukie per piktas,

Ir nebūk per daug pliuszkis
Prie jaunu mergeliu.

Viena pasirinkie,
Vestie paketinkie.

Ir ja viena vis mylekie, —
Szirdi prižadekie.

Jai viena mylėsi,
Daug laimes turėsi,

Su ja viena apsivesi,
Laimingai gyvensi,

Su juo cczia yra narys tos 
komisijos Henry D. Smythe, 
(po deszinei). Jis stacziai 
sako kad dabar nėra jokios 
abejones kad Sovietu Rusi
ja jau turi pasigaminus ta 
atomine bomba. Jis pataria 
kad mes taip dabar rengtu- 
mes in kara, kaip kad tikrai 
žinotume kad Sovietai gali 
tokias atomines bombas pa
leisti ant musu didžiausiu 
miestu.

□ □ □

I Nedoras bernelis,
į Vilioja mergeles,

Visas nori glamonėti,
Bet nenor mylėti,

Jeigu teip darysi,
Vargo pamatysi,

Sau mergeles neturėsi, 
Pasenės kriunesi.

Kolaik laikas yra,
Visi, vyrs in vyra,

Sau mergele pasirinkit,
Vestuves darykit.

Pacziukes mylėkit,
Sau meiliai kalbėkit,

Tankiai pamyluokit,
Saldžiai pabueziuokit.

J. V. K.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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

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

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in ball a 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis. Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25a

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

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

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

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

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

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

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del

lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu 35c

No. III Sziupims (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
11a isz maiszo iszlins, Apie oo 
ha 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
mano. 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, 
Keli a u to jei 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 Alsui 62 puslapiu. 15c

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

No. 176 V2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu 25c.

N.o. 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 Bema- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro 
matos rastos grabe musu iszga= 
ny to jaus 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.

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 M'edaliko 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 tiff 
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, 
HgV 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 COW 

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

SKAITYKIT 
“SAULE” =^S

PLATINKIT!
Lietuviszku vaiku. 25c.

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

No. 196 Stacijos arba Kai 
vari ja Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai; 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
misli-nimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute ( 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

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

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.f 
MAHANOY CITY, PA.
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“Jis Sergsti Savo Tarnus” 
/

(Tasa)

— Didžturcziu? Liepsiu ta
ve rytoj plakti du syk isz ryto 
ir vakare!

— Valia tavo, pone.
Joelis vėl nutilo, bet kaskart 

vis labi aus buvo neužganėdin
tas isz kalbos. Vela pasidarė 
meilesnis ir tarė:

-— Permainiau nuomone ir 
dovanoju tau už tavo žodžius, 
nes mane ginsi nuo žmogžudžiu 
ir žvėrių. Bet pasakyk, kas ta
ve teip iszmokino?

— Ans mokintojas, pone.
— Koks mokintojas ?!
Tarnas nutilo nes pabūgo. 

Joelis pradėjo klausinėt.
—- Gal tas ant kalno? Tas 

apstotas miniu? Teip? Aplei
dai mane ir nuėjai jo klausyti? 
Liepsiu tave rytoj tris sykius 
plakt: isz ryto, ant piet ir va
kare !

—■ Valia tavo, pone.
— Kaip tai, biaurybe, va

liu mano! Asz tau liepiau tan- 
naiiti man, o tu begi su asilu 
klausyt kalbos kokio valkatos!

— Mokintojo, pone.
— Valkatos, sakau, kuris 

gundo in maiszta ir bus atves
tas už tai in su’da. Kodėl klau
sai kalbu to žmogaus ?

—• Nes noriu but iszganytu 
ir inneit in dangaus karalyste!

-— O asz neineisiu in dan
gaus karalyste?

— Ne, pone, jai ne eisi jo pė
domis.

—- Tylėk, kvaili, ir varyk 
asila, nes sustojo ant kelio ir 
ėda žole!

Vedikas riktelėjo ant asilo, 
kuris pabėgėjo greicziauš. Ke
lias kas kartas vis ėjo blogyn, 
o suteme teip, kad nieko nebu
vo matyt. Tik virszuj ’buvo 
matyt sklypelis dangaus su 
žvaigždėms. Girioj buvo tyku. 
Joelis drebėjo, jam buvo szalta. 
Sudėjo rankas ant krutinės pa
lenkės galva pirmyn, žiureda-

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, 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 2,0c.

No. 202 Novena, 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 arba Kal
varija, 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas of'ficium 10c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigas 
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,

mas in tamsa. Jis stebėjosi, 
kaip vedikas nepaklysta ir ži
no, kur varyt gyvuli. Gilumoj 
girios suriko koks pauksztis ar 
žvėris, Joeliui atskirti sunku 
buvo, kadangi niekas nebuvo 
giriose. Vėl apėmė ji baime. Už 
taigi norėjo prisigerinti vedi- 
kui, kad tas ji gerai saugotu ir 
reikale gintu. Už taigi prakal
bėjo in ji:

— Idant pažintum mano ne-, 
iszpasakyta geruma, ir sziuom 
kart asz tau dovanoju kalte. 
Bet pasakyk, kaip tu kelia ati
tinki, nepaklysti, kodėl nesibi
jai tokioj tamsumoj ir dyku
moj eit, man tarnaut ir teip 
liuosai jaustis?

— Mokintojas liepe man 
nieko nebijot.
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TARADAIKA

J************************-*
Badai Szenadorio vyrukai

Niekam netikiu, 
Neturi gilukio del mergų, 
Visaip užpuldinėja ant ju, 

Nieko daugiau nedaro, 
Tik liežuvius ant ju varo, 

Merginos nuo tokiu szalinasi, 
Kad ir tie vyrukai 

pasiredusi, 
Geriau kad jie liežuvius 

suvaldytu,
Malsziai sėdėtu namie, 

Laikmati “Sauk’’ skaitytu, 
Tada merginos jus mylėtu, 
Ir meiliai ant jus žiūrės.

Vienam Pennsylvanijame 
mieste, 

Yra bobele niekam 
neverta, 

Mat, per dienas latrauja, 
Ir nuolatos girtuokliauja, 

Ir teisojasi,
Ba tankiai.su žmonimi 

vaidojasi,
Bet geri žmonys,

Su ta bobele neužsiduoda, 
Ypatingai kurie supranta 

gieda.
Yra ir tokiu kvailiu,

Nuo visu paniekintu, 
Kuriems ta bobele patinka, 

O tokiu kas diena 
prisirenka,

Gere per diena, 
Po tam muszasi, 
Paskui teisojasi.

Jeigu ta bobele greitai 
nepasitaisys,

Tai mano kurna 
k Baltruviene,

Su koczela ja isztaisys, 
Ir kaili iszpers.

***• '
Viename miestelyje, 

Vyrukas puikia moterele 
gavo, 

Mat kaip in purvą inlindo, 
Keli menesiai vos pralinko,

Sztai garnys pribuvo, 
Ir gyvas bernuką paliko. 
Jeigu da metelis pralėks, 
Tai keletą garnys apteiks, 

Bet ka daryt, 
Reikia priimti!

Ant sziandien bus gana.

Vedikas sulaikė ji, ir tarė:
— Nulipk, pone, nuo asilo. 

Joelis neklause. Tarnas liepe 
antra kart:

— Nulipk, pone, nuo asilo. 
Joelis neklause. Tarnas liepe 
antra kart:

— Nulipk, pone ir žengk 
paskui mane pekszczias, nes 
gyvulys gal parpult ir tau bus 
=kriauda, jeigu nupulsi ant ta
ko.

Joelis nulipo nuo gyvulio.
— Eik paskui mane, pone, 

neatsilik. Gyvulys eis paskui 
tave ir neatsiliks, bijodamas 
žvėrių.

Ir teip ženge pekszti per kal
nus. .

Joelis klupo ant akmenų ir 
cedro szaknu, susidrasko ran
kas in krumus, sunkiai kvėpa
vo, prakaitavo ir jautėsi labai 
nelaimingu. Dvasioje keike sa
vo užmanymą keliaut pas Jor
danu su neisztikimu tarnu. 
Keike ta tarna, jog vietoj atei
ti laiku, klausė kalbu kokio be- 
proezio. Keike taipgi ta bepro
ti del kurio jis nukente tiek ne
smagumo jam atėmė drąsumas 
piemens ir žiaurumas anų dvie
ju žmonių. Ta kelione peksz- 
czio per giria buvo labai sunki 
ir neiszpasakyta neparanki 
žmogui, kuris vaikszcziojo tik
tai po sostapile tarp persiski- 
rianeziu miniu. Negalėjo su
prasti jog jis, sąnarys Synhe- 
drione, kuris kalbėjo szventi- 
nyczioj in žmones ir buvo už
vis labiaus guodojamas dabar
tės velkasi per tamsia giria 
pekszczias, apdraskytas, in 
sziles po vadovyste neisztikimo 
tarno, kuris kalboje state save 
augszcziau už ji. Taigi kraipė 
galva, klupszcziojo, keike pa- 
tyka, bet ėjo pirmyn.

Vedikas tuo tarpu sustojo.
— Nematau, pone, liepto 

per upeli. Palūkėk czionai, o 
asz paeisiu augsztyn ir atradęs 
brasta, giyžsziu pas tave.

Joelis nusigando. Jam atėjo 
in galva, jog vedikas nor ji isz- 
duot nori, prasitraukt, kad tuo 
tarpu ant jo užpultu žmogžu
džiai, su kuriais jis buvo susi
taręs. *Bet bijojo iszreikszti to
kia nuožvelga. Sustojo po me
džiu.

Asilas ėjo paskui vedika 
skindamas krumu lapus.

Vedikas isznyko tamsumoj. 
Girdėt tiktai buvo, kaip skver
bėsi per krumus. Bet tuojaus 
ir to nebuvo girdėt.

Prakaitas liejosi dideliais la- 
szais nuo Joeliaus kaktos. Kvė
pavo sunkiai, szirdis plake 
smarkiai. Kas syk ji vis eme 
didesne baime. Pradėjo danti
mis kabnt. Szauke kelis kartus 
vedika. Bet tas nedave atsaky
mo.

Balsas Joelio girioj skambė
jo teip instabiai, jog perstojo 
szaukes. Kas syk jam darėsi 
vis baisiaus. Toje iszgastyj jis 
pradėjo melstis tais žodžiais:

“ Dieve, kuris iszvedei tavo 
žmones isz pustynes, dirstelk 
ant geriausio tavo tarno ir pa
gelbėk jam!

“Ant geriausio tarno, kuris 
ne lupo nuoszimcziu, o jeigu 
keikia, tai labai retai.

“Kuris nėra ne muitininku, 
ne mogžudžiu, ne isztvirkeliu, 
ne bliuznierium, ne vediku, ne 
piemeniu, ne nepriguli prie 
prasezioku.

“Kuris yra sąnariu Synhed- 
riono, kalba in žmones, sudina 
juos ir baudžia pagal tavo In- 
statyma.

“Kuris tau turi patikti, o 
kuri tu bandai.

“Kuris tau duos auka, kar
veli viena.

George Haller policijau
tams parodo kur jis buvo pa- 
szautas. Kelios moterys ir 
merginos buvo panasziai pa- 
szautos Philadelphijos mies
te. Koks ten, gal isz proto 
iszsikraustes žmogus vaiksz- 
tineja naktimis su karabinu 
ir szaudo in žmones. Phila- 
delphijos žmones dabar net 
bijosi nakczia ant ulyczios 
iszeiti, nes nežino kada tas 
žulikas in ka kita szaus.

— Kaip tai, liepė nieko ne
bijot ?

— Teip, pone, nieko!
— Ne savo ponu. >
— Teip, pone, ne ponu.
—' Tai tu nebijai manės?!
— Ne, pone.
—• Nekenti mane?
—■ Myliu tave, pone.
— Kodėl mane myli?
— Nes mokintojas liepe 

mylėt kiekviena, dagi ir tuos, 
kurie mus nuskriaudė. Liepe 
atlygint geru už pikta.

— Joelis užsimislino apie 
paskutinius žodžius, ir nu
sprendė, jog tuo syk iszgirdo 
dalyka del saves naudinga. Tai 
mokintojas neliepe kerszyt. O 
laikas tam buvo laibai atsakan
tis.

Neliepe mokintojas kelt 
ranka ant savo ponu ?

— Nesake, jog ant (ponu, 
tik mokino jog kerszyt nevalia.

— Tai mane myli?
— Myliu tave, pone.
— Tas labai gerai. Jeigu 

teip tau. liepe ans mokintojas, 
tai pagirsiu ji už tai.

— Mokintojas klausė apie 
tave, pone.

— Teip? Klause apie ma
ne?

— Ir bare anuodu mokinti
niu, kad nenuvede tave.pas ji.

— Kaip tai? Mane nuvest 
pas ji? Tai jis pas mane turė
jo ateit! Esi neaptaszytas!

— Taigi mokintojus pasa
kė, jog eis pas tave.

— Na matai, kad teisingai 
tave bariau!.

— Nori tave pamokint,
— Esi nenaudėlis! Negalė

jo teip sakyt, nes tur ant tiek 
iszminties asz misliju.

— Sake, pone! Visi Peru- 
szim gaus ipamokinima, teipgi 
Synhedrionas. .
. — Ka, koki pamokinimą?

— Instabus buna jo pamo
kinimai.

Joelis nustvėrė apinasri ir 
sulaikė asila. Nusistebėjimas 
atėmė jam kalba.

Netilpo galvoj panaszi drą
są. Bet kad aplinkui vis gi
rios, rustumos, nuo tarpo lyg 
tarpui girdėt buvo žvėrių riks
mas, tai nieko neatsake, tik su
sirietė ant gyvulio nugaros ir 
perstojo kalbėjęs.

Asilas suklupo syki ir kita.

Redakcija “Saule” sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

“Pone, du karveliu, tris, ke- uže vanduo. Per rėva buvo
lieptas, apszviestas menulio. 
Gyvulys ženge ant jo tvirtu 
žingsniu ir po valandėlei perė
jo in kita puse. Giria ėjo retjn;

turis.
“Pone, oži liepsiu del Tavęs 

papjaut ir sudegint.
“Du ožiuku ir ėriuką. Ar ne

gana, Pone?
“Avi ir avina, tik iszklausyk 

ir apszviesk tamsybes. • '
“Pone, jauti tau aukauju, 

savo jauti, savo, o ne nuo žmo
nių isztraukta, isz savo kaimi
nes. Pone, daugiaus negaliu!”

Lingavo, meldėsi ir prasze, 
o baime vis didesne ji pereme 
szalcziu ir drebuliu.

Tuo tarpu papūtė vejas ir su
judino giria. Prasidėjo baisus, 
pilnas paslapties, užimąs. Joel
iui rodėsi, jog girdi tame ūž 
ime kažin koki riksmą, kokia 
sznekta, skambejima kardu ir 
czerszkejima visu ginklu.

Puolė ant keliu, rankoms už
dengė veidą.

Vejas apibėgo girios pustyne 
ir pradėjo judint krumus klo
nyj. Drauge dangus apsiniaukė 
ir Joelis nematė ne kelmo, pas 
kuri klūpojo.

Persigando ir mistino, jog 
atėjo paskutine valanda. Tada 
vėl pradėjo melstis, bet jau to
kiais žodžiais:

“Pone, esmių vabalas priesz 
tavo galybe.

Vabalas, kuri ne tik tavo pė
da gal sumindžiot, bet praryt 
visokis žvėris, užgriut kiekvie
nas medis, nuskandint kiekvie
nas medelis, melagis ir nuduo
du ta, kūmo nesmi.

‘ ‘ Deginu aukas, sunesztas 
žmonių.

“Giriuosiu priesz tave mal
doj o nesižeminu.

“Muitininkas geriaus mel
džiasi.

“Bet jeigu esi Dievas, jeigu 
esi tas, kuris yra, dirstelk ant 
manės ir gelbek mane!

“Pasitaisysiu, Pone. Szven- 
tinyczioj darysiu metavone.

Prie visu, Pone. Apsibersiu 
galva pelenais ir balsiai iszpa- 
žinsiu nuodėmės.

“Pone, ar galiu da daugiau 
padaryti?”

Vejas stipryn, vartė giria. 
Dideles szakos siūbavo su neap 
sakomu užimu.

Iszgastis Joeliaus augo nuo
latos ir daejo ant galo iki pas
kutiniu rubežiu. Paskui prasi
dėjo griaudimas. Virszuj suri
ko kažin koks pauksztis, toly
je staugė žvėris.

Joelis pradėjo piktžodžiaut:
“Ne dirstelei, Pone in mane, 

neiszklausai maldos mano.
“Tu Dievas?.Tu Ponas?
“Savo tarnus apleidi tam

sioj girioj tarp žvėrių.
Bet teisybe! Keturesde- 

szimts metu vadžiojai Maižie- 
sziu po pustyne su visa jo tau
ta! Keturesdeszimts metu!

“Koks tu Dievas? Ne, tu ne
esi tas, kas esi!”

Ir spjaudė ant žemes kur 
klūpojo, spjaudė ant kalno, ku
ris priesz ji stovėjo, spjaudė in 
ora, kuriuo kvėpavo, spjovė in 
dangų, kur gyveno Vieszpats. 
Ne Vieszpats, bet turbut Szeto- 
nas!

Tuo tarpu pajuto ranka ant 
savo peties. Paszoko nuo žemes 
kad gintis. Bet tamsoje matyt 
buvo asilo kakta. Vedikas turė
jo rankoje apsinari. Joelis sėdo 
ir jojo.

Staiga vejas nustojo ir isz po 
debesiu pasirodė menulis. 
Szviesa iszsiliejo po giria. Bu
vo matyt labai aiszkiai.

Joelis suvis nurimo, bet tylė
jo. Gyvulys'ženge ypatingai 
greitai. Perlindo per krumus. 
Joelis iszgirdo užima upelio. 
Tuojaus persiskyrė krūmai ir 
pamate rėva ant kurio dugno

dasigirdo ant didesnio kelio. 
Tuoj pasirodė ir Jericho murai.

Joelis per visa kelia notare 
ne žodžio. Mieste visi da mie
gojo. Priesz didžturezio namus 
buvo tuszczia. Ne vienas tarnas 
neisžejo jo pasitikti.

Nulipo kuogreicziausiai nuo 
asilo, užėjo ant trepu; durys 
nebuvo uždarytos. Perejo prie- 
szilie ir inejo in naktini kamba
rį. Greit nusimetė drabužius ir 
atsigulė ant lovos.

Atsiduso. Pasibaigė visos ne
laimes. Ir tuoj isz didelio nuil
simo užmerkė akis ir užmigo. 
Miegojo taip giliai kad joki 
sapnai nepajudino jo mislies.

Atsibudo gana vėlai, atsisė
do ant lovos ir pradėjo misi) t.

Atsiminė, kur jis yra ir kur 
buvo. Keliavo pas Jordaną, 
landžiojo po giria ir jaute ne- 
svietiszka baime. 4r tai vis per 
ta nenaudeli tarna. Tris kartus 
jam pasakė jog lieps ji nuplakt 
ir tris kartus jam dovanojo. 
Bet neatleido da jam taip ilgo 
jieszkojimo 'brastos upelyj. O 
tas buvo labai verta nubaudi
mo nes Joelis isz baimes plūdo 
net ant Dievo. Kas tame kalts 
jeigu ne anas vedikas? Ar ne 
jis ji pastūmė ant pagundos ? 
Ar Joelis kada nors savo gyve 
nime inžeide Dievą?!

Niekados plūdimas ant Die- 
nesutersze jo burnos. O da

bar?
Apėmė ji rūstybe.
Atsiminė jis žodis po žodžiui 

ka nenaudėlis vedikas iszdryso 
kalbėt jam apie ana mokintoju 
ir Dievo globa.

Joelis sugniaužė kumszczia 
ant jo galvos ir riktelėjo:

— Meluoji, tu su manim 
gryžai nakczia!

Vedikas paszoko ant kojų.
Buvo nublankęs, akys pergaz- 
dintos. Pridėjo pirszta prie lu
pu ir tarė su persitikrinimu:

— Ne pone, tai ne asz, tai 
ne asz. Tai turbut darbas musu 
mokintojo.

Joelis, placziai atidaręs akis, 
pažiurėjo in tarnus. Visi sudė
jo rankas ir judino lupas. Vedi- 
kas-gi tarė:

— Tu, pone, turbut nelai
mėje szaukeisi jo pagelbės. Ar
ne ? Gal meldiesi ? O gal plūdai ? 
Jis tau davė pamokinimą!

Joelis ranka dasilytejo kele
tą kartu kaktos. Pažiurėjo in 
asila, kuris 'buvo labai nuilsės, 
szonai buvo supuolė ir jis tan
kiai žiovavo. Pažiurėjo in ve
dika, ant kurio naktis ir darbas 
padėjo žymyius ženklus. Pažiu
rėjo in nugazdintus tarnus, in 
namus, medžius.

Staiga užsigryžo ir nuėjo in 
miegstube.

Sėdo ant lovos, kartas nuo 
karto dasilytedamas kaktos su 
ranka. Apsidairė in sienas, in 
lubas ir grindis.

— Kas tai yr’ — kuždėjo. 
Kas tai yra? Kas tai?

Taip mistino per visa diena. 
Veltui tarnai ėjo pas ji klaus
dami, ar nenori ko valgyt?

Joelis sėdėjo tokiu -budri iki 
suteme.

Tik vakare liepe paszaukt 
vedika, užsidarė su juo ir, ka
žin apie ka, ilgai sznekucziavo.

Tarnai klausė prie duriu, bet 
negalėjo nieko iszgirsti.

O juodu kalbėjo iki pusiau- 
naktu, iki auszrai, iki saules 
užtekėjimui.

Juk jis aug'sztino save ant 
Joeliaus, ant sąnario Synhedri- 
ono!

O, tai latras, piktadejas! Ko
kia bausme už tai jam paskirt ?

Szuktelejo tarnus ir lauke.
Bet niekas nesirodė. Szuktelejo 
antru ir trecziu kartu, paskui 
iszejo in prieszine.

Užtiko viena isz tarnu; bet 
tas akis iszverte.

— Kaip tai, pone, namiej?! 
O mes taip parsirupine.

— Namiej, kvaili, miego
jau visa nakti, tik jus apie tai 
nieko nežinot. Iszvaikysiu jus, 
liepsiu kaili pliekt.

— Valia tavo, pone, atsake 
nublankęs tarnas.

—- Paszauk man tuojaus 
vedika riktelėjo Joenis.

Tarnas nesijudino isz vietos; 
tik da labiau iszverte akis in 
poną. .

— Na-gi, nenaudeli! Reke 
Joelis ir pakele ranka.

Tarnas iszbego.
Laikas bego. Joelis buvo ne

kantrus. Ant galo iszejo isz 
prieszines ant kiemo.

Ten pamate ana tarna da
rant rodą su kitais.

— Kur vedikas, szauke’Jo
elis griausmingu balsu.

Tarnas stenėjo, pasilenkda
mas iki žemei.

— Pone, jo nėra.
— Kaip tai, pabėgo?
— Pone, nėra nei gyvulio. 

Turbut pekseziąs gryžai.
Kraujas puolė in galva Joel

iui. Baisioms akimis gazdino 
tarnus, kada vartuose pasirodė 
asilas, o užpakalyje vedikas.

Tasai, pamatęs poną, pribė
go, puolė prie kojų, szaukda- 
mas:

— Dovanok, pone, paklydau 
girioj, negalėjau tave surasti. 
Smaukiau! Apibėgau, szvintant, 
visa giria, ant galo mislinau, 
jog pekseziąs sugryžai. I
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^Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

January 29 is the birthday of one of 
the revered Presidents of this country, 
William McKinley. Pres. McKinley 
knew and practiced the habit of thrift. 
He realized that it was thrift which 
helped build this country. He advocated 
an early start in savings in the following 
words: “The little savings bank in the 
home means more for the future of the 
children of a family, almost than all of 
the advice of the world. It gives them 
the right start.” Your right start is to 
sign up today for the Payroll Savings 
Plan for the purchase of U. S. Savings 
Bond§. U. S. Treasury Deparfniepf
) •' ■■ • "
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Žinios Vietines
— Szia sanvaite czvertis 

meto, pasninkas: Seredoj, Pet- 
nyęzioj ir Sukatoj.

Seredoj Pelenu Diena. 
Ir tž diena 1904 metuose baisus 
gaisras, ugnis mieste Balti
more, Md., 2,500 namu sudegė; 
1269 m., Lietuviai sugriovė 
kryžeiviu pili Staukersburg; 
1950 m., Prezidentas Trumanas 
pavartuoja “ Taf t-Hartley In- 
statyma” priesz straikuojan- 
czitis mainierius.

— Ketverge pripuola Szv'. 
Jono Matieczio. Ir ta diena 
1949 m., Kardinolas Mindszen- 
ty buvo nuteistas iki gyvuos 
galvos in kalėjimą. Teismas 
buvo vedamas Budapeszto 
mieste, Vengrijoje.

— Petnyczioj Szvento Cy- 
rillo ir Szv. Apolonijos. Ir ta 
diena 1896 m., Lietuvoje Rusai 
apsunkino Lietuviams tiesas* 
sulyg žemes pirkimo.

Coaldale, Pa. — Petrone, pa
ti Kazimiero Ruslieviczio, nuo> 
110 W. High uly., numirė Pet- 
nyczios ryta 3:15 valanda, savo 
namuose. Velione sirgo per ke
letą menesius. Gimė Mahąnoju- 
je, po tėvais vadinosi Petrone 
Žaliute. Jos motinėlė Prancisz- 
ka Žaliene mirė 1949 metuose. 
Paliko dideliame nuliudime: 
savo vyra Kazimiera; tris su
nūs’: Juozą, Kazimiera ir Jordi- 
ną; .keturios. dukterys: Mare, 
slauge, Germantown ligonbute, 
Philadelphia; Teresa, Pran- 
ciszka ir Petrone, namie; seseri 
Teofilą, pati Joseph Daniels 
isz Lansford. Laidos Utarnin- 
kė su apiegomis Szv. Jono baž- 
nyczioje devinta valanda ryte 
ir palaidos in parapijos kapi
nes in Owl Greek. Amžina atil
si-! ■ ... ■ .: 1 - • ■

Pottsvillė, Pa. — Kai visi 
mes esame susirupine apie 
Taksas, ir kiek reikes isz ki- 
szenes iszkrapsztyti valdžiai 
savo skola užsimokėti, mes ga
me susiraminti kad musu bėdos 
yra ne tokios kaip vieno tokio 
Pottsvilieczio, Peter Joseph, ar 
Yasief, sulyg Assyriecziu kal
ba, nuo Minersville ulyczios.

Jis kelios dienos atgal užėjo 
in banka ir leptelėjo czverti 
milijono doleriu, $250,000, ir 
pasakei “Iszmainykite man 
szituos pinigus ir asz savo tak
sas užsimokėsiu!”

e Mat tie jo pinigai buvo api- 
pelyje, apiplycze ir apdriskę, 
nes, jis pasiaiszkino, jis buvo 
juos skiepe, užkasės.

Paprastai, banka iszmaino 
ant nauju pinigu suplyszusius 
ar aprumepejusius pinigus. Bet 
szita syki, banka tuos pinigus 
pasiuntė in valdžios ineigu ad
ministracija.

Dabar valdžia iszrokavo kad . 
tas Peter Joseph yra valdžiai i 
skolingas $208,312.83 už Tak-I 
sas del 1944, 1945, 1946, 1947 ir 
1950 metus.

Peter Joseph dabar misi-' 
skundžia kad, kai jis norėjo at
silyginti su valdžia del savo 
Taksu, valdžia dabar paima jo 
pinigus-ir reikalauja kad jis 
pasiaiszkintu kaip ir isz kur 
jis toki turteli susikrovė. Jis 
sako -kad jis turėjo “Pool- 
Room” bizni ir kartais biski 
isz pinigu loszdavo ir taip ta 
turteli susikrovė. Bet valdžios 
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atstovai, akis iszverte in ji pa
sižiurėjo ir visus jo pinigus pa
siėmė kol jis geriau pasiaisz- 
kins.

Czia du po visa svietą pa
garsėję loszikai draugiszkai 
pasiszneka ir pasitaria. Jie
du pasirasze kontrakta losz- 
ti in Hollywood, del muving 
pikezieriu. Po kairei yra 
Maurice Evans, garsus Ang
lijos loszikas, kuris beveik 
visados loszdavo Szeikspiro 
veikalus ir dramas. Per asz- 
tuoniolika metu Hollywood 
muving-pikezieriu didžiūnai

Baltimore, Md. — Padėka!! 
Mes Pažemenu szeima, sziudin-l 
gai dėkojame musu geriesiems 
globėjams, Juozui ir Elzbietai 
Bobbin-Babickams, gyv., Saint 
Clair, Pa., už rūpesti, varga ir 
kasztus, kuriuos jie padare 
šzelpdami mus Vokietijoje, su-į 
darydami garantija mums at-j 
vykti in J.A.V. (Amerika) iri 
užlaikydami ir rūpindamiesi 
mumis, kol mes savistoviai in-, 
sikureme -ežia atvykę. Kadan-I 
gi aukszcziau minėti musu ge
radariai negalėjo asmeniszkaiį 
dalyvauti tremtiniu globėjams 
pagerbti surengtame pobūvy-Į
je Baltimoreje, mes skelbiame 
szia padėka spaudoje. Kartu 
dėkojame Amerikos Kataliku 
Misijai “National Catholic 
Welfare Conference,” kuri, 
emigracijos. reikalus tvarkant 
ir kelionėje nuo stovyklos Vo
kietijoje iki pat Pensilvanijos 
globojo mus, kaip tikra motina.

—Kazys ir Vytautas Pažeme- 
nai ir Pranciszka Petruszkicne.

Dover, N. J. — Septintas 
darbininkas pasimirė, nuo 
žaizdų, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus Thomas Turner, 
isz Newark, N. J. Du kiti dar 
randasi Dover General ligoni
nėje. Daktarai abejoja ar ir 
tiedu iszliks gyvi. Picatinny 
arsenalo fabrikas užsidegė ir 
susprogo, kur buvo tukstan- 
cziai tonu dūlio.

PREZ. TRUMANAS
NORI DESZIMTS 

BILIJONU DAUGIAU

Kompanijos, Biznieriai 
Ir Visi Mes Turėsime

Prisidėti
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas yra pa
sakęs Kongresui, kad reikia 
mažiausia deszimts bilijonu 
doleriu isz “Taksu“ daugiau 
sziais metais.

Jis sako kad gal dar daugiau ma, nes tokia pagelba turėtu j 
reikes vėliau! 1 būti slapta.

Loszikai Pasiszneka AR PIRKSI TIKI ETA? GELEŽINKELIU

stengiesi ji prisivilioti kad 
jis jiems losztu, bet jis nesu
tiko, nepaisant kiek tukstan- 
cziu ant sanvaites jie jam 
siulino. Ethel Barrymore, 
kuri pareina isz labai gar
sios losziku szeimynos ir gi
mines losz sykiu su juo. Et
hel Barrymore yra viena isz 
garsiausiu ir gabiausiu loszi
ku Amerikoje.

□ □ □

Keturis bilijonus tu pinigu 
turės sudėti žmones kurie mo
ka taksas ant savo ineigu, ant 
tu pinigu kuriuos jie uždirba. 
Tai reiszkia visi mes! Jau da
bar mes mokame dvideszimts 
szeszis bilijonus doleriu ant 
metu.

Fabrikantai turės sumokėti 
tris bilijonus daugiau takso
mis. Jie dabar moka daugiau 
negu dvideszimts bilijonu do
leriu. Kompanijos ir biznieriai 
turės tiek pat daugiau, kiek fa
brikantai prisidėti. Biznieriai 
dabar moka $8,222,000,000.

Prezidentas dar nesako kaip 
tos taksos bus padalintos. Bet 
mes galime būti tikri, kad ir 
paprastas darbo žmogus bus 
padalintos. Bet mes galime 
būti tikri kad ir paprastas dar
bo žmogus bus czia teipgi skai
tomas.

Prezidentas Trumanas sako, 
kad daug daugiau reikes vė
liau, bet dabar tuojaus už ke
liu menesiu reikes tiek jis da
bar praszo. Dauguma Senato
rių ir Kongresmonu, rodos su
tinka su Prezidentu Trumanu.

PRIESZ
KOMUNISTUS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžios taryba da
bar slaptai tariasi pristatyti 
karabinus ir kulkas Kinie- 
cziams, kurie kaip ir mes neap- 
kenezia Komunistu.

Ateina žinios kad labai daug 
Kiniecziu neapkenezia Peipin- 
go Komunistiszkos valdžios, ir 
yra pasirenge kovoti paezioje 
Kinijoje priesz savo tuos rau
donus valdovus.

Nors žinios kurios pas mus 
ateina negali būti patikrintos, 
bet eina gandai kad jau dabar 

'apie pusantro milijono Kinie
cziu yra pasirenge paskelbti 
kara priesz savo valdžia. Kiti 
sako, daugiau negu trys milijo
nai stotu in ta kova.

Prezidentas Trumanas sako, 
kad jis nieko nežino apie to
kias derybas, bet tai supranta-
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saliunus uždaryti.
Ugniagesiai savo tikietus 

parduodavo ir jeigu kas isz- 
drysdavo atsisakyti, jie gra
sindavo kad jeigu kada j u na
mus gaisras isztiktu, jie neat
važiuotu juos užgesinti.

Tokie baliai, vakarienes, 
pramogos ir szokiai dabar taip 
insigalejo, kad visokios drau-j 
gystes, kliubai ir organizacijos 
gera bizni varo ir pinigus in sa
vo iždus braukė per tokius ti
kietus, kuriuos jie kisza žmo
nėms ir grasina visokiais 
kersztais jeigu jie nesutinka 
juos pirkti.

Mums iszrodo kad reiketu nei 
vien tik policijantams ir ugnia-l 
gesiams uždrausti tokius tikie
tus pardavinėti, bet ir visoms 
kitoms draugystėms. Kas nori 
eiti, tas ateis in ta balių ar va
kariene, bet isz kalno jam ti- 
kieta kiszti yra suktas biznis.

AMERIKA NESISKU
BINA SU DAUGIAU 

MAISTO INDIJAI
WASHINGTON, D. C. — 

Kai Indija vėl kreipėsi in mus 
praszydama dvieju milijonu 
tonu kviecziu ir kitokio maisto 
Amerikos Taryba Indijos at
stovams staeziai pasakė, kad ji 
nesiprieszina, bet ir nesiskubi
na, kad visas tas klausimas pa
vestas Kongresui.

Iszrodo, kad ir Kongresas 
szita syki jau nesiskubina!

Amerikos Sekretoriaus pa- 
gelbininkas George C. McGhee 
pasitarė apie ta klausima su 
Senato Užsieno Komisija, bet 
ten ir liko tas klausimas.

Pirmininkas tos komisijos, 
Senatorius Guy M. Gilletes, pa
sakė vėliau laikrasztininkams, 
kad Sekretoriaus pagelbinin- 
McGhee tai komisijai neinteike 
nei jokio praszymo del to mais
to, kaip paprastai yra daroma.

Kai Indijos atstovai paklau
sė kada Senato Užsienio Komi
sija ta j u praszyma apsvarstys, 
jiems buvo pasakyta, kad nie
kas nežino nes ta komisija ne- 
nutare nei kada laikys kita su
sirinkimą. O galimas daigtas 
kad tas klausimas visai nebus 
iszkeltas nes yra daug svarbes
niu reikalu kaslink Korėjos ir 
Tautu Sanjungos.

Czia aiszkiai matyti kad val
džios Taryba ir Kongresas da
bar parodo savo nepasitenkini
mą su Indijos Ministerio Jawa- 
haral Nehru prasiszokimu 
priesz musu Tautu Sanjungoje 
kaslink Komunistiszkos Kini
jos klausimo.

Indija gali drąsiai mums 
prieszintis, mus kaltinti, su 
mumis nesutikti, priesz musu 
atstovus balsuoti, ir paskui 
stebiasi kad mes nesiskubina
me jai in pagelba stoti.

Jeigu Amerikos valdžia taip 
dabar Indijos atstovus pamo
kins, tai ir kitu krasztu atsto
vai taip nemandravuos ir taip 
sztarkiai neszoks priesz mus 
Tautu Sanjungoje. Jau ir be
veik laikas, kad tie ubagai su 
mumis skaitytus!. !

SKAITYKIT 
“SAULE”=W
PLATINKIT

DARBININKAI
STRAIKUOJAi
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PASMERKTA

Tas Pats Likimas

Prezidentas Trumanas sako, 
kad szitos straikos sudaro pa-
voju visam krasztui, bet jis dar 
nieko apie ka valdžia ketina 
daryti.

Nepaisant tu straiku Prezi
dentas Trumanas su savo paly
dovais buvo nuvažiavęs in Phi
ladelphia, Pa. Jie tenai nuva
žiavo su Prezidento traukiniu, 
kuri savanoriai darbininkai 
aprūpino ir draivino, nepai
sant straiku.

Su Prezidentu Trumanu va
žiavo augszti karininkai, nes 
tikslas tos keliones buvo daly
vauti apeigose, kai koplyczia 
buvo paszventinta del atmin- 
ties keturiu Kapelionu, kurie 
per ana kara žuvo ant kariszko 
laivo.

Geležinkelio darbininku 
straikos jau iszsiplete per pen
kios deszimts geležinkeliu ir 
per szeszios - deszimts viena 
miestą.

Plieno kompanijos buvo pri-j 
į verstos atleisti daug darbinin- į 
ku, nes nebuvo galima plienas' 
iszveszti; automobiliu kompa-i 
nijos turėjo paleisti daugiau 
negu asztuonios deszimts tuks- 
taneziu darbininku, nes jos da
bar negauna gana plieno; mai- 
nieriams buvo pasakyta neisz- 
eiti in darba, nes nėra kur ang
lis dėti, visi freitkariai pilni, ir 
negalima ju iszveszti.

Daug kariszku tanku dabar 
stovi freit-kariuose ant begiu, 
relių. Negalima jas veszti in 
Korėja, kur juos taip labai rei
kalingos, už tai, kad tie darbi
ninkai ant geležinkelio strai- 
guoja.

Daug mėsos ir visokiu vaisiu 
teipgi stovi ant vietos, ir suges 
jeigu nebus galima tuojaus ta 
maista iszveszti.

Geležinkeliu unijos virszi-

Szitas paveikslas parodo 
Generolą George Patton, (po 
kairei) su Generolu Walton 
Walker, kai jiedu vede savo 
armijas skersai visa Prancū
zija per Antra Pasaulini Ka
ra. Generolas Walker buvo 
užmusztas automobiliu ne
laimėje netoli nuo Seoul 
miesto, Korėjoje.

Generolas Walker buvo 
vaiske po Generolo Patton 
vyriausybe, Generolas PaL 
ton teipgi žuvo per karo lai
ka.

ninkai teisinasi kad jie tas 
straikas nėra pakelbe ir kad 
negalima juos kaltinti, nes pa
tys darbininkai, be unijos ži
nios nutarė nedirbti!

KINIJA

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Po trijų menesiu visokiu dery
bų, Tautu Sanjunga sutiko su 
Amerika staeziai paskelbti kad 
“Komunistai Kiniecziai yra 
užpuolikai!“ Tautu Sanjunga 
pasmerkia Kinijos Komunistus 
ir jie taip bus pasmerkti, kol 
jie pasitrauks isz Korėjos.

Keturios deszimts keturi at
stovai balsavo priesz Kinija, 
septyni balsavo už Kinija, o 
asztuoni nutarė visai nebalsuo
ti. Szitas balsavimas ar nuta
rimas atėjo dvylika sanvaieziu 
nuo tos dienos, kada Generolas 
Douglas MacArthur vieszai pa
skelbė, kad Kinijos Komunis
tai kariauja Korėjoje.

Bet szitas Tautu Sanjungos 
nubalsavimas ar nutarimas 
mažai ka reiszkia ant karo 
frunto, nes Kiniecziai Komu
nistai kaltina Amerikieczius, 
ir sako kad Amerikiecziai yra 
užpuolikai; jie teipgi panieki
na Tautu Sanjunga, nors jie 
reikalauja kad jie butu in ta 
Sanjunga priimti. Bet jie no
ri in ta Sanjunga ineiti su at- 
provintais karabinais!

Bet nors tiek yra nuveikta, 
kad dabar, jau vieszai Tautu 
Sanjunga yra pasakius kad Ki
niecziai Komunistai yra kalti 
ir kad jie yra užpuolikai.

Bet be Tautu Sanjungos nu
tarimas ne tiek reiszkia, kiek 
žinios isz karo frunto'pranesza 
kad daugiau negu trys szimtai 
tukstaneziu Kiniecziu yra jau 
žuvę. Baisiai daug Kiniecziu 
dabar ant karo frunto žuvo ne 
tiek nuo Amerikiecziu karabi
nu, bet nuo szalczio. Jie ne
gauna gana valgyti, neturi szil- 
tu drabužiu ir neturi gana dak
taru ir ligoniniu.

Dabar tie vadai, generolai 
yra mirė, nes Generolas Wal
ker kuris tarnavo po Genero
lu Patton pasimirė kai jo 
kariszkas automobilius susi- 
musze su kariszku troku, kai 
jis važiavo savo sunui su
teikti garbe del pasižymėji
mo Korėjoje.

Generolas Patton žuvo, 
kaip ir Generolas Walton 
Walker, ant karo frunto.

Generolas Patton buvo 
taip pat sužeistas ir pasimi
rė 1945 metuose,

Eina gandai, kad patys Ki
niecziai nori kariauti priesz 
savo Komunistus valdovus, ir 
kad jie tik praszo karabinu ir 
kulku isz Amerikos.

GEN. D. MacARTHUR
(Tasa Nuo 1 Puslapio),.

žiną sarmata. ’ ’ ' ’
Tuo paežiu sykiu, kai Mac- 

Arthufis szitaip prasitarė, 
Anglijos Ambasadorius, Sir 
Oliver Franks, staeziai paklau
sė Amerikos Sekretoriaus 
Dean Acheson, ar jis mistiną 
kad bus kokia permaina Ame
rikos nusistatymui pasilikti 
Korėjoje? Kitais žodžiais sa
kant: Ar Amerikiecziai ketina 
pasitraukti isz Korėjos? Sek
retorius Achesonas staeziai ir 
griesztai atsake: NE!

Tris sykius Generolas Mac- 
Arthuris aiszkiai pasakė, kad 
jeigu Karo Sztabas nori kad jis 
Korėjoje atsilaikytu, tai jam 
tuojaus reikia mažiausia trijų 
divizijų kareiviu daugiau. Jis 
teipgi tris sykius prasze kad 
butu pavėlinta pasikviesti 
Chiang Kai-shek su jo armi
jomis in talka priesz Komunis
tus. Ir tris sykius Karo Sztabo 
virszininkai (Generolai Collins 
ir ■Vandenberg) su Generolu 
MacArthuriu nesutiko ir jam 
jokios pagelbos nesuteike.

Generolas MacArthuris tris 
sykius prasze pavelinimo bom
barduoti Komunistiszkos Kini
jos tvirtoves ir eroplanu ero- 
dromus. Ir tris sykius jam bu
vo uždrausta.

Generolo MacArthurio pra- 
neszimai isz .karo lauko ir isz 
visos karo eigos ir tvarkos taip 
inpykino Karo Sztabo virszi- 
ninkus Vaszingtone, kad dabar 
dauguma tu praneszimu parei
na isz Asztuntos Armijos, o ne 
isz MacArthurio Sztabo. Reisz
kia, musu Karo Sztabas Vasz
ingtone nenori teisybes daži- 
noti isz Generolo MacArthurio, 
nes ta teisybe jiems skauda.

Isz viso to iszrodo, kad Karo 
Sztabas gal rengiasi prie per
mainos vadu Korėjoje, ar nori 
Generolui MacArthuriui ran
kas suriszti.

Hazleton, Pa. — Per patvir
tinimo Valdžios, didelis plienu 
fabrikas bus pastatytas arti 
miesto. Szifas fabrikas kasz- 
tuos asztuonis milijonu dole
riu, bus žinoma kaipo “Hazle
ton Steel ant Tubing Co.” Apie 
600 vyru aplaikys darba prie 
fabriko.

Wilkes-Barre, Pa. — G arsus 
politikierius John J. (Butch) 
McDevitt, 75 metu amžiaus, pa
simirė. Velionis sirgo ilga lai
ka. Paliko seseri ir broli.

Scranton, Pa.. — Earle viesz- 
butis, kotelis, Scranton mieste 
sudege anksti isz ryto. Bet visi 
svecziai suspėjo isz to degan- 
czio vieszbuczio iszbegti. Tame 
vicszbutyje buvo septynios de
szimts asztuoni žmones. Polici- 
jantai, ugniagesiai ir vieszbu
czio darbininkai visus suspėjo 
iszgelbeti.
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