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Isz Amerikos Stojo In Vaiska Už Sunu

SENMERGE
INTARTA

Dingo $17,000.00

PHILADELPHIA, PA. — 
Senmerge, Panele Marian 
Hibbs, szeszios deszimts devy
nių metu amžiaus darbininke 
viename ofise in Kensington, 
buvo suaresztuota ir intarta. Ji 
yra intarta už pasivogima net 
septyniolikos tukstancziu do
leriu isz to ofiso kuriame ji 
dirbdavo.

Alfred Turkington, kuris ta 
senmerge buvo pasisamdęs, sa
ko kad ji per septynis metus 
vagiliodavo, neužraszydama 
knygose pinigus kuriuos ji 
gaudavo. Ji visas knygas tvar
kė, ir už tai nebuvo galima jos 
taip greitai susekti.

Ji sako kad ji negali atsi
minti ka ji buvo padarius su 
visais taip pinigais, nes ji j u 
dabar nebėturi. Turkington sa
ko kad jis buvo pravaręs ja isz 
to darbo Gruodžio, (Dec.) me
nesyje, ir tik po tam jis daži- 
nojo apie jos suktybes.

Naujas Komandorius i
I

Ponia Robert Undercuffer 
su savo vaikais Ernest, asz- 
tuoniolikos metu, ir Kenneth 
deszimts metu, parodo ka
reivio Robert Undercuffer 
paveiksią, kuris stojo in 
vaiska in savo sunaus vieta, 
kad jo sunui nereikėtų.

Armijos virszininkai sa
ko, kad tėvas buvo atėjės su 
savo vaiku in armijos ofisus,

Camden, N. J., kur vaikas 
ketino insiraszyti in vaiska, 
su savo motinos pavelinimu. 
Bet paskui motina atszauke 
savo pavelinima ir nesutiko. 
Tada tėvas stojo in vaiska, 
in savo vaiko vieta. Dabar 
sūnūs Ernest negali būti pa
imtas in vaiska, nes jis viens 
užlaiko motina ir savo broli,

□ o o

TRŪKSTA DUONOS!]

PRAGA, CZEKOSLOVAKI-į 
JA. — Czekoslovakijos valdžia 
dabar jau yra suvaržius pardaC 
vima duonos ir miltu, nes viso
kio maisto ežia trumpa ir 
trūksta. Darbininkai fabrikuo
se reikalauja daugiau maisto ir 
sako kad jie negali dirbti, jeigu 
jie negaus gana maisto.

Valdžia dabar pavėlina pa
vieniui žmogui gauti du svaru 
miltu ir tris svarus duonos per 
sanvaite.

Po Kovo, (March) penktos 
dienos Czekai gales gauti vie
nuolika svaru duonos ir miltu 
per menesi. Tie kurie nedirba 
kariszkuose fabrikuose gales 
gauti tik treczdali tiek. Tingi
niams ir tiems kurie nėra val
džiai palankus visai nieko ne
bus duodama.

MAŽIAU

AUTOMOBILIU i

Kompanijos Czverti 
Mažiau Gamins

WASHINGTON, D. C. — 
i Kai gandai eina isz Vaszingto- 

no kad valdžia nustatys kom
panijų pelną, tavoru kasztus ir

Cz vert is Milijono 
Musu Kareiviu

Randasi Korėjoje
&

[V

Karininkai Sako Kad Amerikai 
Karo Pavojus Gali Būti Su Mu
mis Per Deszimts Ar Daugiau 
Metu; ValdžiaGalPavelinsDar- 

bininkams Gauti Deszimta
Nuoszimti Daugiau Algos

~~ -- ----- ------------------ - ----- - k __________________

Praszo Daugiau TOKYO, JAPONIJA. — Alijantu armi-

Darbininku

Brigados Generolas James

C Co. 140 inžinierių batalijom)., 
Leitenantas Edward F. Stu-į 

art, tos kompanijos komando-1 
rius, sako kad visi tie kareiviai 
inžinieriai buvo ant manevru, 
pratybų, kai vienas isz ju pa
ėmė nesusprogusia didele kul
ka. Jam buvo pasakyta ta kul
ka padėti atgal kur jis ja buvo 
radęs. Tas kareivis ar iszsigan- 
des ta kulka mete isz ranku ar 
tyczia ja trenke ant žemes ir ta 
kulka susprogo.

Praszo Kareiviu

E. Briggs užima vieta Major 
Generolo Emmett O’Donnell 
kaipo komandorius Tolimu 
Rytu Bombnesziu Sztabo. ' 
O’Donnell buvo parszauk- 
tas namo ir dabar bus pa
skirtas in komanda Califor- 
nijoje.

VETERANAS
NUSIŽUDĖ

i-y-M,

22 KAREIVIAI
> SUŽEISTI

—

Susprogimas In Camp 
Roberts

Camp Roberts, San Louis 
Obispo, Calif. — Viena didele 
kulka susprogo in Camp Ro
berts ir sužeidė net d vide- 
szimts du kareiviu.

Devyniolika isz tu kareiviu 
buvo nuveszti in ligonine. Pen
ki buvo labai pavojingai su
žeisti ir septyni kiti labai bu
vo sužeisti. Visi prigulėjo prie

PITTSTON, PA. — Dvide- 
szimts trijų metu amžiaus bu
vęs jurininkas, veteranas, Paul 
Kolis pasiuntė savo motina ap
lankyti savo gimines ir pažys
tamus; ir tada pats nusižudė.

Jo brolis, dvylikos metu am
žiaus Juozas rado ji ant grin-| 
du. Medžiokles karabinas buvo 
szalia jo lavono.

Paul Kolis dirbo American 
Cable kompanijos 
Wilkes-Barre mieste, 
virszininkas Joseph 
pasakė kad tas buvęs
kas pats save nusiszove.

fabrike, 
Policijos: 
Zavada 
jūriniu-'

BAGOTA UBAGE

PHILADELPHIA, PA. —

Admirolas Forrest P. Sher
man, Laivyno virszininkas, 
ragina Kongresą ir visiems 
jiems pataria laikytis nusi
statymo imti daug daugiau 
vyruku in vaiska. Jis perspė
ja, kad jeigu Kongresas da
bar nenutars imti asztuonio- 
likos metu vyrukus in vais
ka, tai musu vaiskui labai 
greitai pritruks kareiviu. 
Beveik visi augszti karinin
kai jam pritaria.

darbininku algas, automobiliu 
kompanijos paskelbia kad jos 
pirm czverti sziu metu gamins 
daug mažiau automobiliu, gal 
visu ezvereziu mažiau kaip 
pernai. O paskui gal dar ma
žiau. Jos sako kad jo jau ir da
bar negali gauti gana plieno, 
geležies ir kito tavoro.

Kelios automobiliu kompani
jos jau yra uždariusios kelis 
savo fabrikus ir atleidžiusios 
daug darbininku. Beveik visos 
kompanijos kurios gamina gu
minius ratus, tajerius del au
tomobiliu dabar praszo val
džios pavelinimo dar vėl pa
branginti tuos tajerius. Bet 
kasztu direktorius Michael V. 
Di Salle pataria toms kompani
joms dar gerai apsirokoti, pirm 
negu juos tuos tajerius pabran
gins.

Jau dabar matyti kad auto
mobiliai daug daugiau kasz- 
tuos ir bus daug sunkiau nauja 
automobiliu nusipirkti, hies, 
kaip atsimenate, taip raszeme 
priesz naujus metus, ir patarė
me savo skaitytojams, kad jei
gu kas ketina pirktis nauja au
tomobiliu, tai kad tuoj aus 
pirktusi, nes vėliau bus sunku 
gauti. Taip dabar ir yra!

Darbo Sekretorius, Mauri
ce Tobin aiszkina Senato ka-

jos Korėjoje dabar žudo ir naikina Ko
munistus ant beveik visu frantu!

Komunistai stengiesi atsikirsti ir atsi- 
muszti kelios sanvaites atgal, bet, dabar 
žinios, kurios ateina, sako tie Komunistai 
buvo atmuszti ant visu frantu ir dabar 
jie yra naikinami.

Vienuolika Alijantu divizijų, kurios ran
dasi daugiau negu szimtas szeszios deszimts 
tukstancziu kareiviu dabar ardo Komunis
tu eiles ir juos szimtais žudo.

Kiniecziai Komunistai žvieriszkai ir isz

jos kambariuose, kuriuose ne-j
buvo szilumos. Policijantai ja 15 VAIKU MOTINA 
rado kai jie buvo paszaukti pa-Į 
imti jos broli kuris pasimirė.
Jos brolis, Joseph Smyth buvo 
surastas lovoje negyvas. Ponia

DIVORSUOTA

WEST CHESTER, PA. —
Septynios deszimts dvieju me- Mattie Murphy turi daugiau Penkiolikos vaiku tėvai gavo 
tu amžiaus Ponia Mattie Mur- negu devynis tukstanezius do- divorsa in Chester Apygarda, 
phy buvo policijantu nuveszta leriu, nors ji kaip kokia ubage Penkios deszimts szesziu 
in biednuju namus. Jie ja rado gyveno. (Tasa Ant 4 Puslapio}

riszkai komisijai kariszkiem 
fabrikams reikes keturiu mi
lijonu daugiau darbininku 
ateinaneziais metais. Jis sa
ko kad kai Karo Sztabas 
tiek daug ima in vaiska tai 
ežia namie neužteks darbi
ninku del musu kariszku fa
briku.

MAŽIAU GUMO 

TAJERIAMS 

40,000 Daigtu 
Suvaržyta

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia iszleido insakyma vi
siems gurno fabrikantams kad 
jiems bus paskirta daug ma
žiau gumo del automobiliu ta- 
jeriu, guminiu ratu ir del ketu
rios deszimts tukstancziu kito
kiu daigtu, kuriems gumas yra 
reikalingas.

Dabar del automobiliaus gu
miniu ratu bus skiriama tik 
penkioliktas nuoszimtis gyvo 
ir tikro gumo. Didesniems ra
tams, kaip trokams ir autobu- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

pat paskutinuju užsipuolė per pat vidurį 
franto priesz Pietų Korieczius. Bet szita 
syki Pietų Koriecziai nesitraukė, bet atsi
laikė ir atsimusze.

Amerikos Asztunta ir Septinta armija 
dabar plekia ir musza Komunistus ant isz- 
tiso savo franto.

Kai kuriose vietose ant to ilgo ir ne
lygaus franto, Alijantai su Amerikos arti
lerijos pagelba prasimusze per Komunistu 
eiles ir net dvideszimts penkias mylias pa
sistūmė pirmyn.

Kiniecziai ir Sziaures Koriecziai su sa
vo vadais dabar jau mato ir gerai žino 
kad ju kariszkos dienos suskaitytos, nes 
dabar jau dangus ima giedrėti, debesiai ir 
ūkanos ima nvkti! Kai tik gražesnis oras 
pasirodys, tai tie Komunistai gerai žino 
kad Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos ka- 
riszki eropianai ir bomberiai gyva praga
rą sukels ant viso to franto su savo sprogs- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
Kongresas prižiuręs ir la

biau suvaržys veteranus, kurie 
dabar gauna ligoniniu ir dak
taru prižiūrėjimą del ligų, ku
rias jie gavo parvažiavę namo, 
o ne kai jie buvo vaiske.

.Jėzaus Nukryžiuotojo Sese
rų Kongregacija yra iszleidus 
labai gražia knyga, dvideszimt 
Penkeriu Metu sukakeziai pa
minėti. Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seserų darbuote, insikurimasi, 
vargai ir vaisiai yra labai bu-1 
dingai. S. -Sužiedėlio apraszyti. 
S. Sužiedėlis yra 'buvęs Kauno 
Universiteto istorijos profeso
riumi, ir labai gerai raszo. Se
seles nebūta galėjusios rasti J 
geresnio ar tinkamesnio žmo
gaus tokiam darbui. Kai kurie 
paveikslai nekaip pavyko, bet 
ežia gal popieros ar kliszes kal
te. Jeigu kas norėtu szita kny
ga insigyti, tai mes tikimos kad 
dar galima, jeigu raszysite in 
szita. antrasza: Our Lady of 
Sorrows Convent, Brockton, 
Mass. Ales nežinome kiek ta 
knyga, kasztuoja, 'bet Seseles 
biznio nedaro, tai kad ir maža 
auka, bus priimama.

KOVAS MARCH

Mencsis paszvenstas del 
Szvento Juozapo. Ūkininku 
Priežodžiai: Drėgnas Kovas, 
tai ūkininko skausmas. Jei
gu Kunegundos dienoje per- 
kunyje griauja reiks tankiai 
pirsztines užsimauti. Jeigu

szitam menesyje ery ežiai 
szokineja, tai ateinaneziame 
menesyje tvarte bliaus. Ko
vos menulio permainos: Jau
nutis 7 diena; Prieszpilnis 15 
diena; Pilnatis 23 diena, 
Delczia 30 diena.

MAHANOY CITY, PA.

Chicago, Ill. — Dvideszimts 
keturiu metu amžiaus graži 
Stephanie Novicky buvo pavo
jingai paszauta ir sužeista, kai 
ji iszszoko isz antro augszto isz 
savo namu, kur trisdeszirats 
septynių metu amžiaus Vladas 
Jutelis buvo ja užsidaręs. Vla
das nusižudo kai policijantai 
apsupo tuos namus ir paleido 
bombas in ta kambari. Jis buvo 
burdingierius 
szeimyna.

pas

Lancaster, Pa. — Ponia Ida Į 
Mae Hershey, penkios deszimts 
trijų metu amžiaus moteriszke ■ 
isz Lancaster, Pa., pasimirė li-l 
gonineje. Ji buvo sužeista 
tomobiliaus nelaimėje, kai 
automobilius susimusze 
dviem kitais automobiliais
toli nuo Bridgeport, ant Lin
coln vieszkelio.

ari
jos 
su

ne-

Tai Ir Gerai
Mikaliene — Jau dabar 

tikrai dažinojau, jog mano 
vyras apsipaeziavo su ma
nim tiktai del pinigu!

Makaliene — Mano bran
gi, tai norints da džiaugsma, 
jog ne yra teip kvailas, kaip 
iszrodo!

i
‘ ‘ N O V E N A ’ ’

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
*

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

KATALOGAS

New York miesto valdžia su
rado tikrai darbsztu žmogeli, 
keturios deszimts vieno meto 
amžiaus Maurice Di Gran. 
Sztai kaip jis pragyveno : Jis 
gavo isz valdžios 'bedarbes pen
sija, ant dvieju vardu, po 
deszimts ■szeszis dolerius 
sanvaites.

Tuo paežiu sykiu jis 
paczto dirbo per diena.

Vakarais jis pas kriaueziu 
dirbo; asztuonios deszimts do
leriu ant; sanvaites.

Ir tarp tu darbu jis buvo 
agentas del laikrodžiu ir žem- 
cziugu sztoro, isz kur jis gau
davo komisija.

Teisėjas Charles E. Rams
gate sako kad jis per trylika 
metu nėra nieko panaszaus gir
dėjos ar mates. Jis tam darbsz- 
tam žmogeliui padovanojo vi
sa meta in kalėjimą, kad jis ga
lėtu pasilsėti.

dvi-
ant

ant

No.- 119 Keturios istorijos' 
apie G aržia 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! 

i apio 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, Peleniu te ir 
i Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

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

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 

I ke, Luoszis, Viena motina, Vai
ku ežiu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir

■ Drūta Alsni. 62 puslapiu.
1 No. 134 Dvi istorijos

Baisi Žudinsta, apio Urlika 
' Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos

Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 
į Simus 
malda 
15c

No.
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdra s 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, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

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

apie puslapiu. 25c.
apie
15c 

apie

166 Trys istorijos apio 
Malkiaus, Iszklausyta 

vargszo, Geras Medėjus.

172 Dvi istorijos apie

Philadelphia, Pa. — Trisde-j 
szimts metu amžiaus Thomas J 
B. Gostello nuo Birch ulyczios,. 
netoli nuo Amber ulyczios pri-1 
sipažino kad jis buvo girtas ■ 
kai jis savo automobiliu vai
ravo Camden mieste, N. J. Tei
sėjas Benjamin Dzick nuteisė 
kad jis turi užsimokėti du 
szimtu doleriu ir teismo kasz- 
tus ir kad jam nevalia varinėti 
automobilius per du metu.

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

szito Katalogo.

apsaugos vietų žmonėms nuo! ri u daugiau, bet dauguma 
tos Atomines Bombos. Tas i Kongresmenu ir Senatorių sa- 
planas butu kasztaves $1,250,-! ko, kad gal asztuoniu bilijonu 
000. Sulyg szito plano, valsti-! doleriu užteks.
jos butu turėjusios puse kasztu ------------------
padengti. Bet beveik visos I Nauju automobiliu bus ga- 
valstijos nesutiko ir šukele to- minama apie septynios deszim- 
ki lerma kad visas tas planas | tas nuoszimtis tiek, kiek pernai 
buvo greitai pamirsztas. buvo pagaminta. Daug viso- 

.. ' kiu kitokiu daigtu taip pat bus
i -i „..j.- - i • „v Uo/i I mažiau gaminama. Laikrasztinmkai sako, kad i .

Prezidentas Trumanas dabar, ::
daug recziau laikrasztinin-1 Komunistai Czekoslovakijo- 
kams iszduos žinias ir su jais je dabar yra parasze ar iszmis- 
pasisznekes, kai pirmiau dary- line nauja pasaka mažucziams: 
davo. - Komunistą Honza: yra jaunas;

gražus ir geras karalaitis; o 
ragana, moeziaka yra Ameri
kos kapitalizmas, kurio myli
miausia. szirdies drauge yra 
septynių gaivu gyvate. Jaunas 
karalaitis, Komunistas Hanza, 
per kokius tenai burtus ar ap- 
raginejimus paverezia ta sep
tynių gaivu gyvate in septynių 
kaminu fabriką ir visi Komu
nistu vaikucziai turi rankomis 
ploti, kad visa pasaka gerai ir 
laimingai pasibaigę. Tik, kai 
musu pasakos užsibaigė su žo
džiais. “Po tam Karalaitis su 
gražia. Karalaite amžinai lai
mingai gyveno.” Czekoslova- 
kijos Komunistai biski ta pa
baiga pakeiezia, permaino, sa
vo pasaka užbaigdami su para
ginimo žodžiais: “Visiems rei
kia. budėti ir apsiginkluoti 
priesz tuos kurie norėtu musu 
laisve ir laime isz musu isz- 
pleszti. ’ ’

Tautu Sanjunga buvo pri
versti sutikti su Amerika ir pa- 

' smerkti Komunistine Kinija, 
nors labai nenoromis taip da
re. Jeigu Tautu Sanjunga ne
būtu sutikus su Amerika, tai 
visa Tautu Sanjunga butu tuo
jaus pakrikus, nes Amerikos 
doleriai dabar užmoka net ke
turios deszimts nuoszimti visu 
kasztu. Be Amerikos doleriu, 
Tautu Sanjunga už keliu dienu 
turėtu sakyti kaput!

Nors Anglijos atstovai bai
siai prieszinasi, bet Atlanto 
Sutarties Centras bus perkel- 
tasisz Londono in Paryžių.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Valdžia nori uždėti taksas 
ant visu automobiliu, apart vi
su tu taksu kurias dabar visi 
moka. Jeigu szitas inneszimas 
bus priimtas, tai kiekvienas 
kuris variuoja automobiliu, tu
rės užsimokėti po penkis dole
rius. Tai tas reiszkia, apart pa- 
velinimo, laisniu ir pirkimo 
taksu, reikes dar penkis dole
rius daugiau užsimokėti.

Visi tie bandymai ir tyrimai 
tos Atomines Bombos, Ne vados 
valstijoje taip gerai pasisekė, 
kad net patys tie mokslincziai 
ir karininkai nustebo. Jie te
nai stengiesi dažinoti ar butu 
galima pagaminti mažesnes 
Atomines Bombas, kurios tu
rėtu dar didesni trenksmą ne
gu tos, kurias mes dabar turi
me.

Karo sztabas sako, kad da
bar musu mokslincziai yra isz- 
rade nematomus spindulius su 
kuriais galima, matyti savuo
sius kareivius nakezia, ir jie 
teipgi išzrado spalva-musu ka
reiviu drabužiams kuria prie- 
szo geriausios szviesos negales 
matyti nakęzia.

Kongresas sutinka pasiunsti 
du milijonu tonu kviecziu Indi
jai, jeigu Indijos krasztas su
tiks tuojaus susitaikinti ant 
Kashmir klausimo, kur dabar 
yra nesantaika ir sukilimai.

Kongresas, rodos, sutinka su 
Gerenrolu Eisenhoweriu, ir su
tiks pasiunsti dar daugiau ka
reiviu in Europa. Szitas klau
simas iszkils Kongrese.

Prezidentas Trumanas rei
kalauja deszimts bilionu dole-

Pypkes Durnai

Meile

j Virszininkas Anglijos ausg- 
cziausios tarybos buvo inne- 
szes praszyma, kad butu panai
kinta mada ar instatyma, kad 
narys tos tarybos turi vis užsi
dėti skrybėlė, pirm negu jis ga
li duoti inneszima ar praszyti 
balso. (Taip yra daroma. Angli
joje nuo 1785 metu.) Jis sako 
kad skrybėlės dabar jau isz 
mados iszejusios, ir sunku 
Anglijos sztoruose rasti tinka
ma. skrybėlė, ir už tai ta mada 
ar tas instatymas turėtu būti 
panaikintas. Jis sago kad dau
guma Anglu dabar visai nene- 

! szioja skrybėlės.
Bet buvęs Anglijos. Premie- 

ras, AVinston Churchillis, pata
ria visiems tos augsztos tary-

Naktis žib’ tukstaneziais akiu, bos nariams labai rimtai ta 
skrybėlių klausima apsvarsty- 

Dienele viena tur ; . “ .i ti, nes tokios senos 
Bet saules nėr’, ir va, gamtoj , ar pro-tevu mados
Viena tamsa visur.... taip greitai panaiginti.11
Mintis žib’ tukstaneziais akiu,j

— Szeimynoje svarbiausia 
O meile viena tur , kantrybe. Dabartiniuos lai-
Bet meiles nėr’, gyvybe gest’ ^uos žmones visiszkai nustoję 
Ir nubuodu visur. j kantrybes.

savo tėvu 
negalima

Apsaugos Administracija da1 
bar visai pamirszo ir in gurbą 1 
numėtė visus savo planus del SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT

Auburn, Maine. — Devynios 
deszimts metu žmogus, kurio 
vardas yra laikrasztininku su
laikytas, paszove savo slauge, 
Ponia Louise Green, szeszios 
deszimts dvieju metu, už tai 
kad jis jos nemylėjo. Kulka pa
taikė slaugei in szlauni. Tas li
gonis buvo nusipirkęs ta revol
veri mieste kelios dienos pirm 
to. Policijantai jo v ardo 
neiszduoda laikrasztininkams.

Allentown, Pa. — Septynios 
deszimts penki u metu amžia us 
Maggie W. Trexler isz Albur
tis, užsimusze kai ji iszkrito isz 
automobiliaus, kai ji važiavo 
isz fabriko. Senmerge Panele 
Trexler važiavo su keturiais 
kitais tame automobilyje. J i 
sake kad jos paltas, coatas bu
vo suspaustas automobi liaus 
duryse. Kai ji automobiliaus 
duris atidarė, ji iszkrito ir isz- 
puole staeziai ant galvos ir už
simusze.

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

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

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
No. 141 Keturios istorijos draugystėms, del kasieriaus 

apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 11110 sudėtu pinigu ant susirin-

No. 103 Vaidelota, apysaka skausmai, Mocziutes pasakoji- 
isz pirmutines puses szimtme- Eiles> Vargdienis, Pirmuti- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- ne sza]na. pus. 20c. 
lieku. Su paveikslais. 177 di-į 
dėlių puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis),| senam dvare, Geležinis vyras, 
talpinasi sekanti skaitymai:! Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro- apie Ranka apveizdos, Nedae- 10c. 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. josią, žudinsta, Paskutine vale 
t. 52 puslapiu. 15c. motinos, Pakutninkas, Ar pa-

No. 112 Trys apysakos apie szaukt tęva zokoninka Berną- 
pinigai galva-žudžiai, Rdžan- dina. 61 puslapiu. 15c. 
ežius iszgelbsti nuo smert, Szy. No. 145 Trys istorijos apie 
Kristupą, Juokingi szposelei, Velniszkas malimas, Kaip stu- 
Kaip traukt giliukningai eini-1 dentas lojo o maluninkas pabė
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- puslapiu.

kiam. 25c.
No. 194 Trumpas Katekiz-

No. 142 Trys istorijos apie mas pagal iszguldima Kum Pi- 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- liauskio, su nekurais naudin- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie-1 Sais padėjimais. 25c. 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos varija Viesz. Jezuso
No. 196 Stacijos arba Kal- 

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

go, Stebuklinga puodą, Daine- No. 198 Gromata arba Mu- 
15c. ka musu Iszganytojaus Jezuso
istorijos apie Kristuso, peraszyta isz gro- 
Stebuklas ku- matos rastos grabe musu iszga- 
puslapiu. 15c. nytojaus Jeruzolime. 10c. 
istorijos apie; Ko. 200 Eustakijuszas. Isto-

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klaiy rįja įsz pirmutiniu amžių krik
dą. 45 puslapiu. 15c. • szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 150 Keturios istorijos: No. 201 Istorija apie Amži- 
apie Duktė ąkmenoriaus, Kla- na Žydą. Jo kelione po svietą 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už- įr liudymas, apie Jezu Kristų, 
laiko moteres paslaptį. 61 pus. j 20c.
15c. No. 202 Novena, Stebuklin-

No. 151 Penkios istorijos a-|g0 Medaliko Dievo Motinos 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer- Garbei. 15c.

. ga, Gražios akys, Tarnas, A'arg- No. 203 Knygute, Tretinin- 
dienis Jonukas karalium. 61 geraphiszkas Officium. 15c. 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
gutis. 62 puslapiu. 15e.

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

No. 155 Szakinis . Nedoras!
i Žydas ir Du Draugai. 136 pus-! katalogo, 
lapių 25c.

i No.
apie Kapitonas 'Stormfield! Money-Order 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- • Money-Orderi, 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori- 
visi sutiktu su musu praszymu Ju aPie laikui, Onytės lai- 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir me, Per neatsarguma in balta 
Draugai ant toliaus. Szirdingai vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 

! j r  • •  1 V* . *
aeziu!

Su gilia pagarba, liekame,

—“SAULES

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

Svarbus Pranešamas Apie 
“Saules” Prenumerata

Brangus Skaitytoj ai: ir iszleisti ‘ ‘ Saule ’ ’ leidej ai yra
Dabar “Saules” Prenumeratas Priversti Pakelti 
bus szitoks: DABAR!

Suvienytose Valstijose: Tikimies kad musu Guodoti-
Metams $6.00;pusei metu $3.50. ni Skaitytojai supras, kodėl 

mes esame priversti tai daryti! 
“Sziandien viskas pakilo, pa- 

pragyvenimas, viso
Kanadoje:

Metams $7.00;pusei metu $4.00. brango:
Pietų Amerika, Vokietije irjkios taksos ir valdiszki mokes-! 

Skotlandije: Metams $9.00, i ežiai!
i pusei metu $5.00. Mums baisiai nemalonu apie

Atskiras “Saules” nameriS [tal Jums Praneszti’bet !
8 Centai. ' lima daryti? pinl£ai Yra re1’ I

kalingi del laidinio “Saules” 
ir del užlaikymo darbininku!

Stengaimies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad

Prenumera.to ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad viskas mums 
teipgi pabrango! “Pabrango 

i visas materijolas, kuris yra 
reikalingas laikraszczio leidi
mui ! ’ ’

Leidėjai “Saules” stengiesi 
palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau "0
ir sunkiau užlaikyti spaustuve

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 
, reikia paminėti ti.R 

numeri knygos. Pinigus sius- 
158 Keturios istorijos! kite per paczto Postal Note, 

arba Express 
o jeigu norite 

pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

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.,

pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž-

LEIDĖJAI, i dės ii’ kitus dangiszkus kūnus, Mahanoy City, Pa
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Pradėjo ji ruosztis, bet nie
kas nesiseke. Kiekvienas maž
možis primine jai jos numylėta 
vaika. Kietyje, kur jis pagry- 
žes ant vasaros, gulėdavo ir 
kur dabar stovėjo ta pati lova, 
da niekeno nejudinta, jo dra
bužiai ant sienos sukabinti ir 
jo knygos ant sitalo; viena; da
gi atskleista, tarytum jis tuoj 
ateis ir paims skaityt; ir sode
lis, kur obeliu ir kriausziu 
paunksnyje teip mėgdavo mo
kintis, ir prieangis kur Nedel- 
dieniais ir vakarais su savisz- 
kiais sznekedavo, juokuodavo 
ir dainuodavo, visada ji mate 
ji kaijp gyva nei ant valandėlės 
negalėjo užmirszt; juk ir se
niau nebuvo valandos kad jos 
mintis negryžtu prie jo, bet ar 
galėjo pamislyt, kad kada teip 
atsitiks, kaip dabar! Juk nese
niai būdavo insiskverbs in jos 
sunku gyvenimą nauji vargai 
arba ligos, tada atsiminimas 
apie sunu būdavo jai, tarytum 
spindulys isz kokios geresnes 
pasaulės, atgaivindavo pailsu
sias jos spėkas. “Juk jis tarda
vo ji sau — jos pagimdytas, 
jos teip vargingai iszaukletas 
kūdikis liks -szviesin žmogum, 
visi ji guodos, visi in ji žiūrės, 
kaip in saule. .Jis laimins baž- 
nyczioj ‘susirinkusia žmonių 
minia ir kiekvienoje maldoje 
paminės savo tėvus. Pats szvie- 
siais, auksuotais drabužiais 
stovi prie Dievo aukuro, mels
vuose, kvepiancziuose durnu 
debesyse, jo rankose Szven- 
cziausias, aplink tik auksas ži
ba, tarytum koks aniuolas, Die
vo pasiuntinys. ’ ’

Vien tik pamislijus apie szi- 
ta, didžiausi vargai kaip bema
tant praslinkdavo ir motinai, 
darėsi lengviau, szviesiau, bet 
ne daibar: dabar paliko tik vie 
nas 'baisus szirdies skausmas, 
vienos aszaros; karsztis apim
davo ja visa, atsiminus sunu; 
ilgainiui ar aszaru nebeteko 
raudot ir mintis jos kaip ratas 
sukosi vis apie viena ir ta pati. 
Vyresneji , duktė, matydama 
motinos aszaras, vis vaiksz- 
cziojo paskui jos, pati aszaro- 
darna. Kada kartais jos vienos 
pasilikdavo, duktė tardavo 
praszydama:

— “Mama, neverk, jis par- 
gryž!”

Liūdnai ir pamaži slinko die
na po dienos. Pats Budris per
kratė sūnaus atlikusius daig
ius, nerado tarp ju jo po pi erų; 
dasiprotejo, juog kas nors isz 
szeimynos, padavęs jau jos. 
rakta, iszleido sunu. Kad tai 
ne motinos darbais, mate aisz- 
kiai, turbut katra isz mergicz-

;kiu, bet ka joms padarysi? 
Menkos da ir kvailos.

Isz pradžių, apeidamas kas
dienine ruosza, nors ir buvo 
paniuręs, bet nenusimindavo; 
vis tvirtai tikėdamas, kad sū
nūs sugryž, dažnai subardavo 
paczia:

— Su toms boboms tai ne
laime: Kaip ima žlemt, tai ir 
galo nėra; Nebijok, kur dėsis 
nesugryžes?

Praslinko keli menesiai. 
Szaltis vis dažniau eme žeme 
veržti, o sūnaus vis nėra ir nė
ra! Jau ir Bubris sziek-tiek at
simainė: iki sziol jis ne valan
dos negalėjo be darbo pabūt: 
dabar tankiai stovėdavo ilgas 
valandas, lyg sustingęs, tartum 
ko jieszkojo savo mintyse, ar 
atsiminti norėjo. Gilios rauksz- 
les įsubraiže kakta, galva že
myn nusvirusi, veidas pajuoda
vęs. Pastovėjęs, staiga mostel
davo ranka, tartum norėjo at
stumti nuo saves baisiai sle- 
gianczius jausmus, palinguo
davo galva ir sunkiai atsidus
davo; rodosi, kad jis tuo atsi
dūsėjimu atsisveikina su visu 
tuo, kas jam gyvenime brangu

i buvo.
Nelaimingi tėvai nerasdavo 

nusiraminimo nei bažnyczioje, 
nors teip karsztai melsdavosi. 
Miszias užpirkdavo, padykau
davo, visokius užžadus dary
davo ; pagaliaus nuėjo in klebo- 
nyja, apsakinėjo savo nelaime 
kunigams; nors tuo norėjo pa
lengvint savo szirdi. Juk priesz 
kaimynus nebuvo kaip iszsi- 
tarti: visi gerai atmine, kaip 
Budris buvo ketines nuszaut 
savo vaika, jeigu jis in semina
rija ne eitu dabar jie visokiais 
apjuokintais drabstė jam'akis.

Dievo valia, mano vai
keliai, pasakė kunigėlis. Juk 
jus blogo nenorėjote! Jus, tė
vai, ir turėjote tiesa nubausti 
vaika, matydami kad jis isz 
tiesaus kelio klysta.

Tėvai padekavojo geradejui 
už jo raminanczius žodžius, isz 
sispaviedojo, Miszias iszklause 
bet gryžo namon teip pat nuliū
dę, teip-pat neramumo prislėg
ti. Ir tas neramumas jau ju ne
apleido, krimto ir krimto, be 
paliovos jiems szirdi; tarytum 
ir saule paliko jiem nebe-tokia 
szviesi ir atėjės pavasaris nebe 
toks linksimas. Ir kasdieniniai 
darbai vien tik kankino ir žu
dė juos; viskas nubodo, ypacz 
motinai, kuri bežiūrint, geso ir 
per trumpa laika tik szeszelis 
jos beliko! Ir ūke j nebuvo jau 

• tokios tvarkos, kaip seniau; 
viskas gedo, lankai eme men
kiau dereti, gyvuliai nykt, trio- 
bu stogai irti ir paezios triobos

pradejo krypti ir žemen lysti.
Motina slankiodavo po grin

czia kaip szeszelis. Valandėlė 
liuoso laiko radusi, poteriau
davo. Juk ji buvo prižadėjusi 
kasdien daug, daug poteriauti!

— Būdavo visa vakara po-

[sapnas motinos szvencziausios I

Viesz. Jėzaus ir į
. . . MALDA . . . I

Motinos Szvencz. Į

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
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* BALTRUVIENE * 
A- ♦

Kuom tu mergele 
prasikaltai, 

Kad ant tavęs teip 
plusta vyrai?

Vienas sako, kad ilga, 
liežuvi turi, 

, Jog kitus biauriai 
apkalbi.

Asz niekad netikėjau, 
Tame Torringtone negirdėjau, 

Idant ten tokia gyventu, 
Katra vyrelėms teip 

dakaktu.
Jeigu tu mergele ilga 

liežuvi turi,
Tai turi nuo to atprasti, 

Nes tai negražu 
Ir labai biauru!* * *

Ugi kas Millersvilleje 
darosi,

In kur taisės szlapnoscs 
varosi ?

Ar užsimanėte zyliot, 
Kaip telyczios bijot? '

Ar gal darbu jieszkote, 
Ar vaikinu vilioti.

Jus begedes, nedarykite 
juoku, 

Ko kimbate prie kitu 
vyruku, 

Mislinate kad 
Millersville vyrukai, 

Tai koki avinai?
O szirdeles ne! 
Yra protingi, 

Tiktai ne visi laimingi, 
O del ko taip ? 
Del to, jog ne 

paczed'us, 
Labai iszduoda pinigus, 

Del visokiu mergeliu.
Kitu kartu apie 

tokias pasakysiu,
O dabar da nutylėsiu.* * *

Viena mamyte už dukrele 
supyko, 

Ant vaikino tai kaip 
susitiko, 

Beze per žanda, 
Su buteliu kaip 

matai, 
Net sulindo in žanda.

stiklai. '
Jau kad bobele musza, 

Tai negera !
Tai del vaikina sarmata 

labai,
Ir vaikiniu nereikejo 

pradėti, 
Su tokia, dukrele 

užsidėti.
O kad geresnes sau 

neranda,
Tai aiplaiko skaudu 

ypa per žanda.
* * *

Netoli Detroit, viena 
mergele, 

Aplaike nuo garnio 
dovanele, 

Dabar koki laika tvarka bus, 
Ir gal tokia dovanele 

negreitai bus.

teriauja ir keletą valandų pra- 
snudusi, keliasi ir vėl kogrei- 
cziausiai griebiasi prie ražan- 
cziaus. Bet, ir melstis nebesise- 
ke: nuo Dievo, nuo maldos 
skriejo mintis prie sunaus, 
skurstanczio kur tarp svetimų
jų.

Ir ka jis dabar veikia? Ar 
jis nors truputi jauczia, koki 
szirdies skausmą tėvams pada
re? Jie buvo truputi kieti, tė
vas gal ir perdaug, bet kas ga
li savo szirdi suvaldyti ? Ir kad 
nors kas pasakytu, nors kas 
isžaiszkintu, kas ji teip trauke 
nuo tėvu, nuo savo žmonių, nuo 
garbes, kuri jam pati czion po 
kojų klotusi?

Maži au s ias t rinkt ele j ima s 
ant kiemo arba prie vartų ža
dino motina isz jos mincziu, 
pertraukdavo jai poterius. Pri
bėgdavo tuoj prie lango ir, 
nors jau tūkstanti sykiu apsi
riko, bet vis vylėsi: gal szi 
karta, gal sziandien jos akys 
iiszvys teip pageidauta.

Jau szeszeri metai praslinko, 
o ji vis tebelaukia. Sveikata su
mažėjo. Isz pradžios ir nesigy
do, gal but ji negalėjo atskirt 
szirdies skausmo nuo kūno so
puliu. Sakydavo namiszkiams: 
“Ka man daktaras padės! Kas 
gal būti sveikas, kam teip smir
di skausta ? ’ ’ Kartais so pūliai 
teip suremdavo ja, kad ji val
iodavo ir žodžiu isztart nebe
galėdavo. Tada leido vežti save 
prie daktaro. Bet vaistai gelbė
davo tik tam kartui. Pagaliaus 
daktaras pasakė, kad tai vėžio 
liga, ir tik iszpiovus ta vieta 
galima iszgydyti; bet apie tai 
ir klausyt ji nenorėjo:

— Piautis, nesiduosiu! Kiek 
Dievo skirta gyventi tiek man 
užteks! Ir iszverstose; indu- 
busiose akyse pasirodydavo 
aiszaros, ’ bet greitai vėl pra
nykdavo, matyt, jau ir aszaru 
nebeteko savo vargams aprau
dot.

IV.
Buvo puikus vasaros vaka

ras. Visas sodžius jau buvo su
migęs ir Budriu kieme vieszpa- 
tavo tyla; tik varles liūdnai 
vaitojo tvenkinyj. Užtekėda
mas menuo sukure rytuose ta
rytum ugni ant dangaus. Szil- 
tas, tirsztas vėjelis nesze nuo 
pievų saldu, džiustanczio szie- 
no kvapa, purteno pasiszause- 
jusiu gluosniu galvas, susiglau
dusias paupije ir lingavo prie 
vartų laibose beržo szviruoklio 
szakelese. Augszcziau pasikel
damas menulis, žėrėjo kaip si
dabras ir atsimusze upes tam
siam vandenyje, kaip viedro- 
dyje. Smulkutes bangos rauke 
apskrita žėrinti veidą ir, pa
griebdamas nuo jo sidabro tru
pinius, sklaidė ir barstė po vi
sa upe.

Staiga suskambėjo ore lai
bas silpnas balselis ■ naugino
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varpelio; ne greitai da paskui 
sudundėjo ratai.

Nors menuo aiszkiai szviete 
ir vieszkelis anapus upes tarp 
lauku ir pievų iszsižiure.jo 
kaip baltinimui patiesta drobe, 
bet nieko ant jo nesimatė. 
Skambėjimas ir ratu dundėji
mas buvo da vos girdžiami o 
Budriu triobos duris prasivėrė 
ir tyliai iszejo ant prieaugio 
susilenkusi ir sunkiai kvėpuo
dama szeimininke. Sudžiuvu- 
siom ir drebancziom rankomis 
atsiremdama vos, vos pavelka 
sunkias kojas. Sustojo ir eme 
klausytis. Szviesus menesio 
spinduliai apipylė ja. Jos ligo
tas ir kaip vaszkas geltonas 
veidas nerviszkai drebėjo. Pla- 
cziais, juosvais szeszeliais ap
rėžtas indubusiais akis insirei- 
ge in vieszkeli.

Netrukus pasirodė režimas. 
Arkliai bego greitai, ratai vis 
aiszkiau dundėjo, linksmas 
varpelio balsas skrido per pie
vas ir laukus. Motinos szirdis 
eme teip plaktis, kad ji ka tik 
neapvirto, vos suspėjo atsi
sėst.

— Tai jis, tai jis! Susznabž- 
dejo drebanczios lupos. Szi 
karta neapsigausiu! Žinojau, 
kad nors priesz sunerti mano 
akys gaus ji pamatyti!

Jau vežimas tik už upes, 
tuoj nusileis in vandeni. Jau 
varpelio 'balso ir ratu dundėji
mo tarytum pilnas kiemas. Da
bar truputi nutilo, arkliai 
prunkszczia, vanduo talasz- 
kuoja. Da valandėlė trumpute, 
ir ji nežino kas jai pasidarė. 
Atmena tik, kad da mate, kaip 
vežimas ties ju vartais sustojo.

Atsipeikėjusi grinczioje ant 
lovos, isz karto nežinojo pati, 
kas pasidarė, ar tik ji ne sap
navo? Bet ne, ant stalo žiba 
lempele, prieangyje girdžiasi 
nepaprastas vaikszsziojimas. 
Dukters ir vyras psznibždomis 
kalbasi, bet ju balsai taip ne
paprastai skamba. Sztai ir vy
ras. Placziai atsidaro duris ir 
inveda, vienok inesza ant ran
ku. Tik žiuri, tai jis! Nebejaus- 
dama ne sopuliu, ne nusilpimo, 
vienu szuoliu nuszoko nuo lo
vos, spaudžia ji prie iszsiilgu- 
sios szirdies. Jis pasilenke bu- 
cziuot jai ranka. Bet kas tai?

Prie visokiu skausmu papra
tusi jos szirdis pajuto nauja, 
tik užvis baisesni, tarytum kas 
szialta, buka geleži spraudžia 
in neužgijusia opa. Kartu su 
jos vaiku szaltu lupu pabu- 
cziavimu pajuto ant savo ran
kos drungna skystumą. Žvilg
terėjo, tai buvo kraujas! Tary
tum kas ramsti butu nuo jos 
atitraukęs, ji susmuko, kur sto
vėjo ant aslos viduryj grin- 
czios. Mate tik kaip tėvas kvė
puodamas, užmirszes braukti 
aszaras nuo veido, palenkės sa
vo žila galva kartu su dukteri
mis nuvilko jam virszutini isz- 
eigini ploszcziu, ir silpna, be
veik sustingusi lovon paguldė.

Iszsitiese, vos tik lovoj iszsi- 
teko, iszaugo per tuos szesze- 
rius metus, ir nors baltas kaip 
drobe, bet toks gražus nors stu
dento szvarkuose , su blizgan- 
cziais sagucziais, bet lyg szven- 
tasis koks. Visi apie jin bėgi
nėjo, apie motina užmirszo. Ji 
klupszcia, pasiremdama ran
komis, atsilaužė prie lovos. Jos 
akis susitiko su sunaus akimis. 
Jis iszvydes ja, tarytum prasi
juokti mėgino, bet tik dvi dide
les karsztos aszaros nuriedėjo 
per baltus, indubusius skruos
tus. Lupos prasivėrė, lyg pasa
kyt ka norėjo, bet tuoj szoko 
isz ju siauras kraujo ruoželis. 
Balsas užtroszko, nelaimingas

užvėrė lupas užsimerke. Iszro- 
de kaip numirėlis isz po už
merktu blakstienų bego asza- 
ros, krutinę kilnojosi nuo sun
kio kvėpavimo. Matyt, da gy
vasties žiburėlis da neužgeso.

Paguldęs sunu, tėvas pats vos 
kojas pavilkdamas, iszejo ber
nui padėti arkliu kinkyti. Grin- 
czioje viskas nutilo tik girdėjo
si Budrio aiszkus balsas:

— Nesigailėk arkliu! Sku
bink! Praszyk, kad ir dakta
ras kart su kunigu važiuotu!

Kunigas ir daktaras pribuvo 
patarnaute del ligonio. Bet, 
in trumpa laika, karta su auk
suotais saules spinduliais .skri
do in ta grinczia mirties aniuo- 
las; jis nesze amžina nuramini
mą tai jaunai dvasiai, kuri ge
so, ir kritanczios žvaigždes 
szviesa, nesjejusi da nieko ap- 
szviesti, nesuszildyti! Žmones 
in ja žiurėjo ir numanė tik, kad 
ji buvo graži ir ju szirdžiai 
brangi, bet nežinojo, kodėl ji 
teip) trumpai žibėjo ir teip stai
ga dabar nyko..

O Lietuvos jaunumene! Ar 
ilgai da per kitu ir savo kaltes 
busite nuvarginti Tėvynei vien 
tik krintancziu žvaigždžių ži
buriais? —GALAS.

POLICIJANTO
SZEIMYNA
SUARESZTUOTA

Žmona, Trys Dukterys 
Suimtos Už Vagystes

ASBURY PARK, N. J. — 
Vieno policijanto žmona ir trys 
dukterys buvo suaresztuotos 
už vagystes. Jos yra kaltina
mos už dvideszimts keturias 
vagystes savo apylinkėje.

Policij antas Angelo Mušto, 
kuris savo policijanto darba 
yra isztikimai pildės per dvide
szimts tris metus nieko apie tai 
nežinojo ir dabar yra labai 
nustebės, kai jis iszgirdo tuos 
kaltinimus priesz savo szeimy- 
na.

Slaptos policijos agentai 
suėmė jo žmona, keturios de- 
szimts metu amžiaus Winifred 
ir jo ženota dukterį Ponia Cla
ra Perry, dvideszimts metu 
amžiaus. Jo dvi kitos dukterys 
Louise, asztuoniolikos metu ir 
Joan, trylikos metu buvo su- 
aresztuotos sykiu su Ponia 
Vernice Taylor, ju gaspadine.

Visos yra kaltinamos ir in-

ITALIJOS KOMUNIS
TAI RANDA ISZDA- 

VIKU SAVO 
PARTIJOJE

—

Vadai Nori Pertvarkyti 
Visa Partija; Daug 

Iszmesti

tartos už apvogimą Susiedu na
mu. Ju tos vagystes joms davė 
apie du tuktancziu penkis 
szimtus doleriu, i

Policij antas Mušto nieko 
apie tai nežinojo ir dabar ki
tiems policij autams padeda su
rasti ir sujieszkoti visus prie- 
kaisztus priezs savo szeimyne- 
le. Jis sako kad jis labai nuste
bo, kai iszgirdo kad jo szeimy- 
na taip pasielgei

ROMA, ITALIJA. — Atei
na žinios kad Italijos Komu
nistu Partijos vadai yra isz- 
leide insakyma visa partija 
pertvarkyti ir iszvalyti, isz
mesti daug Komunistu isz 
augsztu vietų, kurie yra nuo 
partijos nuklydę, ar kitaip 
partijos linijai pasiprieszine.

Du augszti atstovai patys 
atsisakė, pasitraukė isz parti
jos. Ju pasitraukimas sudaro 
pavoju kad visa partija gali 
suskilti. Jiedu yra Valdo Mag- 
nani ir Aldo Cucchi.

Szitu dvieju vadu pavyzdi 
paseke trys kiti mažesni vadai 
Komunistu Partijos.

Paprasti, darbo žmones, ku
rie prie partijos priguli jau 
ima vieszai pareikszti savo ne
pasitenkinimą su tais vadais. 
Daug szitokiu nariu dabar pa
meta partija.

Už tai Komunistai stengiasi 
savo partija pertvarkyti ir su
stiprinti. Bet jie viską daro 
slaptomis kad kiti nedažinotu 
kad Komunistu partija silpnė
ja Italijoje.

Nors szitiedu vadai, Valdo 
Mangani ir Aldo Cucchi jau 
tikrai yra pasitraukė isz Ko
munistu Partijos, bet Komu
nistai vis skelbia kad jiedu yra 
partijai isztikimi. Matyti kad 
szitiedu vadai buvo ir yra la
bai intakingi.

Komunistai prisipažino jau 
vieszai kad j u partijoje yra bu
vęs “Titoistas.” Reiszkia tokis 
Komunistas, kaip Yugoslavijos 
Tito, kuris vieszai prieszinasi 
Stalinui ir Kremlinui. Tokis 
yra Umberto Musco, kuris yra 
dabar laikomas Komunistu isz- 
daviku. Jo didžiausias prasi
kaltimas yra kad jis sutiko už
dėti taksas ant žemes ir nuosa
vybių. Tokis taksavimas, Ko
munistai sako, atsirūgsta kapi
talizmu.

VIENS KITA 
NUSZOVE

Du Saliuinnkai 
Susiginczino

ST. LOUIS, MO. — Du sa- 
liuninkai, vienas isz j u drau
gas milionieriaus razbaininko 
Mickey Cohen, vienas kita nu- 
szove Mocambo kliube. Jiedu 
susiginczino apie visai maža 
dalyka. Vienas norėjo dar kar
ta savo draugams užpundyti, o 
antras sake kad jau per vėlu ir 
valdžia yra uždraudus parduo
ti sznapso po puse po pirmos 
valandos isz ryto.

Policijantai rado juodu ant 
grindų, negyvus. Ir vienam ir 
kitam buvo kulka kaktoje. Ju 
vardai buvo Sam Morfia ir 
Benjamin Greenberg: pirmas 
buvo kliubo savininkas, o an
tras saliunirikas ir draugas to 
Mickey Cohen, razbaininko, 
kuris milijonus susikrovė.
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ŽUVO PESZTYNESE APLEIDŽIA
HONG KONG

Du Suaresztuoti

SARZENTAS
SUIMTAS

AMERIKA.
ATSIPRASZO
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— Kovas — March.
— Subatoj pripuola Szv. i 

Kunegundos, o Tautines var- 
dienes Taleina. Ir ta diena, 
1311 metuose Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Vitenis paverze isz 
Vokiecziu Varnija; 1949 m., 
James Forrestal, Apsaugos 
Sekretorius pasitraukė isz sa
vo vietos del menkos sveikatos, j 
o Prezidentas Trumanas sako i 
paskirs Louis A. Johnson in jo 
vieta; 1949 m., Norvegija at
metė Sovietu Rusijos pasiuli-' 
nima neužsiipuolimo sutarties, 
ir sutiko pradėti derybas su 
Vakarais, kaslink Atlanto Ka- 
riszko Sutarties.

— Kita Sanvaite: Nedelioj 
pripuola Ketvirta Gavėnios 
Nedelia, taipgi Szvento Kazi
miero, Lietuvos globėjo szven- 
te, o Tautines Vardines Daina. 
Ir ta diena: 1863 metuose Bau
džiava panaikinta Lietuvoje; 
1944 m., Amerikos eroplanai 
pirmąjį syki puolėsi ant ir 
bombardavo Berlyną; 1949 m., 
Maskvos radijas pranesza. kad 
Viszinskis užima Užsienio Mi- 
nisterio Molotovo vieta, Molo
tovas pasilieka kaipo Premie- 
rio pasiuntinys; 1949 m., Žy- 
delkaite Judith Coplon su Rus
kin Valentin A. Gubitchev bu
vo suimta ir suaresztuota, jie
du yra intarti už sznipinejima 
ir iszdavima daug Amerikos 
paslapcziu Sovietu Rusijai.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Andriejo, o Tautines vardines 
Ądakris. Taipgi ta diena: 1933 
metuose, Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas uždare bankas 
del keliu dienu, kad sustab
džius per daug pirkimą ir sko
linimąsi, sustabdė aukso pre
kyba ir insake visa auksa- val
džiai atiduoti.

•— Utaminke pripuola SS. 
Perpeto ir Felicijo, Tautines 
Vardines Raminta. Ir ta diena 
1935 metuose dvideszimts du 
milijonai Ainerikiecziu be dar-' 
bo ir ima paszelpa isz valdžios; 
1947 m., Augszcziausias Ame-' 
rikos Teismas randa kad John 
L. Lewisas, mainieriu bosas 
yra kaltas už tai, kad jis nesu
stabdė mainieriu straikas Lap- 
kriezio (Nov.) menesyje, kai 
jam buvo valdžios insakyta; 
Menulio Jaunutis.

— Pranas Minkieviczius, 
35 metu senumo, nuo 201 E. 
Market uly., ir jo draugas Jack 
Pearson, nuo 732 E. Market 
uly., likos sužeisti kai ju auto-i 
mobilius susikūlė su kitu pri
gulintis prie Silverions Mar
chetti, nuo 522 James uly., Ha
zleton. Nelaime atsitiko ant 
vieszkelio tarpe 'Sheppton ir 
Hazleton.

Thomas D. Cabot, Repub- 
likonas isz Bostono, buvo 
Prezidento Trumano paskir
tas kaipo Direktorius vidaus 
apsaugos prižiūrėjimo. Szi- 
tas darbas dažnai reiszkia 
užsienio paszelpa. Jis teipgi 
yra direktorius United Fruit 
Kompanijos.

kieno ir A. Sylvertiene visi isz 
miesto., du sunu: Joną isz She
nandoah Heights ir Alberta 
mieste. Taipgi 45 aliukus ir 14 
pro-anukus. Laidos Sukatoje, 
su apiegomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje devinta valanda, ryte 
ir palaidos in parapijos kapi
nes. Graborius J. Walukievi- 
czius laidos.

— Anastazija Bubniene isz 
Heights, turėjo operacija Lo
cust Mt. ligonbute. «

— Puldama ant grindų sa
vo namuose, Marijona Marge- 
liene nuo 132 N. Bowers uly1., 
likos sužeista in galva. Gydosi 
Locust Mt. ligonbute.

New York, N. Y. — New 
York miesto • kompanijos ku
rios parduoda mesa buezer- 
nenis dabar skundžiasi kad jos 
turi daugiau negu visa milijo
ną svaru mėsos, kurios negali
ma parduoti, nes perbrangi. 
Buczieriai brangesnes mėsos 
visai nenori įpirkti, nes jie sa
ko kad jiems daugiau kasztuo- 
ja ta mesa pirkti, negu jiems, 
valia už ta mėsa, isz savo kos- 
tumeriu imti. Visi kaltina, val
džia, kuri nustato kiek valia 
imti už mesa, bet nieko nesako 
apie galvijus ir paukszczius.

Komunistai Ir Czia
• Jau Grasina

PHILADELPHIA, PA. —
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus Frank Williams, kuris 
buvo apmusztas, apdaužytas ir 
apspardytas ties saliuno pasi
mirė Pennsylvania ligoninėje.

Policijantai suaresztavo ke
turios deszimts vieno meto am
žiaus Harry Smith ir trisde- Komunistu, bet jau daug žmo- 
szimts devynių metu amžiaus 
William Hairston, bartinderi, 
kuris yra buvęs kumsztininkas. 
Kiek policijantai galėjo suži
noti, tai tas bartinderis buvo 
iszmetes isz saliuno ta Will
iams ir paskui ant ulyczios pra
sidėjo tos pesztynes.

HONG KONG, KINIJA. —
Nors valdžia dar nieko vieszai 
nesako, ir met užsigina kad 
koks pavojus gresia Hong 
Kong miesto gyventojams isz

Žmona Nužudyta

15 VAIKU MOTINA
DIVORSUOTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

niu ima ta miestą apleisti.
Tik kelioš dienos atgal sep

tynios deszimts penki Ameri- 
kiecziai iszplauke isz to miesto 
ant President Wilson laivo. Ju 
tarpe buvo misijonieriu ir j u 
szeimynos.

Amerikos valdžia dar nieko 
nesako, bet musu atstovai 
Hong Kong mieste jau pataria 
visiems Amerikiecziams, kurie 
neturi labai svarbiu reikalu ta
me mieste, pasitraukti ir iszsi- 
kraustyti, ar staeziai gryžti na
mo.

metu Nellie Bowman, penkioli
kos vaiku motina gavo divorsa, 
priparodydama kad jos vyras 
ja apleido. Ji sako kad jos vy
ras penkios deszimts asztuoniu

DU JURININKAI
UŽMUSZTI

^Shenandoah, Pa. — .Gerai ži
noma sena gyventoja Ona Kar- 
pavieziene, nuo 133 W. Girard 
Ave., numirė Utarninko ryta, 
Locust Mt. ligonbute. Velione 
sirgo trumpa laika. Gimė Lie
tuvoje. Jos vyras Antanas mirė 
daugelis metu atgal. Paliko di
deliame nuliūdime keturios 
dukterys: A. Najuniene; J. 
Skonieczniene, J. Romanaus-^

WASHINGTON, D. C. — 
Lakunu Sztabo Saržentas, tris-: 
deszimts penkių metu amžiaus 
Stanley Szary, isz Jacobs 
Creek, Pa., buvo suimtas ir in- 
tartas už savo žmonos nužudi- 
nima.

Jo žmona buvo surasta nužu
dyta savo lovoje. Ji buvo bai
siai sumuszta ir apdaužyta. 
Saržentas Stanley Szary nieko 
nesako ir nesiaiszkina polici
jantams. Jis sako kad jis nori 
pirmiau pasitarti su savo ad
vokatu.

PRAGA, CZEKOSLOVAKI- 
! JA. — Amerikos valdžia atsi- 
prasze Czekoslovakijos val- 

į džios ir prisipažino kad musu 
kariszki eroplanai perskrido 
virsz Pragos miesto. Amerikos 
atstovai sako kad tai atsitiko 
per klaida.

Musu kariszki eroplanai 
perskrido skersai Pragos mies
tą Vasario (Feb.) septinta die-
na.

New York ir Pennsylvania 
valstijose ta pati slauge gauna 
du szimtu szeszis dolerius ant * 
menesio. Ir kas dar svarbiau, 
Californijos valstijoje slauge 
dirba tik keturios deszimts va
landų ant sanvaites.
kitiems policijantams kurie 
pribuvo savo draugams in pa
gelba.

Jonas sako kad jis nieko ne
atsimena. Jis sako jis iszgere 
kelis mažiukus, ir viskam Jis 
teisinasi kad jis taip labai retai 
geria, kad jis prie sznapso 
pripratęs.

JAUNI VAGIAI

Apvogė Banka

Amerikos Ambasadorius at-, 
siprasze Czekoslovakijos Už-Į 
sienio Ministerijos, paaiszkin- 
damas kad musu tie lakūnai 
skrido isz Vokietijos, ir per 
klaida skrido virsz Pragos 
miesto. Amerikos Ambasado
rius Czekoslovakijos valdžiai 
prižadėjo kad tokia klaida 
tru

MAŽIAU NAUJU
AUTOMOBILIU

an-
sykiu nebus padaryta.

Chicago, Ill. — Tris sykius 
ženota Ponia Ny/ah Keller bu
vo intaita ir in kalėjimą užra
kinta, kai policijantai ja pra
dėjo klausinėti apie jos treczio 
vyro paszovima. Laivyno vete
ranas Earl Keller buvo iti kru
tinę inszautas netoli nuo viesz- 
buezio kur jiedu buvo laikinai 
apsigyvenę. Ponia Nyrah Kel
ler sako kad jos vyras grasino 
save nusižudyti. O jis ligoninė
je policijantams aiszkino kad 
keturi vyrai ant jo buvo užsi
puolė kai jis jiems pasiprieszi- 
no kad jie buvo inžeide jo žmo
na.

MAŽIAU GUMO 
TAJERIAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

siams bus skiriama tik czvertis 
gurno.

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia gal pavėlins pakelti 
darbininkams algas, nors da
bar tos algos yra suszaldytos 
ar nustatytos. Kiek dabar gali
ma dažinoti, tai valdžia gal pa
vėlins darbininkams gauti de- 
szimta nuoszimti daugiau al
gos.

WASHINGTON, D. C. —
Valdžios virszininkai dabar 
jau tariasi sumažinti gaminimą 
nauju automobiliu. Kiek gali
ma dažinoti, tai eina pasitari
mai automobiliu gaminimą su
mažinti net keturios deszimts 
nuoszimcziu.

Nieko tikro negalima daži
noti, bet už keliu dienu jau isz- 
eis toks ar in ji panaszus in-

' sakymas isz valdžios.
Jeigu taip isz tikro bus, tai 

sziais metais bus pagaminta 
apie 4,000,000 nauju automo
biliu, prilyginus prie praeitu 
metu 6,665,628.

O jeigu taip bus su automo
biliais, tai tas pats bus ir su ki
tais daigtais, kaip refrigerato- 
riai, pecziai, radijai ir pana- 
sziai.

Jau dabar daug žmonių sku
binasi nusipirkti nauja auto
mobiliu, refrigeratoriu ar radi
ją, nes biznieriai savo bizni ge
rai varo, gazdindami žmones 
kad vėliau nebus galima tu 
daigtu pirktis.

Tie kurie turi automobilius, 
dabar perkasi sau daugiau gu- 

tajeriu“ nors

BELLAIRE, OHIO. — Poli
cijantai pagavo duvagiu, kurie 
apvogė Federal Savings and 
Loan kompanijos banka, in 
Bellaire. Policijantams erne tik 
apie dvideszimts keturias va- 

| landas tuodu vagiu suimti.

kai policijantai ant jųdviejų 
užsipuolė. Bet kai policijantai 
juos sugavo, tai policijantai

JONAS RETAI
GERIA ,

1 clb pCiiiNiUo O v * X Oi i
metu Shearer Bowman, paliko ’ I6II3S oUZdStaS, StU- Vagiai visai nesiprieszino
ja dvideszimts asztunta Sausio 
menesio, 1941 metuose. Jiedu 
tada buvo susibarė, už tai kad 
jis su cigaretu buvo uždegęs 
viena kriesla. “Man czia vietos 
nėra,“ jis jai buvo pasakęs, ir 
iszejo sau. Isz tu penkiolikos 
vaiku, dvylika dar gyvena. Ju 
amžiai yra nuo keturiolikos iki 
trisdeszimts penkių metu.

me Automobiliu

UŽMUSZTAS
AUTOMOBILYJE

Policijantai Nežino
Jo Vardo

MARTINS FERRY, OHIO.
— Policijantai laukia kol FBI automobilius suvažinėjo szitus 
policija isztirs visus pirsztu 
ženklus sudegusiame automo
bilyje, kuriame buvo vienas 
žmogus nužudytas. Tas žmogus 
buvo primusztas ir paskui su
vyniotas in paklode, kuri buvo 
pirmiau inmerkta in gazoliną 
ir uždegta.

Jo gerkle buvo prapjauta, ir 
jo galva buvo praskelta. Jo 
rankos buvo surisztos. Jis bu
vo jau kokia dvylika adynu mi
res, kai policijantai užtiko jo 
automobiliu.

Automobilius buvo uždegtas 
netoli keliu kliubu, saliunu. 
Prie automobiliaus policijan
tai rado prie vieszkelio ženklus 
moteriszkes bateliu.

Policijantai spėja kad nužu
dytas žmogus buvo apie ketu
rios deszimts penkių metu am
žiaus. Jis buvo vienmarszkinis 
ir už tai jie spėja kad jis buvo 
nužudytas kur kitur ir paskui 
czia atvesztas ir sudegintas.

SKERDYNES
KORĖJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

taneziomis bombomis.
Kiniecziai Komunistai, 

Rusijos pagelba rengiesi užsi
pulti ant Indo-Kinijos, kai 
jiems karas taip gerai sekesi 
Korėjoje. Bet dabar jau iszro- 
do, kad jie turės pamirszti apie 
Indo-Kinija ir net isz Korėjos 
nesžtis!

su

Bet’ Kai Geria, Tai 
Brace Geria!

CHICAGO, ILL. — Trisde- 
szimts metu amžiaus John

MORRISVILLE PA — Du susisarmatino, nes erne net sze- Adams nuo 642o Langley uly- 
junninkai isz Philadelphijos szis pOiicijantus tuodu vagiu czios> užtikrino teisėjui Matt- 
Laivyno Bazes buvo uzmuszti suimti poiicijantai lengvai pa- hew D Hartigan, kad jis labai 
kai jie stengiesi pastūmėti au- tuodu vagiu, 
tomobiliu, kuris buvo ant 
vieszkelio sustojęs. Treczias 
buvo labai sužeistas.

Užmuszti buvo trisdeszimts 
asztuoniu metu Edward A. 
Tice, isz Trenton, N. J., ir Pres
ton W. Carter, dvideszimts ke- vagiai buvo septynių metu vai- 
turiu metu amžiaus isz Morris- kas ir jo penkių metu brolis, 
ville, Pa. Dvideszimts asztuo
niu metu amžiaus Robert V. 
Campbell) isz Tręnton, N. JM 
buvo labai sužeistas ir buvo 
nuvesztas iii. Mercer ligonine, degtuku, meczkiu pakelius. 
Trenton mieste.

Herbert H. Jennings, kurio

jurininkus, sako kad jis norė
jo pralenkti dideli troka, ir vi
sai nepamatė tu jurininku, kol 
jau buvo per vėlu.

UBAGAI UŽSIDIRBA
PRETORIA, SO. AFRICA. 

— Ubagai szitame mieste ne
paprastai užsidirba. Vienas 
Londono, Anglijos laikrasztis 
raszo kad komisija kuri buvo 
paskirta dažinoti kaip tie uba
gai gyvena Pietų Afrikoje, 
pranesza kad jie paprastai, be- 
ubagaudami, užsidirba apie 
penkios deszimts szeszis dole
rius ant menesio. Kiti dar dau
giau. Tie ubagai visai nenori 
eiti in instaigas, ar namus, kur 
jie gautu maista, burda ir dra
bužius visai už dyka. Czia kiek
vienas ubagas, matyti yra po
nas.

POTVANIS
VENEZUELOJE
CARACAS, VENEZUELA.

— Caracas mieste lijo per dvy
lika valandų ir upes taip patvi
no kad potvanis apsėmė kelis 
miestus. Deszimts žmonių žuvo 
tame potvanyje ir labai daug 
namu buvo apsemta. Dvylika 
narnu buvo visiszkai sunaikin
ta.

paliko savo pėdas sniege.
Policijantai paraudonavo ir 

susisarmatino, kai jie pagavo 
szitus vagius, nes jie su atpro- 
vintais revolveriais juos seke, 
ir kai suseke, rado kad tiedu

Policijantai sako kad tiedu 
vaikai buvo iszmusze langa, in- 
linde in banka, kur jiedu pasi
ėmė szesziolika doleriu ir kelis

SURADO DINGUSI 
TRAUKINI

nes jiedu retai geria. Ir tai labai geras 
dalykas, sako asztuoni polici
jantai kurie susirinko teisme 
ji kaltinti.

Jis buvo nubaustas szimta 
dolerini baudos ir turėjo visus 
teismo ir policijantu kasztus 
užmokėti, už tai kad jis susi- 
ginezino ir susipesze saliune.

Szesziu pėdu, dvieju szimtu 
dvideszimts penkių svaru John miniu ratu, 
Adams darbininkui inkando in jiems dabar j u nereikia, bet jie 
abi kojas, suspardė du polici- nori sau užsitikrinti kad jie tu- 
jantu ir jiems nuo j u drabužiu 
guzikus ir žvaigždes nulupo. 
Negreitai pasidavė szesziems

res, kai kitiems bus sunku gau
ti.

KORĖJA. — Du traukiniu 
inžinai ir visa kompanija Ame
rikiecziu lakunu per kelias va
landas jieszkojo dingusio trau
kinio, freitkario.

Korietis, kuris prižiūri trau
kiniu ir freitkariu tvarka ant 
geležinkelio, iszsigando kai jis 
negalėjo surasti kur dingo vie
nas freitkaris. Jis tuoj aus 
Amerikos sztabui pranesze 
apie tai.

Leitenantas William G. Do
lan, isz St. Ignace, Michigan, 
iszgirdo apie tai. Jis su savo 
‘ ‘paratroopiais ’ ’ (lakūnais 
kurie szoka isz eroplanu), pra
dėjo to freitkario jieszkoti.

Du inžinai isz abieju to gele
žinkelio galu iszvažiavo to din
gusia freitkario jieszkoti.

Niekur to dingusie freitka
rio nesurado, nors jis nebuvo 
mažas: net asztuoniu karu. Kai 
inžinai invažiavo in ilga tune
li, tie inžnai viduryje to tune
lio sustojo, nes, sztai, viduryje 
to tunelio stovėjo tas dingusis 
freitkaris. Freitkario inžinie- j 
rius labai greitai pasiaiszkino: 
Jis neturėjo gana anglių, ir in- 
žinas sustojo paeziame to tune
lio viduryje.

DAUG SLAUGIU
NEDIRBA

250,000 AMERIKOS
KAREIVIU

KORĖJOJE
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WASHINGTON, D. C. —
Beveik treczdalis visu slaugiu, 
nursiu, Amerikoje, nedirba. 
Kai Armija ir Laivynas parei
kalavo daugiau slaugiu del 
vaisko, tai valdžia paskyrė ko
misija isztirti kiek slaugiu bu
tu galima dabar gauti del vais
ko.

Ta komisija dabar pranesza 
kad du szimtai penki szimtai 
tukstaneziu slaugiu dabar vi
sai nedirba. Isz viso Ameriko
je randasi penki szimtai szeszi 
tukstaneziai slaugiu.

Asztuonios deszimts septin
tas tu slaugiu kurios dabar ne
dirba yra ženotos. Treczdalis 
j u yra tarp dvideszimts ir dvi
deszimts devynių metu am
žiaus.

Dabar apie trys szimtai dvi
deszimts du tukstaneziai slau
giu dirba.

Sziais metais ant slaugiu mo
kinasi szimtas tukstaneziu stu- 
deneziu, prilyginus prie pernai 
kada szimtas dvideszimts sep
tyni tukstaneziai studeneziu 
mokinosi.

Labai daug slaugiu dabar 
važiuoja in Vakarines valsti
jas, ypatingai in California, 
kur algos daug geresnes.

Californijos valstijoje slauge 
gauna du szimtu dvideszimts 
penkis dolerius ant menesio;

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Omar N. Bradley sa
ko kad mes turime dabar Korė
joje du szimtu penkios de
szimts tukstaneziu kareiviu. 
Dauguma isz ju yra pestiniai 
kareiviai. «

Generolas Bradley szitaip 
pasakė Amerikiecziams laik- 
rasztininkams. Jis czia kalbė
jo apie Armija, Laivyną ir La
kūnu sztaba. Bet paskui jis 
tiems laikrasztininkams pasa
kė kad jis in ta skaieziu nebuvo 
rokaves Laivyno. Jis taipgi pa- 
aiszkino kad dauguma lakunu, 
kurie kariauja pareina isz mu
su vietų Japonijoje.

Bet, nežiūrint ka Generolas 
Omar Bradley sako, beveik vi
si laikrasztininkai sako kad 
daug daugiau negu czvertis mi
lijono musu kareiviu dabar 
randasi Korėjoje.

Armija dar vis reikalauja 
kad asztuoniolikos metu vyru
kai butu imami in vaiska. Se
natas su Kongresu gal sutiks 
imti in vaiska vyrukus kurie 
yra asztuoniolikos metu ir sze- 
sziu menesiu amžiaus.

Augszti karininkai sako kad 
Amerikai dabar kanecz reikia 
pusketvirto milijono kareiviu 
armijos. Jie sako kad karo pa
vojus gali būti su mumis per 
deszimts, penkiolika ar dvide
szimts metu.


