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Isz Amerikos W W Wk “Voice Of America”

EUROPA NENORI | 
KARO

PHILADELPHIA, PA. — 
Laikrasztininkas Morley Cas
sidy, per prakalbas Philadel- 
phijoje, sake visi Europos žmo
nes visai nei nenori kalbėti 
apie kita kara; jiems karo per
gale visai neberupi. Jie nori to 
karo iszvengti.

Generolo Dwight D. Eisen- 
howerio didžiausias darbas da
bar yra suteikti nors kiek vil
ties tiems krasztams.

Laikrasztininkas Cassidy sa
ko kad Amerikos pareiga yra 
ne vien tik apginkluoti Europa 
bet ir visa jos pramone atsta
tyti. Jis sako kad pramones 
reikalai Europoje dabar yra 
svarbesni negu kariszki reika-|

Amerikos Balso (Voice of 
America) Tarptautiniu 
Transliacijų Virszininkas p.

Foy D. Kohlėr inteikia 1951 
m., Vasario 16 d., pirmosios 
Lietuviszkosios transliacijos

in Lietuva programa Lietu 
vos Ministrui Suvien. Vals 
tybese p. Povilui Žadeikiai.

Europa Nenori 
Kara Laimėti, Bet

Karo Iszvengti
*

Pramones Reikalai Europoje 
Svarbesni Negu Kariszki Reika
lai; Amerikos Korėjoje Apie 
50,675 Žuvusiu Ir Sužeistu; 
169,544 Komunistu Prasza- 

linta Czeko Slovakijoj e
"" . . .. ......     w

lai.
“Pirm negu mes galėsime 

Europa apginkluoti,” jis sako 
“mes turime ta Europa atsta
tyti.” Jis teipgi sako kad mes 
tuo paežiu sykiu turime dar 
daugiau kariuomenes siunsti 
in Europa, jeigu nenorime vi- 
sos Europos visiszkai iszsiža- 
deti.

I

Kumsztininkai

Paddy Young, po deszinei, 
isz Greenwich Village 
kumsztininkas gauna kum- 
szczia per smakra nuo Kid 
Gavilan, isz Cuba, kai jiedu 
susikumszcziavo in Madison 
Square Garden, New York. 
Kid Gavilan isz Cuba, tas 
kumsztynes laimėjo.

MILTU FABRIKAI 
UŽSIDARO

BUFFALO, N. Y. — Keturi 
dideli' miltu malūnai, fabrikai 
ima užsidaryti ir j u savinin
kai sako kad jie nežino kada 
bus galima juos vėl atidaryti, 
nes visiems tiems fabrikams 
trūksta freitkariu tuos miltus 
iszveszti. Jie sako kad jiems 
trūksta freitkariu insiveszti
grudus ir iszveszti sumaltus atsiliepe “Amerikos Balso” 
miltus. Czia daug darbininku vedėjas iszreikedamas vilti, 
dirba ir dabar jie neteks darboJ (Tasa Ant 2 Puslapio)

NEW YORK, N. Y. —
1951 m. Vasario 16 d. “Voice 
of America” pradėjo kasdie
nine penkiolikos minueziu isz- 
siuntinete programa Lietuvisz- 
kai in Lietuva.

Ta proga Lietuvos Ministras 
J. A. Valstybėse (Amerikoje) 
Povilas Žadeikis, lydimas Vice 
Konsulo Aniceto Simuczio, ap- 
lankinejo Tarptautiniu Trans
liacijų Skyriaus Virszininka 
Foy B. Kohler, kurio jis buvo 
pakviestas iszklausyti pirmąją 
transliacija ir inteike jam tos 
transliacijos programa.

Po radijo ekskursijos in Lie
tuva, laike prieszpieeziu Plaza 
hotelyje, Ministras Žadeikis 
padėkojo visiems “Voice of 
America” pareigūnams ir vi
siems tiems, kurie vienu ar ki
tu budu prisidėjo prie to reik- 
szmingo fakto, tikro atsitikimo 
kad sziandien, minint Lietuvos 
Nepriklausomybes paskelbime 
33-czia sukakti “Amerikos 
Balsas” prabilo Lietuviszkai. 
Lietuvos Ministras tarp kitko 
pasakė, kad jis klausydamas 
“Amerikos Balso” Lietuvisz
kai per penkiolika minueziu 
nepastebejo jokios klaidos, to
dėl jis manas, kad szituo tiesos 
inrankiu pavyks prasiskverbti 
pro geležine uždenga ir pasiek
ti Lietuviu ausis anoj pusėj tos 
užtvaros. Be to, jis pareiszke,
kad vartojant szi tiesos inran- 
ki bus patarnauja žmoniszku- 
mui ir laisves gražinimui Lie
tuviu tautai, kurios ji neteko 
per kaimyno agresija, užpuoli
mą; tokiu budu sziuomi bus 
prisidėta prie atėjimo taikos, 
kuri galima tiktai ingyvendi- 
nus teise ir teisingumą ir su
gražinus Nepriklausomybe 
Lietuvai, kurios ji neteko ne 
isz savo kaltes.

In Lietuvos Ministro žodžius

KOMUNISTU ' 
NUOSTOLIAI 624,000

---------------- I

WASHINGTON, D. C. — 
Komunistu nuostoliai per ta 
kara Korėjoje yra daugiau ne
gu szeszi szimtai dvideszimts 

teturi tuteteiai iki Vasaris 
(Feb.) dvideszimtos dienos. 
Per asztuonis menesius Kini
jos Komunistai neteko szimto 
asztuonios deszimts penkis 
tukstanezius kareiviu, kurie 
buvo nužudyti ar sužeisti ant 
karo lauko. Apie dvideszimts 
vienas tūkstantis žuvo' nuo vi
sokiu ligų.

Koriecziai Komunistai nete
ko apie keturis szimtus asztuo-i 
niolika tukstaneziu kareiviu 
nuo Birželio (June) dvide
szimts penktos dienos.

Szitie iszrokavimai ateina 
mums isz musu Armijos Karo 
Sztabo. Galimas daigtas kad 
tie skaieziai yra dar didesni, ar 
gal mažesni, bet jie greieziau 
bus didesni, nes kiek galima 
sužinoti apie Komunistu karos 
vedyba, tai jie mažai ka paiso 
apie savo sužeistuosius, ir jie 
yra baisiai nukenteje nuo musu 
didžiu karabinu, artilerijos ir 
musu kariszku eroplanu ir 
bombnesziu.

UŽGESINO SU VYNU

KOFU, JAPONIJA. — Kai 
viena mokykla užsidegė ir ug
niagesiai, “firemonai” pribu
vo, jie negalėjo gauti gana van
denio ta gaisra užgesinti. Per- 
siene su mokykla buvo vyno 
bravoras. Isz to bravoro ugnia
gesiai gavo septynios deszimts 
penkis gorezius gero ir seno 
vyno ir su tuo vynu užgesino ta 
gaisra.

-----------o----------- .

— Vyras be isztvermes yra 
molio Motiejus.

J JAUNI
SUARESZTUOTI

Intarti Už $1,500
Vagyste

TRENTON, N. J. - Du jau- 
nuoliai buvo suimti ir suaresz- 
tuoti už penkiolikos szimtu do
leriu vagyste. Jiedu yra intarti 
už apvogimą vieno barbeno, 
kuri jiedu numigdino su nuo
dais ir paskui apvogė.

Slaptos policijos agentas, 
Leitenantas Antsony Raywood 
suėmė John Kelvey ir Frank 
Cresco; abu devyniolikos metu 
amžiaus isz Trenton.

Tie jaunuoliai buvo intarti 
kai jiedu nusipirko nauja auto
mobiliu, nors nei vienas isz ju 
neturi jokio darbo. Policijan
tas ju apylinkėje patemijo kad 
jiedu turi nauja automobiliu, ir 
pradėjo klausinėti isz kur jie
du tiek daug pinigu buvo gave. 
Kai tiedu jaunūoliai buvo su
imti, jiedu prisipažino kad jie
du buvo apvogė Dominic Muc-' 
čia, penkios deszimts metu kar
teri.

NELEMTAS
PASIMOKINIMAS

Vaikas Lszmoko Kaip 
Pasikarti; Pasikorė

LONDON, ANGLIJA. — 
Viename Anglijos laikraszty- 
je buvo straipsnis, kuriame bu-' 
vo paaiszkinama kaip valstija 
pakaria prasikaltėlius. Tryli
kos metu amžiaus vaikas, Roy 
Tully, ta straipsni gerai persi-! 
skaite ir isz jo pasimokino, ir 
paskui norėjo savo ta insigyta 
mokslą iszmieginti. Jis nuėjo 
in savo namu skiepą ir tenai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZVENTOS MISZIOS LONDON, ANGLIJA. — Anglai jau 
UŽ LIETUVA ilga laika kaip ruguoja ir miirmeja ir viens

GIRARDVILLE, PA. —
Lietuviu Kunigu Vienybes Vy
riausybe buvo papraszius kad 
visose Lietuviu Bažnycziose

kitam skundžiasi apie suvaržymus, neteki
mus, vargus ir apie sunkias taksas. Bet 
Anglai vis gali baikauti ir viens kitam pa-

per Szvento Kazimiero Szven- 
te butu laikomos Szventos Mi- 
szios su Szvencziausio Sakra
mento Instatymu. Ir kad pa
mokslai butu prie tos szventes 
pritaikinti.

Visu Lietuviu buvo praszo- 
ma tas Szventas Miszias ir vi
sas savo tos dienos maldas pa
aukoti už Lietuva ir už ken- 
ezianezius Lietuvius.

Kongresmonu
Virszininkas

sijuokti apie savo vargus ir bedas. Jie 
tankiai kalba apie ta Antra Kara, kaip Praras
ta Kara. Viens Anglas parvažiavęs isz at
ostogų, savo draugui nusijuokė: “Nežiūrint 
kaip viskas blogai iszrodo, kai sugryszti 
isz atostogų, matai kad pirmiau dar neblo
ga buvo, nes dabar blogiau!”

Tai taip ir eina. Szi žiema Anglijoje 
kaip ir czia yra nepaprastai szalta ir szla- 
pia. Anglių ne per daug, ir tos brangios.

Del anglių stokos, daug traukiniu buvo 
nuimta nuo geležinkeliu. Susisiekimas pras
tas. Elektros ir gaso teipgi permažai. Tan
kiai szeimininkes negali nei pietus iszsi- 
virti, nes pritrūksta elektros ir gaso.

Mėsos pietus ar vakariene dabar tik atmin
tis. Szeimyna gali tik syki ant sanvaites 
gauti pietus ar vakariene su mesa. Bet 
vis galima gauti pauksztienos, ir tos, isz-

Kongresmonas Sam Ray
burn, Demokratas isz Texas 
valstijos, ilgiau negu kuris 
kitas kongreso vadas yra 
pirmininkavęs Kongrese. Jis 
czia atsistoja pradėti Kon- 
g’resmonu mitinga. Jis ta 
darba yra atlikęs net per 
3,057 dienu. Pirm jo ilgiau
sia ta darba buvo laikas 
Henry Clay, per 3,056 dienu.

rodo, neilgai gaus. Liks tik žuvies pietus. 
Bet kad ir galima dar pirktis pauksztienos, 
ta pauksztiena baisiai brangi ir vis brangs
ta, kai negalima kitos mėsos gauti. Jau 
dabar darbo žmogus iszgali tik syki ant 
sanvaites pirktis pauksztienos pietus. Bet 
czia dar tik baikos, prilyginus prie kiek 
kasztuoja visi drabužiai. Szeimininkei net

t ““prelnema^ PlaUka‘ PrieSZ laika PraŽ',Sta’ kai ji tll-
★ in suvien. vaist., yra $6.00 ri savo vaikams pirkti czeverykus ir kitus
★ o $3.50 ant puses meto ! ‘ (Tasa Ant 2 puslapio)
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Kas Girdėt
vius pasiunsti mums in pagel- 
ba Korėjoje. “Voice Of America”

“Kai kurie musu geri skai
tytojai mums prikaiszioja kad, 
“mes per daug peikiame mai
nieriu bosą John L. Lewis.” 
Jie mums primena kad musu 
redakcija randasi mainosi ir 
kad mes savo duona gauname 
ir valgome isz tu mainieriu, ku
riu bosas yra Lewisas. Mes la
bai nuolankiai sutinkame su 
tais musu skaitytojais, “bet 
mes negalime kitaip raszyti, 
taip kaip gauname žinias isz 
Vaszingtono ir isz- tos paezios. 
Mainieriu Unijos!” Jeigu mes 
paraszome kad Lewisas buvo 
nubaustas1 ar patupdintas, tai 
ne musu kalte, nes mes ji nenu- 
baudeme ar nepatupdinome, 
bet mes tik paskelbiame kas 
jam atsitiko. Taip pat kaip 
mes kad raszytunie kad vakar 
lijo ar snigo. Jeigu kuris musu 
skaitytojas buvo to lietaus su- 
szlapintas ar ant to sniego pa
slydo, tai jau isztikro negalim 
musu kaltinti!”

Sovietai dabar labai lipsz- 
niai ir gražiai ir kartais1 net 
mandagiai szneka, bet jie vi-J 
sai nuduoda kurti, kai Ameri
kos valdžia užklausia kiek ir 
kada jie mums atmokės tos pa 
skolos, kuria mes jiems buvo
me davė per Antra Pasaulini 
kara.

Nors Stalinas dabar laibai 
kalba ir taip grūmoja

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad Lietuvai yra lemta susi
laukti tikrosios laisves.

Prieszpiecziuose dalyvavo 
Tarptautiniu Transliacijų Vir
szininkas Foy D. Kohler, Vals
tybes Departamento Vaszing- 
tone Pabaltijo Reikalu Sky
riaus Virszininkas Dr, Harold 
C. Vedeler, Amerikos Balso

Ameri- Sziaures Europos Skyriaus 
kai, ir vis prieszinasi Tautu Virszininkas Robert A. Bauer, 
Sanjungai, bet Rusija nepasi- Tarptautiniu Transliacijų 
trauks isz Tautu San jungos/ Operacijų Skyriaus Virszinin- 
nes ežia Sovietai gauna' labai k*s Alfred Puhan, Valstybes 
gera proga savo oro 'aganda' Departamento Vaszingtone Vi- 
varyti. Sovietai tik nori pa- 3u°meniniu Reikalu Rytu Eu- 
gazdinti kitu kraaztu atstovus j ropos Skyriaus valdininkas Jo- 
kad jie nesutiktu nubausti Ko- 
munistiszka Kinija už Korėjos 
kara.

džioje? Valdžia, rodos, neno- laisnius, ženklus, nes tokie 
ri daugiau mėsos pristatyti, žmones paprastai visa nakti 
nes jeigu daugiau mėsos butu iszbudavo vieszbutyje, ir visai 
pristatyta, tai valdžia isz savo nežinodavo kad ju automobiliu 
iždo turėtu daug daugiau da-jįs buvo ‘pasiskolinės.’ Jis 
mokėti už ta mesa kuri yra at- viena toki automobiliu buvo 
siuneziama isz Užsienio. Vai- sudaužės, o kita buvo palikes 
džia tik rūpinasi sulaikyti ant vieszkelio. Policijantai pa- 
kasztus bendrai, kad ta partija leido jo drauge, nes ji nieko a- 
liktusi valdžioje. Jeigu vai-: pįe tas savo draugo vagystes 
džia parūpintu daugiau mėsos, nežinojo. Paul L. Barber yra 
kad ir už brangesne preke, kai- ženotas, bet persiskyres su 
na, visas kitas maistas atpigtu. vo žmona, i

Anglija galėtu daug daugiau' 
savo žmonėms parūpinti, bet 
jai rupi daug, daug visko isz- 
siunsti in Užsieni, kad palai
kyti savo Užsienio priemone.

sa-

NUOSTOLIAI
KORĖJOJE

Kiekvieno laikraszczio 
daktorius daug daugiau 
negu jis nori ar drysta 
laikrasztyje skelbti.

re- 
žino, 
savo

Amerikos armijos Korėjoje 
tenai eiifa, kur žino kad sutiks 
pricsza, nes musu armijos jau 
isz patyrimo žino kad tos Ki- 
niecziu armijos negali priesz 
musu karabinus atsilaikyti.

Eina gandai kad Komunistai 
Kiniecziai rengiasi pultis ant 
Formosa Salos. Jeigu jie ežia 
pulsis, tai dar daugiau Kinie- 
cžiu sau susiras kapus. Kinie
cziai Komunistai per greitai 
iiisidrasina. Jeigu jiems tik ant 
vieno fronto biski pasiseka, jie 
jaueziasi baisus galiūnai ir jau 
drąsiai giltinei in dantis žiuri.

Paryžiuje, Prancūzijoje, Au
guste Agostini, trisdeszimts 
penkių metu amžiaus žmogus 
deszimts sykiu norėjo save nu
sižudyti, ir jam nepasiseko. Jis 
buvo labai nuliūdęs ir ant viso 
svieto supykęs. Mat jis buvo 
žemo .ūgio, ir visi jo draugai ir 
pažystamieji isz jo tankiai pa- 
■sitycziodavo, vadindami ji pi- 
piruku ir mažiuku, neis jis buvo 
mažiau negu penkių pėdu aug
szczio.

Jis prasipjovė savo rankas, 
bet jam nepasiseke nusižudyti.

Asztuonis sykius jis stengie
si pasikarti, nepasiseke.

Jis norėjo savo gyslas pra
sipjauti. .. ir vėl nepasiseke.

Kai jis deszimta syki sten
giesi nusižudyti, jis 'buvo nu
veržtas in- Cochin ligonine, kur 
jis ta vakara pasikorė, 
syki jam pasisekė.

Szita

Kongresmenai buvo 
kalavei kad Prezidentas Tru- 
manas sumažintu iszlaidas. Jie 
nesitikėjo kad Prezidento su
tikimas sumažinti tas iszlaidas 
taip skaudžiai atsilieps ant ju 
paežiu. Prez. Trumanas tuo- 
jaus ■sustabdė paskyrimą pini
gu del paczto nauju namu po. 
visa kraszta. Isz viso buvo pa-

parei-

seph Kolarek, Vaclovas Sidzi
kauskas, pulk. Kazys Grinius, 
Povilas Labanauskas, Juozas 
Boleviczius, ir Lietuvos vice 
konsulai New Yorke Vytautas 
Staszinskas ir Anicetas Simu
tis.

Lietuvos Nepriklausomybes 
sukaktuviu minėjimo antroje 
dalyje, Vasario (Feb.) 17 die
na buvo perduoti per “Voice 
of America” sziu gerbiamu as
menų žodžiai: Lietuvos Užsie
nines Diplomatijos Szefo Sta
sio Lozoraiczio; Amerikos Lie
tuviu Tarybos Pirmininko Leo
nardo Szimuczio; Amer. Liet. 
Tarybos Gen. Sekretoriaus Dr. 
Pijaus Grigaiczio ir Vyr. Liet. 
Iszlaisv. Komiteto Pirmininko 
Monsinjoro Mykolo Krupavi- 
cziaus.

Transliacijos Lietuviszkai 
duodamos isz New Yorko kas
dien vienuolikta valanda ryto 
ir Lietuvoje girdimos septinta 
valanda vakare. Transliacijos 
siuneziamos tokiomis bango
mis (kilocycles): 21,650; 21,580 
21,570; 21,520; 17,850; 17,780; 
15,230; 9,540; 7,250; 6,140; 
6,080; 11,630; 11,790; 9,700; ir 
9,615. - L.G.K.

TARNAITE
NUŽUDYTA

Tėvas Nusiszove
Pamafese

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia pranesza, 
kad Amerikos nuostoliai Ko
rėjoje dabar yra daugiau negu 
50,675. Szitas nuostoliu iszro- 
kavimas buvo sudarytas dvi 
sanvaites atgal. Tai reiszkia 
kad sanvaite priesz tai buvo 
1,543 daugiau negu pirma.

Tame iszrokavima yra 8,612 
žuvusiuju.

Armija prie to skaieziaus tu
ri 41,951; Marinai 7,728; Lakū
nai 406 ir Laivynas 590.

7,689 buvo užmuszti ant ka
ro lauko; 33,401 buvo sužeisti; 
9,635 yra dinge. Apie dingu
sius dar negalima sužinoti, ar 
jie yra prieszo nelaisvėje, ar 
jie yra žuvę.

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

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

No. 123 Septynios istorijos j 
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 Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

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

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

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

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

No. 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 
Jei 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 Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

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

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už 
laiko 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. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

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

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

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsargumu in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus,

166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszklausytą 

vargszo, Geras Medėjus.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

apie 
apie 
15c 

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

No.
Sūnūs 
malda 
15c

No. 
Duktė 
tuvos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudrus 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 
puslapiu. 25c.

Kitokios Knygos

Komunistams Kiniecziams 
dabar geriausia proga imti 
kalbėti apie taika ir susitaiki
nimą. Jiems iki sziol labai ge
rai pasisekė, nes Amerika dar 
vis nespėja gana ginklu ir ka- Į skirta keturios deszimts milijo- 
reiviu pristatyti. Bet diena isz; nu doleriu. Kongreismoiiams 
dienos, Amerikos armijos tenai labai rupi tie pinigai, nes jie 
tvirtėja, o Komunistu armijos savo žmonėms $avo valstijose 
yra skaldomos. Tai Komunis- ir savo npestuose buvo ipasiža- 
tu Kiniecziu vadas Mao T: 
tung, geriausia 
padarytu, jeigu dabar jis liau-

ke- deje
ii- gudriausia, pacztu namu. Dabar, kai jie

parupinti daug nauju

negales savo pasižadėjimu isz-
tusi kariavęs, ir kaip didis ka- pildyti, jie 'bijosi kad jie gali
liniukas, imtu derintis. Nes jis 
daugiau negali gauti, daugiau 
negali užkariauti.

netekti daug- balsu, votu per 
rinkimus.

ANGLAMS
GYVAS VARGAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Nors dabar naujienos ir ži
nios labai geros isz Korėjos, ir 
nors Amerikiecziai ant visu 
frantu atsikerta ir kai kur net 
ir prasimusza per Komunistu 
,eiles, bet dar per anksti per 
■daug džiaugtis. Laikrasztinin- 
kai ir kai kurie karininkai sa
ko kad Kiniecziai Komunistai 
toli gražu dar nesumuszti. Jie
sako kad Kiniecziai atsikirs už " 
kokiu dvieju ar trijų sanvai-| 
ežiu. O gal jie rengiasi atsi-i 
kirsti szi pavasari.

Sovietu Rusijos “Taikos. 
Propaganda” mažai intekm.es 
turi ežia, Amerikoje. Beveik 
visi dabar mato kad Sovietu 
žodžiai nesiderina su ju dar
bais.

Pypkes Durnai
Aszaru Pakalnes

Eina gandai, kad Kinijos 
tautininku kareiviai gal isz 
Forinozos Salos1 atvyks in Ko
rėja, kad jie galėtu per kara 
pasimokinti daug ko apie tuos 
Kinieczius komunistus. Chiang 
Kai-shek nori taip savo karei-

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

Ant szios aszaru pakalnes 
Vargas žmones žudo, 
Ir dėlto ne syki velnias 
Mus veltui supjudo.. . 
Susiniove du kaimynai 
Už medine tvora, 
Ir viens kita pavaiszino 
Su kacziarga stora. 
Buvo bylos, teismas ėjo, 
Pinigai leszavo;
Bet abudu jie laimėjo. 
Kai pasibueziavo,

drabužius. Viskas daug labiau 
brangsta, negu algos darbinin
ko kyla.

Tas pats ir su taksomis: Jos 
eina augsztyn ir augsztyn ir 
iszrodo kad galo nėra!

Valdžia reikalauja daugiau 
negu trylikos bilijonu doleriu 
($13,000,000,000) del apsigink
lavimo per ateinanezius tris 
metus. Ir szitie pinigai turės 
pareiti isz taksu!

Anglai jau ir dabar didiau- 
sias taksas moka. O su Balan
džio, (April) menesiu, tos tak
sos bus dar didesnes.

Anglijos kariszka valdžia, 
nori daug daugiau visokio ta- 
voro savo kariszkiems fabri
kams. Tai reiszkia dar mažiau 
liks paprastam Angį jos darbo 
žmogeliui.

Iki sziol valdžia aiszkinosi 
kad ji nekalta, kad beveik vis
kas turi būti partrauktas isz 
Užsienio, o visi krasztai dabar 
daug daugiau už viską reika
lauja. Valdžia priparodo kad 
jau ir dabar jai kasztuoja pus
antro bilijono doleriu tik mais
to parsitraukti.

Bet ka valdžia savo žmonėms 
nepaaiszkina yra tai kad tas 
pusantro bilijono doleriu del 
maisto iszeina isz tu paežiu
žmonių kiszeniu, kad maistas York valstijos, 
vis butu brangus.

Bet dabar žmones jau ima si vogdavo automobiliu, kuris 
klausti: Kas ten darosi j u vai- turėjo kurios kitos valstijos

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Graži, dvideszimts vieno meto 
amžiaus tarnaite buvo surasta 
nužudyta savo kambariuose, 
kurie yra vienu namu sklepuo-Į 
se. Už keturiu valandų buvo' 
surastas jos tėvas, bemirsztan-! 
tas ant klebonijos trepu, apie 
dvi mylios nuo tos vietos, kur 
jo duktė buvo nužudyta.

Policijantai sako, kad jos tė
vas Joseph A. Carbone norėjo
save nusižudyti kai jis buvo ____ __
nuszoves savo dukterį. Kai AMERIKIETIS ŽUVO 
policijantai prie jo priėjo, jis 
praszese kunigo.

Tėvas buvo intarinejes savo 
dukterį kad ji su vyrais valkio
jasi ir už tai, jis ja buvo nuszo
ves. Tėvas buvo kelis sykius 
grasinės, kad jis savo dukterį 
nudes pirm negu leis ja valkio
tis su visokiais vyrais. Susie
dą! buvo paszauke policij antus 
ir buvo jiems pasakė, kad tė
vas grasina nužudyti savo duk
terį. Tie susiedai sako, kad vi
si tie jos tėvo intarimai apie jo 
duktes vaikio j amasi su sveti
mais vyrais buvo isz pirszto 
iszlaužti. Ji buvo apsigyvenus 
su savo drauge, kuri teipgi bu
vo tarnaite viename vieszbuty
je. Daktarai ligoninėje sako 
kad tėvas yra labai pavojingo
je padėjime ir jie nesitiki kad 
jis pasveiks.

VENEZUELOJE

CARACAS, VENEZUELA. — 
John Tercek, Amerikos eropla- 
nu kompanijos lakūnas ir inži
nierius žuvo, kai jis iszkrito isz 
ketvirto augszczio isz El Pal
mar vieszbuczio, kotelio in Ma- 
cuto Beach.

Virszininkai dabar tiria ir 
stengiasi dažinoti ar jis nety- 
czia isz to kambario lango isz- 
puole, ar jis iszszoko ir nusižu
dė, ar jis buvo kieno kito isz 
ten iszstumtas ir nužudytas.

Tas lakūnas, inžinierius ežia 
gyvena su savo žmona, Ona ir 
su jųdviejų trimis vaikucziais. 
Jo motina gyvena in North 
Bergen, New Jersey.

KATALOGAS

“PASISKOLINO” 23
AUTOMOBILIUS

Važiavo Savo Mergina 
Aplankyti

RIVERTON, N. J. — Mies
to policijantai, beeidami savo 
pareigas, užėjo ant sustojusio 
automobiliaus, kuriame sėdėjo 
vyras su mergina.

Policij auta i nustebo, kai tas 
jaunas vyrukas, dvideszimts 
trijų metu amž. Paul L. Barber 
prisipažino kad jis nuo Rugsė
jo menesio buvo ‘pasiskolinės’ 
net dvideszimts tris automobi
lius, kad jis galėtu aplankyti 
savo mergina tame mieste.

Policijos virszininkas John 
J. Robinson sako kad tas vyru
kas jam aiszkinosi kad jis dau
guma tu automobiliu sugražin
davo in vietas, isz kuriu jis 
juos buvo ‘pasiskolinės.’

Jis ta paskutini automobiliu 
buvo ‘pasiskolinės’ nuo vieno 
vieszbuczio, hotelio ulyczios. 
Automobilius buvo isz New

Jis pasiaiszki-
no policijantams kad jis vis pa-

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

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

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

apie
Nuo-

apie

Kapitonas Stormfield

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. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nėkurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
lOc.

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

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

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

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

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

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

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 tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
fc/Er3 Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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

intekm.es
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Veikianczios asmenis

Dantistas — Dantų gydyto
jas.

Žiopliene — Kaimo motere 
su skaudamu dantim.

i

Palieciskis — Miesto gatvi
nis sargas.

(Veikiama Dantisto gydyto
jo ofise. Stalas, kelios banku- 
tes su gyduolėm, vatos pluoste- 
lis, repliukes ir kitokį tam pa
našaus inrankiai, ir dvi kedi.)

----- □-----
Scena 1

Dantistas, (peržiurineje gy
duoles, tvarkosi ant stalo .savo 
inrankius.) Teip man tikrai, 
kad reikes isz szios vietos per
sikraustyti. Vieta labai atkam
piai, mažai kas ateina su reika
lais, o antra vertus, nors in 
prietarus nėr ka tikėti, ‘bet szi- 
ji vieta man yra labai nelai
minga; kiek czion tik turetau 
su žmonimis svarbesniu reika
lu, kone visi užsibaigei man ne- 
pasekmingi! Tai viena žanda 
perplesziau, antram kita ne-Į 
skaudama danti isztraukiau, 
ir daugeli visokiu nemaloniu 
atsitikimu buvo. (Už duriu bal
sas : Oi, Oi, gelbėkit!

(Dantistas paszoko greit 
prie duriu ir insileidžia mote
re dejuojanczia.)

Žiopliene — Oi, oi, gelbėkit! 
gelbėkite, netrivoju! (Dantis
tas sukinasi bruzgiai motere1 
pasodina.)

Dantistas — Kas tamistelei 
darosi? Kokia-gi nelaime?

Žiopliene — Danti ponuli, 
danti!

Dantistas — Tai-gi kas yra, 
ar skauda?

Žiopliene — Oi, skauda, 
skauda ponuli.

Dantistais — (Brusgei.) Sė
dėkit tykiai ežia, asz ji pažiū
rėsiu, (žiūrinėja iszžiodina mo
tere.) Kagi jaJi daryti!

Žiopliene — (užĮpykus). Po- 
plyniu. Tai gydytojas! Jeigu 
asz bueziau žinojus ka daryti, 
bueziau pas tamista neatėjus!

Dantistas — Atsipraszau. 
Bet asz klausiu, gal isztraukt 
panorėsite, neš dantis labai su
gedės, kitaip pataisyt* begu 
duosis.

Žiopliene — Daryk, daryk 
ponuli, kaip iszmanai, nes jau 
neisztrivoju skaudėjimo!

Dantistas — (Da karta ap’- 
žiureneje,) Ne kitaip skaude- 
jinnna negalima apmalszyti, 
kaip tik reikia isztraukti.

Žiopliene — Trauk, ponuli 
trauk! Tegu ji galas, kad tik 
liautis skaudėjas!

Dantistas — (Brusgia ren
gėsi traukti.) Na tai sėdėk ty
kiai. Asz prisirengsiu. (Dantis
tas skubindamos.)

Žiopliene — Nogi po plynių! 
Daugiau kaip desziipt metu gy
dyto jum ir da neprisirenge! 
(pykdama.) Trauk greieziau, 
nes kitaip neteksiu kantrybes!

Dantistas — (Vis skubinda
mas ruoszesi. Moteriszke,. tu
rėsi? supratima. Ne vienas žmo
gus pas mane alėjas teip ne
pasielgė. Nors ir skauda bet 
reikia apsieti rimtai, gražiai!

Žiopliene — O, nepasakok 
man ežia prakalbu: Asz noriu, 
kad man greieziau danti isz- 
trauktum! O, savo žmones ku
rie tau geri, pasikabink ant sie
nos, po pat nosia, kad juos ma
tytum; o asz esu moteriszke, ir 
noriu kad man greieziau danti 
isztrauktmn, (užpykus) Trauk 
greieziau, arba asz einu sau!

Dantistas — (skubina ruosz- 
tis.) Tik tu moteriszke, turėk 
kantrybe! Jau traukiu. (Dan
tistas po kelis kartus mėgina, 
vis nenusiseka suimti su rep
lėm gerai danti ir neisztraukia. 
Ne, teip negerai! Negaliu ge
rai matyti, reikia augszcziau 
pasistoti. (Dantistas pasiima 
kede ir prisinesza arcziau se- 
dinezios moteries, ir užsistoję 
ant kėdžių, viena koje ant tos 
kur motore sėdi, o kita ant ki
tos kėdės, ir jau užsitaisi gerai 
su replėmis traukti). Na, dabar 
sėdėkite stipriai, nes jau trauk
siu. — Betraukdamas nugriuvo 
nuo kėdės, auksztininkas, ir su 
koje parverezia kede drauge su 
motere. Reples ir viskas isz- 
krinta isz ranku. Motere su
rinka.

— Oi, oi, primusze mane. 
(Ir atsikėlus, priėjus arcziau 
Dantisto bariasi piktai.) 
r Žiopliene — Kur ponas saito 
amato mokipaisi ?

Dantistas — (atsikėlęs.) Ko
dėl tamista klausetia. Ar jau 
neskauda?

Žiopliene — (Piktai.) Toki 
gydytojai, tai tik galėtu ark
liu dantis kanivolyt, bet ne 
žmoniems! Žiūrėk, isztraukiai 
su visu sveika danti, o skauda
moji palikai, ir da ka tik ne- 
primusziai panstumdamas su 
kede.

D antistas — (Teisindamasis) 
Juk-gi ir asz nemeilum panpuo-

liau; sztai net ir ranka iszsimu- 
sziau!

Žiopliene — O kas man gal
voj apie tavo ranka, bet man 
isztraukiai sveika danti! Tai
gi ponuli, asz tau pabaigsiu 
duoti pamokinimas, kad kitu 
kart ‘būtimi atsargesnis, ir ge
riau suprastum savo užsiėmi
mo. (Motere kelis kartus duo
da su plasztaka gydytojui per 
veidą.) Ve, tai sziteip reikia

Moteriszke, ar tu paszelus, ar 
girta?!

Žiopliene — Na, tai da ne, 
tiktai tave noriu pamokyti, 
kaip reikia mandagiau sužmo- 
nemis apsieiti ir savo amate at
sargiau pasielgti, kad žmonėms 
sveiku dantų netrauktume!. 
(Ii- vėl musza.) Dantistas pri
suokiąs prie lango szaukia po- 
liceiski.

Dantistas t— (szaukia) Paly c
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:: Jis Mylėjo Džiaugėsi::
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mokyti dantų traukti, v
Dantistas: — (susimaiszias.)
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A vaja visiems, avąja, 
Pradėsiu su žinutėms:

Kokis-tai‘isz Masącziu’žes 
' vyrelis, 

Badai didelis 
kvailiukas,

Kur ten susikivirezino, 
Palicmonai in lakupa 

nugabeno.
Ten kėlės dienas 

sėdėjo,
Kainos vėliaus užmokėjo, 

Dievulėliau, kas bus, 
Ar da ilgai taip bus.

* * *
Netoli Luzernoje jus 
bobeles apsimalszykite,

Ir dorai užsilaikykite, 
Ba jau kėlės turiu 

ant akiu,
Kurios savo vyrelius 

apleido.
Bobeles naktimis 

staugia, 
Su sportais draugauja 
Sueja in viena pleisa, 

Ir juokina visla 
publika.

* * *
Viename miestelyje, 

Randasi kelios bobeles,
Kuriu vyrai tinginauja ir 

nedarbauja,
Bet geria, per naktis,

O ju bobeles automobylais 
trankosi, 

>Su sportelais laikosi,
Bet asz dabar apie jais 

nekalbėsiu,
Bet jeigu nepasitaisys, 

Tai velniu nuo manės gaus, 
Ir kali gerai lupsiu!

* * *
Vestuose yra tokiu dumiu, 

Ka Angliszkai vadina 
kreži' arba nuts, 

Kurie neturi jokio proto ir 
žmoniszkumo, 

Prie kaimynu langais, 
Klauso kas ka kalba.

palyc!
Žiopliene — (pasziepdama.) 

o, gali sau szaukt, palieceisz- 
kius, kad ir isz viso miesto! 
Duosis matyt kame teisybe. 
(In eina Paliceiskis.)

Palieciskis — (In Dantistą.) 
Kam pzia asz esu pasmauktas ?

Dantistas — Paimsite šzita 
motere, nes ji atėjus in mano 
gyvenimą, man neduoda ramy
bes, ir da užgavo ranka per 
veidą!

Paliceiskis — (Ima perpa- 
žaste motere.) Kodėl Jus’teip 
pasielgėte? Eisim in palicija. 
(veda.)

Žiopliene — (Iszsiveržusi isz 
Paliceiskio rankos.) Žmogau! 
ko tu nori nuo manes ?! Asz tau, 
ir gydytojui, nieko pikto nepa
dariau! Už ka mane nori vesti 
in palicija/ Jeigu esi pasmauk
tas kaipo tvarkos teisėjas; Li
ejas reikėjo iszklausyt abieju 
lygiai ir tada spręst kalta.. Bet 
dabai- nežinai kas kaltas, ir jei
gu asz motere silpnesne tai 
mane ir nori palicijou vesti? 
Ne asz teip greit neeisiu. Kerta 
Paliceinkini per žandus vis pa- 
siszokejus. Dantistas kampe 
dreba. Galop paliceiski pasu- 
meje tai kone parvirsta. Moky
kitės visi atsakaneziai savo 
amato! Ir motere iszeina lau
kan. '(sziuodu pasilikę nusigan
dę dreba.)

U ždanga
i J. V. K.
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, Aptiekoje

Žmogelis paprasze aptie- 
koriaus velnio krauju, žino
ma aptiekoje visko gali gau- 
tie. Aptiekorius inpilias ke
lis laszus ir paduoda žmoge
liui, o tas klausė:

— Ar gal ne s z v i e ž i 
kraujai?

Aptiekorius atsako: Žmo
geli szviežuteliai kraujai. 
Vakar papjoviau velniuką!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS i
♦

Viesz. Jėzaus ir !
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz. •

Sapnas Motinos Szven- } 
cziausios, mieganezios J 
ant kalno Alyvų, žemei » 
Batanijos, bažnyczioj | 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į
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Bet in kur jaunimas vakarėli 
parengia, 

' Tai po visa miestą juos 
apszneka,

Ir sau svajoja, 
Juk vyriszkai taip nedaro, 
Tokius tik in kreži narna 

uždaro, 
Katrie po langais sustoja, 
Ir klauso ka kiti žmoneis 

kalba, 
Tokiems vyrelėms didele geda, 

Per tai gali papultie 
in džela.

— Pirmiausia szizo gyveni
mo prasme,, tai džiaugsmas. | 
Kiek galėdamas, turi stengtis 
pergyventi kuo daugiaaše 
džiaugsmo. Juk pakaks laiko 

j ir karste dūlėti, |

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
! Sp, 283 Paveikslais
; 160 Puslapiu
' 8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio

Į» Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu

j! planatu ir visokiu burtu. J j
'! Knyga in minksztos po- 

pieros virszeliuose. :: ::
![ Pinigai reikia siusti su 
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JIS džiaugėsi, kaip žmogus 
iszgydes isz biaurios, sun

kiai iszgydomos ligos', kaip pa
klydėlis po ilgu klaidžiojimu 
atitikės tikrąjį kelia, kaip kū
dikis po metu nematymo iszvy- 
des savo motina. Džiaugėsi jo 
duszia, jo szirdis, jo visa esybe. 
Tas džiaugsimas buvo matyti 
ant jo nuszvitusio veido, jis 
triszko isz jo akiu, ji reiszke jo 
užsilaikymas, kalba ir visas 
pasielgimas.

Isz ko jis džiaugias?
— Isz to, kad iszgydo isz' 

biaurios sunkiai iszgydomos 
isztautejimo ligos, kad jis pa
klydėlis, atrado tikraji kelia, 
kad iszvydo ir pažino savo mo
tina Lietuva. Tai buvo isz ko 
džiaugtis. ’

Kiek metu jis, Lietuvis', buvo 
užsigynes savo vardo, kiek me
tu svetimtauezio kailyje myne 
svetimtautiszkus takelius, kiek 
metu buvo naszlaicziu, neture 
jo motinos, o dabar! ?

Da jis neslepia vardo, kuri 
dangus ant jo veido iszspaude, 
užsigedi kokybių, kuriais isz- 
cziulbe isz motinos krutinės, 
gerysyi ir myli Lietuva, kuria 
buvo paniekinės, užmirszes!

Bet kas, sakykite, isz isztau
tejimo ligos ji iszg-yde, kas pa
rode jam ta tikraji kelia, kas 
inkvepe in jo szirdi persitikri
nimą, jog Lietuva tėra jo moti
na? Szirdis pati savyje moti
na pažino, Lietuvos meile ji 
iszgyde, o kelia parode vaiko 
geidimas savo motinai intikti!

Teip, jis myli Lietuva, jis di
dis patrijotas. Su džiaugsmu 
ir pasigyrejimu jis svajoja apie 
Lietuvos iszaugsztinima, bujo- 
jima, laime!

Su pasididžiavimu gyrėsi ir 
gyriasi Lietuvos praeitos 
veiksmais, su Szirdgela ir gai- 
lescziu mano apie dabartini jos 
sunykimą negale. Tik Lietuvos 
meileje, numylejhne jos grožy
bių, malonumu ir smagybių 
randa suraminima, paguoda ir 
džiaugsma jo liūdinti patrio- 
tiszka szirdis.

Lietuva puiki, ,maloni, lai
mes ir smagybių, szaltini, jis 
myli tave!

Ana, pažiūrėkite kokia mei
le ir džiaugsmu blizga jo akis, 
kaip linksmas nuszvites jo vei
das'!

Atsistojas ant kalno džiaugs
mingai jis dairosi aplinkui. 
Matyti, jam toli, toli, o ant viso 
ploto, kuri tik akis užmato, re
gėti žaliuojanti laukai, palszi 
kaimai, balti dvarai, juosvi 
miszkai, o virszuje mėlynas 
dangus, kur auksine saulele 
rieda. Regykla puiki, aki trau
kianti; ypatų, vaizdu, spalvų 
sutuokimas begalinis. z

Ta žadinanezioji Lietuvos 
grožybe neapsakomu džiaugs
mu pripildo jo krutino, o lupos 
iszreikszdamos ta džiaugsma 
nejutomis szvapa.

— Tai ežia Lietuva, mano 
tėvynė! O koks Lietuvos pui
kumas. Kuri szalis gali būti 
mano szirdžiai už Lietuva mie
lesne? Kokiais puikiais renais, 
daubomis ir griovais iszbraižy- 
ta Lietuvos žemele, kaip pui
kiai ji iszkaiszyta medeliais 
kaip iszpuoszta žolynais ir siu- 
buojaneziais nuo vėjo javais! 
Kaip milžiniszkos angis vin
giuoja po ja upeliai, kaip už
kerėti slaptingi pilikalniai 

i niukso.

O kiek ežia matyti gyveni
mu, kiek Lietuviu ežia gyvena!

Jie Lietuviszkai kalba, Lie- 
tuviszkai mano, dainuoja, de
juoja, ir asz Lietuvis! Džiaugs
mas užėmė jam gerkle. . Susto
jęs blizganeziom akim dairėsi 
aplinkui ir klausėsi. Vabalu 
dūzgimas jam rodėsi kuone 
Mocarto muzika žiogu czirsz- 
kirnas, maloniu koncertu. Teip 
malonus jam buvo, tie Lietu- 
viszku vabdžiu balsai, kad ro
dos, ant viso svieto nėra už 
juos malonesniu.

Džiaugkis, Lietuva! Suszu- 
ko: Nėra už tavo malonesnes 
szalies!

O kad saule pradėjo skau
džiai kaitinti jam pakauszi ir 
deginti veidą, jis lipo nuo kal
no žemyn prie tekanezio pakal
nėje tipelio. ' Vanduo* upelyje 
buvo tyras; lėtas jis cziureno 
plaudamas žalius krantelius.

Tai Lietuvos Reinas, tarė 
.koki puikus krūmai ji puoszia 
kokios ji globia apkabinuosios.

Suvilgo szaltu upelio vande
niu savo inkaitusius skruostus, 
inmerke in ji rankas ir kojas, 
ir isz smagumo ir džiaugsmo 
vėl sznabždejo:

— Kas gal nemylėti tavęs 
Lietuva! Tiek turi tu grožy
bių, malonumu, tiek smagybių, 
tu savo sunams suteiki! Tu 
duodi dvasiai ramybe, neszi at
ilsi ir nusiraminimą tu ja glos
tai, maloni, tu,...

Pripulti prie tavo placzios 
krutinės, o Lietuva prispausti 
savo mylinczia szirdi prie tavo 
kuna žemeles, pakavoti galva 
in tavo kvepianezius žolynus 
ir miegoti, laimes sapnus sap
nuoti, tave laiminti ir džiaug
tis. O Lietuvos sūnūs! Teplaka 
jusu szirdis tokia Lietuvos 
meile, kokia plaka mano szir
dis, o bus laiminga musu Lietu
va!

Teip karsztai jis mylėjo Lie
tuva.

Lietuviszka regaiszi visuo
met kramtydavo su pasigarda- 
vimu, o ji iszkepusias moterė
les iszlaimindavo ir iszgirdavo 
teip, kad anų duosnumb skaiti
nis niekuomet neisizsekdavo, 
miduezio, to senoviszko musu 
gėralo niekas už ji daugiau ne- 
iszgerdavo. Lietuviszkas dai
nas linksmoj draugystėje mėg
davo dainuoti ir klausyti, 
priesz svetimtauezius Lietuviu 
klausuma, duosnuma, nuolan
kumą, lipsznuma ir kitas pana- 
szias dorybes girdavo: už Lie
tuvos sveikata kartais iszger
davo tiek kad ant kojų susilp- 
nedavo, o jei atsitikdavo, kal
bėti jam apie Lietuva, tai kiek
vienas jo-žodis rode tokia ne
apsakoma Lietuvos meile, toki 
prie jos pr'isiriszima, koki pri- 
siriszima, ir meile galima pa- 
ipetyti tik prie aukso verszio.

Netoli upelio žaliavo miszkas 
ir savo siubuojanezioms szake- 
lems ji tarytum viliote, viliojo 
in savo pavesi. Medžiu lapeliai 
tyliai sznabždejo, paukszteliai 
cziulbejo.

Puiku, gerai, smagu, prabi
lo iszsitiesdama&po lapuotomis 
medžiu szakomis.

— Kaip tavęs Lietuva, už 
tiek smagybių ir malonumu ne 
mylėti! Suszuko isz gilumos 
szirdies ir pradėjo manyti apie 
tai, kad jei Lietuviai numany- 

j tu koks jis esąs tėvynės mylėto

jas, jei suprastu jo patriotiszka 
szirdi, tai beabejo, gyvam pa
minklą pastatytu.

— Tik tai beda kad jie to 
les juodas szeszelis apniaukė jo 
nenumano, tarė ir ant valande- 
veida: aeziu ju neakylumui 
man teks garbes vaikinas pra
rasti.

Bet dėl Lietuvos meiles, jos 
malonumo ir smagybių jis 
greit Lietuviams ju neakyluma 
ir įienuvokima isz szirdies do
vanojo.

Džiaugsmo upas tuo vėl insi- 
gavo in jo duszia, o patrijotiz- 
mo pažadinta darban svajone 
piesze labai puikus paveikslus.

Iszsvajojo Lietuviai ingije 
politiszka nepriklausomybe ir 
iszrenka ji kaipo didžiausia 
Lietuvos mylėtoja prezidentą. 
Buk gyvenas jis puikiausiame 
Vilniaus rūme; apauksuoti 
dvariomis, lenkdami priesz ji 
savo sprandus, klausė jo prisa
kymu, o prisdJfcymai jo esą isz- 
mintingi, teisingi, teikianti vi
siems. Lietuviams meile ir suti
kima.

Tukstancziai inredytu svais- 
teneziu plieno kardais Lietu
viu kareiviu ji sveikina szauks- 
inais: “Tegyvuoja Lietuva!”

Po jo gabia valdyme ranka 
pradedant Lietuvoj bujoti pra
mone, vaisba, imant žydėti 
mokslai ir daila. Visi Lietuviai 
ji garbinant ir mylint, o jis 
jiems visame laiminąs ir žadas 
savo busianti sunu Stasiuką, 
kuri pagimdysiant jo graži my
limoji jiems palikti po savo 
mirties inpediniu.

. Sznabždanti medžiu lapeliai 
cziulbanti paukszteliai užliū
liavo jo toli nuskridusi sapna, 
ramus pavėsis, kvepianezios 
žoleles migdyte, migdė.

Miegojo drueziai ir gal pir
mutini nemalonu sapna sapna
vo, jog su kūdikio meile glau
dė galva prie Lietuvos motinos 
krutinės, bet Lietuva sunkiai 
dejavo ir vaitojo ir tie skaudus 
jos dejavimai vere jo szirdi.

Pakele galva pažiurėjo in 
Lietuva-motinele. Visur, kur 
tik aki mete, buvo ant jos kūno 
baisus sopuliai skaudžios opos:

Iszsigando ir norėjo bėgti 
szalyn, bet ežia iszgirdo baisa:

Žmogau! Tu ne Lietuva, bet 
save myli, o jei ja ir myli, tai 
žinok: Tavo meile netikra mei
le; jei tikrai tu ja mylėtum, jos 
žaizdas gydytum, bet tu,...

Czia jis pabudo. Bailiau ap
sidairė aplinkui, pasiraivė.

— Koks paikas sapnas, ta
re keldamas! .

Saule žibėjo kaip pirma ant 
mėlynojo dangaus. Szian-ten 
padangėmis slankiojo palszi 
debesėliai. Miszkas, pucziamas 
tylaus vėjelio, .siūbavo szake- 
lems, lapeliai sznabždejo. 
Cziulbe, czireno invairiais bal
sais paukszteliai.

— Puiki esi tu, daugelio 
mylima Lietuva, stiszuko su 
pasigėrėjimu, bet niekas tur
būt tavo puikumu teip neat
jaus ir tavęs teip nemylės kaip 
asz numylėta!
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Geras Samarietis

— Sere do j p r įpuola Szv. 
Tamoszio, Kataliku bažnyczios 
didžiausio mokslinczio, taipgi 
pasninkas; Tautines vaidines 
Amolis. Ir ta diena: 1906 me
tuose Vilniaus mergaicziu gim
nazijoje investa pamokos Lie
tuviu kalboje; 1939 m., Mainie- 
fiu Unija pasitraukia isz ‘CIO’ 
Unijos; 1950 m., Minksztos 
anglies kompanijos pasiraszo 
ant naujo kontrakto su mainie- 
riais; 1950 m., trylika žuvo kai 
eroplanas pataikė iii vieliavos 
stiebą Minneapolis mieste.

— Gerai žinomas musu 
Lietuviszkas Dantistas, Dakta
ras T. Taeielauskas nuo 30 E. 
Mahanoy Avė., iszkeliavo iii 
Jėfferson ligonbute Philadel
phia, del daktariszko patarimo.

— Ketverge ftzvento Jono 
nuo Dievo; Tautines vardines 
Anglis; 1861 m., gimė vienais 
pirmųjų Auszrininku ir visuo
menes veikėju, Daktaras Jonas 
Sžliupas; 1789 m., Pirmutinis 
Amerikos Kongresas.

— Petnyczioj S z v e n t o s 
Pranciszkos Naszlcs; Tautines 
vardines Žygintas; Ir ta diena: 
1278 metuose Didžios Lietuvos 
Kunigaikisztis Zigmontas per
galėjo Kryžiuoczius.

Shenandoah, Pa. — Helena 
A. Rinkin (po tėvais vadinasi 
Helena Sorokiute) isz Long is
land City, N. Y., pasimirė Ket
verge popietu, pas savo moti
nėlė Helena Sorokiene, 29 So. 
Lehigh uly., Shenadoryje. Pa
liko Savo vyra Juozą; savo mo
tinėlė Helena Sorokiene; tiis 
brolius: Antana ir Pijusa isz 
New Britain, Conn., ir Edvar
dą mieste; ir seserį Mare, pati 
P. Wasser, mieste. Laidojo Pa- 
nedelyje su apiegomis Szv. 
Jurgio 'bažnyežioje devinta va
landa ryte ir palaidota iii pa
rapijos kapines.

. Girardville, Pa. — Poni a 
Izabela Kriok, isz miesto, turė
jo operacija Ashland ligonbu
te.

. — Anela Markūnas parda
vė savo narna ant Ogden uly., 
del Clement J. Sakolsky, mies
te, už $2,300.

Scranton, Pa. — Saliuninke, 
Ponia Sophie Zymblosky, kuri 
buvo savininke “Penn Cafe” 

• buvo nužudyta kai ji kalbėjo 
per telefoną. Leo Rudy buvo 
Saliune tuo laiku. Jis sako kad 
vienas vyras inejo in saliuna ir 
priėjės prie saliuninkes, pa
leido du szuviu isz revolverio 
stacziai jai in galva. Policijan- 
tai dabar jieszko vieno žmo
gaus, vardu Serafin Siemieko- 
wicz, kuris nėra da intartas už 
ta. žmogžudyste, bet policijan- 
tai nori jo keliu dalyku pa
klausti apie ta saliuninke ir ta 
žudyste.

Philadelphia, Pa. — Troko 
draiverys, dvideslzimts keturi u 
metu amžiaus Patrick DeMar
co buvo suimtas ir suaresztuo- 
tasi ir paskui paleistas ant pen
kių szimtu doleriu kaucijos. Jis 
yra intartas už pasivogima 
apie szesziu szimtu poru mote- 
riszku pancziaku. Tos panczia- 
kos kasztuoja apie szeszis tuks- 
tanczius penkis įsiimtus dole
riu. Jis aiszkinosi policijan- 
tams kad du jam nepažystami 
vyrai buvo jam davė asztuo- 
nios deszimts poru tu panczia
ku ir buvo jo prasze kad jisi jas 
kam nors parduotu. Jis sako

Amerikietis kareivis, Er
nest E. Jones isz Cedar Gro
ve, West Virginia, kuris yra 
kariszkas policijantas Korė
joje leidžia du Koriecziu su- 
siszilti prie jo paties pasida
ryto pecziaus. Jis szita pe- 
cziu pats pasidarė isz tusz- 
czio geležines baczkos nuo 
aliejaus.

kad jis tas pancziakas' pardavė 
vienam biznieriui už du szimtu 
szeszios deszimts doleriu. Tas 
biznierių teipgi buvo suaresz
tuotas.

Richmond, Ind. — Du raz- 
baininkai, vaikai primusze sa- 
liuninka, Lemi (Red) Martin ir 
pasivogė deszimts tukstancziu 
doleriu grynais pinigais. Pri
musze saliuninka Martin, jie 
pasiėmė pinigus ir pabėgo. Po- 
licijautai jųdviejų jieszko.

Shippensburg. — Dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus 
ūkininkas, farmerys, gavo dc-' 
szimts dienu in kalėjimą, už tai 
kad jis su savo mažu eroplanu! 
skrido per žemai virsz kitu ūki-i 
ninku ir Susiedu namu. Abe S.' 
Holtry, mažo eroplano lakūnas 
buvo suaresztuotas ana sanvai- 
te. Ji suaresztavo policijantas 
Edward Fagnani. Apylinkes 
susieda i sako kad tas lakūnas J 
tyczia labai žemai skrisdavo 
visiems pasirodyti ir pats sau’ 
priparodyti kad jis nesibijo 
skristi labai žemai. Susiedai 
sako kad jis skrisdavo tik apie 
deszimts pėdu virsz ju namu 
toje apylinkėje.

Washington, D. C. — Paaisz- 
kejo kad Laivynas yra davės 
fabrikantams orderi, kontrak
tą, pasiūti 1,350,000 dresiu, 
suknia Laivyno jurininkems. 
Bet isz viso Laivyne ir Marinu 
Szta'be randasi tik 9,500 tokiu 
jurininkiu. Tai reiszkia kiek
vienai isz ju butu szimtas ke
turios deszimts dvi dreses. Val
džios karisizko sztabo komisijos 
virszininkas, Carl Vinson, sa
ko kad ežia isz tikro turi būti 
kokia klaida. Jis sako kad jo 
komisija visa ta klausima isz- 
tirs, nes jis> netiki kad tiek tu 
dresiu toms merginoms ir mo
terims nereikia.

Elizabeth, N. J. — Salinu in
kais buvo suimtas ir .suaresz
tuotas už nužudinima miesto 
tarybos nario, Raymond Kop-
nieki, kai jiedu susiginezino už nia per telefoną kad ju dukre- 
keturiu szimtu doleriu skola, le yra gyva ir sveika ir sve- 
Saliuninkas, penkios deszimts, cziuojasi pas gimines in South 
vieno meto amžiaus Walter J.j Carolina valstija.

Szitokiu benamiu Korie
cziu szimtai tukstancziu ran
dasi visame tame kraszte. 
Jie neturi nei namu nei 
maisto, nežino kur dingti. 
Jie visi stengiasi kuo ar- 
cziausia prisiglausti prie 
Amerikiecziu, nes jie jau- 
cziasi kad pas Amerikieczius 
yra jiems saugiausia.

Chwalka, sau ramiai sėdėjo nu- 
szauto žmogaus ofise, kai poli- 
cijantai pribuvo ji paimti. Jis 
visai nesiprieszino. Polcijantai 
sako kad Walter J. Chwalka 
prie visko prisipažino.

Sioux City, Iowa. — Didelis 
Mid-Continental DC-3 pasažie- 
rinis eroplanas kuris skrido isz 
Kansas City in Minneapolis 
trenkė n žeme ir sudege. Pen
kiolika pasžierin likos užmusz- 
ti, o (levini sužeisti.

London, Anglija. — Ameri
ka su Anglija ir Prancūzija da
bar gražumu praszo Szvedijos 
ir Szveicarijos nesiunsti nei 
ginklu, nei karui reikalingu 
daigiu Rusijai, ar Rusijos 
draugiszkeins krasztams. Szve- 
dija su Szveicarija neturi jo
kios sutarties nei su Amerika 
nei su Atlanto Sanjunga, ir už 
tai ji jaueziasi laisva parduoti 
kam tik ji nori. Bet dabar Va
karu krasztai tu dvieju krasztu 
gražumu praszo liautis darius 
bizni su ftusija. Nei Szvedai, 
nei Szveicarai dar nėra atsake 
in ta praszyma.

PABĖGUS MERGAI-
TE PAS GIMINES
PHILADELPHIA, PA. - 

Szesziolikos metu amžiaus 
mergaite, Tamara Sheronas, 
duktė Philadelphijos fabrikan
to, iszvažiavo isz savo tėvu na
mu in mokykla ir tenai in ta 
mokykla nepribuvo. Tėvai isz- 
girdo isz savo dukreles per te
lefoną net isz South Carolina 
valstijos, kur ji buvo nuvažia
vus pas gimines.

Ji buvo iszvažiavus su szei- 
mynos automobiliu. Ji pasiun
tė trumpa laiszkuti savo moti
nai, sakydama kad nėra reika
lo apie ja rūpintis, nes jai 
mokslas insipyko ir ji iszva- 
žiuoja sau pasivažinėti.

Policija buvo iszleidus insa- 
kymus jos jieszkoti po kelias 
valstijas, kol jos tėvai gavo ži-

VELYKŲ
IŠVAKARĖSE

MISZIOSį

Popiežius Atnaujina 
Sena Kataliku

Paprotį
VATIKANAS, ITALIJA. — I 

Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus Dvyliktasis pavėlindamas 
visiems Kunigams laikyti Ve
lykų Szventas vidurnaktyje, 
atnaujina sena Krikszczioniu 
paprotį, kuris jau buvo už- 
mirsztas ar uždraustas nuo 
1200 metu.

Nuo 1200 metu Didžiosios 
Subatos Naktines Szv. Miszios 
buvo paszalintos ir in j u vieta 
buvo laikoma Subatos ryta.

Apeigų Kongregacija dabar 
duoda pavelinima visiems Vys
kupams nutarti savo vyskupi
jose ar laikyti tas vidurnakties 
Szv. Miszias priesz Velykas ar 
ne. Atskiri Vyskupai dar nė
ra pareiszke ka jie ketina 
daryti.

AMERIKIETIS
KAREIVIS TEISME

Intartas: Jo Drauge
Vokietaite Nužudyta

FRANKFURT, VOK. — 
Trisdeszimts vieno meto karei
vis policijantas isz Philadel
phijos (Pa., U.S.A.) yra pa
trauktas in kariszka teismą, 
Frankfurt, Vokietijoje, už nu
žudinima savo drauges, Vokie
taites, Sausio (Jan.) szeszta 
diena.

Kareivis Francis X. Ware
ham teisinasi, sakydamas kad 
jis netygzįa fe sftYfi tauge M: į 
szove, nes jis nežinojo kad jo 
revolveryje buvo kulku. Ka
reivis tuo laiku buvo ant sar
gybos Bad Nauheim vieszbu- 
tyje, hotelyje kur jo ta drauge 
Vokietaite Gertrud Hempel 
atėjo ji aplankyti. Ta nelaime 
atsitiko apie vidurnaktyje to 
kareivio kambaryje.

KARININKAS
NUTEISTAS

Isznaudojo $500,000
HEIDELBERG, VOK. — 

Amerikos Armijos kariszkas 
teismas nuteisė Major Harold 
D. Banning ant penkių metu 
kalėjime prie sunkaus darbo, ir 
pareikalavo kad jis usimoketu 
$90,000 baudos. Teismas rado 
kad jis isznaudojo savo naudai 
apie puse milijono armijos pi
nigu.

Szitokis nubaudimas reisz
kia kad tas karininkas bus ne
garbingai pravaryta issz armi
jos, negaus algos nei pensijos, 
nors jis yra jau daugiau kaip 
dvideszimts metu iszbuves ar
mijoje. Jis gali dar kreiptis in 
augsztesni teismą. Szitas tris
deszimts devynių metu am
žiaus karininkas stacziai žiūre-' 
jo in teisėja kai teisėjas pa
skelbė jo bausme. Jo žmona; 
pradėjo verkti.

Jis daugiausia pinigu pasi
darė, apie $109,300, teismas da- 
rado, pirkdamas su armijos pi
nigais Vokiecziu markes ir 
paskui jas vėl iszmainydamas.

________________

Pirkie U. S. Bonus

Lauke Net Du Metu

I
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Vokietijoj gimusi nuotaka 
buvusio Amerikieczio karei
vio, Ponia Ellen Knauff ga
vo pavelinima pasimatyti su 
savo vyru, Kurt. Ji buvo su
laikyta per du metu ant El
lis salos, nes ateiviu prižiū
rėtojai rado kad ji yra viena 
isz tu intartu Vokiecziu, ant 
kuriu negalima pasitikėti. Ji , 
nebuvo už nieką kaltinama, 
bet tik buvo sulaikyta. Da
bar ji yra savo vyrui paves
ta, kuris turi už ja atsakyti.

CZEKAI ISZVALO
SAVO PARTIJA

FRAGA, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Komunistu Partija 
Czekoslovakijoje pravarė, pa- 
szalino ar stacziai iszmete 169,-
544 savo nariu.. Tai reiszkia — Neduok, Dieve, sutikti 
apie deszimts dalis visu savo tas merginas senatvėje, kurios 
partijos nariu. Tai jau treczias mus jaunystėje mylėjo!

Veža Su Rogėmis

w ~ *

Amerikiecziai kareiviai 
pirma syki buvo priversti 
veszti maista ir kariszka ta
vora su rogėmis Korėjoje. 
Sunku per tuos kalnus ir ne
lygius takus ir takelius va
žiuoti su kariszkais automo
biliais. Už tai dabar musu

Svaiginanti Vaistai

Du Amerikiecziai karei
viai žiuri in svaiginanezius 
vaistus, “opiumą,” kuriuos 
jie rado pas Kinieczius ka
reivius, belaisvius, Wonju 
miesto apylinkėje. Ameri
kiecziai daug tu svaiginan- 
cziu vaistu randas pas be
laisvius. Tai atrodo kad mu
su laikrasztininkai gerai ži

tokis isz valymas Komunistu 
Partijos nuo 1945 metu.

Szitos žinios iszejo kai buvo 
praneszta kad buvęs Užsienio 
Ministeris Vladimir Clementis 
yra suaresztuotas ir bus teisia
mas kaipo iszdavikas ir Yuogo- 
slavijos Tito pasekėjas.

Buvęs Užsienio Ministeris 
Clementis yra intartas kad buk 
jis ruosze ir renge nužudyti 
Prezidentą Klement Gottwald 
ir visa valdžia apsiimti in savo 
rankas.

Komunistai sako, kad szitas 
buvęs Užsienio Ministeris Cle
mentis yra jau iszsispavedaves 
prisipažinęs prie visu tu inta- 
rymu. Mums maži dyvai, nes 
mes jau daug apie tokias iszpa- 
žintis esame girde j e ir skaitė.

Keli kiti Komunistai yra in- 
tarti kad jie gal tarnavę Ame
rikai ir daug slaptu žinių buk 
perdavė Amerikos atstovams.

Raszytojas, dainininkas, po
etas, Laco Novomesky teipgi 
yra intartas ir suaresztuotas.

Gustav Husek, senas Komu
nistas ir buvęs mokslo ministe
ris komisijos kuri valdo Slova
kija yra taipgi suaresztuotas.

Aiszkiai matyti kad ir Cze
koslovakijoje Komunistams ne 
viskas tvarkoje. Jie negali 
nei savo isztikimiausiais na
riais pasitikėti.

kareiviai in karo frunta veža 
maista ir kita karui reika
linga tavora su rogėmis.

Su szitokiomis rogėmis 
kareiviai veža nestik maista 
ir tavora, bet ir iszveža isz 
karo frunto sužeistuosius 
kareivius.

nojo ka jie rasze kai jie keli 
menesiai atgal sake kad 
daug tu Komunistu kareiviu 
būva pirmiau apsvaiginti 
nuo tokiu vaistu, pirm negu 
jie būva siuneziami in karo 
frunta. Tada jie nežino ir ne
paiso ka jie daro ir visai ne
sibijo mirti.

o □ a

NELEMTAS
PASIMOKINIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

taip pasikorė, kaip jis buvo ta- 
straipsnyje skaitės valstija pa
karia prasikaltėlius. Jo tėvas 
sako kad jo sūnūs pasiskaitę ta 
straipsni, kuri buvo parasze 
Alfred Pierrepoint, kuris yra 
valstijos pasamdytas prasikal
tėlius pasikarti.

Greitai Skrido N

Lakūnas, Kapitonas Char
les Blair, su dvieju inžinu 
mažu eroplanu nuskrido isz 
New York in Londoną in 
septynias valandas ir ketu
rios deszimts asztuonias mi- 
nutas. Jis per septynias mi- 
nutas greieziau ta kelione 
skersai mares atliko negu iki 
sziol greieziausias eroplanas.

‘‘NOVENA’’ 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

Ant Gavėnios

No. 198 G romą ta arba Mųka 
musu Iszgany tojaus 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 
tu 20c.

No. 202 Novena, Stebuklin- 
!go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 10 c.

liudymas apie Jezu Kris-

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais 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 officium 10c.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

O5" Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ., 
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A,


