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Ims 18 M., Vaikus V aiska
Isz Amerikos KOMUNISTAI

SLEPIASI
Tikra Retenybe

APSAUGA IR LAISVE TIiI. |,„5cii„s Vadas
PerspėjaAr Galima Abi Turėti?

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Slaptos FBI Polici
jos virszininkas, J. Edgar Hoo- 

i veris, sako Komunistai Ameri-

4c ............... . ............ ... ......................... .■ 11 ■ ■ i. i,i .—  

In Tris Dienas
25,000 Komunis

tu Žuvo Korėjoje
\ .. .

POLICIJANTAS
NUŽUDĖ MOTERĮ

Pats Nusiszove Saliune

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas sudarė 
nauja komisija: Vidaus Apsau
ga ir Atskiro Žmogaus Laisve. 
Jis pasiszauke Admirolą Ni- . ’. .. • koje dabar jau ima slapstytis,mitz, kad jis butu szitos naujos 
komisijos pirmininkas. (Admi- 
rolas Nimitz yra buvęs Pacifi-' 
ko Laivyno Komandorius per, 
ana kara.)

Trumanas szitai devynių na
riu komisijai insake isztirti 
kaip “laisvi žmones gali ap
saugoti savo draugija nuo tu 
kurie norėtu ja sugriauti, bet' daugiau del savo policijos. Jis 
tuo paežiu sykiu nepanaikinti laikrasztininkams pasiaiszkino 
to kraszto laisve.” i

Republikonai inirszo kai tik daugiau policijantu 
iszgirdo apie tai. Jie sako kad dideliam darbui. 
Prez. Trumanas su szita savo 
nauja komisija nori kelia pa
stoti Senato ir Kongreso komi
sijai, kuri dabar kaip tik toki 
darba veda.

Senatorius McCarthy tuo- 
jaus isz savo komisijos iszmete 
Senatorka Margaret Chase ir L „utei;ti New York ' miesteJ 
in jos vieta paskyrė Senatorių Kita priežastis to ju siapstymo. 
Nixon, kuris Komunistu neap- sį yra tas naujas instatymas 
kenezia. . kuris reikalauja kad visi Ko-

Czia iszrodo kad Prez. Tru- m.Unistai užsiregistruotu, ir 
manas jau turi aki ant 1952 me-| kad visos Komunistiszkos par-

I tijos užsiraszytu valdžioje ir 
vieszai paskelbtu savo tikslus.
Dar kita priežastis yra tai, kad katrie platina laikraszti ir ra
jau beveik visi Amerikiecziai gina kitus prie skaitymo!
mato koks pavojus musu krasz- 
tui gresia isz tokiu Komunistu.

Hooveris sako kad Komunis-I ^Pirkie U. S. Bonus!)

ir jau taip vieszai nesirodyti. 
Bet jis sako kad FBI policija 
gana žino apie ju darbus ir ka 
jie veikia.

Hooveris per tris valandas 
kalbėjosi su Senato Komisija, 
kurios jis dabar praszo dvide- 
szimts szesziu milijonu doleriu

j kad jam reikia samdytis daug 
tokiam

Laikrasztininkams Hooveris 
paaiszkino kodėl Komunistai 
dabar jau taip drąsiai neszoks- 
ta ir jau ima slapstytis. Jis sa
ko kad Komunistams Ameriko
je buvo ragai aplaužyti, kai tie 
ju partijos vadai buvo suimti

Cahow pauksztelis, suras
tas Bermuda saloje surado 
tikra retenybe, nes visi 
paukszcziu mokslincziai sa- 
kad tokis pauksztelis dingo 
jau daugiau negu trys szim- 
tai metu atgal.

Paskutinaji syki teko toki 
paukszteli užtikti buvo 1619 
metuose. Dabar, Robert 
Murphy, isz Amerikos Mu
ziejaus komisijos rado kita 
toki paukszteli, Cahow, ant 
vienos mažos Bermuda sa
los.

I tai dabar daug mažiau mitingu 
laiko, daug recziau susirenka, 
ir daug mažiau drysta pasiro
dyti mitinguose.

tu Rinkimu, kada tokia jo su
tverta komisija galės Demo
kratams daug padėti.

AUTOMOBILIUS 
APSIVERTĖ

Jaunas Vyrukas Užsi 
musze, Draugas

Sužeistas

WRIGHTSTOWN, N. J. — 
Jaunas vyrukas užsimusze ir 
jo draugas buvo labai sužeistas 
kai jųdviejų automobilius ap
sivertė ir sudužo, netoli nuo 
Wrightstown, New Jersey.

Dvideszimts vieno meto am
žiaus Edward Bochenski buvo 
iszmestas isz to automobiliaus 
apie antra valanda isz ryto.

Kai automobilius apsivertė 
jo draugas, dvideszimts metu 
amžiaus John W. Griggs teipgi 
buvo to trenksmo iszmestas isz 
automobiliaus.

Bochenski buvo nuvesztas in 
ligonine, in Burlington Apy
garda, in Mt. Holly. Jam buvo 
galva; praskelta.

David H. Snyder, szeszioli- 
kos metu amžiaus vaikas buvo 
užmusztas kai jis susimusze su 
savo dviraeziu in automobiliu 
ant Marlton yieszkelio. Jis ka 
tik buvo iszdalines laikrasz- 
czius. Jis buvo antrame skyriu
je in Merchantville miesto aug- 
sztesnaja mokykla.

Redakcija “Saule” sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems

CANNONSBURG, PA. — 
Apie penkios deszimts žmonių 
mate kai policij antas nuszove 
moterį saliune ir paskui pats 
sau kulka in kakta paleido, Po- 
licijantas buvo Joseps Meny, 
szeszios deszimts metu amžiaus 
motere buvo Ponia Evelyn Ful- 
kens, trisdeszimts metu am
žiaus.

Steve Sepesy, Vaszington 
apygardos slaptu policijantu 
virszininkas tuo laiku buvo ta
me paeziame saliune. Jis buvo 
atėjės pasiszneketi su Ponia 
Evelyn Fulkens, kuri buvo ap
skundus ta policijanta Joseph 

i Meny, sakydama kad jis no
rėjo ja iszniekinti.

Slaptos policijos virszinin
kas Sepesy sako kad policijan- 
tas Meny inejo in saliuna, pri
ėjo prie Ponios Evelyn Ful
kens ir pareikalavo kad ji at- 
szauktu ta skunda priesz ji. Ji 
nesutiko. Nesakydamas nei 
vieno kito žodžio, jis iszsitrau- 
ke revolveri ir paleidos szuvi 
staeziai jai in galva, ir paskui 
atsuko ta revolveri in save ir 
paleido kita szuvi sau in kakta.

Ponia Fulkens buvo dvieju 
mažu vaikucziu motina; Meny 
buvo trijų vaiku tėvas.

Sovietu-Rusija Valdo Mandžiu- 
rija; Du Amerikiecziai Slapti 
Agentai Dingo Viennoj e; Ameri
kos Generolas Douglas Mac Ar
thur is Sako Kad Jis Nesitiki Kad 

Galėsime Užkariauti Korėja
——- ■  ....—*

KINIETIS WASHINGTON, D. C. — “Senatas pri-
BELAISVIS eme Byla, Instatyma imti asztuoniolikos me

tu vaikus in vaiska del dvieju metu!” 
i Keli Senatoriai stengiesi kelis priedus 
inkiszti in ta Byla, Instatyma, bet jiems 
nepasiseke. Jie nenorėjo kad vyrukai, 
kurie eina augsztesnius mokslus butu

Niekad Negirdejo Apie 
Stalina, Ar Rusija

— Moteris turi būti kaip 
rože, bet ji turi būti abejinga ir 
tolima, kad nebutu nuosavybe, 
visai pažinta ir nepaliktu kas- 
dieniszka.

Suszalusi Koriecziu Lavonai

SUWON, KOREA. — Ko- 
munistag kareivis, kuris su sa
vo kompanija drąsiai puoliesi 
ant Suwon miesto, buvo sužeis- teisinti, nebutu imami in vaiska, kiti 
tas ir paimtas in nelaisve. . . . . . . - -

• ma rejo pabneszti, kadLabai retai pasitaiko Ame-
rikiecziams paimti Kinieti in UI vyrukai butu in 
nelaisve. Už tai daug Ameri- 
kiecziu kareiviu apspito apie
ta Kinieti belaisvi, pažiūrėti, tuos vyrukus, kurie 
kaip jis iszrodo, koks jis yra . ... .
kareiviS. tuoniolikos metu ir

Kai musu virszininkai pra- Kongresas dabar gaus szita Senato Byla, 
dėjo ji klausinėti, jis pasakė 
jiems kad is niekados nėra gir
dėjęs apie “Stalina,” ir neži
no kas tai yra “Sovietu Rusi-___ ’ . ...
ja.”

Jis prisipažino kad jis nežino įus įmamj įn vaiska! 
ar Komunistu vadas Mao Tsc- 
tung yra geras ar blogas žmo 
gus.

Musu kareiviams rūpėjo da
žinoti daugiau apie Kinieczius 
kareivius, apie j u drabužius ir 
ginklus.

Szitas belaisvis buvo labai 
prastai nuo szalczio apsiren-' 
ges, jo kelines apdriskusios,

Kongresas buvo

isz-
no-

jau-

*
' c • s

Kai Amerikiecziu ir Tau
tu Sanjungos armijos veržia
si in sziaures Korėjoje, jie 
randa baisiai daug szitokiu 
vaizdu. Jie randa tukstan- 
czius Koriecziu nužudyta ar 
suszalusiu ant keliu ir viesz- 
keliu.

Sziaures Koriecziai ir Ki-

palieka 
numirti

ir mažo

nijos Komunistai 
tukstanezius badu 
ar suszalti.

Czia lavonai tėvo
sūnelio, kuriuos užtiko Ame
rikietis kareivis, kurio dar
bas yra paženklinti kapus. 
Szitie lavonai buvo surasti 
apie tūkstanti mastu nuo ke-

lio in Osan.
Jeigu Amerikiecziai gali 

kaip nors sužinoti kad tai tė
vo ir žmonos ar motinos ir 
vaiku lavonai sykiu, jie tuos 
lavonus ir sykiu pakavoja. 
Bet tankiausiai negalima at
skirti ar dažinoti.

tik karo laiku-tie 
vaiska imami.
sutikės imti in vaiska 

jau yra sulaukė asz-
szesziu menesiu. Kai

Instatyma, tai tenai gal bus daug ginezu, 
bet jau iszrodo, kad kitos iszeities nebus: 
“Tie asztuoniolikos metu amžiaus vyrukai 

n

ALMANTAMS SEKASI

Veržiasi Pirmyn Korėjoje

TOKYO, JAPONIJA. Testiniai ka-
JU IXV2XAAVO CVyVAA A.MU.X L4.MJ.VMj 

nevienodi audeklo žemi czeve- 1*61 ¥131, sekdami paskui kariszkas tankas, ant 
rykai, ir visai be jokio ginklo. Į

Bet mes klystume, jeigu mes 
sakytume kad jis nėra pavojin
gas kareivis! Jo apdriskę dra
bužiai, vatos prikimszti yra 
sziiti. jis su savimi visur ne dsrbss nėra ta ki*3szt3 užksriBiiti, ar Ko- 
szasi britva, kad butu gražiai - " -
apsiskutęs, ir ant peties, sker
sai savo krutinę jis neszasi 
maisto ryszuli, kuris iszrodo 
kaip kokis didelis skilandis.: 
Czia jis turi gana maisto del 
vienos sanvaites. .

Ir kas padaro toki kareivi Komunistu žuvo.
[Tasa Ant 2 Puslapio] ■

visu karo fruntu Korėjoje eina pirmyn ir 
stumia Komunistus atgal.

Karininkai dabar aiszkina, kad kareiviu

munistu armijas sumuszti, bet kuo daugiau
sia prieszo kareiviu iszžudyti.

Laikrasztininkai tenai spėja, kad per tris 
jdienas apie dvideszimts penki tukstaneziai 

Graikai kareiviai toliau- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdet SAPNORIUS
kad tas milijonierius užsispy-' T T V V D Ą

Knygos, Muving-Pikczieriai, 
radijas ir laikraszcziai baisiai 
didele intekme daro ant musu 
vaiku. Kiek musu tėvu pasirū
pina parinkti savo vaikams 
tinkamas knygas, laikraszczius 
ar radijo programas? O ežia ne 
kieno kito, kaip tik tėvu dar
bas ir pareiga.

Amerikiecziai kas metai pra
leidžia daugiau kaip keturis] 
szimtus milijonu doleriu, be-j 
atostogaudami Europoje.

pervažiavo

Sk 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% c°l« ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mananoy City, Pa.,U.S.A.

re pilnai užsimokėti. Visi tie 
paveikslu mokslincziai pripa
žino kad tas paveikslas yra tik
ras ir vertas penkios deszimts 
tukstaneziu doleriu. Valdžia 
isz to milijonieriaus gavo pen
kis tukstanezius doleriu del 
muito, bet pati prakiszo dau
giau negu deszimts tukstaneziu 
doleriu del visu tu isztyrineji- 
mu.

Tas milijonierius Goetz sa
ko:
paveiksią, tai asz noriu ir pil
nai užsimokėti. Jeigu asz ne- 

į iszgalecziau savo maitos užsi
mokėti, tai asiz ir tokio paveiks-

X lo nesipirkeziau.

vietų kontrolėje, tikybų vadai 
persekiojami ir religines 
staigos prislėgto;

jeigu jo vadas už viena ar kita 
puse kariauja, tai tas kareivis 

AMERIKOJE taip pat kariaus, nei žodžio ne-į 
-------- klausdamas, nes jis ir ežia ne- 

' NEW YORK. — Szalyse So- paiso.
Kai szitas belaisvis Kinietis

in- buvo užklaustas ar jis žino kad 
nes milži- jis kariauja priesz turtingiau- 

niszku imperialistine Rytu jie-] si ant viso svieto kraszta, Ame- 
ga nekęsti to, kas kenkia jos] rika ir priesz visus Tautu San- 

Bet Sovietu vadai jungos krasztus; jis, akis isz- 
vertes paklausė kas tai yra

valdymai.
nedrįsta vieszai pulti tikyba.
Jos szaknys per giliai inauge Amerika ir ta Tautu Sanjunga. 

Jeigu asz perku brangu; žmonių szrrdyse.
ra-

Automobilius
žmogų, prie kurio pribėgės gel
bėtojas, insikarszcziaves pra
dėjo szaukti:

“Daktaro! Daktaro! Grei- 
cziau Daktaro! ’ ’

“Tylėk, žioply” atsiliepė 
pervažiuotasis, “per mane per
važiavo trisdeszimts tukstan
eziu doleriu vertes automobi
lius. Szauk greieziau advokatu, 
o ne daktara.”

Londone, Henry John Reod 
negavo divorsa nuo savo žmo
nos, Laura, nors! jis teisėjui nu
siskundė kad jo žmona norėjo 
jam nukirpti usus.

• • • 1No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

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

No. 123 Septynios istorijom 
apie Stebuklingas zerkolas, Si 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

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

No. 132 Trys istorijos apie

166 Trys istorijos apie 
Mąlkiaus, Iszklausyta 

vargszo. Geras Medėjus.

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

apie
Lie-

apie

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

No.
Sūnūs 
malda 
15c

No.
Duktė 
i u vos.

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

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

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuvįszku vaiku. 25c.

No. 176^2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu, 25c.

Laiszkai isz Amerikos 
szyti draugams ir giminėms, 
kurie randasi krasztuose už pirmiau kariavo 
Geležines Uždangos, gali gana Tautininku armija, 
laisvai ir intikinaneziai kalbė
ti apie tikyba, nepaisant cenzu- 
ros.

Jie gali žymiai padėti Jung. 
Valstybėms (Amerika) kovoje 
u'ž tikyba, platindami teisybe 
apie melaginga, propaganda.

Szi pati Sovietu jiega kuri 
neturi jokios jausmes tikybos; 
jausmams ir kuri nežmoniszkai 
tramdytu visas tikybas, jeigu 
tik drįstu, veidmainingai sklei
džia melą, kad Amerika yra be-] 
dieviszka szalis. Jie nuolat 
kartoja ir intikina kaikuriuos 
žmones, kad szio kraszto pilie- 
cziai garbina tik galinga dole- 

skytoju pasiraszyti ant tos kny- ri- Jie mus atvaizduoja saumy- 
gos ir pasakyti ka jie apie ta 

l. Visi ta knyga

Kitas atsitikimas davė gai
Telefono kompanija sako kad vos skaudejima visiems Ame- 
už keliu sanvaieziu bus inves- 
tas pirmas telefonas in Tele
fone miestą.

Italijos Komunistu Partijos 
vadas, Palmiro Togliatti, 
Maskvai pranCszes, kad pir 
rnutinis jo insakymas Italijoje 
bus, • kai Komunistai tenai su
kils, bus paiimti Vatikana, Ka
taliku Bažnyczios sostine, ir 
Szventa Tęva ir visus Kardi
nolus patraukti in teismą kaip

rikos muitininkams. Amerikos 
valdžia buvo uždraudus in 
Amerika insiveszti raszytojo 
James Joyce knyga, užvardin
ta “Ulysses,” nes, anot Ame-

Jis yra trisdeszimts metu 
žmogus, kuris buvo ūkininkas 
netoli nuo Mukden miesto. Jis 

su Kinijos 
ir dabar

negali iszaiszkinti kaip tai at
sitiko kad jis atsirado Komu
nistu armijoje. Jis sako kad jis 
nežino, nes jam tas pats. Jis sa
ko kad jam su kitais buvo insa- 
kyti pultis ant to miesto; jo 
draugai žuvo, jis pats buvo in 
nelaisve paimtas. Tai taip tu-

visos žmonijos prieszus.

vra! rikos muitininku, ta knyga yra *■' 1 •
j pir_' szlykszti ir begiediszka. Ran-

' dom House spaustuve pasiuntė
viiena savo darbininku in Eu
ropa nusipirkti' tik viena kny
ga ir su ja gryszti in Amerika. 
Tos spaustuves 'Savininkas ga
vo apie szimta geriausiu ra-

-------- ---------- Daug laikrasztininku sako knyga mistiną.
Tas pats Butkus sako kad kad niekas Europoje nesitiki ligi daugiu iszgyre. 

dabar kai viskas taip pabran- kad bus galima sutverti gana 
go, tai tik penkis daigius gali- galinga armija Europoje, pa- knyga ant to Raudom House 
ma pirktis už penktuką: Pen- stoti kelia Sovietams. Jie sako spaustuves darbininko, jie gra
tis penus.

Kai muitininkai užtiko ta

rėje būti, jo darbas atliktas. O Anglorius isz Valenczijos, Ko 
_________ a_•____ • • _ i _ t___ • vr:-------- vr„:dabar ka Amerikiecziai su juo 

darys nelaisvėje, tai jam negal- 
voj. Kas bus tas bus, bet ežia 
nėra kuo kupintis, nes kiekvie
no žmogaus likimas isz anksto 
nustatytas, ir negalima prie- 
szintis ar ruguoti.

Kai Amerikiecziai paklau
sė jo kur jo ginklas, kur kara
binas, jis nusiszypsojo ir sake 
kad jis neturi ir neturėjo kara
bino. Kai jiems buvo insakyta 
pultis ant to miesto, puse ka-

Tikrai dyvai kiek žmogus 
dabar gali paneszti. Keli metai 
atgal reikėjo samdytis arkli: si vilioti, 
parveszti malku už doleri. O į -------- ----------
dabar žmogelis gali vienu gle-| In Rangoon, Burma, žvejoto- 
bin visas tas už doleri malkas jas, Gung filiai, iszgyveno pen- 
parsineszti.

ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi
Neužmokamas
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Bazbaininka. 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

paeziuotas, 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie
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 
draugystėms, del 
nuo sudėtu pinigu 
kimu. 25c.

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

No. 
varija 
10c.

No.

liūgais, linksmybių mylėtojais, 
pinigu grobėjais kurie visisz- 
kai nesupranta dvasiniu verty
bių.

Jeigu kiekvienas, kuris tik reiviu gavo po karabina, ki- 
raszo laiszkus in Europa in sa- tiems buvo duota po keturias 
vo gimtąjį kraisizta, pridėtu ke- mažas granatas, ir jiems buvo |( 

laiszkuoise insakyta tas mažas granatas, 
Amerikoje, bombas mesti kai jie pamatys apie ^7; p’aszkū> Atsitikimas

knygute 
kasieriaus 

ant susirin-

kad Europa dabar ginkluojasi žumu prasze kad jis ja pakavo- 
vien tik kad galėtu atsistatyti] tu, ir jie nieko apie tai nesa- 
ir visiems darba duoti, ir isz kys. Nes, jie jam pasiaiszkino, 
Amerikos daugiau pinigu pri- kad taš tos knygos klausimas 

yra tokius opus, kad jie nenori 
insivelti. Bet jis pareikalavo 
kad jie ar ta knyga pripažintu 
ar ji in kalėjimą patupdintu.

Isz to iszkilo byla teisme. 
Teisėjas Woolsey stengiesi ne
klausyti ir nepripažinti visu tu 
raszytoju kurie ta knyga buvo 
taip iszgyre, bet paskui ir tas 
teisėjas turėjo nusileisti, ir da
bar ta knyga yra Amerikos 
pripažinta, ir galima ja pirktis 
Amerikoje, ir ji bus czia spaus
dinama.

kiolika menelsiu ant mažos sa
los, Indian marese, sau vienas, 
kai jo valtele buvo audru su
naikinta. Kai jurininkai ji su-

Per iSzv. Valentino Szvente 
insimylejusieji siunezia savo 
mylimosioms, meiles korteles,! rado, jie jam patarė tenai pasi- 
saldainiu szirdeles ir geliu likti, nes ant tos salos gyveni- 
puoksztes. Visos tos dovanos mas daug ramesnis ir tikresnis 
tik viena pasaka sako: “Myliu negu kur kitur tarp žmonių. 
Tave!” Invairios gėlės savo- 
tiszka meile iszreiszkia, kaip 
tai: Raudonos rožes r

a, M.es ra(lome. nors viena bago-
eiszkia: czįu kuris neprakeikia Ameri- 

Myliu tave! Rausvi gvazdikai kos valdžia už tokias brangias, 
reiszkia: skaisezia meile. Neuž-I taksas, 
mirszuoles reiszkia: isztikima 
meile. Orchidėjos gėlės orchids: 
reiszkia: nuosavybiszka meile;
“ Asz myliu tave ir tu turi viep 
tik mano būti.' ’ Pamarincziu 
ar apelsiniu žiedai reiszkia: 
vestuves.

O tie, kurie dar meiles pan- 
cziu nėra, pažine, ar kurie yra 
jau meiles apvilti, gali siunsti 
auksažiedes ar lineliu žiedelius 
nes jie reiszkia: Paniekinimą 
ir pasziepima.

Seattle mieste, vagis isz 
Sealtli sztoro pasivogė ir nusi- 
nesze medine Indijono stovyla, 
kuri svėrė du szimtu svaru.

In Rio de Janeiro, Universi
teto studentas pasivogė viena 
miesto strytkari. Policija ne
surado nei to studento, nei to 
strytkario.

Szesziolikos metu Bobbie 
Lee Robinson gavo divorsa nuo 
savo vyro, kai ji teisėjui pasi
skundė Cleveland teismo ofi
suose, kad jos vyras jai nebuvo 
parūpinęs jokiu namu apsigy
venti, kaip tik savo automobi
liu.

Mrestas Texas' valstijoje, ku
rios vardas yra Telefone, iki 
sziol neturi nei vieno telefono.

Milijonierius Bill Goetz nusi
pirko viena labai brangu pa- 

’ veikslą in Amsterdam. Tie, ku
rie tokius paveikslus pažinsta, 
sake kad tas jo brangus pa
veikslas yra palszyvas ir ne
vertas daugiau kaip penkių 
szimtu doleriu, nors tas| mili
jonierius buvo užsimokejes net 
penkios deszimts tukstaneziu 
doleriu už ta paveikslu.

Amerikos valdžios muitinin
kai nežinojo ka daryti, kiek 
muito isz. to milijonieriaus pa
reikalauti. Jie jam patarė su
tikti su tais kitais paveikslu 
mokslincziais ir prisipažinti 
kad tas paveikslas yra palszy
vas. Tada jam reiketu užsimo
kėti tik penkios deszimts dole
riu muito ir viskas buvo tvar
koj.

Bet tas milijonierius Goetz 
nesutiko. Jis visiems tiems 
muitininkams paSake kad jis 
laiko ta paveiksiu vertu tiek 
kiek jis už ji buvo užmokėjęs. 
Jis sake kad jeigu muitą ant 
tokio paveikslo yra penki tuks- 
taneziai doleriu, tai jis nori 
penkis tukstanezius doleriu už- 

] simoiketi. Valdžiža turėjo pasi- 
I samdyti geriausius paveikslu 
žinovus ta paveiksią isztirti. 
Valdžiai kasztavo daugiau ne
gu deszimts tukstaneziu del vi
so to isztyrimo, vien tik už tai

SKAITYKIT 
“SAULE” 
PLATINKIT

Pypkes Durnai
“ELGETA”

Ar kas nedave ar davė, 
Ko praszei ar nepraszei, — 
Ak, vis tiek noki bebutu, 
Sunkus elgetos krepsziai. 
Lenkia nugara in žeme 
Ar pilni jie ar tuszti, 
O ir plutomis apkrautas 
Alki amžina kenti.
Liūdnos, karezios tavo dienos 
Mist pluta ir trupiniais, 
Ir krepsziu gėdinga naszta 
Valkiot dulkaneziais keliais. 
Nežinai kame nakvosi, 
Kur sustosi, nežinai.
Tik ant nugaros ta krepszi 
Vilksi, neszi amžinai.
Vienas tavo laimes ramstis — 
Tai pakumpusi lazda.
Bet ir ta besiramstydams, 
Suklumpi tū kai kada.
Priesz kiekviena lenkti galva, 
Lodyt kiemuose szunis, 
Pakelėj ’ kur nusibaigti, — 
Sztai tau elgetos lemtis.

lis sakinius savo 
apie tikybos stovi 
jie kitaip galvotu apie mus.

Ka laiszku raszytojas galėtu 
pasakyti ?

Tegul jis tik pagalvoja apie 
savo apylinke. Kiek ten, ir ko-| 
kios yra bažnyczios. Pradžia 
labai indomaus apipasiakojimo. J

Lai jis atsimena kokias kny
gas jis nesenai skaitė, ka mate 
teatruose kas lieczia tikyba.

Raszytojas galėtu apibudin
ti kiekviena szvente: Velykas, 
Kalėdas ir kitas, ir paaiszkinti 
ju svarba musu gyvenime, ir 
kaip jos szveneziamos.

Ir galu gale, lai jis pabrėžia 
szio kraszto istorija, kurioje ti
kyba vaidina tokia svarbia, ro
le. Visokiais laikais., gerais ir 
blogais, lai Amerikiecziai neuž- 
mirszta dvasiniu vertybių.

Svarbu yra atsiminti, kad 
vieno laiszko apie tikyba Ame
rikoje neužtenka. Reiketu 
gryžti prie tos temos kada in- 
vykiai to reikalauja. Tokiu bu- 
du laiszko skaitytojas supras, 
kad Sovietu propaganda apie 
Amerikos tikyba yra melagin
ga. Tai bus pradžia insitikini- 
mo, kad jie meluoja ir apie ki
tus dalykus.

Szis straipsnis yra vienas isz 
serijos straipsniu paruosztu 
Common Council for American 
Unity (20 West 40 St., New 
York, 18) pastangose padėti 
Amerikos pilieeziams platinti 
teisybe apie Amerika. —C.

KINIETIS
BELAISVIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dar pavojingesni, tai yra jo vi- 
siszkai nieko nemokėjimas, 
nieko nežinojimas ir nieko ne- 
paisinimas. Eilinis kareivis ne
moka nei raszyti, nei skaityti, 
ir jam nereikia, nes jis nieko 
nepaiso! Jis nežino už ka ar 
kur jis kariauja ir jis nepaiso. 
Jis stoja in vaiska, ir paskui

priesza, ir viskas.
Amerikiecziai jo paklausė ka Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. 

jis ketino daryti kai jau iszmes

senam dvare, Geležinis vyras

No. 142 Trys istorijos apie 
to

lei Mateuszo Jerubausko, Osie-
tas savo keturias mažas gi ana- Paveikslas gyvenimo, Nuop
tas ir prieszas dar in ji szaus?
Jis savo peczius patraukė ir. czna_ w pusiapiu. i5c. 
pasakė: “Nieko) mano darbas - - - -
jau atliktas!”

196 Stacijos arba Kal- 
Viesz. Jezuso Kristų soNo. 144 Penkios istorijos 

apie Ranka apveizdos, Nedae
Buvo aiszku kad jam pasi- jusia žudinsta, Paskutine vale

taikė tas savo granatas paleis- motinos, Pakutninkas, Ar pa arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauj’a būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe nrnsu 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,

ti in Amerikieczius, nes jis ju szaukt tęva zokoninka Berua 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys, istorijos apie
jau neturėjo.

Jis sako kad kai jo draugai 
buvo ar atmuszti ar užmuszti, Velniszkas malūnas, Kaip stu 
is pabėgo ir pasikavojo vienuo- dentas lojo o maluninkas pabe- 
se namuose, ketindamas tenai 
pabūti kol sutems ir tada 
gryszti pas savuosius. Bet da
bar jis nežino kas su juo atsi
tiks, nesirūpina ir nepaiso.

Czia labai „aiszku kad tokio 
nusistatymo, tokio nieko ne- 
paisinimo, tokio likimui pasi
davimo žmogus gali būti bai
siai pavojingas kareivis. Jam 
žmogaus jausmai visai svetimi, 
jis kaip koks galvijas gyvena, 
ir kaip laukinis žvėrys kariau
ja!

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

197 Graudus Verksmai

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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 20c. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a-1 go Medaliko Dievo Motinos 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer Garbei. 15c.
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 įįu geraphiszkas Officium. 15c. 
puslapiu. 15c.

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istori- 
apiaszymas. ju apįe pQ iaikui, Onytės lai-

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

No. 102 Prakeikta, meilingas1I
kriminaliszkas
202 puslapiu. 35o. me, per neats'arguma in balta

No. 103 Vaidelota, apysaka vergija, Pusiaugavenis, 
isz pirmutines'puses szimtme pats Jėzus ir miszke medžiai, 
ežio iszimta isz Lietuviszku už Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
lieku. Su paveikslais. 177 di-; mirimą, saule, menesi, žvaigž
delių puslapiu. 35c.

No. 202 Novena, Stebuklin-

No. 203 Knygute, Tretiniu-

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 tin 

. numeri knygos. Pinigus sius- 
158 Keturios istorijos kite per paczto Postal Note, 
Kapitonas Stormfield Money-Order arba Express 

Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti lOtf 
ekstra del prisiuntimo kasztu. 

Visi Money Orderei ir pini- 
Viesz- »ab 0 ir laiškai visada tu 

ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

- U, S, Adės ir kitus dangiszkus kunus, į Mahanoy City, Pa,
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Istorija Apie Joną Padarai
tai pinkas kartas”? Tai kuo ne 
Subatos-Nedelioj atsikartoja. 
O isz miesto kada jis; gryžta 
blaivus? Beveik niekad!

— Tai vis menkniekiai, 
dukrele. Jaunyste — kvailyste. 
Kol nevedes, visli vejai galvoj 
ūžia, bet| gauti gera žmona — 
pamatytum: aniuolas, ne žmo-

Praslinkus porai valandų 
ties Narimantu gonkomis sto--į 
vėjo pora gražiu arkliu, pa
kinkytu naujos mados lengvoje 
brikelėje.

— Lik sveika, vaikeli. Mes 
rūpinsimės greit sugryžti, atsi
sveikino dukteri seniai. Susė
do brikelei!, bernas užplakė 
arklius, iszvažiavo.

Onute buvo treczioji jau
niausia Narimantu dukrele.

Abi vyresnes seserys isztekejo.' priesz ji sugniaužusi kums- 
mire, o ežias, akyse žibeo pasiszlyksz- 

pora metu vyresnis už tejimas ir pyktis.
— Kaip tamsta dristi! Asz 

tamstos nemyliu ir negaliu my
lėti. Praszau iszeiti!

Aa! Szitaip! Kaip szuni ma
ne iszvarai? Perprastas asz tau 
mokslus'iszejusiai panelei, kai
mietis, artojas!

jgUVO gražus Neddldienio 
vasaros rytas. Vienas tu 

kupinu paslaptingo gerumo 
py tu, kada ramybes aniuolas 
isztiesia sparnus ant žydineziu 
pievų, placziai, lyg jura, ban- 
guojaneziu javu. Atsikėlusi 
saulute ir apsidairiusi aplink, 
nustebo nematydama pievose
pioveju, pakraipė galva žiūre- gus, butu. Ir ko tu nori: vien- 
dama in saldžiai bemieganti turtis, iszpaikintas, nUo mažu 
artoja. Erdviam kambary, prie dienu, tėvai visa valia duoda: 
stovinrzioje lovelėj miegojo Ir taip jis da perdaug geras: 
Narimantu Onute. Matyti, kas kitas jo vietoj 'butu jau puse 
nors labai gražu jai sapnavosi, namu praszvilpes, o pas juosi 
nes iszraudes veidelis lengvai skolos nei cento!
szypsojos. Saulute neiszkente — Taip, kol tėvas viskuo 
nepažaidus mergaites auksi- rūpinasi, sumaniai ukininkau- 
niais plaukais. Prislinko prie ja, tai užtenka ir sunui girtuok- 
lovos ir szvelniai paglostė jos liauti.

O asz tau sakau, kad 
jis ir tęva

Onute insispaude in
bet saulute vistieik emes ūkininkauti jis i 

glamonėjo, kol sumanumu pralenks. Ana kart,
kai tu da nebuvai isz ūkio mo-

>*4-******>*>(.****X>**M>X-**2

TARADAIKA

galvute.
pagalves, 
bueziavo ja, 
prižadino.

— Oi, kaip jau auksztai kyklos gryžusi, 'buvo pas mus
kažko pasiskolinti užejes. Ne
galėjau atsistebėti, kaip pro 
tingai kalba. O koks lipsznus!

— Juo blogiau, jeigu jo žo
džiai skiriasi nuo darbu, vadi
nas, jis ir veidmainis.

— Taip, visoks jis tau! Ir 
i girtuoklis ir latras ir veidmai-

saulute! Taip ilgai miegojau! 
Nors tiesa, sziandien Nedeldie- 
nis.

Mane da pamiegot, bet ka
žin ka atsiminė, mikliai paszo- 
ko isz lovos ir pradėjo rengtis.

Atsargiai prasivėrė klėties 
durys ir senoji Narimantiene 
ant galu pirsztu inejo kletin, llis> 0 vis del to? kad tie moks_ 
stengdamosi neprižadinti myli- ]aį fau kažin kuo galva prigrū
mos vienturtes.
’ — Reikėjo da pamiegot' 

Onele, kodėl taip anksti kelies?. 
Ture pamaeziusi atsikėlusiu 
dukteri.

— Jau iszsimiegojau, ir ne 
visai anksti: tuoj septynios.

— Gal tu sziandien, Onute 
pabusi namie ? Tėvas nori, kad 
isz bažnyczios nuvajuotume 
pas dcde Abraiti. Vienus na-! 
mus žinai, palikti negalima, o j 
Abraiczuos su seniais ir veikti 
ne'butu kas.

— Gerai mamyte, pabusiu. 
Tik neužmirszkite ilgai užtruk
ti Abraicziuos. Sziandien gali 
būti kas nors svecziu : Tokia 
graži diena.

— Taip. Sziandien gali bū
ti Padumiu Jonas.

— Na ir ko?
— Dabar ir gana! Ko? Asz 

nesuprantu kodėl tu nuo jo be
gi! Apylinkes mergaites laižosi 
in ji žiūrėdamos, tik tu. Ne
reikia taip labai nosi ries't, tiek, 
mandrauti! Gražiausias, tur
tingiausias parapijoj vyras 
apie ja sukas, o ji pucziasi lyg.

— Klysti, mamyte, asz ne- 
mandrauju ne kiek! Bet jis ga
lėtu ir aukso kalnus turėti, asz 
negaleeziau jo pamylėt. Man 
jis szlyksztus. Girtuoklis man 
biauresnis už viską-.

— Girtuoklis! Na, kad no
ri! Jau ir girtuoklis!

— Na argi ne? Juk, pavyz
džiui, asz manau ir szianakt 
jums nedave miego Jono ir gir
tu jo draugu szukavimai. Ir ar

atneszti jam
galva pro

do. Gana sakiau tėvui, neklau
so. Bet tik tu pagalvok, ar gali 
rasti geriau? Dalis seserims tė
vai atmokėjo. Dabar jis vienas. 
Devyniasdeszimts penki hęk- 
trai tokios puikios žemes! Kuo 
ne dusyk tiek, kiek musu. Lau
kai su musu laukais susieina, 
dvaras butu, sumusizus in vie
na! Senai, vaikeli, asz tokia lai
me svajojau.
- Dcde praszo
baltinius, inkiszo 
klėties duris tarnaite.

— Tuoj, tuoj. Užsiplepėjau 
su tavim ir užmirszau, ko atė
jusi, kalbėjo atsidarius komo
dos stalcziu Narimantiene.

— Pagalvok, Onele apie tai 
ka asz tau sakiau, pagalvok, 
kol laikas. Jam mergų netruksr- 
ta, pati žinai!

Paėmusį vyrui-baltinius Na- 
rimantiene iszejo. Onute norėjo 
kažka sakyti, bet susilaikė. 
Skubiai pasiklojo lova, sutvar
kė kambari ir atsiklaupusi 
karsztai pasimeldė, pavesdama 
kaip paprastai, Aukszicziau- 
siam savo tos dienos darbus ir 
mintis.

Paskui nuėjo sodan, prisi
skynė dideli pundą žolynu, ge
liu. Sumerkė jas ir nunesze in 
svecziu kambari. Motina pa
tenkinta žiurėjo, kaip rūpes
tingai ta ryta Onute szlave 
kambarius^ szluoste dulkes, už
tiesė stalus naujomis staltiesė
mis. Neabejojo, kad jai pavyko 
dukteri intikinti.

! SAPNAS MOTINOS SZVENCZIĄUS10S | 
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

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

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

Viena smarki bobele, 
In pavietini miestą 

nuvažiavo,
Turėjo gera laika, 

Bet isz to pasidarė juokinga 
funia. 

Apie viską negaliu czionais 
paraszyti, 

Ba daug vietos nenoriu 
užimti,

Tik tiek pasakau, 
Ka tikra tam mieste maeziau, 

Publika isz to visiko 
juokėsi, 

Net žiūrėti negalėjau ir 
koktu darėsi, 

Kad tokia nevois piliete. 
Tai szirdeles tikra monkia! 
Lietuviams sarmata daro, 

Geriau tu bobele pasitaisyk, 
Savo kvailumą isz galvos 

iszvaryk, 
Ba kaip ant tavęs visi 

užklups, 
Tada kitaip apsieisi, 

Ir Lietuviams sarmatos 
nedarysi.

* * * 
Ohajoje vienas vyrukas sau 

mergele apsirinko, 
Ir kaip mat,

Ketino vestis po Velykų, 
Ir didele vestuve iszkelti. 
Bet sztai, ta mergele rado 

kita, 
Kaip sakoma, piniginga 

sportuka, 
Isz to didelis triukszmas 

pasidarė, 
Ir pirmutini vyruką i'szvare, 
Už tai kad nebuvo piniginis, 
Ir mergele su juom ženytis 

nenori.
* * * 

Tosios kelios moterėles isz 
Szenadoro, 

Jeigu ant partes nemokate 
apsieiti,

O vaidus darote, 
Kaip tai ant vienos parte 

nusilakė, 
Kad kpžna net su kumszczia

\ plake, - 
Mat, geriau velnią matyti, 
Ne kaip girta bobele regeti.

Vyrai tiek trobelio nepadaro, 
Kiek girtos moterėles iszdaro!

Vienas brolis nesenai 
kita
Onute baigė gimnazija ir jaus'- 
damas aukszta paszaukima, įlį
stojo in dvasine seminarija. 
Tokiu budu Onute liko Nari
mantu inpedine. Tėvas, nors ir 
gana .senas, bet szviesus, susi- 
pratęs žmogelis, visus vaikus 
leido mokslam Sūnaus Juozo 
paszaukimui nes'iprieszino, ne- 
atkalbinejo, nors gana sunku 
jam buvo sutikti su ta mintimi, 
kad jo prakaitu aplaistytas, že
mes plotas pateks in svetimas 
rankas.

Onute tada buyo szesztojc 
gimnazijos klasėje. Jeigu butu 
pareiszkuri noro negryžt te-. riu,<taip elgiuos, niekas del to 
viszken, mokytis toliaus, butu neverkia, 
ir su tuo sutikės tėvas. ’ 
Onute neilgai svyravo: 
szeszias klases ir iszvažiavo in 
ūkio mokykla, norėdama tinkh- 
mai'pasiruoszti teviszkej szei- 
inininkauti. Tiek gimnazijos,, 
tiek ūkio mokyklos mokytojai 
ir drauges negalėjo atsidžiaug
ti Onute. Darbsztesne, szirdin- 
gesne mergaite sunku butu bu
vę surasti.

Iszvažiavus tėvams, Onute 
da karta perejo visus kamba
rius. Kai ka da pataisė, sutvar
kė. Tikrai ji lauke svecziu. Ar-, 
gi Padumiu Jono? Vargu, 
kurio ji lauke, turėjo būti ver
tas taip tyros mergaites pa
garbos.

Valgomame kambaryje laik
rodis iszmusze vienuolika. 
Onute buvo susigyvenus su tuo' . . . v. .1senu ir taip gražiu paprocziu:, 
likus namie Misziu laiku pasi
melsti. Paėmė maldų knygas ir szypsena iszkieipe jo veidą, 
atsisėdo prie radijo klausyti 
isz Vilniaus pamaldų. Nors ir 
žinojo, jog neužtenka tik per 
radijo Misziu iszklausyti, jei 
kas gali nuvykti fyainyeziom
Besibaigiant Misziomis kieme kis> alkoholio apsvaigintu pro-

, Onute tu beszirdžio milžino rankose! 
ir nekan- Ne taip butu baisu pasijusti 

liūto nasruos. Tas tik gyvybe! 
atimti gali, o szis. Iszbalusi

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma-

— Klysti, tamsta, ne arto-'tos rastos grabe musu Iszgany- 
ja asz tamstoje saves nevertu tojaus Jeruzolime 10c.
laikau, bet girtuokli! Jei tams
ta tikrai mane gerbetum, gale- na Žydą. Jo kelione po svietą

No. 201 Istorija apie Amži-

» 
t 
t

Iszmintingi Žodžiai

turn del manes, jei ne del 
auksztesnio, mesti degtine 
girtuoklius draugus. •

— O ar asz už pinigus 
riu? Tai mano vieno. Kaip

za. Paskutini vakara mokyk
los atsisveikinimo balių, jis 
paprasze leisti atostogų metu 
atsilankyti Onutės teviszkej. 
Žadėjo atvažiuoti kaip tik szi 
Nedeldieni.

Atsirėmus aukszto sodo tvo
ros ilgai žiurėjo mergaite.

— Kam-gi asz jo taip lau
kiu”? Jis gal but ir užmirszo pa
žadėjęs. Bet tai negali but! 
Onute aiszkiai žinojo, kad ji 
jam ne svetima; .

Toli, vos jaueziamai pasi
girdo 
Greit

'I
it

ko ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

No. ibi Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi-

ir

110-

Dabar mano dienos.
Bet j iaunas reikia pasidžiaugti ĮįaUskio, su nekuriais naudin-

bai°’e gyvenimu. Kai apsivesiu, kas 
kita!

— Niekuomet tamstai ne
patikėsiu. Kas nemoka susival- 
dyt, kol jaunas, juo labiau ne- 
susivaldys vėliau!

—- Cha, Cha, Cha! Taip ly
giai pereita Nedeldieni klebo
nas per pamokslą sake! Asz gi 
ne pamokslo klausyt ežia at
ėjau. Onute, nors jusu ūkis ir 
turtas mažesnis, negu musu, 
bet tavo gražumas man viską 
atstos. Buki mano!

— Asz visai ramtai sakau, 
kad tamstos žmona nebusiu!

— Ne?!
žodis?

Tas

smarkiai sulojo szunes. 
pažvelgė pro langa L 
trumo szeSzelis perbėgo jos 
veidą.

— Daryti gera geram žmo
gui, tai tik iszduoti paskola, 
kuri dažniausia sugryžta.

— Nėra nieko liūdnesnio, 
kaip senatve moteriszkes, ku
rios visas gyvenimas buvo tik 
meile.

— Pirmoji meile vyksta 
sziltais vasaros vakarais, me
džiams szlamant, miszkams 
osziant, paukszcziams cziul- 
bant. |

motorciklo burzgimas, 
artėjo.
Jis, susznaibadejo mer-
Jos veidas nuszvitogaite.

džiaugsmingiau

— Gerkit, draugai! Dai
nuokit, ūžkit, sziandien asz 
vaiszinu! Kalbėjo atskiram 
restaurano kambary iii. savo 
draugus Padumiu Jonas.

— Taip, taip į Ne be reikalo 
sziandien Szventa Ona! Nusi
kvatojo kažin kuris.

— Ei, vyno! Szampano! 
Szauke Jonas. Ir prasidėjo 
“linksmybe.” Aidėjo girtu 
daino p a m a. i n o m s szlyksz 
ežiais juokais, kalbomis. Bildė
jo, skambėjo muszami stiklai, 
buteliai. Restaurano szeiminin- 
kas stengėsi patenkinti visus 
sveczius reikalavimus, visas 
užgaidas, nes žinojo, kad Jono 
tėvas užmokės. Tik apie pu
siaunakti atsiminė draugai rei
kalą skirstytis. Jonas, Vytauto 
padedamas iszejo pesezias, nes 
trakėno, kuriuo buvo atjojės 
nesurado, matyti, vienas par
bėgo namo.

Ėjo vieszkeliu, kartais už- 
painuodami, susikibę ranko- 

i mis. Mat, vieszkelis pasirodė 
be galo siaurutėlis.

— Jonai, žiūrėk Narimanto 
žiburiai. Matyti, da svecziai, 
da neiszsiskirste. Asz tavo vie
toj nebucziau taip lengvai at
sižadėjęs! Ne asz nedavano- 
cziau! Jie tau tuAejo rankas 
bueziuoti, kad žadėjai ja vesti, 
o ežia, žiūrėk, nosi užrietęs per
prastas tu jai. Agronomas, 

■ nors ugabas, gali sakyt, tiko 
lėta sekundžių stovėjo placziai “klesas” iszejusiai panelei, 
iszplestom akim negalėdama Sziandien sužiedotuves.
greit atsipeikėti. Paskiau su
kniubo ant szale stovinezios 
sofos. Jos intempti nervai atsi- 
liuosavo, ji skaudžiai pravir-

gais padėjimais 25c.
No. 196 Stacijos 

varija, 10c.
No. 197 Graudus 

arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 10c., 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officium 10c.

Užsisakant knygas, 
paminti tik numeri.

i siuskite per paczto Postal Note 
! Money-orderi arba Express 

Ir tai paskutinis ^joney orderi. Nepamirszkite

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

pagal

Serap-

reikia
Pinigus

— Taip! Tamstos žmona 
niekuomet nebusiu!

Tai busi kuo kitu! Prakosze 
pro sukastus dantis. Priėjo 
prie durti, pasuko rakta. Baisi

— Visuos namuos tik mu
du! Cha, Cha, Cha! Nemyli ma
ne? A?

Dabar ji suprato visa padė
ties baisumą. Ji, silpnas kudi-

Laba diena, panele Ony- kaip drobe prisispaudė prie
te! Ar nepaimsi szluota nepra- sienos, 
szytam svecziui? Kalbėjo mo- 
suodanias i 
jona,s. 1 pabalusiom, virpaneziom lu-

— Praszau tamsta in kam- pom. 
bari. Mandagumo vereziama 
iszejo pasitikti sveczia.

— Asz- žinojau kad jus ra
siu namie. Per savo sodo tvora 
maeziau, kad tik tėveliai iszva
žiavo.

— Keikia kam nors savųjų 
liktis, visi iszvažiuoti negalim.'

Kalba nesiseke. Onute nesi- 
slenge ja palaikyti, o svcczias, 
matyti, kiek varžėsi. Jo pajuo
dę 
,do 
go 
ve 
ma. V arte ji tylėdamas. Gale 
albumo buvo indetos kelios 
naujos atvirutes, fotografijos. 
Ilgai atsidėjęs žiurėjo in nepa-' g 
prastai gražu, maloniai iszyp- 
santi veideli.

— Paraszykit man atmin- 
cziai viena, Onute.

— Kam-gi tamstai ji reika
linga? Pakele in ja akis. Jose 
klaidžiojo kažinkoki keisti ži
burėliai.

— Kam? Ir tu, Onute,

O Jėzau! Marija! Atari-

dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

trindamas užmiegotas akis Vy
tautas.

— Kelkis, Vytautai, asz 
liepsiu pakinky! sarti, ‘droszim 
in miestą.

— Na ir kokiu velniu? Asz 
miego da noriu!

— Matai kad ne laszo! Pa
rode ranka, tuszczius butelius.

— A! Na tai tu iszsyk žnio- 
giszkai sznekek!

Greit apsirenge,. ir draugai 
iszpiszkejo in miestą.

Jonui iszbegus, Onute da ke-
skrybėlė Padumtu .ia apgink mane! Sznabždejo

Jis lyg žvėris, žinantis, kad 
, pamažuĮ auka negali pabėgti, 

ėjo artyn.

Jonas sugriežė dantimis, bet 
. tylėjo, tik smarkiau pradėjo 
eiti tęsdamas dranga namo. Jis 
turėjo kažin kokia minti, bet 
ja, nors ir girtas šlepe nuO‘ 
draugo.

— Eik, Vitai iii kieti. Eiva 
asz tave paguldysiu, o asz szia- 
nakt miegosiu sode, baisiai gal
va sopa, kasbejo parėjės su 
draugu namo Jonas.

— BUS DAUGIAU —

— Leiskit man iszeiti, ty- ko> Bet greit nurimo. Tik ge
liai paprasze žiūrėdama in ji rai pažystantis ta veideli isz jo 

nepaprasto iszbalimo butu ga
lėjęs dasiproteti, kad nesenai 
jai kažkas buvo atsitikę. Iszejo 
sodan, pasirėmė ant auksztos 
tvoros ir akis insmiege tolumon 
ten kur vingiuoja platus viesz- 
kelis. .

Onutei tebūvant ūkio mo
kykloj per ruosziamus vakarė
lius, pasilinksminimus, be kitu 

' silpnos mergaites'. Jos nekaltu- SVecziu, dažnai atsilankydavo 
mas, sielos tyrumas, parblosz- įr agronomas Juozas Ungurai- 
ke jo purvina siela. Nuleido \tis, jaunas gražus vyras, nese- 
galva, stovėjo tylėdamas. Da
bar jam visos pagirios iszdul- 

| kejusios, pats pamate niekszu, 
nedorėliu.

— Bet atmink: Asz tave ki
tam neatiduosiu! Apsisuko ir 
kuo ne tekinas iszbego isz kam
bario.

isz baimes iszplestomis akimis.
Jis priėjo visai arti.
— Nedrįsk paleisti mane! 

Staiga drąsiai suszuko isztiesu- 
siam in ja rankas.

Jos akys ir visoje veido isz- 
raiszkoje staiga radosi tiek 
galios, kad jis, tas kuris iszge- 
res paties szetono neiszgastu vw f

ant staliuko gulėjusi albu-j “ snmiszo ir nusigando . toSi

po akiai ir netikrus vei- 
raudonumas liudijo be mie- 
praleista nąkti. Onute pada-

Padumiu dideliam sode buvo

nai baigės Dbtnavos akademi
ja ir besipraktikuojas viename' 
netoli mokyklos esaneziame 
dvare. Sziemet jis gavo arti
mam mieste agronomo vieta. 
Unguraitis kilos isz Smulkiųjų 
ūkininku, be mokslo, jokm tur
to neturėjo. Bet jis buvo labiau 
doras, dievobaimingas ir drau
ge linksmo, gyvo budo žmogus.

klausi manes kam? Tam, kad mažas gražus vasarnamis. Ten Su juo susipažinusi Onute isz ’l I
miegojo da ineiszsipagiriojes kart nekreipė in ji mažiausio

Nespėjo, nustebusi akiple-1 Jono draugas, Vytautas Sau- dėmesio. Bet atsilankius keletą 
sziszku jo drąsumu, mergaite lynas. Isz Narimantu Jonas tie-' kartu, keletą^kartu kiek ilgiau 
susivokti, kai jis sustvėrė ja siog nuėjo pas ji. Tas miegojo su juo pakalbėjus, pastebėjo ji 

garsiai knarkdamas. Aplink esant linksma, gyva, mandagu 
Tu turi būti mano! Kve- ant žemes', ant stalo gulėjo dau- žmogų. Ir sztai visus žavejanti, 

bet niekam neduoti pirmenybes 
gražuoles szirdis 

kiekviena karta smarkiau su-

myliu tave!

glėbin.

^Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

/Andrew Jackson, our seventh Presi
dent, said: “Save your money and thrive 
or pay the price in poverty and dis
grace.” Ten years ago millions of 
Americans started buying U. S. De
fense Bonds. The money invested in 
those Bonds helped to finance the great
est war in history, and it helped finance 
the owners in carrying out many needed 
projects. Join the ranks of millions of 
wage earners who are providing secur
ity for their country and themselves by 
enrolling for the Payroll Savings Plan 
Where you work, U. S. Tr«wwy

SAVE AND THRI\

BUY
U.S. DEFENSE 

BONDS

pavo jai veidan.' Isz burnos, gybe iszmetytu buteliu.
Vytai! Klausyk, jau pa- jaunutes

Laukines kates vikrumu isz- vakare. Gana miegot.
i siverže isz jo glėbio. Atsistojo i — Aa — uu — nusižiovavo plerdedavo, pamaezius p. Juo-į

dvoke degtine.



“SAULE” MAHANOY CITY, FA.

Žinios Vietines Keturiems Kapelionams Paminklas

— Ponia Helena Kara; 
szauskiene, nuo 129 W. Pine 
uly., kuri serga nuo kokio tai 
laiko, gydosi Gaisingier lig’on- 
bute, Danville, Pa. -

— Sbredo.j pripuola Szv. 
Maiildos, ir Tautines vardines 
KalgailisV ■ Taipgi ta diena: 
1386 metuose Lietuviai sutarė 
priimti Krikszczionyste ir ap- 
sikriksztyti; 1925 m., pirma sy
ki pasisekė r aidi jo programa 
siunsti skersai Atlantiko ma
res; 1949 m., Kiniecziai Komu
nistai paskelbė trijų provinci
jų valdžia anapus Yangtze 
upes; 1949 m., Keturi szimtai 
dvideszimts penki tukstaneziai 
mainieriu pradėjo dvieju san- 
vaieziu nedarbo istraikas, jiems 
John L. Lewisas taip insake, 
kad jis galėtu parodyti savo 
nepasitenkinimą su James 
Boyd, kuris 'buvo paskirtas vi
su mainu valdžios direktoriu
mi, jis teįpgi sako kad tai bus 
ir prisiminius visu tu mainie
riu kurie mamose žuvo per 
1948 m. Taipgi ta diena pasnin
kas.

— Musu paviete randasi 
daug szunu kurie da neturi 
laisnu. Pavietas bus priverstas 
tuos .szunis nuszauti, jeigu loc- 
nininkai neiszims del ju lais- 
nus.

—■ Ketverge pripuola Szv. 
Longino, Tautines vardines 
Ruklis. Menulio prieszpilnis. 
Ir ta diena: 1917 metuose Ru
sijoje Bolszevikai nuvertė Cza- 
ra Mykolą Antraji, baisus su- 
miszimas ir skerdynes praside
da.
> ’— Vaitiekus Rogoviezius, 
kuris kitados gyveno Maliano- 
juje, bet' apie szeszi metai at
gal apsigyveno Locust Valley, 
numirė SubatoS ryta apie 
szeszta valanda slavo namuose. 
Velionis nėsveikavo per du mo
tu. Gimė Lietuvoje, atvyko iii 
Amerika 1906 metuose. Buvo 
angliakasis ir paskutini karta 
dirbo Peca kasyklose. Paliko 
savo pac-zia Edna, ir duktere: 
Edna, isz Washington, D. C. 
Laidos Utarninke, su apiego- 
inis Szv. Juozapo bažnyczioje 
ir palaidos in parapijos kapi
nes. Gra'borius Liudvikas Tras- 
kauskas laidos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Patricijo ir Szv. Abraomo, 
taipgi Marijos Septynių Suo
puliu, Tautines vardines Vai
dotas. Pasninkas. Ir ta diena: 
1360 m., Kryžeiviai pergalėjo 
Žemaiczius ties Kauno miestu; 
1802 m., Amerikos kariszka 
West Point Akademija insteig- 
ta; 1935 m., Hitleris supleszo, 
paniekina Versailles Taikos 
sutarti, ir ima vislus Vokieczius 
in vaiska, rengia didele armija.

— Subatos vakara, invyko 
Basket Ball rungtynes tarpe 
Mahanoy City, ir St. Clair nio- 
kykliu tymai, in Rockne Sve
tainėje, Allentown. St. Clair 
laimėjo 60 — Mahanoy City 58.

— Per nepaprasta orą, ser
ga daugelis, žmonių musu apy
linkėje.

— Vasario (Feb.) szeszio- 
likta diena, “Amerikos Bal
sas, ’ ’ radijo programa in pa
vergtus Rusijos krasztus, pra
dėjo ir Lietuviszkai kasdieni
ne penkiolikos minueziu pro
grama, siuncziama staeziai in 
Lietuva, isz New Yorka. Pro
grama yra siuncziama kasdien 
vienuolikta valanda isz ryto; 
tai reisz'kia Lietuviai paezioje 
Lietuvoje ta programa gali isz-

Prezidentas Harry Tru
mą nas su Major Generolu 
William J. Donovan, (vidu
ryje) ir Kunigužiu Daniel A. 
Poling, žiuri in didi paveiks
lą, kuris atvaizduoja, kaip 
tie keturi didvyriai kapelio
nai paaukojo savo gyvastis 
kad kiti iszsigelbetu kai j u 
laivas nuskendo per Antra 
Pasaulini Kara. Tie keturi 
kapelionai atidavė savo isz- 
sigelbejimo diržus kitiems

jurininkams ir kareiviams ir 
patys pasiliko ant skendan- 
czio laivo. .

Prezidentas Trumanas at
važiavo isz Vaszingtono, pri
būti szitoms iszkilmems.

Kapelionai buvo: vienas 
Katalikas, vienas Žydas ir 
du Protestonai. Jie žuvo ant 
Dorchester laivo.

Jiems paminklas pastaty
tas Philadelphijoje. Toje 
koplyczioje yra trys altoriai;

Katalikams, Protestonams. ir 
Žydams.

Kunigužis Daniel A. Pol
ing yra tėvas vieno isz tu 
Protestonu Kapelionu kuris 
žuvo ant to laivo.

Nors ežia randasi ir Kata
likams altorius, bet prie jo 
nebus galima laikyti Szven- 
tu Misziu, nes Kataliku Baž- 
nyczios instatymai uždrau
džia laikyti Szventas Mi- 
szias Protestonu koplyczioje.

SUĖMĖ 63
KINIECZIUS

Karabinas Buvo 
Tuszczias

KORĖJA. — Devyniolikos 
metu amžiaus Saržentas Leon 
H. Wales, isz Sayreville, New 
Jersey suėmė net szeszios de- 
szimts tris Kinieczius Komu-' 
nistus su savo karabinu, kuris 
buvo be kulku, tuszczias.

Saržentas Richard O. Gooch, 
dvideszimts keturiu metu am- i 
žiaus kareivis isz Portageville,1 
Missouri, sako kad taip atsiti
ko netoli nuo Wonju miesto.

“Mes ka tik buvome iszmu- 
sze daug Kiniecziu Komunis
tu,’’ Saržentas Gooch paaiszki- 
no, “kada Saržentas Wales isz- 
lipo isz savo kariszkos tankos 
apžiūrėti musu užimta vieta. 
Jis rado daug užmusztu Kinie
cziu, bet patemyjo kad vienas 
tarp žuvusiu guli ir tik; nuduo-' 
da mires. Jis nusistvere viena 
kitu Amerikiecziu apleista ar 
pamesta karabina ir ta Kinie
ti tuojaus pažadino. Tas Kinie
tis privedė Sarženta Wales in 
vieta kur szeszios deszimts du 
kiti Kiniecziai buvo pasislėpė. 
Kai Saržentas Wales visus

ka ten bumba sau po nose.
“Ka tu sakei, Scottie?” Jis i 

užklausė.
Kareivis William Scott, isz 

Pittsfield, Pa., jam atsake: 
“Asz tau nieko nesakiau, asz 
tik meldžiuos.”

POLICIJANTO
AUTOMOBILIUS

Užmusze, Suvažinėjo
Vaika

Paveikslu Gražuole

Nors Szvento Valentino 
szvente yra jau praėjusi, kad 
visi siunezia szirdeles ir mei
les žodelius, bet szita gra
žuole, Marilyn Monroe, nori

girsti septinta valanda vakare.! 
Panasziai yra siuncziama radi-! 
jo programas, žinias ir paaisz-' 
kinimus ir iii beveik visus ki-j
tus pavergtus krasztus Euro-i 
poje. Szitaip tikimasi kad nors, 
per radiją tie pavergtieji žmo-! 
nes nors biski dažinos apie tai 
kas darosi už tos “geležines! 
sienos.”

Shenandoah, Pa. — Matas 
Link, isz 37 Upper William 
Penn kaimelio, pasimirė Suba
tos ryta pas1 savo žentą ir dūk 
tere L. Ludziewski, nuo dušu-!

buvo szeszios deszimts keturiu 
metu amžiaus George, W. Man
sell isz Greenville, Pa.

Vienna. — Armijos sztabasj 
dar nieko tikro nėra praneszes, 
bet eina gandai kad-du Amer'-Į 
kiecziai, slapti armijos agentai 
dingo Vienuos mieste, ana san-| 
vaite. Kur jie dingo ar kas atsi
tiko dar nežinia.

PAMĖGINO
KARABINA

no. Atvyko isz Lietuvos 1902 Dvideszimts Komunis- 
metuose. Kitados1 dirbo Locust
Coal Co., Nr. 2 kasykliose. Jo 
pati Margarieta (Akuliute) 
mire 1922 metuose. Paliko trys 
dukterys: Violeta, pati Leo 
Ludziewskio, isz Upper Win. 
Penn; Mare, pati G. Kuliu, 
Ringtown, ir Ona, pati Henry 
Frenzel, Mahanoy City. Penkis 
brolius: Prana, Mata, Petra ir 
Juozą isz Shenadoro, Joną isz 
Mt. Carmel, ir daug arnikų ir
anukies, taipgi viena pro-anu- 
ka. Laidos Seredos ryta, de- 
iszimta valanda ir palaidos iii 
Kalvarijos kalno kapine s. G ra-į 
koriai Oravitz laidos.

Catawissa, Pa. — Ana diena, 
didelis sankrovis, prie Numi
dia kelio, prigulintis prie ūki
ninko Evon Abraczinskio likos 
sunaikintas per gaisra. Bledies 
padaryta ant $75,000.

Ashley, Pa. — Gerai žinoma 
gyventoja, Teofilą Balkuviene, 
nuo 25 E. Hartford uly., numi
rė Vasario 26-ta diena savo na
muose. Velione paliko didelia
me nuliudime savo vyra, sunu, 
trys dukterys, taipgi du aliu
kus. Likos palaidota Vasario 
28-1 a diena su Szv. Misziomis 
SS. Petro ir Povilo bažnyczio
je, Sugar Notch, devinta va
landa, ir palaidota in parapijos' 
kapines. Amžina ..atilsi.

Greenville, Pa.— Septynio
lika karu nusiverte nuo begiu, 
rieliu ant Erie geležinkelio ir 
susidaužė. Niekas nebuvo su
žeistas, bet vienas darbininkas) 
pasimirė nuo szirdies ligos. Jis ,

tu Pasidavė
KORĖJA. — Vienas Mari

nas, Saržentas, gryždamas nuo 
karo frunto su savo draugais,! 
norėjo iszmeginti savo karabi
na, nes buvo taip szalta kad jis 
bijojo kad jo karabino gaidu
kas nšbutu užszales. Jis, apsi
dairęs, pamate apszaudyta iri 
apgriauta tvarta, kuris iszrode

ALMANTAMS
SEKASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

šia Komunistus nustume ir la
bai daug j u iszžude per kelias 
dienas. Graiku divizijos kari
ninkai sako, kad jie labai ma
žai pasiprieszinimo isz Komu-į 
nistu sutiko; beveik visur Ko-' 
munistai traukiasi ir nestoja in 
kara. ■-

Ir Amerikiecziai dabar jau 
per daug nesiskubina, nes jie

jau pasimokino, kad per Strio
ga galima papulti ne tik in pa
voju, bet net ir in beda.

Anglai, Prancūzai ir Ameri
kiecziai isz keliu pusiu dabar 
daužo prieszo tvirtoves ir ardo 
jo eiles.

Nors dar vis baisiai szalta 
Korėjoje, bet dienos gražios, 
nedebesuotos, ir už tai musu 
kairszki eroplanai gali daug 
geriau pataikinti in prieszo 
tvirtoves.

tuszczias ir apleistas. Tas ma
rinas, paleido viena szuvi in ta vis szaud0 in prieszo tvirtoves, 
lauža, tik iszmeginti savo ka- Tie laivai priplaukia prie pat 
rabiną. Bet isz to laužo iszbego kraszto ir szauna in besitrau- 
daugiau negu dvideszimts Ko
munistu kareiviu, su iszkelto- 
mis rankomis.

Mus didieji kariszki laivai

ATĖMĖ PILIETYSTE

kianezius ar insikasiusius Ko
munistus.

Iszrodo kad, kol kas, viskas 
tvarkoj. Bet galimas daigtas 
kad prieszas rengiasi isz ku
rios kitos puses vėl pultis; gal 
jis tik laukia ir rikiuojasi.

Generolas Douglas MacAr- 
thuris yra pasakęs kad jis ne
sitiki kad mes galėsime užka
riauti Korėja, ar visiszkai su- 
muszti priesza, bet jis sako kad 
mes galime Komunistams tiek

LONDON, ANGLIJA. — 
Trys menesiai atgal Daktaras 
Klaus Emil Fichs kreipiasi in 
Anglijos valdžia praszydamas 
kad jam neatimtu kraszto Pi- 
lietyste. Szitas Daktaras Fuchs 
trisdeszimts devynių metu am-'___ o____ ___________
žiaus Vokietis mokslinczius,' nuostolio padaryti, kad jis bus 
buvo pasmerktas ir nuteistas priverstis taikintis.
ant keturiolikos metu in kale-Į Generolas D. MacArthuris 
jima, už savo kraszto iszdavi- aiszkina kodėl jis nesitiki per- 
ma. gales, sakydamas, kad kai ne-

Jis buvo tapes Anglijos Pi- galima visiszko karo priesz 
liecziu 1942 metais. ! Komunistu paskelbti ir kai

Dabar, kai jam ta Pilietyste jam nevalia kariauti priesz
buvo atimta, tai kai jis bus isz Kinieczius Kinijoje, tai tokis 

; suvaržymas neduoda progos 
pavartuoti visas musu armijos 
kariszkas jiegas. Jis sako kad 
kaip dalykai dabar stovi, tai 
prieszas puolasi, paskui pasi
traukia už savo rubežiaus ir 

i mums nevalia ji vytis.

kalėjimo paleistas, jis bus isz 
Anglijos isztremtas ir nuga
bentas in Vokietija.

— Kas stipriai jaueziai, 
silpnai galvoja; kas stipriai 
galvuoja, silpnai jauezia. ;

tuos Knieczius sugainiojo ir 
nuvede pas savo draugus su at- 
provintu karabinu, jis tik tada 
pamate kad tas jo karabinas 
yra tuszczias, visai be kulku!”

KAREIVIAI
MELDŽIASI

KORĖJA. — Kariszkas 
Amerikos automobilius važia-! 
vo per Komunistu eiles. Kulkos 
szvilpe isz visu pusiu. Dvide-i 
szimts szesziu metu amžiaus 
Amerikietis kareivis, saržentas 
Donald Christian, isz Taylor
ville, Illinois, szaude atgal in 
tuos Komunistus Įsg automofei-

szauti in vyro szirdi ir ji pa
vergti. Ji savo vėliausiame 
paveiksle, muving-pikeziuo- 
riuose, dainuodama, klausia: 
“Ar tu Mane Mylėsi Žiema, 
Kaip Mylėjai Pavasaryje?”

4 * 4 4 4- M- * 4- M- X- 4- 4- X- 4- 4- * 4- 4- *+4-+4- * 4- *

i L. TRASKAUSKAS j
5 —:— *
J LIETUVISZKAS J
★ G R A B O R IU S *
★ Laidoja Kunus Numirėliu. J
★ Pasamdo Automobilius Del J
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★ Laidotuvių, Kriksztyniu *
★ Vestuvių Ir Kitokiams *
★ :: Reikalams :: *
★ • ’ > 
★
★ 535 WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78 J
į MAHANOY CITY, PENNA. J

liaus užpakalio. Jis jszgirdo^************************
kad to automobiliaus draiverys Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Senos Kalėdinės Korteles

PHILADELPHIA, PA. — 
Vaikas isz Kensington buvo su
važinėtas ir pasimirė ligoninė
je. Ta vaika, szesziolikos metu 
amžiaus James Conroy, suva
žinėjo slaptos policijos virszi- 
ninkas, trisdeszimts trijų metu 
amžiaus John T. Toner. Vai
kas buvo greitai nuvesztas in 
Episkopaliu ligonine, kur jis 
ir pasimirė. Policijantas Toner 
sako kad vaikas netyczia iszbe
go ant ulyczios isz tarpu dvie
ju automobiliu ir kad jis pa
puolė staeziai po jo automobi
liaus ratu.

Dvi moterys isz Conshohic- 
ken apylinkes buvo sužeistos 
kai du automobiliai susimusze 
prie Elm ir Fayette ulycziu. 
Abi buvo nuvesztos in Mont
gomery ligonine.

BALSAS IN LIETUVA
NEW YORK. —Raidijo pro- 

grama, užvardinta “Amerikos 
Balsas” dabar yra siuncziama 
ir in Pabaltijos krasztus, sta
eziai in Lietuva. Szitoje pro
gramoje yra papasakojama 
Lietuvos klausytojams kaip 
Rusija užvaldė ir dabar Sovie- 
tina Rytu Vokietija, Rytu, Vi
durio Europos krasztus, ir 
kaip in tuos reikalus ir klausi
mus žiuri vakarines tautos; ko
kius žygius daro Sovietams isz 
ten iszkrapsztyti.

Sanraszyje su Paryžiuje pra
sidėjusia konferencija tarp tu 
keturiu Užsienio Ministeriu, 
buvo nupasakoti visi Sovietu 
Rusijos žygiai, kurie atvede 
visus prie dabartinio insitem- 
pimo.

Programos pradžioje yra 
praneszamos svarbesnes pa
saulio politikos žinios.

Džiaugsmas, kaip žiedas, ry
te pražysta, vakare nuvysta, 
bet po keliu dienu susikrauja 
naujas.

Price $2.00 s‘"‘"
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Dvieju metu Jackie Sex
ton žiuri in Panele Jetta S. 
Hendin, direktorka Vander
bilt Clinic ligonines, kuri 
jam rodo viena isz tu senu 
Kalėdiniu korteliu, kurios 
buvo tai ligoninei prisiuns- 
tos, in New York miestą. To
kiu korteliu žmones prisiun
tė daugiau negu dvideszimts 
penkis milijonus.

Ligoninėse slauges ir dak
tarai tas senas Kalėdinės 
korteles pavartuoja mažiems

savo ligonims, kurie su jo
mis bovinasi ir jas visaip isz- 
karpo.

Kas metai senos Kalėdinės 
korteles yra renkamos to
kiems tikslams.

Nebutu pro szali ir mums 
surinkti visas tas Kalėdinės 
ir Velykines korteles, kurias 
mes gauname, ir vietoj jas 
in gurbą numetus, surinkti, 
suriszti ir pasiunsti tokioms 
instaigoms.
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