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AR MES TAIP GREI
TAI PAMIRSZOME?

NEW YORK. — Amerikos 
kariszkas teismas Vokietijoje 
dar syki atidėjo mirties pa
smerkimą tiems septyniems 
Naciams, kurie taip žvieriszkai 
pasielgė su musu kareiviais be
laisviais, per kara.

Gal ir buvo reikalo atidėti, 
kad butu duota geriausia pro
ga jiems pasiteisinti, jeigu jie 
gali pasiteisinti, ir ju Byla, In-1 
statymą kuo geriausiai isztirr. 
ti.

Bet szitokis dėliojimas iri 
nuolatinis atidedimas parodo 
kad mes jau perszvelniai pasi
elgėme su tokiais prasikaltė
liais, kurie taip žvieriszkai pa-' 
sielge su musu kareiviais.

Tie septyni prasikaltėliai 
prasze kad j u pasmerkimas bu
tu atidėtas, kol jie turės progos 
kreiptis in Amerikos augsztes- 
ni teismą.

Visi mes gerai žinome kad 
Naciu teismas nieko panaszaus 
nebutu pavėlinęs.

Po visa Vokietija Amerikie
cziai dabar stengiasi kuo szvel- 
niausiai ir gražiausiai pasielg
ti net ir su prasikaltėliais. Ir 
patys Vokiecziai tokiam Ame- 
rikiecziu szirdingumui nepri
taria.

Keli metai atgal Vokiete, 11- 
se Koch, buvo teismo pasmerk
ta už neiszpasakytus žvierisz- 
kumus ant belaisviu kalėjime, 
in Buchenwald, Amerikos teis
mas ja tik ant keturiu metu 
padėjo in kalėjimą, ir paskui 
paleido. Bet kai tik Amerikos 
teismas ta Vokiete paleido, pa
ežiu Vokiecziu teismas ja tuo-
jaus paėmė ir dauug asztriau krauju.

me: Kas mus tenai taip baisiai 
invele!

Europos laikraszcziai duoda 
mums nors biski suprasti kas 
ten darosi ir kaip mes esame 
suvedžioti, kaslink Korėjos,

Kai visiems iszrode kad 
Amerikiecziai bus iszguiti, isz- 
stumti isz Korėjos,, visi Euro- 

apie
Amerikos’’ pralaimejima ir 

apie “Amerikos’’ klaidas.

Los Angeles miesto polici- 
j antai isznesza lavona septy
nios deszimts vieno meto 
Nathan Goldberg 
mu, kur jis buvo 
žudės.

Senis Goldberg
giai ir kruopszcziai prisiren
gė del savo nusižudinimo. 
Jis pirmiau iszdrukavo kelis

isz jo na
šavę nusi-

labai sau-

SUlCldt, 
Ml-IT ENTERi
i Hi S /j

j
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fe
szitokiu plakatus, persergė
damas visus kad jie neuž
degtu meczkiu ir per arti ne
prisiartintu prie jo namu, ir 
kad kai jie jo lavona užtiks, 
kad jie pranesztu policijai.

Jis nusižudė, kad jis galė
tu susieiti su savo žmona, 
Minnie, kuri pasimirė du 
menesiai atgal.

Laikas Susiprasti
Ar Mes Amerika Ar 

Tautu San junga?

nubaudė.
Tik kelios sanvaites atgal 

paskutinis Nacis, kuris buvo 
surastas kaltas už tas baisias . , ... ... . . .... 
skerdynes in Malmedy, iszsi- 
suko nuo mirties bausmes.: 
Reiszkia, nei vienas Nacis, ku
ris musu kareivius belaisvius 
nukankino ir suszaude in Mal
medy neužsimokejo už savo pos laikraszcziai rasze 
darbus su savo galva, nebuvo 
nubaustas mirties bausme!

POLITIKA Rusij a Sako
Kad Yra 

Nuskriausta
NEW YORK, N. Y. —
Jau dabar ima aiszketi visa 

ta politika Korėjoje ir Kinijoje
' ir dabar jau galima suprasti 
kas ten darosi ir kas atsitiko 
tenai, kur musu kareiviai ka
riauja ir krinta.

Czia buvo ^stengtasi susitai
kinti su Komunistu Kiniecziu 
Mao Tze-tung ir jo Ministeriu, 
teipgi Komunistu Chou En-lai.' 
Szita taip vadinama susitaiki- 1 .nima surengė ir paruosze vie
nas Anglijos biznierių didžiau
sias ir intakingiausias atstovas 
Kinijoje.

Anglijos didi biznieriai, jau 
keli metai atgal nusprendė kad 
Kinijos vadas Generalissimo 
Chiang Kai-shek bus sumusz- 
tas ir kad tautininkai bus isz- 
istumti isz valdžios. Tais szitie 
Anglai biznieriai
Chiang Kai-shek nusikratyti 

i ir prisilaižyti prie Komunisto
Mao.

O kai Chiang Kai-shek bus 
sumusztas ir Komunistas Mao 
jau paims visa valdžia Kinijo
je, tada Anglai tikėjosi ji prie 
saves prisikalbinti ir isz jo pa
daryti antra Tito, kuris, nors 
butu Komunistas, bet butu 
priesz Stalina ir Rusija. Ang
lai, taip mislindami, tikisi kad kad Anglai yra sulaužė Angli-

1 tas Komunistas Mao paskui jos-Rusijos, 1942 metu drau- 
! paskelbtu kara priesz Stalina giszka sutarti.
i ir Anglijos Imperija amžinai 
i gyvuos.

Szitokia Anglijos
į mums yra jau kasztavus apie yra tik tokios, kokios jos buvo TfCCZ13S P3S3lllilliS K3F3S’ 
szeszios deszimts tukstaineziu 1939 metuose, kad Rusijos ar- ' _ .

Anglijos Politika Mums Yra Jau 
Kasztavus Apie 60,000 Karei
viu, Žuvusiu Ir Sužeistu Korėjo
je; Senmerge Numirė Nuo Bado 
Verta $50,000 Camden, N J.;

nutarė to Amerikiecziai Užėmė Seoul
SOVIETAI WASHINGTON, D. C. — Senatas nu-

NUSISKUNDZIA balsavo pavėlinti valdžiai siunsti keturis di- 
london anglija. - vizijas kareiviu in Europa. Ten dabar jau

Isz Maskvos atėjo dar kitas randasi dvi mUSU pillIOS divizijos.
laiszkas in Londoną. Tokius . . ,
laiszkus Maskva siuntinėja: lai reiszkia, Amerika turės Europoje 
nuo praeitu metu. szeszias divizijas vaisko.

Rusija prikaiszioja Anglijai,
Buvęs Prezidentas Herbert Hooveris Se

natoriams sako, kad tokis žingsnis yra bai- 
Kremlinas nusiskundžia kad sjaį pavojingas, HCS kai HICS pasmilsime

Rusijos armijos yra dabar la- . . „ , . ..
politika bai sumažintos, kad jos dabar tlCK S3VO Y31SK0 III ItU10p3, t31 ^311 pi3-

Jis sako 
kareiviu, žuvusiu ir sužeistu mijos turi tik pusiau tiek, kiek kad mums nereikia ten visai siunsti savo 
Korėjoje Bet ir musu valdiniu- Anglija, Amerika ir Praneuzi-R j j b t vienatine VlItlS
kai prie tokios politikos pnsi- ja sykiu turi. ’ ’
deda ir jai pritaria. Jie sako, 
“žiūrėkite in Tito. Jis su Sta
linu susipesze. Taip bus ir su 
Mao.’’

Bet kai j u būva užklausiama 
Sanjungoje jos delegatai dra- įug jeįgU tas Mao nesusi- 
siai stoja ir insako Amerikai 
kas reikia daryti ir kas nevalia 
daryti. Indijos delegatai ant 
kiekvieno klausimo Amerikos 
delegatams prieszinasi ir stoja 
su Rusija. O tuo paežiu sykiu 
reikalaute reikalauja kad 
Amerika juos ubagams duonos pamatyS kad tokie spėliojimai 
duotu.

Anglijos valdžia mums insa
ko ka mes galime daryti Korė- yra Stalinui isztikimi ir jam

ro eiga ir tvarka.
O dabar, kai eina gandai kad 

bus kokia nors sutartis, kad tie 
Komunistai eis in derybas, tai 
ir vėl tos Tautu Sanjungos de-' 
legatai stoja in pirmas vietas 
ir nori pasakyti Amerikai kaip 
ta sutartis turi būti sudaryta.

Jeigu kuris isz musu skaity
toju dar netiki, tai mes praszo-1 
me tokiu skaitytoju tik pažiū
rėti in Indijos kraszta: Indija 
dar neturi nei vieno kareivio

NEW YORK, N. Y. —
Nėra, jokios abejones kas da

bar visa ta nelemta kara veda 
Korėjoje. Bet mes tikrai abe
jojame ar kas, galėtu mums tik
rai pasakyti: Kas visa ta Ko
rėjos karo tvarka veda?

Mes gerai žinome, kas už vi
sa ta kara moka ir pinigais ir

Bet mes nesupranta- ant to Korėjos frunto, o Tautu

pesz su Stalinu, tai jie nieko 
neatsako.

Kiek dar musu kareiviu turi 
savo krauja iszlieti Korėjoje, 
pirm negu musu valdovai ir 
musu Apsaugos Sztabo nariai 
ir musu Prezidentas susipras ir

LONDON, ANGLIJA. —

1
Czia, szita syki negalime liko tik padangėse ir ant mariu. Jis no- 

ri ,kad Amerika daugiau pinigu pa- 
nepasako. skirtu del kariszku eroplanu ir kariszku laivu.

Jeigu Anglija, Amerika su
Prancūzija turi isz viso penkis Jis teipgi sako, kad Prezidentas Tni- 
milijonus kareiviu, tai reiszkia ......
kad Rusia tari tik pustrečio 11131138 neturi lllgallOJHllO SlUIlStl fflUSU VaiS- 
milijono.

Visi Atlanto Sutarties krasz- 
tai sykiu turi puspenkto mili
jono kareiviu isz viso.

Sovietai ir Komunistai

ka in Euroua be Senato - Kongreso sutikimo.

Senatas teipgi nustatė, kad tik per tris 
nie. metus vyrai bus imami in vaiska, bet tai

’ yra tuszti ir niekam neverti? Į kam neleidžia dazmoti kiek k - Jnazal ^a af njefc0 nCFeiSZklB, HCS jeigll
Visi tie Kinijos Komunistai riuomenes jie turi, bet Tautu „ i J b

• ; Sanjungos atstovai sztai kaip J)US peiksiąs pO tHJU Hietll, KongFeS3Sg3-
Ar mes jau taip greitai pa- Bet kai Generolas MacAr- joje, ir kokia taika ar sutarti tarnauja. Jie dar nei viena sy- H^ja- Pati Rusij'a turi apie ke loJLn

mirszome tuos baisius žvierišz- thuris prasimusze ligi Yalu mes turime padaryti, bet tuo ki nėra pasiprieszine Kremli- ^Ulls mi ^onus’ ovle^u uzim 1 P I? ’ P J •
kumus? Ar mes jau neskaito ! upes, kur ji Tautu Sanjungos paežiu sykiu nenori užkibinti nui.
me kaipo prasikaltima visai batlaižiai sustabdė, kol Komu- Kiniecziu Komunistu, kurie žu- U
žmonijai, žudyti belaisvius? nistai Kiniecziai galėjo atsi- do Amerikieczius kareivius, ir, rikos Generolai vis rūpinosi
Ar skerdynes vergu kalejimuo- peiketi ir szimtus tukstaneziu kur-ne-kur, viena kita ir Ang-

Per visus kitus karus, Ame-

daug daugiau ginklu pavartuo-

Komunistiszku valdžių krasz-' 
tai, daugiau kaip milijoną: 
Raudonoji Kinija daugiau 
kaip penkis milijonus.

Kai Maskva aszaras

Dabar Vaszingtone beveik visi ginezina- 
si apie ta klausima: Ar siunsti musu ka- 

lieja, reivius iii Europa ar ne? Bet matyti kad
V4.J XX V D V į U XXCVXV J AXXX UI V ~ a* v v v —    ,    —  o vv a vv vi a w v — -

se uiiimi jau nieko nereiszkia? kareiviu daugiau pristatyti, lijos kareivi tie Anglijos drau- ti, kad mažiau Amerikiecziu 
.............................   pražūtu ant karo lauko, bet da- nusiskusdama kad R tlk CZja tlJSZCZiSS khusilUBS, HCS Piezideib

Ir prie viso to kvailumo, dar bar iszrodo kad musu ponai siau tiek kareiviu turi kiek
Vaszingtone, del savo durnos Anglija, Amerika ir Prancuzi- t3S Tniffl3n3S S3ko, k3(I JIS SHIHS 1F SllHb 
Politikos sutinka paaukoti mu-'ja sykiu, tai tegu prie savo ka-' • „ L.
su kareivius, kad pataikavus riuomenes priroko j a ir tuos^ZI3’ d3U& ZIUOIHU t3fll pFlCSZlHBSi 1F

Europos laikraszcziai didele- gai Kiniecziai nugalabina, 
mis raidėmis rasze apie “Tau
tu Sanjungos’’ pergale.

Nors Amerika pristato be- 
! veik visus kareivius Korėjoje,

O gal. mes norime pasigerinti 
Vokiecziams ir juos prisivilio
ti prie saves. Szitokis pataika
vimas mums nieko gero ne
duos.

Teisingumas reikalauja kad ir Amerikos yra visi ginklai ir 
szitie Naciai turėtu visas pro-' visi pinigai tam karui, keli sve- 
gas pasiteisinti ir pasiaiszkin- timtaueziai delegatai Tautu 

(Tasa Ant 4 Puslapio) JSanjungoje nustato visa to ka-:

ir musu valdžios sztabas prisi
deda su savotiszka kvailyste, 
sakydamas kad sutarties san-saKydamas Kad sutarties san- su Kareivius, Kao. pavadavus uuvwvuco p^vauja n vuuo
lygos turi pareiti isz Tautu savo prieszams. Dabar ne Ge- krasztus, kurie jai sziandien PreZ. TniHUMlO nUSistatyUlU nesutinka.
Sanjungos. nerolai veda kara, bet tie musu kaip tikri vergai tarnauja.

Mes tik tiek isz visu tu moks ponai, Politikieriai, kurie Rusijos garsus raszytojas,Mes tik tiek isz visu tu moks ponai, Politikieriai, 
(Tasa Ant 4 Puslapio) i Vaszingtone tupi!

Rusijos garsus raszytojas, 
(Tasa Ant 4 Puslapio) SKAITYKIT - “SAULE” - PLATINKIT
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j^-Girdet SAPNORIUS
Eina gandai kad Robert Wil

liam Weiner, mažai žinomas 
Komunistas Amerikoje, yra 
Sovietu Rusijos vyriausias at
stovas Amerikoje. Jis yra ba
getas biznierius, niekados ne
dalyvauja Komunistu susirin
kimuose, bet per jo rankas eina 
visi Komunistu Partijos Ame
rikoje pinigai.

Keturi laikrasztininkai, ku
rie dirba “Newsclay” laikrasz- 
czio redakcijoje, in Long Is
land New York, norėjo parody
ti visiems kad prieszas gali at- 
veszti sprogstaiiczia atomine 
bomba in New York miestą, ir 
kad niekas tokius prieszo agen
tus nesugaus.

Visi keturi nutarė, kaip tik 
taip ir padaryti. Jiei pasidarei 
taip vadinama atomine bomba, 
kuri tiek svėrė ir tokio dydžio 
buvo kaip tikra atomine bom
ba. Ta savo “bomba” jie uždė
jo ant laivo apie deszimts my
liu nuo uosto.

Paskui, nakezia visi keturi' 
iszplaukę su mažu laiveliu prie 
to didelio laivo, pasiėmė ta sa
vo “ bomba” ja atsivežė in uos-Į 
ta, inside jo in automobiliu ir 
nuveže ja in pat New York 
miesto viduri. Tuo laiku lai
vyno sargai turėjo siergeti ta 
uosta, bet nei vienas szitu laik- 
rasztininku nesustabdė, neuž
mato ir nieko apie jo darbu ne
žinojo.

L aikrasz t ininkai ip asi rinko 
vieta ant to uosto, tik deszimts 
myliu nuo tos vietos kur 1942 
metais Naciai buvo priplaukė 
su submarinu.

Kai jie paskelbė ka jie buvo 
padare po' pat nosimis musu 
sargu, Kongresmenai ir kari
ninkai isz savo saldaus miego 
pabudo ir tuojaus pradėjo pri
žadėti kad sargyba bus padvi
gubinta. Bet kad ir bus dvigu
bai sargybos, vis dar nebus ga
na. Per ana kara buvo 171,000, 
o dabar turime tik 28,000 sar
gu.

Laikrasztininkai Kirk Price, 
Dick Morseman, Bob Pfeifle ir i 
Bob Hollingsworth czia ketino 
tik szposus iszkriesti, bet jie 
iszgazdino visus musu virszi-! 
niūkusi. Jie savo szitus szposus 
iszkriete ta pa'ezia diena kada 
Prezidentas Trumąnas buvo! 
paskyręs Admirolą Chester Ni-( 
mitz, kaipo virszininka komi
sijos, kurios darbas yra Vidaus 
apsauga.

Sr. 283 Paveikslais
160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5% col. 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., 

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

To miestelio žmones sako 
kad tas upelis iszdžiuvo priesz 
pirma pasaulini kara, ir pa
skui vėl pradėjo teketi po to 
karo. O paskui, priesz antra 
pasaulini kara jis vėl iszdžiu
vo. O dabar, kai tas upelis vėl 
pradeda teketi,

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Pajieszkomi Asmenys

Balsaityte-Jurgaitiene, Agie j 
ir vyras Jurgaitis, Jonas, gy-Į 

j vena Waukegan, Ill., ir jos ®e-| 
tai visi tie> 

žmones sako kad treczio pašau-!
linio karo negali būti.

vistiek brangsta, nepaisant to 
kad buk valdžia yra nustaezius' 
kasztus.

Beveik visi dabar yra susi
rūpinę apie Rusija Europoje, 
ir laukia pažiūrėti kada Sovie
tu Rusija pradės tenai kita ka
ra. Bet labai galimas daigtas 
kad Sovietai visiszkai gali pa
sitraukti isz Europos visai be 
karo. Rusija kelis sykius pra
eityje pasitraukė isz Europos 
ir veržiesi in Azija. Mes nesa
kome kad taip bus, bet taip ga
li atsitikti.

suo Balsaityte, Ona.
Baltruszaitytes, Gertruda if

1 Ona, isz Meisztu km., Bubleliu
I

vl., Szakiu ap.
Beliauskas, Antanas, Juozas, 

ir Konstantinas, isz Kiczkelio 
km., Alytaus ap.

Boleviczius (Bolysj, Domi
nic; jo tėvas kilęs isz Merkines.

Bolys (Boleviczius), Domi-

vi.

Jo-

Tevasi; Imk, Kaziuk, asuoti 
ir parneszk alaus.”

Kaziukas: “Pinigu tote?” ’
Tėvas: ‘ ‘ Pinigu... Už pini-

' gus kiekvienas pa.rne.sz. Par-
' neszk be pinigu, tai busi vy-į
i tus.” Į

Kaziukas': (iszeina paskui aic: jo tėvas kilęs isz Meikines. 
sugryžta ir padeda, tuszcziaj 
asuoti ant stalo.) “Na, teve, 
eik dabar ir gerk ’ ’

Tėvas: (žiūrėdamas in 
ti) “Ka-gi gersi, kad 
ežias!

Kaziukas':

asuo-
tusz-

He, isz pilno 
kiekvienas gali gerti. Gerk isz 
tuszczio, tai busi vyras.”

Czulkys, Jurgis isz Stankai- 
cziu km., Klaipėdos ap.

Drasutis, Stasva, ir jo brolis, 
isz Ubagiszkiu km., Gruszlau- 
kes par., Darbėnų yl., Kretin
gos ap.

GinczauskaiteS, Miniotienės,
Pranciszkos, ir Minioto, Juozo,
dukterys Miniotaites, praszo-1 of Lithuania 41 West 82nd St. 
mos atsiliepti. Motina kilusi isz New York 24, N. Y.

Terese, isz Kėdainių ap.
Szidlauskaite, Konstancija 

isz Reketijos km., Liubavo 
Marijampolės ap.

Skirtenko (Kartenka), 
nas, gyvenosi Brooklyne.

Skyrys, Hendrikas isz Skau
dvilės.

Sunelis-Sunelaitis, J uozas, 
isz Czekiszkes vl., Kauno ap., 
gyvenęs Betygalos vl. Raseinių 
ap.

Surkevicziute, Julija.
Surkevicziute, Sankowsky, 

Terese, isz Kėdainių ap.
Sventickas, Antanas, isz 

Maiszymu km., Rudaminos vl.
Želvys, Vladas (Walter) isz 

Padubysio, Raseinių ap.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General

Pypkes Durnai

Advokatu komisija nori kad 
valdžia uždraustu Komunis
tams advokatams kreiptis in 
teismą ir užstoti už kitus Ko
munistus teisme. / \ __ ••- • •

Onute—“Mama, Vincukas 
inkando man in uosi!”

Motina — (bausdama Vin
cuką) “Del ko pats ne kandi 
in nosi ? ’ ’

Vincukas — “Kad nepasie
kiu!”

Saint Louis mieste, teisėjas 
James E. McLaughlin, supyko 
ir pasipiktino, kad tiek daug 
žmonių gauna divorsus, persi
skyrimus isz tayistvos ir pas
kui už keliu dienu vėl apsiže- 
nija. Jis dabar pranesza vi
siems kad tie, kurie jo teisme 
gauna divorsa, negali ženytis 
per trisdeszimts dienu. Jis pa- 
aiszkino, kad sulyg savo teis
mo konstitucijos jis gali at- 
szaukti divorsa per trisde
szimts dienu, ir už tai, niekam 
nevalia antru sykiu apsiženyti 
nors per ta menesi. Jis sako, 

■ kad jis negali tikėti kad poniu- 
Į te taip greitai susirastu savo 
Į szirdies antra dranga po divor- 

so, kad ji norėtu už keliu die
nu vėl ženytis.

Nors dar vis eina gandai kad 
Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas gal bus paszalintas, 
bet su Prezidento Trumano pa
tarimu, yra rengiama daug su
sirinkimu ir prakalbu Achesb- 
nui del szio. pavasario.

Kongreismonai ir Senatoriai 
labai pasitiki ant Eisenhowe- 
rio, bet nenori nei kalbėti su 
Acheson u.

Kataliku Bažnyczios Kardi
nolu Kolegija dabar turi tik 
penkios deszimts viena Kardi
nolą. (Paprastai szita kolegi
ja sudaro septynios deszimts 
Kardinolu). Eina gandai kad 
JSzventas
naujus Kardinolus, 
bus isz Amerikos.

Detroit mieste, keturios de
szimts vieno meto amžiaus Ha
rold Tebau užsimokėjo penkios 
deszimts doleriu baudos', kai 
jis stengiesi gryszti in savo de- 
ganezius namus, pasiimti bon- 
ka sznapso. Kai tiesėjas Geor
ge Murphy dažinojo: Kodėl tas 
Harold Tebau peszesi su ugia- 
gėsiais ir norėjo gryszti in savo 
deganezius namus? Jis supy
ko ir už ta bonka sznapso, kuri 
sudege tame gaisre, uždėjo 
penkios deszimts doleriu bau
da.

'Chalfont St. Giles,
miestelis Anglijoje. Czia žmo
nes .sako, kad jie tikrai žino'

Kuomet Buvo Pinigu

Kokia laime asz turėjau, 
Kuomet buvo pinigu! — 
Visko pilnas — ko norėjau; 
Nemacziau bedu, vargu. 
Gerbe mane visi žmones, 
Ir jaunimas, ir seni;
Teike savo man malones, 
Draugiszkumo kupini. 
Geriau alų, geriau vyną, 
Valgiau vien tik kas gardžiau: 
Pamylėdavau mergina, 
Ir kasdien jaucziaus smagiau. 
Kur lankiausi, kur buvojau, 
Žmones szauke man “ura!” 
Bet, kai pinigu nustojau, 
Tai ir niekojau nėra...
Nėra vyno, nei degtines, 
Nei kaimynu, nei draugu. 
Likau visur paskutinis, 
Kai likau be pinigu!

— Sakoma, kad isz juoki
uosi budo, galima pažinti žmo
gaus būdas.

mažas!

Tėvas paskirs kelis1 kad treczio pasauline karo ne- 
Gal keli bus, nes mažas Misbourne upe

lis vėl pradėjo teketi. Jis sa
ko, kad szitas' upelis vis isz- 
džiusta priesz didelei nelaime.Darbininku unijos grasina

straikuoti jeigu valdžia nepa- Szitas upelis buvo iszdžiuves 
vėlina, jiems pakelti algas. net nuo 1939 metu. O dabar

LUniju vadai, sako, kad viskas jau vanduo vėl tenais teka!

Szilales par., Tauragės ap.
Girždas.
Gružinskaite-Pažiene, Elz

bieta. /
Jurgaitiene-Balsaity te, Agie,

Onos Kundrotaitės (Anna 
Condrat) Palikimas

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

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

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo. 
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. 15 c.

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 dejus, Kaip Kuzma Skripko- 
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 pasakosi
mi, Eilės, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

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

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

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka 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, Tanias, 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.
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 

aniszka lazdele, Boba kaip ir tyre, Prigautas vagis. 60 pus.

Malkiaus, Iszklausyta 
vargszo, Geras Medėjus.

172 Dvi istorijos apie

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

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs 
malda 
15c

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

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

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

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

No. 176V2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me-

Gimines 
ir vyras Jurgaitis, Jonas, gy- Jankaicziu 
vena Waukegan, III., ir jos. se-| gyventojus 
šuo Balsaityte, Ona.

Juszka, Feliksas ir Vincen
tas isz Sedos vi., Domenu km., 
Mažeikiu ap.

Kaluževiczius, Aleksas ir Jo
nas, isz Domeikiemio km., Aly
taus ap.

Kartenka (Skirtenko), Jo
nas,' gyvenęs Brooklyne.

Krauzą, Jurgis isz Dauglan- 
kiu km., Tauragės vi.

Labunovskaite.
Miniotaites, dukterys Pran

ciszkos Miniotienes-Ginczau- 
skaites, ir Juozo Minioto. Moti
na kilusi isz Szilales par., Tau
ragės ap.

Mockus, isz Nausėdų kaimo,
Darbėnų vi., Kretingos ap., 
yra dirbąs augliu kasyklose.

Pežiene-Gružinskaite, Elz
bieta.

Pilkowski, Gottlieb ir Wil
helm, kila isz Lietuvos ar ju in- 
pediniai.

Szalnius, Antanas1.
Sankowski, Surkevicziute,

Turn your table lamps 
into MODERN 3-LITES 
for far better light

B. Screw on Improv-o-lite

A. Remove old wiring.

c. Clamp on plug.
That's all

$9-96
Complete with 

3-way Bulb 
Tax included

(^ONOWATT

IMPROV-A^LITE
LAMP WIRING KIT

Adapts ordinary table lamps to use the 
NEW WHITE 3-way Bulb. Three levels of 
evenly diffused, indirect light for better 
over-all lighting . . . and softer, brighter, 
glare-free light for reading.

EASILY INSTALLED
Easy as A-B-C. Just three simple steps- 
You need no tools ... no electrical con
nections to make.

SEE YOUR LIGHTING EQUIPMENT RETAILER

PENNSYLVANIAJPOWER & tlCHT COMPANY

apie. 
apie 
15c 

apie

rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

Kitokios Knygos
ar žinantieji apie 
km., Raseinių ap.
Kundrotus (Con

drat): Karoli, Karole, Kon
stancija, Katra (Katie), Juze
fą, (Josephine), Jurgis (Geor- 
gie) ir Antanina, praszomi at
siliepti in Consulate General of 
Lithuania, 41 AV. 82nd St., New 
York, 24, N. Y.

Jono Urbanavicziaus Isz Vi- 
szakiu Rudos Palikimas

Jieszkomi gimines arba ži
nantieji apie Urbanaviczius: 
tęva Joną, motina Eva (Pąlta- 
navieziute), broli William 
(Vinca), seseri Margareta. Gi
mines isz motinos puses: Palta- 
naviczihi Petras, Jonas ir 
Auna. Atsiliepti praszome in: 
Consulate. General of Lithuania 
41 West 82nd St. New York 24, 
New York.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 

kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

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), 
I talpinusi sekanti skaitymai:
Ha isz maisžo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga-į 
linga ypata galybe meiles, Ra-j 
gi 
visos bobos, teipgi juokai, ro-! 15c.
dos, trumpi pasakaitymai ir t. No. 16o Keturiolika istori- 
t. 52 puslapiu. 15c. ju apje p0 Onytės lai-

No. 112 Trys apysakos apie me, Per neatsargumu in balta 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Kristupą, Juokingi szposelei, Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
Kaip traukt giliukningui eini-. mirimą, saule, menesi, žvaigž- 
ki ir kiti szposelei. 20c. į dės ir kitus dangiszkus kunus,

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos 
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
liau skio, su nekurais naudin- ... • « gaiš padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus » 
arba Pasibudinimas
rnislinimo 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. |5c.

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tifi 
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. 
VbA 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.S 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A,
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Istorija Apie Joną Padumi
(Tasa) priėjus prie lango Narimantie- 

ne.
Baisi žinia visiems lyg žada 

atėmė: stovėjo nežinodami kas 
pradėti.

— Moters nesekite viską 
isz kambariu in soda, o vyrai 
kibirus ir greieziau gesinkit 
ugni! Pirmas atsipeikėjo ir su
sivokė Unguraitis.

—- Onute, mieloji, tu nebi
jok, asz su tavim, neiszsigask. 
Vįeszpatiesi valia! Eik prie ma
mytes, raminki ja. Gal pavyks 
užgesyt.

— Tik saugokis, Juozeli. 
O, vereziau neeik! Instintyvisz- 
kai sugriebė jo rankas, pama- 
czius per Įauga vėjo neszamas 
liepsnas ir stulpus kibirksz- 
cziu.

— Nebijok, man nieko blo
ga neatsitiks, pabueziavo su- 
žiedotines rankas ir tekinas nu
bėgo prie gaisro.

Visa kietis buvo apimta liep
snų, Stenktis ineit ka nors isz- 
neszti butu buvusi beprotybe. 
Vyrai viens kitam insakydanji, 
už viens kito grudamies nebu
vo dažni pradėjęs gesinti. Rė
kaudami, tekini žmones isz vi- 

’ su pusiu rengiasi prie gaisro.
— Vyrai, vistiek jau nega

lima užgesyt! Saugoti kitus 
trobesius, -suszuko Unguraitis. 
Tuo tarpu lyg pasitycziodamas 
isz jo žodžiu, durnu ir ugnies- 
milžiniszkas kamuolys iszkilo 
ant stogo.

Praslinkus keletą minueziu 
jau ir kluonas liepsnojo. Greti
mai s’tovincziuose tvartuose

Vytautas nenusirenges griu
vo in lova. Nespėjo Jonas iszei- 
damas uždaryt duris, jis jau' 
knarkė visa gerkle. Jonas keti-Į 
no eiti sodan miegot, bet vie-! 
ton to iszejo už namu, pastove-! 
jo valandėlė, pajieszkojo kažin-1 
ko kiszeniuose ir, nemaloniu^ 
szmeklu varomas, pasileido 
bėgti. Palta ir kepure buvo pa
likes kely, tai gana szaltas ve-' 
jas ji pergale. Bet jis nejautė 
szalczio, nejautė nieko daugiau 
tik alkoholio uždegtu jaunu 
kerszto troszkima, tik baisia 
pagiežia. Sunkiai perlipo Na
rimantu sodo tvora. Kamba
riuose per adarus langus szvie- 
te žiburiai, girdėjo linksmos 
kalbos. Skambus jausmas, taip 
pažystamas juokas privertė ji 
sudrebėti. Nesulaikomos jiegos 
traukiamas priėjo artyn. Prisi
glaudė szaly lango auganezio 
didelio erszkecziu krūmo. 
Kambary keletas jaunu mer- 
gaieziu ir vaikinu susipiete ta
rėsi, ka pradėt žaisti. Apie 'se
nuosius Narimantus sėdėjo 
Onutės diedienes, dėdės, tetos 
ir kiti artimieji gimines. Prie 
pat lango stovėjo auksaplauke, 
balta, szilko suknele pasipuo- 
szusi mergaite. Po vienas kito 
•skabiojo saulutes lapelius: ka
žin ka 'spėti, bure.

— Ka nori atspėti Onyte? 
Tarė prieidamas a u k s z tas 
juodbr uvas vyriszkis.

— Tai paslaptis, Juozeli, 
nesakysiu, pažvelgė in ji ilgu .

nnri' girdėjosi barnus galviju riks
mas, arkliu žvengimas. Nepai
sydamas pavojaus p. Ungurai
tis atidarinėjo tvartu duris isz- 
leisdamas ir iszvarydamas gy
vulius. Nieko nepagelbejo vi
sos pastangos! Ir kluonas ir 
tvartai sudege. Praslinkus ke
lioms valandoms, vieton gra
žaus Norimantu ūkio, riogsojo 
krūvos iszmetytu nuodėguliu, 
stovėjo lyg rudens szalnu ir 
audru pakasti medžiai, pajuo
dę ir be lapu.

Paliko tik vienas gyvenama
sis namas. Ir tas tik Ungurai- 
czio drąsumu iszgelbetas. Se
noji Narimantiene iszsigandusi 
gaisro sunkiai susirgo.

Gaisro priežasties niekas ne
žinojo. Kilo invairiu invairiau- 
siu kalbu. Kaip paprastai pa
sauly, dauguma szirdv džiau
gės isztikusia kaimynu nelai
me. Dauguma pirmiau pavyde- 
jusiu besiperszančzio Padumiu 
Jono, dabar piktai juokėsi.

— Tur ‘but nagus graužiasi, 
kad neejo už Padumio! Na, ži
noma, dabar Padumis in ja ne
žiuręs.

Taip kalbėjo kaimynai, bet 
Jonas kitaip galvojo. Jis nie
kaip nesitikėdamas nepasiseki-

gilumu žvilgesiu. Būtinai nori 
žinot? Asz klausiau nebylio li
kimo, ar yra sziandien kas nors 
už mane laimingesnis ? 1

•Sujudėjo' erszkecziu szakos, 
pasigirdo sunkus žingsniai, bet 
niekas to nepasitebejo. Kažin 
kokia szmelka praslinko Nari
mantu sodan, niekas nebutu 
pažines, kad tai buvo Padumiu 
Jonas. Iszsidraike, susivėlė ilgi 
laukai, nevaldomo pykezio isz- 
kreiptas veidas, sugniaužtos 
kumsezios, butu privertė kiek
viena su pasibaisėjimu trauk
tis jum isz kelio.

— Laiminga ji! Laiminga
atstumusi mane! Tu laiminga, 
o isz map.es juokiasi, pirsztais 
bado draugai ir pažinstami! 
Bet palauk! Asz nedovanosiu!

Gyvuliszkas pasitenkinimas 
buvo jo veide, kai po kiek lai
ko jis vėl perlipo Narimantu 
tvora ir szlitiniuodamas nuėjo 
namon. Niekas jo neinate, net 
szunes ne kiek nesulojo.

gTeit
Da tik

— Argi jau taip 
szvinta? Negali būti, 
puse pirmos. Bet taip szviesu.

— Jėzau, Marija! Kietis 
dega, suszuko ne savu balsu

mo da karta pasipirszo Onutei. 
Bet koks baisus kaimynu nu
stebimas, kai szi karta Onute 
griežtai jam atsake.

— Kvailas tėvas mergsziai 
visa valia duodamas. Na ir ka 
jie darys? Juk argonomas kaip 
•stovi, tai brangus: be cento ki- 
szenyje, tėvas -senas ne jam rū
pintis naujais trobesiais. Nueis 
už niek szitoks ūkis!

kimszte prikimszusi žmonių. 
Lauke atvažiuojant jaunuju. 
Visi, mat norėjo pamatyt jau
nąja pora, apie kuria tiek daug 
kalbėta.

— Atvažiuoja! Jau atva
žiuoja! Suklego in szventoriu 
is'zsipylusi minia. Tiėls atviro
mis szventoriaus durimis su
stojo visa eile briku, faetonu.

Skęstanti baltam szyde, rutu

tarnas mirsztanczio nusidėjė
lio iszpažinties.

Iszejus kunigui ligonio lova 
apsupo gimines, pažystami ir 
buvę draugai.

Jis tylėjo gulėjo užmerkęs 
akis, retai ir sunkiai kvėpavo. 
Motina vis klūpojo prie jo lo
vos.

— Neverk, mama, sunkiai 
isztare ir apvede susirinkusius

Ant Gavėnios

Praslinko pora menesiu. 
Gražu pradžioje rudens Nedel- 
dieni buvo sutartos p. Ungurai- 
czio ir Norimantu Onutės ves
tuves.

Parapijos bažnyczia buvo

* 4 X-»4->4-4-4-4-4- 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4

kvepiancziu lelijų ir rožių bu-

atsi-
ran-

tarp

SAPNAS MOTINOS
----------—-------------- {

SZVENCZIAUSIOS
’ _ Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Mbtinos Szvencz.

Į

/ JR,JaMB- A;
\ Sapnas Motinos Szven-

1 cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei

/ Batanijos, bažnyczioj |
1 Szv. Mykolo Arkaniuolo. į

Knygos Did. 3%x5% col. J
1 m! TIKTAI, 25 Cts.

1 •
SAULE PUBLISHING CO., ’
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In viena Illnioju miestą 
nukeliavau, 

Kokius triksus ten bobos 
iszdaro, 

Kaip visus vyrus in darbu.
iszvaro, 

Taigi, sueina visos bobeles in 
_ viena pleisa,

Traukia gėrimą, 
Ir vakare eina namon 

pripūtė, 
Sztai, viena kita vedasi, 
Kaip ūkininko antys.

O kada ju vyrai isz darbo 
pareina,

Ir in nameli inejina, 
Tai taikiai neranda savo 

moterėles, 
Nei iszvirtos vakarienes, 

Tai vyrueziai beda ir negerai!
Yra ten da viena bobela, 

Kuri kazyruoje per nakti, 
Geriau kad savo szeimynele 

prižiuretu,
O ne kazyruotu.

Jeigu tokios motinėlės, 
Tai bus puikos ir ju 

dukreles, 
Jeigu tas vyrelis katras 

apsives, 
Tai gyveninio gero neras, 

Ba jeigu motina 
apsileidus, 

Tai da bus niekesne ir 
dukrele.

* * *
Aplaikiau laiszka nuo vyrelio, 

Kur skamba szitaip:
V rename miestelyje, 
Pikta dvasia gyvena, 

Ėdasi per nakti ir diena.
Riksmai dideli darosi, 

Rodos žveriai ten ėdasi, 
Tikrai negražiai darote, 

Jeigu toki gyvenimą varote, 
Da gal Dievas jus apleis, 
Ir didele bausme užleis,

Jeigu nepaliausite, 
Tai mano žodi paminėsite, 

Paminėsite mane vyrai.
* # *

Jau gana su tokia 
mergele, 

Katra labai liežuvius 
vedžioja, 

Kožna biauriai apszneka. 
Jau net ja sena Baltruviene 

Badai arszesne už mane.
praminė, 

O kad nusiperejus labai, 
Tai negali lakstyti gerai. 
Iii Atlantik Siti mares 

pakrauta panardyti, 
Arba suvis nuskandyti.

vainiku ant gelsvu kasu, baltu temstaneziu žvilgsniu.
“Ir jus ežia draugai? 

kietu rankoj, Onute atrodė pa- Acziu, kad atlankot paskutini 
saku gražuole, karalaite. Vidu- karta. O kaip sunku! Kiaušy-j 
jinis rimties laikas atsispinde- kit visi. Asz niekszas, žemas 
jo jos veide. Kiek varžydamasi buvau. Dievas man atleido, gal 
isz visu pusiu in ja smegiamais 
žvilgiais, ji lengvute, lyg bal
tas debesėlis, pamažu ėjo 
rėmusi savo iszrinktojo 
k o s.

Bažnyczios altoriuje,
deganeziu žvakių, tarp iszkil- 
mingo vargonų ūžimo, malo
niai iszklause dvieju nekaltu 
szirdžiu priesaikos Tasai, Ku
ris gražia, kūrybine meile žmo
nių szirdyse sUkure. Iszklause 
ir palaimino.

Prie szventoriaus duru augo 
didelis placziaszakis klevas. 
Niekas nekreipe dėmesio in ka
žin koki jauna, prie jo prisi
glaudusi, vyra. Jo baisios, ker- 
sziu verdanezios akys palydėjo 
jaunuosius bažnyczion, bet 
patsai nepaseke minios. Nulei
dęs galva pasiliko stovėti. Kie
tai •sueziauptos lupos virpėjo, 
matyti, jame virė smarki vi
daus kova. Bet pamatęs isz 
bažnyczios besigrudan-ezius 
žmones, jis iszsitiese. Pikta 
iszypsena perbėgo jo veidą. Ge
ležinėm alkūnėm prasistūmė 
prie palikto jauniesiems tako.

— Padumis, kažin kasi pa
rode in ji.

— Tikrai jis! Jau pervelu, 
broleli! Nusikvatojo kiti. Tuo 
tarpu tarp placziai atidarytu 
bažnyczios duru nuo auksztu

atleis ir tie, 
skriaudžiau.
tuoklyste!

Klausykit! 
degiau asz! 
mirdamas 
Draugai!

kuriuos asz nu- 
O prakeikta gir-

Narimantus pa- 
Pasakvkit, kad 

atleisti praszau, 
Sunku mirti palie

kant purvina gyvenimą! O kad 
galeeziau da gyventi!

Kurti tyla vieszpatauja 
kambary.
galvas, sunkaus jausmo pri
slėgti. Mirtis artinosi paimti 
-savo auka. Ji jau ežia pat plez
deno isztiesusi juodus sparnus.

Jonas da karta sunkiai atsi
duso. Dvi dideles aszafos nusi
rito per szalanti veidą ir susi - 
maisze su visa atleidancziom 
motinos aszarom, nusileidusi 
mirtis užputę menkute •gyvybes' 
liepsnele. — S.

— GALAS —

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta'isz groma- 
tos rastos grabe musu Užgany
to jaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 191 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 25c.

No. 196 Stacijos 
vari ja, 10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

. Visi stovėjo nuleideJ nrislinimo Kanczios Viesz. Mu-
,„„u.___  •______ „ • I '

ŽODELEI
TEISYBES

— Gyventi sunku; mirti da v 7

sunkiau.
— Ant kapo tave tik saule

le tau szvies, menulis clristeles 
ant tavęs ir vėjelis tave atlan
kys.

su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 

pagal

Serap-

reikia

senoviszka būda 10c., 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių 
phiszkas officium 10c.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

kaikurie gamintojai, kurie pa------
tys savanoriai prisilaikė prie 
kainu priežiūros rado, kad ju 
kainos buvo žemesnes ju susi
tikimu. Urmo kainu nusistaty
mas del invairiu reikmenų da 
nebuvo perduotas mažesniems 
bizniams kada iszaldymas in- 
vyko. Kas reiszke, kad smul
kus biznieriai vėliau turėtu 
daugiau mokėti už tas prekes, 
bet jie turėtu jas parduoti pa
gal kainas nustatytas Sausio 
iszaldymo insakymu. Darbui 
szis instatymas grasino- iszko- 
votus laimėjimus kurie da ne
buvo i n vykdyti.

Už keliu dienu po iszleidimu 
“iszaldymo“ insakymo. Eko
nomijos Stovumo Instaiga, 
prie kurios priklauso ir Kainu 
Stovumo Biuras ir Algų Stovu
mo Taryba, pradėjo korektuoti 
sziuos ir kitus nelygumus.

Vienas isz rimeziausiu kainu 
priežiūros klausimu yra saury- 
szyje -su ukiu vaisais. Pagąl in- 
statyma, kuris veikia jau nuo 
1942 m., valdžia tvarkiniai nu
stato ukiu vaisiams kainas, ku
rios -turi duoti ūkininkams tei
singa atlyginimą. Szis žinomas 
kaipo “parity” kainos.

Patvarkymai atskiroms isz- 
darbystoms jau ruosziami. P. 
Eric Johnson, Ekonomijos 
Tvarkinio Instaigos galva, tiki, 
kad kainos bus nustatytos apie 
Birželio arba Liepos menesi.

KAINU IR ALGŲ 
KONTROLES 

KLAUSIMAI

— Kaip kiekvieno visz- 
cziuko tikslas būti iszkeptam 
ir padėtam ant stalo, taip kiek
vienos paneles tikslas — iszte- 
keti už vyro.

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir...
RASZYMO

NEW YORK. — 1950 m., 
Apsaugos Produkcijos Instaty- 

kada visi tave nuo saves atstu- mas-, pagal kuri kainu ir algų 
vykdomas, 

bando 1—tvirtuoti “darbinin-

Žeme, tai motina musu,

laiptu pamažu lipo jaunoji po- me> taį tiktai ji tave priglaus ir tvirtavimais yra 
, V> V.VLVZ VA v. ... ...... —

turi kams ir kitiems vartotojams]
ra. Nutilusios minios akysi vėl , 
sužiuro- in juos.

•Staiga suskambėjo du revol
verio szuviai.

— O Jėzau! Sudejavo Onu
te. Baltus jos rubusi greit su- 
mirkino raudona kraujo prasi- 
muszusi srove. Apalpusi nusvi
ro ant savo vyro ranku. Tai at
sitiko poros sekundų laikotar
py. Minia suuže. Moterys 
spiegdamos pradėjo grūstis 
prie duru. Dideliam prasisky
rusiu žmonių rate gulėjo suk
niubęs Padumiu Jonas. Szaly 
jo ant žemes gulėjo numestas 
revolveris, isz krutinės teikėjo 
kraujas.

— Tik stebuklas gali ji iš
gelbėt, asz ežia bejiegis, kalbė
jo iszejes isz atskiro- ligonines 
kambario gydytojas nusiminu
siam Jono tėvui. Prie Jono lo-- 
vos sukniubusi motina laužy
dama rankas žiurėjo in mirti
nai iszbalusi sunaus veidą. Be
viltis verksmas plesze jos kru
tinę.

— Ar pakviesti kunigą? 
Sūneli, susitaikyk su Dievu, 
pro aszaras nuolatos kartojo.

Bet jis tylėjo! Kartais sun
kiai atverdavo akis, pažvelg
davo in prieszais kybantis kry
žių ir vėl, lyg nusigandęs, greit 
užsimerkdavo.

— Sunau, tu nebuvai Vely
kines! O Dieve, Dieve! Pasigai
lėk jo!

— Ar ji? Šlama sakyk tie
sa, ji numirė? - e .

— Vaikeli, ji gyva, tik su
žeidei, visai mažai. Džiaugsmu 
nuszvito jo iszbMes viedas.

— Ji man atleis, ji aniuolas 
gera! Mama skubėk, kunigą.

duos tau kapa.
— Jeigu esi turtingu, 

daug giminiu, o kada esi 
gingu būni sierata ir nuo 
apleistais.

— Kitados žmonis kalbė
davo, kirsk instala, žirkles at
silieps; sziandien kalba: kirsk 
nekalta, o jisai tuo atsilieps;

— Vienas centas bleszineje 
padaris daugiau riksmo, ne 
kaip tūkstantis doleriu szilki- 
neje masznelyje.

—- Kas turi tuszczias ran
kas, neturi prieteliu; žmogus 
surenka, laikas paima.

— N e m e t y k rožių tarp 
kiaulių, nes vietoje uostyt ju 
meilu kvepsni, tai jaises 'su
mindžios.

—■ Tylėjimas yra geriasiu 
atsakymu ant riksmo kvailiu.

— Priimk ezigona in sve- 
czius, o jisai tave pavogs.

— Mokytas žmogus bei 
siemimo, tai kaip debesys 
lietaus.,

var-
visu

pragyvenimo kainas”, ir 2— 
apsaugoti “vartotojus, darbi
ninkus, protiszkus ir nustatytu 
arba aprybotu ineigu žmones^ 
nuo menkesio gyvenimo pa- 
vyzdumo.”

. Ta invykdinti nėr

uz- 
be
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lengvas 
dalykas. Jung. Valstybių eko
nomija nustato 61 milijonas ci
viliu darbininku. In ja inena 4 
milijonai bizno imnoniu, dau
giau. negu puse mažmenų (re
tail) instaigu ir aptarnavimu; 
240,000 fabriku, kurie kasmet 
iszmoka 40 bilijonu doleriu al
gomis savo darbininkams, isz / , , .1kuriu 16 milijonai yra umju 
nariai; kurios szeszi. milijonai 
ukiu apima viena bilijoną ak
ru žemes. Nebuvo galima grei
tai ir lengvai nustatyti kainas 
ir algų kontrole tokiai milži- 
niszkai ekonomijai, ir insteigti 
organizacija- viską vykdyti. 
Bet pradžia turėjo būti pada
ryta.

Vykdyti apsaugos programa 
Ekonomijos Stabilizavimo Iįl
įstai ga praeitais metais pradė
jo su savanoriszka kainu kon
trole bizniui ir priverstina kai
nu ir algų kontrole automobi
liu pramonei. Buvo tik laiki
nas dalykas. Suprasdami, kad 
kainos kils, tos instaigos vir- 
•szininkai Sausio (Jab.) 26 d., 
iszleido insakyma suszaldinti 
algas ir dauguma kainu, kitas 
laikinas Žygis. home.” Those are not the words of"a

o ... . ~ . man working for a big sa]ary or wh
Pradžioje, Sausm menesio, invested in the stocks and bonds mar

kets. They are the words of a wage 

for yourself and family“ and Yor'our

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

MJ’irkie U. S. Bonus!
Uncle Sam Says

algų ir kainu priežiūros insa- 
kymas netik suszalde algas ir 
dauguma kainu, bet ir buvu
sius neteisingumus musu pa- 
czedumoje suredymoje. Pav.,

“The U. S. Defense and War Bonds 
that my wife and I bought for our coun
try’s defense helped us to build our own 
heme.” Those are not the words of a 
man working for a big salary or who

mar-. hey are the words of a Wage 
earner, a factory employee. Security fnr vonanrl _ - *
American way of life is contained"^ 
your purchase of U S. Defense Bonds. 
Enron today for the PayroU Savings 
Plan where you work, or if self-rm- 
ployed, the Bond-A-Month Plan J youį 
bank. u. $. fragsVrr Dep;iriw«n» t



Jezus Ant Kalvarijos Kalno

<i»-»«-*»4-*****»*4***Jt-4*>4-J» :

Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szven

to Patriko, Airiu kraszto glo
bėjo szvento; tautines vardi
nes Varuna. Ir ta diena: 1946 
metuose Tautu Sanjungos Po
sėdis atsidarė.

-— Senas gyventojas Jonas 
Lukauskas, nuo 920 E. South 
uly., likos surastas negyvas, 
namuose, Seredoj priesz piet. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Mahanojuje daugelis me
tu atgal. Buvo angliakasis. Pa
liko savo paezia Ona, ir sunu 
Prana, kurie gyvena Brooklyn, 
N. Y. Kūnas paszarvotas pas 
savo po-diikre ponia Amelija 
Kazinskiene, 503 W. Malianoy 
uly., mieste. Gralborius Liudvi
kas Traskauskas laidos.

— Iszduotojas laikraszczio 
“Record-American,” James H. 
Kirchner, serga ir randasi Lo
cust Mt. ligonbute.

— Sekantieji angliakasyk- 
los mokėjo mainieriams Kovo 
(Mar.) 14 ir 15 dd. — Conti
nental, Packer Nr. 5, Mammoth 
Midvalley, Germantown, Ham
mond, Kohinooi, •Gilberton, 
Morea, Repplier it Saint Clair.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Verbų Nedelia, taipgi 
nuo szios Verbų, Nedėlios pra
sideda Didžioji Sanvaite. Ir ta 
diena: 1937 metuose, keturi 
suimtai trylika mokiniu ir ke
turiolika mokintoju žuvo New 
Londone, Texas, kai mokykla 
snisidege, mokinai ir mokytojai 
ir mokytojos jau rengiesi eiti 
namo, kai tas ugnis mokyklos 
atsitiko; 1837 m., gimė Grover 
Cleveland, dvideszimts antras 
ir dvideszimts ketvirtas Ame
rikos Prezidentas. Taipgi Ga
brieliaus Arkengelo ir Kirilo' 
iszvente.

— Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szvento Juozapo.

— Szvento Juozapo bažny- 
czioje Nedėlioję, Kovo (Mar.) 
18-ta diena, 7-ta valanda vaka
re ®u Tszkiliniiigais Niszparais 
prasidės Szvento Juozapo At
laidai, szios parapijos Patrono 
ir Globėjo.

-— Szvento Juozapo Atlai
dai bus szveneziami iszkilmin- 
gai ir garbingai: Panedelyje 
taipgi pripuola; 1367 m., Lietu
viai sugriovė Kryžeiviu pilis, 
Kanstaitėn ir Splitten.

— Utarninke pripuola Szv.
Jokimo ir Cuthberto szvento, o 
tautines vardines Žilburto. Ir /
ta diena: 1514 metuose Rusai 
paveržė- isz Lietuviu Smolens
ką.

— Pavasaris prasideda Se- 
redoje,1 n Kovo (Mareli)' 21 -ma 
diena 5:26 valanda ryte/'

■— Seredoj taipgi pripuola' 
Szvento Benedikto, o • tautines 
vardines Lingaila; 1906 m., 
Vilniaus Seminarijoje pradėta 
mokinti Lietuviu-kail>o.s; Sere
doj pripuola pasninkas.

— Ketverge pripuola Di
dysis Ketvergas ir Szvento Po
vilo, o tautines vardines Ged
gaudas,

Shenandoah, Pa. — Lietuviu

SAULE” MAH AUGY CITY, FA

$60.00 UZ VIENA 
KIAUSZINI

LONDON, ANGLIJA. — 
Darbo Partijos nariai yra da
bar vėl intarti už dar kitus ma-' 
kamolius Anglijoje. Valdžia 
buvo nutarus investi nauja 
tvarka, per kuria Anglijos 
žmones gautu 20,000,000 kiau- 
sziniu ir kelis milijonus visztu, 
kas metai isz Afrikos. Maistas 
labai reikalingas ir jo trumpa 
Anglijoje, ir už tai szitokis da
lykas, planas buvo sumanytas;

Valdžia prakiszo $2,300,000 
pirm negu dažinojo kad tenai 
Afrikoje Ganibijos kraszte ne
galima jokio visztoms maisto 
pasieti, nes žeme netinkama.

Isz viso to užsimojimo val
džia gavo 38,000 kiausziniu. 
Tai reiszkia, iszeina po szeszios 
deszimts doleriu už viena kiau- 
szini.

Ir toms visztoms buvo blo
gai. Asztuonios deszimts tuks
tancziu visztu buvo nugabenta 
in Afrika, ir trisdeszimts tuks
tancziu isz ju pastipo.

DAUGIAU
RAUDONŲJŲ

Komunistai Biski Pasi
traukia; Stiprėja

roja dar mažiau .^P”" SZPIEGAS PASI-
apie ta pavoju kuris, anot mu
su mokslincziu, mums gresia 
isz Azijos per Korėja, ir už tai 
apie kara nieko nesakysime.

RENKA KALĖJIMĄ
NEW YORK, N. Y. —

Bet jau kiekvienas sveiko pro- David Greenglass, kuris buvo 
to žmogus mato ar turėtu ma- pasivogęs daug slaptingu rasz- 
tyti, kad ta Sanjunga ne mums 
kad ta Tautu Sanjunga mums 
nieko nereiszkia; kad ji mus 
daugiau trukdo negu gelbsti. 
Už tai, mes jau beveik pasiren
gė sakyti, kad Amerika spjau
tu, in visa ta palszyva nudavi- szeimyna ir anapus to 
ma ir pasitrauktu isz tos nie-' žines sienos.’’ 
kam nevertos ir silpnos Tautu 
Sanjungos, kurioje randasi 
vien tik veidmainyste.

Mums reikia, ir labai reikia ^ržentas, kuris dirbo prie 
draugu ir alijantu, “bet ne isz 
naudotoju!’’

tu apie Atomines Bombos ga-' 
minima isz, Los Alamos, New 
Mexico, dabar sako kad jis nu-1 
tarė pasilikti Amerikoje ir 
laukti kol ji suims ir suaresz-’ 
tuos, vietoj pabėgus su savo 

gele-j

NUMIRĖ NUO BADO

AR MES TAIP GREI
TAI PAMIRSZOME5

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ti. Bet jeigu jie yra kalti, tas 
pats teisingumas reikalauja 

| kad jie butu sulyg savo prasi- 
u‘| kaitimu ir nubausti; mirties 

bausme. k
Mums daug svarbiau laiky

tis teisingumo, negu rūpintis 
apie koki ten pataikavima Vo- 
kiecziams, kurie labai nori kad 
mes viską greitai ir patogiai 
užmirsztume.

Jam pabėgti isz Amerikos in 
Czekoslovakija buvo viskas pa-!
ruoszta. Szitas buvęs armijos1

ARKIVYSKUPAS
1 ISZTREMTAS

Atomines Bombos gaminimo 
buvo gavės penkis tukstan- 
czius doleriu del keliones. Jam 
kelione buvo parūpinta pir
miau in Meksika, isz kur jis bu
tu važiavęs in Czekoslovakija.

Jis sako kad Rosenberg, ki
tas tokis iszdavikas atėjo pas

1950 m., kai Daktaras Klaus

Paprastas Kunigas Pa
skirtas In Jo Vieta

Po Kryžiumi Marija, Motina Jėzaus 
Alpama Isz Didžio Szirdies Sopėjimo!

---------------------------O---------------------- ----

Jėzus kensdamas ant kry
žiaus neiszpasakytus sopu
lius, neužmirszo vienok savo 
brangiausios motinos ir ne
apleido jos mirdamas be 
prieveizdos, nes Szventas 
Juozapas, buvo jau numiręs. 
Atidavė Ja mylimiausiam 
savo mokintiniui Jonui. 
“Moteriszke,” tarė Jėzus 
Marijai, “sztai sūnūs tavo!’’ 
Jonui-gi “sztai motina ta
vo!’’ Nuo tos valandos pa-

e me Szv. Jonas motina Jė
zaus pas save ir rūpinosi 
apie ja, kaipo apie tikra savo 
motina.

Atsiminkime ant to, kada 
tiktai einame pro kryžių ir 
melskimės tapydami:

“Kuris kentėjai už musu 
griesznus,

Jėzau, Kristau, Vieszpatie 
musu,

Susimylėk ant musu!’’

pavieto turėjo savo 'susirinki
mą Utaminko vakara, Urai- 
czio svetainėje. Kliubas paau
kavo $25 del Raudono Kry
žiaus. Kliubo bankietas i n vyks 
Balandžio 23-czia diena Necho 
Allen svetainėje Pottsvilleje, o 
“Kart Parte” invyks Gegužio 
menesio.

—- Puldama savo namuose, 
Irene Bignagiiiene, nuo 1052 
W. Coal uly., pažiede savo ran 
ka. Gydosi namie.

— Kazimieras Nanartovi- 
czius nuo 239 E. Centre uly.,į 
apsirgo savo namuose ir likos 
nuvežtas in Locust Mt. ligon-j 
bute del gydymo.

MOKYKLOS AUTO 
BUSAS SUSIMUSZE 

SU TRAUKINIO

5 Mokiniai Užmuszti; 10 
Buvo Sužeistu

TOKYO, JAPONIJA. — 
Raudonoji armija biski pasi
traukė nuo ilgo frunto, kad ga
lėtu savo eiles sustiprinti ir 
szviežiu kareiviu daugiau ant 
frunto prisistatyti. Per sze- 
szias sanvaites Komunistai ne
teko 171,000 kareiviu.

Kai Kinierziai ir Sziaures 
Koriecziai pasitraukė, tai jie 
beveik dingo nuo karo frunto? 
Bet Amerikiecziai labai atsar
giai seka tuos besitraukiau-' 
ežius Komunistus, nes jau kelis 
sykius jie pasimokino ir baisiai 
brangiai užsimokėjo už savo 
klaidas.

Amerikos karininkai sako 
kad jie tikrai žino kad prieszas 
dabar traukiasi atgal ir tik lau
kia kol daugiau kareiviu ir ka
rui reikalingu daigtu bus pri
statyta. Tada jis vėl pulsis ant 
musu kareiviu.

LAIKAS SUSIPRASTI

FARMVILLE, VA. — Nor- 
■ folk-Western geležinkelio trau- 

i kinys susimusze su mokyklos 
autobusu, kuriame isz mokyk
los namo važiavo net keturios 

.’n^ deszimts penki mokiniai.
Penki mokiniai buvo už

muszti ir deszimts buvo sužeis
tu.

į J Traukinys buvo pasivelaves, 
ir bu-

Taipei, Formosa. — A[
gos Ministerija intaria ir sta-'lietus kaip isz vedro pyle 
ežiai sako kad Sovietu Rusija vo sunku matyti.
dabar visiszkai valdo visa 
Mandžiarija, kur dabar dau
giau negu trisdeszimts' t ūks-j 
taneziu žmonių dirba ir mirsz-l 
ta vergijoje, ir lageriuose, ka
lėjimuose.

Grand Rapids, Mich. — Ge
rai žinomas Senatorius Arthur' 
H. Vandenberg, (Republiko-! 
nas), pavojingai serga savo na-1 
muose.

-----------o-----------
— Kas savo žodžius, kaip 

žirnius beria, tas teisingume
Moterų Kliubas isz ■Schuylkillo^ mažai ka tveria.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

CAMDEN, N. J. — Mokslus 
iszejus ir bagota, szeszios de- 
szimts devynių metu amžiaus jį Vasario (Feb.) menesyje, 
senmerge, badu numirė, turė
dama grynais pinigais tukstan- Fuchs, Anglijos mokslinczius 
ti ir viena szimta doleriu.

Senmerge Adelaide Bear 
sau viena gyveno namuose, ku
riuos jos tėvas buvo jai polikes. 
Namai, kuriuose randasi ir ma
žas laikrodžiu ir žemcziugu 
sztorelis yra verti tarp dvide- 
szimts penkių iki penkios de- 
szimts tukstancziu doleriu.

Daktaras Rubin E. Schall sa
ko kad ji badu numirė. Ji buvo 
tokia skupi, kad sau maisto ne-1 
sipirkdavo. Ji savo testamente
paliko $4,600 invairiems žmo- sikalbejes su savo szeimyna: 
nems, o visa kita savo turtą ji 
paskyrė Radcliffe kolegijai ir 
Elks draugystei. Ji buvo moks
lus ėjus Radcliffe kolegijoje.

Visa savo knygyną ji paliko 
tai paežiai kolegijai.

buvo suaresztuotas kaipo isz
davikas.

Rosenberg ji pamokino kad 
kai tik jis pribus Meksikoje, 
kad paraszytu laiszka Rusijos 
Ambasadoriui Meksiko mieste/ 
Greenglass sako kad Rosen
berg jam tada davė tūkstanti 
doleriu, ir už keliu dienu atne- 
sze jam dar keturis tukstan- 
czius doleriu.

Kai.viskas buvo jau paruosz- 
ta tai kelionei, Greenglass, pa-

Iszmintingi Žodžiai

nutarė nevažiuoti, nebėgti, bet 
ežia pasilikti Amerikoje, ne
paisant to kad jis gerai žinojo 
kad jis bet kuria diena bus su
aresztuotas.

Jis pats sako kad jam bus 
geriau Amerikoje kad ir kale-1 
jime tupėti, negu laisvam būti 
Komunistu Rojuje!

— Neverk veltui praleistu 
dienu praeityje, bet pasisteng-k 
tinkamai sunaudoti jas ateity
je.

— Daug yra gražius žo
džius kalbancziu, bet labai ma
žai yra tiesa jieszkancziu.

— Baime ir meile draugėj 
nevaikszczioja.

— Buk, koks nori rodytis, 
ir geras busi žmagus.

— Daryk gerai kitam, 
bus ir paežiam gerai.

— Galva visa žmogų 
džioja.

Kokia galva, tokia

SOVIETAI
NUSISKUNDŽIA

PRAGA, CZEKOSLOVAKI
JA. — Komunistiszka valdžia 
pranesza, kad Arkivyskupas 
Josef Beran yra paszalintas isz 
savo augsztos vietos ir yra 
Pragos miesto isztremtas. Ta 
valdžia teip-gi pranesza kad jo 
vieton yra paskirtas valdžiai 
isztikimas, patrijotas kunigas.

Arkivyskupas Beran Komu
nistams vis prieszinosi. Daug 
Kataliku bijojo kad ir jis gal 
bus in teismą patrauktas ir pa
smerktas, kaip buvo Kardino
las Mindszenty.

Jau per trylika menesiu Ar
kivyskupas Beran, buvo po po
licijos priežiūra, ir jam nebuvo 
valia jokiu insakymu savo 
žmonėms iszleisti.

Valdžia, per radija, paaisz- 
kino kad Arkivyskupas Beran 
buvo paszalintas, už tai, kad 
jis yra valdžiai prieszingas ir 
nenori tai valdžiai pataikauti.

Kunigas Stehlik, isz Szvento 
Antano parapijos, Holesovice 
miestelyje, buvo valdžios pa
skirtas in Arkivyskupo vieta.

tai

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Turgenevas yra seniai pasa
kęs: “Jeigu nori savo priesza 
intarti, ar jam net szlove nu- 
pleszti, tai kaltink ji kaip tik 
už tokius prasikaltimus, ku
riuos pats esi padaręs ir da
rai.’’

— Nakczia visos kates rai
nos.

— Tas, kuris darba mėgsta 
dabar randa ir laime. w

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

Blue, Gray, Copper.

lineziu norėtume paklausti: Po — 
kuriu velniu, kas Korėjoje da- kalba, 
bar kariauja? Kas galvas 
guldo? Kas kraujų lieja? Jei
gu jie mums in toki insakyma 
teisingai atsakys, viskas pa-, 
aiszkes.

Kas dabar veda visa kara 
Korėjoje? Kur Tautu Sanjun-

i ga ežia tinka? Kaip Tautu 
' Sanjunga gali drysti net ir sa-, 
vo baisa pakelti, kai ji nei vie
no kareivio, nei vieno skatiko 
nėra paaukavus tam karui?

Ar tai mes prie tokios dur
nystes jau esame prieje, kad 
Amerika viską paaukos, savo 
vyrus ir net vaikus ant karo 
aukuro paaukos ir paskui tik 

r viena maža baisa turės, kai nuo 
to balsavimo kybo jos vaiku ir( 
vyru likimas?

Tokis balsavimas turi būti 
lygus su aukomis: Jeigu Ame-1 
rika ir didesni baisa turi turėti!

Bet Tautu Sanjunga prie to 
niekados nesutiktu ir nesutiks.' ■■
Tautu Sanjungos nariai tik už 
stalo tupi ir mus už nosies ve
džioja, o mes kruvinu prakaitu 

Ne tas stiprus, kurs mu- tai Sanjungai tarnaujame!
Mes negana žinome apie Ko-

John 
auto-

Autobuso draiverys 
Robertson, sako kad jis 
busa sustabdė kai privažiavo 
prie kryžkelio, sulyg instaty-j. 
mu reikalavimu. Bet jis sako 
kad jis to traukinio nemate nei 
negirdejo.

Geležinkelio kompanijos 
agentas, Raplh Wilson, sako 
kad tas autobusas invažiavo in v.
traukinio inžina.

— Ledas slidus, žmogaus 
gyvenimas dar slidesnis.

sza, bet tas, kurs atlaiko.

va- 2284 (RAjkuL

2336 fantu/MvArip

2442 fk»*.

Siutina Džiungles Pulkus

(gm-. :j — Meile, tai ne mėsos 
ir szmotas: Neuždesi ant ledo, ir

| neiszlaikysi ilgam.

2668
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Karel J. V. Nikijuluw, 
Pietines Moluccas atstovas 
parodo ant žemlapio kur jo 
mažas krasztas, mažoji sala 
randasi. Jis New York kon
ferencijoje pasakė kad jo 
mažas krasztas sutinka pa- 
siunsti du tukstancziu savo 
kareiviu, kurie yra gerai isz- 
lavinti ir yra gerai pripratę 
karanti džiungliuose, kur

randasi pelkes, kalnai ir ne
peržengiamos girios.

Jis sako kad jo mažas 
krasztas gali dabar tuoj aus 
pristatyti du tukstancziu 
iszlavintu Amboinese džung- 
les kareiviu. Jis toliau sako 
kad jo mažas krasztas butu 
pirmutinis isz Azijos krasz- 
tu, stoti in talka Amerikai 
priesz Komunistus Azijoje.
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