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Trys Amerikiecziai Nuteisti
Isz Amerikos Skanus Pyragaicziai Kareiviams

BUVĘS SEKRETO
RIUS IR ADMIROLAS

Pasipinigavo Isz Laivu 
Biznio

WASHINGTON, D. C. — 
Admirolas William F. Halsey 
ir buvęs Amerikso Sekretorius 
Edward R. Stettinius, dabar 
mires, labai gražiai pasipiniga
vo su kitais tokiais ponais, kai 
ju sudaryta kompanija nusi-| 
pirko isz valdžios kelis preky
binius laivus ir paskui juos'išb
raudavo aliejaus kompanijai.

I

Ta ju sudaryta kompanija in 
ta bizni indėj o apie szimta 
tukstancziu doleriu ir per tris 
metus gavo du milijonu ir asz- 
tuonis szimtus tukstancziu do
leriu pelno.

Kitu vardai bus paskelbti 
vėliau.

Ta kompanija sudarė, suor
ganizavo Senatorius Joseph E.1 
Casey, Demokratas isz Bosto
no. Jis ginasi ir sako kad vis
kas buvo teisingai padaryta, ir 
jis teipgi sako kad Senato ko
misija neturi ingaliojimo tar
dyti laivu biznio.

Laikrasztininkai pasiekė 
Admirolą Halsey per telefoną 
ir paklausė jo ar teisybe kad 
jis yra insiveles in ta laivu pir
kimo ir pardavimo bizni. Jis 
piktai laikrasztininkams atkir
to kad tai ne ju biznis.

Dabar jau iszeina in virszu 
kad daug žmonių turėjo ir turi 
sziltas vietas Vaszingtone, 
gaudami ne mažiau kaip pen
kios deszimts doleriu ant die
nos visai už dyka, nes jie nieko 
neveikia, nieko nedirba.

AKLAS NUSZOVE
ŽMONOS MEILUŽI

COLUMBUS, OHIO. —
John Williams, penkios de
szimts devynių metu amžiaus 
aklas juodukas, nigeris, yra in- 
tartas ir suaresztuotas už nu- 
szovima juoduko kuniguži. Jis 
policijos virszininkui pasiaisz- 
kino kad jis iszgirdo savo žmo
nos ir to kunigužo, penkios de
szimts metu amžiaus Simon 
Barnett, balsus miegamajame 
kambaryje, ir už tai jis pasiė
męs medžiokles szautuva, pa
leido viena szuvi per siena in 
ta miegamąjį kambarį.

Tas szuvis pataikė tam kuni
guži staeziai in krutinę, ir jis 
pasimire pirm negu policijan-' 
tai suspėjo ji nuveszti in ligo
nine. Ponia Williams buvo tik 
labai biski sužeista.

Juodukas John Williams sa
ko kad visi trys buvo biski isz- 
sigere. Jis sako kad jis užmigo*

Keturi kareiviai, Korėjoje 
buvo pasiuntė laiszka in 
New York miesto Hunter ko
legija, praszydami pyragai- 
cziu. Jie rasze kad jie buvo 
girdeje kad kolegijos kole- 
gistes iszkepa labai skaniu 
pyragaicziu ir kad jie norėtu 
tu pyragaicziu paragauti 
Korėjoje.

Tai trys kolegistes toje ko

ir kai atsibudo jis iszgirdo savo 
žmonos ir to kunigužio balsus 
miegamajame kambaryje. Jis 
sako kad jis buvo tikras kad ta
me kambaryje nepadoriai el
giesi.

Ponia Williams ginasi kad ji 
tik ant lovos kraszto sėdėjo ir 
kalbėjo su kunigužiu. Policijan 
tai sako kad Ponia Williams 
yra labai dievota moteriszke, 
kuri pati yra Buvusi kuniguže. 
__________ ---------------------  ! -------- —. ....____ j

Nepaprasta
Darbininke

Lillian Baumbach, in Ar
lington, Virginia, gal yra 
vienatine moteriszke su szi- 
tokiu nepaprastu darbu. Ji 
yra vamzdžiu taisytoja, 
(plumberis). Ji pradėjo sa
vo szita darba kai ji buvo 
apie dvylikos metu ir padė
davo savo tėvui dirbti.

MOTERISZKE
PRISIPAŽINSTA

Suktybes Kaslink Ka- 
riszku Automobiliu
CAMDEN, N. J. — Moterisz

ke prisipažino kad ji apsuko 
žmones ant daugiau kaip sze-j 

legijoje nutarė tokiu pyra
gaicziu iszkepti ir pagaminti 
ne tik tiems kareiviams, bet i 
ir kitiems Korėjoje. Jos ežia I 
ragauja savo iszkeptus py- i 
ragaiezius. Ju vardai yra: į 
Eileen Walsh, Florence Hen- ■ 
ninger ir Elaine Brooks. Jos 
užtikrina kad j u pyragai
cziai yra ne tik gražus, bet ir 
skanus.

szios deszimts penkių tukstan
cziu doleriu. Ji visiems priža
dėjo gauti automobilius, ku 
riuos armija pigiai parduoda. 
Ji visiems sake kad ji pažinsta 
kelis augsztus žmones kurie 
tuos automobilius parduoda ir 
kad ji tiems žmonėms gali gau
ti gerus automobilius už pusdy
ke.

Ponia Edna E. Bower, ketu
rios deszimts keturiu metu am
žiaus moteriszke apslobo, kai 
jos advokatas už ja teisėjui pa
sakė kad ji prie visu tu sukty
bių prisipažinsta. "

Jos vyras, Stanley Bower 
teismo ofisuose apmusze viena 
laikrasztininka, kuris norėjo jo 
žmonos paveiksią nutraukti. 
Jis buvo suaresztuotas ir jam 
penkių szimtu doleriu kaucija 
buvo paskirta. Jo žmona vi
siems aiszkino kad ji yra armi
jos slauge ir kad ji pažinsta 
daug augsztu ir intakingu ka
rininku. Ji isz visu žmonių po 
kelis szimtus ar tukstanezius 
ant rankos del tu nauju auto
mobiliu paimdavo. O ji nei ne
turėjo, nei negalėjo gauti tu jo 
prižadėtu automobiliu.

STUDENTAS
NUSZAUTAS

Buvo Sportu Loszikas 
Universitete

PRINCETON, N. J. — Dvi- 
deszimts vieno meto amžiaus 
Princeton Universiteto studen
tas buvo rastas savo kambary
j e negyvas. Szalia jo lavono 
buvo medžiokles szautuvas. 
Studentas buvo Rodney B. 
Cole, isz New York miesto. Jo 
tėvas yra advokatas.

To studento draugas Robert 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PASIRENGUS Norėjo Rusijai Isz
duoti Slaptos Zi- 

isz

nias Apie Atom 
Bomba

BERNE, SZVEICARIJA.
Szveicarijos valdžia turi ge
riausius agentus del žinių isz 
užsienio. Už tai dabar visiems 
rupi žinoti kaip Szveicarija 
žiuri in visa sziu dienu klausi
ma kaslink karo baimes.

Keli Amerikiecziai laikrasz
tininkai kelias dienas praleido 
tame kraszte, stengdamiesi da- 
žinoti kaip Szveicariecziai jau- 
cziasi apie kara ir ka jie sako 
apie susikirtima tarp Ameri
kos ir Rusijos.

Gruodžio menesyje, kai Tau
tu S an jungos armijos jau trau
kiesi isz beveik vįsos Korėjos 
Szveicarijos valdžia labai susi
rūpino ir pradėjo ginkluotis.

Bet, su sziu metu pradžia, jie 
jau gavo drąsos ir dabar visai 
nesitiki kad karas iszkils. Visi 
jie sako kad karo nebus sziais 
metais. Jie taip pat sako ir 
apie ateinanezius metus.

f ' .■ ■*

Szveicarijos krasztas stovi 
staeziai ant kelio Sovietu Rusi
jai, jeigu Sovietai pradėtu ka
ra priesz Vakaru Europos 
krasztus. Szveicarai gerai žino 
kad jie yra artimiausi kaimy
nai galingos Sovietu Rusijos; 
jie teipgi žino kad Sovietu Ru
sija jau kelis sykius stengiesi 
juos pavergti ir juos su ta plie
no siena apsupti. Bet jie sako 
kad visi jie yra pasirenge in 
kara stoti.

Szveicarai yra geriausia isz 
visu Europos krasztu pasiren
ge, apsiginklavę. Jie turi ge
riausius kariszkus ginklus ir 
tvirtoves.

Jie sako kad ju krasztas ne
kariaus, bet tik ginsis. Jeigu 
Sovietu Rusija ant ju užsipul
tu, tai jie yra pasirenge isz pas- 
kutinuju gintis.

Razbaininku Bosas
......

Charles (Lucky) Luciano, 
buvęs Nev/ York miesto 
gengsteris, razbaininkas, ku
ris buvo isztremtas isz Ame
rikos ir nugabentas in Itali
ja, yra dabar intartas kaipo 
visu didžiausiu razbaininku 
Amerikoje bosas. Kiti raz- 
baininkai szitaip sako Sena
to komisijai.

Tautu Sanjungos Nariai Vis Ne- 
iszdrysta Nieko Daryti Apie Ta 
Kara Korėjoje; Szveicarija Yra 
Pasirengus Gintis, Jeigu Sovietu 

Rusija Ant Ju Užsipultu
Paaiszkejo

Kai atėjo žinios kad Cze- 
koslovakijos Ministeris Cle
mentis yra suaresztuotas ir 
randasi kalėjime, tai paaisz
kejo kas su juo atsitiko. Per 
kelias sanvaites jis buvo 
dingės ir niekas nežinojo kas 
atsitiko.

Jis, būdamas savo kraszto 
ministeriu ir Sovietu vergu, 
prarado visa vilti in Rusija 
ir in Stalina ir už tai buvo 

NEW YORK, N. Y. — Trys Ameri
kiecziai buvo pasmerkti kaipo savo krasz
to iszdavikai. Teismas buvo pirmutinis te
kis Amerikoje, kuriame buvo pasmerkti 
Amerikiecziai, kurie norėjo Sovietu Rusi
jai iszduoti slaptas žinias apie musu sprogs- 
tanezia atomine bomba.

Valdžios teisėjas Irving R. Kauffman pa- 
įreiszke, kad tai liūdna diena visam krasz- 
tui, kada piliecziai nori savo kraszta prie- 
szui iszduoti.

Tie trys pasmerktieji iszdavikai yra: Julius 
Rosenberg, trisdeszimts keturiu metu am
žinas; jo žmona Ethel, trisdeszimts penkių 
metu amžiaus ir Morton Sobell, trisdeszimts 
trijų metu amžiaus inžinierius. Visi yra 
isz New York miesto. Visi trys sako kad 
jie kreipsis in augsztesni teismą.

suaresztuotas.
Clementis buvo užemes 

Ministerio Jan Masaryk vie
ta. Jan Masaryk buvo Sovie- ' 
tu nužudytas, nors Sovietai 
sako kad buk jis pats iszszo- 
ko per langa ir nusižudė.

Už toki prasikaltima jie gali būti pa
smerkti mirties bausme ar iki trisdeszimts 
metu in kalėjimą.

KOMUNISTAI 
STIPRĖJA

Pristato Daugiau Ka
reiviu; Rengiasi Del 

Pavasario Karo

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikiecziai su mažomis ran
kinėmis bombomis atmusze ir 

Visi trvs buvo susinesze su Klaus Fuchs, 
kuris dabra yra kalėjime Anglijoje, ir su 
Harry Gold, kuris randasi kalėjimo Phila
delphia, Pa.

David Greenglass, brolis Ponios Rosen
berg prisipažino ir kitus intarie ir iszdave. < 
Jis sako, kad jo sesuo su savo vyru ji 
priviliojo prie tos iszdavystes, kai jis buvo 
kareivis in Los Alamos, New Meksikoje. 
Jis dar nėra nutiestas. Jam gal bus leng-
vesne bausme, nes jis pats prisipažino ir

I i

į padėjo valdžiai kitus susekti.

atstume daug Komunistu kurie 
stengiesi atsikirsti virsz Seoul

% (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt Grėsė Nuszokti, Užsimuszti, Pats Nulipo

Pas mus Velykos buvo tokios i 
szaltos, kad poniutes neturėjo 
progos pasirodyti su savo Ve-, 
lykiniais papuoszalais. Tai 
mums iszrodo kad nebūta pro 
szali szvesti dar kitas Velykas 
pagal senoviszka kalendorių, 
Balandžio (Apr.) dvideszimtš 
devinta diena. Gal tada jau bus: 
szileziau ir visos tos moterėlės' 
galėtu pasirodyti visame savo 
Velykiniu papuoszalu gražu-Į 
me.

Daug žmonių intarineja Se
natorių Joe McCarthy, sakyda-į 
m i kad jis szmeižia daug liekai-, 
tu žmonių, kad tik jis pats pra
garsėtu ir savo politika toliau 
vestu. Tokie žmones dabar jau 
kita daina turi riesti, kai Se
natoriaus McCarthy intartas 
žmogus, Remington buvo teis
mo nuteistas, kdipo savo krasz-i 
to iszdavikas.

gali prisidėti prie invykdinimo vo pilieczio pareigas pov 
Amerikos gyvenimo budos. I neturėtu atsisakyti nuo teismo

Pav., straipsnis primina, kad (jury) pareigu, arba policinin- 
progos jaunimui, yra vienas isz kui juos sustabdžius del greito 
svarbiausiu ramszcziu musu važiavimo automobilyje, jie ne
gyvenimo budos ir pataria, kad t urėtu jam duot i 1 i kyszi 
kiekvienas Amerikietis • 
padėti pasamdydamas jauna krikima.
vyra arba mergina invairiems Asmenine akcija sustiprinti 
darbams toms'dienoms kada jie ir apsaugoti Amerikos gyveni- 
nelanko mokyklų arba szeszta- mo būda, sako “IV. H. C.”

gali pasireikszti ty- 
mažais atodairumais

nuo
ir in meta in gurbą,

, moteris padeda luoszam penei- 
‘ ulyczia. Važiuodamas'

Žinios apie visokius papirki
mus ir visokias suktybes Vasz- 
ingtone, mus visai nenustebina, 
nes Vaszingtone randasi labai 
daug politikierių isz Trumano 
miesto, Kansas City, kur tokie 
papirkimai visai paprastas da
lykas.

Laikrasztininkas ir radijo 
žinių skelbėjas Boake Carter 
daug tiesos ąpie tokius politi
kierius buvo pasakęs, ‘bet kur 
jis dabar? Ji politikieriai nu- 
tildino. Tas pats atsitiko ir 'su 
Upton Close.

Kalinys Thomas Black
burn, užsilipęs ant szitos 
vandens tankos, in Joliet ka
lėjimą visai neklauso kai ka
lėjimo kapelionas E. Grey 
Wininger ji kalbina nulipti 
nuo to augszczio ir pasiduo
ti.

Jis per kelias valandas isz 
to augszczio koliojo kalėji
mo sargus, bet už penkių va
landų pats nulipo ir pasida
vė.

Kalėjimo sargu virszinin- 
kas, Joseph E. Ragen sako 
kad kalinys Thomas Black-

burn visai nepasiaiszkino 
kodėl jis buvo taip pasielgęs. 
Szita vandens tanka yra de
vynios deszimts pėdu augsz- 
tumo.

Ženklas prie tanko parodo 
kur tas kalinys Thomas 
Blackburn buvo užsirioglio- 
jes ir tupėjo per penkias va
landas.

Kalėjimo sargu virszinin- 
kas sako kad jis dabar parei
kalaus kad kalėjimo dakta
rai to kalinio galva gerai 
iszagzaminavotu ir datirtu 
ar jis yra pilno proto.

Komunistiszka valdžia butu 
priversta praszytis taikos ir 
gerintis, nes ji jokiu budu ne
gali gana visko gauti isz So-Nors mes daug kalbame apie1 

laisve Amerikoje, bet tos lais-[ v^e^u Rusijos.
Kai Senato Komisija tyrinė

jo musu gengsterius, gemble- 
rius ir razbaininkus, tai beveik 
visi laikraszcziai visus pusla
pius pripildė su tuo razbainin
ku paveikslais ir su žinomis

vesi taip'kaip nėra. Laikraszti-. 
įlinkas neiszdrysta teisybe pa
sakyti apie tai kas darosi Vasz-, 
ingtone, nes jis tuojaus bus nu
tildytas.

Dabar, raszytojas, kuris sto- aPie <luos’ 
ja priesz politikierius, yra tuo-, 
jaus pravardžiuojamas kaipo 
Komunistas ir iszdavikas.

Musu politikieriai dar ir da
bar politikuoja, kai mes jau ne
tekome apie deszimts tukstan- 
cziu kareiviu Korėjoje. -

Tuo paežiu sykiu karas Ko 
rejoje au gerai sekesi, bet tie 
patys laikraszcziai tik koki 
maža straipsneli apie tai inde- 
jo.

Daug laikrasztininku sako 
kad Trumanizmas, Socializmas 
ir Komunizmas yra tas pats 
velnias.

Darbsztumas maitina, tingi
nyste gadina.

Geriau savo dukreles iszleis- 
ti už vyro be turto, negu už 
turto be vyro.

Politikieriai jau dabar in vi
sus kraisztus dairosi ir jieszko 
Žmogaus kuris butu tinkamas 
kandidatas in Prezidentus. Net 
ir patys Demokratai dabar la
bai. abejoja, kad Trunianas stos 
in kandidatus szita syki.

Karas 'mums dabar sekasi 
Korėjoje, bet Generolas Mac- 
Arthuris su kitais augsztais 
karininkais vis sako kad jie vi
sai nesitiki pergales, bet tik 
nori tiek tu Komunistu isz- 
muszti, kad jie praszysis taikos 
ar nors paliauba.

Tautu Sanjungos nariai vis 
neiszdrysta nieko daryti apie 
ta bara Korėjoje. Pirmutinis 
žingsnis turėtu būti, nutraukti 
visus biznio ir pramones san
tykius su Kinija. Tada Kinijos

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

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valakas isz girios ir Ant ne

gali linu kalbėti apie policijos pa- mnn0 58 pusiapiUt Į5C>
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas. Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senolis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Rūsty niu, Peleniu te ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

> No. 129 Ketuiios istorijos: 
Keivirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoįjei in Szventa žeme, 
Beda, Tarnsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

ir ve-

(iieniais. Galima ir surasti vie-. straipsnis 
tu giminazistams krautuvėse liais ir 
arba pramonėse, tokiu budu jie žmogus pakelia popierių 
pramoks amatu ir insigys biz- ulyczios 
nio patyrimo.

Kitas svarbus ramstis Ame- t i per
gyveninio budo yra lais- automobilyje žmogus sustoja,1 

ypa.cz kur randasi ukiu rajonas 
szviežiu daržovių 

Geležines Uždangos. Nors lais- nuo vaiku tam tikslui pastaty- 
vos inmones būda turi klaidu ji tose palapinėse. Autobuso szo- 

feris palaukia žmogaus, kuris 
truputi pavėluoja, ir užsitar-! 
nauja isz jo nuoszirdu ‘aeziu. ’ 
Visa tai, yra kraunas demokra
tijos .gyslose. Tai yra žmones, 
kurie drauge dirba ir gyvena 
bendrai gerovei. Taip gyven
dami jie sudaro puikia atspara 
priesz visas- to totalitarizmo 
būdas, — C.

rikos
vos inmones ‘būda, dabar vi
siszkai sunaikinta szalyse už ir nusiperka

Pypkes Durnai

Radijo ir televizijos kompa
nijos paskyrė keturias ir pen-: 
Idas valandas in diena del tu 
razbaininku teismo, ir tardy
mo.

Iszrodo kad razbaininkai ir 
politikieriai yra mums svar
besni, “negu musu vaikai, ku
rie vargsta ir žūsta ant karo 
frunto!”

Didžiausi politikieriai apie 
szitus razbaininkus nutyli, nie
ko* nesako. Del vienos priežas
ties, jie dabar bijosi pakelti sa
vo baisa priesž Amerikieczius, 
kurie pirma syki tiek daug da- 
žinojo apie tuos ponus razbai
ninkus. Del antros priežasties, 
tie politikieriai bijosi prasižio
ti, gerai žinodami kad jie patys 
butu invelti ir gal iszsiduotu.

Jeigu tu esi bailus, kiszkia- 
szirdis, tu esi savo didžiausias 
priezas1; jeigu tu esi drąsus, tu 
esi savo geriausias draugas.

Ta viltis, apie kuria mes kal
bame, tai yra žmogaus duszia; 
be kurios nebūtu nei vilties, 
nei szviesos. Gyvulys neturi 
vilties, nelaukia ateities.

“Tik Tau”
Mano gyvastis tavo; 
Asz prisiekus savo 
Tau, tik tau aukoju, 
Ir prie tavo kojų pasikloju. 
Tave kasdien asz dievinu 
Su kiekvienu atsidusavimu, 
Ir draugiszkuo sanrysziu: 
Su saulutes suspindejimu; 
Su daineles sudainavimu 
Ir szirdies giliausiu troszkimu 
Nuo rudens iki pavasario 
Tu viltis mano gyvenimo. 
Tau, tik tau asz priguliu: 
Tavo viskas, ka turiu. 
Asz noriu szalia tavęs but; 
Tau gyventi... ar pražūt. 
Tavo szypsnis, mano laime; 
Tavo žodis... mano meile.

KAIP 
AMERIKIECZIAI 

GALI SUSTIPRINTI 
DEMOKRATIJA

NEW YORK. — Sziame kri- 
tiszkame laike pasaulio istori
joj, daugelis Ame’rikiecziu nori 
apsaugoti ir sustiprinti savo 
gyvenimo būda, kuria musu 
krasztas yra pasiekęs. Szi -ben
dravimo būda kuri pasiręiszke 
žmonių valdžioje, 
kartais vadinama 
gyvenimo būdas. Ir 
Amerikietis savo

žmonėms, 
Amerikos 

kiekvienas 
pradejima

“gali” prisidėti prie jos ap
saugojimo ir iszlaikymo.

Nesenei ta paezia tema pasi
rodė straipsnis viename Ame
rikos žurnale “W. H. C.” pa
vadintu “Kaip Jusu asmenisz- 
kai galite prisidėti prie Komu
nizmo sulaikymo?” Straipsni 
parasze Howard Whitman ir

vistiek suteikia daugiau gyve
nimo gerybių didesniam žmo
nių skaieziui, negu, kuri kita 
sugalvota būda. Kaip Arnori- 
kiecziai gali asmeniszkai pa
laikyti szia gyvenimo būda 
laisva ir auganezia? Invairiais 
budais. Pav. nauja valgiu arba 
radijo aparatu krautuve atsi
randa Jusu apylinkėje. Jusu 
apylinkes gyventojai gali pa
dėti pirkdami kas1 jiems reika
linga tose krautuvėse. Musu, 
yra konkurencijos būda, ir 
žmones tenai eina kur jiems ge
riau patinka, arba kur jie gau
na geresni patarnavima.

Amerikos gjwenimo būdas 
yra pagristas insitikinimu 
žmogaus kilnumu ir vertingu
mu, visiszkai neatsižvelgiant 
in jo rasini, tautini, tikybini 
arba socialini foną. Bet visvien 
galima pastebėti, kad skirtumu 
szian ir ten musu kraszte. 
Kiekvienas jauezia kad yra ra
sine dalyka. Kaip galima pa
naikinti tokia dalyka? Reikia 
kreipti dėmėsi in taip vadina
mus “mažus” dalykus, pay., 
viena moteris, apygardos tur- 
ge, iszgirdo radijo praneszeja 
pavadinant jauna negriuką 
‘ ‘ snowball ’ ’, ir 1; chocolate 
drop” — tie pavadinimai pri
taikinti tiktai Negrams, Juo
dukams. Ta moterisi priėjo prie 
praneszejp ir jam tyliai paste
bėjo — “to vaiko vardas yra 
Edwardas, ar nebūtu daugiau 
Amerikietiszka pavadinti ji 
nuosavu vardu?

Kadangi musu valdžia nėra 
politbiuro diktatūra, bet yra 
įszplaukiant isz žmonių, žmo
nių naudai ir invykdinta žmo
nių, kiekvienas gali jaustis jos 
dalimi. Tai yra lengviau negu 
žmones gali manyti. Vieton 
kalbėti apie ‘ ‘ valdžia, ’ ’ galima 
sakyti “musu valdžia.” Vieton 
“tie žmones Vaszingtone musu 
žmones Vaszingtone.” Ir jeigu 
kaž kas pakritikuos musu val
džios būda mokyklas arba in- 
vairias kitas instaigas, Ameri 
kiecziai gali atsakyti: “taip, 
Inos žinome, kad pas mus yra 
klaidu, bet mes bandome jas 
atitaisyti.”

Sziame laike, kada kitose pa
saulio krasztuose musu kliau- 
dos yra padidintos ir musu at- 
siekimai sumažinti, Amerikie- 
cziams yra labai svarbu inro- 
dyti savo pasitikėjimą demo
kratijai.

Amei’ikiecziai gali tai pada
ryti visokiais budais. Jie gali 
aktyviai dalyvauti vietinėse te- 
vu-mokytoju organizacijose, 
gali savanoriai užsiregistruoti, 
prie Raudonojo Kryžiaus ap
saugos darbams, gali prisidėti 
prie invairiu apylinkes darbu. 
Jie gali balsuoti visuose rinki-; 
muose, sužinodami, priesz tai,

* Asz jam kaina pyliau, 
jis man duobe kasė.

pacziuotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

LIETUVISZKAS

Sv 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. :: ::
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apie 
apie 
15c 

apie

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

Trys istorijos apie

Meszla-vežis, G vapas apie Ėg
li, Aržinolas ir Uosis. Budvne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malki aus, Iszklausyta 
malda vargszo., Geras Medėjus. 
15c

No.
Duktė 
tuvos.

No/ 173
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
;45 puslapiu 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras Piemen lis, Isz ko 
susidaro 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, dei 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 17614 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu 25c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz \ alenezijos, Ko
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 Alsui. 62 puslapiu.

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

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

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

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

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szauk’t tęva zokoninka Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61 

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

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po t laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 

", žvaigž- 
, dės ir kitus dangiszkus kunuč,

Kitokios Knygos

Katekiz-
Kun. Pi- 
naudin-

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

15c.
istorijos apie 
Stebuklas k u 
puslapiu. 15c 
istorijos apie

No. 101 K*apitonas 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 
ežio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. j 
Kristupą, Juokingi szposelei,! 
Kaip traukt giliukningai eini 
ki ir kiti szposelei. 20c.
. No. 116 Istorija apie Siera-

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos

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 
mas pagal iszguldima 
liauskio, su nekurais 
gaiš padėjimais. 25c.

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

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

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Tszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga- 
ny to jaus Jeruzolime. 10c.

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

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

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

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

No. 205 Sieniniai Kalendo 
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 2334 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 Postai Notė, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norit0 
pinigais siusti, tai reikia užre 
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti ICty 
ekstra del prisiuntimo kasztu. 

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

apie savo kandidatu vertybes, ta. Puikus apraszymas. 119 pu- • mirimą, saule, menesi,
Jie rimtai turėtu traktuoti sa- slapiu. 15c.
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Gincziai Kapininiszku Vaidykliu
T^IDELELl kapinys milžinisz-' prasti. Kur nėra Vargo, ten Ba-;

1 das 'žmonėms suvisai nebaisus.'
— O mano, ar maži nuopel

nai?! Atsiliepe drebanti pasire-J 
mus ant lazdeles Senatve. Nuo 
jusu žmones gali iszsigelbet, o

ko miesto t a m s i naktis 
apglobė.

Tarp daugybes kryžių, juo-' 
du ir baltu, ahtgrabiu stovin
ėsiu tarp krumu augmeniu ir 
žiedu, kitu vėl stovinėsiu po-|

nuo manės niekados, ka paimu, v •! • Itas jau mano, o ar maža jau m- 
stumiau ih kapus žmonių.

hi,

BALANDIS APRIL
mirties m ju krauja, kad asz 
instumiu juos in Vargo, Nelai
mes nagus, in Bado ir 1.1., bet t 
jie ant to nepaiso ir persiskirt j 
su manim niekad nenori! Galy- j 
be mano da vis auga, vis ploto- Į 
jasi ir mažai jau ant pasaulės j

! yra tokiu vietų, kur jije nopa- ’
— Hi, hi, hi! Nusijuoke, siekia; asz kaskart daugiaus ; 

garsiai Nelaime. Tiktai esate iopįo G iltiniai siuneziu, man ; 
guodotini ponai ir ponios juo-1 atmokestis priguli. j
l—: — - .. * n4- n .. ■ r. v-. b -r -r • T • •

beržais, kuris apleido savo plo
nas žalias szakelias, stovi kaip 
kad užsnude, prasidėjo naujas 
gyvenimas, naktinis.

Gumuliai balsga.no ruko su
ėjo in viena vieta, sustojo ant 
apžėlusiu kapu, palengvėlė pri
ima paveikslus žmogiszku 
grobliu, skeletu, ir netrukus 
pasirodo visas būrys anų. 
Augszcziausia vieta tarp ju vi
su užima giltine; vienoje • ran
koje laiko kaipo lazda savo ga
lybes dalgi, kitoje raudona isz! 
karieliu karūna.

— Smertis, smertis,' Tary
tum sznabžda drebantiejie la
pai medžiu ir krumu. Giltine 
barksztelejo savo- sausais kau
lais del nutildimo visu ir alpsi- 
žvelgus iszdidžiai aplink, at
siliepe pakeltu savo balsu:

— Isztikimi broliai ir se
sers! Visi jus prigelbsite ir szel- 
piate mane darbuose, ant dir
vos naikinimo žmonijos. Kas- 
gi vienok po tuo inžvelgiu turi 
pirmybe, kas daugiausiai mane 
szelpia?! Tam kas daugiausiai 
žmonių iszsiunczia ‘ in kapus,

kingais, jeigu norite savintis 
pirmybe. Argi kas da nežino to,

— Kasgi tu do vienas? 
Klause stebedamosios kapiny- 
niszkos dvasios, sznairiai žiu- 
rodamas in seni su pamelyna-didžiausia nauda atneszu asz! 3

Giriatės, daugiau nieko! Ne- vusiu veidu ir raudona nosia, 
laime baisiausia žmonėms, nes 0 uuo kurio atsimuszinojo ne-

t-M<****<x*****************
Viename mieste ant vestuves

buvau,
O, džyburs,

Ka asz girdėjau ir mažiau. 
Sztai, vestuves buvo, .
Arti vienos saliuno.

O svieteli, kaip ten buvo, 
Tai nėra tokio liežuvio, 

Idant viską apsakyti arba 
apraszyti.

Moterėlės apsileidia 
Pakampėm landžiojo,
Pasigeria sketeriojo.

Visko nesakysiu, 
Veluk susilaikysiu,

kaipo atmokesti už nuopelnus 
aukauju szia karieline karūna.

Ir kilo didelis judėjimas 
tarp susirinkimo. Pradėjo gin- 
czytis smarkiai, kadangi kož-l 
nas savinosi pirmybe, kožnasį 
perstatinėjo savo nuopelnus, 
kaipo didžiausius. Pirmutine 
kalbėjo graži Meile, iszrodyda- 
ma savo nuopelnus, kiek tai 
szirdžįu žmonėms jauniems, oi 
nekarta, ir įsehiems jije priver
tė mest gyvastį, idant nejausti 
jos savo szirdyje • ir nekenteti\ 
dideliu skausmu ir kartybių, 
bet pertrauke jai Badas:

— Dovanok Miela panele 
už pertraukimą, kadangi gir
dint grina Meila negalima man 
užtylėti: Nuopelnai, panos 
szimteropai mažesni už mano. 
Kur asz apsireiszkiu, ten žmo
nes pamirszta apie tave suvi- 
su, o krinta kaip muses, kad 
net ir laidoti lavonu nesusipeja.

—• Tas teisybe, patarė V ar
gas, bet neužmirszk ir tamista 
to, kad be mano pagelbos nieko 
nenuveiktumiai. Mandink ne
reikalauju ir aiszkinti ilgai ko
dėl, kadangi guodo tinas susi
rinkimas lengvai tai gali su-

arba pradžia 
SKAITYMO 

. .ir...
RASZYMO

Kad Dievas tokias bobeles 
nubaustu, 

O nie vienios neapleistu.
* * #

N ekurios angliakasy klos, 
Tik dirba po' kėlės dienas, 

Turi laiko vyrelis ne 
vienas,

O mislinate, kad neturi 
užsiėmimo ?

Bet, turi gana prie gerymo, 
Guzute, alų ir einiki trauke. 
Naminis bosas kelis szimtus 

doleriuku turėjo, 
Ir tuosius po grindų 

padėjo, 
O vienas vyrelis ligi prijautė, 

Na ir prisitaikė nukausze.
Kada naminis bosas 

susižiūrėjo,' 
Gyvalt, riksmą pradėjo, 
Visaip bare ir gazdino,

Bet, tas viskas nieko 
negelbėjo.

Da ir sziandien larumas 
I J • nenustojo,

Ir visokius budus 
naudojo, 

Pinigus nesurado,
Na ir vagies neatranda!

* * *
Girtuokliszkas gyvenimas, 

Tai ne kas,
Nes žmogus davadnas negali 

būti, 
Jeigu tarp tokiu 

gyvena.
Daug tokiu apygardų 

turime,
Kur daugeli girtuokliu 

randasi, 
O jeigu insimaiszo 

davadnas, 
Tai jau buvimas ne kas.

Geriause in kitur 
nukeliauti, 

Kad atilsi gauti,
Ba kur girtuokliai gyvena, 

. Tai jau gana!

Sieniniai Kalendoriai

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

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

1951m., 15 coliu ploczio, 2394 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Pubk, 
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A.

PLATINKI!
“SAULE” y-yj

daugiausiai j u in kapus isz 
svieto isztremia. Ka asz paimu 
in savo nagus, tas žudo vilti, 
žudo norą prie gyveninio, o asz 
in jo ranka in spraudžiu revol
veri, arba sznabždu: “Numirk, 
numirk, užsiszauk, pasikark,' 
pasiskandyk,” ir tam pana
sziai, o ten grabe turėsi smagu 
pasilsi, nepasieks tave jokia 
rupeseziai ir vargai. Kiek tai 
žmonių klauso mano pagundų 
ir net patys save žudo.

— Dovanok Nelaimia, įva
dini kitus juokingais ir mela
giais, o bet pati savo juokingu
mo ir melagystes nebematai. 
Ar-gi tikrai tavęs visi klauso?' 
Ne! Kiek tai žmonių net nesu- 
'siraukia, kada pastveri in savo 
nagus, o kantriai sau kenezia 
ir gyvena ramiai! Kalbėjo Pa
vietre. Kad asz užeinu ant žmo- 
nyjos, tai kaip su dalgiu duo
du, tai net isizkertu tukstan- 
czius žmonių. Giltine isz manes j 
turi didžiausia nauda. Ir man 
priguli karaime karūna.

— Ka ? -Tau ? Ar neblusti ? 
Suriko pikta. Kare. Ar-gi tu 
daugiau už mane žmonių iszžu- 
dai?dai? Juk asz vienoje va
landoje iszguldau klanuose 
krauju visas minias jaunu vy
ru, nekarta drauge su vaikais 
ir moterimis, o ir nevienas se
nis man vieszpataujant, pra
žūva! Mano aukom net pasky
rų duobiu ne kasa, o tik szim- 
tais in viena su krauja. Giltine 
už mano nuopelnus privalo 
man dovanot karūna!

— Priesz mane dreba žeme 
ir jūres! Suraumojo Pavietre.

— Priesz mane dreba atei
tis žmonyjos, ginezijosi Kare, 
nes asz žudau žiedus josios.

Giltine pagrimzdo mislyse 
apsvarstinedama nuopehius 
besiginczij’ancziu savo pagel- 
ninkiu, kuomet atsiliepe nau
jas balsas:

— Ne jusu nuopelnai verti 
atmokesties, o vien tik mano 
man senam priguli dovana už 
nuopelnus. Kur-gi jusu isztver-j 
me ir tvirtumas darbuose? Jug 
jusu darbavimasis yisados bu
na tiktai lig laikinis, kuomet 
asz nepaliauju besidarbavęs, 
ne ant vienos valandos. Neuž- 
ginezisi man to ne tu graži sal
di Meilia, ne tu Bade, ne tu 
Varge, ne tu Senatve, ne tu Ne-| 
laime, ne tu Pavietre, ne tu 
paskutine Kare! Visi žinote 
kad jus tik kartais darbuojatės 
todėl niekad tiek nuveikti ne
galite kiek asz besidarbuojans 
tolidžio. Jusu visu žmones ven
gia ir stengiasi szaltintis nuo 
jusu, kuomet mane beveik 
kiekvienas su atviriu glebiu 
priiminėja. Asz turiu vieta 
kaip prastoje grinczeleje, teip 
ir kambaruose didžtureziu, o 
net karalių ir ciesorių. Mane 
myli visa gimine žmonių; myli 
maži vjiikai, myli jaunumene, 
jaunikaieziai ir merge. ,

gardus, szulksztus smokąs.
Giltine isztrauke in ji savo 

kauliniais rankas ir balsu szer- 
meninio varpo atsiliepe.

— Teip, draugus Alkoho
liai ! Tu esi geriausias mano bi- 
czuolis, tavo nuopelnai di
džiausia. Tu nuo amžių mane 
gausiausiai szelpi. Acziu tau!

I Teiksi priimti nuo manės dova
na už tavo nuveikimus ta ka- 
reiline karūna nes tik tu vienas 
ant tokios atmokesties užsipel
nai !

Ir nutilo ginezas kapininisz
ku vaidyklų, draugu Giltines, 
kadangi visi suprato, jog dova
na tikrai priguli Alkoholiui, už 
jo nuopelnus. Ir pasiliko ka
ralius tos draugijos naikinan- 
czios žmonyja — Alkoholius!

— GALAS —

MOTINA MANO 
TO ISZMOKINO

(Tikras Atsitikimas)

Priežodžiai: Sausas Ba
landis nėra ūkininkams 
džiaugsmas. Žirnius sek 
Izidoriaus dienoje norėda
mas geros dagos. Jeigu Ba
landis sausas tai Rugsėjis 
menesis teipgi bus sausas. 
Jeigu szitam menesyje szil-

tas lietus lyja tai galima ti
kėtis gero meto. Jeigu tame 
menesyje szviesos dienos tai 
ateinantis bus szlapias. Me
nulio atmainos: Jaunutis 6 
diena; Prieszpilnis 14 diena; 
Pilnatis 21 diena; Delczia 28 
diena.

ant galo pradėjo suprasti j u te mėtinėmis, pakabino musz- 
ženklinimo. Po valandėlei mal- tuvus, varste nytis, skietą ir 
szumo, atsikėlė ant vienos ai- pasiuntė mane in kaimynus

szas nusirito in szali. Asz paju
tau, kad kažin kas juda po ma
nim. Nutveriau. Žiuriu, ogi, 
kiszkis!

Asz capt už maiszo ir užsi- 
mirszes pažiurėjau. Erne ir pa
virto žiotys kelmu. Kam asz 
kelmą nesziu? Iszkracziau. Isz 
žioeziu tik apatinis medinis 
bumbulas telikęs. Ir ta iszkra
cziau. In maisza inbrukau zui
ki ir einu namo.

Beeidamas sutinku ubaga ir 
sakau:

— Decle, kažin ar man nie
ko nebus, kad asz parnesziu 
zuiki, ne žiotis?

Jisai sako: “Duok szia, vai
ke, zuiki su maiszu. Kaip par
nešei zuiki gausi lupt. Asz tave 
iszgel'besiu isz 'bėdos. Zuiki kur 
nors nudėsiu, o maisza kita syk 
atnesziu, kaip pas jus ateisiu 
kalėdodamas. Juk matai kad 
be maiszo nėra kaip zuiki isz- 
laikyti.*’ ’

— Tai, sakau, paleisk!
O jis sako: “Negali paleist! 

Zuiki paleisi, savo nelaime, pa
leisi. Kur tik eisi, visur rasi jo

kunes, veidas jo pražilo, 
krutinės iszsiverže szauksmas 
“O Motin mano, priimkie 
ne, in apgloba Savo!”

Po tam pravirko, aszaros nu-

o isz žioeziu parneszti. Mat be žio- iszbegiota ir visur bus tau be-
ežiu audimas nesižioja nėra 

ma- per kur szauclykliai skristi.
Szeimininke pasiuntus ma

ne tarnaite atnesze dideli mai- 
biiejo po jo iszbliszkusi veidą, gza jį susivyniojęs asz ir einu 

per kiemą, o bernas sako: 
“Žiūrėk, gražiai parneszk žio
tis, o kad ne, tai gausi lupti.”

Nuėjau in kaimynus, pagar
binau gražiai, padaviau Juo- 
zieniai maisza ir pasakiau, 
kad mane atsiuntė žioeziu. Juo
ziene nusijuokė ir liepe sėstis 
pas pecziu. J u pusmerge juok
damosi sako: “Asz atnesziu 
jam žiotis.” Ji grybszt isz ma
nes maisza ir da maiszu man 
užtempė. Paskui atnesze ir.sa- 
ko: “Na, dabar keliauk sau 

?' sveikas, bet dabokis nežiūrėk 
in maisza. Kaip tik pažiūrėsi, 
žiotys pavirs kelmu.”

Asz užsimoviau kepure. Pus- 
\ merge pakylėjo maisza su žioti
mis ant pecziu. Taip ir iszejau 
namo.

Reikėjo eiti ariniais. Tos 
prakeiktos žiotys visaip spau
džia in nugara ir da kažin koki 
sunkuma gale maiszo duoda 
man in pakinklis. Bet einu gra-

gal pirma karta savo gyveni
me. Tame laike stojo dusziai jo 
priesz veidą Sutvertojaus, isz- 
gclbcta nuo amžinos prapul
ties.

Buvo tai ant vakarino ka- . 
rįszko lauko. Po baisiam 

musziui, apžiūrinėjo kariszka 
lauka oficierius, idant isztyri- ; 
neti gerai padarytas bledies , 
per neprieteliu ant jo kompani
jos: Sztai netolimoje vietoje 
užgirdo vaitojimus - ir szauks- ' 
ma pagelbos keliu mirsztancziii 
kareiviu. Prisiartino prie ju. 
Baisus regėjimas persistatė jo 
akinis: vienam isz gulincziu 
kareiviu szuvis nutraukė koja 
ir negalėjo pasijudint isz vie
tos, silpnu balsu kalbėjo pote
rius : ‘ ‘Sveika Marija. ’ ’ Matyt 
melde dangiszkos Motinos pa
gelbos paskutinoje valandoje.

Antras kareivis gulintis ar
ti, turėjo' veidą atkreipta in 
mirsztanti dranga, turėjo jisai 
sužeista ranka, ir likos patai
kintas in krutinia. Kentėjo bai
siai, o bet su akyvumu prisižiu- 

; rinejo savo draugui, klausda
mas laikas.nuo laiko, ka ženk
lina tie jei žodžiai kurios kalba 
su tokiu noru. — Aficierius 
stovėdamas arti, būdamas liu- 
dintoju tojo atsitikimo, atsake 
jam ant jo užklausimo: “Tavo 
draugas mclclžesi in motina 
mirsztancziu, gal isz jaunu die
nu buvo teip papratęs daryti.”

— Ir kas atsitinka? Asza- 
ro'S stojo akysia jaunam karei
viui o isz mėlynu lupu davėsi 
girdot gialingas rugojimas! 
“Ak, teip ir mano motina mo
kino panasziai!

Aficierius nuo susijudinimo, 
net sudrėbėjo, pasįdare jam la
bai gaila sužeistojo. Prisiarti
nęs. prie jo, atsiklaupė szale o 
nuemias savo medali ka nuo 
krutinės padavė mirsztancziam 
kalbėdamas “Sveika Marija, 
Motina Dievo, melskis už mus 

-............... jeles, myli griesznu, dabar, ir valandoje
mo teres, myli vyrai ir seneliai, smeities musu! Isz pradžių 
žodžiu, visi žmones visokio luo- niirsztantis nedasiprato reisz-

Szis trumpas apraszimas 
kiek savije.talpina mokslo! Gal 
ne viena’ motina iszmetineje 
sau ir graudinasi, jog ne iszmo- 
kino savo kūdikio poterėliu. 
Dingo daugelis jaunikaieziu 
tebyreje karoję, kuris su Dievu 
nesusitaike! Kodėl ? Nemokejo 
melstis, nemokėjo iszszaukt 
gailesties priesz mirti, ka ju 
motina to neiszmokino!

GALAS-

ŽIOTYS
(Piemens Monologas)

AfAN pristojus kiaulių ganyt
szeimininke tuo jaus insiga-' žiai ir skubinosi, 

bendino stakles in vidų, apme- Tik bupt ir parvirtau. Mai-

Manksztymas Pavasaryje'

du.”
Taip nebagas ir nusinesze 

zuiki su maiszu. Asz parėjau 
namo ir sakiau, kad gavau žio
tis, bet kad parvirtau ir jos 
virto kelmu. Visi juokėsi! Kaip 
pasakiau, kad zuiki pagavau, 
visi sake, kad meluoju. Paskui 
szeimininkas klausia: “O kur 
maiszas?” Pasisakiau atida
vęs ubagui su zuikiu.

Žiuriu szeimininkas ima pan
ti nuo vagio. Asz nesyki buvau 
gavės paneziu. Tik valei per 
duris ir pabėgau.

Nubėgau už kaimo kur buvo 
ežeras ir pasislėpiau lenclrese. 
Tik pajutau kad po kojos pėda 
kažin kas kruta. Asz ęziupt, 
o-gi cyplys!

— Palauk, sakau, szelmi, 
asz tave iszkepsiu ir Suėsiu.

Bet atsiminiau, kad buvo 
tinkama diena, o cyplys žuvis. 
Tai asz sakau: “Gausiu mė
sos.”

Baisiai norėjau valgyt, bet 
vienu cypliu nedaug ka užkiszi. 
Jau ’buvo vakaras. Asz party- 
kinau pas ūkininką, pasivo
giau sziaudu kuli, prisipyliau 
pilnus kiszenius avižų ir gry- 
žau pas ežerą.

Insiriszau pats save in vidu
rį sziaudu kulio, pasileidau 
plaukti ant vandens. Ant vir- 
szaus pabarszcziau avižas ii’ 
pririszau cypli ant ilgos apar
tos.

Laukines antys tuojaus pa
juto avižas ir, beplaukianczios 
prie kulio. Bet pamaeziusios 
cypli, ji griebia pirma. Tik 
cyplys, žinai, per suopa inejo 
’ingur, vingur, per kita gala 
"■zejo. Kita antis vėl sapt! O

ir per kita iszlindo. Asz ma
nu ir juokuosi. Visas tuzinas 
neziu suplaukė. Visos rijo 

cypli ir visas jis kiaurai perejo. 
\sz matau, kad jau mano vir- 
mte baigiasi. Viena gala lai
dau rankoje, o prie kito galo 
ugo pririsztas cyplys. Nutvo
jau ta antra ji gala ir sztai tau, 
ryreli dvylika aneziu susivėrė 
ant apartes, kai, karteliai ant 
siūlo.

O ka ar negeras kepsnis?
Kas kiaulių neganes, tas ne- 

^al tokiu sztuku padaryti.
----- PABAIGA-----

ir valandoje

mo ir statics. Teisybe, žino, jog 
asz suredy.miszkai leiju nuodus

i reisz- 
kimo tuju žodžiu, ba ju niekad 
apgirdė jo sa.vo gyvenime, nes

Kai Roy Campanella (po 
kairei) laukia ir temija, Don 
Newcombe, beisbolininkas, 
atsigulęs ant žoles ir kojas 
iszkeles manksztuosi savo 
raumenis kad galėtu geriau 
beisbole mesti per loszima. 
Dodger beisbolas ratelio pri-

žiūrėtojas Alex Campanis 
prižiūri kad visi tie beisboli- 
ninkai gerai prisirengtu prie 
loszimo.

Visi szito beisboles ratelio 
sportininkai rengiasi prie 
beisboles loszimo in Vero 
Beach, Floridoje.

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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—■ Angliakasiai nedirbo 
Priedelyje isz priežasties Ang
liakasiu szvente, nuo atgavi
mo 8 valandų darbo.

— Staiga susirgo savo na-( 
inuose, sena gyventoja, ponia 
Gertrūda Pitkuviene, nuo 334 
W. South uly., ir likos nuvesz- 
ta in Ashland ligonbute, Suba-. . itos naktyje, o pasimirė Pane- 
delio ryta 1:20 valanda. Velio-, 
ne gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 1902 metuose, ir per 
visa ta laika gyveno Mahano-j 
juje. Jos vyras Juozas mirė 
1916 metuose. Paliko dideliame 
nuliudime du sunu: Vincą, Lo- I 
oust Valley ir Prana mieste; 
trys dukterys: Adele, pati Jono 
Stott, namie; J ieva, pati Vinco 
Stankieviczio, Barnesville ir 
Agnieszka, pati Mykolo Šami
lio, New York, taipgi septynis 
ahukus. Laidotuves invyks 
Ketverge, su apiegomis Szv.1 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos in parapi-Į 
josi kapines. Graborius Liudvi
kas Traskauskas laidos. Amži
na Atilsi!

•W

Ilga procesija automobiliu 
iszkilmingai ir didingai veža 
Marinus, kareivius, kurie 
yra pargryže isz Korėjos ka
ro lauko del atostogų ir pa
silsėjimo.

Marinu sztabas dabar yra 
invedes tvarka, per kuria 
marinai, kuria iszbuva pa
skirta laika ant karo lauko, 
būva parveszti pasilsėti ir 
kiti marinai j u vietas ant ka
ro lauko užima.

Szita automobiliu procesi
ja eina ant Montgomery uly- 
czios, San Francisco mieste.

Septyni szimtai septynios 
deszimts keturi marinai par- 
gryžo. J u tarpe yra keturi 
szimtai sužeistųjų. Visi tik 
kelios dienos atgal atvažiavo 
is z Korėjos in szita miestą. 
Jie isz ežia važiuos kiekvie
nas ir savo namus pas savo 
gimines ir pažystamus. Visi 
jie yra skaitomi didvyriais.

KOMUNISTAI
STIPRĖJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

miesto. Amerikiecziams pės
tininkams padėjo’ Amerikos 
griausminga artilerija, kuris 
su savo dideliais armotais vis- 
iszkai sutriuszkino Komunistu 
virto ves ir suardė j u frunta.

Amerikiecziai jau perejo tos 
trisdeszimts asztuntos linijos, 
kuri yra nustatyta kaipo rūbe-' 
žius tarp sziaures ir Pietų Ko-j 
rėjos. Komunistai vis pristato 
daugiau kareiviu. Keliu my
liu ilgumo eiles kareiviu ir ka- 
riszku vežimu vis traukia isz 
sziaures in frunta. Komunis-; 
tai iszdrysta tik nakezia kėliau 
ti, nes jie jau gerai invertina 
musu kariszkus eroplanus ir 
tombneszius.

I
Penktas L a k u n u Sztabas 

pranesza kad jau per kelias 
naktis musu bombnesziai ir ka-1. .v I riszki eroplanai tamsumoje už
sipuolė ant tu Komunistu ir su
daužė kelis szimtus automobi
liu ir tanku.

Viena nakti kai trisdeszimts 
asztuoni musu B-29 bornbne- 1 
sziai iszkrido sudaužyti kelis 
tiltus skersai Yalu upe ir pa
leido du szimtu ir asztuonios

Nesza Sužeista Drauga

asz-Amerikos armijos 
nantas ir du kareiviai 
rikiecziai ir vienas Korėjos 
kareivis skubinasi ir bėga in 
saugia pastoge, neszdamiesi 
su savimi sužeista drauga, 
karininka. In juos tuo laiku 
szove Komunistai, bet nepa
taikė.

leite-
Ame-

Kaip matyti isz paveikslo 
Korėjoje pavasaris 
nes ežia szaltis ir 
vieszpatauja.

Tantu Sanjungos
po Generolo D. MacArthurio 
vadovybe yra jau vėl peržen-

dar toli, 
sniegas

armijos

gusios ta trisdeszimts 
tuntą linija ir vejasi Komu
nistus Kinieczius prie pat 
Kinijos-Rusijos rubežiaus.

Amerikos valdyba, vai- ‘ 
džia, Vaszingtone dar nieko 
nėra pasakius apie ta per
žengimą, ir Amerikos augsz- 
ti dipliomtaai dabar pyksta 
ant Generolo MacArthurio, 
nes jie sako kad jis jau kelis 
sykius prasiszoko ir prasita
rė ant labai svarbiu klausi
mu kaslink santykiu su 
Amerika ir Kinijos Komu- 
nistiszka valdžia.

Antano Miliausko
Palikimas

NEW YORK. — T95I m., 
Sausio (Jan.) menesio 15 d., 
Pliiladel pliijoje mirė Antanas 
Miliauskas isz Gobenu km., 
Leipalingio vi., Seinų ap. Savo 
testamento del turto nepaliko. 
Jo seserys Antanina Balts ir 
Albina Lesus mirė ankseziau,, 
bet liko ju vaikai. Musu žinio
mis mirusiojo Antano brolis 
Jonas dar 1950 m., Lapkriczio 
men,, buvo gyvas Lietuvoje. 
Tremtyje, rodos, Kanadoje, tu
rėtu būti Antaninos sūnūs Pet
ras Baltz (1 ar pan.), o gal yra 
ir kitokiu giminiu. Gimines, 
arba žinantieji apie tokius pra- 
szomi atsiliepti in: Consulate 
General of Lithuania 41 West

Generalinis 
reikalingu 
Kasdiena

— Seredoj pripuolu Szven- 
to Izidoro. Ir ta diena: 1933 ( 
metuose lengvesnis už orą or-• ° . i
laivsi “Akron” nukrito in ma
res, netoli nuo New Jersey 
kranto, Rear Admirolas Wm. 
A. Moffett su septynios de
szimts dvejais keleiviais žuvo; 
1818 m., parinkta ir. nustatyta 
Amerikos dryžiuota ir žvaigž
dėta vieliava.

— Ponia Elzbieta Sziai ia- 
liene isz Shenadoro, lankėsi 
mieste su reikalais ir prie tos 
progos atlankė “Saules” re
dakcija, atnaujinti savo prenu-j 
hierata už laikraszti. Ponia 
Szialialiene yra musu sena 
skaitytoja ir myli skaityt 
“Saule.” Acziu už atsilankv-' </ 
hia.

Nepaiso Mirtingos 
Ligos

bombų, keturios deszimts grei- 
cziausiu ir naujausiu Sovietu 
Rusijos kariszku eroplanu pa
kilo jiems kelis pastoti padan
gėse. Bet ežia su musu di
džiais bombnesziais skrido ir 
musu mažesni, bet greitesni 
pesztukai eroplanai, kurie pa-' 

Vokietijos Komunistai polici- dangese susikirto su tais Sovie- 
jantai visokiais budais stengia- tu eroplanais. Keli Sovietu 
si parodyti savo smarkuma ir eroplanai, liepsnodami nukrito

ZMOGVAGYSTES
BERLYNE

BERLYNAS, VOK. — Rytu

deszimts tonu sprogstaneziu amžiaus Dorothy, pasakė poli- atsimusza. Musu kareiviai jau' 
Imt titm r, o a na fzivnt n n'T* m b ■ ■ .__  , 1 • X _ T—— n t ' . ______— i — -cijantams, kad ji mate kai ke- už Seoul miesto marszuoja in 

turi vyrai nuvažiavo su tamsiu sziaure prie tos trisdeszimts 
automobiliu.

Ji su savo vyru anksti vaka 
re parvažiavo namo. Jos vy 
ras iszlipo isz automobiliaus karabinus ir net peilius, beko-Į 
atidaryti garadžio duris. Jis vodami su Komunistais.

Slauge Evelyn Crutcher 
serga mirtinga liga, isz ku
rios ji jokiu budu negali pa
sveikti.

Bet, nežiūrint kad jos die
nos ant szios žemes yra su
skaitytos, ji vistiek eina sa
vo pareigas kaipo slauge, 
nurse. Daktarai sako kad ji 
da gali iszgyventi penkioli
ka metu, o gali ir rytoj mirti.

Slauge Evelyn Crutcher 
sako kad ji savo paskutinias 
dienas nori kitiems paaukoti 
ir kitiems padėti. Ji ežia 
skaito ligonio kraujo spau
dimą ligonbuteje.

. — Ketverge Szvento Vin
cento Ferrerio. Ir ta diena 1579 
metuose Vilnuije inkurta pir
mutine mokykla.

— Mare, pati saliuninko 
Stepono Souczeko, nuo 338 W. 
Centre uly., kuri sirgo ilga lai
ka, numirė Petnyczios vakara, 
namie. Taigi paliko dvi dukte
rys, sunu, tris brolius, trys Se
serys ir daug anuku. Prigulėjo 
prie Szv. Marijos Rusnaku pa- NAUJAS LIETUVIU

drąsą. Jie norėjo pasivogti 
viena Vokietaite, kuri buvo pa
bėgus isz ju puses.

Vakaru Vokietijos policijan
tai iszgelbejo Panele Johanna 
Bueihner, trisdeszimts metu 
amžiaus Vokietaite ir suaresz-' atsikirti kai tik jie susitvarkys 
tavo viena isz tu Komunistu ir susilauks daugiau kareiviu 
policijantu. ir ginklu.

Ruskiai ir Vokiecziai Komu
nistai policijantai pareikalavo 
kad tas suaresztuotas polici- 
jantas praszesi kad ji nepa
leistu ir nesugrąžintu.

Bet tas pats policijantas pra
szesi kad ji nepaleistu ir nesu
gražintu Komunistams.

Komunistai uždare vieszkeli 
tarp Berlyno ir Vakaru Vokie
tijos, bet už valandos vėl ati- ninkas, kuris beveik visus szio 
dare. Dvejomis dienomis priesz kraszto ir Dievo Insakymus 
tai, tokie Komunistai polici- buvo sulaužęs per trisdeszimts 
j antai apszaude keturis auto- metu, ir paskui savo draugus 
busus, kuriuose važiavo septy-’ policijai iszdave, buvo tokiu 
nios deszimts trys Amerikie
cziai.

ra,pijos. Laidos Utaminko ry
ta. TRANSPORTAS

Prie tos progos 
Konslatas skaito 
praneszti sekanti 
susiduriame su pajieszkojimaįs
tikru broliu ir net tėvu, .per 
paskutinius 3 metus atvykusiu 
in JAV (Amerika) isz trem
ties, bet daugumas ju neatsi
žvelgia in musu praszymus už
siregistruoti musu Centrinėje 
Kartotekoje prie Gen. Konsu
lato. Perspejame, kad skelbia
me pajieszkojimus per spauda 
tik senai ežia gyvenaneziu, o 
naujai ežia atvykusius ir ne- 
iszpildžiusius savo pilietines 
pareigos užsiregistruoti ir pra
neszti nauja adresą, pakeitus 
gyv. vieta - nejieszkome. . .

L’žsi registravusiems (apie
10,000) tariame acziu ir mie- 

! lai teikiame adresus, Atsaky- 
Daug musu kareiviu krito ir. mams pridekite paszto ženklą 

kiti buvo sužeisti prie Uijong- arba atviruką. •
bu miesto, kuris randasi apie 
asztuonios mylios nuo Seoul 

. Bet jie ir ežia stumia

asztuntos linijos.
Kareiviai dabar taip arti 

prieszo kad jie vartuoja mažus

atidaryti garadžio duris. Jis 
isz papratimo priėjo prie aug- 
sztos tvoros pažiūrėti ar nėra 
apie jo namus kokiu valkatų. 
Kai tik jo galva kyszterejo 

o kiti greitai pasuko atgal, nie- vįrsz tos tvoros, pasigirdo ka- miesto, 
ko nepesze.; Nei vienas musu rabino balsas ir jis krito ant Komunistus atgal, 
eroplanas nebuvo nei paszau- ------------------ *---- t.

tas. ,į

Karininkai sako, kad aiszku
kad Komunistai dabar rengiasi

— Lietuvos Generalinis Kon

vietos negyvas.

INZEIDE POPIEŽIŲ

Amerikiecziai lakūnai, “pa- 
ratrooperiai” nusileido už Ko
munistu karo frunto ir nukirto 
tiems Komunistams kelia atgal 
trauktis. Komunistai turėjo ar-

Kalinio Žmona

RAZBAININKAS
NUŽUDYTAS

Bagoczka Valdininke >'a Pasiduoti' arba mesti savo'

Nubausta ginklus ir nesztis, kiek tik ga
lėjo. Labai daug Komunistu 
žuvo. Apie szimtas buvo už- 
muszta ir kitas szimtas buvo 
paimta nelaisvėn.

CHIETI, ITALIJA. - Ko- 
munistu Partijos atstove val
džios taryboje, Panele Laura 
Diaz, buvo in teismą patraukta 
ir nubausta už savo prasiszpki- 
ma, kai per prakalbas ji buvo 
pasakiusi kad Szvento Tėvo, 
Pijaus Dvyliktojo “rankos 
kraujais varva.’’

Trys teisėjai ja pasmerkė 
ant asztuoniu menesiu in kalė
jimą, bet paskui jai tuojaus do
vanojo, ir insake kad ji turės 
tuos asztuonis menesius kalėji
me iszbuti, jeigu ji da nors sy
ki per penkis metus taip inžeis 
Szventaji Tęva.

Panele Diaz, trisdeszimts 
metu gražuole yra skaitoma 
kaipo bagota Italijoje,

Kai ji szitaip prasiszoko, tai 
j valdžios taryba nutarė, kad ji 

° Jo’žmona,’graži juodbruve turi kaiP PaPrastas pilietis 
trisdeszimts asztuoniu metu stoti in teisma- PaPrastai ta’

Iszdavc Policijai Kitus 
Tokius Gengsterius

STUDENTAS
NUSZAUTAS

CHICAGO, ILL. — Razbai-
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

c.
Ponia Jeanne Sollazzo, 

žmona Salvatore Sollazzo 
važiuoja namo isz kalėjimo, 
kur ji buvo aplankus savo 
vyra. Jis dabar tupi kalėji
me už tai kad jis yra intar- 
tas kad jis buvo papirkęs ke
lis basketboles loszikus, kad 
jie tyczia pralosztu loszimus. 
Jis taip pasipinigauodavo, 
nes tada jis žinodavo ant ku
rio ratelio daug pinigu dėti.

Doherty kuris gyvena tame 
paeziame kambaryje užtiko sa
vo draugo lavona ant grindų, 
kai jis sugryžo apie devinta va
landa vakare. Keli kiti studen
tai iszgirdo ta szuvi, bet misli- 
no kad tai automobilius ar taip 
kas. Policijos daktaras dar ne-; 
ra pasakęs kaip ten atsitiko J 
bet sako kad policijantai dabar, 
stengiasi isztirti.

paežiu razbaininku nužudytas. 
Jo graži juodbruva moteris bu
vo szalia jo kai jis buvo nužu-i 
dytas. Razbaininkas, keturios 
deszimts asztuoniu metu amž
iaus Fred Brissa buvo su vienu 
szuviu isz medžiokles karabino 
nuszautas. Tas szuvis puse jo 
galvos nunesze.

Terre Haute, Ind. — Gerai 
žinomas musu senas tautietis, 
Povilas Bukos, 74 metu am
žiaus, kur jis neseniai su savo 
pacziule Petrone, apvaiksztine- 
jo savo 49 metu vedybines su
kaktuves (Vasario Feb. 23-czia 

Lietuviai diena), ir po tam sirgo nuo in- 
! fluenza, staiga pasimirė Kovo

NEW YORK. — Nedelioj, 
Balandžio, (Apr.) 1-ma diena, 
laivu ‘General Taylor’ in New 
Yorka atvyko szie
Tremtiniai: !

Pearyx pasiekė I)rąždys: Jurgis ir Urszulo, in (Mai.) 19-ta diena Szvento An- 
pasauli aoszigali; Chicago, Ill. —■ KniukS'Ztaite: tano ligonbute, ii likos palai- 

Lietuviai sudegino Mare, South Boston 27, Mass, dotas su apiegomis Saldž. Jei- 
>udu pili, Perejaslavi

Šhcnandoah, Pa. -
Bogdenas, nuo 978 W. Coal Ona
uly., likos sužeistas in ranka, 
laike darbo, Locust kasyklose.
Gydosi namie.

— Petnyczioj SS. Celestino 
I ir Marcelinio. Taigi menulio 
permaino: Jaunutis. Ir ta die
na: 1917 metuose Karas pa
skelbtas su Vokietija; 1909 m., 
Admirolas 
sziaurini 
1372 m 
O' ©

Maskva, — Žinios pranesza 
kad Rusijos Ministeris Andrei 
Y- Visbinsky pavojingai serga.' 

e

' -—Mikalauskas: Jurgis, Stanį- zaus Szirdies bažnyrzioje ir pa-
7- ford, Conn. — Noreika: Stasys, ----- -------- -r---------------

-?J Juozas’ ėhicągo, III. — Ogilvis: Ona, Park kapines. A. a. Povilas Bu- 
ir

Nebr. — Srugys: Pranas, Bro
nislava, Aldona, Lilija, Karute 
Irena ir Rūta, Brockton, Mas. 
—Steikunas: Kristina ir Lilija, 
Chicago, 111. —Ugianskis: Juo-! Hame nuliudime: 
zas, Sofija, Grąžina ir Juozas, Petrone; sunu Kaži ir duktere 
Grand Rapids, Mich.

.. . — B ALF Centras.

laidotas in Roselawn Memorial

|L. TRASKAUSKAS
i LIET U VIS Z K A S
★ GRABORIUS

Ona, Omaha kės, gimė Lietuvoje: Kauno 
apskr., Raseinu pav., Retavos 
para., ir Andrejavos kaimo. At
vyko in Suvien. Valstijose dau
gelis metu atgal. Paliko dide- 

savo paezia

Stella. Velionis buvo skaityto
jas ‘‘.Saules,” Amžina Atilsi!

„ *
* Laidoja Kunus Numirėliu. $
J Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu
* Vestuvių Ir Kitokiams 

Reikalams ::

stoti in teisma. Paprastai ta
rybos narys negali būti sua- 
resztuotas, kaip ir musu Sena
torius ar Kongresmonas.

Sulyg Italijos Instatymais, 
tas kuris inžeidžia Szventaji 
Tęva, gal biuti nubaustas iki 
penkių metu in kalėjimą.

»

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUS1OS
___  Viesz. Jėzaus ir

. . . malda . .
/ \ Motinos Szvencz.
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^Pirkie U. S. Bonus!

KOMUNISTAI ■
ATSIMUSZA

TOKYO, JAPONIJA. —
Alijantu armijos muszasi ir ei
na pirmyn, nežiūrint to kad’ 
Komunistai dabar jau stoja ir.

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

Knygos Did. S^xb1/. col. J 
TIKTAI, 25 Cts. 

___ ♦
SAULE PUBLISHING CO., | 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ♦


