
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

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

No.41 MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAŠ, GEGUŽIS 22, 1951 i TUESDAY, MAY 22, 1951) ĮB

DU-ĘART SANVAITINIS LAIKRASZT1S “SAULE” 
1SZE1NA KAS UTARN1NKA IR PETNYCZ1A

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Metams $7, % Metu $4; Iri Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Metams $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

V. I.. IturzkowKki, Editor and Mgr. 62 METAS

Amerikiecziai Atsimusza
Isz Amerikos Galva Pirmyn

PREZIDENTO
TRUMANO AUKOS

• 
Prezidentas Baisiai

Kersztingas

WASHINGTON, D. C. — 
Jeigu Prezidentas Trumanas' 
nepravarytu nei viena kita 
valdininką isz savo sztabo kol j

. . . I

jis bus Prezidentu, jis jau ir 
taip bus atsižymejes, kaipo i 
Prezidentas, kuris daugiausia 
augsztu valdininku pravarė už 
tai kad jie su juo ar nesutiko 
ar jam dryso pasiprieszinti.

•Jis yra baisiai savo vietos ir 
savo garbes pavydus ir negali 
pakęsti tu kurie su juo nesutin
ka. - *

Vidaus Sekretorius Harold 
Ickes buvo priverstas pasi
traukti, kai Trumanas buvo 
Prezidentu tik deszimts mene
siu. Harold Ickes nesutiko su 
Trumanu kai Trumanas norė
jo pa skirti Edwin W. Pauley 
laivyno Po-Sekretoriumi. Ick
es pasitraukė po trylikos metu 
tarnystes. O Trumanas visgi 
savo valios ar savo ožio nega
lėjo iszlaikyti, jis buvo pri
verstas atszaukti to Edwin 
Pauley paskyrima, kai pamate 
kad Kongresas jo nepripažins. 
Reiszkia, Trumanas ežia su
klydo, bet nedryso prisipažin
ti. Harold Ickes, pasitraukda
mas parasze net trijų tukstan- 
cziu žodžiu laiszka Trumanui.

Antra Trumano auka buvo 
Prekybos Sekretorius, Henry 
A. Wallace, Rugsėjo (Sept.) 
dvideszimta diena, 1946 me- i 
tuose. Jiedu susikirto, kai 
Henry Wallace pasakė prakal-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nori Paskelbti Kara

Szitas darbininkas prie 
uosto ant laivu, gali jaustis 
laimingas kad policijantai ji 
isznesza galva, o ne ko j omus 
pirmyn. Anglijos policijan
tai ji nugabeno in Old Bai- 
,ley kalėjimą, kai jie susikir
to su uosto darbininkais prie 
kalėjimo vartų Londone.

Visi tie darbininkai susi
rinko ir lerma ir triukszma 
šukele prie kalėjimo vartų, 
kai septyni tu darbininku

vadai buvo in teismą pa
traukti, už tai kad jie buvo 
šukele straikas.

Anglijos valdžia yra nusi- 
staeziusi, kad tokios strai- 
kos prie kraszto uostu, 
trukdo pristatymą maisto 
žmonėms ir ginklu armijai.

Dauguma szitokiu straiku 
yra Komunistu sukurstytos 
priesz valdžia, kad priparo- 
džius kad valdžia yra bejie- 
ge.

AToR”«iZASPirma Divizija Isz
musze 48,000 Ki-

žinių, kad ir tolimiausiose pa- • • •
šaulio vietose, net ir Australi-____ ___ — — _ , _ __ __
joje, gerai girdima “Amerikos JįO1 OI O
Balso” lietuviszkoji progra-' A M
ma. Tuo budu pasidaro ryszys • -------------------------------------------
tarp visu pasaulio Lietuviu. 
Lietuvai skiriama programa 
kuri Lietuvoje girdima septin
ta valanda vakare, o Vokieti-Į 
joje penkta valanda vakare. O 
kai kur tai reikia keltis antra 

’ valanda isz ryto, kad galima 
butu iszgirsti “Amerikos Bai
sa” Lietuviu kalboje.

GRAIKAI
STIPRIAUSI

Atstovu Mokeseziu Kom. Vasz- 
ingtone Nutarė Naujus Taksus 
Investi; Sovietai Atsisako Gra
žinti Amerikai Paskolintus Lai-
vus Ir Nesutinka Mokėti Milijo

Senatorius Cain, Republi- 
konas isz Vaszingtono ežia 
rodo raszta su razoliucija ir 
pareikalavimu kad Amerika 
tuoj aus paskelbtu kara 
priesz visa Komunistiszka 
Kinija.

Bet jis dabar sako kad jis 
palauks, pamatyti kas iszeis 
isz visu tu kivireziu su Tru
manu ir MacArthuriu.

kPaszto iszdavikai.

NEPAGEIDAUTINAS . TąkS0S DIDĖJA
WASHINGTON, D. C. — 

Paskutiniuoju laiku žymiai pa
didėjo spaudimas in Preziden
tą Trumana paszalinti isz tary
bos valstybes Sekretorių, Dean 
Achesona. Prie to daug prisi
deda neaiszki Dean Achesono 
politika Tokimuose Rytuose ir, 
suprantama, Generolo MacAr- 
thurio pasakytos kalbos.

Prie to prisideda ir jo buvu
sieji draugai Demokratu par
tijoje. Ir jie jau pradeda jo ne
beginti ir nebetesiinti. Ir ju 
manymu, Achesonas geriau
sia padarytu jeigu jis pasi
trauktu in szali ir kitam savo 
vieta užleistu, kad vieningu
mas grysztu Demokratu parti
jom

Achesonui pasitraukus, jo 
vieta tikriausiai užimtu vy
riausias teisėjas Vinson. Kal
bame ir apie Paul Hoffman ir 
apie John Foster Dulles, bet 
iszrodo kad Respublikonai 
stengtųsi szituodu atkalbinti.

Galimas daigtas, kad netru- VIJA. — Italijos laikrasztis 
kus ir patsai Achesona? .pasi- “II Tempo” skeli ia, kad bu- 
siulys Prezidentui Trumanui ves pasikėsinimas priesz Ju- 
atsistatydinti. Jis pats žino goslavijos diktatoriaus Tito 
kad jis dabar yra visiszkai ne- slavijos augszcziausia vyriau- 
pageidaujamas. Jis pats bui- gyvybe, ir kad jis dabar ligo
sią: apsiszauke ne tik savo nu- nineje randasi sužeistas. Jugo- 
sistatymais kaslink užsienio sybe sako kad nieko panaszaus 
reikalu, bet ir gindamas savo nebūta ir kad tos žinios yra isz 
draugus, kurie yra niekszai ir pirszto iszcziulbtos.

ATĖNAI. GRAIKIJA. — 
Amerikos Karo misijos, pa
siuntinystes vadas Graikijoje, 
apleisdamas ta kraszta yra pa- 
reiszkes, kad Graikijos kariuo
mene yua geriausia ir stipriau
sia visoje Europoje.

Graiku kariuomenėj e dabar 
randasi szimtas dvideszimts 
tukstaneziu vyru. Bet per du 
menesiu galima surinkti pen- 

i kis szimtus tukstaneziu karei
viu, kurie yra puikiai pasiruo- 
sze in kara stoti. Kas dabar 
drys Graikija pulti, tas turės 
nepaprastai daug kraujo pra
lieti, ir toli nuo rubežiaus ne
pajudės.

nus Dolerius Už Gauta Pagelba
Submarine Žuvęs

Komandorius

Mokeseziai Pajudėja

WASHINGTON, D. C. —
Atstovu kambaruose Mokes
eziu Komitetas priėmė asme
niniu pajamų mokeseziu pakė
limą. Kiekvienos mokeseziu 
grupes mokeseziai pakeliami 
trimis punktais, bet tikrumoje, 
mokeseziai mažesnioms paja
moms pakils tik penkiolikta 
procentą, palyginus su dabar 
mokamais. Dar nutarta nuo 
kurio laiko naujus mokesezius 
investi. Tas pakėlimas duos 
valstybes iždui tris bilijonus 
doleriu daugiau per metus.

Dabar yra svarstomas ben
drovių ir fabrikantu mokes- 
criu pakėlimas.

TITO SUŽEISTAS ?
I

BELGRADAS, JUGOSLA-

RUSAI NENORI 
UŽSIMOKĖTI

■----------------------------

Derybos Visai Nutru
ko; Sovietai Atsisako

WASHINGTON, D. C. — 
Nutruko ežia vykusios derybos 
su Sovietu delegacija del 

i “Lend-lease” sanskaitu su
tvarkymo. Sovietai atsisako 
gražinti Amerikai karo metu 
paskolintus laivus ir nesutinka 
mokėti asztuonis szimtus mili
jonu doleriu už karo laiku gau
ta pagelba isz Amerikos. So
vietai yra gave isz Amerikos 
deszimts milijonu doleriu, bet 
dar daug daugiau buvo jai do
vanai, visai už dyka dovanota. 
Sovietai buvo pasiuline visas 
savo skolas iszlyginti su du 
szimtu keturios deszimts mili
jonu doleriu.

Leitenantas John Black
burn, komandorius Anglijos
sul marino, povandeninio 
laivo “Affray” kuris pa
skendo in English Channel 
ir visi jurininkai su savo 
komandoriu žuvo.

Leitenantas John Black
burn buvo per Antra Pasau
lini Kara labai garsiai atsi
žymejes del savo narsumo.

NEPASTOVUS
DRAUGAI

ŽUVO 10 JAPONU

TOKYO, JAPONIJA. — Du 
Amerikos lėktuvai, susikibo ir 
susidūrė sparnais padangėse 
virsz Japonijos miesto Fukuo
ka ir vienas isz eroplahu nukri
to ant namu. Deszimts Japo
nu tas eroplanas užmusze.

TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos ir 
Tautu Sanjungos armijos Korėjoje jau ima 
atsimuszti ir nesitraukia.

Alijantai dabar jau ima ne tik atsigin
ti, bet jau ir patys puolasi ant prieszo.

Dideles tankos, armotos ir erodą n ai 
daužo Komunistu eiles ir tukstanezius iszžudo.

Ant vieno frunto Kiniecziai turėjo 96,- 
000 kareiviu. Per keturias dienas daugiau 
kaip puse ju buvo iszžudyta.

Augszti karininkai sako, kad Kiniecziai 
Komunistai buvo pastate savo stipriausias 
ir galingiausias jiegas, ir jiems nepasiseko
persilaužti.

Vienas Kinietis kareivis, karo belaisvis, 
sako kad Kiniecziai taip žiauriai ir taip 
isz paskutinuju puolasi ant Antros Ameri
kos divizijos už tai, kad jie nori Ameri- 
kiecziams atkcrszinti, kad jie taip tuos Ki-
nieczius buvo sumusze Vasario menesyje.

Kiniecziai dabar kiek apstojo puolėsi, 
kol gales savo eiles vėl susitvarkyti. Ame-

Sunku Padaryti Intaka 
Ant Žmonių

WASHINGTON, D. C. — 
Rasto draugu ir paveikti žmo
nes sziandien daua- sunkiau ne
gu kadaise būdavo, nežiūrint 
ar tai elgsimies kaip Anglijos 
szvelni dipliomatai ar kaip Ru
sijos uržujai.

Anglija negali nei pasiszne- 
keti su Komunistais Kinijoje.

Prancūzija negali susitai
kinti su Sziaurines Afrikos 
valdininkais.

Sovietu Rusija turi draugu 
užsienyje, bet negali jokios in-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

rikiecziai pasinaudodami ta proga dabar 
stiprina savo eiles ir kai kuriose vietose 
vėl isz naujo puolasi ant prieszo. *

IRANE KOMUNISTAI KELIA 
SAVO GALVAS

• . . -r
_ -•' i1?

TEHERANAS. — Komunistine ‘Tudeh’ « 
partija su pirmininku Mussadegh, inteike 
pareikalavima, kad: 1—Butu teisetinai pri
pažinta ju partija, kuri buvo pasmerkta 1949 
metuose. 2—Iszvaryta Amerikiecziu kari-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdet S A PNORIUS
LIETUVISZKAS

Sziandien žmones tiek daug 
susi rupine apie krypti in . dc- 
szine ar kaire, kad jie pamirszo 
kad teipgi galima kilti augsz- 
tyn, ar smukti žemyn.

Su 283 Paveikslais

Pigiau būti gyvam, negu mi
rusiam: Žmogus užsimoka pu
se dolerio kad apskutima barz
dos. Apskusti nabaszninka 
kasztuoja penki doleriai. Vil
nos paltas kasztuoja apie pen
kios deszimts doleriu. Medinis 
grabas kasztuoja apie penkis 
szimtus doleriu. Takse nuva
žiuoti in toatra kasztuoja apie 
doleri. Kelione in kapines ma
žiausia kasztuoja deszimts do
leriu. Už tai mes savo skaityto
jams patariame liktis gyvais 
ir sau pinigu susieziedyti.

. 160 Puslapiu < 
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ! 
Iszaiszkina sapna ir kas ( 
ateitoje stosis. Su priedu J 
planatu ir visokiu burtu. ! 
Knyga in minksztos po- J 
pieros virszeliuose. :: :: !

Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: ;

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

’ Mahanoy City, Pa.,U.S.A. 1

Tai mus turtas,
Tai mus lobis,
Tai mus kraitis
Isz teveliu.
Ar mums ežia gala gaut, 
Ar sau plaukus raut, 
Ar tik nusispjaut!

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

o Dievui padedant tavo namas mas tarp kaį- kuriu Anglu 
virs dangumi

Lietuvos
Generalinio Konsuato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys

Pypkes Durnai
Per. daug žmonių ant szio 

svieto sziandien per mažai val
go, per prastai gyvena ir per 
jauni mirszta.

“Jaunimo Skundas”

Netoli Pusan miesto, Korė
joje, randasi karišzkosi kapi
nes. Tautu Sanjungos ir pen
kiolika tautu vėliavos plevė
suoja virsz 4,500 kareiviu.

Sziais metais musu" ukinin- 
t kai susilauks prastos kviecziu 

pjūties. Jis spėja kad sziais 
metais mažiausia bus kviecziu 
per asztuonis metus. Jie sako 
kad galima tikėtis gauti apie 
viena bilijoną buszeliu. Tai bu
tu daug mažiau negu mums 
patiems per motus reikia.

Mes esame permainos vaikai, 
Gimė vainu neramybėje, 
Sostiniu griuvėsiuose.... 
Kas ežia kaltas?
Ar mes kalti?
Ar mus tėvas;
Ar gal Dievas?
Mes greitai gyvename, 
Dar greieziau pasenstamę.
Mes neturim laiko meilei, 
Ar mandagumui ar malonei. 
Visa tai tik kvailiams, 
Kur niekur ne eina.
O mes tai visur einam.
Kur mes einame?
Mes nežinome.
Kas gi žino?
Mes einam kur.

“Big Mac,” bartinderyisi vie
name saliuhe Hollywood niies- 

' te, sako kad jis kasdien iszge
ria apie keturios deiszimts bon- 
ku alaus ir viena ar kita bon- 
ka sznapso. Jo tikras vardas 
yra Jan Batchelor. Jis gali vi
sa goreziu alaus iszgerti vienu 
mauku.

Dvieju szimtu svaru petin
gas New Jersey valstijos poli- 
cijantas, apskundė savo szimto 
deszimts svaru žmonele, reika

laudamas “divorso.” Jis tei
sėjui nusiskundė kad jo ta 
žmonele ji kasdien apdaužo, 
apmusza ir in ji meto bliudus, 
skauradas ir puodus.

Generolas MacArthur dabar 
laszo ar raszys savo prisimini
mus. Laikraszcziai yra jam 
prižadėję visa milijoną dole
riu. Jis reikalaus tiek, kiek Ge- 

gavo,

Mus nemokykite.... 
Mokslo mes nemylime. 
Mokytojai suvedžiojo, 
Pranaszai mus suviliojo. 
Seniai, kurie mislina, 
Kad jie viską žino; — 
Jie nieko nežino. 
Mes viską žinome, 
Ir viską mokame.
Mes mokyti; 
Mokam mygti.
Mes turim proto, 
Nors stoka amato. 
Mes gudruoliai.... 
Jie apuokai.
Mes kytri,.... 
Jie durni., 
Jie mislina, kad žino; 
Mes žinome, kad žinom.

' t

NEW YORK. — Ketverge 
Gegužio 17 diena laivu “Gene
ral Muir” in New Yorka atvy-

į ko szio Lietuviai Tremtiniai:
į Baranauskiene: Matilda, in 
Washington, D. C. — Bareth: 
Alexander, Valentina, Elena, 
San Francisco, Calif. — Bie- 
liukas: Bronius, Cleveland, 
Ohio. — Bosas: Simonas, Ma
rija, Edmundas, Herta in Wa-

> tertown, Conn. — Budreika: 
Bronius, Chicago, Ill. — But
kus1: Kestutsi, Elmhurst, L. L,
N. Y. — Jesmantas: Bronins, 
Adele, Marija G., Konstancija
O. , Elena, in Cicero, Ill. — Jur- 
geleviczius: Zenonas, Irena, 
Aleksandras, Eugenija, Regi
na, Detroit, Mich. — Kaspe- 
raitis: Marta, Romas, Arvy- 
nas, Waukegan, Ill. — Lan
kauskas: Vincas, in Oakville, 
Conn. — Lomtevas: Dimitrijus 
Ona, Konstantinas, ir Balčiū
nas : Alexander in Long Island 
City, N. Y. — Martuseviczius: 
Alfonsas, Katrina, Stamford, 
Conn. — Naužemiene: Marija, 
Los Angeles, Calif. — Petrcka: 
Jonas, Watertown, Conn. — 
Petroszius: Leonas, Terese, in 
Chicago, Ill. — Podepys: Pet
ras, Zelma, Gražvyde, Arvy
das, Chicago, Ill. — Rewun: 
Alex, Olga, Hennann, Miller
ville, Md. —r Sermuksznis: To
mas, Worcester, Mass. — Šle
kys: Liudvikas, Petronėlė, Gi
rardville, Pa. — Sulaitis; Al
fonsas, Cicero, Ill. — Tama- 
szaitskas, Pranas, Los Angeles, 
Calif. — Tomkus: Vaidis, Au- 
gu§tina§; Great Xeck, N. Y. == 
Udalivas: Petras, Vineland, 
N. J. — Vaiginis: Petras .Mar- 
gareta, Irena, Butte, Mont. — 
Valatka: Ignas, Stase, Danute, 
Birute, Ina, Henrikas, Dėtį bit, 
Mich. — Vileita: Povilas, Chi
cago, Ill. — Žadeikyte: Teodo
ra, Chicago, Ill.

— B A. L F Centras.

Aleksa—Izidorius, Jonas 
Vincas, isz Tauragės ap.

Baduszanka—Jonas ir jo

ir

du 
broliai ir dvi seserys, isz Any- 
kszcziu, Utenos ap.

Balnys—Jonas, isz Pauksz- 
cziu km., Žaslių vai., Traku ap.

Balynaite — isz Strielcziu 
(ar Kulabiszkiu) km., Butri
monių vai., Alytaus ap.

Baužys—Vladas, isz Stane-

nerolas Eisenhoweris 
“be jokiu taksu!”

Anglijoje dar vis beda su 
maistu, nėra gana. Blogas oras 
sugadino daug javu.

Sostines ofisai dabar. yra 
pertaisomi, Vaszingtone. Per
taisymams ofisus reikės de- 
szimts tarnu daugiau, kasztuos 
dvideszimts penkis t.ukstan- 
cziu doleriu ant metu daugiau 

du 
ant

už elektra, ir tūkstantis 
KŽiintai doleriu daugiau 
metu už skalbimą.

Senatorius Kerr, Demokra
tas isz Oklahoma sako kad mu
su ponai Vaszingtone per daug 'f e
sznapso geria ir alų maukia. 
Jis y ra iszrokaves kad kiekvie
nas žmogus Vaszingtone per 
metus iszgeria beveik penkis 
gbrčzius sznapso. Tai tris sy
kius daugiau negu žmones kur 
kitur iszgeria.

Mes esame permainos vaikai. 
Jaunyste nunesze vejai.
Mes niekados nebuvome jauni, 
Ir, be jaunystes tapome seni, 
Per greitai mes supratom, 
Per greitai mes pasenom. 
Per anksti pradėjom klausti, 
Per anksti pradėjom nerimauti 
Per anksti sukilom, 
Per anksti pražilom. 
Praeitis ir ateitis, 
Tai mums pražūtis.
Mes nenorim praeities, 
Ir mes bijom ateities. 
Žodis “Acziu” be prasmes. 
Kai netekome vilties. .
Jus, Tėvai, mums taip padarėt 
In ožio raga mus suvaret.
Jus, Tėvai ir Protėviai 
Dabar džiaugkites vaikais, 
Kurie eina po velniais. 
Velnius tuos tai jus pagimdėt, 
Vargszo varga mums paskyret. 
Durni barniai, 
Kvaili ginezai, 
Baisios vainos, 
Vergu mainos, 
Pataikavimai, 
Ir iszdavimai, 
Melagystes, 
Iszdavystes
Ir kvailystes....

DESZIMTS
INSAKYMU MOTINAI

1— Atsimink, kad moters do
ra yra brangesne už visas bran
genybes.

2— Pirmiausia tu turi siekti 
moterystes ir tada motinystes.
3— Tu turi 'būti 'savo namu 

jaukumo su kuriome meisteris 
kad tavo szeimynai butu mie
liausia vieta pasaulyje.
4— Tu turi turėti sau užtikrin

ta pinigine nepriklausomybe.
5— Iszgirsk visuomet kitus 

szaukianezius pagelbos varge 
ir jiems padėti isztiesk savo 
ranka.

6— Gyvenk ne szia diena, bet 
buk visuomet pasiruoszus vi
sokiems netikėtiems invy- 
kiams ir savo vaikus mokyk 
taupyti, juodai dienai.

7— Savo kilnumu daryk gera 
intaka in savo vyra, o tavo vai
kai tebūnie tau tavo gyvenimo 
viltis.

8— -Atsimink, kad tikras gro
žis yra duszio's gilumoje.

9— Kalbėk visuomet iszmin- 
tirigai ir maloniai.

10— Melsk Dangaus pagelbos. 
Be Jo pagelbos tu esi bėjiege,

liu km., Gruzdžiu vai., Sziauliu 
ap.

BoVžys — (Baužys ?) Kazi
mieras.

Dambrauskaite - Szimke — 
ir vyras, kilęs isz Szlavenu km. 
Anykszcziu vai., Utenos ap., ir 
sūnūs.

Danlbrauskas — Juozas, sū
nus Antano.

Dambrauskas — Mateuszas, 
isz Anykszcziu, Utenos'ap.

Dvužasikaite — Fruzina, nuo 
Pociunczliu.

Keizeris — Jurgis, isz 
geliu km., Tauragės vai.

Lažauninkas — Jonas, 
Tilviszku (Giliszkiu) kln., 
viku par., Szakiu ap.

Mackevicziene - Radzevicz- 
iute—Ona, isz Oszkiiiiu km., ir 
suims MackeMcziūs Viktoras.

Martiszius—Juozas isz Szuo- 
piu km., Sintautų vai.

Mielinskas (Moliriškis), An
tanas, Jonas ir Vincas.

Palionis—isz Visziunu km.,
Sandžiute — Marijona^ isz 

Mergutrakiu km., Punsko, par.
Savukynas — Antanas, isz 

Paveliuones km., Szventežerio 
vai., Seinų ap.

Szimke — isz Slavėnu km., 
Anykszcziu vai., Utenos ap., ir 
jo žmona Dambrauskaite, ir 
sūnus.

Stankeviczius — isz Mardo- 
su km., Balbieriszkio vai., Ma- 
rijainpoles ap.

Survila—isz Szaltupio km., 
Daugeliszkio vai., Szvenczio- 
niu ap.

Tiiskenis — Jonas, ir Petras, 
isz Sziauliu km., Anykszcziu 
vai.

Zabyela—Petras, isz Gireles 
km., Kavarako vai.

Zabiela — Petras, isz Mile- 
kalhio vienkm., Kurkliu vai.

Žuvele—Petras, isz Gudžiū
nu km., Kėdainių ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
Žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Ru-

isz 
Sla-

Iszmintingi Žodeliai

Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolcra; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.1-27—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudiusta, Urlika Razbąininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; . Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c. - - . . .......

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis .-Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bcmadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i. e Velniszkaš 
Malimas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste- 

. buklinga. Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.14.8—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c 

No. 150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20ė.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimu, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-Vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie .100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.
- No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 

No.123—Septynios istorijos:| navymai; Eiles; Kokis Budais

P r i e s z -Ko m u n i s t i n i u veikėju 
ir tremtyje esaneziu Ukrainie- 
cziu, Lenku, Turkestaniecziu, 
Azerbeidžaniecziu, Gruzinu, 
Kazoku, Czeku, Kroatu ir Sla- 
voku politiku. Buvę kalbėta
si tu tautu nepriklausomybes 
reikalais.

Taipgi pranesza, kad tarp 
Ukrainiecziu ir Lenku esąs pa
darytas susitarimas del Vaka
ru Ukrainos (priesz kata Len
kijos valstybes dalis) Lenkijos 
nepriklausomybe 'senose sieno
se atsftaczius. Pagal ta susi
tarimą Ukrainietiszkos Lenki
jos dalys pradžioje gausian- 
czios bendra Lonku-Ukrainie- 
cziu administracija, o vėliau 
invyksias rinkimas vidaus ad
ministracijos reikalu. Visas 
susitarimas paremtas nusista
tymu, kad vadinama Vakaru 
Ukraina lieka Lenkijos valsty
bes ribose, tik gauna vidaus 
nepriklausomybe, kurios apim
ti iszsprendžia patys žmones.

Priesz Bolszevikiniame tau
tu draugijoje dalyvauja Ukra- 
iniccziai tokio susitarimo buvi
mą paniekė ir pareiszke, kad 
Lenkiszkoji Ukrania sudaro 

1 nuskaldoma dali Ukrainos, -už 
kurios visos pilna nepriklau
somybe kovoja Ukrainiecziai.

Sunku pasakyti, kuris szal- 
tinis sako tiesa. Griecziausiai 
jiedu, nes Ukrainos ateities 
reikalu patys tremtyje, esą Uk
rainiecziu politikai yra suski
lę. Taigi viena grupe galėjo 
su Lenkais toki susitarimą pa
daryti, o kita gali ji neigti 
nepripažinti.

Apgavikai Apgauna . Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.17G—A-Be-Cela, Pradžia
:i 

Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

N o. 17 8—T i k r a u si a s K ab alas 
arba atidengimas' Paslapcziu 
Ateites su pagclba Kazyrora. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u. t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.
■ No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, sii 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso

Pa- 
25c. 
Mu-

ir

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1951

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mlslinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, 
gal senoviszko būda, 15c., 
gal nauja būda, No. 197%

Nb.198—Gromata arba
ka musu .Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No. 200—E u s t ak i j u s z as. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybe's. 128 pus. 35c.

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszka.s Officium. 15c

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apraszy

apysaka 
szimfmė-

— Padorus pasielgimas 
daug svarbesnis negu instaty- 
mu užlaikymas.

— Kokios yra tavo mintys, 
tokie ir tavo darbai bus. Žmo
gus negali augsztyn žengti, 
jeigu jis žemyn žiuri.

— Sunkiausias darbas, lai
kui bėgant, palengvėja. Yra 
sakoma, kad sziiva ir karia
mas pripranta.

i _____ —____

LENKAI SU
UKRAINIECZIAIS

LONDON, ANGLIJA. — 
Reutcrio žinių agentūra prane
sza, kad esąs buvęs pasitari-

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
mas, 202 pus, 50c.

N O.103—-V;aidelo ta, 
isz pirmutines puses
ežio .iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokaij 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražąn- 
czi us iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No. 119—Keturios i stori jos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepbjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valakas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

Kaip Užsisakyti Knygas:

5SF3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
iii-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

VU" Nepamirs'zkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

^Pirkie U. S. Bonus!
Uncle Sam Says

MAY

DEFENSE 
BOND 

MONTH

Here is some sound advice—in mak
ing a regular purchase of U. S. De
fense Bonds you help protect America., 
and help in making your dreams come 
true. May is Defense Bond Month. This 
is the month when you get out into the 
open and dream of those things you 
would like to have or to do. “If I 
only had the money” you say! Mil
lions of Americans can give you the 
answer—“Sign up at your company’s 
pay office for the regular purchase of 
Defense Bonds today.”

U. S; Tr«ojurx Deparfminf

^Pirkie U. S. Bonus!



/

' • S A tr 1t • ’ MAHANOY CITY, PA.

Neiszsižadek Savo Motinos
Tikras Apraszymas Isz 

Gyvenimo Žmonių

JEIGU kas kada buvo Kro
ką ve, tas galėjo matyti bu

leli apdriskusiu, basu, įpurvi
nu vaiku ubagau janeziu po 
ulyczias miesto. Veikiause ga
lima juos pamatyti ant akme
niniu trotuaru vedaiieziu nuo 
bažnyczios Szvencziausios Pa
nos Marijos prie Krisztol’eru.

Kuopinasi jie teippat ir 
priesz namus publieznus ir kur 
daug ponu ir virszininku atsi
lanko, o nuo kuriu iszmeldine- 
je skatiku, paszelpos. Nepa
miršta. taip-gi .stovėti prie du
riu s.aklumyniii krautuvių kur 
isz'sidirbineja szaldyti cukriai 
ir sodos ir kur taippat atsilan
ko daug ponu ir poniu idant at- 
sivedint ledais ir sudrutinti sa
vo pajiegas nusilpnytas vasa
riniais karsztais spinduliais 
saules. Kas keli metai mainosi, 
gentkartes mažu ubagu; paau-i 
gusieji pameta . ubagavimu. po i 
ulyczias, o imasi prie kitokiu 
uždarbiu, griebėsi prie vertel- 
gyseziu ir amatu. Žmones isz- 
einanti isz saldainyczes arba 
in ten-gi tuojaus liekasi ap
siaubti per buri mažu ub'agu 
kurie isztiese rankas praszo 
paszelpos, stumdosi vienas ki
ta, kabinasi už skvernu žmo- 
niems ir nepraleis nieko, turi 
jiems numest nors viena skati
ką. Labai juokinga scena gali
ma regeti kada kas tyczioms 
numeta kur net ant vidurio 
ulyczios skatiką idant atstumt 
nuo saves dagrisanezius ap- 
driskelius, puolasi tuomet visi 
kaip padukia. prie pinigėlio, 
stumdosi, roke, keike, peszasi, 
ne karta ir pusėtinai susikulia 
in akmenis kad tik nutvert 
skatiką.

Bet czion niekas neprivalo 
juoktis žiūrint ant tu vargszu, 
tik apsiverktu matant tokius 
vaikus kurie jau apkaisti isz 
gėdos nemoka, nes jie jau jo
kios godos nepažysta suvis ku
rie nieko daugiau nežino kaip 
tiktai kaip reike melsti paszel- 
pos, kaip prigaut žmones ir 
tam panasziu dalyku; pleszia 
tyczioms savo drabužius ku
riuos apturi nuo mielaszirdin- 
gu, idant galėtu tuom pažadin
ti jausią mielaszirdystes žmo- 
nyse. Kokia-gi ateitis tu mažu 
prigaviku? Kada jau perdide- 
lis ubagaut po ulyczias, tada 
ima gurbeli su vaisiais ii- val
kiojasi po. namus ir ulyczias, 
pardavinėdamas, o vakarais 
mokinasi kitokio amato kuris 
pirmiaus ar vėliaus suteikė 
jam prieglauda kalinyje. Val
kata, gatvinis pirklys, vedan
tis pirklysta vaisiais, deszrel- 
ninkas, toliaus vagis, ant galo 
ubagas, sztai szitoki keliai gy
venimo tu žmonių vargszu. 
Linksma mums žiūrėti ne kar
ta ant tu ulyczios sunu, ant tu 
var'gsžu, kaip jie iszdarineja 
savo szposus: duodame nekar
ta skatiką idant prisižvelgt in 
ju pesztynes ir matyti pasidi
džiavimą ir džiaugsimi to, ku
riam pasisekė ta ji . “skatiku” 
nutverti, bet ar. pamisimam 
apie tag ar per ta 'davima mes 
darome geradaryste, ar tas yra. 
del musu nuopelnu, ar suvis 
ne. Taip, ne! Ne yra tas davi
mas nuopelnu del musu tieji 
vargszai reikalauja, suvis kitos 
paszelpos.

Tarpe tokios gaujos gatvi-

apdegintas 
nenupraus- 

o ypatingai

niu valkatų arba ubagu sedin- 
cziu po durimis saldainyczes 
krautuves radosi taip-gi nedi
delis vaikas .su szviesiai-gclto- 
nais plaukais susigarbiniavu- 
siais ant sprando nuo nekirpi- 
mo.

Veidas buvo 
spinduliais saule 
tas bet patogus,
dailino ji dideles mėlynos akys 
sjiingsojanczios isz po juodu 
blakstienų. Patogus veidelis 
mažo vargszo užeminejo praei- 
gius ir sunku 'buvo prieszintis 
praszymams ubagėlio kuris 
užbeginedamas isz visu szaliu ( 
kaip szunytis gerinosi ir .savo 
tom raganaujeneziom akimis 
žadino pasigailejima žmonyse; 
tai-gi ir pusėtinai skatiku, tre 
czioku, penktuku ir deszimtu- 
ku surinkdavo, kas kituose jo 
sandrauguose žadino pavydu 
ir neapykanta prie mažo Pra
no. Nemylėjo jie jo ir noringai 
pasirūpintu atkerszinti jam 
knmszcziom iii sprandu, jaigu- 
gi nebaugintusi gaut nuo jo 
dvigubai tiek nes jis tarp ju vi
ski buvo stipriausiu ir didžiau
siu. Daeitinejo jis-gi jau prie 
tu metu, kada reikėjo jam mest 
toki uždarbi, o imtis prie ko 
kito, ko lauke su didžiausiu 
geismu o sandraugai, kad tik 
greieziau atsiskirt galėtu nuo 
jo. Valanda toki pagalinus pri
siartino. Stojosi tas sekaneziu 
budu.

Viena karta po pusiaudienyj 
kada.būrys mažu ubagu nega
lėdami kerszto iszpildyt gi- 
liukningam Pranui kumsz- 
cziom, kerszino jam nors tuom 
kad iszmislincjo visokius biau- 
riausius žodžius ir plūdo, bet 
jis nieko ne vienam nesakė, no- 
rints, jeigu katras areziau bu
tu prie jo prisiartinęs pažinti! 
smarkuma, jo kumszczios. Ta
me praeitinejo trotuarais keli 
studentai arba mokytiniai isz 
mokslaines ir juokdamiesi žiu
rėjo in ulyczios augytinius. 
Pranas tarp ju pažino sunu 
mažesnio pirkliaus Krokavos, 
prie kurio seiliaus jo motina 
gyveno.

— Juozuk! Paszauuke Pra
nas pradžiugęs, pamirszdamas 
apie savo prieszus ir jau ne
girdėdamas ju plūdimu.

Vienas isz mokytiniu atsi
gryžo ir pažiurėjo ant’vargszo, 
pažvelgė su paniekinimu, nes 
buvo užrūstintas atsiliepimu 
in ji ubagiszkai kuris da dry- 
so pavadinti ji vardu ir nuėjo 
sau toliaus.

— Matai da kokiu ponu sa
ve nuduoda! Busent manes su
vis nei nepažysta! Szauke uba
gutis, stengdamasis da isz- 
juokt ir paszandyt isz savo se
no viszko sandraugo, kuris da
bar ne nori nei užsznekint jo.

Vienok sziandien jam suvis 
uesiseke tas: Balsas staigai nu
silpo, akyse pasidarė tamsu ir 
toje valandoje jau matome ji 
nuliudusi ir giliai užsimislinu- 
si.

Būdami abudu mažais vai
kais, abudu drauge žaidęs! ir 
bėgiojo, sziandien jau didelis 
skirtumas stovi tarp juodvie- 
ju, nes jis randasi tarp gaujos 
gatviniu valkatų su kuriais 
bartis ir pesztis nuolatos turi, 
o priek tam ubagaut ir melst 
nuo žmonių paszelpos vaiksz- 
ėziotl apiplyszusiu skarmaluo
se, o anas gražiai pasirėdęs 
draugystėje poniszku vaiku su j

knygom po pažasezia atsilanko yra kaipo ir kūnas; juom dau
giau proce, vos, tuom veikiau 
iszsirie’tineje ir auga.

Volai jau sugryžo jis namo. 
Motina jo, gyveno vienoje kar- 
ezemoje. Ant kampo Magilskos 
ulyczios — žinoma tik nakezia 
turėjo ten priglauda po suolu. 
Cžion ilsis ubagai po visa-die- 
niniam ubagavimui. Dažnai 
vėlybu vakaru galima ęzion 
matyti daug susirinkusiu uba
gu ir ubagiszku szeimynu. Vie
nus gulinezius ant grindų pa- 
szalyje pasiklojusius po szonu 
savo apsivilkimus, o vietoję 
pavalgiu pasidėjusius krep- 
szius> kitus sedinezius prie pę- 
cziaus rukanezius pypkes, tre- 
ezius gerenezius degtine, arba 
bareneziusius: ten vėl boba 
skalai!jenezia savo ryzus idant 
ant ryt turėtu kuom’ szvariau 
apsivilkt einant ant atlaidų ar
ba veikenezia ka kito. Tokis 
tai gyvenimas ubagu! Szian- 
dien vienok buvo kai'czema 
t usziczia,, ubagai matomai buvo 
kur nueja toliaus ant atlaidų, o 
gal niekurie nusidavė ant nak
tinio naudingesnio uždarbio. 
Szinkorko prie baro užrudiju- 
sem liktoriuje spingsojo mažai 
a p s z v i c s d ajn a k a r c z c m i n i
kambari.

Po tuszczia Stuiba sukinosi 
szokdama ir dainuodama ko
kia. tai boba apsisupusi didele 
skylėta, purvina paklode, isz 
po kurios matyt buvo veidas 
kudiko. Veidas moteres buvo 
raudonas akys baltis, matomai 
per virsz jau buvo užsitrauku-

in mokykla, yra paguodotas 
nuo žmonių nes jis ne dagrista 
niekam savo praszymais, kaip 
jis; nereikalauja •baugintis po- 
licijautu ir degti per diena ant 
karsztos saules, arba szalti ant 
szalczio. Tos mislys smarkiai 
lyg žaibas perbėgo per jo gal
va ir baisiai liūdna jam pasi
darė. . ’j .. . ..

Lyg sziam'laikiTi lyginosi su 
kitais ubagais'ir valkatom uly
czios miesto, neinate jokio 
skirtumo tarp sa ves ir j u, 'bet 
sziandien sulyginęs savo gyve
nimą su gyvenimu savo seno 
sandraugoj suprato kaip labai 
atsilikęs nuo ano ir kaip žemai 
stovi, krutinėję jo pabudo 
jausla saumylistes ir guodones 
žmoniszkos pasidarė didele ge
da. Atsikreipė in siena muro ir 
szluoSte su rankove akis, nes 
pasidarė jam ko tai graudu.

Pažadino ji isz to gilaus už- 
simislinimo dalypstejimas ke
lio tai rankos, kada atsigryžo, 
paregėjo policijanta, drueziai 
laikanti ji už apykakles. Ne- 
peVsigando jis labai nes jau 
buvo pripratęs prie panasziu 
dalyku, jau ne karta tokia ran 
<a nuvijo ji nuo duru saldainy- 
czios ir in tamsu kambarėli su 
mažu langeliu, per kuri da 
szvicso's neinleidinejo geleži
nes grotos idant ten pernakvo
tu, bet sziadien pamislines apie 
t a ji tamsu smirdanti kambarė
li magistrate, sudrebėjo, szian
dien szirdyje savo pajautė už- 
siriistinima ant tos rankos kuri 
pakratė ji drueziai, sziandien 
pabudo jame geda, eiti su poli- 
cijantu jau nenorėjo.

— Eik szen, vaike, tarė rus
tai policijautas ir nutempė in 
m agist ra t a.

Buvo-gi da diena, nes vos 
tręczia valanda po pusiaudie
niui; po miesto ulyczias vaiksz- 
cziojo daug žmonių ir vaikiniu, 
mokytiniu. Mažas ubagutis 
aresztantas užJdenge sau ran
kom veidą, nes negalėjo žiūrėt 
in žmones, žiiirinczius in ji ir 
ėjo skubiai jau žinomu jam ke
liu in magistrata, idant ko vei
kiausiai pasislėpti norint tam
siam smirdaneziam kalinyje 
nuo svieto. Sziandien tik pasi
rodo jam jog visi žiuri in ji ir 
juokėsi isz jo.

ke, pirmu kartu pasirodę., jam 
motina nemiela ir gėdijosi jos.

— Na ir ka ar surinkai kiek 
nor? Duok-gi duok, nes matai 
tavo motina nieko ne papelne 
sziandien, jeigu ne tu tai badu, 
parsieitu stipti.

Pranukas iszeme sauje smul
kiu pinigėliu isz kiszeniaus ir

* M

TARADAIKA

Mat, sziandien neturiu 
naujienų invalai, 

Ir nežinau ka jums dainuoti 
j ant pagalios.

O ka galiu daryti, 
Reike szita varyti.

Ba žmones pasakys,
' Kad asz eisu biski

. tingenys, 
Tiek to, bet klausykite:

Vienoje mažoje miestelyje, 
Kaip laukiniai ėdasi. 

O Dieve galybe, 
Toki skudūrliai

Tai vyruti,. tikri rakaliai, 
Tokiems reikia muszinejimo, 

Kad nesikabintu prie 
kitu.

* * *

supylė motinai in paklode.
— Tetai motina, tarė svar

biai ir garsiai Pranas, bet ru- 
pinkities, idant galėtumėte 
mirti, o tiek negert, nes asz 
daugiau jau ne ubagausiu ir 
nežinau ar galėsiu szelpt jus.

— Ka? Ka?! Paszauke mo
tina. Duocziau asz tau ulini,.... 
matai tu jo niurnėjo boba ma
žai jau paisydama apie vaikina, 
ir nesiklausdama, ar jis paval
gęs ar ne. Priėjusi! prie szih- 
korkos tarė:

— Na, ka? Dabar jau duo
site sznapso, ka? Ir pabarszki- 
no su kumszczia in stula su isz- 
kelme, ne saugoje skambėjo pi
nigai.

Isztrauke visa puskvatierki; 
tuojaus pamirszo apie viską, 
apart szokio ir. dainavimo, o 
kad kūdikis dare jai perszka- 
das paguldė ant purvinu grin
dų metus paklode.

Pranukas su pasigailėjimu 
žiurėjo ant motinos, po tam gi
lei užsimislino ir sėdėjo mal- 
sziai neprtsijūdinanezei per va
landa. Pagalinus gilus atsidū
sėjimas pertrauke jam tais 
niisles, pasikėlė nuo suolo, ant 
kurio sėdėjo, priėjo prie mažos 
sesutes atsisėdo ant grindų ir, 
pabueziaves ja, atsigulė szale 
jos nei nenusirenges idant pa
silsėt.

Ant rytojaus anksti pasikė
lė nuo kieto guolio, užsidėjo 
ant galvos kepure, pratrynė su 
rankove akis iszejo isz kareze- 
mos in k tiria jau daugiau ne- 
gryžo.

jos nusilpo jam,-jog pamegirre^^ 
eit toliaus, •nobegąlejo, deltey^ 
atsisėdo ant krantelio prie ke
lio ir pirmu kartu pažiurėjo at- 
sigryžes in ta szali kuria aplei
do. Rytmetines saules1 spindu
liai apszvietinejo bogsztus 
Kriokavęs bažnycziu kuriu 
auksuoti kryžiai aiszkiai bliz
gėjo. Klonyje per lankas tekė
jo iszsisukinedama plati mėly
na upe Visla; girdėjo1 graudus ?f 
balsus varpu szaukenezui isz-/.,, 
tikimuosius tarnus Vieszpaties 
ant maldos ir klausimo anks
tybu Sžv. Misziu. Vaikinas už
sižiopsojo prisiklausinedamas 
da priek tam cziulbejimam 
paukszcziu ypatingai' vitureliu 
kurie pasikelinedamo, augsz- 
tai, augsztai czirindami savo 
meilais balselais, busent deka- 
vodami Sutvertoji!! už davima 
giedros dienos. Da. niekados 
jam svietas ne pasirodė teip 
gražius, raganaujeneziu, kaip 
sziandien; duszioje jo pabudo 
instabios jaustos ne žinojo ar 
turi verkti, ar bodėtis, liust, ar 
džiaugtis, ar melstis.

— BUS DAUGIAU —

— Tas nieko nenuveikia, 
kuris tik kitus mėgdžioja.

— Didžiausia laime, kurios 
mes laukiame, Neblunksta, kai 
mes ja atsiekiame.

*— Tas kuris vis kitus se
ka, vis atsiduria po ar paskui 
kita.
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: L. TRASK AL SK AS Į
— Hei! ha! Pasz'auke ir vėl 

apsisuko kelis kartus po stu-

Pra-
pra-
Szv.

Priežastis aresztavimo 
no 'buvo toji, jog vienam 
eitinejeneziam ulyczios 
Onos kur tuokart buvo valka
tų stacija ant vieno kampo ko
kiam tai ponui tikosi pamesti 
pugcleresa su pinigais, 'nužiū
rėjimas tuojaus puolė, žinoma 
ant vaiku, valkatų; likos pa
daryta krata, ‘bet ne pas viena 
isz ju ne rado pamestu pinigu; 
vienok kiti sandraugai Prano 
apskundė ji kerszindami jam, 
jog jis busent rado, tiktai kur 
paslėpė. -Del to-gi nekaltas 
Pranas tapo nugabentas in ma
gistratu del tyrinėjimo. Pripa
žintas už nekalta likos iszleistu 
isz kalinio vakare. Ėjo namon 
praskendes mislyse nematyda
mas ne girdėdamas kas kur 
veikesi® aplink ji. Paveikslas 
Juozo gražiai pasirodžiusio, 
knygom po pažastų, neiszeiti- 
ne-jo isz. jo misliu ir vis rodėsi 
jam akyse jo duszios. Duszia 
jame pabudo. Pranukas 'buvo, 
kas teisybe da. jaunu suvis, bet 
ar kas to ne žino, jog pas vai
kus iszaugusius varge ant uly- 
cziu dvasia veikiau iszsirieti- 
neje, negu pas tuos, kurie gy
vena puikiuose namuose, ant 
kuriu dirbo kiti, už kuriuos 
teipgi ir mislije kiti. Dvasia

Kūdikis pradėjo verkt.
— Ar tu netylėsi!
Tarė ir pradėjo supti ir kra

tė mažiulei! kad niitildint, bet 
kūdikis tuom - labiaus verke. 
Gal tu barnio gersi sznapso, ka? 
Hei, szinkorka, duokite-gi 
sznapso. '

— Neduosiu, atsake szin-, 
korka pabudus.

—■ Bet-gi no del manes, tik 
del tos vaikelio ka roke.

— Ne zaunik, kažin ka, 
girtuokle, kūdikis da valgyt ne 
moka, o tu jau nori pratinti 
prie girtuoklystes.

— Matote asz, o kas tai 
blogo? Duokite, duokite!

— Ne duosiu, nes asz nusi
dėtai! priesz Dieva, duodant 
kūdikiui.

Na tai duokite del manes.
— Užmokėk pirmiau, k a 

kalta esi, o paskui praszyk.
— J tik i ateis Pranas tai 

jum iki skatikui užmokės.
—. O kas gali žinot, ar ateis 

ar ne? Jeigu vaikinas turėtu 
protą, tai senei jau mestu vis
ką ir eitu sau in svietą/ o sau 
užsitarnavęs gražiai pasirėdy
tu ir viską, ir vargo tokio ne- 
kenstu, o dabar kas jis biednas••. t 'f. * ,
surenka, tai tu jam prageri at
omus.

— Ne gimdykite man 
kino ir ne pakurstinkit, 
szauke boba pabūgus.

— Jau ji kas kitas gal pa
mokino, jeigu1 teip ilgai nepa
reina, nes jau po deszimtai.

— E! Ne szneketumete nie- 
kuria ne- 
ant tikro

vai-
pa-

karcžemos

Aplaikau tiligrapa isz
Itoezesterio miesto, 

Sako, kad viena bobelka, 
Ten mieste gyvena,

Nieką visai.
Mano patarimas:

In kitu gyvenimą nekiszkic, ,
Kam vyra in pagunda vedi, 

Ju gyvenimą supjudi?
Motore nuo jo paniekinta, 

Visaip iszkoliuojanta, 
Sakai kad in laikraszti 

paduosi,
Darbelius juos iszduosi, 
Bet paeziule yra gera, 

Myli savo vyra.
Asz pataru kad liežuvi 

sulaikyt,
Moteres priesz vyra ne 

niek y k.
*

Taip, taip, pliauszkite bobeles 
kada ilgiausia, 

Pasirodykite katra yra 
smarkiausia, 

Vakigene daug tokiu 
yra,

Per dienas gere alų, 
Po tam visus aploja.
Kaip tai ana diena 

padare, 
Vienai divelius iszvare,

O vienas vyrelis savo mylimai 
kaili iszpere, 

Taip davė, net pakauszi 
atidarė.

Gydytojas darbo daug turėjo 
Kad po kokiam laikui net 

atsikvotejo.
Kiti ja pagundė, 

Savo vyra suaresztavo, 
Vyrelis faiiius užmokėjo, 

Bet da daugiau duoti 
prižadėjo.

ku, ■’ atsiliepe boba, 
pribuvimas sunaus 
pradėjo epakajint.

Tame atsidaro
duros ir incina Pranukas.

Sztai yra mano szimtai tukš- 
taneziu, mano milijonai! Pa
szauke ubage ir mėtėsi prie 
vaikiniuko, glostydama ir gla
monėdama. Kvapas degtines 
musze vaikinui in uosi, jog ne
galėdamas daturėt to, atsitrau-

Keliu einaneziu szale upes 
Vislos in Belanus, matome sku
binanti vaikinuku apipliszusi, 
basa pasiraitojusi auksztai 
kelnaites norint kolos buvo vi- 
siszkai sausas, bet matomai 
buvo pasiraitojus dėlto, kad 
smagiau butu eiti. Norint buvo 
visiszkai nuilsės, ka galima bu
vo matyt ant jo veido, vienok 
ne sumažino žingsnio nei ne su- 
silaikinejo idant pasilsėti nors 
truputi. Tuja gale, kuri vijo 
varginga apipliszusi vaikinu
ką ir privestinojo prie skubaus 
ėjimo, buvo noras kitokio gy
venimo, troszkimas isztrukti 
isz nagu nemielaszirdingai 
kankinanezio vargo. Kaip-gi 
vienok pabėgti nuo jt>, ir kur
gi atras laimingesni likimą? 
To jis pats nežinojo ir nei ne 
pamisimo kur tos laimes tur 
sujieszkot; bego jis vienok be 
jokio mierio kad tik prisza- 
kin, kad tik toliaus nuo tos vie
tos kur lyg sziol gyvendamas 
konto varga, idant pasislėpt 
nuo visu tu kuruie ji pažinojo 
ir girdėjo jo ubagiszkus pra- 
szymuus paszolpos.

Kada pralenkęs jau buvo 
Beįeini kalnus susilaikė ant 
valandėlės nusiszluoste pra
kalta nuo apdulkėjusio veido 
per kuri jau upelukais tekejo: 
kvėpavo skubai ir sunkiai ko-
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ŽiniosViet ines
— Seredoj pripuola Szven- 

to Jono Rossi, ir ta diena 1936 
metuose Prezidentas Smetonas 
vytiausyibes nuosprendžiu Lie
tuvoje buvo suszaudyti keturi 
val'stiecziai: Alfonas Petraus- 
M*.r t” ’i’’,’’*:' JT' r P ‘ '• J, H i* V / " ‘ > P'

kas, Kazys NorkeviČžius,' Bro- 
iiiiis Pratcsevicžius ir Petras 
Szarkauskas; 1949 m., keturiu 
didžiųjų tautu ministerial su
sirinko Paryžiuje; 1701 m., Ju
ru razbaininkas William Kidd 
SU devyniais savo draugais bu
vo pakartas London, Anglijo
je; 1846 m., Amerika paskelbė 
kara priesz Meksika.

— Gerai žinoma sena mies
to gyventoja, ponia Ona Sete- 
vięziene, nuo 419 W. Mahanoy 
Avė., kur ji nesveikavo per vi
sa meta, pasimirė Suimtoj, 
2:30 valanda ryte. Velione po 
tevaiš vadinosi Ona Petuycziu- 
te.‘ Jos vyras Adomas mirė 
1933 metuose. Paliko duktere, 
Morta, pati Jurgio Dulskio, 
mieste; keturis sūnūs: Antana, 
Philadelphia; Juozą, Vinca ir 
Alfonsą, visi mieste, taipgi 8 
anukus ir 7 pro-anukus. Laido
tuves' iii vyks Seredoj šu Szv. 
Misziomis, Szv. Juozapo baž
nyczioje, devinta valanda ryte, 
ir palaidos iii parapijos kapi
nes. Graborius L. Traskauskas 
laidos.

— Ketverge pripuola Die
vo Kūno szvente. Taipgi ta die
na 1844 metuose pirmutinis te- 
lėgrafo isęzsiuntiinas; 1844 m., 
telegrafas buvo žmonėms vie- 
sziai pirma syki parodytas; 
1950 m., dvideszimts penki 'žu
vo eroplano nelaimėje Uolum- 
bijoję; 1941 111., Anglijos di
džiausias kariszkas laivas 
“Hood” buvo paskandintas, ji 
paskandino Vokiecziu naujau- 
siąs ir ant viso pasaulio di
džiausias kariszkas laivas 
‘.‘Bismarck”; 1819 gimė Angli
jos Karaliene Viktorija; 1846 
m., bulviu badas Airijoje.

— Nedclioj, 11:30 valanda 
ryte Szv. Juozapo bažnyczioje, 
hivyko Kriksztas, sūnelio Vin
cu Služeliu, nuo 605 W. Malią- 
lioy uly. Sūnelis aplaike varda, 
Riczardas Vincas, per Kun. K. 
Rakausku. Krikszto tėvais bu
vo, ponia Julija iSluzeliene isz 
Park Crest ir Hans Bial isz 
Washington, D. C. Kriksfcty- 
nos atsibuvo ant J. Služeliu 
fanuos, Park Crest. Ponia V. 
Sluzeliene po tėvais vadinosi 
Regina Abramavicziute.
< — Petnyczioj pripuola Szv. 
Urbono ir Grigaliaus Septinto 
szvente1. Ir ta diena 1950 m., 
ėtrytkariai susimusze su gazo
lino troku, trisdeszimts trys 
žmones žuvo Chicago jė; 1803 
m., Amerikos raižytojas ir 
gamtos mylėtojas Ralph Wal
do Emerson gimė.
i ■; _ ■ '

Shenandoah, Pa. — Elzbieta 
vaientione, nuo 110 Ve North 
Grant uly., likos surasta negy
va savo namuose Petnyezios 
ryta,- per kaimynus. Daktaras 
sako kad moteriszke numirė 
nuo szirdies atako. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Jos vyras 

-a;;. •. - . V • p .
Stanislovas mirė 1929 motuose. 
Velione prigulėjo prie L. R. K. 
Susivien., ir Lieutvišzkos pa
rapijos. Paliko dideliame nu
liūdime: du sunu Juozą, namie 
ir Andrejų, kuris tarnauja 
Amerikos armijoje Japonijoj, 
taipgi duktere Ona, isz Bristol, 
Pa«. Kųnaš paszarvotas pas 
Grab. ; Oravitz, 637 E, Centre 
įre Laidos Ketverge ryta *>u 

apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 valanda ir palaidos in 
parapijos kapines. Amžina at
ilsi!

— Katarina Krupiliene, nu
mirė Petnyezios ryta apie tre- 
czia valanda, pas savo duktere, 
Katarina Sukauskiene, 690 W. 
Penu uly. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Shenadoryje 1891 me
tuose. Taipgi paliko trys kitos 
dukterys: A. Mentauskiene, M. 
Staskeliene, isz miesto ir M. 
Rose, New York, taipgi 25 anu
kus ir 38 pro-anukus. Laidos 
Utaruinke sU apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ir palaidos in parapijos 
kapines. Graborius H. A. Valu 
kieviezius laidos.

—• Violet (Donalavicziute) 
Carl, pati Edvardo Carl, nuo 
220 W. Arlington uly., numirė 
Subatos ryta 1:30 vai., Ash
land Iigon'buteje. Gimė Shena
doryje. Paliko- taipgi savo tė
velius Ant. Donalaviczius, isz 
miesto, dukterį Marie; sunu 
Edvardu; seseri A. Dereszkie- 
vieziene, mieste; du brolius: 
Antana ir Edvardą, mieste, 
taipgi keletą anuku ir anūkes. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Graborius V. Menkie- 
viezius laidos.

Gilberton, Pa. — Sabalo, 
apie 8:40 vai., vakare Stank’s 
garadžius sudegė ligi žemes. 
Du automobiliai kur buvo ta
me garadžiuje sudeige..

Tamaqua, Pa. — Mykolas 
Melauskas, kuris gyveno pas 
Juozus Zailauskus 413 E. Will
ing uly., pasimirė Petnyezios 
naktyje. Velionis nesveikavo 
per keletą metus. Gimei Euro
poje. Kitados dirbo del Dodson 
Kompanijos. Apie asztuonioli- 
ka metu atgal velionis gyveno 
Shenadoryje. Paliko trys sese
rys: P. Hendrikiene, isz Gilber
ton, M. Kacziimas, Lost Creek 
ir H. Kalviiiskieiie, mieste. 
Taipgi keletą anukus. Laidojo 
Utaruinke, su apiegomis SS. 
Petro ir Povilo bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir palaidotas 
in Szv. Kazimiero parapijos 
kapines Shenadoryje.

Girardville, Pa. — Beveik 
visi Girardville miestelio gy
ventojai dalyvavo triukszmin- 
gaine ir iszkiliningame priėmi
me ir pasveikinime kareivio, 
Saržento Ralph G. Bernoto. 
Nors visas miestas jau per ke
lias sanvaites rengėsi prie szi- 
tos iszkilmes, vienok, visi nu
stebo kaip visai taip anksti ne
sitikėtai parvažiavo Sgt. Ber
notas. Jis parvažiavęs, patele
fonavo miesto burmistrą, Earl 
Purcell trumpai pasakydamas: 
“Asz jau parvažiavau.” Už 
pusvalandžio visas miestas bu
vo iszpuosztas vėliavomis ir 
paroda surengta. Sgt. Berno
tas su savo tėvais toje parodoje 
važiavo kaipo garbes svecziai 
viso miesto. Sgt. Bernotas at
sižymėjo Korėjoje kelis kar
tus. Jis pargryžo su 87 kitais 
kareiviais isz Korėjos. Jis bu
vo u'ž savo drąsą apdovanotas 
žalvariolapu keke, už tai’ kad 
jis iszgelbejo du savo draugu 
.kareiviu, kurie buvo sužeisti ir 
butu papuolė in prieszo ran
kas. Jis turėjo 700 mastu alit 
visu keturiu szliaužti kol pa
siekė tuodu sužeistuoju karei
viu ir paskui juos atvede atgal 
in savo armijos linijas. Sgt. 
Bernotas buvo vienas isz pir
mutiniu gauti sužeisti Korėjo
je. Tik 18 metu amžiaus, o jau 
du sykiu Bernotas buvo su
žeistas. Jis stojo in vaisku du

metai atgal. Jo du broliai teip- 
gi vaiske; Lt. Jonas'Bernotas 
randasi Korėjoje. Jis yra ano 
karo veteranas ir yra. vaiske 
iszbuves jau 9 metus. Antras 
brolis Vincas randasi Chica
goje. Sgt. Bernotas turi teipgi 
dvi sesutes: Barbora ir Darata.

Bryn Mawr, Pa. — Petny
czioj, apie 7:38 valanda ryte, 
du Pennsylva'nijos pasažieri- 
niai trakai susitrenkė arti 
Bryn Mawr miestelio. De- 
szimts žmones likos užmuszti, 
o szesziosdeszimts sužeisti.

Johnston, Pa. — Apie 5,000 
darbininkai sustraikavo •Beth
lehem Steel Corp., isz priežas
ties kad darbininku Unijos 
prezidentas likos praszalintas.

Cleveland, Ohio. — Pereitu 
metu Amerikos Lietuviu Lite
ratūros garbes laureatas, ra- 
szytojas, Antanas Vaicziulai- 
tis, Gegužes dvideszimts sep
tinta diena, Lietuviu saloje, 
skaitys savo kūrybos “Atei
ties” kliubo rengiameme lite
ratūros ir dainos koncerte. 
Koncertihe dali iszipildyš dai
nininke, soliste, Juzez Kriszto- 
laityte ir Bronius Budrinno ir 
Detroito radijo kvartetas.

IRANE KOMUNIS
TAI KELIA SAVO

GALVAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ne misija, 3— pripažinta Ko
munistine Kinija, 4— atmesta 
kiekviena užsienio pagelba,
5— Paleisti politiniai kaliniai,
6— Atszaukta karo padėtis,
7— Suvalstybinti Bahrein sa
los laukai, kur Amerikiecziu 
bendrove in metus gamina apie 
deszimts milijonu statiniu naf
tos, kuri yra Amerikiecziams 
ir Anglams reikalingą,

Vyriausybe jaueziasi kad 
geriau su Komunistais vieszai 
derintis, negu visus juos pa
smerkti ir paskui juo gainioti.

Bet vyriausybe dar nėra at
sakiusi in szituos pareikalavi
mus.

BOLSZEVIKAI
PONAI .

Perkasi Amerikos
Daigtu V

NEW YORK, N. Y. — 
Penkiolika Sovietu Ambasa
dos ir delegacijos prie Jungti
niu Tautu tarnautoju, priesz 
leisdamies atgal in tarybiu 
“Rojų” pasistengė apsirūpin
ti “kapitalistinėmis gerebe- 
mis” — prisipirko skalbimo 
maszinu, televizijos aparatu, 
szaldytuvu ir viską atsigabeno 
prie savo laivo, kuriuo ruosze- 
si iszvykti.

Bet Tarptautines Krovėju 
Sanjungos 791 skyriaus Krovė
jai atsisakė Bolszevikams tas 
“buržuazines” gerybes in lai
vą krauti. Bolszevikai reikala
vo kad darbininkai butu pri
versti ju pirkinius in laiva su
krauti, bet nieko nelaimėjo. 
Jiems buvo paskolinti tik ratu
kai, kuriais lengvesni rankini 
bagaža patys Komunistiniai 
ponai in laiva nusigabeno. O 
sunkieji bagažai turėjo likti 
krantinėj. Krovėjai pareiszke, 
jog “Ruskiu” bagažus jie 
krausią tik tuomet, kai jie nu
trauksią Korėjos kara,

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

LAUKIAMA PRIESZO PREZIDENTO
PUOLIMO

TOKYO, JAPONIJA. —
Isz didelio debesio pasirodė 
mažas lietus. Sinuiju aerodro
me per dideli bombardavima 
žemeje sunaikinta ne • penkios 
deszimts eroplanu, kaip buvo 
praneszta, bet tik vienas So
vietu lėktuvas, o kiti du ap
gadinti.

Bet musu lakūnai prancsza 
kad buvo sunaikinta devynios 
deszimts penki pastatai ir pa-J 
degtas skysto kuro sandelis ir 
keli trokai, sunkvežimai.

Armijos stumdosi prie tris-į 
deszimts asztuntos linijos, kur 
dabar spėjama kad Kinai Ko
munistai nesitrauks, bet vėl 
pradės pultis. To laukiama se- 
kanezios nedėlios pradžioje.

Prieszo užnugaryje susisie
kimas sumažėjęs. Spėjama, 
kad jau dabar priveszta pa
kankamai medžiagos antram 
smūgiui .padėti priesz Ameri- 
kicczius ir Tautu Sanjungos 
kareivius.

Paskutines paros bėgyje 
prieszas jau pradėjo spirtis ir 
tose vietose, isz kuriu priesz 
pora dienu buvo iszsikraustes. 
Taip tas prieszas atsirado Ui- 
jongbu sziaureje ir Han-Puk- 
han upiu santakoje.

Mažai gyvybes terodo vaka
rinio sparno gale, tarp Seoul ir 
Munsan miestu. Ten jam in 
szona stipriai insireme stipri 
sanjungininku armija, paslin- 
kusi isz Kimpo pusiausalio.

KITAS VADAS 
KORĖJOJE

TAIPEI KORĖJA. — Isz 
Formosa salos ateina žinios isz 
žinių agentūros, kad Kinijos 
armijų vyriausias vadas Korė
joje, Generolas Lin Piao yra 
pakeistas kitu Generolu, Nich 
Yung-Chan, Lin Piao nebuvęs 
visai sveikas ir, svarbiausia, 
ne visados sekes Maskvos-Pei- 
pingo nustatytus insakymus.

------- o--------

— Kiekvienas žmogus tu
rėtu du mokslu gerai iszmokti: 
Pirmas mokslas, iszkalbingu- i 
mas; Antras mokslas, žinoti 
kada tylėti.

— Geriau kad jie tavęs pa-' 
sigestu, negu kad tu jiems nu-! 
sibostai.

Kumsztininkas Ir Drauge

Buvęs garsus kumsztinin- 
kas ir dabar baisiai didelis 
ir bagotas biznierius, užeigu 
restauranu savininkas, Jack 
Dempsey, pasilsi ir pasi
linksmina in bagoeziu ir 
didžponiu kliuba, “Stork 
Club” su drauge, gražuole, 
Joan Olander.

Mums iszrodo kad kiek
vienas isz musu skaitytoju 
maloniai sutiktu pasilsėti su 
tokia gražuole.

TRUMANO AUKOS
» __

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ba New York mieste, patarda
mas kad mes szvelniau pasielg
tume su Rusija. Trumanas 
buvo isz anksto perskaitęs tas 
prakalbas ir jas patvirtino, bet 
kai visi žmones baisiai pasipik
tino, tai jis jautiesi priverstas 
paszalinti Henry Wallace.

Sausio (Jan.) septinta diena 
1947 metuose Amerikos Sekre
torius, James F. Brynes staiga 
pasitraukė, atsisakė nuo savo 
vietos, pasiaiszkindamas kad 
jo sveikata ne kokia. Bet visi 
gerai žinojo kad jis jau ilga 
laika nesutiko su Trumanu. 
Byrnes dabar South Carolina 
valstijos Gubernatorius neap
leidžia nei vienos progos kibin
ti Trumana ir jo klaidas vie
szai iszkelti.

Po septynių menesiu Truma
nas vėl auka pasirinko. Szita 
syki jis paszalino Admirolą 
Louis F. Denfeld, kaipo Laivy
no virszininka, kuris nesutiko 
su Trumanu ant kariszku jie- 
gu suvienyjimo, ir prasze dau
giau pinigu Laivynui.

Po tam pats Louis Johnson, 
kuris buvo paskirtas in pasza- 
linto Forrestal vieta kaipo Ap
saugos Sekretorius, gavo para
gauti Trumano pavydumo ir 
piktumo, kai jis nesutiko su 
Sekretoriumi Achesonu.

Dabar, isz kaleinos stoja ir 
Generolas MacArthuris, kuris 
teipgi užsitarnavo Trumano 
rustingumo.

Ir beveik staeziai galima sa
kyti, kad visi tie, kuriuos Prez. 
Truumanas yra paszalines bu
vo ir yra mokytesni, gabesni 
ir tinkamesni žmones negu 
pats Prez. Trumanas.

Yra sakoma, kad pipiras 
mažas, bet kartus. Gal ta pati 
galima pasakyti apie Prez. 

Trumana, kuris yra mažas 
žmogelis didelioje vietoje.

---------------o---------------

— Musu klaidos yra kaip 
tie puolimą mažuczio, kuris 
mokinasi vaikszczioti.

— Niekas nėra taip pikta 
žmogui, kaip kad kai jis atsi
duria tenai kur jis yra nepa
geidaujamas.

— Naszta gal nepalengvė
jo, bet pecziai sustiprėjo.

Buvęs’ kuumsztininku 
cziampijonas, Jack Demp
sey, kadaise buvo apsiženy- 
jes su kita gražuole loszike 
Estelle Taylor. Jis dabar 
yra skaitomas kaipo visu 

Į merginu ir moterų pagei
daujamas singelys.

Laikrasztininkai ji tan
kiai intaria su viena ar kita 
tokia gražuole, kuria jis ve- 
džiuojasi po brangius kliu- 

į bus ar teatrus,

JOHN KOVAL

Telefonas 764

‘ Kvictku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

*•* Prekes

Sutapo Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

. . . KVIETKININKAS . . .

Nebijo Prietaru

Brooklyno beisbolininku 
ratelio beisbolininkas Ralph 
Branca, baikaudamas, nori 
parodyti kad jis netiki in ir 
nesibijo jokiu prietaru, 
szczio.
Amerikieėziai paprastai la
bai bijosi trylikto numerio. 
Net vieszbucziai niekados 
ne-turi trylikto augszczio; 
jie nuo dvylikto augszczio 
skaito keturiolikta, apleis
dami tryliktąjį, nes baisiai 
daug žmonių nenori imti 
kambarius ant trylikto aug- 

§žitas beisbolininkas ant 
savo pecziu turi ta nelemta 
ir visu vengiama numeri 
“13”. Jis teipgi laiko ant 
savo pecziu juoda katinuką. 
Ir juodas katinukas, Ameri
kiecziams yra blogas ženk
las. Amerikiecziai sako kad 
jeigu juodas katinas ar kati
nukas pereis skersai kelia ar 
ulyczia kur važiuoji ar eini, 
tai jau blogas ženklas. Ame
rikiecziai daug tokiu prie-
tariu turi ir in juos tiki. Szi- 
tas paveikslas buvo nu
trauktas petnyczioj, trylik
toj dienoj. Ir petnyczia ir 
tryliktas numeris ir juodas 
katiniukas, sulyg Amerikos 
prietariu, nieko gero nele
mia. 

-------------------------------------

NEPASTOVUS
DRAUGAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tėkmės ant j u padaryti.
Amerika gali nusipirkti 

daug draugu. Bet pirktas 
draugas, ne draugas.

Neužsimoka susidraugauti 
su tuo kuris nenori su mumis 
draugauti. Mes ta dabar gerai 
matome su Anglija ir Kinija. 
Anglija remia ir užtaria Ko- 
munistiszka Kinija, o ta Kini
ja Anglijai tik kerszina.

Anglai pasiskubino pripa
žinti Komunistiszka Kinija, 
kai tik Komunistai buvo iszva- 
re Chiang Kai-sheka isz Kini
jos. Anglai mislino kad Kinija 
negali apsieiti be pagelbos isz 
Vakaru, ir už tai jie pasiskubi-į

I no draugiszka ranka isztiesti. 
Bet jau daugiau kaip metai 
praėjo ir Kinija labai gražiai 
apsieina be tos Vakaru pagel- 
bos ir visai nepaiso Anglijos.

Kinijos Komunistai iszties- 
tomis rankomis neprieme Ang
lijos, jai “aeziu” nepasakė. 
Anaiptol, Kiniccziai Komunis
tai piktai žiuri in Anglus ir 
skaito juos prieszais.

Anglijos atstovas negali su 
nieku kitu Peiping mieste pa
sikalbėti, kaip tik su Užsienio 

‘ Ministerio pagelbininku.
Kiniecziai Komunistai ne- 

pripažinsta Anglijos Konsulą 
Kinijoje, nors Anglija nori 
pripažinti tuos paežius Komu
nistus Tautu Sanjungoje. Ang
lijos dipliomatai turi stoti in 
eile del maisto ir del kitu reik
menų, kaip ir paprasti žmones, 
ir jeigu kuris Konsulas iszva- 
žiuoja namo, jau Anglija nega
li kito paskirti in jo vieta.

Anglija gera bizni vare 
Hong Kong mieste, bet dabar 
jau Rusija beveik viską trau
kiasi sau namo, ir Anglijos biz
nis beveik pusiau perkirstas.

Ir Prancūzams nei kiek ne
geriau. Milijonai žmonių pyks
ta ant Prancūzu. Indo-Kinijo- 
je karas; ežia Prancūzai ka
riauja priesz sukilėlius, Komu
nistu sukurstytus. Indonezijo
je tas pats. Pakistan miesto 
žmones reikalauja Nepriklau
somybes; tas pats ir Morocco 
mieste. Arabai yra sukilę 
priesz Prancūzus.

Morocco krasztas rupi ne 
vien tik Prancūzams, bet ir 
Amerikiecziams. Jeigu kitas 
karas iszkiltu, szita syki su
Rusija, tai Prancūzijos armi
jos butu greitai paszauktos na
mo ginti savo kraszta, o liktu 
Amerikai ginti Morocco, kaip 
ir per ana kara.

Morocco kraszte Prancūzai 
invede gera tvarka, bet ir da
bar baisiai skriaudžia to krasz- 
to žmones. Prancūzas darbi
ninkas ežia gauna dvigubai ir 
net trigubai daugiau mokėti 
negu to kraszto darbininkas. 
450,000 svetimtaueziu, Euro- 
piccziu kaip ponai gyvena 
ežia, kai devyni milijonai ba
dauja.

Visuose tuose krasztuose 
žmones nerimauja, ir Komu
nistai kaip tik to ir nori.

Pirkie U. S. Bonus!


