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Sekre. Achesonas Teisinasi
Isz Amerikos Klausinėja Sziaures Korieti

KLAJŪNAS” Susikirtimas
SNIEGAS, SZALTIS 

IR VIESULOS

DENVER, COLORADO. — 
Baisus szaltis apsupo kelias, 
valstijas, kur kalnuose dabar 
yra apie deszimts coliu sniego. 
Czia teiposgi baisiai szalta, ir 
smarkus vejai ir viesulos paki
lo. Daug prisnigo ir dar dabar 
sniegti in Wyoming ir Monta
na valstijas. Keliose vietose 
vieškeliai buvo taip apsnigti 
kad nebuvo galima pravažiuo
ti.

Lietuvis Keliauninkas

PREZ. TRUMANAS
PATARIA

Kaslink Visu Tu Alie
jų Szuliniu Irane, 

Perzijoje

TEHERAN, IRANAS. — 
Prezidentas Trumanas asme- 
niszkai insikiszo in ta Anglijos 
Perzijos klausima, ir susikir
tima kaslink visu tu aliejaus 
szuliniu Irane, Perzijoje.

Jis pasiuntė laiszkus Angli
jos Ministeriui Attlee ir Perzi
jos Premieriui, Mohammed 
Mossadegh, patardamas abiem 
nesika.rszczioti, bet ramiai L 
tvarkingai pasitarti.

Szitokis Prezidento Truma- 
no insikiszimas, parodo kaip 
pavojingas tas Perzijos klausi
mas.

Nors nebuvo vieszai paskelb
ta, ka Prezidentas Trumanas 
savo tuose laiszkuose buvo pa- 
raszes, bet žinoma kad jis pa
tarė Perzijos vadams pasitarti 
su Anglijos atstovais, pirm ne
gu jie nutars paimti visus tuos 
Anglijos pinigais pastatytus 
aliejaus szulinius.

Prancūzijos valdžia irgi ren- 
gai laiszka Perzijai.

Perzijos kraszto atstovai sa
ko kad jie sutinka su Preziden
to Trumano patarimu, ir kad 
jie priims Anglijos delegacija, 
bet kaipo biznierius, o ne kai
po to kraszto atstovus.

Czia ir Amerikai baisiai ru
pi, nes mums tas aliejaus bai
siai reikalingas musu karisz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikiecziai ir Tautu 
Sanjungos kareiviai, ežia, 
susirinkę aplink seneli, 
sziaures Korieti, jo klausi
nėja apie priesza, kuris gal 
jau szimtus myliu pasitrau
kęs, ir gal už ano kalno ren
giasi ir laukia. Senelis mielu 
noru viską, ka tik jis žino, 
jiems iszpasakoja. Kareiviai 
jaueziasi kad geriau szitaip 
apie priesza dažinoti, negu

Tarp Anglijos
Ir PerzijosHAMBURGAS, VOK. —

Stasys Urmanas, tikras ‘‘Pa
saulio Klajūnas,” trejetą metu 
iszkankintas Butrykuose ir du 
metu iszkentejes Sibire, jis lai- 

i mingai paspruko ir po asztuo- 
niu menesiu labai invairios ir 
nuotykingos keliones, 1947 me
tais atbėgo in Szvedija ir in 
Prancūzija, kur jis buvo vienas 
smarkiausiu liudininku Krav- 
czenkos teisme priesz Komu
nistus, nes jis pripasakojo 
daug dalyku isz Rusijos vergu 
gyvenimo.

Isz Prancūzijos iszejes ke
liauti po pasauli pesezias. Jau 
beveik visa Europa yra aplan- 
kees, iszžygiaves daugiau kaip 
23,0C0 kilometrus kelio ir yra 
aplankęs visas Vakaru Euro
pos szalis. Jis net ir Yugosla- 
vijoje yra buvęs.

Jis keliauja Skauto drabu
žiais. Jo tie drabužiai, Juru 
Skauto uniforma, sukelia daug 
susidomėjimo.

Jo didžiausias ir sunkiausias 
pundas yra jo kelionių dien- 
raszcziu knygos su žymiu as
menų paraszais ir anjspaudo- 
mis. Laikraszcziu iszkarpos 

, kad tos invairios 
keliones yra tikrai atliktos.

Jis yra buvęs pas Szvedijos 
Karalių, pas Churchilli, pas 
Generolą De Gaulle, net Ali 
Khan su buvusia Amerikiete 
Rita Hayworth-yra aplankęs. 
Romoje jis buvęs Szvento Tė
vo, Popiežiaus priimtas. Po
piežius buvo labai susidomi- 
nes jo pasakojimais apie Lietu
va, Rusija ir visas'jo apkeliau
tas szalis.

Keliauninkas Stasys Urma
nas moka beveik visas Europos 
kalbas. Jis yra labai drąsus ir 
ryžtingas. Kaip bematant 
klausytojus uždega ir sudomi
na.

Visoje Europos spaudoje ra- 
szoma ir paveikslai dedami 
apie szi Lietuviszka keliaunin
ką. Visur pažymima, kad tai 
Lietuvis, pasprukęs isz Rusijos 
kacetu.

Tolimesnis Stasio Urmano, 
‘‘Pasaulio Klajūno” kelionių 

Amerika, 
Pietų Ameriką, Afrika, Indija 
su galinguoju Everestu, kuri 
jis yra pasiryžęs nugalėti, jo 
virszune pasiekti.

Jie visur keliauja be jokiu 
klucziu. Konsulai ir vizų davi- 

sanvininkas, mo insteigos mielu noru deda 
Harold Larzelere yra iszvažia- savo antspaudus ir vizas in jo 
ves ant atostogų, ir už tai

sutikti jo karabinus. Isz , 
sziaurines Korėjos baisiai 
daug žmonių pabėga ir pri
siglaudžia prie Amerikie- 
cziu, isz kuriu jie gauna nors 
juodos duonos kąsni.

Korėjos gyventojai jau 
kelis sykius pergyveno karo 
pragara, kelis sykius mate 
kaip j u miestai ir namai bu
vo sudeginti, sunaikinti.

Sekre. Achesonas Gal Susitai
kins Su Kiniecziais; Deszimts 
Coliu Sniego Wyoming Ir Mon
tana Vals.; Armijos Eroplanas 
Susprogo Ore Arti New Boston, 
Texas. Deszimts Žmones Žuvo 
------------------ ----------* ________  
PREZ. TRUMANAS 

PAREISZKIA
UŽUOJAUTA

Daug Augsztu Žmonių 
Kardinolo Dougherty

Szermenyse

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
Sekretorius Dean Achensonas, sako kad 
Prezidentas Trumanas pritarė jam ir val
džios sztabui, kai jis nutarė daugiau gink
lu nesiunsti Kiniecziams in Formosa Salas 
1949 metuose. Jis szitaip teisinasi Sena
to Komisija, kuri dabar tyrinėja Generolo 
Douglas MacArthurio paszalinima.

Jis buvo užsispyrės nepaskelbti slaptus 
kaslink jo nusistatymo apleisti 
Salas Komunistams. Bet Senato- 
balsavima nutarė ji priversti tuos 
vieszai paskelbti.

PHILADELPHIA, PA. Prezi
dentas Trumanas per ~telegra- 
ma pasiuntė savo užuojauta vi-1 
siems Katalikams, del Kardi- raportus 
nolo Dennis Dougherty mir-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

pasigėrės. Bartinderys papra- paliudyja, 
sze kitu kostumeriu iszeiti, pa- 

SUARESZTUOTAS siaiszkindamas kad jis nori 
ankseziau uždaryti saliuna. Jis 
paskui nuėjo persimainyti sa
vo drabužius, ir advokatas sy
kiu su juo nuėjo in kita kam
barį. Bet tas advokatas neil
gai tenai buvo. Jis sugryžo in 
saliuna ir, nusistveres bonka 
sznapso, paleido ta bonka sta- 
cziai in už bario dideli žerkola, 
kuris sutrupe'jo. Paskui jis 
daug sznapso bonku sudaužė. 
Tas žerkolas kasztavo visa 
tūkstanti doleriuu. Bartinde
rys tada paszauke policijan- 
tus.*

Advokato draugas William 
I. Walker uždėjo advokatui 
kaucija ir tada advokatas bu
vo paleistas isz kalėjimo. Jam 
buvo insakyta ant rytojaus 
pribūti teisme. Kai jis teisme 
neprihuvo, policijantai nuva
žiavo in ta Fort Side Inn viesz- 
Luti ir rado ta advokata vėl 
girta.

Vieszbuczio virszininke, Pa- planas: Australija, 
nele Juanita Jewel policijan- 
tams nusiskundė, kad tas ad
vokatas jau kelis sykius buvo 
ja apdaužęs. Jis syki nuplesze 
telefono dratus nuo sienos, ir 
telefoną trenke jai in galva.

Vieszbuczio

•r ADVOKATAS

RADO RAMIA 
VIETA

Iszsimiegojo Grabe

Girtas, Sudaužė Bara 
Saliune

PHILADELPHIA, PA. — 
Montgomery apygardos advo
katas buvo suaresztuotas ir 
patupdintas in Whitemarsh 
kalėjimą. Jis yra kaltinamas 
už sudaužyma baro Fort Side

I Inn saliune.
Wellington H. Rosenberry, 

keturios deszimts trijų metu 
amžiaus advokatas, kuris gy
vena tame vieszbutyje, kotely
je kurio saliuno bara jis sudau
žė yra kandidatas del apygar
dos valstybiniu advokato vie
tos.

Policijantai sako kad advo
katas Rosenberry buvo gero- 

i kai iszsitraukes. Jis baisiai bu
vo inpykes, už tai vieszbuczio 
virszininke, trisdeszimts metu 
amžiaus Panele Juanita Jewel 
buvo ji kelis sykius apskundus, 
už tai kad jis ant jos buvo ke
lis sykius užsipuoles ir ja ap
daužęs.

Naujai jis buvo suaresztuo
tas kai to saliuno bartinderys, 
Russell Potts paszauke polici- 
jantus.

Bartinderys Potts policijan-
SAVANNAH, GA. — Buvo 

paeziame vidurnaktyje. Hen-' 
derson broliu graboriu namuo- tams pasakė, kad advokatas Pa- knygas, ir jis su tokiomis vizo-

Formosa
------------------- nai per

AUSTRIJOS NAUJAS raportus
Sekretorius buvo nusistatęs Formosa Sa

los žmones apleisti, nes anot jo iszrokavi- 
mo, Komunistai vistiek tas salas pasiims.

Bet jis, kaip visur kitur, taip ir czia 
suklydo. Formosa Salas Komunistai ne
paėmė, ir dabar pati valdžia jau kitaip in

PREZIDENTAS

Daktaras Koerner 
Iszrinktas

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Austrijos naujas Socialistas 
Prezidentas, septynios de
szimts asztuoniu metu amžiaus visa ta klausima žiuri ir yra pasiuntus sa-

TiX°tis “o vo karininkus tenai, prirengti Kinijos ka- 
konstitucija ir daugiau dirbti riuOmeiieS, gilltlS DUO tll KoiDUnistlL 
negu kalbėti, daugiau nuveikti .
negu prižadėti. Tas raportas, kuris dabar taip supykino

Jis yra griesztas Komunistu vįsus SenatOIlUS buVO ValdŽlOS ISzleistaS VI- 
prieszas. Jis per rinkimus su- 
musze kandidata 1 
Heinrich Gleissner,

Jis yra buvęs Generolu Aus
trijos-Vengrijos 1 
Armijos.

Jis yra pasižadejes iszlais- 
vinti Austrija isz Rusijos ir isz 
Vakariniu krasztu intakos. Jis 
teipgi sako kad jis nieko ben
dro neturi ir neturės su Komu
nistais, kurie dabar giriasi kad 
jie padėjo ji iszrinkti. Per rin-

, Daktara siems Dipliomatams užsienyje, kad jie per 
savo propaganda prirengtu žmones del For- 

Karaiiszkos moša Salos apleidimo, kad jie vienaip ar 
kitaip visiems paaiszkintu, kad ta sala nė
ra mums reikalinga.

Sekretorius Dean Achesonas teisinasi kad 
jis buvo priverstas taip daryti, nes Gene
rolo D. MacArthurio nusistatymas buvo la-

se buvo tik vienas senyvas Rosenberry inejo in saliuna nele Juanita Jewel visa to 
žmogelis, kuris namus prižiūri apie vienuolikta valanda, va- vieszbuczio tvarka veda.
ir sergsti. Senelis tik staiga kare. Jis mate kad czia jau bus----------------------

(Tašą Ant 4 Puslapio) į kas, nes advokatas buvo gerai Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
,(olU''

mis keliauja visur. In Austrą- kimus jis buvo aiszkiai pasa- 
lija jis iszvažiavo Balandžio kės kad jis nepraszo ir nenori 
(April) menesyje. Kelione jam kad Komunistai ji remtu ar už 
nieko nekasztuoja. ji balsuotu.

bai pavojingas, nes Generolas MacArthuris 
butu priverstes Rusija paskelbti kara priesz

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Iždo Sztabas rengiasi pra
dėti kita Vaju, parduoti Bonu. 
Obalsis szito vajaus bus: 
“Daugiau gamink, mažiau 
praleisk, daugiau taupink.”

Su 283 Paveikslais

Vėl visiems taksos bus 
keltos, padidintos!

pa

Now York mieste, vienas 
žmogus su medine koja inejo 
in rostaurana. Kai tarnautojas 
nesiskubino jam patarnauti, 
jis inpykes, nusitrauko ta. sįavo 
medine koja, ir mete ja in ta 
tarnautoja.

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

M a s s ach n s e 11 s valstijoje,
vienas žmogus-buvo per dvide- 
szimts metu mokejes taksas 
del keliu lotu, ir tik dabar da- 
žinojo kad tie lotai jam nepri-

menis, szitaip kalbėjo apie na-! 
baszninka: “Jis nebuvo taip 
jau geras žmogus, bet jis buvo 
gerbiamas grieszninkas! ’’

Nebraska valstijoje viena 
slauge ėjo pasivaikszczioti su 
savo ligoniu. Ligonis pargriu
vo ant ulyczios ir pasimirė. 
Slauge dabar reikalauja pen
kių tukstaneziu doleriu isz jo 
turto.

Atsimink, mielas skaitytojai 
kad nuo tavęs priklauso “Sau
les” ateitis: Ar ja skaitysi, ja 
indomausies, ar laiku atsily
ginsi, ar ja paremsi.

Pypkes Durnai
North Carolina valstijoje 

viena senmerge pradėjo reika
lauti kad valdžia, iszspauzdin- 
tu paežio sztampa, pagerbti vi
so kraszto senmerges.

Kai Du Stos

Prezidentas Trumanas sako: 
“Trumpiausiai ir aiszkiausiai 
ipaaiszkinti ka mes darome Ko
rėjoje, tai mes" stengiamies isz- 
vengti kito pasaulinio karo.”

Generolas Douglas MacAr
thur užsigindamas kad jis nori, 
kisztis in politika, laikraszti- 
ninkams szitaip atsake: “Vie
natine mano politika randasi 
in szituos žodžius: Dieve Lai
mink Amerika!”

Nors Prezidentas Trumanas 
giriasi kad visi jo draugai ir 
darbininkai valdininkai Vasz- 
ingtone yra. geri, teisingi ir do
ri žmones1, ir užsigina kad te
nai butu kas neteisinga; tik pa
žiūrėkime kas tenai darosi :

Keturi Valdžios Sztabo Na
riai buvo teisme pasmerkti, už 
tai, kad jie buvo susidėję su 
sukeziais ir slaptomis neteisin
ga bizni vede.

Du jo draugai buvo pa
smerkti už suktybes; treczias 
dar teisme.

Keturiolika augsztu valdi 
ninku buvo vieszai pasmerkti, 
už tai, kad jie už savo intaku 
Vasziugtone gražiai pasipini
gavo. *

D e v y n i Administracijos 
Szoimynos Nariai yra priėmė 
brangias dovanas, kaip auto
mobilius, refrigeratorius, szal- 
dvtuvus ir brangius moterisz- 
kus kailinius (fur coattts).

Deszimts Valstybiniu Szta- 
bu yra insivele in neteisingus j 
biznius ir papirkimus.

Daugiau kaip devyni szimtai 
valstybiniu darbininku Vasz- 
ingtone, buvo sugauti ir susek- Prieszas begs,

Vienas žodis — ne szneka, 
Vienas vyras — ne talka; 
Kai du stos, 
Visados
Daugiau padarys*.
Viens pradės,
Kits padės, '
Daug toliau varys.
Viens lapelis — ne vainiks,
Viens berniuks ne giesmininks,
Kai du stos,
VisadosDailiau padainuos;
Abu trauks, 
Balsas plauks, 
Kaip aidas miszkuos.

Vieno greitai ilst ranka, 
Vieno iszmintis menka;
Kai du stos,
Visados
Kas reikia supras;
Jieszkos, klaus, 
Nepaliaus 
Ir tiesa atras.

Vienam grinezioj nesmagu, 
Vienam girioje baugu;
Kai du stos,
Visados
Baimes nepažins;
Nuo vilku
Ir meszku,
Kits kita apgins.

Viena medi vejas griaun,
Vienas greitai apsigaun;
Kai du stos,
Visados
Skriauda pamatys;
Jei viens snaus,
Kitas jaus,
Sukcziu sutramdys.

Niekai karėj ginklu pliens,
■ Jei kareiviu pulkas viens;
Kai du stos,
Visados
Brang kovot saldu;

NEW YORK, N. Y. — 
Geriausi laiszkai savo drau
gams už “Geležines Uždan
gos” yra tie, kurie apraszo 
kasdieninius inyykius pilieczio 
asmeniszkirs pergyvenimus — 
ir paežiu laiku papasakoja ko
kias ypatingas teisybė® apie 
Amerika. Negalima vadinti to
kius laiszkus propaganda, ir 
jie nelieczia jokias ginezias ar
ba nesusipratimus. Toki laisz
kai padeda užlaikyti taika.

Jeigu laiszku raszytojas pri
klauso prie kokios organizaci
jos, komiteto arba klubo savo 
apylinkėje, ir kuris isz musu 
nepriklausome? Yra puiki pro
ga paraszyti ka nors asmenisz- 
ko apie save ir apie gyvenimą 
Amerikoje.

Daleiskime, kad laiszku ra
szytojas ka tik gryžo isz susi
rinkimo. Jis gali apie tai raszy- 
ti. Jis gali raszyti kaip jo or
ganizacija yra vedama kaip 
valdyba iszrinkta, kaip prisi
laikyta prie parliamentiniu 
taisyklių, ir kaip invairusi ko
mitetai atlieka atskiras parei
gas. Ir ar nebutu gerai pridėti 
šekamai ? i

“Toki dalykai užima mano 
laika” laiszku raszytojas gali 
raszyti, “gal ir Jums tie daly
kai bus indomus nes jie repre
zentuoja dalykus kurie ženk- 
linga szioje szalyje. Žmones, 
visi, dalyvauja, vienoje ar kito
je organizacijoje. Kada tik rei
kalinga atlikti naudinga darba 
sakykime koki pagerinimą, 
žmones susiorganizuoja in ko
mitetus, iszrenka. valdyba ir 
!suszaukia susirinkimą. Ta vis
ką jie patys atlieka, be insaky- 
mo ir be jokiu in rodymu.

“Kiekvienas keleivis, atvy
kęs in szi kraszta nustebintas 
kaip Amerikieeziai organizuo
jasi. Žmones aukoja daug laiko 
ir energijos; vyrai ir moterys, 
net ir berniukai ir mergaites 
iszmoksta kaip vesti savo klu
bus. Yra-prigimtas savivaldos 
instinktas.

“Bet tie visi veikimai duo
da platesne reikszme demokra
tijai. Dalyvaudamas invairiose 
komitetuose laisvas pilietis su
stiprina savo stiprybe.

“Ar nebutu indomu žmogui 
tolimoje szalyje gauti tokios 
ruszies laiszka? Kada jis per
skaito toki laiszka ir padisku
tuoja su savo draugais ir kai
mynais, jam bus sunku patikė
ti prieszo propaganda kuri nu- 
vaizduoja Amerika kaipo 
kraszta razbaininku ir miniu, 
nuskendusios materializmu ir 
kuriems tik pinigas rupi.”

Kiekvienas Amerikietis turi 
progos paraszyti apie teisybe. 
Kalbėdamas apie savo gyveni
mą, jis kalba apie dalykus, ku
rie lieczia laisves giliausias 
teisybes. — C.

bininkiszkais marszkiniais ir 
apsijuosęs prastu diržu, o ran
koje laike kirvi.

— Ko ežia jieszkai? Už
klausė visi trys sykiu.

— Mirsztu! Atsake jauni
kaitis. Susimylėkit, ant manės!

— Kogi nuo musu reika
lauji? •

— Nieko, vien meldžiu, 
idant suteiktume! man rodyk
le kaip galiu iszeit isz tos gi
rios!

— Taigi iszsirink sau vie
na isz tarpo musu, o tas tave 
iszves. v

Jaunikaieziui goriausiai pa
tiko tas, kuris buvo turtingiau
siu, kuris blizgėjo, ir atsake, 
jog ji ima sau už vadova.

Vyras auksuotam ploszcziu- 
je ir brangia apsijuosęs juosta, 
nusiszypsojo ir padavė jauni
kaieziui ranka; kiti du vyrai 
dingo. Tylėdamas jaunikaitis 
ėjo pankui savo vadova. Vado
vas ženge placziais žingsniais, 
o nors ėjo smarkiai ir valandos 
bego in praeiti, giriai nebuvo 
galo.

— Esmių nuvargęs, 
jaunikaitis ir sustojo.

— Kodėl neeini?
1 ...—■ Man pajiegu jau 
trūksta, toliaus'eit-negaliu !

— Teisybe, esiu nuvargęs, 
kelias da ilgas. Negalėsiu tave 
iszvesti, bet pro ežia, netrukus 
keliaus keliauninkas, imk szi 
karda prisisavink sau jo arkli 
o tas tuo jaus sugražins tau pa
jiegas.

— Kuomi tu esi, jei man 
pikta patari?

— Asz esmių Prasižengi-
mas.

jąunikaitis persigando ir norė
jo jau surikt, kad nuvaryt nuo 
saves 
in ji.

tarė

•pri-

žmogų, Bet tas atsiliepe

Kelkis ir eik su manim, 
sunau, be mano pagelbės 

iszgelbesiu.

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

1i, kai jie visokiais neteisin
gais budais stengiesi sau turte
lius susikrauti, per savo dar
bus ir savo intaku.

Tai tik keli tokis Prez. Tru- 
mano “Lsztikimi Draugai.” 

' Butu galima visa litanija tokiu 
Trumano ir jo partijos draugu 
suraszyti.

Vienas Juodukas Kunigužis, 
sakydamas pamokslą per szer-

Balsu rėks!
Oi, ežia du, du, du!

Tedainuoja gi dangums,
Nes ir Vieszpats sako mums:
Kai du stos,
Visados
Ten ir asz su jais,
Jei tiktai
Meilingai
Vienyben suseis.

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

TRYS VADOVAI
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

šokiais blizgucziais. Antras 
buvo juodai apsitaisęs, apsi
juosęs raudona juosta, o tre- 
cziaisis, apsivilkės buvo mėly
na bliuzą, arba paprastais dar-

— Szalin nuo manes! Su- 
szuko piktai jaunikaitis, ne no
riu tavos! Ir puolė ant žemes. 
Iszgirdo szetoniszkus juokus, o 
potam tyla apsivieszpatavo ap
linkui.

Kada pakele galva ir pražiū
rėjo, iszvydo primals stovin- 
ezius du vyrus.

— K a ežia veiki?
— Minsztu, susimylėkit!
— Kokiu budu tau galime 

prigelbet ?
— Iszveskit mane isz; tos 

prakeiktos burviszkos girios, 
nes ežia pražūsiu!

— Taigi turi imt viena isz 
musu sau už vadova, kuris ta
ve iszves.

Jaunikaitis pažiurėjo in vy
ra juodai apsitaisiusi ir apsi- 
juosiusi raudona, juosta ir ne
ilgai mislydamas tarė:

— Imu tave!
Nepažystamas padavė ranka 

pakele nuo žemes ir nuvede. Po 
ilgam ėjimui priėjo kraszta 
baisios prapulties, isz kurios 
gilmes daeitinejo prie ausu 
jaunikaiezio vaitojimo ir dūsa
vimu balsai.

— Del Dievo, kur mane ve
di asz jau toliaus eit negaliu! 
Kaip perkelsi mane per ta bai
sia plaisza. O, baime mane ima!

— Tik sziuo keliu gali isz- 
eit isz girios, ten žemai gyve
na mirtis, kuri tave paliuosuos 
isz vargo ir kaneziu.

— O nelaimingas, suvaito
jo jaunikaitis! Bet kas esi tu, 
kuris atiduot mafte nori in na
gus mirties?

— Asz esmių Nusiminimas.
— Traukis szalin nuo ma

nes, suriko jaunikaitis! Nuvar
gintas ir susteriotas griuvo ant 
žemes.

Kada po valandai nubudo 
isz hejausmingumo, iszvydo 
prieszais save vyra molinais 
marszkiniais apsitaisiusi ir 
diržu apsijuosiusi; kirvio kuri 
nepažystamas laike rankose,

mano 
pražūsi, asž tave 
Rods tolimas da krasztas gi- ; 
rios, tave nuvede vilingi vado- ! 
vai toli in jos vidų, bet kas 
sunkinybes ir vargus apveiks, ! 
tam Dievas padės.

Jaunikaitis padavė savo 
ranka nepažystamam ir leidosi 
in kelione. Vedava kirviu ka
pojo szakas tąnkumyniuose gi
rios ir daro jaunikaieziui kelia.

— Paimk szi rausta ant pe- 
cziu, paliepė vadovas ir eik 
paskui mane.

Jaunikaitis paklausė, nors 
buvo labai nuvargęs ir nuilsės, 
o badas naikino jo pajiegas. 
Bet jis toliaus ėjo, tuo kelias 
darosi smagesniu, tuo stipres
niu jautėsi jaunikaitis; giria 
pradėjo retintis, o skaisezios 
saules spinduliai apszviete 
aikszte ir takeli szale kurio žy
dėjo žiedeliai ir žaliavo kvaps- 
minga veja. Balkis, atba nasz- 
ta, kuria nesze ant savo pecziu 
lengvesne darėsi kaskart, nes 
Viltis nesze ji ant savo sparnu. 

~ Netrukus jau buvo kraszte 
girios.

Nudžiugęs jaunikaitis žiurė
jo in begaline tyra gražia 
aikszte, sotino savo akis žy
driom padangėm ir gražiais 
laukais kuriuos puosze augme- 
nes ir spinduliai tekanezios 
saulutes.

— Esame prie siekio! Tarė 
vadovas. Giria, per kuria ėjo
me tai Vargai ir Nelaimes! Ne- 
pamirszk to niekad. Dabar 
mesk savo sunkia naszta nuo 
pecziu ir eik. savo keliu.

Jaunikaitis pilnas dėkingu
mo, numėtė nuo.pecziu naszta 
norėdamas padekavot geram 
vadovui užklauso/

— Kas tu esi prietel, kuris 
man tiek daug labo suteikiat, 

nelai-
nuo

iszgel'bejai isz vargu ir 
miu ir net padekavones 
manos nereikalauji?

— Asz esmių Darbas, atsa
ko nepažystamas ir dingo aky- 

jauni kai ežio.
----- GALAS-----
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Norl951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtmo- 
czio 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 juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius 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 istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c..

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

No.123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No. 127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleninte; 
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 Valcneziojs, 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 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu,-20c.

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

No. 140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo-

■ cziutes Pasakojimai, Eiles, 
i 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 
Jorukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20e.

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas 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.148—-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, 20e.

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

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—A p i e 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 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

li; Aržiuolas; Uosis; Budyne*
7 e j

Apie 100 puslapiu35c.
No.166—Apie Sūnūs Mal

ki aus ; 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; 
Gudrus Piemenis1; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
.Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c. • t

Kitokios Knygos

No. 17 8—T ik rausias K aba 1 as 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

18014—Kvitu K n y g n t e 
Draugystėms, dėl Kąsieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jozuso Kristuso 
15 c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios.. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—įGromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus; 35c.

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

No. 202—No ven a, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraph iszkas Officium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
hi-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

VvL Nepamirszkite 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.
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Persiskyrimas Su Duszia
gelbėti, iszdidžiai atsake jis.

— Asz norecziau pamatyti 
savo tėvynė Lietuva: kaip ji 
atrodo po in va iriu perversmu.

Teisinosi moteriszke.
— Tegul tas paskutiniu sy

kiu bus! Paszauke tokiu asz- 
triu balsu kokiu da niekados

(Sapnas)

voj ir sapnuoju: Nustojus 
savo kasdienini darbu ir vaik- 
szczioju darbo jieszkodamas. 
Kur buvęs, nebuvęs užeinu pas 
viena. Lietuviszkos parapijos ' 
kleboną ir gaunu darbu prie 
Komunijų kepimo. Bedirbant 
ten praeina kelios sanvaites 
laiko. Sulaukės Nedeldienio 
iszvažiuoju su savo draugais in 
koki tai parka, susėdam ant 
pieveles ir pradedam 'skaityt 
lyg laikraszti lyg kokia tai 
knyga. Beskaitant stojasi 
priesz mumis kokia tai balta 
szmekla jaunos merginos ypa- 
toja. Su pirmu ant jos pažvel
gimu pažinau kad ji yra mano 
duszia. Stovėdama, prieszais 
mus prabilo:

— Asz su tavim ilgiau jau 
gyventi nebegaliu, del to, kad 
manės pirmiau atsakaneziai 
nemaitinai, o dabar Komunijas 
kepdamas visiszkai mane pa- 
mirszail Jeigu jau taip tai asz 
einu szalin nuo tavęs!

— Eini, eik sau po negero
vių, manai asz verksiu del to? 
Atsakiau.

Gavus nuo manes toki atsa
kymą, tuoj isznyko mums isz 
akiu. Mano draugai kad ims 
isz manes juoktis, bedusznyku 
vadyti ir t.t. Bet asz nieko ne
atboja. Juokiuosi kartu ir tiek.

Jau vakaras. Parvažiavom 
namo. Sėdžiu savo kambaryje 
prie stalo ir maustau apie per
siskyrimą su savo duszia. 
Sztai, kažin kas in duris taip 
pabeldė jog asz net nuo kėdės 
paszokau ir nei nejusdamas 
isztariau: “Meldžiu.” Atsida
rė durys ir ineina kambarin, su 
žibaneziais sagucziais ant kru
tinės, velnias! Paskui ji da po
ra velniuku. Bet szie jau pras- 
eziau atrodė ir likosi stovėti 
prie duriu. Anas-gi poniszka- 
sis, su žibaneziais sagucziais, 
prisiartino prie stalo ir. nepra- 
szomas atsisėdo prieszais ma
ne. Apžvelgiąs visa mano 
kambari tarė:

— Na, dabar tai nors mudu 
pasikalbėsime. Asz jau ta se
niai norėjau, bet per tavo “du
szia” negalėjau prie tavęs pri
eiti. Nuo sziandien-gi man li
kosi liuesas kelias prie tavęs.

.— Tai ka-gij man sakysi? 
Užklausiau ji.

—• Mat, kame dalykas, 
rimtai pradėjo jis — szioja 
brangumo ir bedarbes gadynė
je žmones, darbininkai taip su
judo keikti kapitalistus su ju 
visa, būda jog mes nei velniu 
tiek neturime pasiusti kiek 
vargszai ant ju iszszauke; tai
gi, tas man reikalinga sužinoti, 
kiek tu per diena miltu iszeik- 
voji Komunijom, kurias kas 
dien kepi?

— Apie keturis maiszelius 
per diena, atsakiau.

Ant to jis nieko neatsakes 
iszsiplete ant‘.stalo verszio oda 
ir danu ant jos skaitlynes ra- 
szyti. Rasze, rasze, skaitelva, 
skaitelvo ant galo atsidusęs ta
re:

— Gerai. Teisingai pasa- 
kiai. Kiekvienam New Yorko 
alkstancziam darbininkui isz- 
eitu po dvi bandeles duonos isz 
tu miltu, kiek tam tikslui, isz- 
eikvojama Suv. Valstijose.

Ant to jam nieko neatsakiau. 
Taptelejo man mintis galvon, 
paklausti apie mano “duszia” 
kuri- sziaudieil nuo manes pa

bego; ar ji sugryž kada ar ne.
— O, o, apie ja, tu visai ne

manyk ir nenorėk net žinoti. Ji 
daugiau nefbesugryž! Jeigu sau 
ko reikia kreipkis prie mus, g 
mes visuomet galėsim tau pa-

Ar galecziau ja matyt szian- 
dien? Užklausiau.

— Gerai. Vesk ir parodyk 
jam jo tėvyne! Iszdidžiai pra
bilo vienam, pas duris stovin- 
cziam velniukui.

♦

Velniukas nusilenke priesz 
ji ir priėjės, paėmė mano už 
rankos tardamas: “Tai eime 
tavo, tėvynėn” ir pradėjo vesti 
duriu link. Paemes mano ran
ka, nelabasis, teip suspaudė 
kad asz net surikau ir pabudau 
nepamatęs savo tėvynes.

— J. M.
— GALAS —
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Sztai vienas senas singelys 
kalbėjo:

R e i k i a a'p s i pa c z i u o t i, 
Mergele iszsirinksiu, 

Jaunikiu nebusiu, 
Teisybe kad jau meteliu 

turiu, 
Bet, senos paežios nenoriu. 
Taigi, ir ant galo apsivedė, 

Jauna paeziule gavo, 
Bet neilgai ramyboje gyveno, 

• Tuojaus pradėjo barnVs, 
Pradėjo jauna paezia nužiuret, 
Ir visaip del jai prikiszinet, 
Kad ant kitu vyreliu žiuri,

O ji už nieką turi. 
Durnas, ligi sziol nežinojo, 

Q gal žinoti nenorėjo.
Kad jaunas jauno geidžia, 
Ir to niekas neuždraudžia.

Asz jum tokia patarimu duodu, 
Idant senyvas vyras, 

Paimtu senyva moterele, 
Tada bus meile, 

Ir niekad nenužiures!
Teisybe ir motere savo triksus 

turi,
Norints jau sena iszžiuiū

Ir kaip sako: 
Galva žila, bet da meile svyla. 

Vienok patarimas yra del 
visu, 

Idant jaunas mergeles 
pa liktumėte, 

Prie ju užkibintumėte.
Vienas isz Millsvilles žilas, 
O ant jaunu labai smilus, 

Jauna mergele gavo, 
Ir su ja apsipaeziavo.

Bet ne ant ilgio, 
Netrukus jauna paeziule 

Užsinorėjo jauno vaikino, 
O kad ir jos vyras botagu 

panaudojo,
Nuo to neatpratino, 

Ant galo tas atsitiko,
Sena vyra, paliko, 

O su'jaunu iszpyszkino, 
Ba seno singe] io norėjo.

in ja nebuvo prataręs.
— Da szmoteli linijos ap

eisiu.
Iszbego per duris ir žvilgte

rėjo in dangų. Buvo jau ant 
tiek iszausze, jog galėjo pa
žinti jouduojanczius krantus 
niuksaneziu uolu. Ant kalno 
griaudė, rods audra siautė vir- 
szuneje. Sargas sustojo, prisi- 
kalusydamas. Griausmas kas
kart darėsi smarkesniu ir gali
ma buvo patemyti kokie tai 
įleaiszkus judantiejei punktai.

— Uola slenka žemyn! 
Kaip žaibas perbėgo jam mis- 
lis galvoje.

Toje valandoje viduje kalno 
suskambėjo ir maža sargo ba
kūže sudrėbėjo isz pamatu.

— Jėzus, Marija! Kas tai? 
Riktelėjo iszgasdinta motere ir 
iszbego isz grineziukes.

Sulaikė ja.
— Uolos lekia! Nesijudink!
— O tu eini!
— Turiu eiti! Viskas pasi

baigė. Trūkis už keturiu miliu
tu Ims ežia!

Isztares tai tekinas nubėgo 
link geležinkelio linijos, ir pa- 
koliai instenge ji davyt, jis 
spėjo jau nurinkti visus ma
žesnius akmenis nuo relių; pa
silikus buvo tik atskala uolos, 
gulinti prie pat tunelio.

Girdėtas jau buvo szniokšz- 
timas lokomotivos ir dundėji
mas.

— Eik in ana puse, apimk 
ji per vidun, o dabar stumk 
drueziai! Viens, du! Niekai ne 
turi spėkų!

Uola isz vietos nepasijudino. 
Su rankove nutrynė prakaitu 
nuo veido ir visu sunkumu kū
no bandė nustumti uola nuo 
begiu. Niekas negelbėjo!

■— Duok signalą ! Suszuko

— Pranai!
Žvilgterėjo in begauti tolyn 

truki. Ten guli jis kraujuose, 
net ten nubloszke ji maszina! 
Nubėgo. Priklaupė. Galvo jo 
paėmė in rankas, pajudino už 
rankas, gal prabus.

Kūnas buvo be ženklo gyvas
ties.

— Pranai! Pranai!
Ar jau svieto pabaiga? Juk 

da neseniai paždino ji isz mie
gu, pyko kad per vėlai, prigel- 
bejo jam apsirengti, uždege 
lempa juk tai buvo vos keletą 
minutu atgal, o dabar, jau ne
gyvena? Ne! Tai būti negali.... 
Pranai! Pranuli! Kelkis!

Skausmas neapsakomas su
spaudė jai szirdi.

Numirė! Numirė, už jos kal
to. Jeigu butu ankseziaus ji pa
žadinus, butu galėjos da su
stabdyti truki. Isz meiles del 
jo norėjo, kad ilgiaus pramig
tu, isz meiles užmusze ji! Jai 
rodėsi, kad ji viską ta mato, 
žiuri da syki, mato, kaip jis 
puola lokomotiva perskyria. 
juodu,ant visada, jau niekados 
daugiau nesimatys, niekados! 
Numirė, numirė!

Skausmai atėmė jai visas 
pajiegas; klūpojo ten adynu 
adynas. %

Trukiai bego vienas po ki
tam.

Ant galo patemyta ji; pa
siusta jai pagelba; keletą dar
bininku ir vežimėli.

— Kodėl nedavete žinios 
apie nelaime? Užklausė vienas 
isz ju asztriai nežiūrėdamas 
net in plūduriuojanti kraujuo
se kuna.

Ji tylėjo.
— Priesz suda turėsite at

sakyti už tai, kad nepareika- 
lavot tuojaus užvaduotojo! 
Tikra laime kad tuom tarpu 
nieko ne atsitiko!

— Paraszykit, tarė kitas, 
szvelliesnis, kad sargas Nr., isz 
namu Nr., pripildykit varda 
kaip reikia: moteriszke pasa
kykite man kodėl jis perpuo- 
le?

— Pone! Isztare: Jis stūmė 
akmeni, kad iszgelbeti truki! 
Ir eme balsiai griaudžiai verk
ti.

— Paraszykite: Trūkis isz- 
gelbefas. Žuvo pildydamas pa
reiga tarnystos; pagavo ji ma
szina No.... Buk sveika, mote
riszke, -iszvalyk grinezia del 
naujo sargo. Da ka, sugryžes 
tarė: Nesdbijokit, priesz suda 
nereikes. Jusu vyras buvo pa- 
veikslingu žmogum!

Apalpo isz skausmo; puolė 
ant lavono vyro.

Paguldyta judu ant vežimė
lio ir nuvežta ant stoties.

*♦* *♦* *♦*
Keletą dienu po to laikrasz- 

cziai patalpino kad geležinke
lio sargas isz tunelio P. iszgel- 
bejo truki susimv’szimo su slen- 
kanezia uola ir patsai neteko’ 
gyvasties.

Tai viskas! Paminklo jam 
niekas nepastatė. Ne paprasta 
lentute negarsina praeiviams 
apie didvyriszka darba kanki- 
tinio švietiszko judėjimo.

----- GALAS-----
/

Trys Vadovai
j^AULE jau seniai pasislėpė' 

už kalnu, idant pasilsėti po 
dienos savo darbui. Juoda tam
si naktis apglobė savo dide
liais sparnais pasaule ir ram- 
dino dienos triukszmus. Misz- 
kas stovėjo pilnas tylos ir ra
mumo. Kraszte miszko stovėjo

jaunikaitis žiūrintis in tamsa; 
medžiai ir krūmai tarytum isz- 
tiese savo rankas viliojo ji 
prie saves szakomis ir smagiais 
pasznabždais lapu. Jaunikaitis 
mate priesz save tik balta ak
menini, takeli, o kad buvo jis 
dviszakiu, nežinojo katruo ei
ti. Galinus neilgai manstes lei
dosi eit, užmerkęs akis, davės 
laisve savo žingsniam; ėjo tie
siog kur vede ji likimas ir jis 
nesirūpino jam atsiprieszint 
besigėrėdamas svajonėmis. 
Vos patemijo, jog kelmai ir 
szakos medžiu kaskart smar
kiau prie jo artinasi, o užsiga
vęs in k ei e nubudo isz savo 
svajonių sa'pno ir dabai- net pa
temijo, jog nežiūrėdamas) kur 
eina suklydo ir nuėjo in tanku
myną tamsaus miszko, kad isz- 
krypo seniai isz takelio ir jau 
jo suvis nemato aplink saves; 
pradėjo akimis jieszkot jo, bet 
vis mate tik tamsa, mežius ir 
krumus girios. Pradėjo eit da 
smarkiau pirmyn jieszkoda
mas iszejimo isz nesmagaus pa
dėjimo, bet veltui stengėsi isz- 
sigelbef isz tankumyno girios, 
vaiksztinejo vis aplink sukin
damas ratus ir nerasdamas isz- 
ganigos spraugos net galiaus 
smarkiai atsimuszes tamsioje 
į.n medi, parpuolė pa jiegu nete
kės. Gulėjo, nežinodamas ka 
veikti, nors badas ragino ji 
prie gelbėjimosi, bet jis nusi
minęs, pas'leipe in delnu tarpa 
savo veidą ir gulėjo nepasiju
dina s, kaipo apnykę s ir grau
džiai tykiai pravirko.

Kada galiaus pakele galva 
priesz ji stovėjo trys vyrai, ku
riu da niekad nebuvo mate, nu
sigando ir sudrebėjo. Pirmas 
isz ju turėjo ant saves auksu 
austa.ploszcziu, apsijuosęs bu
vo brangiais akmenėliais ir vi-

(Tasa Ant 2 puslapio)

Asz sakau ir sakysiu, 
Kad geriausia Amerikos 

tiesas laikyti©, 
Niekados ndperžongtie, 
Ba už tai bėdos turėsite, 

Kaip tai keliose vietose buvo.
Vienas žmogelis in beda 

pakliuvo, 
Už tai in kalėjimu pasodino.

Iszmintingi Žodeliai

— Bet koks durnius gali 
palbciu sugriauti, bet reikia 
darbsztaus ir iszmintingo žmo
gaus 
ti.

kad ir bakūže pabudavo-

Skaitykime savo amžių 
darbais, nes kalendoriaus 

metais: prakilniomis mintimis, 
ne atsidusavimais.

— Žmogus, bedirbdamas 
stena; betinginiaudamas dū
sauja.

savo

gUVO tai Rugpiuczio mene
syje 1882 metuose, keletą 

sanvaites po iszkilmingam ati
darymui gėležinkelio, vedan- 
czio per kaina Szvento Gott- 
hardo. Auszra jau pradėjo 
briekszti, bet gamta rodėsi vi
sa kad ilsėjosi gilame miege. 
Žvaigždėta naktis povalei ny
ko ir apiclinkc apimta buvo ra
mybe ir tyla.

Artimiausioj ties tuneliu ba
kūžėje ilsėjosi sargas. Po te- 
mingam apžiūrėjimui geležin
kelio linijos pergryžo jis vėla 
nakezia namo, savo jauna pa
eziule kiek sykiu prispaudęs 
prie szirdies, džiaugėsi, kad 
keletą adynu gales dabar prie 
jos pabūti.

Truputi miego, žinoma, bu
tu jis sziek tiek padrutines, bet 
miego jis nenorėjo. Taip mažai
juodu gali būti krūvoj o taip motore, kurios akys reiszke 
daug turi viens kitam ka papa
sakoti! Da norėjo juodu pa- 
szneketi apie savo vestuves, 
kurios atsibuvo aname puikia
me Nedeldienyje priesz pradė
jimu sunkios tarnystes. Bet 
nuoalsimas ji pergalėjo, užmi
go. Pati prispaudė jo galva sau 
prie krutinės ir prisižadėjo ne 
būdyti ji, pakolaik neiszgirs 
signalą trūkio.

Signola vienok ilgai nebuvo 
girdėta. Tas ramino motere. 
Tegul gilus dūsavimas vyro ar 
valandėlė žaidžia su jos . tam
siais, pusiau paleistais plau
kais. Tuom tarpu mislyje ji 
mate eiles ilgu trukiu, kurie 
kasdiena bego in Italija, tai isz 
Italijos; sedinezius vagonuose 
puikius, brangiuose rūbuose 
ponus ir pones, kurio invažiuo- 
jant in tamsu tuneli terpiasi 
giliaus in sėdynės ir pertrauke 
kalba. Atsiminė ji tuos dai
lius vaikuczius, kurie jai va
kar per langus vagonu siunti
nėjo pasveikinimus.

Greitai signolas pertrauke 
jos manstavimus.

—- Pranai! Paszauke ir pa
szoko isz lovos.

Pranas negirdėjoj kietai bu
vo inmiges.

— Pranai! Skambina! At
kartojo iszgastingai motere.

Atvėrė akis. Jau atsistojo* 
ant kojų, mieganeziu ir pailsu
siu balsu greitai kalbėjo:

— Skabyk, duok man dra
panas, kepure, lempa! Kodėl 
nepažadinai ankszcziaus? Ke
lia apžiūrėti jau nesuspėsiu!

— Taip gerai miegojai, 
kad neturėjau taip kietos szir
dies tave ankszcziau pažadyti!

baime.
— Pęrvelai!
— Ne! Duok greicziaus!
Perszoko in kita puse atska

los, nutvėrė stora pagali ir pa
sinaudojo juom vietoj dalbos. 
Dalba pagelbėjo. Akmuo pasi
judino. Da vienas pastumeji- 
mas.

Trūkis buvo jau ežia pat, 
arti! Už puses minutes iszlys 
isz tunelio.

Pranas užszoko ant akmens 
ir davė signalu. Signalo vienok 
nepatemyta. Nuszoko vėl. Vi
somis pajiogomis paskutines 
vilties nusitvėrė už milžinisz- 
kos atskalos ir stūmė ja kaipo 
nuožmu priesza kovoja ant gy
vasties ar smerties.

Jau matyties buvo ugnines 
akys maszinos.

Bravo! Prieszas, atskala pa
sijudino, neteko lygsvarumo, 
da vienas pastumejimas, uola 
nusiverte patrukdama sykiu 
su savim ir Prana.

Toj valandoj perbėgo trūkis.
Perverintis riksmas atskam

bėjo ore. Moteriszke paszoko 
atgal. Geležinis kūnas lokomo- 
tyvos dalino ja nuo vyro.

Isz važiuojaneziu ne vienas 
turbut nepramerke mieguistu 
akiu.

— Iszgelbejai! Pamisimo 
su didžiausiu džiaugsmu ir 
triumfu motere; reikia dabar 
ta uola suskaldyti, arba pa
kviesti darbininkus. Kada pas
kutinis vagonas praszvilpe, 
perszoko begiu.

— Pranai!
Nėra jo! Baime suparalizavo 

jos sąnarius. Drebėjo visu ku
liu.

world’s safest, surest savings plans

Have you been wanting to save money 
but finding it hard to do? Just sign 

this form today. And you—yes, you—can 
be among the thousands of breadwinners 
who have saved $2,000 . . . $4,000 . . . 
$7,000 . . . even $10,000 in cash! Who 
have bought cars, homes, educations for 
their children—things they could never 
have had without the savings system 
this card starts.

Your signature on this application 
starts you on the sure, safe Payroll Sav
ings Plan. It authorizes your employer 
to save a definite sum out of each pay 
check and put it into U. S. Savings 
Bonds for you. It lets you spend every 
cent of pay you draw. Because it takes 
care of your saving for you — automati
cally, systematically, "painlessly,” before 
you even receive your check.

Bonds are like cash—only better I

Any series E United States Savings Bond 
you’ve had more than 60 days can be

cashed like a check at any bank or other 
authorized paying agency. But bonds 
are better than cash—because if you lose 
or destroy a bond, the Treasury will 
replace it for you free.

Moke the money you work for 
really work for you

Look over this chart. Pick the plan that suits 
you best. Then go to your company's payroll 
office and. get started on your Payroll Savings 
Plan — today!

WEEKLY PAYROLL SAVINGS PLAN J \

SAVE EACH 
WEEK

AND YOU WILL HAVE
In 5 Years In 10 Years

$ 1.25 $ 334.11 $ 719.11
2.50 668.97 1,440.84
3.75 1,004.20 2,163.45
7.50 2,009.02 4,329.02

12.50 3,348.95 7,217.20
15.00 4,018.67 8,660.42
18.75 5,024.24 10,828.74

For your security, and your country’s too, SAVE NOW— 
through regular purchase of U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for 
this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, 

Foote, Cone & Belding and
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Žinios Vietines
— Subatos ryta., apie a.sz- 

turita valanda, gaisras kilo 
Boston Run kaimelyje, kai žai
bas trenke in namus Nrs. 189- 
191 ir užsidegė. Tuose namuose 
gyvena szeimynos Thomas J. 
Joseph ir William Hanlon. (Ug
niagesiai pribuvo isz Frack
ville, Gilberton ir Mahanoy 
City. In trumpa laika gaisras 
likos užgesintas. Daug bledies 
padaryta.

— Seredoj pripuola Szv. 
Norberto, o Tautines vardines 
Tauras. Ir ta diena: 1949 me
tuose Senato Užsienio Reikalu 
Komisija priima Atlanto Ka
riszka Sutarti; 1944 m., Ame
rika., Anglu ir Kanadiecziu ar
mijos inplaukia in Prancūzija. 
Pradžia karo pabaigo Europo
je j 1910 m., Susivienymo Lie
tuviu Amerikoje Jubiliejinis 
Seimas; 1949 m., dvideszimts 
du žmones žuvo netoli nuo At
hens, Graikijoje kai eropianas 
sudužo ir nukrito.

— Isz priežasties kad a.a. 
Kardinolo Dougherty laidotu
ves invyks Ketverge, parapi
nes mokyklos ta diena bus už
darytos.

■ Ketverge pripuola Szv. 
Roberto, o Tautines Vardines 
Szilgaila. Ir ta diena: 1933 me
tuose, Italija, Anglija, Prancū
zija ir Vokietija pasiraszo Ke
turių Krasztu sutarti ant de^- 
szimts metu Romoje; 1948 m., 
Edward Benesz pasitraukia 
isž Czekoslovakijos Preziden
tystes, jis nesutinka priimti 
Nauja Komunistiszka konsti
tucija; 1949 m., Kiniecziai Tau
tininkai traukiasi isz 'Chung
king miesto, miestą palieka 
Komunistams; 1492 m., numi
rė. Lietuvos Kunigaiksztis Ka
zimieras.

—- Pctnyczioj pripuola Szv. 
kledaro, o Tautines vardines 
Meninas. Taipgi ta. diena: 1795 
metuose, Prancūzijos Karalius 
.Liudvikas Septynioliktasis pa
simirė kalėjime per revoliuci
ja.. Taika buvo sudaryta su 
'Prūsais ir revoliucija Prancū
zijoje 'baigėsi; 1782 m., Jurgis 
Was'hingtonas, pirmasis Ame
rikos Prezidentas pasitraukia 
isz politikos ir vieszausu gyve
nimo. Pataria, valstijoms palai
kyti vienybe; 1514 m., Lietu
viai pergalėjo Gudus ties Or- 
sza miesto; 1815 m., gimė Lie
tuvos raižytojas Jonas Juszke- 
.viezius; 1949 m., Mainicriu bo- 
as John L. Lewisas insako mai-

, . . j;.
menams nedirbti per viena 
sanvaite; 1845 m., gimė septin
tas Amerikos Prezidentas An
drew Jackson.

•> ... II ...

Gilberton, Pa. — Buvus 
įmesto gyventoja, tponia Teofi
lija Subacziene, numirė Sere- 
įęĮbUryita, pas savo dukteria 
Opu Stefankievicziene, 201 E. j 
Venango uly., Philadelphijoje. 
Velione gimė Lietuvoje, atvy
ko in Mahanoy City, bet "po 
tam persikrausto in Turkey 
Run, arti Shenandoah, o 1905 
th., apsigyveno Gilbertone. 
1950 in., persikraustė in Phila- 
delphija. Laidotuves invyko 
Panedclyje, su apiegomis Szv. 
Liudviko bažnyczioje Maizo- 
villeje devinta, valanda ryte ir 
palaidota in parapijos kapines.

voje, atvyko in Shenandoah 
1902 metuose, po tam persi
kraustė in Shamokin 1923 m. 
Jos vyras Jonas mirė dvide
šimts metu atgal. Paliko anū
ke J. Aleksandravicziene. Pri
gulėjo prie Szv. Kryžiaus, pa
rapijos Mt. Carmel.

— Danielius Karpa vieži us, 
23 metu senumo, likos sužeis
tas in ausi ir ranka laike dar
bo mainuose. Gydosi Locust 
Mt. ligonbuteje.

— An t o i net t ta Usaliene, 
nuo 4 Main uly., William Penn,, 
numirė Ketverge 10 valanda 
naktyje, Locust M t. ligonbute
je. Velione po tėvais vadinosi 
Antoinettta Rakiute. Atvyko 
isz Lietuvos daugelis metu at
gal. Paliko savo vyra Joną; 
dukterc Helena Cooney, ir au
nu Joną namie, taipgi du anū
kus, ir sese r i Mare Oaks t an, 
Brownsville, ir broli Juozą Ra
ku isz Hartford, Conn. Laidojo 
Utarninke su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 vai., ry
te, ir palaidota in parapijos 
kapines. Graborius V. Menkie- 
viezius laidojo.

New Boston, Texas. — Dide
lis Armijos eropianas C-82 
“Flying Boxcar’’ eksplioda- 
vojo ore, ir krito ant ukes pri
gulintis prie Mrs. C. W. Jones. 
Deszimts žmones žuvo.

Clayton, N. J. — Deszimts 
metu vaikas, Carl Jones buvo 
žaibo užmusztas, kai jis iszejo 
jieszkoti dvieju paklydusiu 
katinuku. Vaikas buvo iszejes 
su savo giminaiezin, asztuoniu 
metu Joseph Williams, tu ka
tinuku jieszkoti. Jiedu 
gilu riava ir nusileido 
jie'szkojo, kai tik sykiu 
trenkė in dideli ąžuolą
kurio stovėjo Carl Jones.

Jo giminaitis, iszsigandes 
parbėgo namo ir papasakojo 
savo motinai, kuri paszauke 
policijautus. Kai policij 
pribuvo,,vaikas jau buvo

priejo 
tenai 

žaibas 
netoli

ne-

KALBA APIE
PALIAUBAS

WASHINGTON, D. C. —
Jau eina gandai ir Dipliomatai 
putas plaka, kad gal jau bus 
sudaryta bent kokia sutartis 
Korėjoje, ir gal jau bus karo 
pabaiga tenai.

Karas baigtųsi prie tos tris- 
deszimts asztuntos linijos.

Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas sako kad jis sutik
tu ant kokios nors sutarties, 
jeigu butu jam užtikrinta kad 
Komunistai toliau nesipuls, ir 
kad jie to karo vėl nepradės. 
Tada jis sako, kai Kiniecziai 
Komunistai pasitrauktu isz to 
kraszto, tai ir Tautu Sanjun- 
gos armijos pasitrauktu.

Reiszkia, viskas taip 
kaip buvo paežio j e karo 
džioje. Reiszkia visi tie
kareiviai iki sziol ir dabar vi
sai už dyka kariauja, savo gy
vastis aukoja.

Sekre. Achesonas sako kad 
Kiniecziai Komunistai dabar 
jau supranta ir prisipažinsta 
kad jie negali musu armijų su- 
muszti, ir už tai dabar sutiks 
derintis ir nustoti kariavę.

Bet visi, tie patarimai ir vi
sos tos kalbos yra tik- gandai, 
ir nieko tikro dar nėra.

Nors visos žinios isz karo 
lauko, rodos, geros, bet daug 
augsztu karininku perspėja 
kad dar per anksti džiaugtis.

Jie sako kad Kiniecziai dar

butu, 
pra

mušti

Shenandoah, Pa. — Buvus 
ipiesto gyventoja Bertacija 
^zuleikiene isz. Kulpmont, pa
simirė pereita Utarninka, Sha- 
piokin ligonbuteje. Velione sir
go per tris, metus. Gimė Lietu-

szimtus tukstancziu kareiviu 
gali in viena diena pastatyti 
ant karo lauko. Ir iszrodo kad 
taip ir gali būti, nes beveik ant 
visu frontu dabar jau Komu
nistai taip greitai nesitraukia, 
o keliose vietose jau vėl ima at- 
simuszti.

P R E Z. TRUMANAS 
PAREISZKIA 

UŽUOJAUTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sako: “Man 
skaudu netekti 
draugo ir gero

labai 
tokio 
Arki-

u
las pranesza kad musu karei
viai dabar turi nauja artileri
jos karabina kuris gali prieszo 
tanka pataikinti ir sutriusz- 
kinti net nuo dvylikos tukstan
cziu mastu ar toliau. Jis sako 
kad daug reikalingiau iszrasti 
geresnius karabinus, negu ga
minti didesnes • tankas. Dar

»

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

ties. Jis 
liūdna ir 
isztikimo 
vyskupo Kardinolo.“

Prez. Trumanas ta savo už
uojautos telegrama pasiuntė 
Vyskupui Hugh L. Lamb, ku
ris yra paskirtas kaipo admi
nistratorius, kol kitas kas bus 
paskirtas in a. a. Kardinolo 
Dougherty vieta.

Katedra Philadelphijoje yra 
dabar juodai iszpuoszta. Czia 
bus iszkilmingos Gedulio Mi- 
szios atnaszautos Ketverge, 
10:30 valanda ryte. Tas Mi- 
szias laikys jo giminaitis, Vys
kupas J. Carroll McCormick.

Tukstancziai žmonių lanko 
Katedra kas valanda, ir ne tik 
Katalikai, bet visu tikybų žmo
nes.

Jeigu Kardinolai Mooney, 
Stritch ir Spellman ir dar Kar
dinolas McGuigan pribus ant 
szitu laidotuvių, tai bus pirmas 
sykis kad Philadelphijoje tiek 
daug tokiu augsztu dvasiszkiu 
ant vieno sykio susirinko.

Katedra, nors, rodos didele 
ir erdvi, bus permaža toms lai
dotuvėms, nes tik apie du tuks
tancziai žmonių gali sutilpti, 
o tikimasi kad deszimts ar dvi- 
deszimts tukstancziu stengsisi 
insigrusti.

Kapas, po Katedros altoriu
mi jau yra Kardinolui paruosz- 
tas. Jis bus palaidotas szalia 
Arkivyskupo Edward Francis 
Prendergast, kurio inpedinis 
jis buvo, kaipo Philadelphijos 
Arkivyskupas.

Palaidojimo apeigose daly
vaus tik artimi jo gimines ir 
augszti dvasiszkiai.

Raudonoji Kardinolo kepu
re, Popiežiaus Benedikto Pen
kioliktojo jam inteikta, bus pa
kabinta virsz didžiojo Kate
dros altoriaus, kur ji pasiliks.

PREZ. TRUMANAS
PATARIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

statyti ir, reikalui prisiėjus da 
greieziau atitraukti. O tas bai
siai daug reiszkia ant karo 
lauko.

Sovietai gal galėtu vienu 
mostu, vienu žingsniu skersai 
Europa numarszuoti, bet ka 
jie tada darytu? Ar jie galėtu j 
iszsilaikyti, ar jie galėtu savo '

prie to jis prideda kad labai frunto armijoms visko prista- • 
svarbu turėti galinga lakunu tyti, ar jie galėtu savo užimtas j 
sztaba, nes eroplanai gali su- vietas ilgai iszlaikyti, kai 1 
daužyti daugiau tanku negu Amerikos fabrikai diena ir 
tos tankos gali sudaužyti tvir- nakti ginklus gamintu ir in ta 
toviu. O mes jau ir dabar turi
me galinga lakunu sztaba.

Atomine Bomba ir naujas 
povandeninis laivas, submari- kuose gales iszriszti. 
nas, vadinamas “Schnorkel” 
yra geriausi ir naujausi gink
lai, ir mes dabar turime!

Musu mokslincziai yra isz- 
rade kaip nakezia galima prie
szas matyti be jokios szviesos. 

Tik didžiausia beda, ir be- 
1 veik visi augszti karininkai 
czia nusiskundžia, kad dabar 
Amerikos valdžia skiria dau
giau pinigu kitiems krasztams 
negu savo armijai.

Mokslincziai yra isztyre ku- ant Pietų Korėjos, jeigu mes savo armijas isz Korėjos iszsi- 
ris ginklas geresnis: Turėti■ trauksime, 
viena didele armota, kanuole 
ir isz jos leisti didelius ir sun
kius szuvius, ar turėti penkias 
mažesnes, isz kuriu vienu sy
kiu. butu galima szauti. Jie da- 
rado kad daug geriau turėti Mes suprantame kad musu Skaitytojai neturi nei laiko, nei ūpo 
penkias mažesnes. Per pirma tiek daug tu raportu perskaityti, už tai mes, perskaitė visus ficijantai; atitraukė gazas nuo 
ir antra kara Vokiecziai turėjo tuos raportus,czia trumpai paaiszkiname ka ir kiek mes isz viso grabo ir sztai tenai rado Bill D. 
baisiai dideles armotas, kurios to supratome: Fleming, kuris sau saldžiai ir

ramiai miegojo su dviem alaus 
bonkom szalia saves.

Jis policijautams pasiaiszki
no kad jis buvo biski iszsigeres 
ir pavargęs, ir jieszkojo vietos 
pramigti ir pasilsėti. Jis rado 
graboriu namu duris atdaras, 
inejo, rado gera vieta pasilsėti

frunta siunstu? Tai klausimas,
I I
' kuri vien tik kareiviai ant ka
ro lauko ir darbininkai

— GALAS —

fabri
» • t t .i

GENEROLAS IR ADMINISTRACIJA

WASHINGTON, D. C. — Per tris trumpas dienas daugiau 
kaip 174,000 žodžiu buvo iszpyszkinta kai Generolas D. MacAr- 
thuris susikirto ne tik su Prezidento Trumano, bet ir su Karo 
Sztabo nusistatymais kaslink karo Korėjoje.

Generolas Wedemeyer buvo paraszes savo raportą, 1947 
metuose, kuriame jis perspėjo, kad Sziaures Koriecziai pulsis

RADO RAMIA
VIETA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tain ir buvo!
Kitas raportas parode kad Generolas MacArthuris, pasi-

iszgirdo kad kas graboriu kop- 
lyczioje knarkia. Iszsigandes 
jis paszauke policij antus.

Policijantai L. E. Rowell ir 
E. Wildy tykiai, su atprovin
tais revolveriais inejo in to 
koplyczia. Irjie aiszkiai girde-

sznekedamas su Prezidentu Trumanu, Wake Saloje, praeita ru- 1° kaip, rodos, gyvas žmogus 
deni, užtikrino kad Kiniecziai nesikisz in szita kara.

Gen. G. Marshall teipgi savo kelis tukstanezius žodžiu tarė.
i knarkia, kur tik negyviguli, 

Pahikureje kelias miliutas 
policijantai prisiartino prie to

' grabo, karsto. Insidrasine po- . 
licijantai, atitraukė gazas nuo

kiems laivams.
Amerikai ne tiek rupi, kad 

Perzai tuos aliejaus szulinius 
pasisavintu, bet kad jie tada 
patys negalėtu atsilaikyti 
priesz Sovietus, kurie tik lau
kia tokios progos visa ta 
kraszta užkariauti ir tuo szuli
nius pasisavinti.

KARISZKOS JIEGOS

Prilyginimas Amerikos 
Su Rusija

Generolas Collins, Korėjoje 
pranesza kad kai susikirto So
vietu tankos su Amerikos tan- 
komis, pirm negu viena musu 
tanka buvo sudaužyta, keturi 
szimtai Sovietu tanku buvo su- 
triuszkinta. Tas pats Genero-

baisiai dideles armotas, kurios to supratome: 
galėjo szauti kelias mylias, bet 
isz ju maža nauda buvo, nes

I kai tik Amerikiecziai dažinojo 
kur jos randasi, jie jas su
sprogdino. O kai daug mažu 
armotu yra pavartuojama, tai 
prieszui sunku visas jas suras
ti. Amerikos karo sztabas taip > 
dabar ir daro.

Amerikiecziai kareiviai nu
siskųsdavo kad musu nauji ka
rabinai per daug durnu daro ir 

kai isz per szviesiai sprogsta, kai isz 
ju szaunama. Jie sakydavo 

j kad Vokiecziu, Sovietu ir Ja- 
ponu karabinai daug mažiau 
durnu ir liepsnos sudaro. Ka- 
riszki mokslincziai isztyre vi
sus tuos karabinus ir priparo- 
de kad musu karabinai yra 
daug smarkesni ir už tai tie 
durnai ir ta liepsna. Kai tuose 
paežiuose musu karabinuose 
buvo pavartuojama Sovietu ir 
Japonu kulkos, tai visai nebu
vo nei durnu nei liepsnos, bet 
tos kulkos turėjo tik pusiau 
tiek smarkumo, kiek turi Ame
rikos kulkos.

Amerikietis kareivis gali 
ant savo pecziu nesztis maža 
karabina, su kurio jis gali taip 
szauti, kaip Japonas kurio ka
rabinas tokis sunkus ir gra-' 
mozdiszkas kad jis turi būti 
vežamas ant ratu, ar keliu ka
reiviu velkamas. Reiszkia, 
Amerikietis gali szaukti ir 
greitai pasitraukti, kai Japo
nas ar Sovietas jau turi liktis 
ar apleisti savo karabina.

Sovietai gali daug daugiau 
kareiviu pristatyti ant karo 
lauko, bet vienas musu karei
vis, pilnai ginkluotas ir gerai 
iszlavintas yra deszimts Sovie
tu kareiviu vertas.

Tai, kai mes imame viena ar
mija su kita lyginti, negalime 
pamirszti kad vien tik skai-i 
ežius kareiviu, ar kuris vienas 
ginklas viso klausimo neiszri- 
sza. Reikia žinoti kokis yra tas 
kareivis, ir kaip tas ginklas 
bus variuojamas.

Musu kareivis yra gerai pri
rengtas ir apginkluotas, musu 
ginklai yra taip pagaminti/ 
kad juos galima greitai pri-

MacArthuris
1— Korėjoje, padėtis be isz- 

eities yra neapkencziama. Ka- 
riszka pergale būtinai reika
linga, pirm negu mes derinsi- 
mies apie paliaubas ar taika.

2— Musu prieszas yra Komu
nizmas.

Administracija
1— Kariaudami del pergales, 

mes galime inklimpti in kita 
pasaulini kara su Komunistisz- 
ka Kinija. Czia gali būti pra
džia kito pasaulinio karo.

2— Musu priešas yra Krem- ir užmigo, 
linas.

3— Mes negalime rizikuoti, 
pavojun stoti, ir pradėti Tre-^ 
czia Pasaulini kara. Rusijos

3— Rusija savo tvarka nenu
statys nuo Korėjos karo iszei-i 
ties, bet ji insidrasintu kitur 
pultis, jeigu mes czia nusileisi-; armijos galingos, mes dar tik; 
me.

4— Mes turėtume patys vieni 
szi kara vesti, jeigu musu Ali- Alijantai susiskaldytu, tarpu 
j antai nenori ar nedrysta.

. i
5— Karo Sztabo vadai sutin

ka vesti platesni, didesni kara 
Azijoje.

6— Karininkui valia kreiptis
in kraszto pilieczius, virsz savo 
virszininku galvos. j szininku.

rengiamies.
4-—Maskva kaip tik nori kad

Policijantai ji suaresztavo 
už girtuokliavimą.

SEK. ACHESONAS 
TEISINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

t

mus. Jis sako, kad mes teip 
netektume daug savo draugu,' saves nesutiktu.

5— Karo Sztabas, matyda- Alijantu.
mas viso svieto kariszka ir po- Jis sako, kad musu tikslas 
litini padėti, ant to nesutinka. Jra iszlaisvinti Korėja ir ap

ginti ja nuo prieszu. Jis sako,
6— Karininko pareiga yra kad mes taip dabar darome, ir 

iszpildyti jam duotus insaky- kad musu armjjos jau baigia 
mus, kurie pareina nuo jo vir- iszmuszti tuos užpuolikus.

Medaus Menulio Beisbolininkas

■

Yankee beisbolininku ra
telio virszininkas, manedžie- 
rius Casey Stengei ir Boston 
Sox beisbolininku ratelio 
virszininkas, manedžierius, 
Steve O’Neil žiuri, kai beis
bolininkas Whitey Ford me
ta pirma beisbole loszime in 
Yankee Stadium. Beisboli
ninkas Whitel Ford buvo 
patrauktas in vaiska ir gavo 
kelias dienas atostogų, va- 
kaciju, kad jis galėtu apsi- 
ženyti ir nors kelias dienas

praleiste Medaus Menulio 
kelionėje su savo nuotaka.

Whitey Ford buvo labai 
atsižymejes beisboles loszi
me, kai jis padėjo savo Yan
kee beisbolininku rateliui 
laimėti cziampijonata perei
tais metais.

Jo ratelis sziais metais ti- I 
kiše teipgi laimete tas beis
boles loszimo rungtynes, ne
žiūrint to kad jis nebus j u 
tarpe jiems padėti.

Keli Senatoriai jo paklausė: 
Ar jis patarė Prezidentui Tru- 
manui pravaryti Generolą Mac 
Arthuri? Jis staeziai atsake, 
kad nieko panaszaus nebuvo. 
Jis vėl buvo užklaustas: Ar ki
tu krasztu Atstovai ir Diplio
matai patarė Prezidentui taip 
padaryti? Jis vėl atsake, kad 
nebuvo nieko panaszaus.

Toliau jis buvo užklaustas: 
Kodėl musu armijoms buvo ir 
yra uždrauusta vytis Komu
nistus anapus Yalu upes? Jis 
pasiaiszkino, kad keli kiti tau
tu sanjungos krasztai taip pat 
buvo nusistatė, ir kad czia ne 
vien Amerikos, bet visos San
jungos dalykas.

Jis sako, kad Amerikos val
džia dabar labai prieszinasi 
tam nusistatymui, kad Komu- 
nistiszka Kinija butu priimta 

i ir pripažinta Tautu Sanjungo- 
je.

Sekre. Achesonas per kelias 
dienas jau aiszkinasi, bet dar 
nieko nepaiszkino. Isz visu jo 
tu pasiaiszkinimu, rodos, jis 
parodo kad ne tiek musu krasz 
tui gresia pavojus isz to rapor
to paskelbimo, kiek paežiam 
Sekre. Achesonui ir jo kailiui 
gresia pavojus.


