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Wedemeyer Pasitraukia
Isz Amerikos Komunistai Nesutinka

KA SEKRE. DEAN 
ACHESONAS

PAMIRSŽO

Nemelavo; lik Teisy 
bes Nepasako

KARISZKAS LAIVAS 
NORVEGIJOJE

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Sekretorius Dean 
Achesonas yra tikras Politi
kierius, Dipliomatas; jis gali 
visa diena szneketi ir visai nie
ko nepasakyti; jis gali neme
luoti, bet ir teisybes nepasaky
ti.

Jis, pasiaiszkindamas Sena
to Komisijai ant Kinijos klau
simo, teisingai pabrieže vietas 
ir metus ir net dienas ir vardus 
bet jis nieko nepasake, per ke
lias dienas beaiszkindamas, jis’ 
nieko nepaaiszkino.

Jo raportas tyczia apleidžia 
baisiai daug svarbiu dalyku. 
Jis kaip apsukrus advokatas, 
lajeris viską atsimena kas jam 
reikalinga, bet pamirszta vis
ką, kas butu kitam reikalinga.

Sztai tik keletą tokiu teisin
gu bet baisiai klaidingu pasi- “ 
aiszkinimu:

Ponas Achesonas teisingai 
padaro pastaba, kad Kiniecziu 
Tautininku upas ir noras ka
riauti buvo baisiai nusilpnejes 
1945 metuose. Czia jis szventa 
teisybe sako; bet ne visa teisy
be. Tik pažiūrėkime ka tas Po
nas labai patogiai pamirszo pa
sakyti :

Nuo 1926 metu iki tai pa
ežiai dienai, kada Sekr. Ache
sonas szitaip aiszkino, Kinie- 
cziai Tautiecziai kariauja 
priesz Kinieczius Komunistus. 
Reiszkia, jau dvideszimts pen
ki metai!

Nuo Rugsėjo (Sept.) .devy
nioliktos dienos 1931 metu,Ki- 
niecziai kariavo priesz Japo
nus iki Rugpjuczio (Aug.) 
1945 metu.

Amerika stojo in ta kara 
priesz Japonus Gruodžio Dec. 
asztunta diena, 1941 metuose; 
Sovietu Rusija stojo Rugpju
czio (Aug.) asztunta diena, 
1945 metuose. Taigi Kiniecziai 
kariavo priesz Japonus nėt de
szimts metu, vieni, be jokios 
pagelbos, pirm negu mes stojo
me jiems in talka. Jie per ke
turis metus, petis in peti, ka
riavo su musu kareiviais priesz 
Japonus ir dabar jau szeszi> 
metai, nuo to laiko kariauja 
priesz Komunistus.

Ar tai dyvai, kad jiems isz- menesis Philadelphijoje pal-| ju metu 
seko ir upas ir noras kariauti? szyvoms mokykloms. Hoipeyer už jo žmonos nužudi-
Ar tai dyvai, kad tie taip nu- Veteranu Administracija nima.
varginti ir nualinti žmones no- niekados neisztyre ir nepatik- vono buvo surasti ju namu 
ri taikos, nežiūrint kaip ir kiek rino daug tokiu palszyvu mo- skiepe, in ” 
ta taika jiems kasztuos? . kyklu, kurios pinigus eme

Sekretorius Achesonas nie- dabar ima isz valdžios, 
ko apie tai nesake savo raporte

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Prancūzas Darius La Cor- 
re, (po kairei) pasilenkęs ir 
ranka iszkeles, rodos, saugo
jas! nuo savo buvusio drau
go, Komunisto, kuriam nau
ja Darius La Corre Komu
nistu partija baisiai nepatin
ka.

Dalis Komunistu pasi
traukė nuo Komunistu par
tijos Paryžiuje, Prancūzijo
je, ir dabar tveriasi savotisz- 
ka Komunistu partija, maž
daug kaip Tito yra sutveręs 
Yugoslavijoje.

Jie sako kad nors jie yra 
geri ir isztikimi Komunistai,

bet jie nieko bendra nenori 
turėti su Sovietais ar su 
Kremlinu. /

Szitokiu Komunistu va
das Darius La Corre, ežia 
buvo suszaukes laikraszti- 
ninku mitinga, kad jis galė
tu spaudai pasiaiszkinti ko
kia yra ta nauja Komunistu 
partija.

Vienas Kremlinui isztiki- 
mas Komunistas, kurio var
do nebuvo galima sužinoti, 
kaip ten inlindo in ta mitin
ga ir baisu triukszma šukele 
kol jis buvo iszmestas.

/SULAIKO MILIJONĄ
DOLERIU

Kareiviu Mokyklos 
Intartos Už 

Suktybes

kykloms kol visos nebus patik
rintos. Daug tokiu mokyklų 
bus visiszkai uždaryta ir ju 
virszininkai gal bus patraukti 
in teismą už neteisinga pinigu 
isz valdžios ėmimą.

OSLO, NORVEGIJA. — Ke
turios deszimts penkių tuks- 
taneziu tonu galingiausias- 
Amerikos . kariszkas laivas, 
“Missouri” inplauke in Nor
vegijos Oslo miesto uosta, ir 
buvo iszkilmingai priimtas ir 
pasveikintas.

Szita Amerikos didžiausi ka- 
riszka laiva palydėjo mažesnis 
Amerikos kariszkas laivas 
USS Burdo.

Norvegijos Laivynas su dvi- 
deszimts vienu karabinu pa
sveikino Amerikos laiva ‘.‘Mis
souri. ’ ’

Admirolas James L. Hollo
way buvo iszkilmingai pasvei
kintas ir priimtas Karalaiczio 
Olaf karaliszkame palociuje.

Norvegijos Laivyno Sztabas 
yra surengęs gražu priėmimą 
visiems jurininkams ant to ka- 
riszko Amerikos laivo. Tu juri
ninku tarpe randasi asztuoni 
szimtai septynios deszimts ke
turi studentai isz Laivyno 
Akademijos, Annapolis.

Amerikos Laivyno Sztabas 
sako kad nieko reikszmingo 
nėra isz to kad Amerikos di- 
džiausias kariszkas laivas at
plaukė in Norvegija, kad tai 
tik draugiszkumo parodymas. 
Bet Sovietam baisiai nepatin
ka kad Amerikos galingiausias 
laivas po tuos krasztus plaukia 
visai netoli nuo Rusijos užka
riautu krasztu.

Eroplanas Nukri 
to 12_____

vo Japonijoje
Kareiviu Zu-

Daug Veteranu Mokyklų Penn
sylvania sVals., Intartos Už Suk
tybes; No rvegailszkilmingaiPri- 
ima Amerikos Kariszka Laiva 
Missouri; Sumiszimai Perzijoje 

Prie Aliejų Szuliniu Irane
INTARTAS Gaila, kad 

P A S11 RA U KIA tokis gabus ir teisingas žmogus, kaip Lei-
• • • » H

Itenantas Generolas Albert C. Wedemeyer 
pasitraukia isz valdžios. Jis kaip tik da-

WASHINGTON, D. C.

HARRISBURG, PA. — 
Veteranu, buvusiu Kareiviu 
Administracija dabar yra su
laikius daugiau kaip milijoną 
doleriu Veteranu Mokykloms. 
Administracija dabar tiria ir 
tardo daug tokiu mokyklų ir 
nori dažinoti ar tos mokyklos 
teisingai joms paskirtus pini
gus vartuoja.

Tarp septynios deszimts 
penkių ir asztuonios deszimts 
tokiu Veteranu mokyklų Penn- 
sylvanijos valstijoje yra intar- 
tos ir gal bus visiszkai uždary
tos.

Vienas veteranas, buvęs ka
reivis Philadelphijoje, mokin
damasis buezierio darba, gau
davo du szimtu doleriu ant me
nesio už tai kad jis užraszyda- 
vo tarp penkiolika ir dvide- 
szimts tokiu kareiviu-studentu 
kasdien toje mokykloje, nors 
jie niekados nepasirodydavo.

Valdžia prakiszo apie de-

EROPLANAS NU
KRITO JAPONIJOJE

VYRAS
NUŽUDYTAS

WASHINGTON, D. C. — 
Laivyno Sztabas pranesza kad 
intartas Stephen Brunauer pa- 
sitrauke isz savo atsakomingos bar mums labai reikalingas, nes vargiai ki- 
vietos kariškame fabrike kur , valdžioje yra taip gerai susi- 
bombos, jis buvo Senatoriaus pažines su Tolimu Rytu klausimu kaip jis. 
McCarthy intartas, kad jis yra 
draugas Komunistu ir su Ko
munistais yra susidėjęs.

Balandžio deszimta diena 
Laivyno Sztabas buvo ji pasza- 
lines isz jo darbo. Jis su savo 
žmona yra dabar intartas kai
po Komunistu agentas ir j u 
draugas.

TOKYO, JAPONIJA. — 
Laivyno Sztabas pranesza kad 
dvylika kareiviu ir karininku 
žuvo, kai kariszkas eroplanas 
nukrito ir sudužo Japonijoje.

Eroplanas buvo . pasiunstas 
apžiūrėti prieszo tvirtoves ir 
del kokios ten dar nežinomos 
priežasties sudužo in kaina. 
Nelaime atsitiko tik keletą mi
liutu nuo to eroplano pakilimo 
in padanges.

Laivyno Sztabas sako kad 
dar negalima pasakyti kaip ta 
nelaime atsitiko, ir žuvusiuju 
vardus dar nepaskelbia, pirm 
negu bus praneszta ju arti
miems ir giminėms.

VYRAS
SUARESZTUOTAS

TUNKHANNOCK, PA. —
Policij antas James Wynd su-

Žmona Intacta
MT. HOPE, W. VA. — Dvi- 

deszimts szesziu metu amžiaus 
Ponia Reba Szyuch, restaura- 
no savininke yra policijos su
imta ir intarta už savo vyro 
nužudinima. Jos vyras buvo 
nužudytas in Indianapolis.

VIENUOLE PRIGĖRĖ

Jis per tris dienas buvo Senato Komi
sijos tardomas, ir buvo pagerbtas ne vien 
tik Republikonu, bet ir paežiu Demokratu.

Jis be jokiu dideliu žodžiu ar iszkal- 
bu, paprastai ir teisingai Senato Komisijai 
aiszkino apie Amerikos nusistatymą Toli
muose Rytuose per pastaruosius penkis metus.

Czia ne koks paprastas karininkas, bet 
Tolimu Rytu žinovas, kuris supranta Ka- 
riszkus, Politinius, Tarptautinius ir Preky- 

Jo mokslas pareina ne
isz knygų ar laikraszcziu, bet isz patyrimo.

Senatoriai, kurie nesutinka ant jo Ko
rėjos klausimo iszaiszkinimo, sutinka su jo 

Viena vienuole patarimais del Tolimu Rytu Bendro 
klausimo. Kai kurie laikraszcziai yra ra-

SOVIETAI REMIA
NACIUS

ROMA, ITALIJA. — Vaka
ru Vokietijos Konceliarijus 
Konrad Adenauer sako kad 
Sovietai pristato daug tavoro 
ir net ginklu Naciams Vokieti
joje. Jie net it savo agentus te
nai pasiunczia sukurstyti žmo
nes priesz Amerikieczius.

Jis sako kad Naciai antru 
kartu neiszkils ir neužkariaus

SEA ISLE CITY, N. J. —
Viena Sesuo, vienuole prigėrė 
apie treczia valanda po pietų, 
kai ji netyczia nužengė in gilu . 
vandeni. Kita vienuole, kuri binius klausimus, 
sykiu su ja maudiesi, stengiesi 
savo drauge iszgelbeti.

Jųdviejų szauksmas pagel
bos buvo dvieju jaunu vyru 
iszkirstas kurie greitai pribu
vo in pagelba.
iszgelbejo, bet kita prigėrė.

Sesuo kuri prigėrė buvo Se
suo M. Aidan isz Pittsburgh, sze, kad Generolas Wedemeyer dabar pa- 

taria Amerikai mesti Korėjos klausima ir 
szininkes nepaskeibe varda se- persigabenti savo kareivius namo.
sutes, kuri buvo iszgelbeta. .... . . . . . . . . ..

aiszkiai sako, kad klaida palaikyti
- Kartais ° kai smilkė Pestinius kareivius Korėjoje, bet jeigu

sutes, kuri buvo iszgelbeta.
savo
mes 

szimts tukstaneziu doleriu kas aresztavo penkios deszimts tri- Vokietijos, bet kad dabar vai- mas kasdieniniame gyvenime, JUOS 16031 CSHIHG UZSlSpyTC palikti, tai Val- 
menesis Philadelphijoje pal- ju metu amžiaus Charles E. džiai baisiai sunku tuos Nacius sutinki ir pamatai laimingus Jv. . . j .« ..... .

dzia turi duoti pilna mgaliojima musu ka- 
pradeda tave nelaiminga veik- rinįnkamS bombarduoti ir naikinti visas tvir- 

Factoryville mieste- duoda tiems Naciams daug pi- dedi tokios laimes siekti dirb- tOVCS Maildziui IjOje, 11 kad butll pavėlinta 
ir Ii. Vyras užsigina ir sako kad nigu, juos paperka ir juos re- tiniu budu. Na, žinoma, ir pa- oiygy kai illinkamS atsiklTStl DlTeSZlli ne VlCll 

lie v-i-ioLrt •wz.w-ivirt cnin cJOTr/s rt mio Iro rl iio t T* n trr! Tr+n tzico oioVt mo 1 o i-m n Unzl o wv’o *

Dabar valdžia yra sulaikius nos mirti, 
visus mokesezius tokioms mo-j ——

uvaldyti, kai jie yra Sovietu žmones, tai toji ju laime taip 
Szmotai jo žmonos la- kurstomi.

Jis teipgi sako kad Sovietai ti, kad apkvaiszti ir pats pra-

jis nieko nežino apie savo žmo- mia, kad jie trukdytu visa sieki ne laime, o —beda—pra- . . *
tvarka ir Amerikiecziams prie- gara—Niekas - dirbtiniu budu tik Korėjoje, bet isz kur tik tas prieszas 

, szintusi. ! gyvenime nesiduoda. l (Tasa Ant 4 Puslapio)(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Szimtai t liks t anyžių mokiniu 
ir Studentu ‘baigia mokslus, 
klausosi gražiai sikambancziu 
prakalbu, iszkilmingai atsi
sveikina su savo mokyklomis 
ir žiuri in ateiti.

Dabar beveik visi, mokslus 
baigė gali gauti darbus ir ge
rai uždirbti. Bet beda, kad be
veik visu vyruku vaiskas lau
kia.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais £

160' Puslapiu <
/ >

8 col. ilgio, 5% col. ploczio ? 
Iszaiszkma sapna ir kas ? 
ateitoje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztos po- J’ 
pieros virszeliuose. :: :: J;

Pinigai reikia siusti su į! 
užsakymu:

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

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

m a tapti geru.

Charles W. Eliot, garsaus 
Harvard Universiteto garsus 
Prezidentas buvo syki užklaus
tas: Kodėl tas Universitetas 
yra žinomas kaipo mokslo san
delis ir sostine? “Gal už tai,“ 
atsake tas Prezidentas, “kad 
studentai stodami in szita Uni
versitetą, tiek daug mokslo at- 
sinesza ir paskui už keturi u 
metu, tiek mažai iszsinesza!“

Geriau durnas vagis, negu 
mokintas sukezius.

Mes i s z m o k o m e, kaip 
pauksztis padangėse skristi, 
iszmokome kaip po vandeniu 
kaip žuvis pasinerti, iszmoko
me greicziaii už greieziausi 
arki i bėgti, bet dabar gal butu 
laikas iszmokti kaip žmones 
gyventi.-

tanas, Jonas ir Vincas.
Palionis, isz Vicziunu km., 

A. Panemunes v., Kauno ap.
Radzevicziute - Mackeviczie

ne, Ona, isz Oszkiniu km., ir 
sūnūs Mackeviczius, Viktoras.

Sandžiute Marijona isz Mer- 
gutrakiu km., Punsko par.

Stankeviczius isz Mardosu 
km., Balbieriszkio vi., Mari
jampolės ap.

Survila, isz Szaltupio km., 
Duageliszkio vi., Szvenczioniu 
ap.

Timinskis Vincas isz Pa-, 
žiegždriu km., Lekecziu vi., 
Szakiu ap., tarnavo Amerikos 
laivyne.

Tuskenis Jonas ir Petras isz 
Sziauliu km., Anykszcziu v].

Wicherlones sesuo Prancišz- 
kos Wicherlones-Veloniszkie- 
nes ar jos szeimyna; gyveno 
Mahanoy City, Pa.

Zabiela, du broliai isz Gire
les km., Kavarsko vi.

Žuvele Petras isz Giidžinnu 
km., Kėdainių a p.

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

Sokratas, Graikijos moks- 
linczius yra pasakęs, kad jeigu 
jam butu pavesta mokslą ir 
mokyklas tvarkyti, tai jis pri
verstu visus jaunus eiti dirbti 
ir pavėlinti tik seniams mo
kintis. 

~ n
Mokslas gal ir geras, bet gai

la kad tas mokslas iszmokina 
žmogų kaip gyventi, bet no 
kaip pragyventi.

———a a ———————

Visas mokslas pareina, isz 
noro mokintis ir žinoti. Negali
ma mokslu paveldeti. Mokslas, 
tai prakaito vaisius.

• • ————— # I ■

Mokytojai prižada savo mo
kiniams rožėmis nuklotus ke
lius in ateiti, bet jie nieko ne
sako apie tuos dyglius. 

• • • 111 1
Sunku dabar intikinti jau

nus mokinius mokinti ant mo
kytojo, kai mokyklos szlavejas 
gauna daugiau mokėti negu 
mokyklos 'profesorius.

—————— e •

Mokinys, baigės mokykla 
jaueziasi visu pamirsztas.

Kiekvienas tėvas vėlina ir 
linki laimes ir pasisekimo savo 
vaikui, bet jis tam savo vaikui 
tos laimes negali duoti ir nega
li duoti ir negali jam pavesti. 
Pats vaikas turi užsidirbti.

Pypkes Durnai

Mokslo pabaigos programo
se yra daug sakoma apie gyve
nimo pradžia, apie gyvenimo 
ateiti, apie vilti; bet visi žino, 
nors nenori prisipažinti kad 
ežia yra ir atsisveikinimo va
landa.

Mums iszrodo, kad butu tei
singiau ir tinkamiau tas moks
lo dovanas, tuos atsižymeji- 
mus mokiniu tėvams suteikti, 
o ne mokiniams. Nes aėziu tė
veliams, kad vaikas ar mergai
te gavo proga mokintis.

Žmogus, kuris daug moka ir 
daug mokinasi yra panaszus 
in žmogų kuris lipa, kopia in 
augszta kaina: Juo augszcziau 
lipa, juo mažiau žmonių susi
tinka, kol paezioje virszuneje 
jis jau tik vienas randasi. Taip 
ir su mokintu žmogumi.

Kiekvienas mokinys yra 
skolingas savo tėvams1, savo 
mokyklai, savo mokytojams ir 
net Paežiam Dievui. Be szitu 
jis nebotu tokis mokintas.

Mokslas žmogų geru nepada
rys, bet jam parodys kaip gali-

Amerikiecziai per daug gi
riasi savo mokyklomis ir savo 
mokslu. Tankiai puosznus mo
kyklos kambariai mažai ką ge
ro turi viduryje. Mums labiau 
rupi gražus k a m b a, r i a i, 
minkszti suolai, negu geri ir 
tinkami mokytojai.

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Aleksa, Izidorius, Jonas ir 

Vincas, isz Tauragės apskri- 
czio.

Badnszanka, Jonas ir jo du 
broliai ir dvi seserys, isz 
Anykszcziu, Utenos ap.

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

Balynaite, isz Strielcziu (ar 
Kulabiszkiu) km., Butrimonių 
vi., Alytaus ap.

Baužys (Bovžys) Kazimie
ras.

Bernotas Vladas isz Stane- 
liu km., Gruzdžiu vi., Sziauliu 
ap.

Bovžys (Baužys?) Kazimie
ras.

Dambrauskas, Juozas, sūnūs 
Antano.

Dambrauskas, Mateuszas isz 
Anykszcziu, Utenos ap.

Darulis, Viktoras isz Pažel- 
viu km., Želvos v., Ukmergės 
ap.

Dementaviczius Vytautas isz 
Vięszkunu km., Pažaislio v., 
Kauno ap., buvo iszvežtas Vo
kietijon 1944 metais žinantieji 
apie jo likimą praszomi atsi
liepti.

Dvužaskaite, Fruzina, nuo 
Pociūne] iu.

Keizeris, Jurgis, isz Ruge
liu km., Tauragės v.

Lažauninkas, Jonas isz Til- 
viszku (Giliszkiu) km., Slavi
kų parap., Szakiu ap.

Mackevicziene -Radzeviczią- 
te, Ona, isz Oszkiniu km., ir sū
nūs Mackeviczius Viktoras.

Mielinskas '(Molinskis), An

Tu, Mergyte, gražioji juoda
ake,

Auksiniu svajonių linksma 
plasztake,

Ak, moki vilioti jaunas 
svajones

Ir szirdžiai suteikti skaudžias
, dejones...,

O, kokios tos akys tavo 
žavingos,

Kaip naktys Gegužes, dvi 
stebuklingos,

Aptemdo net protą, palenkia 
valia

Ir grožio pasaulio jos turi 
galia.

O, tavo tas balsas, kaip Dantes 
lyra, 

Nekarta man klausant, aszaros 
byra....

Jei bueziau sparnuotis, 
skriseziau su jomi

Žvaigždžiu ir saules kaiszytu 
dangumi...

O, kad žinotum, ka jau ežia 
poetas,

Ir tau užgestu tas rytas 
saulėtas,

Ir tau riedetu gaili aszarele....
O kitam žadėta suvystu gele...
Mergyte miela, iszdidi, kaip 

Gete,
Ar Dievas tau niekad mineziu 

nemete,
Kad metai, kaip lapai nuo 

medžiu byrės,
O šauliu jaunueziu bus pilnos 

gaires...
Ir mes viens kito daugiau 

nematysim,
Nes gestaneziu žvaigždžių 

nesuskaitysim,
Kurios kas kartas vis temdo 

svajones
Ir musu žemes trumpina 

keliones.
Asz, lyra braukdamas sielos 

aszaras,
Matau tik tamsa, kaip aklas 

Homeras,
Matau ir minia moterų 

klastingu,
Ir j u tusztuma kunu 

nevertingu!

Kas Dievui Atsiduoda, 
Ta In Nelaime Nepuoda
VASAROS laike, pavakariu, 

ėjo jaunas vyrukas keliu, 
Vedancziu per tusztumas Ven
gri jo ja. Buvo tai amatnykas, 
kuris ketino gauti užsiėmimą 
artimiausiam! a mieste. Diena 
buvo karszta ir su džiaugsmu 
Jonas sulaukė vakaro, o po 
draug ir oras atvėso.

Kėlės tęsęsi in kloni, o apie 
už ketvirto mylios tolio, juo
davo tamsi ir tanki giria. Pa- 
krasztyje girias stovėjo maža 
koplyczaite kurios altorėlyje 
buvo paveikslas nukryžiavoto 
ir keli szventu abrozai kaba 
ant sienos. Jonas (tokis buvo 
to vaikino vardas) pasimeldęs 
valandėlė ėjo tolyn. Kada jau 
inejo in gera, gala in giria, isz- 
girdo kelis balsus. Susilaikė ir 
žiurėjo in szali isz kurios bal
sai daeitinejo. Apėmė ji didele 
baime, kurios negalėjo atsikra- 
tvt. Ne trukus iszsiaiszkino 
priežastis baimes ha isz krūmu 
iszszoko keli, barzduoti vyrai 
su peiliais už juostos ir piszta- 
lietis, mėtėsi ant jannikaiczio, 
suriszo ir nuvilko su savim in 
giria.- ■ ■ - - • ■ •

Jonas pažino baisu savo pa
dėjimai inpuole in rankas ple- 
sziku. Laike kada ji vede per 
tankumynus, szauke kelis kar
tus pagelbos, ‘bet buvo ant tusz- 
czio, niekas ne girdėjo tik tai 
gal Dievas, priesz kuri niekas 
ne gali pasislėpti.

Ir ant galo Jonas savo visa 
vilti padėjo Dievui. Giria kas 
kartas buvo tankesne, jog vos 
galėjo razbaininka! persigau- 
ti.

Tuom laik jau su visu sute
mo, o Jonas negalėjo nieko ma
tyti. Ant kart pasirodė dide
le szviesa. Ant mažos tusztu- 
mos ter.p girios, po dideliu ir 
šžakdfu arzuolu, kūrinos! ug
nis apie kuria, gulėjo keletas 
baisiu barzduotu vyru.

Kada pamate ateinanezius, 
paszoko nuo žemes ir su lauki
niu kliksmu nubėgo prie pri- 
buisviu. Buvo ir tie jei razbai
ninkai, kurie džiaugėsi isz to, 
jog draugai ju nutvėrė laimiki.

Atvedė Joną, priesz vada, 
kuris buvo likes prie ugnies. 
Vadas, digtas ir drūtas vyras, 
su baisiom akimi pasikėlė ir 
baisiai Joną apžyelginejo.

Suprato tuo jaus, jog nuo to 
žmogaus nieko gero tikėtis ne
gali. Tuojaus apkranste ir vis
ką nuo jo atėmė, kokius turėjo 
užezedytus pinigus, paskui at
siliepė ersztas in Joną.

— Turi vaikine numirti, 
idant mus1 neiszduotumei. Ne
gyvėliai nieko ne kalba.

Jonas pabalo tai iszgirdęs ir 
baime ant valandėlės apėmė. 
O po teisybei, kas, tokiame 
karte ne nusigąstu. Pb trumpai 
valandėlei, vienok apsimalszi- 
no suvis. Ne parodydamas ant 
saves baimes, žiurėjo malszai 
in akis ersztui, kuris stebėda
masis paklausė:

— Ar tu supranti ka asz 
tau kalbėjau, ar gal esi kur- 
czias, ba. ne suprantu, kaip ga
li ne nusiminti.

Asz suprantu gerai, atsake 
Jonas malsziai girdėjau jog tu
riu numirti. Norite papildyti 
baisia žudysta, norite mane už- 
muszti, idant jus neiszduotau. 
Tiek to, asz ne bijau, dadave 
drasisi kalbėdamas: Galite 
man kerszyti kaip norite. Gy
vastis mano rankoje Dievo ir 
be Jojo valios nieko pikto man 
nesistos. Jeigu tokia valia Die
vo bus, idant dabar numiriau,

tai tegul stojasi, o jeigu Dievas 
ne norės idant numiriau, tada 
ne piktadarai nieko man nepa
darys !

Tai girdėdamas ersztas x raz- 
baininku, tylėjo kaip nebilys 
ii* už valandos tarė;

— Ar tu isztikro teip mis- 
liji?!

— Isztikro!
Ir mislini, jog asz tau nieko 

pikto nepadarysiu, jeigu Die
vas ne norėsi?

— Na ne!
— Ar tiki, jog viską Die

vas mato ir visur Jojo galybe 
iszsiplatinus?

— Tikiu!
— O jeigu asz tave nu- 

szausiu.
— Asz to laikausi, ka jau 

sakiau, jeigu tokia bus valia 
Dievo, o be vales Dievo, ne 
plaukas nuo galvos ne nupuls.

Piktadaris pakratė su galva. 
Da ne pasitaikė jam. matyti 
žmogni, kuris butu teip drąsus 
priesz smerti. Pamislines pa
ėmė szaudykla ir taikydamas 
in Joną, tarė:

— Tai ir mirk!
Be baimes! Atsake Jonas.
— Tegul stojasi valia. Die

vo. Jeigu Dievas ne norėtu 
idant numiriau galėtu tave 
Dievas toje valandoje staiga 
smerte nubaust tada ir iszsi- 
pildysis valia Dievo, ar aplai- 
kysi savo mieryje kludia, bet 
be valios Dievo manės neužmu- 
szi.

Ersztas nuleido szaudykla 
negalėjo szauti. Tikra atida 
Dievuje sulaikė piktadari nuo 
atėmimo gyvasties. Ilgai insi- 
žiurejo in Joną, ant galo tarė:

— Ne viena, jau nudėjau 
savo gyvenime. Ne žinau kas 
tai gali būti, jog tavęs ne galiu 
nžmuszti, kad labai norėtam

Ir stojosi negirdėtas daig
ias, piktadaris', ne tiktai dova
nojo gyvastį, bot paleido ant 
luosy'bes ir da viską atidavė ka 
buvo atemia.

Jau dvideszimts metai pra
ėjo nuo to laiko. Jonas uždėjo 
vartotinia ir sziandien yra. tur
tingu amatnyku. Savo vai
kams ir visiems žmonėmis pa
sakojo tankiai, jog kas in Die
vo apgloba atsiduoda tai Die
vas ne apleidžia ir nuo smerties 
gelbsti.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meiliu- J.
gas kriminali szkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
f alpinusi 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 pasaka ityrnai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c,

No.112—Trys apysakos a.pic 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

Kristupą; Juokingi szpo selei; 
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 Neyalnin- 
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 Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ang’lorius 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 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
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, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Sząlna, 
64 puslapiu, 25c.

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i e Velniszkas 
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.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 2Qc

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., 20c.

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Dūkto. 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 pusląpiu, 20c.

No.160—Ąpię Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dąngiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg

li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
zlpie 100 puslapiu35c,

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
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 Piemenis; Isz Ko Susi
daro Anglis; Kaimiecziu Aįma- 
navymai; Eiles; Kokis Būdais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelta Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180y2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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—•Gromata arba •Mu-*ir>- 
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Euštakijuszas. 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. 
Puišius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: K z
Užsisakant knygas isz 

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

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:

SAULĘ PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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Tikras Atsitikimas

pUIKIAI pa si redes, ■■ su links
mu veidu ėjo ponas Jonso- 

nas vakare ūlyczia per miestą. 
Jaunas, gražaus pavydalo, tur
tingas, nežinojo kas tai yra rū
pestis sziame gyvenime, o kad 
priek tam 'buvo doras ir tvirtas 
tikėjime, tai ir sanžine turėjo! 
cz'ysta. Sziandien jautėsi suvi
sai laimingu, ba ketino praszyt 
rankeles del saves puikios pa
nos, dukters turtingo kup
riaus, kuria mylėjo jau nuo 
senei, o kuri jam buvo prilauki • A $ , ■ . . , .
o tėvai ne 'buvo pneszingais ju 
susiporavimui, ba ji paguoduo- 
davo labai.

Sugry'žinejo jisai tame laike 
isz savo kromo, namon idant 
persiredyt ir nusiduot pas sa
vo mylima. Neužmirszo jisai 
savo laimėje, kam yra dėkingu 
už ja, nes svietiszka laime, dan- 
giszka per gerus darbus žmo
gus gali dasilaukt, del to deka- 
vojo Dievui ir mistino sau: 
Tiek yra nelaimingu ir biednu 
kaip tai butu gerai jeigu ture- 
cziau proga padaryt laimingu 
katra isz artimo savo ir nu- 
szluostyt jam aszaras.

Tai buvo puiki krikszczio- 
niszka mislis, o Dievas jia tuo
jaus ir iszklauso. Kada prisi
artinojo prie tamsios ulycziu- 
kes, iszgirdo laukinius riksmus 
ir juokus vaiku, o terp ju szau- 
kimas pagelbos. Tuojaus pasu
ko in ten isz kur riksmas pa
ėjo ir pamate liūdna perstaty
mą.

Ant akmens priesz viena na
rna sėdėjo jaunas vyras;-galva 
turėjo nuleista isz nųvargimo 
ir pailsimo, o rankomis užden- 
ginejo sau veidą nuo kumsz- 
cziu keliu vaiku kurie ji su 
kumszcziom mnsze ir lazdom 
bade. Greitai prisiartino Jon
sonas, drūtas ir narsus vyru
kas, stojo priesz goveda; aki- 
mirko trys isz bernuku aplaike 
smarkius ypus per veidą, ket
virta suome už kalnieriaus ir 
paczestavojo ir per veidą kelio
lika kartu, o vaikinas reke 
kiek galėdamas idant paleistu.

— Tu eisi su manim in po
licija! Paszauke Jonsonas o at
sikreipęs in vargsza prakalbė
jo:

— Kas tau kenke? Užklau
sė.

— Jisai girtas! Keke vai
kinas, kuri laike už kateros ir 
stengės iszsisukt isz jo ranku 
ir tik pasiliko apikakle ranko
se Jonsono. Vaikinas dingo 
tamsoje, o vargszas atidengęs 
sau veidą nusistebėjo pažiurė
jo ant Jonsono.

— Ponas, tikėk man, atsake 
jisai vos girdėtu balsu, ne es
mių girtas, vaikai meilioje!

— Matau ta! Bet ko tu 
ezionais sėdi? Del ko ne eini 
namon?

— Teip eiczia, bet ne turiu 
namu jeigu turecziau norints 
mažiause kampeli szitam dide
liam mieste, tai nesirascziau 
sziandien ant ulyczios. Bet pir- 
mucziause turiu ponui padeka- 
vot ir tegul Dievas poną szim-

Gerai Sulygino
Daktaras — Na, kaip Sru- 

lau su tavo pilvu?
Srulis — Ugi, ponas dak

tare! Mano pilvas taip kaip 
niekai skolininkas; viską jis 
ima, o nieko ne atiduoda.

tempai už tai isznagradina, jog

* BALTRUVIENE
t-4-*X-******4-***4-*4-**4***M-X-*

Ar žinote mano 
rūteles, 

Jeigu norite ramybe 
turėti, 

Tai turite girtavimo 
iszsižadeti, 

Nes katra girtuokliauja, 
Vyro murmėjimai 

nepaliauja, 
Ir isz to pasidaro 

peštynes.
Niekas ant tokios 

moterėles nesusimyles, 
Katra gėrimą nepaliauja.

Ant sveikatos kenkia, 
Vos kojas valkioja, 
Visados susnūdus, * 

Per gėrimu susmirdus.
N a m ei i s ne ap s i s z v a r in e j a, 

Apie nieką nesirūpina, 
O ka jau mylimas 

vyras, 
Tikrai žmogelis biednas.

Turi tokia bobele 
užląikyt.

Taigi kaip arklys 
........................ dirbt, 

Ir nieko nesakyti,
Ba. jeigu jai ka. 

pasakytu, 
Tai gali ir iszrunytu, 

Tame kalti yra 
pats vyreliai, 

Kad perdaug “Fri Kontri” 
duoda, bobai.

* * *

Taip, taip mergeles, 
Nekurios esate netikia, 
Žinios pranpsza man, 

Kad viename miestelyje, 
Ju daug yra.

Burnas biaures turi, 
Pliauszkia, nieko nežiūri, 

Autobiliuoja naktimis,
Kožna žmogų aploja, 

Kaip purvais aptepliojo.
Taigi, ezionais visko 

nesakysiu.
* * *

Wilingtone viena mergele 
taip nusilakė 

Kad iszeiti laukan 
nepataiko, 

Badai ir negerai atsiejo, 
Ba paeiti negalėjo. 
Apie tokia nėra ka 

kalbėt.
Veluk apie ka kita, 

pradėt.
* * *

Daug Suvien. Valstijose 
yra tokiu vietų, 

Ka randasi moterėliu 
pasileidusiu, 

Kaip ju mylimoji vyreliai, 
In dorba iszeina, 

Tuojaus savo plepejima 
paleidžia, 

Ir ant galo su 
gėrimais užbaigė.

O tie nelaimingi 
vyrai, 

Sunku gyvenimą turite 
su tokiais,

Patys tame kalti
« esate,
Jeigu savo moterėlėms 

vale duodate. 

mane apgynei priesz taja. uly- 
czine gauja! Ir dideliu stengi- 
mu vos atsikėlė isz vietos.

— Ar sergi? Paklausė su
sigraudinęs Jonsonas.

— Ar sergu? Teip badas ir 
liga! Buvo atsakymas, o Jon
sonas patemino, jog vargszas 
kitados turėjo būtie geresnem 
padėjime:

Milaszirdysteje apimtas vo
lei užklausė:

. — Ar galiu tau kuom pri- 
gelbet? Turiu kraujo ant kak
lo, reike pirma tave apžiūrėt ir 
kuom sudrutint. Eime, prigel
bėsiu kuom galiu, mano vietoje 
tu gal padarytum!

Tai isztares paėmė ji už ran
kos, o vargszas atsiliepe:

— Dabar turiu atszaukt ta, 
ka priesz valandėlė buvau pa
sakius. Baladojau in visas du
ris, bet visur radau žmonis be 
jaustos: Matau jog klaidžiojau. 
Ponas mane kitaip perkanojai 
ir kaip galiu ponui Imti dėkin
gu dekavoju tau kaip broliui, 
ba matau broliszkai su manim 
apsiejei.

Jonsonas klausė žodžiu 
vargszo susigraudinęs, ir paži
no isz jo kalbos, jog nepožins- 
tamos turėjo gera auginimu, o 
kad papuolė in vargo, tai ne isz 
savo locno kaltes.

— Kaip man rodosi, tai esi 
be jokios vietos ? Užklausė.

— Esmių suvisais apiplesz- 
tas nuo visko. Ne szirdies del 
manes ne vilties jokios! De- 
szimts metu pergyvenau Amer 
rike! Ka sau uždirbau ant Ves
tu, tai vela kone viską pralei
dau, o likusius pinigus ka tu
rėjau tai likausi apiplesztu Na- 
jorke. Czionai ne turiu jokiu 
pažinstamu. Stengiausi aplai- 
kyt ezionais koki užsiėmimą 
bet niekas man nedave. Da ne
suprantu, kaip ne pabaigiau ta 
varginga, gyvenimą szokdamas 
nuo laivo kada in ezionais 
plaukiau. Drūtas mano tikėji
mas tiktai mane sulaiko nuo 
patžudinstos. Užsiėmimą! Gal 
ponas turi koki del manos užsi
ėmimą ? Norints tai 'butu sun- 
kiauses darbas!

— Tik ant kokio laiko ga- 
leczia tave priimt ant neszioji- 
mo visokio tavoro mano sklo- 
de, o paskui gal geresnio. kas 
atsirastu. Tuom kart paimk 
szita mano bilietą su adresu ir 
pagelba pinigine, už kuria gali 
sau pasidrūtint ir pernakvot 
kokiam prastam kotelyje, ryto 
lauksiu tave savo krome.

Tai kalbėdamas inbruko 
varg’szui bilietą ir masznele su 
pinigais ir greitai atsitolino.

Nelaimingas nutirpo isz nu
sistebėjimo ir stovėjo ant vie
tos, ne žinojo ka. su savim pra
dėt. Nuėmė kepure nuo galvos, 
dirstelėjo in dangų ir dreban- 
cziu balsu isztare:

— Vieszpatie Dieve! Da
bar tau prižadu visa szirdžia, 
jog niekados tave ne apleisiu! 
Laiminkie taji žmogų, kuris 
nepažines mane, tiek man gero 
padare dabar ir ant visados, 
Amen.

Nusidavė in miestą idant 
sau pasijieszkot kvatiera. Už
tiko viena prie geležinkelio ant 
kurio diena ir nakti ėjo trakai 
per ka nakvyne buvo ne bran
gi. Inejo in vidų, iszeme kelio
lika smulkiu pinigu isz Jonso
no masznele, suvalgė pigia va
kariene ir tuojaus pasijuto jog 
naujas gyvastis inženge in ji. 
Pasidrūtinęs nusidavė ant atil
sio. Buvo tai mažąs kambarė
lis perskirtas tiktai su plonom 
lentutėm. Namas radosi ne to
li geležinkelio ir visas drebėjo 
kada trūkis praeitinejo. Pasi-

meldes da karta už savo gera- • /
dejų užmigo.

Jonsonas ne galėjo užmigt ta 
nakti ir džiaugėsi jog mieris jo 
geidimo iszsipilde. Atejas na
mon, apsirenge, paėmė auksini 
laikrodėli su lonciugeliu, masz
nele su pinigais ir deimantini 
žiedą kuri ketino dovanoti del 
savo mylimos ir teip iszsirenge 
in narna savo ateijusios pa-1 
ežios. Tėvai priėmė ji linksmai 
ir ta vakara terp keliu pažys-| 
tarnu atsibuvo sugertuves. Zi-i 
noma jog niekam nieko apie tai 
ne sake. Buvo jau vėlus laikas 
kada sugryžinejo namon.

I

Ėjo sau po valei nuo ulyczios 
iki ulyczios ir butu isz džiaugs
mo dainavęs, bet no butu būvės 
tokis linksmas jeigu butu ap
sidairęs in užpakali ir patemi- 
nes dvi ypatas slenkanczias 
paskui ji. Ko tolians jis ėjo in 
užmiesti kur yra jau namai re- 
cziau stovėjo, tuo du szesze- 
liai labai artinosi prie jo. Ant 
kart du valkatos priszoko isz 
užpakalio ir suėmė ji už gerk
les, o in kėlės minutas po tam 
jau gulėjo surisztas ant uly
czios. Mate Jonsonas kaip jam 
valkatos paeminejo viską isz 
kiszepiu: Laikrodėli, lencziu- 
geli, masznele ir puiku žiedą. 
Sužeistas ne buvo, už tai su di
deliu akyvumn prisižiurinejo 
dviem valkatom kad veidus ju 
gerai insitemint.

Vienas isz valkatų patemi
no tai ir atsiliepe Angliszkai in 
savo dranga:

— Žiūrėk kaip toji lape 
ant mus prisižiurinejo! Tai 
man suvisai nepatinka! Asz no- 
reczia ji palikt terp numirusiu. 
Numirėliai moka, tylėt. Isz- 
trauke tik peili, pasielgsiu su 
juom greitai.

Antras valkata pažiurėjo 
ant gulinezio ir pratarė: /

— Tai bus nereikalingas 
praliejimas kraujo ir da gal 
mum atneszt nelaime! Geriau 
padekim ji ant geležinkelio, o 
reikalas bus trumpai atliktas.

Dovanai Jonsonas stengėsi 
isz paneziu iszsivalnyt, bet val
katos nunesze ant geležinkelio.

Negana to da pririszo prie 
sztangu ir pabėgo in tamsia 
ulycziuke kad sztai iszmusze 
miestiszkos laikrodis 
valanda, z

Trūkis ketino ateitie 
valanda, po pusiaunakt.

— Ar-gi iki tam laikui ne 
ateitu kokia pagelba? Pamisli- 
no sau Jonsonas, ir pradėjo 
melstis o viltis inženge in jo 
szirdi. Atsiminė ant savo my
limos, ant josios skausmo ir nu
liūdimo, kada dažinos apie jo 
baisia smerti.

Laikas bego, o ne žingsnis 
žmogaus nepertraukinejo ty
kumą nakties. Vagis jau senei 
nubėgo o pagelba jokia nesiar
tino. Ir vela iszmusze ant toli
mo bokszto puse po pirmai. Da 
turi puse valandos laiko, o sun
ki maszina ketino neužilgio pe
reit per jo kuna! Minutos bego 
pasiutiszkai. Dabar Jonsonas 
ketino prisirenginet ant smert, 
atsiminė savo visus nusidėji
mus ir už juos gailėjosi norints 
buvo ne labai seniai iszpažin- 
ties smertelno grieko neturėjo. 
Tegul buna vale Dievo!

Jau davėsi girdėt paskutinis 
signolas nuo paskutinios sto
ties jog trūkis jau apleido. Jon
sonas klausė drebėdamas, nu
davė jam jog pajuto drebejima 
geležiniu sztangu ant, kuriu 
gulėjo ba trūkis jau buvo bė
gyje.

Sztai atbėgo kokis tai žmo-

pirma

antra

Iszsipagiriojo;
Apsiženijo

Loszikas John Agar, kuris 
nuo kitos loszikes Shirley 
Temple, neseniai yra gavės 
‘ ‘ divorsa, ’ ’ dabar apsiženy- 
jo su Loretta Barnett in Las 
Vegas. Bet pirm negu teisė
jas sutiko ji apženyti, jis pri
vertė ji iszeiti psaivaiksz- 
czioti ir kelis puodukus juo
dos kavos iszgerti, kad iszsi- 
pagiriotu.

gus. Užkimęs halsas davėsi 
girdėt isz jo lupu nepažinsta- 
mas mėtėsi ant gulinezio, o pei
lis užžibejo jo rankoje.

— Kur ponas esi pririsz- 
tas? Szauke, noriu perpjąut 
virves!

Sztangos jau drebėjo nuo 
artinanezio trūkio. Su kelais 
smarkais ypais nepažinstamas 
penpiove virves, kuriomi ne
laimingas buvo pririsztas prie 
sztangu, jau trūkis mete savo 
szviesa ant dvieju szeszeliu, 
kuris viena kita stengėsi nu- 
riszt nuo sztangu. O

Maszinistas in pati laika pa
regėjo. Szvilpimas maszinos 
davėsi girdėt ir tame paeziame 
laike sugriežia ratai maszinos, 
o trūkis sustojo su triukszmu 
kelis žingsnius nuo nelaimin
go; kuiidiiktorius su pasažie- 
riai-s szoko isz trūkio ir dažino- 
jo apie szetouiszka darba ža
dintoju. Bet nepažinstamas pa
klausė karsztai:

— Ar nesiranda policijos 
ant trūkio? Kas eis su manim, 
idant suimt žadintojus? Jie 
randasi ezionais ne toli ir ne ti
ki jog likos atidengti ir pažin
ti. Galime juosius mieganezius 
suimt.

Tuojaus atsirado keliolika 
vyru, isz kuriu keli isztrauke 
revolverius isz kiszeniu.

— Kur tieje? Užklausė.
— Eikite su manim, atsake 

nepažinstamas ir visi nusidavė 
paskui ji o trūkis nuėjo ant ki
tos stoties.

Neperėjo czvertis valandos 
abudu latrai kuriuos užtiko 
gulinezius likos suimtais ir su- 
risztais. Atėmė jiems viską ka 
buvo paėmė, o keliolika vyru 
pasiliko prie plesziku kol ne 
paėmė juos in ten kur prigulė
jo, — už geležiniu sztangu.

Jonsonas buvo teip persi
gandęs, jog ne žodžio ne galėjo 
isztart. Tik viena misle džiau
gėsi, jog yra prie gyvasties ir 
luosas. Kada žadintojus nuga
beno in kalėjimą, apsidairė in 
apstojanezius ir užklausė:

— Ir kas tokis buvo mano 
iszgelbetojum?

— A ponas jau mane nepa- 
žinsti. Juk ponas kėlės valan
das atgalios iszgelbejei mane 
nuo vargo ir badines smerties!

Jonsonas pažino nusistebė
jos jame žmogų kuriam atėjo 
in pagelba, kada ji gauja, uly- 
czine buvo apsiaubus.

— Dieve mano, kaip tai 
galėjo atsitikt, paszauke.

— Labai prastai arba teip 
tarant pats Dievas suteikė. 
Tada, mane ponas teip gausiai 
apdovanojei, nuėjau pasidrū
tint ir pernakvot iii taja neto
lima ręsta uranei ja. Užmigau, 
bet neužilgo pabudau. Naktis
buvo Irki. Iszgirdau už sienos ežius

Kalbejo Angliszkai, o kad 
taja kalba iszmokau Amerike, 
per ka viską supratau gerai. 
Latrai dalinosi su pavogtais 

’ daigtais. Ant galo’skaite pra- 
.varde savo aukos ant bilieto, 
kuri rado maszneleje ir paži
nau jog tai ponas buvai api
plesztu. Paszokau isz lovos, 
iszemiau savo ilga peili, kuri! Hl- — Vaitaitis, Kostas, Karo-
ne karta buvau naudojęs ant. 
savo priesziu Vestuose, began 
ant geležinkelio visam pajie- 
gom idant sustabdyti truki, ba 
ne žinojau kokioje vietoje po
nas buvai pririsztas. Ir terp 
teip atradau poną ant sztangu 
ir iszgelbejau nuo tikros smer- 
ties! Ne dekavok man ponas, 
tiktai Dievui, kuris mane tame 
atsitikime nusiuntė, idant savo 
geradėju iszgelbet už mielar- 
szirdinga apsiejima su manim.

—GALAS—

Nabagas Razbaininkas

Pirkie U. S. Bonus!

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

Mickey Cohen su aszaro- 
tomis akimis žiuri in savo 
brangius karabinus, revol- 
verius ir kitus razbainisz- 
kus ginklus, kuriuos dabar 
jis parduoda, liūdnai pasi- 
aiszkindam as kad jis dabar 
biednas ir turi viską parduo
ti, kad galėtu savo taksas 
užsimokėti.

Vien tik jo revolveriai yra 
verti daugiau kaip septynis 
tukstanezius doleriu.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Birželio 
(June) 23 diena laivu “Gene
ral Blatcbford” atvyksta in 
New Yorka szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Barvydas, Stasys in Detroit, 
Mich. — Endriukaitiene, Ma
ria., San Francisco, Calif. — 
Gataveckas, Jurgis, Chicago, 
Ill. — Grubliauskas, Vytautas, 
Brockton, Mass. — Jacziene, 

SAPNAS MOTINOS

Filomina, Matilda, Rimantas 
J., Jūrate O., Chicago, Ill. — 
Juszka., Adelija, Adelija, ir Jo
nas, Port Carbon, Pa. — Mar- 
cbertas, Henrikas Otilija. Ire
na, Henrikas A., Gediminas S., 

‘ Philadelphia, Pat — Naidi- 
Juozas Baltimore, Md.— 

Mitiniene, Antanina Brooklyn, 
N. Y. — Pitkunigis, Vilius Chi
cago, Ilk — Pucalskiene, Wil
helmina, Arlington,'Mass. —• 
Rupeika, .Jonas Chicago, Ill.—’ 
Sova, Drasutis, Pittsburgh, 
Pa. — Staras, Alfredas, So. 
Boston, Mass. — Vaitaitis, Vy
tautas, Brooklyn, N. Y. —• 
Viszkaras, Helena, Chicago, 

liną. Brooklyn, N. Y. — .Žu
kauskas, Vladas, 'Esisington,

— BALF Centras.

arba pradžia
SKAITYMO 

.. .ir...
RASZYMO

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

Uncle Sam Says

Precision training and maneuvering 
means that our boys in uniform are 
prepared to do their job for defense. You 
must realize that defense is YOUR job 
too! U. S. Defense Bonds are now bet
ter than ever and one of the best ways 
you can do YOUR job is to buy De
fense Bonds regularly. By buying these 
Bonds you help build a great American 
economic strength and at the same 
time you build your Own future finan
cial independence. Every Series E Bond 
you now own automatically goes on 
earning interest every year for 20 years 
from date of purchase. You will get 77; 
per cent more than your original^in- 
vestment by holding your Bonds. “■

U. S. Treasury Department;

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. S^xS1/^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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ZiniosVietines
— Petnyczioj pripuola pir

ma Vasario diena.
— Subatoj Szv. Etheldre- 

dos, ir Tautines vardines Blin
da. Ir ta diena: 1938 m., Vokie
tijos valdžia, invecla lustatyma 
kad visi, po prievarta, turi in 
darbus stoti, kaip vyrai, taip 
ir moterys; 1941 mr, Kaune ir j 
kitur Lietuviai Sukilo priesz 
Rusu valdžia; 1946 m., Genero
las Dwight Eisenhoweris buvo 
paskelbęs kad Naciai Gestapo 
vadas Heinrich ITimmleris bu
vo pasiulines.kara baigti ir vi- 
sąs Vokieczfu, Naciu armijas 
pavesti Alijantams, kad visi 
sudarytu bendra frunta priesz 
Sovietus.

■— Sirgdamas per koki tai 
laika gerai 'žinomas senas gy
ventojas Jonas Augustailis, 
kuris gyvena pas savo po-duk- 
re Margareta Varanavicziene, 
433 W. Spruce uly., mirė Sere- 
doj priesz piet, Schuylkill Ha
ven ligon'buteje. Gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika dau
gelis metu atgal. Buvo anglia
kasis. Velionis kitados laike 
saldina mieste. Jo pati MarceL 
mirė 1942 metuose. Paliko du 
po-vaikus: Margareta Varana- 
vieziene, mieste,t ir Joną An- 
driuszi, East Mines, Pa., taip
gi seseri Agota Macksun isz 
Long Island City, N. Y. Laido
tuves invyks'Snbatoje su apie
gomis Szv. Juozapo bažnycziO' 
je 9 vai., ryte ir palaidos zin 
parapijos kapines. Graborius 
L. Traskauskas laidos.

— Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola. Szv. Jono Kriksztyto- 
jo, ir Tautines vardines Pn- 
puolis. Taipgi ta diena 1497 m., 
John Cabot atrado ar nors pir
mutinis is'ztyre Kanados pa
krauti; 1941 m., Prezidentas 
Franklin I). Rooseveltas, Ru
sijai prižadėjo visokeriopa pa
gelia priesz Vokieczius; 1812 
m., per Lietuva, Napoleono vei 
darni plūdo Prancūzijos armi
jos; 1949 m., Graikijos Premje
ras Th eini s t o o los Soph o u 1 is p a - 
s imi re.

—- Panedelyje pripuola Szv. 
Vilamo, o Tautines vardines 
Bahiute. Ir ta. diena: Finlan- 
diją. paskelbia kara priesz Ru
sija; -J.950 ni-, Sziauros Korie- 
cziai, Komunistu kurstomi, 
puolasi ant Pietų kraszto Ko- 
riecziu, karas prasideda; 1914 
m., baisus gaisras, ugnis mies
te Salem, Mass., penkiolika 
tųkštancziu žmonių likosi be 
pastoges, o dvylika milijonu 
doleriu i s z k a d o s padaryta; 
1876 m., karas ant Little Big- 
Horn lauko Montanh valstijoje 
tarp Amerikos kareiviu ir 
Sioux Indi jonu.

■ — Utarninke S.S. Jono ir 
Povilo, Tautines vardines Jau
slus. Ir ta diena 1917 metuose 
pirmieji Amerikiecziai karei
viai inženge in Prancūzija., kai 
Amerika buvo paskelbus kara 
priesz Vokietija, Balandžio 
(April) szeszta diena, o pir
mieji ’ kareiviai iszplauke isz 
Amerikos Birželio keturiolik- 
fa diena, ir dvylika dienu Amo-

• . r * \ e . .
rikos kareiviai jau marszavo 
per.Paryžiaus ulyczias.

—• Pirma. Liepos (July) 
diena pripuola kita Nedelia. 
Tik szeszi menesiai ligi Nauju 
Metu, 1952.
i _

gryžo namo jausdamas daug' 
sveikesnis.

— Violeta, Kubiliene (Res- 
kiėvicziute) 35 metu amžiaus, 
nuo 17 N. Bridge uly., numirė j 
Snbatoje, 6:40 valanda, vaka-' 
re namie. Velione sirgo Irum-1 
pa laika.. Gimė ShenadoryjeJ 
Paliko siavo vyra Prana; dūk-; 
tere Evelyn ir keturis brolius: 
Kazimiera ir Joną mieste; Juo-Į

I Thurmont, Md. Laidojo Sero-
1 (ios ryta su apicgomis Szv. J u r-J 
gio bažnyczioje devinta valan
da ir palaidota in.iparapijos ka-'

' pines. Craboriai Oravitz laido- 
I jo.

isil wi

—■ Szv. Jurgio parapijos 
Skautai buvo nuvažiavę in Or-' 

gsiburg naszlaitnami, kur jie

naszlaicziais. Naszlaicziai lai
mėjo loszima, nes taip buvo isz 
anksto Kunigo J. Bagdono in

kur tik tas prieszas randasi, i 
Jeigu ne, tai tegu jie parva
žiuoja namo.

Generolas Wedemeyer ture- 
j jo progos kitus kaltinti ir in- 
tarti, bet jis nieko tokio neda- Į 
re, nors jis gerai žinojo ir žino' 
kokias baisias klaidas musu 
Administracijos atstovai Toli- | 
muose Rytuose yra padare.

Jis su pagarba galbejo apie 
Karo Sztaba, pateisindamas 
klaidas, sakydamas kad Karo 
Sztabas labai retai gauna pil
nas ir tikras žinias isz Admi
nistracijos Vaszingtone.

Jis pasitiki ant Generolo D. 
MacArthurio, sakydamas kad 
jis netiki kad Generolas Mac- 

i Arthur savo virszininkams 
i prieszinosi ar jiems nebuvo pa
klusnus. Jis sako kad jeigu vi
sas tas nelemtas nepaklusnumo 
klausimas butu isztirtas, butu

nigas J. Bagdonas yra Shenan
doah Skautu dvasinis
Skautai su savimi buvo nusi
vožė visokiu užkandžiu ir-gar
dumynu tiems naszlaicziams, 
kuriems jie surengė gražu pik
niką. Kun. J. Bagdonas vi
si ome s loszikams ’ parunmo>

lika metu priesz Japonus, da- metais, mums buvo prižadėta, venima dirbo, prakaitavo, szelpti pavargėlius, parūpinti 
bar nustoja kariavę priesz Ko- tos taksos niekados nebus jy paskui in dangų nu- gydytojus sergantiems, nuties- 
munistus? Aiszkus atsakymas daugiau kaip vienas procentas, keliavo, “Dede Samas” atei- ti naujus kelius tolimuose 
yra: Kad jie yra nuvargę, pail- Tos taksos turėjo sudaryti na įr pareikalauja savo dalies! krasztuose. O tuo paežiu skyiu 
se ir nusilpneje! Ar tai czia ko- pOnda del bėgamųjų Adminis- 
kie dyvai? į tracijos reikalu.

Ir vėl Sekretorius Achesonas Sziandien tos taksos, tiems 
labai lipszniai sako: kurie daugiausia ineigu turi

“Yalto Konferencijos sutar- pasiekia net devynios deszimts 
tys buvo sudarytos pradžioje penkta nuoszimti. Reiszkia, 
1945 metu. Vėliau, Rugpjuczio valdžia paima devynios de- 
(Aug.) menesyje, sutartys bu- szimts penkis centus isz kiek- 
vo sudarytos ir ant ju buvo pa- ’ ‘

Mat valdžia nori visus suly- tas nabagas Amerikietis gal 
ginti, nežiūrint nei gabumu nei neturi isz ko pasiszaukti sau ar 
Dievo duotu dovanu, nei žmo-’ szeimynelei gydytoja.” 
gaus darbo, vargo ir taupumo.! Tie musu labdarybės sztabo 
Nei viens nėra geresnis, juk tarnai važinėja po Europa su 
czia laisves ir lygybes žeme, brangiais automobiliais, vai- 
Tinginys turi tiek gauti kaip^ szina svetimus ponus su szam- 
ir darbsztus žmogelis. panų, vedasi ant pietų tuos

vieno dolerio isz bagocziu. Gal Anglijoje ta lygybe yra dar svetimtauezius ir užmoka po
siraszyta tarp Kiniecziu Tauti- sakysime kad ir gerai tiems, lygesne už musu lygybe. Tenai penkiolika ar dvideszimts do- 
nes valdžios ir Sovietu Unijos, kurie tiek turto turi. Bet ka 
Szitos sutartys buvo sudarytos mes darytume be tokiu bago- 
isz Yalto sutareziu.”

Jis labai patogiai pamirszo
ežiu?

Tos taksos dabar auga ir au 
pasakyti kad Amerikos Prezi- ga; su tais pinigais valdžia da- 
dentas Rooseveltas staeziai bar vainas veda ir rengiasi 

re- 
szel- 

pia svetimus krasztus.
Tos taksos tokios baisios da

bar, kad bagocziai nusikrato bar susilaukė pagelbos isz dur 
savo palociu, už pusdyke par- no dėdės Amerikoje!
duoda ar visiszkai atiduoda. “Amerikietis gerai 
Mokyklos, vienuolynai ir kitos kad tas nelemtas karas Korejo- 

Ponas Juozas labdaringos draugystes tuos je daug kasztuoja, kad reikia 
Ponas Winston palocius paima, taksu nemoka, daug pinigo apsiginkluoti. Jis 

ken-

privertė Kinieczius sutikti ir prie vainu ir ginkluojasi; 
ant tu sutareziu pasiraszyti. mia paperka ūkininkus; 
Nes tuo laiku Kinija ant musu x 
pasitikėjo ir buvo mums bai-

j matyti, kad czia buvo vien tik šiai daug skolinga, 
nesusipratimas. Jis sako kad 

. Generolas MacArthuris niekovadas. ,, , ,. blogo nebuvo padaręs,

Kas dar skaudžiau tai kad 
tos Vaitos Konferencijos sutar
tys ant kuriu Ponas Franklin 
D. Rooseveltas, 
Stalinas ir

pasiturintis žmogelis dabar ne- leriu už kiekviena pavaiszinta 
sveczia.

Kas užmoka, kai valdžios ir 
karo sztabo virszininkai, per 

neapsižiureji-

,|cl gražias dovanas už atsi'žymeji- 
ma loszime. Visi Shenandoah 
miesto Skautai dabar rengiasi 
del visos sanvaites iszvažiavi- 
mo ateinanti menesi.

-— Sirgdamas tik per kele
tą sanvaites, senas gyventojas, 
Viktoras Kanczierius, numirė 
Subatos vakaro, posmavo sese
rį Antoinette Za.ilskiene, 1029 
W, Coal uly. Atvyko isz Lietu
vos daugelis metu atgal. Pas
kutini’karta. dirbo Gilbertono 
kasyklose. Paliko dvi seserys: 
Antoinette Zailsikiene, mieste 
ir panele Margareta Kanczie- 
riute, Patterson, N. J., du bro
lius: Kazimiera ir Vincą, mies 
te, taipgi keletą anūkus ir anu
kies. Laidojo Ketverge, sn Szv. 
Misziomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje, 9-ta valanda ryte ir pa
laidotas in parapijoj kapines.

— Laidotuves a.a. Katari
nos Sakieviczienest isz Roaring 
Creek, kuri mire pareita Pet- 
nyczios vakaro, invyko Vtar- 
ninke, su apiegomis Katali- 
kiszkoje bažnyczioje, Slabtown 
9 valanda ryte, ir kuna palai-: 
dojo in Szv. Jurgio parapijos' 
kapines Shenadoryje. Velione 
kitados gyveno Maizevilleje. 
Paliko savo vyra: Viktorą; du 
sunu: Kazimiera ir Joną, ir 
duktere Teresa, visi namie; tė
velius S. Krolickus isz Frack
ville; szeszios szeserys ir du 
brolius. Graborius J. A. Valu- 
kieviezius laidojo.

Minersville, Pa. — Marijona 
Kruczinskiene (Bekampis) ku
ri numirė pareita Subata, likos 
palaidota Seredos ryta su apie- 
gomis Szv. Prancisizko bažny- 
czioje, devinta valanda ryte ir 
palaidota in parapijos kapines. 
Velione paliko savo vyra Ma- 
teusza, trys dukterys, du sunu 
ir daug anuiku ir anukies.

WEDEMEYER
PASITRAUKIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah.'; Pa. — Senas 
angliakasis V.^Vaišnoras, nuo 
120 E. Coal uly., kuris gydosi 
Barton Memorial 1

iszdrysta eiti in bizni, nes val
džia ji taip nuskus, kad jis liks 
plikas.

Prancūzijoje ir Italijoje nei nepateisinama 
vienas žmogus pilnai neužsi-' ma apleidžia tvirtoves, kurios 
moka savo taksas. Jie sako kad mums kasztuoja po tris bilijo- 
tai butu didžiausia kvailybe! nūs doleriu ant metu? Jeigu 

j Tenai bagocziai pasilaikė savo kas panaszaus biznyje atsitik- 
turtelius per dvi vainas ir da- tu, tai tokie ponai tuojaus 

“sakti” gautu! O valdžia ir 
karo sztabas tokius kvailius 
pagerbia ir dar didesni ir rie
besni darba duoda.

Kas užmoka, kai armija pri
siperka už milijonus doleriu 
per daug kokiu daigtu, ar nu
siperka tokius, kurie yra nie
kam netinkami?

Visi mes, gyvu kailiu žinome 
kas už visas tas klaidas užmo
ka: Darbo žmogelis, kuris 
“Tas Taksas Moka!”

“Amerikos krasztas yra 
! vien tik Taksos ant Taksu, ir 

“Valdžia siunczia in tolimus ant Tu Taksu dar Kitos Tak
su- sos!”

žino,
raszy- 

damas laiszka Senatoriui MarJ 
tin — daug karininku kasdien 
tokius laiszkus Senatoriams ir Churchillis buvo pasirasze, sta-' ir taip taksu junga dar sunkės-' ta žino ir nieko nesako, 
Kongresmenams raszo. Į cziai ir aiszkiai pabrieže, kad: ni padaro! Nes kai isz tu palo-; czia, taksas moka. Bet negali- 

Gaila kad tokis žmogus da- “Suprantama, kad szita su-j ciu valdžia taksu negauna, tai ma ant to Amerikieczio per 
bar pasitraukia. Nors jis nepri- tartis kaslink Mongolijos 
sipažinsta, ir net užsigina, bet 
matyti, kad jis yra beveik pri
verstas pasitraukti. Jis nesu-! 
tinka Su Vaszingtono mulkiais. 
O kas nesutinka su tais ponais 
turi pasitraukti ar būva pasza- 
lintas. Generolas Wedemeyer 
nenori pesztis ar bartis, nenori 
pyktis ar kitus intarti, ir už tai 
jis tykiai sau pasitraukia ir 
savo vieta kitams užleidžia.

Jis savo raportą apie Toli
mus Rytus buvo inteikes trys 
metai atgal, bet Administraci
ja ta jo raportą buvo užrakinus 
paslėpus iki Senato Komisija 
per teismą pareikalavo kad tas 
raportas butu paskelbtas. Kai 
jo raportas buvo paskelbtas, 
Gen. Wedemeyer jaueziasi kad 
jo darbas yra atliktas. Tik gai
la kad tas raportas nebuvo pir
miau perskaitytas. Jeigu Ad
ministracija butu paklausius 
Generolo Wedemeyer, 
sziandien nei vieno musu 
ku nebutu Korėjoje, tenai 
butu nei karo.’

tai 
vai- 
ne-

BAISI NELAIME
NASZLAITNAMYJE

38 Žmones Žuvo: 36 
Seneliai, 2 Vienuoles

MONTREAL, KANADA. —' 
Szventos Kunigundos naszlait- 
namio vienuoles, meniszkos 
pranesza kad tame baisiame 
gaisre, kuris isztiko ta nasz
laitnami, žuvo trisdeszimts ! 
asztuoni žmones, kuriu tarpe 
buvo trisdeszimts penkios mo
terys, vienas vyras ir dvi sese
les.

Yra surengta bendros laido
tuves visiems tiems žuvusiems 
in Notre Dame bažnyczia. At-! 
skiros laidotuves yra sureng
tos toms dviems seselems, ku
rios žuvo tame baisiame gaisre.

uostu ir geležinkeliu, paminėtu 
sutartyje, reikalauja, kad Ge- 
neralissimo Chiang Kai-shek 
“turi sutikti!” Prez. Franklin 
D. Rooseveltas pavartuos prie
mones priversti ji sutikti, Sta
linas Prezidentui patars.

“Trijų Didžiųjų Krasztu va
dai sutinka, kad visi szitie So
vietu pareikalavimai bus isz- 
pildyti ir invykinti, kai Japo
nai bus sumuszti.

“Sovietai, isz savo puses, 
pareiszkia savo gera valia ir 
prižada sudaryti draugiszku- 
mo sutarti su* Tautine Kinija, 
pasižadėdami £toti Kinijai in 
pagelba priesz Japonija.

Ponas Achesonas labai pato
giai pamirszo pasakyti, kad 
Prezidentas pavartuos priemo
nes “priversti” Kinija sutikti,' 
kad Chiang Kai-shek “turi” 
sutikti.

Chiang Kai-shekas negalėjo 
Amerikos Prezidentui pasi- 
prieszinti. Jis buvo priverstas 
“sutikti.” Kokia ežia sutartis/ 
kai vieno dalyvio rankos su-' 
risztos, kai vienas isz ju nega
li nei pareikszti savo puse? 
Chiang Kai-shek, taip drąsiai; 
ir didvyriszkai kariavęs priesz 
Japonus, tik prasze kad jis ir 
jo krasztas nebutu po stalu nu
mestas, kaip koks kaulas rau
doniems szunims.

Sunku suprasti kodėl Sekre
torius Dean Achesonas nieko 
apie tai nepasake, ir dar sun
kiau jam dovanoti, nes jis visa 
tai daug geriau žinojo, negu 
kiti. Jis teisybe sake, bet tik 
puse; jis nemelavo, bet ir tei
sybes nepasake.

Czia tik viena, kita pastaba 
tos Achesono teisingos mela
gystes. Butu galima visa veži
mą popieros suvartuoti, paro
dant kaip lipszniai ir apsukriai 
Sekretorius sukasi ir neriasi, 
aiszkinasi ir teisinasi, neme
luoja ir teisybes nepasako!

ir kitus namus labiau taksuoja! ' daug supykti, kai jis ima pyk-‘ 
x" ■ Dabar jau yra griekas tėvui ti, kai pamato kaip ta jo val- 

palikti savo vaikams savo tur-' džia tuos jo taip sunkiai už-J
teli, ir už toki pasielgimą vai- dirbtus pinigus szvaisto Euro 
džia visa szeimyna nubaudžia, pos skarmaliams, kurie nemo 
pasiimdama didesne to turtelio kamei “7 ‘ - --
dali per taksas.

Kai žmogelis, visa savo gy-' krasztus bilijonus doleriu

Dėkui” pasakyti.

for the i

Let us show you the

' created by Qy\,eį5eiicy !

»

Naturally, they're important to you! That's why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy
1 to show you the "Flower Wedding Line "

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

me

KA SEKRE. DEAN 
ACHESONAS 

PAMIRSZO

AMERIKA PUIKUS 
KRASZTAS, BET,...

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir už tai, nemeluodamas, jis tei
sybes nepasake.

Butu galima paklausti; Ko-

pareina.
Jis sako kad mes dabar: “ar 

kariaujame, ar nekariaujame. 
Kitos iszeities nėra.” Nors jis 
sako kad buvo klaida pasiuns;

1 ti musu kareivius in Korėjos
' į kraszta, bet jeigu jie dabar te- 

lioonbute, nai randasi, tai jiems turi būti' _ _ |
Philadelphijoje, ana diena stv pavėlinta pultis ant prieszo.Į del Kinieoziai kariavę keturio-js ant prieszo

Amerikos krasztas, puikus 
krasztas, turtingas ir galingas, 
bet mes ne retai net stebiamies 
kiek Amerikos Pilietis nuken- 
czia nuo tu Politikierių, kurie 
vadinasi save vadais.

Kai buvo investa Taksos ant 
pilieczio ineigu, uždarbio, 1913
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