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U.S. Nerems Sovie. Draugus
Isz Amerikos Pažysta Razbaininka

1,534 ŽUVO, 62,103 
SUŽEISTA

Nelaimes Ant 
Vieszkeliu

HARRISBURG, PA. — Pe 
reitais metais ant Pennsylvani- 
jos vieszkeliu žuvo automobi
liu nelaimėse, vyru, moterų ir 
vaiku: 1,534, o net 62,103 buvo 
sužeista. Isz viso ant Pennsyl- 
vanijos vieszkeliu, pereitais m., 
buvo 113,748 nelaimiu. Nors 
tai baisus skaiezius, bet tai bu
vo mažiau negu užpereitais 
metais. Daugiausia žmonių 
žuvo ant vieszkeliu pernai 
Spalio (Oct.) menesyje.

Isz viso, visoje Suvien. Vals., 
pernai žuvo automobiliu nelai
mėse 13,240, o 26,321 buvo su
žeista.

SI 5,000 PER MAŽAI

Kongresmonas Meta 
Savo Darba

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresmonas Gossett, Demo
kratas isz Texas valstijos, pa
mėtė s&vo darba Kongrese ir 
gavo kita darba viename dide
liame fabrike Texas valstijoje.

Jis savo draugams Kongres- 
monams pasakė kad jis labai 
nenori savo darba mesti, bet 
kad jis jokiu budu negali pra
gyventi ant penkiolikos tuks- 
taneziu doleriu per metus. Jis 
sako kad viskas taip paszielisz- 
kai pabrango, kad jis dabar tu
ri jieszkotis darbo kur alga bus 
geresne.

Gaetano Martino, Senato 
komisijai prisipažinsta kad 
jis pažysta razbaininka Į 
Charles Luciano, ir kad jis 
kiek laiko praleido su juo 
Italijoje. Bet jis užsigina , 
kad jis tam razbaininkui bu
vo nuvežęs nauja brangu au
tomobiliu ir daug liekarstu 
isz Amerikos.

SZOVE IN SOVIETU 
LAIVA

Sovietu Laivas Irano 
Vandenyse

TEHERAN, IRANAS.—Ira- 
no kraszto uosto sargyba per 
puse valandos szaude in Sovie
tu Laivyno laiva, kuris buvo 
priplaukęs prie Teherano uos
to, Caspian jurose.

Sovietu Laivyno laivas pasi
traukė, nepaleisdamas nei vie
no szuvio.

Irano sargyba paleido savo 
szuvius in ta laiva, kai to laivo 
szviesus buvo pasuktos sta- 
cziai ant to kranto tvirtovių.

Irano valdia tuoj aus pareisz- 
ke savo nepasitenkinimą, kad 
Sovietu laivas taip arti prie 
Teherano kranto buvo priplau
kęs.

Kai tas Sovietu laivas tenai

GRAŽUOLE
SLAPSTOSI

----------- I I

Bijosi Sovietu Kcrszto 
Ant Jos Szeimynos
BERLYNAS, VOKIETIJA.

— Devyniolikos metu amžiaus 
gražuole Traude Eisenkilb, ku
ri pabėgo nuo Sovietu ir Ko
munistu ir rado saugia vieta 
pas Amerikieczius Berlyne, da
bar slapstosi nuo laikrasztinin- 
ku ir neleidžia jiems jos pa
veikslą nutraukti.

Ji buvo Sovietu paskelbta 
kaipo gražiausia mergina Rytu 
Berlyne.

Ji sako kad ji nenori vieszai 
pasirodyti, nes ji bijosi kad 
Sovietai savo pagieža iszlies 
ant jos giminiu, jeigu jie daži- 
nos kur ji dabar randasi.

LAIKRASZTININKAS

Gen. Ridgway Sa
ko Komunistai

SulaužeJPrisiekas 
90 Studentu Negarbingai Pra
varyta Isz K ar is z ko s Akademi
jos West Point; Irano Kraszto 
Uosto Sargyba Szove In Sovietu 

Laiva; Kareivis Nužudė 
Savo Tęva Chicagoje

KAREIVIS PABĖGĖS 
ISZ VAISKO; NUŽU-!

DE SAVO TĘVA ■!

CHICAGO, ILL. — Jaunas 
kareivis, kuris, policija sako, 
buvo isz vaisko pabėgės, ir ku
ri jo tėvas veže atgal in armija, 
nužudė savo tęva.

Penkios deszimts-dvieju me
tu tėvas, Andrius Riordan bu
vo surastas savo automobilyje 
negyvas. Kulka buvo jo pa- 
kauszyje.

Policijantai sako kad tėvas 
buvo susitikęs su savo sunumi, 
kareiviu Gerald Riordan ant 
vieszkelio, ir ji privertė inlipti 
in automobiliu. Jis jam pasa-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

pasirodė, tuo paežiu sykiu 
Anglijos kariszkas laivas Eu- 
rylaus dare manevrus Persian 
jurose. Bet Anglijos valdžia 
buvo isz anksto praneszus kad 
tas jos Laivyno laivas tenai 
plaukia ir tenai eis manevrus, 
manksztymus.

Irano valdžios atstovai sako, 
kad szitokis Anglijos Laivyno 
jiegos pareiszklihas dafear tfUk 
do derybas tarp Anglijos ir Ira 
no kaslink tu aliejaus szuliniu. 
Jie sako kad Anglai dabar nori 
iszgazdinti Irano žmones. Jie 
toliau sako kad szitokis Angli
jos jiegos pareiszkimas gali bū
ti Sovietams pagunda ir proga 
savo jiegas parodyti.

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

^Pirkie U. S. Bonus!

NELAISVĖJE
WASHINGTON, D. C. —

Kai Czekoslovakijos Komunis- 
tiszka valdžia suėmė, suaresz- 
tavo ir nuteisė Amerikieti laik- 1 rasztininka, William Oatis, 
kaipo szpiega, tie Komunistai 
mislino kad ežia jie iszperes la
bai gera sau propaganda ir gal 
dar grabai pasipiniguos kai 
Amerika norės ta savo laik- 
rasztininka iszpirkti, kaip bu
vo su Amerikiecziu biznierių 
Vogeleriu.

Bet Czekai Komunistai bai
siai apsiriko ir nagus sau nusi- 
degino.

Tas to laikrasztininko su 
aresztavimas baisiai inpykino 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TITO PATARIA
LENKAMS

Paneles In Europa

TRYS KAREIVIAI 
SUIMTI

Užsipuolė, Iszniekino 
Mergaite

HARRISBURG, PA. —Trys 
kareiviai, in Indiantown ,Gap 
netoli nuo Harrisburg, buvo 
suimti ir suaresztuoti, už tai 
kad jie buvo pasigavę jauna 
asztuoniolikos metu mergaite, 
nusivežė ja in apleista vieta ir 
tenai, automobilyje ja buvo isz- 
niekine.

Visrtrys kareiviai yra tik po 
dvideszimts metu amžiaus: 
Thomas F. Jackson, isz Plaster 
apygardos, Virginia; Richare 
L. Goff, isz Van Buren, Ohio; 
ir David T. Barnd, isz Findley, 
Ohio. Treczias kareivis yra 
ženotas ir jo žmona laukia ku- 
dikio.

Teisėjas John L. Madden vi- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

ANGLES MOTERYS
REIKALAUJA LYGIU

ALGŲ

Su Vyrais Darbuose
LONDON, ANGLIJA. — 

Moterys dabar jau ima reika
lauti lygiu algų su vyrais dar
buose. Jos sako kad joms daro
ma skriauda, kai jos dirba ly
giai su vyrais, bet gauna daug 
mažiau mokėti. Jos dabar szau- 
kia susirinkimus ir pyszkina 
piktus laiszkus savo atstovams 
valdžioje. Valdžia nieko nesa
ko, tyli.

Jos sako kad jos iki sziol ty
lėjo ir kentėjo, bet dabar au at
ėjo laikas joms vieszai pasisa
kyti ir iszsireikszti.

Valdžios nariai nieko nesako 
nes jie mato ateinanezius rin-

Vice Prezidento Alben 
Barkley dukreles Jane ir 
Anne Hadley linksmai atsi
sveikina, iszvažiuodamos in 
Europa ant S. S. Veendam 
laivo. Abi mergaites yra na
res studentu ratelio isz

North Caroling, valstijos 
Universiteto, Chapel Hill, N. 
C. Visi tie studentai ir stu
dentes važiuoja in Europa 
pamatyti ir pasimokyti kaip 
kitu krasztu žmones gyvena.

□ □ o

WASHINGTON, D. C. — Kongresas 
priėmė inneszima nutraukti visa pagelba 

remia 
anapus tos

Nusikratyti Kremlino t’cms krasztams, kurie szelpia ar
Jungo Komunistus ar bet koki tavora 

i Geležines Sienos.”
Amerikos valdžia szitaip ketina atsikirs- 

• ti priesz tuos krasztus, kurie vis bizni ve- 
da su Komunistiszkais krasztais, kai Ame- 

yra su tais

YUGOSLAVIJA. — Rusijos 
propaganda apie ta taikinga 
sugyvenimą su vakariniais 
krasztais, nieko nesako ir visai 
nutyli apie Yugoslavia.

Matyti kad Stalinas pats j prekybUS SantyklUS 
prisipažinsta kad su Yugosla- J
vais negalima taikingai sugy- krasztais nutraukus.
venti.

Molotovas taip ir pasakė per 
savo ilgas prakalbas Varszavo-

Rees, Re- 
,_____ ____ „„ _____ , ___ kad pernai

je, pranaszaudamas kad Vugo- r . .p.
slavijos Tito dienos jau suskai- Anglija buvo Sovietams pasiuntus milijo- 
ty o tas Yugoslavs Tito vie- "us doleriu vertes visokiu maszinu, ir dar 
szai pataria Lenkams nusikra- daugiau buvo pasiuntus Komunistiszkai Kinijai, 
tyti to Kremlino jungo ir at- 
gauti savo Laisve ir Nepri
klausomybe, kaip Yugosiavai (aj Amerika jau daugiau nerems ir neszelps 
yra padare. | . . . . . . .

Szitokios kalbos labiau tas tautas, kuiios dai vis bizni veda su 
skauda Rusijai negu visi kiti {^Qjj)|jf|ig(aisZ 
grūmojimai ar perspėjimai. Vi
suose Rusijos pajungtuose 
krasztuose dabar verda nesan
taika, nepasitenkinimas ir pa
gieža. Tai didžiausias Sovie
tams pavojus sziandien. 

Per pastaruosius kelis mene-

Kongresmonas Edward H. 
publikonas isz Kansas, sako

Jeigu szitas inneszimas taps instatymu,

Prezidentas Trumanas sako, kad szitokis 
Instatymas sudarytu visai musu pramonei 
pavoju! Jis pataria tik tuos krasztus nu
bausti, kurie kariszkus ginklus tiems Ko-

sius mes jau esame mate, kaip mUnistiszkiems krasztams siunezia, bet kad 
tie pavergti žmones nerimauja
ir vis drąsiau ir drąsiau pa- nebutu patartina bausti ir tuos, kurie tik 

r imw bizni s., u. mm. 
Net ir musu mažoje Lietuvo- kfUSZtai VCd<l.

j e žmones ima drysti pasiprie- 
szinti savo budeliszkiems val
dovams. • ...• • • ■ - 

Bulgarijos ūkininkai, (far- 
meriai) teipgi vieszai nesutin-

KUNIGAS RENGIASI ŽENYTIS

Iszsižadejo Kunigystes; Paszalintas
____ __ __ >

MILAN, ITALIJA. -— Kataliku Bažny-

kimus ir jiems kiszkos dreba ka atsisakyti savo ukiu ir že- 
kai jie tik pamislina apie tu mes ir neveža savo žemes vai- 
moteriu balsavimus. sius Ruskiams.

Tu valdininku moterys teip- Czekoslovakijoje net keturi 
gi remia tas moteris darbinin- augszti Generolai buvo suimti
kės ir savo vyrams namie pa- kai jie pristojo in suokalbi nu- CZIH paszalino Kunigas Luciano Negrini, 
kajaus neduoda. , (Tasa Ant 4 Puslapio) į (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Palmiro Togliatti, penkios 

deszimts asztuoniu metu am
žiaus, Komunistu Partijos Ita
lijoje bosas gavo “Divorsa” 
nuo savo žmonos, Senatorkoš 
Ritos Montagnana. Jie du bu
vo ženoti dvideszimts septynis 
motus. Nors jis gavo ‘Divorsa’ 
bet valdžios instatymai už
draudžia jam antru sykiu že- 
nytis. Jis ketina iszvažiuoti 
isz Italijos ir apsiženyti.

“Antra žmona” yra jo se- 
kretorka, trisdeszimts vieno 
meto amžiaus Leonilde lotti. 

'. ’ • J. ' .

Penkių metu vaikas sako: 
“Asz viską moku padaryti!”

“Jeigu tik nori ka žinoti, pa- 
klauskie manes,” sako dvide
szimts metu jaunikaitis.

“Mokslas toks platus, kad 
net ir mokslinczius tik biski 
apie kuria viena zaka to moks
lo gali suprasti,” sako ipenkios 
deszimts metu žmogus.

“Asz ese iszgy venos jau 
daug metu,” prisipažinsta sep
tynios deszimts metu senelis, 
“bet mažai ka iszmokau. Ka 
asz žinau tiji yra labai mažai; 
ka asz nežinau tai baisiai 
daug. ’ ’

_  • • • • “
Per Pirma Pasaulini Kara 

eme tik penkias dienas susitar
ti del taikos; per Antra Pasau
lini Kara eme tik szeszias die
nas susitarti su Vokiecziais ir 
Japonais del taikos. Bet del 
Korėjos mažo karo jau menesis 
praėjo ir dar negalima susitar
ti del susitarimo, nieko nesa
kant dar apie taika!

Taipgi žinios skamba kad 
Marshal Konstantin Rokos
sovsky, penkios deszimts ketu- 
riu metu amžiaus, Sovietu di
dvyris, ir Lenkijos Apsaugos 
Ministeris, buvo nuszautas. 
Lenkas karininkas, kuris ji nu- 
szove, eina gandai, paskui pats 
liusiszove. Sovietai užsigina. 
Amerikos Balsas per radiją, pa
skleidė po visa Lenkija tas ži
nias, ir dabar laukia ar kur 
nors tas Marshal Konstantin 
Rokossovsky pasirodys, ipripa- 
rodyti, kad tie gandai nėra tei
singi.

Vienas Ruskis buvo iszlydi- 
mas in lauka, kur kareiviai ji 
turėjo nuszauti.

“Kokie beszirdiszki burlio
kai jus esate,” pastebėjo naba
gas Ruskis, “sziandien taip 
smarkiai lyja ir jus mane veda
te in lauka nuszauti.”

“Ko tu rago ji,” atsake suru- 
gusieji kareiviai, “atsiminkie, 
kad mes turime sugryszti, o tu 
jau nebegryszi per szita lietu.”

- • •
Anglijoje randasi daugiau 

motoru negu vyru: 26,083,923 
moterų; 24,126,549 vyru.

■ • • ■

' Mes iszgirdome viena motina 
patariant savo šuneliui, kuris 
sikkitais vaikais ėjo in mis'zka. 
“Ne eik, sūneli prie prado ar 
ežero, kol neiszmoksi kaip 
plaukti.” Tai isz; tikro mote- 

, riszkas protavimas ! Kur-gi tas 
sūnelis iszmoks plaukti, jeigu 
jis neeis prie prūdo? Ar me
džiuose, peskose ar lovoje ?

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais S

160 Puslapiu ;[
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkina 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. b

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Pastaba: Laivu General 
Blatchford atvyko Lietuviai 
1951 m. Liepos (July) 30 d., ne 
in New Orleans, bet in 
Yorka.

New

1951 
“te

atvyko in New 
Lietuviai Treinti-

NAMINIS FRONTAS prezidentą, kad Korėja pakeitė Kristupą; Juokingi szposelei;
1 Kaip traukt giliukingai Einikivisa upa Amerikos žmonių, kad

Vaicziulaiti ir Vyskupu A. Ba
ranausku.

Amerikoje szuva, rodos yra 
labiau invertinamas negu žmo
gus. Amerikos gyvuliu globos 
draugija neseniai patiekė savo 
veiklos hpyskaita. Per szeszio- 
lika menesiu ta draugija glo
bojo 317,472 gyvulius. Dau
gumas ju buvo szunys ir kates. 
Pastebėtina, kad draugija turi 
nemaža skaieziu pasenusiu gy
vuliu prieglaudos namu, kur 
patalpinami ir apleisti gyvu
liai. Ypatingas draugijos tiks
las yra užeiti už akiu invai- 
riems gyvuliu kankinimams. 
Jos rupeseziu daugumas Ame
rikos valstybių yra pravedu- 
sios instatyma, kuris smarkiai 
baudžia už szunu ir kacziu 
privatu žudymą ar kankinama. 
Pavyzdžiu: Maine valstybėje 
prasižengusieji baudžiami pen
kių metu kalėjimu. Viena sena
to nare norėjo pravesti insta
tyma, kad žmogų pakartu už 
szunies nužudymą.

— Viena beda — ne beda, 
dvi — trys žmogų suėda.

— Kiekvienas pagal save 
sprendžia.

Pypkes Durnai

NEW YORK. — Apie 
m., Rugpiuczio 5 d., laivu 
neral Stewart 
Yorka szie 
niai:

Adamkeviczius, Ona, Gytis, 
ir Rasa, in Maspeth, L. I., N. Y.
— Būdvytis: Marija, Chicago, 
111. — Cziuplys: Vincas, S. Bos
ton, Mass. — Grebly te: Irena, 
Newark, N. J. — Jagutis: Mar
tynas, Greta, Marija, Elze, Rū
ta, Milda, Helmut, in Detroit, 
Mich. — Jasiule vieži us: Juo
zas, Elena, Vytautas, Jonas, ir 
Bronius, Union City, Conn. — 
Jevutis: Jurgis, Ona, Ona-Jane 
in Waterbury, Conn. — Jonai
tis: Boleslovas, Olga, Cliicago, 
111. — Macziulis: Juozas, Kata
rina, Maria, Claudio, Cicero, 
Ill. — Mirkaitis: Elena, Klaus, 
Gunter, Erich, New York, N. 
Y. — Oddoy: Anna, Maspeth, 
L. L, N. Y. — Papendikas: 
Ona, Reinhold, Detroit, Mich.
— Pundzeviczius: Donatas, ir 
Elizabeth, in Detroit, Mich. — 
Regertas: Sofija, Horstas-A., 
Ingridas, Astra, Chicago, Ill.
— Sakalauskas: Aldona, Wa
terbury, Conn. — Schumann: 
Henryk, Aleksandra, in Brook
lyn, N. Y. — Spreinaitis: Meta, 
Jonas, Boston, Mass. — Tatar: 
Ruta, Robert, Ramon, in New 
York, N. Y. — Vasilaitis: Julia, 
Maria, Jadvyga, Feliksas, Bro
nius, Southington, Conn. — 
Velder-Korshos: Marion ir 
Ch ristina, Brooklyn, N. Y. — 
Vyszniauskas: Elena, Sangun- 
das in Tacoma, Wash. — Zi- 
zas: Aleksandras, Algirdas, 
Gedeminas, Norbertas, Phila
delphia, Pa. — Paustinat: He
lene, Chicago, Ill. — Gelschelt: 
Helmut, Cliicago, Ill. — Pudi- 
met: Martha, Ludwig, Adolf, 
Erma, Bridgeport, Conn.

raszytojui

nepaisant partijos visi Ameri- įr szposeliai, 20c 
kiecziai remia prezidento pa- 
reiksztus tikslus. — C.

^Pirkie U. S. Bonus!

■■S'4V|NO^>
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

J. Aistis - Aleksandra  vieži us 
kalbėjo Camp Immaculata 
mergaitėms, Putnam, Conn. Jis 
kalbėjo apie rhszytojo pirmuo
sius žingsnius, apie save ir 
apie raszytoja Miszkini, A.

Savo skambanezia 
Daina, 
Savo meiles 
Szypsena 
Paviliojau asz tave... 
Akiu deganeziais 
Žvilgiais, 
Meiles jausmo 
Sūkuriais » 
Sužavėjau asz tave. 
Ritmais, rymais 
Apipyniau, 
Tavo žiedą 
Nusisgyniau,... 
Ir džiaugiuose! Asz linksma! 
Ir viliodama tolyn, 
Asz skrendu T Z1
Auksztyn, auksztyn 
Lygu szestanti audra... 
Jei manes 
Tu nebijai, 
Neapkirpti 
Tau sparnai, 
Eiksz, pasieksime žvaigždes! 
Ka? Atlieki? 
Tu bijai? 
Ar nugazdino 
Vargai? 
Tai keliauki pažemes... 
Kas laisvu 
Negali būti 
Ir padangėmis 
Klajoti... 
Mano siela nemylės! 

*

Rugpiuczio (Aug.) 6 diena, 
laivu ‘ ‘ General Taylor ’: 
ko in New Yorka szie 
viai Tremtiniai:

Auksztuolis: Stasys 
Biruta, Kings Park, N. Y. — 
Dmnasyte: Alma, New York, 
N. Y. — Galinis: Viktoras, in 
Cleveland, Ohio. — Gronau: 
Emil A., Minna M., Gisela A., 
in Dayton, Ohio. — Kasziulis: 
J urgis, Margarete, Chicago, 
III. — Kipa: Magdalena, Wa- 
dym, Alla, Albert, Irena, New 
York, N. Y. — Kolberg: Hein
rich, Hbliswood, L. I., N. Y. —

atvy-
Lietu-

Ona,

NEW YORK. — Karas Ko
rėjoje vykdo daug pakeitimu 
Amerikos naminiame gyveni
me. Aiszku, kad laiszkai raszy- 
ti. musu piliecziu savo drau
gams užsienyje apie tai raszys. 
Gal jau sūnūs arba Susiedo sū
nūs stojo in kariuomene. Gal 
jusu fabrike jau gaminama ne 
taikos-laike reikmeniai, bet 
ginklai. Arba nuėjus in krau
tuve szeimininke randa truku
mu. Musu kasdienines kalbos 
ta viską apima ir tikrus daig
ias, kad laiszkiai in užsieny at
spindi visas tas mintis;

Kalbėdami apie tuos daly
kus, turime pagalvoti apie 
/Amerikos pastangų tikra vaiz
dą. Musu szalis jau eme reika
lingus žygius, pagal Jungtiniu 
Tautu nutarimą, del užpuoli
mus Sziauriu Komunistu armi
jų Korėjoj. Ji taip viską tvar
ko, kad ateityje ji bus geriau 
pasiruosziusi veikti priesz 
žiaurus taikos laužytojus.

Nereikia laiszku
sudaryti inspudi, kad Jung. 
Valstybes užpuolė kokia pa
skalai kad ežia yra per didelis 
susijaudinimas, kad jau inves- 
tą. karo-meto kontroles, ge
riau raszyti, kad ežia visi gy
ventojai pasiryžo atlikti savo 
pareigas ir kad szalis iszpildys 
visas savo tarptautines atsako
mybes.

Laiszku raszytojas gali pa
brėžti sziuos punktus kada ra- 
szo apie kasdieninius invykius 
savo miestelyje. Kalbėdamas 
apie jaunuoliu instojima in ka
riuomene, apie laikinus truku
mus, apie pakeitimus fabrikuo
se jis gali pasakyti, pav., “Mes 

, vis sekame militarine padėjimą 
Tolimuose Rytuose, ir musu 
miestelyje jaueziame pasekmes 
tu invykiu. Szalis pasiruoszus 
atlikti savo dali, ne tik Korė
joj, bet kur tik užpuolimai pra
dės veikti. Mes galime pakęsti 
sunkumus ir nesmagumus ežia 
namie be murmėjimo. Szian- 
dienos invykiai gali ilgai užsi
tęsti, gal reikės daugiau negu 
mes sziandien aukojame, bet 
kas tik reikalinga, mes eesame 
pasiruosze atlikti.”

Savo kalboje Jung. Valsty
bių Kongresui, Prezidentas 
Trumanas neseniai apibudino 

. njusu tikra laikysena. Verta 
pakartoti kelis dalykus ku
riuos jis pabrėžė nes jie persta- 

. to, kukliai ir aiszkiai, Ameri
kos žmonių tikslus ir prieszta- 
ravimus.

“Amerikos žmones, kartu su 
kitais laisvais žmonėms, jiesz- 
ko nauja gadyne pasauliniuose 
reikaluose. Jieszkome pasau
lio, kur visi ’žmones gali gyven-
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apraszy-

apysaka 
szimtme- 

Lietuviszku 
Su paveikslais. 177

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

No.1'02— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas 
irias, 202 pus, 50c.

No.103—-Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
užlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—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.

Kvietkauskiene: Ona, Linda, ti taikoje ir laisvėje. Sau, mes
in Hartford, Conn. — Lideikis: 
Vladas, Kaethe, Madison, Wis.
— Norvaisis: Bronius, Hadwi- 
ga, Edward, Cleveland, Ohio. 
Rastapkeviczius: Vytautas, m 
Watertown, Conn. — Skuodas: 
Morta, Pranas, Leonas, Vikto
ras, Bronius, Alfredas, Chris
tel, Ledruną in Rexford, N. Y.
— Sutkevicziene: 
Omaha, Nebr. —
Irena, Jakubas V., in Omaha, 
Nebr. — Svolkenas': Jonas, ir 
Maria, Chicago, Ill. —- Volot- 
keidcziris: Vaclovas, in Matta- 
pan, Mass. — Zhuk: Philipp, 
Valerija, Valeria, Elizabeth
ville, Pa. — Zubrickiene, Ona, 
Chicago, Ill.

— BALF Contras.

Marija in
Gilbertas:

— Tiesos saule nežino nei 
Rytu, nei Vakaru.

nejieszkome kitu užpuolimu ir 
nenorime valdyti kitus. Mes 
pasiryžę užlaikyti savo demo- 
kratinias instaigas, kad Anie- 
rikiecziai dabar ir ateityje ga
lėtu pasidžiaugti asmeniszka 
laisve, ekonominėms progoms 
ir politiniu lygraiu. Norime už
laikyti tautini gerbūvi bet mos 
pripažystanie kad musu ateitis 
yra sujungtas su kitu laisvu 
žmonių ateitimi. Mes seksime 
kursą kuri pasirinkome drąsiai 
ir su pasitikėjimu, nes musu 
szirdys laisves liepsna uždeg
tos. Mes kovojame už laisve ir 
už taika: ir su Dievo pagelba ta 
atsieksime,”

Laiszku raszytojas gal norės 
paraszyti apie tuos dalykus, 
kuriuos prezidentas minėjo. Ži
noma, jis norės pabrėžti kad 
Amerikiecziai vieningai remia

Vienas garsus profesorius 
savo draugui aiszkino kaip jam 
sekasi naujus studentus Uni
versitete mokinti: “Mano mo
kiniai, daugumoje, susidaro isz 
mokiniu, jaunu paneliu ir ka
rininku. Mokiniai ateina in ma
no pamokas už tai kad asz esu 
narys kvotimu sztabo; jaunos 
paneles ateina už tai kad moki
niai lankosi; o karininkai lan
kosi už tai kad paneles atei
na.”

Company,

Mill
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Saule Publishing
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No.116—Istorija ape Siera- 1 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, I 
apie Gražia Haremo Nevalnin- ] 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., f 
20c. .. * ’

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant neinu- 1 
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 is'ztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūtą 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, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

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

N o. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—'A p i c 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- 
noriąus, Klara, .Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. (ii 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, Nuogalis. 62 pus- 
lapių, 20c.

Nq.l53—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

No.158—Apie Kapitonas 
Storinfield 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 Piršztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus. Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mul
kiams; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.l 73—Apie ^Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu ; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 ptįs., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus Piemenis; l»z 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.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c. — - >

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

180y2—Kvitu K u y g u t e
t X. • ' 1 » ' z ■ ■ '

Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldimą Kuri. Piliauskio, su 
nekuriąs 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 scnoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 1971/2, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabo musu Iszgany- 
tojaus Jeruzoluna. 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 Je%u Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

tžr* 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.

HSr* Nepamirszkitc dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuri- 
timo kasztu. :

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visti laiszkai “vishda 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: ’
SAULE PUBLISHING CO , 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

i L. TRASKAUSKAS |
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i LIETUVISZKAS J 
j GRABORIUS į 
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Istorija Apie Kunigaiksztiene
pETERSBURGAS, kaip ir' 

visi kiti miestai szale pui
kiausiu palociu, ba.žnycziu, mu- 
zejii ir daugelio, daugelio trobų 
kur slepiasi dideli turtai, pui
kybes ir smagumynai, tur ir 
menkutes griuczeles kur vieš
patauja didžiausias vargas, ne
laimes, nusiminimai, o tarpe tu 
ir piktybes buitis szliaužineja 
kaip angis griuvėsiuose pylių.

Ypacz viens isz Petersburgo 
priemieseziu teisingai pramin
tas “Tamsybes miestu’’ pilnas 
yra piktybių; ten slepiasi visi 
profesionali szk i piktadariai 
kaipo in pamiršta policijos 
vieta, kurios nelanko Peters- 
burgska policija, nes daugiau 
tur darbo universitetuos ir tar
pe inteligencijos.

Tūloj galima pavadint urvo j 
tame prieiniestijc gyveno pras
tas juod-darbis ranhpelnis su 
savo paežiu llyacenta, veltu 
nesziojanczia ta. varda, kadan
gi jos iszveizda buvo szuikszti 
ir tuo biauresne išžiūrėjo, kad 
apart savo kūniško negražu
mo buvo apsileidus didžiausiu 
nešvarumu dvoke isz atstu 
degtine, kurioje buvo jau iš
mirkus; akyse jos matoma bu
vo vien piktybe, o ta piktybe, 
triszko isz jos liežuvio su kož- 
nu žodžiu.

jos vyras Ivanovicz ne daug 
kuom nuo savo gyvenimo drau
ges skyrėsi.

Tula Kovo menesio dienos 
vakara kaimynai Ivanoviczu 
girdėjo pleszanti jaustanezia 
krutinę baisa kūdikio, bet 
nieks neatkreipinejo ant savo 
atydos, visi užimti savo var
gais ir rupeseziais, galiaus tas 

" riksmas kūdikio jau buvo pa
prastinu.
J IvanOvieziai savo vaiku ne- 

1 turėjo, o isz kur gavo ta nelai
minga vaikuti, kuriam didžia 
malone padarytu jei gyvastį 
atimtu visai nieks nežinojo.

Žinota vien kad Petras Iva- 
noviezius musza savo auginti
ni, kuris matomai ne yra linkės 
prie tokio gyvenimo, koki vare 
jo globėjai, kurie ir musza vai
ku dėlto kad jiems nepatinka 
jo “ponaityste.”

> 7 — Pareini galiaus! Siiszu- 
ko girgždantis 'balsas1 moterisz- 
kes, kada vėlu vakaru durys 
stubos atsidarė ir inejo vaiku
tis nešantis kruželi, kuri mo- 
teriszke szarpiai iszplesze vai
kui aplaistant vaiko rankutes 
pienu isztrisžkusiu isz indelio.

— Kur teip ilgai valkata 
buvai! Reke toliaus Petriene. 
Asz tau parodysiu tu prakeik
ta bostri. Gerai kanalija, kad 
da sugryžai, atsiuores tau dau- 

< giau žiopsoti. Ir užgavo smar
kiai su kumšezia vaikui in 

,; spayjĮUL teip. kad . tas. , -žaktelejes.

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

sukniupo ant purvinos aslos 
in pako,ji Ivanoyiczo, kuris sė
dėjo prie šlubo stalo nukores 
galva ir laikantis rankoj bon- 
ka, isz kurios kartas nuo karto 
trauke iszpustom lupomis deg
tine. Dabar pažiurėjo paraudu
siom baisiom akimis in gulin
ti pa-koje vaika ir pryre teip 
smarkiai kad tas nusirito net 
in pasieni.

Nelabas 'žmogus tuom nepa- 
sikakdino; gal pa jautės baisa 
savo piktoj duszioj, jog pasiel
gia piktai ir nežmoniszkai, pa
szoko ir nubėgės in kerte kur 
kabo sunkus kutas pastvėrė 
ana idant apkuprint savo dū
šia nauju piktu darbu, pradė
jo kapot nelaiminga vaiku tar
tum anas butu ne isz kūno ir 
kaulu, vien kokiu mediniu kel
mu. Kapojamas per galva, vei
du, peczius ir strėnas vaikutis 
isz skatisliio raiVesi kaip su
mintas kirminas, bet piktas 
žmogus nejauto pasigailėjimo 
ir liovėsi plakės tada kada vai
kas apalpęs jau nekrustelėjo. 
Ivanovicz atlikęs ta baisu savo 
žvėriška darbu atsisėdo vol ir 
užverto bonka sau in gerkle 
pildamas isz jos degtine, o pik
ta Hyaeenta sotino savo akis 
baisia regykla, bet kad atėjo 
jai dabar mislis jog vtlika už
niusze ne del pasigailėjimo vai
ko vien del to, kad kol jis pas 
juos gyvena tur už ka gert iki 
soeziai, pastvėrė kibirą su van
deniu ir iszliejo ant apm.irusio 
kūdikio. Ta baisi kuracija bu
vo pasekminga, nes vaikas pra
žiūrėjo persigandęs ir atgijęs; 
szalto vandenio nepakako, pik
ta Hyaeenta pasems isz stovin- 
czio ant ugnies puodo karšto 
vandenio iszliejo taipgi ant 
vaiko kuris suvaitojo skaus
mingai ir pradėjo voliotis po

Gengsteris Pasidavė

s Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Anthony Brancato, 
gengsteris ir razbaininkas, 
Los Angeles ir Kansas City 
miestuose, savanoriai pasi
davė FBI policijai San Fran
cisco mieste, kai jis dažinojo 
kad FBI policija jo jieszko. 

asla isz skausmo. Sužeistas ma
žas kankintinis tylomis vaitojo 
bet tas nepatiko piktiem Iva- 
ovieziam.

— Uždaryk sunki! Suriko 
Petras, nes asz tave vėl until-' 
dysiu. {

— Inpilk jam in gerkle 
degtines? patarinėjo Hyaeenta.1

O, žiūrėkis da ko, suniurnė
jo Petras. Patiktu kamtlijai, 
bet patinka ir man paežiam.

Ir patvirtindamas savo žo
džius apžiojo bonkos kakla ir 
užrietos galva gere isz jos go
džiai, vartydamas baisiom pa
balusiom akimis.

— Pinigu kuriuos gauna
me už ta kanalija mums neuž- 
tektinai. Po velniu tas bostrys 
ėda kasdien kaip meitėlis reiks 
sumažini jam edala, tegul pa- 
alks kelias dienas, o bus švel
nesnis, o tu da nori ir arielkos 
jam duot.

Hyaeenta su apsiaustu ko
kia tai slaptybe veidu prisiki-Į 
szo prie savo vyro ir nuleistu 
balsu tarė:

— Žinai k a Petrai, užmusz- 
kim ta bostri, jog juomi nieks 
nesirūpina, nieks nežinos apie 
jo žuvimą, mums nereikės jo 
inaityt ir pinigai visi mums 
liks.

i Tie žodžiai girtuokli kaip 
elektriku dalypstejo, paszoko, 
iszsitiese ir .sušuko:

— Ne! Vaiks tur gyvent! 
Tur gyvent sakau tau, saugo
kis iszpildyt savo užmanymu, 
nes velniai tave ir mane paim
tu.

— Kvailas tik karta jau 
pamesk ta savo tikėjimą in 
velnius.

— Neiszmanai. N e ž i n a i, j 
boba, kas ta vaika mums pave
dė jei teip sakai. Jei vaikas 
mirs isz musu kaltes laukia 
mus szalto Sibiro kapai.

— Sakai man kas tau ati
davė vaika, bet jau pamirszau. 
Kam-gi vienok atidavė jei no
ri idant gyventu?

— Atidavė policmeistras jo 
didybes Caro artimiausese rodi 
ninkas. Kordov. Insake kad tu
rėsiu kada sveika vaika jam 
sugražint. Jo insakymai baisus.

Ai, tėvai, ar tik kartais Pehlen isztremtos Sibiran ir li-
nepakasa mums kas duobes, 
suvaitojo Hyaeenta. Gal poli
cija užsimanys dažinot kaip 
mes su vaiku apsieinam? Isz 
tikro Petrai ežia su tuo vaiku 
yra kokios dideles slaptybes!

— Žinomas dalykas atsake 
rimtai Petras. Ir palicmeistras, 
kaip manau, tese toliaus sužei- 
baves baisiom akimis, atidavė 
mum vaika, idant vargintume 
ji ir žudintume jo sveikata; nes 
kaip manau nori idant vaikas 
palengvele iszeitu isz szio svie
to. Gal tas ponasi laukia laiko 
kada reikalaus ta szunsgalvio, 
kas-gi žino ? Asz nežinau vien 
'žinau, kad insake saugot vai
ka.

Nelaimingas kūdikis da ne- 
iszsigyde isz savo žaizdų. Kas 
dien spardomas ir muszamas 
patiko vėl baisu pavoju.

Hyaeenta iszejo rytmetije in 
miestą ir gal užėjo in kareze- 
ma. Petro nebuvo. Iszeinant iszi 
stubos pririszo vaika spriszus 
užpakalije rankas ir paliko už
rakinus duris. Ant pryžedos 
kūrinos! ugnis ir malka nupuo
lus ant žemes padare name 
gaisra. Vaikas buvo artimas 
mirties: Roke kol galėjo kvapa 
atgaut, bet durnai apsvaigino 
ir apkvaitino ji.

— Dega, dega! Szaukta ap
link, ir visi bego gelbet savo 
turtą, o nieks nesirūpino vaiku 
kuris pritroszkintas durnais 

I nutilo pargriuvęs ' ant žemes.Į
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Troba jau stovėjo liepsnose ir 
liepsnos prasimuszusios lau
kan pro stogą iszleido isz vi
daus durnus. Kaip aniuolo sar
go ginamas kūdikis galėjo vie
toje kur liepsnos da nedaejo.

Tuomtarpu pribuvo gaisri
ninkai ir pradėjo gesinti gais
ra.

Mielaszirdiuga kokia ypata 
nepamirszo apie girdėta riks-j 
ma vaiko, bet palaike jau už 
sudegusi; pasakė vienok gais
rininku virszininkui kad tro
boje buvo vaikas.

Isznesztas jis be gyvasties, 
bet da atgydintas. Nieks neat- 
siszaukinejo prie vaiko ir Iva- 
novieziai tarsi prasmegę. Nu-' 
tarta vaika paimti in prieglau
da pamestininkam.

Kada dengtas juodas pažy
mėtas raudonu kryžium veži
mas palengvele pervaževes Pe
tersburgo ulyczias susilaikė 
prieš prieglaudos narna, ati
darytojas tarė:

— Gabeni vėl koki radini?
— Teip atsake vežėjas. Bet 

nepamesta radom, vienok isz- 
glebeta ta vaika isz deganezio 
namo. Gražus vaikutis, nors 
suvargintas labai ir negaliu to 
iszmanyt kad neiks ijeatsiszau- 
kia. Reikės. triūso ir laiko kol 
vaikas galės stot ant kojų.

— Ar teip pavojingai su
žeistas? Užklausė koks tai ge-

■ v ... • iras žmogus iszejes isz pnglau- 
dos apsisupęs puike skranda. !

— Sužeidimas nepavojin
gas, bet durnu prisirijo per į 
daug ir dabar apsvaigęs, kad 
vos gyvas.

— Tokiame karte reik kuo- 
veikiausiai paszaukt gydinto-' 
ji tarė nepažinstamas ’žmogus
ir paspaude priėjės prie duriu 
elektrikini knypkuti. Po tam 
priėjo prie yežiipo ir pagelbė
jo vežėjui inneszt vaika in tro
bos vidų.

Vaikas buvo pusgyviu: akiu 
neatidarinejo ir ka tik galima 
buvo suprast isz silpno gyslų 
plakimo, jog jame randasi da 
gyvastis.

Nelaikysim ilgiau skaityto- 
jaus nežinystoje kas buvo tas 
vaikas. Buvo tai sūnūs Marijos

kos atimtas nuo jos ir sugra
žintas in Petersburga, kur ati
duotas likos Ivanavicziam. 
Teip, tai mažas Valdimieras 
sūnūs didžio kunigaikszczio 
Konstantino, tai mažas kan
kintinis1 Cariszkos valdžios!

Dabar tas mažas kankintinis 
gavosi in gera vieta, kur globa 
buvo maloni ir žmoniszka.

Gydintojas apžvelgęs Valdi- 
miera persitikrino jog jam ne
gresia joks pavojus, kad prie 
geros priežiūros netrukus pa
sveiksiąs ir ne reikalaus ežia 
vargti tiek kiek vargęs. Bet 
reikėjo labai rūpestingos pri- 
žiuros, idant vaikui sugražint 
in sveikata.

Mažas Valdimieras atsirado 
kaip isz pragaro kaneziu isze
jes netikėtinai danguje. Czia 
nieks jo nekankino, nieks ne
baudė, ne negirdėjo keiksmu ir 
nekente bado; buvo pavalgy
dintas ir aprėdytas.

v v

Kada vaikas pasitaisė ir pa
stojo nepaprastimai mielu vai- 
kucziu jaunas mokytojas Sta
sys Luckas teip pamėgo vaika, 
kad ir laisvose nuo vaiku mo
kinimo valandose draugavo su 
vaiku besikalbėdamas ir 'be
mokydamas iszmintinga vaika 
kas tik kūdikiai yra reikalinga 
del iszvystimo jame mandagu- 
ma ir dorybes,

Jaunas mokytojas buvo žmo
gumi tikrai tikusiu prie tobu

linimo vaiku. Visi instaigos 
augytiniai ji labai mylėjo. Bet 
nebuvo jam ežia labai gerai, 
nors savo tarny^ta ir pareigas 
a 11 auk inejo k uopa veizdi ngia u- 
siai nors nesimokino kaip mo
kinant juos Luckiui besimoki
no tai vienok virszininkas arba 
direktorius priglaudos nebuvo 
užganėdintas, vienok stengėsi 
kaip nors iszraist priežastį del 
pavarvino- Luckio nuo mokyto
jos vietos.

Tula diena. Luckas buvo nu
lindęs ir susikrimtęs kadangi 
aplaike nuo direktoriaus pra- 
nėszima, idant po pasibaigimui 
mokslo lekcijų pribūtu pas ji, 
o žinojo, jog nuo direktoriaus 
'nieko gero jis tiketiesi negal. 
Noroms, nenoroms nuėjo idant 
iszpildyt savo virszininko rei
kalavimu. Direktorius pasvei
kino jauna mokytoji labai szal-' 
tai ir pasirodė teip begediszkuj 
kad nepaprasze nei sestie, tik! 
tuojaus niurkliu balsu prabilo:!

— Paskutiniu kartu per-’ 
serginejau tamsta idant pa-, 
mestum savo mokavima. Visai 
man nepatinka tamistos tas po-' 
piniszkas apsieitinejimais su! 
musu augintiniais. Czia tur 
but asztri prižiūrėjimai. Ne
auki e jame czia kunigaikszcziu 
nei bajoru, vien pamestus merg
vaikius, o tiems tiek daug 
szvelnumo isz tamistos puses] 
suteikiamo isztvirkys man 
juos visus. To nenoriu. Kaip Į 
tamsta czia pradėjai gaspado-j 
riant visi seni p’aprocziai turė
jo eit szalin. Nenaudojimas 
bausmes ka darai tamista yra 
blogiausiu dalyku. Pasekmes! 
tokio auklėjimo yra blogom. 
Atviriai ‘pasakius jei pats bu- 
cziau tarejes galėjimą tuojaus 
sekanezia diena bueziau ta
mista atstatęs nuo tarnystos, 
bet nelaime miesto valdyba pa
skyrė tau czia. vieta. Galiu vie
nok praneszti institucios val
dybai jog tamsta czia neesi rei-] 
kalingu.

— Ir tikiu, jog ponas di-i 
rektoriau savo praneszime pa-į 
sakysi tik teisybe, pertrauke 
Luckas degdamas rūstybe ant! 
to besažiniszko žmogaus.

— Teisybe, neteisybe, kas 
man do to, gana kad turėsim 
persiskirt.

— Ponas direktoriau, es
mių tvirtas persitikrinęs jog 
savo privalumu pareigas pil
dau teisingai, jeigu pritaikau 
szvelnuma prie tu nelaimingu 
vaiku tai ta darau del to, kad 
mes mokytojai iszdalies ypacz’ 
sziem nelaiminguoliam turime • 
užvaduot motina ir tęva, o 
gimdytojai netik baudžia savo
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vaikus, bet myli ir glamonėjo. 
Nuožmybe kuria tamista mėgs
ti ir reikalauji idant su kputu, 
o ne žodžiu mokycziau, gali po
nas paskirt ja Kazokam.

Direktorius kaip yla indur-
tas paszoko pajuodęs nuo rūs
tybes, bet lyg susivaldė ir tik 
paszymas savo deresziuota 
barzda pradėjo prikimusiu bal
su:

— Drįsti priesz mane di- 
rektori iszžengti su tokia drą
są. No, no, busi szvelnesniu, 
kad tomistai 'pasakysiu jog 
nors man tas ir nelabai lengvu 
buvo daigtu, bet isztyriau ta
mistos praeiti.

— BUS DAUGIAU —
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Jeigu kada eini in 
saliuna,

Turekie smulkiu, 
O niekad nerodykie 

stambiu,
Nes kita syk,

Yra tokiu pleisu,
Jeigu stambiu pinigą 

paduosi,
Tai jau smulkiu negausi. 
Jeigu už kvoteri iszgersi,

O penkinia paduosi, 
Tai jau reszto neregėsi.
Viename pleise užėjo 

tokia mada, 
Tai jau gana.

O jeigu reszto provisiesi, 
Tada vaikinia in kaili 

* gausi.*
Ten kur lllinojuje, 

Lietuviszkoje apygardoje, 
Dvi .szlapnoses užtikau, 

Ir ju darbus pamaeziau.
Ir kur taip buvo ?
Ugi bažnyczioje,

Taip apsiėjo,
Kaip kumeles,

O jus pus-galves,
Ar tai gražu taip 

daryti,
Bažnyczioje žmonis 

juokinti?
Negana, kad žmonis 

užkabinate,
Kaip pro grinezia, 

Eina in langus barszkinate. 
Jau norints Dievo name 

susivaidykite, 
1 Rožancziu sau kalbėkite, 

O jus pus-galves,
Grieszninkese, 

Dievas nubaus jus.
* * *

Ne vienas pribuvias
11D y pūkas ’ ’, 

Czion in Su vien. Valstijų, 
Tai da nežinp nieką,

O kita syk apie 
latrystia,

Gerai numano,’
Ba tuojaus eina 

jieszkoti namo,
Kur galėtu laika 

linksmai praleisti, 
Su czion buvusiais neapsileisti.

Bet jeigu kvailys,
Kaip negelis, 

Jeigu nieko nežino, 
Tai paskui ir varga 

pažino. • 
O giedos tiek pridaro, 
Jog kožnas nuo saves 

varo, 
Kaip neapteiktu dovana, 

Bus apie tokius gana.

:: JUOKAI ::

Pas Gydytoja
Gydytojas — Kas tau ken

kė?
Ligonis — 0, kenke, ken

kei
G. — Ar gali valgyti? •
L. — Galiu!
G. — 0 miegoti?
L. — Labai gerai!
G. — Ar kosti? r
L. — Ne!
G. — Tai ko po velniu at- 

ejei?
L. — Atėjau paskolinti pi

nigu! !

Teisybe
Matas — Del ko, kur gilus 

vanduo tai vis yra tykas?
Aleksas — Del to, jog te

nai moteres nesimaudo!

Parapijos bazaras gerai ėjo. 
Visi stalai ir staleliai buvo gra
žiai papuoszti. Jaunas kavalie
rius ėjo nuo vieno stalo prie, 
kito, visai neketindamas niekQ 
pirktis, tik pasižiūrėti. Prie 
vieno stalo graži mergina jam 
pasiulino: ,

“Ar pirktai cigaru ar ciga- 
retu?” . .

“Ne, acziu, asz nerūkau.”
“Tai gal szita gražia plunks-* 

na?”
“Asz neraszau.”
“Tai gal szitu skaniu saL 

dainių?”
“Asz nevalgau saldainiu.”
Jauna mergina jau kantry

bes neteko 'bet ji dar syki sten
giesi jam nors ka parduoti:

“Tai gal szito muilo pirk
tai?”

Jaunikaitis, paraudės ir nie
ko nesakęs nusipirko ta muilą.

Teisėjas White iszbare viena 
juoduką už tai kad jis buvo pa
likes savo žmona: “Žinai, ap
leisti savo žmona yra labai di
delis prasikaltimas,” sake Tei
sėjas, “asz- turėsiu tave labai 
nubausti.”

Juodukas, atsikreipęs in Tei
sėja, atsake: “Ponas Teisėjau; 
jeigu tu mano žmona pažintai, 
tai tu suprastai kad asz jos ne- 
apleidžiau, bet nuo jos pabė
gau. Asz ne esu apsileidėlis, liet 
pabėgėlis, kaip visi tie kurio 
pabėgo nuo Stalino.”

Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

The opportunity to save is yours—and 
in a big way. Our country is now in its 
second ten years with U. S. Defense 
Bonds. Looking ahead, here is how 
your Series E Bonds will add up—

$75.00 PLUS 10 YEARS į
EQUALS $100.00

$75.00 PLUS 20 YEARS į
' EQUALS $133.33 |

In 20 years you will receive 77 per cent 
more than cost price. Your U. S. De
fense Bonds are Better Than Ever. 
There is nothing to do. Just hold your 
Bonds and let them go on making 
money. That spells a better future for 
you and your country.

U. S. Treasury Department

- PLATINKIT “SAULE”
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— Dailus ir vesingas oras.
— Ateinanti menesi Potts*- 

villės Sudas turės užtektinai 
darbo, nes keletą szimtu Byliu 
turės atlikti.
; <?—'■ Seredoj pripuola : Szv. 
Girijako, o Tautine szvente 
Daiva. Taipgi ta diena 1940 
metuose Naciu lakūnai “Luft- 
■ivaffe” užsipuolė ant Anglijos 
iėz padangių; 1945 m., Rusija 
paskelbia kara priesz Japonus; 
1303 m., smarkus žemes drebė
jimas Žemaitijoje; 1940 m., Es- 
tonija, Latvija ir Lietuva yra 
Sovietu užimtos.

— Lenkai turėjo savo die
ni Lakeside parke Nedėlioję, o 
lialai turėjo savo diena Lake
food parke.

’ — Ketverge pripuola Szv. 
Jono Vianney ir Szv. Romano, 
o Tautine szvente Pilėnas. Ir ta 
diena:’ 1934 metuose Amerika 
intautina visa sidabrą ir pasa
ko kad už sidabrą ji mokės tik 
penkios deszimts centu; 1945 
m., antra atomine bomba pa
leistą ant Japonu, szita syki 
ant Nagasaki miesto; 1339 m., 
Kęstutis pergalėjo Mozūrus; 
1912 m., mirė auszrininkas An
drius Vieszteliauskas.
$ — Ponia Suzana Boczkaus- 
kiene, dukterys Teofilą ir Ele- 
hora nuo W. Malianoy Avė., 
tandasi Atlantic City, kurie 
praleis savo vakacija.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Šžv.Lauryno o Tautine szven
te. Laima. Taipgi ta diena: 
1945 metuose kai Japonai pa
mate ir pajautė tas atomines 
bombas, jie tuo jaus pasidavė ir 
karas baigtas.
j ,— Musu ' skaitytoja pon. 
Veronika Ragas isz Forest 
Hill, N. Y., lankėsi pas savo se
sute p. Ona Higgins, mieste, ir 
prie tos progos atlankė “ Sau
les”redakcija, taipgi savo te
veli Matiejusza Ragažinska, 
Gilbertone; savo pus-seseri 
Konstancija Ragažinskiute, 
Frackvilleje ir sesute, Adele 
Braduliene isz Shenadoryje. 
Pon. Ragas taipgi lankėsi savo 
drauges Atlantic City, N. J. — 
Acziu už atsilankymą.

Shenandoah, Pa. — Buvęs 
miesto gyventojas, Jonas Yes- 
kąlis, numirė Seredoje, Schuyl
kill Haven ligonbuteje. Gimęs 
Lietuvoj. Atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Paliko se
teri Viktorija Petuskiene isz 
Dubois, Pa. Likos palaidotas 
su apiegomis Szv. Ambrazo 
bažnyczioje ir palaidotas in pa
rapijos kapines Schulykill Ha- 
v6n.

Mt. Carmel, Pa. — Senas 
“Sžtules” skaitytojas Jurgis 
Karaseviczius, nuo 319 S. Pop
lar uly., numirė Seredos ryta, 
po trumpai ligai. Velionis gi
mė Lietuvoje, atvyko in Su- 
vien. Vals., daugelis metu atgal 
in Wilkes-Barre, po tam in 
Shenadoryje, o 1908 metuose 
persikraustė su savo szeimyna 
in Mt. Carmel. Velionis buvo 
angliakasis per daugelis metu, 
o paskutini karta dirbo Reli- 

, ance kasyklose. Paliko didelia
me nubudime savo paezia; ke- 

sjturis Siinus: Juozą ir gerai ži
noma biznieri Joną, mieste, 
Leonarda isz New York ir Al
iena : isz Philadelphia; trys 
dukterys : G. Menkiene, Colum
bia, Helena Hatzeliene, mieste 
ir E. Baueriene, Philadelphia. 
Velionis prigulėjo prie Szy. 
Kryžiaus parapijos. Amžina 
ĄtilsiL—______L_____
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New York. —- Kaip jau buvo 
praneszta spaudoje kuomet 
paminklo statymo komisija 
ruoszesi vykti in New Yorko 
miesto Parku Instaiga praszyti 
tinkamesenio paminklo musu 
lakūnams Dariui ir Girėnui.

Taigi, Birželio (June) 27 d., 
ryto, meta kviesti ir nuskirti as
menis rinkosi .prie Parku-De- 
partmento namo New Yorke, 
pribuvo: Prelatas Jonas Bal
konas, Komiteto Pirmininkas, 
Jonas-Szaltis; Vice-Pirmininke ! 
Brone Spudiene; dailininkas, 
A. Gilmanas ir Finansų Sekre
torius; Advokatas Steponas 
Briedis, Jr. Parku Komisionie- 
riaus p. Robert Moses ir atsto
vas p. Cormier mandagiai mus 
priėmė įpuoszniom pasitarimo 
kambaryje. Apžiurėjas musu 
dailininku pateiktus paminklui 
pieszinius pastekejo, jog kiek 
vienas isz sziu kuriniu pastaty
ti kainuotu iki $20,000.00. Ir 
pasiūlė priimti žema paminklą 
su vėliavos stiebu (flagpole) 
kurio pastatymas nei puse 
stmios nekainuotu, žinoma 
gal skoni ir iszdirlbyste.

Szio paminklo atvaizdas
kis: 6 pėdos taip ir taip ploczio 
prie grindinio pastatys kiek 
siauresnis 4 pėdu aukszczio pa
ilsinote granito; gali būti ke
turkampis, apvalus, kampuo
tas, ar trykampis ant vieno szo- 
no telpa užraszai iszkalti in 
granitą arba ant metalines tob- 
lyteles. Isz szio kamieno iszeis 
apvalas 45 pėdu aukszczio plie
ninis stiebas, kurio virszuneje 
plevėsuos Amerikos vėliava. O 
svarbiuos nuotikiuos ir Lietu
vos vėliava 'butu galima iszkel- 
ta greta Amerikoniszkos (su 
gautu leidiniu). Szios ruszies 
paminklas reiksztu symbola ne 
vien Lietuviui bet kiek vienam 
praeiviui ir placziai miesto 
apylinkei. — J. S.

London, Anglija. — Žinios 
pranesza buk Anglijos kara
liaus duktė, kunigaikszte Elz
bieta ir josios vyras kuni- 
gaiksztis isz Edinburgho, at
vyks in Amerika, Spalio (Oct.) 
menesio, kurie svecziuos pas 
Amerikos Prezidentą H. Tru- 
mana ir szeimyna apie Spalio 
24-ta diena.

tos
pa-

to-
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LIETUVIU DIENA 
... Lakewood Parke,... 

15-ta Diena Rugpiuczio - Aug.

penkiolikta diena, Lakewood 
Parke.

Jeigu nežinote kur tas Lake
wood Parkas randasi tai tik 
pasiklauskite bet kurio Lietu
vio isz mainu. Jis gal nežinos 
kur jo parapija ar jo bažnyczia 
randasi, bet, jeigu jis yra ver
tas to Lietuvio vardo, jis gerai 
žinos kur tas parkas randasi ir

grynu mokslu. Jie pataria vi- 
siszkai panaikinti visus spor
tus, o ypatingai futbole tokio
se akademijose, ir tada studen
tai labiau rūpinsis mokslu ne
gu savo raumenų jiegomis.

Szitie studentai, kurie dabar 
yrą intarti kad jie neteisingai

MAHANOY CITY, PA. —
Lietuviu Diena, Lakewood 
Parke, Rugpiuczio (Aug.) pen
kiolikta diena, sziais metais
bus isz tikro diena, kuria visi kur per Lietuviu Diena visi 
Lietuviai ilgai atsimins ir ne Lietuviai susirenka.

Pragrama prasidės antra va
landa po pietų. Bus dainų, dai
nužių, orkiestru, szokiu, pra
kalbu ir tikrai Lietuviszku pa- 
vaiszinimu. Lauksime susieiti 
ir susipažinti Lietuviu Dienoje 
Lakewood Parke. Iki pasima
tymo, likite sveiki, linksmi ir 
trezbi. O Lietuviu Dienoje 
viens kitam sveikinsime: Sudie 
razumelis!

greitai pamirsz.
Dainininkių, Lietuvaicziu 

bus isz visu musu miesteliu,

Panele Maryte Kralikaite

SKANDALAS
KARISZKOJ

AKEDEMIJOJE

prasiszoko ir jie stengiasi kaip 
nors iszsisukti., '

Amerikos valdžia dar nieko 
nesako ka ji ketina daryti, nes 
nenori kad Czekai isz anksto 
dažinotu, bet tas Amerikos ty
lėjimas baugina Czekus.

Jeigu tik kiti Tautu Sanjun- 
iszlaike savo kvotimus, sako gos krasztai pritartu Amerikai 
kad taip buvo daroma per dvi- tai Czekai atsidurtu tarp vel- 
deszimts ar trisdeszimts metu, 
kad profesoriai ir Akademijos 
virszininkai apie tai visados ži
nojo, bet dabar, del kokios te
nai politiszkos priežasties, jie ka gali sustabdyti visus Czeku 
nori visai nekaltus studentus eroplanus, kurie lekia skersai 
nubausti, už tai kad jie nori sa
vo pagieža ant ko nors iszlieti.

DERYBOS
NUTRAUKTOS

RAUDONOJO 
KRYŽIAUS KLAIDA

nio ir meszkos!
Yra keleriopi budai, kuriais 

Amerika gali priversti Czekus 
praszyti susimylejimo. Ameri-

PHILADELPHIA, PA. — 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
yra po visa svietą pagarsėjęs 
ir atsižymejes su savo miela- 
szirdingu darbu visokiose ne
laimėse. Žmones mielu noru 
Raudonajam Kryžiui aukoja 
pinigus, nes jie žino kad tai ge
ras darbas.

Bet kaslink tvarkos ir surė
dymo, visi to Raudonojo Kry
žiaus vadai dar turi daug ko

kurios visiems parodys, kad 
mainieriams nėra jokio reika
lo parsitraukti isz kitu miestu 
svetimas dainininkes. Mes ežia 
mainose turime gana visokio 
artistiszko gabumo, kad mums 
nereikia skolintis ar praszytis 
kad kiti svetimi mums padėtu.

Szitu dainininkių tarpe bus 
Panele Maryte Kralikaite, isz 
Saint Clair miestelio. Panele 
Maryte Kralikaite yra musu 
apylinkėje jau gana pragarsė
jus ir atsižymeus. Ji per ketu
rias ar penkias dienas per ne- 
dele dainuoja per WPPA AM- 
FM radija. Panele Kralikaite 
dainuoja Anglu ir Lietuviu 
dainas, daineles.

Ji stengiesi investi Lietu- 
viszka programa per ta radijo 
stoti keli menesiai atgal, bet 
Lietuviai mainieriai dar rodos 
nesusiprato reikalo ir naudos 
savo Lietuviszka programa tu
rėti mainose. Bet dabar jau pa
sirodo, kad mažu pamažu, jie 
jau ima suprasti ir ima remti 
Paneles Kralikaites pastangas.

Panele Maryte Kralikaite 
tik ant tu sanlygu sutiko pa
dainuoti per Lietuviu Diena, 
kad ji po tam gales tuojaus va
žiuoti in New York miestą, kur 
ji per visos Amerikos radijo 
bangas suspėtu pribūti ir pa
dainuoti.

Ji labai gražiai Lietuviszkai 
kalba ir dar gražiau dainuoja. 
Ji sutiko per Lietuviu Diena 
dovanai, už dyka padainuoti, 
kai jai buvo paaiszkinta kad 
visas Lietuviu Dienos pelnas 
eina Seselems Vienuolėms.

Apart Paneles Kralikaites 
bus dar penkios ar szeszios Lie
tuvaites dainininkes ir net dvi 
orchestros. Whitey orkiestra 

niu jautrumą. žmogus, koi gi- ^ra lietuviszka orkiestra isz, 
liai jauezia, tol moka kimiai Girardvilles, kuri moka polkas 
mastyti, dirbti didelius darbus,1 Poruoti taip kaip jusmekados 
aukotis. Juo mažiau žmogus 
jauezia, juo mažesnis jis yra 
žmogus.

KAREIVIS PABĖGĖS 
ISZ VAISKO; NUŽU

DĖ SAVO TĘVA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ke kad jis ji dabar veža atgal 
in armija, isz kur jis buvo pa
bėgės.

Leitenantas John Golden sa
ko, kad armijos policija buvo 
ta kareivi pasiuntas in Fort 
Leonard Wood, bet kad jis nuo 
traukinio nuszoko ir pabėgo. 
Jis pats stojęs, savanoriu in 
vaiska.

— Auksztai vertinu žmo
nių jautrumą. Žmogus, kol gi-1

negirdejote polkos. Szita or- 
kiestra taip jums padus paku
tens, kad jus negalėsite isztri- 
vuoti; turėsite szokti ar nors 
pritarti. Mainieriu Lietuviu 
Diena, kas metai pripuola Rug
piuczio penkiolikta diena. Tai 
yra iszeivijos Lietuviu metine 
szvente, per kuria nei vienas 

Tegu klebonas. Buk malonus ir Lietuvis, Airis ar kad ir Žydas 
iszkrypeliams. Ne lazda ir ko- ta diena nedirba, bet szvenezia 
neveikimais. Mokytojas atver
tė isztvirkelius ir sukezius.

— Moteriszke, susidaranti 
isz trijų gaivalu: Kūno, sielos 
ir apdaru...... _________

— Mes tik ta galime gerai 
suprasti ir giliai atjausti, ka 
patys esame pergyvene.

— Nedrysk žmonių barti.

su mumis. Taigi mes ir jus 
kviecziame atsilankyti, pasi
žiūrėti, pasiklausyti ir pasisve- 
czioti ir pasilinksminti. Tik ne- 

:j?.amirg2kite_ Rugpiuczio Aug.

WEST POINT, N. Y. — De
vynios deszimts studentu Ame
rikos Armijos Kariszkoje Aka
demijoje, West Point, N. Y., 
dabar yra grasinami su prava- 
rymu isz to akademijos, už tai 
kad jie buvo sugauti, per kvo
timus, neteisingai atsakydami 
in klausymus. Jie kitu savo 
draugu buvo pasiklausė ir bu
vo slaptai pasižiurę j e in kny
gas del atsakymu in tuos atsa
kymus per kvotimus.

Kariszkoje Akademijoje vi
si studentai yra laikomi ant sa
vo garbes, ir net per kvotimus 
profesorius, mokytojas ju ne
prižiūri. Akademijos nusista
tymas yra tokis, kad kiekvie
nas studentas tenai stovi ant 
savo garbes.

Kai szitie studentai buvo su
gauti neteisingai pasielgiant 
per kvotimus, Akademijos vir- 
szininkas paskelbė per laik- 
raszczius kad visi jie bus isz 
Akademijos pravaryti.

Szitokis vyriausybes pasiel
gimas visus nustebino ir dau
guma supykdino.

Visi gerai žino kad jau per 
metu metus tokis studentu pa
sielgimas buvo žinomas ir 
jiems buvo dovanotinas. Bet 
dabar tik sykiu, be jokios prie
žasties virszininkai užsipuolė 
ant keliu studentu ir dabar no
ri juos nubausti.

Tu studentu tarpe randasi 
vaikai, sūnūs labai intakingu 
tėvu Vaszingtone. Szitie ju tė
vai dabar netylės, bet pareika
laus kad pats tos Akademijos 
virszininkas pasiaiszkintu.

Dauguma valdžios virszinin- 
ku sako kad ežia yra politisz- 
kas atkerszinimas. Laikraszti- 
ninkai sako kad visa tai prasi
dėjo, kai kariszka akademija 
buvo pradėjus samdytis sporti
ninkus, futbolininkus, ir isz ju 
buvo pareikalavus kad jie ne 
tik praktika del futboles eitu, 
bet tuo paežiu sykiu augsztai 
stovėtu mokslu srityje. Tokie 
sportininkai neturi gana laiko 
paszvesti mokslui, jeigu jie tu
ri tiek daug laiko paszvesti 
sportui.

Kiti laikrasztininkai sako 
kad ežia nieko dyvai. Jie sako, 
kai visokios suktybos ir mela
gystes ir vagystes ir vagystes 
dabar paaiszkeja Vaszingtone 
musu valdininku tarpe, tai ko 
gero galima laukti isz paprastu 
studentu. Jie kaltina Armijos 
kariszkos akademijos tvarka. 
Jie sako kad dabar ir musu ka
riszka akademija labiau rūpi
nasi futbole ir sportu, negu

TOKYO, JAPONIJA. — 
Generolas Matthew Ridgway, 
Tautu Sanjungos Komando- 
rius nutraukė visas derybas su 
Komunistais Korėjoje, kai jis 
dažinojo kad tie Komunistai 
buvo pasiuntė ir pristatė savo 
armijas toje vietoje kur dery
bos buvo vedamos.

Jis sako kad Komunistai yra 
sulaužė visas savo prisiekas. 
Jis toliau sako kad jokiu dery
bų nebus vedama tok, kol tie 
Komunistu kareiviai pasiliks 
Kaesong mieste.

Matyti kad Komunistai, del 
kokios ten priežasties nori su
vėlinti, atidėti derybas. Iszro- 
do kad jie ko nors laukia, ar tai 
žodžio isz Sovietu Kremlino, ar 
tai savo nauju armijų isz Kini
jos.

Komunistai Korėjoje vėl 
trukdo musu laikrasztininku 
darba. Jie dabar yra uždraudė 
musu laikrasztininkams trauk
ti paveikslus. Matyti Komunis
tai nenori kad musu laikraszti
ninkai mums parddytu, kaip 
žmones gyvena ir vargsta po 
Komunistiszka valdžia. Bet 
musu ląikrasztininkai nieko 
nepaisindami, traukia paveiks
lus ir pasiunezia savo laikrasz- 
cziams.

Dabar Tautu Sanjungos at
stovai pasitraukė isz tu derybų 
ir laukia žodžio isz Komunistu. 
Jie nebegrysz ir tas tarybas tol, 
kol Komunistai laikys savo ar
mijas Kaesong mieste.

TRYS KAREIVIAI
SUIMTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vakarine Vokietija. Pragos . .... __ . ..., . . _ ° pasimokinti. Vadai pasielgia,eroplanai m Paryžių, Roma,.
Londoną ir Skandinavija turi 
skristi skersai Vokietija. Jeigu 
Amerika szituos eroplanus su
stabdytu, Czekams butu gyva' 
beda. Ir Czekai visa tai gerai 
žino.

Kita priemone butu visiems 
Tautu Sanjungos krasztams 
nutraukti prekyba su Czekais.Į 
Czekai badu imtu mirti už ke
liu sanvaieziu. Czekai su Ame
rika veda prekybos bizni už 
septynis milijonus doleriu per 
metus.

Amerikiecziai laikrasztinin- i 
kai pataria musu valdžia isz 
mesti Rusijos “Tass” kores
pondentus isz Amerikos ir vi
sus juos uždaryti anapus tos 
plieno sienos.

Ka Amerika darys, dar nei bes draugystėms duoti, 
mes nežinome. Bet tas nežinoji- kiekvienai pavieniui.
mas dabar baisiai baugina Cze-

I kus, kurie mato kad jie ežia 
prasiszoko.

kaip kokie baisus ponai ar dik
tatoriai, insakydami atskiroms 
kuopoms kaip ir ka jos turi da
ryti, veikti ir aukauti ir auko
ti.

Jie turi suprasti kad visi 
miestai nelygus, kad aplinky
bes pakeiezia, permaino visa 
tvarka. Vienas miestas ar vie
na kuopa gal nori ir gali vie
naip rinkti pinigus, kitas mies 
tas kitaip. Tai atskiru kuopu 
reikalas ir dalykas, ir ežia po
nams ne vieta kisztis.

Jeigu Philadelphijos Raudę- 
nojo Kryžiaus kuopa nori pri
sidėti prie Bendro Fundo, kaip 
ji dare pernai, tai ežia Phila
delphijos dalykas. Philadelphi
jos žmones pareiszke kad jiems 
geriau sykiu visoms labdary- 

negu

KUNIGAS RENGIASI 
ŽENYTIS
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kuris buvo susineszas su dvi- 
deszimts-vieno meto Amerikie
te, ir su kuria jis dabar rengia
si apsiženyti.

Szita Amerikiete, geltuon
plauke Claire Young nusekė 
net isz Chicago, Ill., Su vien. 
Vais., in Milana, Italija, paskui 
szita jauna kunigėli.

Ji buvo patupdinta in kalėji
mą kai ji vienam Italijos poli- 
cijantui per žanda reže. Ji bu
vo jau iszsižadejus Amerikos 
pilietystes, kad galėtu iszteketi 
už to kunigėlio. Ji teipgi buvo 
pareikalavus isz. Amerikos 
konsulato rasztu pavelinaneziu 
ja iszteketi už Italijono.

Keturios deszimts trijų metu 
Kunigas Negrini buvo misijo- 
nierius Kinijoje.

Jiedu susitiko ir insimylejo 
kai jis buvo atvažiavęs in Ame
rika rinkti auku. Jos tėvai 
stengiesi sustabdyti ja, aisz- 
kindami policijantams kad ji

Ir nežiūrint kokie dideli tie 
Raudonojo Kryžiaus Ponai 
stat osi, ežia ne j u dalykas, ne 
ju biznis. Jie neinsakys kaip ir 
kur žmogus savo pinigus au
kos.

Dabar daug darbininku atsi
sakė dirbti Raudonajam Kry
žiui kaip tik už tai kad tie Rau
donojo Kryžiaus centro didž
poniai jiems insako kaip, kada 
ir kur daryti rinkliavas.

“Jau beveik laikas visiems 
tiems ponams suprasti, kad vi
sos tos szimteriopos rinkliavos 
žmonėms insipyko ligi gyvo 
kaulo. Tikslas gal ir geras, bet 
per daug tu tikslu, per daug tu 
rinkliavų! Ir tie Raudonojo 
Kryžiaus ponai turėtu atsimin
ti ir suprasti kad dauguma mu
su pargryžusiu isz karo karei
viu ne labai daug ka gero pa
sako apie Raudonojo Kryžiaus 
mielaszirdingus darbus ant ka
ro lauko!” 'A

TITO PATARIA 
LENKAMS

sus tris patupdino in kalėjimą 
ir kaltina juos už tos mergaites 
užsipuolimą, apmuszima ir isz- 
niekinima.

Visi trys prisipažinsta, bet ne pilno proto. Ęet tėvai nieko 
aiszkinasi kad jie buvo gerokai negalėjo padaryti.
iszsigere ir nežinojo ka jie da
re. Policijantai dabar nori su- kai jam buvo uždrausta Mi- 
žinoti, kur jie gavo pirktis to szias laikyti ir kitas kunigo pa- 
gerimo, nes nei vienas isz ju 
nėra pilnu metu.

Kai jis buvo paszalintas, ir
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LAIKRASZTININKAS 
NELAISVĖJE
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reigas eiti, Luciano Negrini, 
pasakė kad jis dabar yra lais
vas ir gali ženytis su geltuon- 
plauke Young.

Amerikos konsulatas sako 
dar jam nebus taip lengva ta 
geltuonplauke vesti, nes dar 
randasi daug kliueziu su Itali
jos valdžia. Bet buvęs Kuni
gas Negrini sako kad jis praei-Amerikieczius, ir dabar var

giai Amerikos valdžia kisz tyje daug kitiems padėjo ir pa
tiems Komunistams kyszius, tarė, ir dabar jis yra tikras kad 
pinigus. jis ir pats sau gales susirasti

Czekai pamirszo kąd jie la- 1'"'5 ' x
bai turi remtis ir pasitikėti ant
kitu krasztu del savo pramones
ir net del savo gyvavimo. • |

Jeigu Amerikos valdžia da- jai kad nuo tavęs priklauso 
bar tik užsimotu tai kiekvie- “Saules” ateitis; Ar ja skaity- 
nam Czekui kiszkos sudrebėtu? SL ja indomausies, ar laiku at- 
Czekai jau dabar mato kad jie. silyglnsi, ar ja paremsi!

būda visoms toms kliūtims nu 
galėti.

Atsimink! Mielas Skaityto-

versti Komunistiszka valdžia.
Isz Vengrijos buvo iszveszta 

i net penkios deszimts tukstan- 
cziu žmonių, ant kuriu Komu
nistai negalėjo pasitikėti.

Rumunijoje teipgi neramu.
Paczioje Rusijoje, Sovietu 

laikraszcziai mums pranesza, 
penkiolika augsztu karininku 
buvo suszaudyta, už tai kad jie 
nebuvo savo krasztui isztikinii. -• .. •w. ’ •

In Lenkija Stalinas buvo 
priverstas pasiunsti savo iszti- 
kimiausi Generolą, Marshal 
Rokossovsky, kad jis suvaldy
tu Lenkijos armijas, ir,kad ar
mija nesukiltu priesz ta Komu
nistiszka valdžia.

Butu baisiai sunku tiems 
žmonėms sukilti priesz tuos 
razbaininkus, kurie laiko lazda 
ir karabina, bet kai nesantaika 
kaip kokis vėžys ima griaužti 
isz vidaus, tai tada kad ir ga
lingai Rusijai gresia pavojus, 
ne isz kokio prieszo isz užsie
nio, bet isz vidaus.

I


