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Isz Amerikos Karas Korėjoje

POTVANIAI
CALIFORNIJOJE

SAN FRANCISCO, CALIF. I 

— Potvaniai užseme daug 
miestu sziaurineje Californijos 
dalyje.

Viesulos ir didi lietus užda
re garsinga Golden Gate tilta 
per tris valandas.

Anglijos Konsulo, trisde- 
szimts tukstaneziu doleriu ver
tes namai, buvo visiszkai nu- 
neszti nuo kalno apie szimta 
pėdu ir visai sunaikinti.

Konsulas su savo szeimyna 
buvo perspėtas kad tenai pavo
jinga, ir visi jie buvo iszsi- 
krauste.

Sonoma, mieste, apie trisde- 
szimts penkios mylios nuo San 
Francisco miesto, vanduo buvo 
trijų pėdu gilumu. Dar nežino
ma kiek ežia iszkados yra 
daryta.

pa-

22 ŽUVO ERO
PLANU NELAIMES!-

r f

ARCZIAU PRIE
TAIKOS KORĖJOJE

“i—
KORĖJA. — Komunistu at- 

! stovai dabar, . rodos, sutinka 
ant keliu taikos ar paliaubų 
reikalavimu, ir galimas daig- 
tas kad bus galima prie kokios 
tvarkos prieiti dar priesz Ka
lėdas.

Iki sziol Komunistai nesuti
ko insileisti Tautu Sanjungos 
atstovus peržiureti ir patikrin- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SZESIOS AUKOS AN

Amerikiecziai Marinai Ko
rėjoje iszkrapszto viena Ko- 
rieti isz mažos bakūžes, isz 
kur jis szaude in Amerikie- 
czius. Tik jo kojos tarpdu
ryje matyti. Marinai ji nu
galabino, bet dar atsargiai

artinasi, nes jie nežino ar jis 
tenai vienas buvo ar su drau
gais. Szitaip musu kareiviai 
ir Marinai kas dien kariau
ja, viena po kito prieszo ka
reivius iszvalo isz miestu ir 
miesteliu.

EGIPTIECZIAI
PASITIKI RUSIJAI

WASHINGTON, D. C. —
Pratybinis DC-3 eroplanas nu
krito netoli Denver miesto, Co
lorado valstijoje, ir trys žuvo. 
Diena priesz tai tik deszimts 
myliu nuo szitos vietos kitas 
B-29 bombneszis buvo nukritęs 
ir sudužęs.

Per dvi dienas dvideszimts 
du žmones žuvo croplanu ne
laimėse. Tas B-29 bombneszis, 
krisdamas pataikė in kelis na
mus; asztuoni lakūnai žuvo, 
szeszi kiti buvo sužeisti ir vie
na moteriszke ir vienas darbi
ninkas.

Evansville mieste, Indiana 
valstijoje, trys lakūnai užsi- 
musze, kai ju C-45 eroplanas 
nukrito ir sudužo. Jie skrido 
per lietu, audra ir ūkanas.

Jau antra syki eroplanas pa
taikė in Denver miesto namus. 
Septyni lakūnai žuvo Rugsėjo 
dvideszimt septinta diena, 1943 
metuose kai ju B-24 Liberator 
kariszkas bombneszis sudaužė 
ir uždege tris namus.

Dvieju inžinu Laivyno ero
planas sudužo ir sudege in Pen
sacola, Florida. Szeszi žuvo.

Netoli Evansville miesto, In
diana, kitas eroplanas nukrito 
ir sudužo. Bet jis buvo su- 
triuszkintas in tokius mažus 
szmoteHus, kad nebuvo galima 
dažinoti kiek žmonių ant jo bu
vo. Policijantai tik viena lavo
ną rado.

Keli kiti maži eroplanai nu
krito ir sudužo ir keli žmones 
žuvo. Eroplanu kompanijos at
stovai dar negali iszaiszkinti 
kas ežia atsitiko kad tiek daug 
tu eroplanu nelaimiu ant sykio 
teveik po visa musu kraszta, j 
bet jie spėja kad audros, pūgos 
ir miglos daug prisidėjo.

Ugniakalnis Iszsi- 
liejo 2,000 Žuvo 
Camiquin Salos

Stepinac PaArkivyskupas
leistas Isz Kalėjimo Yugosla

oZ/lSolvu A-VJivvo /11N" • o • ra—v « • • • M F & ¥
apus geležines vijoje; Lgiptiecziai Nestos In

SIENOS

VIENNA. — Szeszi labai 
augszti ir intakingi Komunis
tu Partijos vadai, patys tapo 
aukomis.

Laszlo Rajk, Vengrijos Ko
munistu Partijos Vyriausiasnuimsiu rarujos vyriausias

FutbolesLoSzifflO Auka pasiuntinys ir buvęs Užsienio 
Ministeris, pasmerktas Rugse-

TURKIJA. — Turku val
džios atstovai sako kad ju 
kraszto valdžia nemato jokio 
reikalo sudaryti Vidur-Rytu 
Vienybe, kaip yra sudaryta At- j 
lanto krasztu Santvarka.

Egiptiecziai sako, kad Sovie
tu Rusija yra jiems davus savo 
žodi kad’ji nesikėsina ant Vi
dur-Rytu ir nieko isz tu krasz
tu nenori, kaip tik gražiai su
gyventi.

Jie toliau aiszkina, kad Ara
bai tarpu saves turi gera ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Baisiai Sumusztas

jo (Sept.) menesyje, 1949 me
tuose. Jis buvo intartas kad 
buk jis remia ir gelbsti Yugo
slavijos Tito. Buvo pakartas.

Generolas Marian Spychal- 
ski, buvęs Lenkijos Apsaugos 
Vice-Ministeris, intartas kad 
jis savo vyresniemsiems nebu- i 
vo praneszes apie szpiegus ir 
sznipus. Jis dabar laukia teis- j 
mo ir pasmerkimo.

Wladyslaw Gomulka, buvęs 
Lenkijos Pasiuntinys, intartas, 
kad jis buvo nukrypės per toli 
in desziniaja puse, yra iszmes- 
tas isz Komunistu Centrines 
Komisijos ir dabar laukia teis
mo.

Traicho Kostov, Bulgarijos 
Pasiuntinys, intartas kad jis 
norėjo atpleszti Bulgarija nuo 
Sovietu Rusijos ir susidėti su 
Yugoslavija. Buvo pakartas 
Gruodžio menesyje, 1949 me
tuose.

Vladimir Clementis, buvęs 
Czekoslovakijos Užsienio Mi
nisteris, uolus Komunistu va-

AI? VIVVClf IIP A das, buvo intartas už priesz AKR1V IdKUI Aj vaIstytine veikla; pradžioje 
--------  sziu metu. Dabar laukia teis- 

BELGRADE, YUGOSLAVI- m0.
JA. — Yugoslavijos valdžia' Rudolf Slansky, Czekoslova- 
pranesza, kad Arkivyskupas kijos Pasiuntinys ir buvęs Cze- 
Aloyosius Stepinac yra paties ku Komunistu Partijos vadas 
Tito paleistas isz kalėjimo, ir 
jam viskas dovanota.

Arkivyskupas Stepinac buvo 
suaresztuotas Spalio menesyje, 
1946 metuose ir nuo to laiko 

j buvo kalėjime.
' Viso pasaulio Katalikai, per 
i Amerikos valdžia jau ilgai bu
vo reikalave kad jis, butu pa
leistas.

Dabar, kai Tito nori dar vis; 
daugiau pinigu ir ginklu isz 
Amerikos, jis jautiesi privers
tas ta Arkivyskupą paleisti.

Ronnie Nanini, studentas 
in Fremont High School, Ca- 
lifornijoje, pasimirė, kai jis 
tuvo sužeistas per futboles 
loszima in Oakland miestą. 
Kai jis buvo sužeistas dak
tarai nemislino kad tai taip 
pavojingai ir jo visai nepri
žiūrėjo, kol dažinojo kad jis 
jau mirszta.

PALEIDO

Vidur-Rytu Santvarka; Ameri
ka Pareikalauja Savo Lakūnus 

Isz Vengrijos
Laimėjo Augszta

Garbe

Leon Jouhaux, Prancūzas 
ir darbininku unijos vadas, 
laimėjo augszta Nobel, tai
kos garbe už savo pasidarba- ■ 
vima tarptautinėje taryboje 
del Europos taikos. Su ta 
garbe eina ir $32,500.00. 
Szita garbe yra kas metai 
kuriam atsižymėjusiam žmo
gui suteikiama.

CHATHAM, ANGLIJA. — Autobusas 
invažiavo in mokiniu eiles, kai jie visi ėjo 
isz mokyklos in Karaliszko Laivyno Arse
nalą, pasimokyti kumsztyniu.

To autobuso draiverys, keturios deszimts 
metu dirbės tai vienai autobusu kompani
jai, George Sampson, butu gavės garbes 
ženklą, už iszvairavinima autobusu per dvi- 
deszimts-penkis metus be jokios nelaimes.

Anglijos valdžia sako, kad tai baisiau
sia to kraszto nelaime a n t vieszkeliu ar 
ulycziu. Tik viena kita nelaime buvo ant 
vieszkeliu, kai 1947 metais autobusas su
dužo in namus in Holmfirth miestą, York
shire. Tada devyni buvo užmuszti.

Niekas, rodos, dar negali iszaiszkinti, 
kaip tokia baisi nelaime atsitiko!

Masaichi Kobayashi, mar- 
szkiniu fabrikantas, New 
York mieste, buvo baisiai su
musztas kai trys razbainin- 
kai ant jo užsipuolė ir ji ap
vogė. Jie rado tik asztuonis 
dolerius jo kiszeniuose ir gal 
už tai taip inpyko ir taip bai
siai ji sumusze.

BELGRADE, YUGOSLAVI
JA. — Yugoslavijos valdžia

AMERIKA REIKAU- 
JA SAVO 4 LAKUNU 

ISZ VENGRIJOS

Skaitykit “Saule”

HIBOKHIBOK UGNIAKALNIS - VULKANAS 
ISZSILIEJO - MIESTELIAI ISZNAI- 

KINTI, MIESTAI SUGRIAUTI - 
2,000 ŽMONIŲ ŽUVO, DAUG 

LAVONU SURASTA, ANT 
CAMIQUIN SALOS

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia yra prane- 
szus kad ji tuojaus pasiims 
asztru laiszka Vengrams ir pa
reikalaus kad Amerikos ero-; 
planas ir Amerikiecziai laku-I. 
nai butu tuojaus sugražinti. j JO 

Tas musu eroplanas su musu 
lakūnais buvo priverstas nusi-1 
leisti Vengrijoje, kai jis pakly-j ŽHlOfllU J 311 yi’3 ZUVC 

^skrisdamas in Yugoslav!,^ gaĮjngas

Vengrijos Komunistiszka (Vulkanas) be jokio perspėjimo iszsi- 
  _ jj lakūnai Jie jo. Philippinu Raudonasis Kryžius jau 

atstovavęs paeziame Kremline. važiavo in talka tiems, kurie ypa SUrinkeS 169 ISVOIHI 
"KT i z-1 Ta TT/1 1 nUl T"> 1 A m______________ i TZ" » ___   *

suaresztuotas Lapkriczio 
(Nov.) menesyje, 1951. Intar- 
tas už iszdavikyste ir sznipine- 
jima, dabar laukia teismo. Net 
ir Komunistai Czekoslovakijo- 
je baisiai nustebo kai jie isz-' 
girdo apie savo vado intarima.

Slansky nėra paprastas Ko-1 
munistas, jis yra augsztus 
mokslus iszejes Maskvoje ir 
Kominterne, ir gyveno Mask
voje nuo 1938 iki 1944 metu, valdžia užsispyrus ginasi 
Jis du sykiu savo partija buvo kydama kad tie musu 1

Niekados nebuvo jokios abejo
nes apie jo isztikimuma Ko
munistu partijai.

prieszinasi Komunistams ir 
jiems veže daug reikalingo ta- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MANILA,
Kryžiaus 

pranesza kad

PHILIPPINA1. 
ir kitu 
daugiau

Raudono- 
dtaugiju virszininkai 
kaip du tukstaneziai 
ant Camiquin Salos, 

Hibokhibok Ugniakal-

Tos saleles iszsigande gyventojai dabar
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Tieji, kurie klausia visokiu 
patarimu ir praszo kad jiems 
duoti atsakymu per laiszkus, 
tegul neužmirszta indet paczti- 
ue marke, stempa, del atsaky
mo, nes kitaip “neaplaikys” 
jokio atsakymo! Per meta susi
renka gana didele suma pinigu 
del atsakymo tokiu laiszku. */

•• t-
Watertown miesto, South 

Dakota valstijoje, Mayoras 
Gerhard Gilbert paiprasze 
miesto tarybos jam niokoti tik 
puse jo algos. Jis gaudavo du 
szimtu doleriu ant menesio. Jis 
sako kad valdžia tiek daug isz 
jo atima ant taksu, kad jis vo
lei tuos pinigus paaukos savo 
miestui, o ne valdžiai.

pus tos geležines sienos yra tik
ri pabėgėliai. Bulgarijoje da
bar randasi mokykla tokiems 
palszyviems pabėgėliams, ku
rie yra mokinami kaip apsieiti Į 
ir kaip nuduoti kad buk jie bu
vo persekiojami ir dabar pabė
go in laisve. Jie, atvvke in lais- į 
vuosius krasztus renka žinias; 
ir paskui tas žinias pasiunezia 
atgal Komunistams. Vienas te
kis pabėgėlis buvo sugautas 
Turkijoje, kur jis trauke pa
veikslus kariszku tvirtovių. 
Buvo vėliau dažinota, kad jis 
yra augsztas karininkas Baiga- j 
ru armijoje.

KAS
MUSU GERIAUSIAS

PRIETELIS?

i kryžiaus prikaltos, už ka mano
■ szirdis ragotine perverta? Ar 
j asz kam bloga padariau ? Ar 
i numylėjo kuri motina savo vai
keli taip kaip asz numylėjau

No,123—Septynios istorijos: Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Stebuklingas Zerkolas; Sida- Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; GI puslapiu, 25c.
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; No.145—A p i e Velniszkas 
Apie Čigonus; 45 pus.,'20c. Malūnas Kaip Studentas Lo-

Katherine Reynolds, San 
Francisco mieste, kuri buvo sa
vo vyro paszauta, kai jiedu su- 
siginczino apie koszelyna, už 
trijų sanvaicziu pasimirė nuo 
dvieju kulka galvoje.

Jau dabar aiszkiai, rodos, 
matyti, kad Amerika pasius 
daug savo eiliniu kareiviu in 
Europa, padėti Generolui Ei- 
senhoweriui. Iki dabar val
džia sake kad tik eroplanus ir 
lakūnus tenai sius. Bet dabar 
isz viso ko aiszku, kad ir eili
niai kareiviai bus siuneziami.

Jau beveik metai kai mes 
skaitome apie visokias Kon
greso Komisijas, kurios tiria ir 
tardo visokius isz pinigu loszi- 
mus ir kaip yra aresztuojami 
tie, kurie valdo ar laiko tas 
maszinas del pinigu loszimo. 
Bet retas kuris drysta prasi- 
žiuoti kad beveik visi kliu'bai, 
visos draugystes, neiszkiriant 
nei Veteranu ir Legijonieriu 
kliubus puiku bizni daro isz to
kiu maszinu. Musu Veteranu ir 
Legijonieriu kliubai, tikrumo
je yra saliunai, kuriuose gali
ma kiek tik norima gerti ir isz 
pinigu ant tu maszinu loszti.

Vieno isz intakingiausiu 
Amerikos laikraszcziu redak
torius, Arthur Krock staeziai 
sako kad Generolas Eisenho- 
weris buvo atvažiavęs peš Tru- 
maha pasikalbėti apie ateinan- 
czius rinkimus ir apie nieką ki
ta. Jis sako kad dalykai Euro
poje nereikalavo tokio pasi
kalbėjimo tarp Generolo Eisen
hower i o ir Prezidento Truma- 
no.

pRlEŽODIS sako: ‘ ‘ nelaimė
je pažinsi iszti'kima priete- 

li.” Kada žmogui viskas gerai! 
sekasi, turtu užtektinai, kieki 
ta karta yra prieteliu, kiek tu 
geru velijimu, kiek tos.1 pagar
bos! Bet kada isztinka nelaime, 
kas ta karta yra? Tie mus ge
riausi prieteliai liekasi didžiau
si prieszai ir vietoje užuojau
tos, tai džiaugiasi, kad panic-į 
kos* žodi gali mesti.

Ta. karta ateina tasai gailes
tingas prietelis apie kuri mes 
mažiausia domesį te kreipiamo, 
jis, ateina, paduoda pagelbės 
ranka ir suteikia paguodos žo
deli.

O kas tas yra musu geriau- Į 
siasi prietelis ?

Tai yra musu brangiausias I 
’ - . L .Iszganytojas Jėzus Kristus, 

Szvencziausiamc Sakramente. 
Kaip mes dažnai apie Ji už- 
mirsztame, kaip mažai mes Ji 
pagerbiame, kaip dažnai mes 
ta apgavinga pasauli laikome 
už prieteli, lenkiame priesz ji 
galva, teikiame jam pagarbos 
vainiką.

žmonija ? O žmones kaip už tai 
atsidekavojo, prikalė ant pa
niekos kryžiaus.

Ar nenori sekti paskiu ma
ne ? Kas kenezia nekaltai yra i 
panaszus man.

“Kas neims savo kryžiaus ir 
neseks paskui mane neturės 
dalies su maniui!”

O Dieve, atsidarė mano 
akys, pamaeziau kokia asz 
menka, kokia silpna, kokia be 
kantrybes, kaip asz nemoku 
invertinti tavo maloniu, ko tu- 
recziau džiaugtis tai asz ver
kiu. Tu, man nusidėjėliai, leidi 
būti dalininke tavo kryžiaus. 
O Dieve, sustiprink mane ir 
daleisk kentėti viską kantriai, 
lies kaip auksas ugneje liekasi 
szvarus, taip duszia kentėji
muose liekasi tobula. Lai 
džiaugiasi kentėjimuose, lai lu
pos nuolat kartoja, “saldu ken
tėti del meiles tavo, o Dieve ir

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

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

jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
G2 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa- 

l slapti. GI 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. G2 pus
lapiu, 20c.

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

1 No.155—Szakinis Nedoras

Vienuolika jaunu vaikucziu 
pasiliko naszlaicziais, in Leo
nard, Michigan, kai ju tėvai 
buvo užmuszti automobiliaus 
nelaimėjo. Penki jauni vaike
zai ir mergaites važiavo auto
mobiliu. Vienam isz tu pienbur
niu nepatiko, kad tiedu tėvai, 
važiuodami in prieszinga puse 
nenuleido savo automobiliu 
szviesu. Jis su piktumu, suri
ko: “Asz jam parodysiu!” Ir 
pasuko savo automobiliu sta- 
cziai in jųdviejų automobiliu. 
Tėvai žuvo ir tik viena mer- 
gisžczia iszliko gyva gana il
gai paaiszkinti kas ten atsiti
ko.

Kataliku Bažnyczios Vysku
pai, savo posėdyje, kreipiasi in 
Amerikos valdžia ir pareiszke 
savo norą kad tie, kurie randa
si augsztose vietose iszlaikytu 
savo žodi ir teisingai pildytu 
savo pareigas.

Nors Korėjoje musu vaikai 
kariauja ir krinta, nors visuo
se krasztuose sukilimai virte 
verda, nors mes namie szalti 
keneziame ir kraipsztuomies sa
vo kiszeniuose del pragyveni
mo ir del taksu, Prezidentas 
Trumanas sau poniszkai vasa- 
ruoja Floridoje.

Korėjoje musu kareiviai sa
ko kad didžiausias ju pricszas 
dabar nėra Komunistai, bet 
szalt is.

Butkus sako, kad geras 
draugas niekados neatsimena 
ka ir kiek jis yra davės, bet

i kiek jis yra gavės.

Tėvai, kurie duoda savo au- į 
tomo'bilius savo ne pilnu metu 
vaikams, gal geriau padarytu 
jeigu jie jiems atprovinta re-j 
vol veri duotu, su kurio jie ga-; 
lėtu bovintis.

Pypkes Durnai

Tautu Sanjungos posėdžiuo
se Sovietu Rusija, paslaptomis 
ima skleisti jau nauja propa
ganda, kad iszgazdinus visus. 
Propaganda isz Kreminio da
bar eina kad Rusija dabar jau 
turi gana atominiu, sprogstan- 
eziu bombų pasigaminus, su
sprogdinti beveik visus bet ku
rio kraszto miestus, taip, kaip 
Amerikiecziai buvo susprogai- ‘ 
no Japonu Hiroshima miestą 
per ana kara.

Užmirszo

Tik tada kada tasai beszir- 
disi pasaulis sumindžioja musu 
gera szirdi, lyginai kaip toji 
negailestinga viesulą kad insi- 
suka in gėlėliu darželi nudras
ko gražiausius žiedelius, išb
rauna net ir szakneles ir su
ma iszo su purvais. Nuliūdimo 
debesys apsiauezia, neteisybių 
akmuo prislegia.

Ta karta tas musu geriau
sias prietelis Jėzus Kristus at
eina pilnas malones, ramina, 
glaudžia prie saves, užgydo 
žaizdas nedoro pasaulio pada
rytas.

O Dieve! Kaip tu esi geras! 
Kokios lupos pajiegs apsakyti 
tavo geruma. O kokia plunks
na apraszys tavo gailestingu
mą. O kad galeeziau asz never
ta tavo tarnaite tau taip tar
nauti kaip tarnauja tavo iszti- 
kimieji tavo tarnai, o kad gale
cziau taip garbinti kaip tave 
garbino visa gamta!

O Dieve! O neapsakomas ta
vo. gerumas. Asz tau nusidėjau, 
tave inžeidžiau, o tu mane ne
apsakomoms malonėms apdo
vanojai. Kada asz atėjau pas 
tavo altorių sielvartu suspaus
ta, aszaroms apsipylusi.

Tariau: O Dieve, už k a man 
taip kentėti, ar už tai kad gera 
dariau, ar už tai reikia szmeiž- 
tu taure iszgerti ?

Atsiliepe ta karta mano lu
pai, O Dieve.

“(j už kamano galva erszke- 
cziais apvainikavo, už ka ma
no rankos ir kojos ant paniekos

Lakunu Sztalbo virszininkai 
sako kad daugiau kaip trecz-. 
dalis visu musu karo eroplanu , 
turi būti kas trys metai per- ' 
dirbti ar in ju. vietas kiti pri
statyti,nes jie isz mados iszei- 
na ir jau nėra Lakunu Sztabui 
reikalingi.

_____ .._____

Ne visi pabėgėliai isz ana-Į

Tu užmirszai tėvu namus 
Ir vaikystes tuos laukus, 
Kai jaunystėj’ gyvenai, 
Linksmas dainas dainavai. 
Lukas, miszkas ūžime 
Tebeszaukia dar tave 
Pailsėt prie ju szalies 
Ir užmirszt skausmus szirdies. 
Vai sugryszk, sunau brangus, 
Atlankyk tėvu kapus... 
Czia likimas be kovu, 
Czia atgimsi su jausmu.

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas
apie Jezu Kristų.
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prie kryžiaus brangiausio tavo 
daleisk baigti gyvenimą savo!” O o V

Brangus skaitytojai! Mylė
kime musu geriausi prieteli Je
zu Kristų Szvencziausiame 
Sakramente. Ncprisiriszkime 
prie to veidmainio pasaulio, ne
tikėkime toms viliojanczioms 
Saldybėms, nes po toms saldy
bėms slėpėsi pragaiszties nuo
dai.

Pasaulio garbe niekam nėra 
verta, ji taip greitai nyksta 
kaip dūmai nuo vėjo, nejiesz- 
kokime pasaulyje ramybes, nes 
jos jame nerasime! Tik bažny- 

■ ežioje pas altorių kur Iszgany- 
tojs isz meiles del musu po už
danga baltos duoneles, kenezia 
altoriaus namelyje visokias 
szventvagystes ir paniekinimą, 
o už visa toki nedėkingumą ne- 
kcrszija, nebaudžia, bet neap- 
sakoiiioiiis malonėms apdova-’ 
no ja ir rankeles isztieses malo
niais žodeliais vadina: “Jus 
visi kurie vargstate ir nuliude 
esate, eikite prie manos, asz 
jus suraminsiu, asz jus priglau
siu prie savo atvertos szir
dies!” ’

Vadina ir ta szventvagi ku
ris drysta iszduoti Jezu savo 
nedorybėms, kaip Judas alyvų 
darželyj kad iszdave Rymu ka
reiviams ir tam Iszganytojas 

i maloniai tarė, “Prieteliau, 
delko priemiihu iszduodi mane 
ant sunkiu kentėjimu!”

Szventvagis to negirdi, o Isz- 
i ganytojas ramiai eina. in 
szventvagio szirdi ir atiduoda 
savo iszniekinimui kaip karei
viams kad atsidavė.

O brangiausias Iszganyto- 
į jau, kaip Tu esi geras ! Lai Ta- 
’ ve garbina dangus ir žeme, 
, kur tik yra kokia gyvybe.

Medžiai, oras ir paukszteliai
į garbinkit Dieva ir pripildyki
te garbes saika už tuos, kurie 

■turėtu Tave garbinti, o negar
bina. — L.
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Kitokios Knygos

Somewhere over the ocean, a 
squadron of United States 

Navy planes wings its swift way
toward its base carrier. From the squadron leader
word goes out regularly to the man you see in this 
picture. It is his job to plot the course of the squadron. 
And he must plot it so exactly that should any emer
gency arise there would be no shadow of a doubt as to 
the location of the plane. Intent on his lighted chart, 
his radio communication equipment, he realizes the 
extent of his responsibility, the importance of his job 
for defense.

Do you realize that defense is your job, too? It is 
your job to help plot the courseof America economically. 
You are responsible for making your country a power 
for peace, as the seaman is responsible for a portion of 
her military power. And remember, peace is for the 
strong!

Do you know one of the best ways to do that job? 
By buying United States Defense Bonds, and buying 
them regularly. For, remember, it’s your financial 
security, built up by bonds and other forms of saving, 
that puts the strength of America’s economy behind 
our fighting power. Bankers recommend bonds as one 
of the safest forms of investment.

So sign up to buy bonds today—through the Pay
roll Savings Plan where you work or the Bond-A- 
Month Plan where you bank. Do your defense job, too!

The U. S. Defense Bonds you buy give you 
personal financial independence

Don’t forget that bonds are now a better buy than 
ever. Because now every Series E Bond you own can 
automatically go on earning interest every year for 
20 years from date of purchase instead of 10 as before! 
This means that the bond you bought for $18.75 can 
return you not just $25—but as much as $33.33! A 
$37.50 bond pays $66.66. And so on. For your se
curity, and your country’s, too, buy United States 
Defense Bonds now!

Peace is for the strong...
Buy U. S. Defense Bonds regularly!
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Juodsnukio Vaistine
visuomet padedu.

— Taigi, o Justi nedidele

MIESTELIS B., susidedąs isz; 
dvieju-triju kreiviu ulyeziu i 

miega, kaip iszmires. Sustingu
siam ore vieszpatauja tyla. 
Tiktai girdisi, kad kur tai ten 
toli, loja szuo. Netrukus pra- 
szvisia.

Visi jau senai užmigo, tiktai 
nemiega jaunoji žmona provi- ■ 
zoriaus Juodsnukio, B. vaisti- 
nęs savininko ir užlaikytojo. Ji 
jau tris kartus buvo atsigulusi, 
bet miegas ja tiesiog neimąs, ir 
nežinia delko ? Ji sėdi prie ada- 
ro lango, vienuos marszkiniuos 
ir žiuri in ulyczia. Jai troszku, 
nuobodu, pikta, taip pikta, 
kad net verkt norisi, o delko ? 
Nei pati nežino. Kaž-kokis ka
muolys guli krutinėję ir laiks 
nuo laiko ritasi iii gerkle. Už
pakalyj, už keliu žingsniu nuo 
vaistininkes, prisiglaudės prie 
sienos, saldžiai knarkia patsai 
Juodsnukis! Godi blusa iiisika- 
ibino jam in tarp-nosi, ’bet jis 
szito nejauezias ir net szypso
josi, kadangi jis sapnuojas, 
buk tai visi miestelio gyvento
jai kosti ir bepaliovos perka isz 

• jo Danu karaliaus laszu. Ji da
bar nebeprižadinsi ne induri- 
mu, ne kanuole, ne glamonėji
mais. Į

Vaistine randasi beveik ga
le miesto, taip kad vaistininke 
toli mato laukus. Ji mato, kaip 
led-ne-led baltuoja rytuose 
dangus, kaip jis vėliau paraus
ta, tarsi nuo didelio gaisro. Ne
užilgo isz tolimu krūmu iszlen- 
da didelis, placzia-veidis menu
lis. Jisai raudonas (apskritai 
imant, menulis, iszplyszdamas 

' isz-po krūmu, visuomet nežinia 
delko būna baisiai susigėdi
jęs).

-Staiga nakties tyloje pasi
girsta kaž-keno žingsniai ir 
szporu, pentinu žvangėjimas:

“Tai karininkai nuo ap
skrities virszininko eina in ka
reivines.” Galvojo vaistinin
ke.

Truputi palaukus, pasirodė 
dvi ypatos karininku unifor
moje: viena didele ir stora, ki
ta mažesne ir plonesne. Jos tin
giai, koja už kojos bevilkda- 
mos, žingsniuoja palei tvora ir 
garsiai apie kaz-ka szneku- 
cziuojasi. Prieje prie vaistines 
abi ypatos pradeda da tykiau 
eit ir žiūrėt in langus.

— Vaistine kvepia. Sako 
plonasai.

— Sze ir vaistine! Ak, pa
menu. Pereita sau vaite asz czia 
buvau ricinos pirkau. Czia esąs 
vaistininkas surugusiu veidu 
ir asilo žandu. Sztai, vyruti 
žandas! Tokiu žandu Samso
nas filistenūs užmuszdaves.

— M.... taip! Sako storasai. 
Miega farmacija! Ir vaistinin
ke miega! Czia, Aptasziau, gra-

ži vaistininke.
— Macziau. Man ji labai 

patikusi! Sakykite, daktare, 
nejaugi ji galinti ta asilo žan
dą mylėt ? Nejaugi?

— Ne, greieziausiai, nemy
li, atsiduso daktaras, su tokia 
iszraiszka, tarsi jam 'buvo gai
la vaistininko. Dabar mamyte 
už languczio miega! Aptasziau, 
a? Nusiklojusi nuo karszczio, 
burnele pusiau atdara, ir ko
jyte nuo lovos nusvirusi. Rasit 
liurbis vaistininkas toje gero
vėje nieko nenusimanąs. Jam, 
gal vis viena moteris ar butelis 
su karboliu© rugsztimi; vis 
viena!

— Daktare ar žinote ka? 
Sako karininkas, sustodamas. 
— Na-gi, kad taip mudu užei- 
tuva in vaistine ir ka-nors nu- 
sipirktuva! Gal, rasit vaisti
ninke pamatysime.

— Da ka prasimanei, nak-
ežia!

— O tai kas? Jog jie ir 
nakezia privalo pardavinet. 
Eiva, broly t!

Vaistininke, pasislėpusi už 
uždangos, girdi silpna skam- 
buezio baisa. Atsigryžusi in vy
ra, kuris po senovei saldžiai 
miegojo ir szypsojosi, ji ant 
greitųjų užsimėtė suknele, in- 
sistojo basanyczia in tufles ir 
isz’bego in vaistine.

Už stikliniu duru du szesze- 
liu matosi. Vaistininke padidi
na lempoje szviesa ir skubina 
prie duru, idant atidaryt, ir 
jai jau nenuobodu, ir ne pikta, 
ir verkt nesinori,,o tiktai dru- 
cziai plaka szirdis. Ineina stor
pilvis daktaras ir plonasai Ap
taszius. Dabar jau juos galima 
isz areziau apžiūrėt. Storpilvis

★ BALTRUVIENE
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Mai gudnes gal jau viską 
iszrado,

Idant prigelbet moterėlėms 
del gavimo patogumo, 

Ne tik ant veido, bet ir kūno! 
Asz ana diena gavau laiszka,

Net isz tolimo kontro, 
Kur sako kad,

Buk ten moterėlės turi
, patogiausius kelius, 

Už kitas moteres, tai del to, 
Kad jos daugiau meldžiasi 

klupsczios,
Ne kaip kitu tautu moteres.

Taigi mano rūteles, 
Jeigu norite turėti patogius 

kelius,
Tai daugiau melskitės ant 

kėliu,
Ne kaip sedinezios!

Pagal mano nuomone, 
Kas peržiurines moterių

. Ar jie puikus ar ne?
Koks ežia dabar diprencas!* * . *

Mergina isztcka liž vyro 
Kad turėti gyvenimo 

dranga, 
Bet kas isz to,

Jeigii tankiai sutinkame. 
priesz ženybia, 

Nes taip neturi vyro
namie,

vaistine. Kiek czia visokiu szi- 
tokiu, buteliuku! Ir jus nesi
bijote tarp nuodu sukinėtis! 
Brrr!

Vaistininke buteliuką už
antspauduoja, suvynioja, ir pa
duoda jai litą. Puse niinutos 
praslenka tyloje. Vyrai sužiuro 
viens in kita, buvo beeina prie 
duru, paskiau volei sužiuro.

Vaistininke, veltingiai ir lo
tai besi judindama, tiesia ranka 
iii lentyna.

— Ar czia, vaistinėj, nesi
randa, ko-nors szitokio, niurna 
Aptaszis, judindamas pirsztus, 
ko-nor tokio, žinote, alegorisz- 
ko, kokio-nors gaivinamojo 
skystimo. Zelterio vandens ar 
ko-nors panaszaus ? Jus turite 
zeltėrio vandens?

— Yra, atsako vaistininke.
—■ Gerai! Jus ne moteris, o 

deive. Sutaisykite mums bent 
tris buteliukus!

Vaistininke skubiai užant 
spaudoja soda ir isznyksta pa- 
tamsej už duru.

— Aukso obuolys! Sako 
. daktaras, pamerkdamas akimi.
— Tokio vaisiaus, Aptasziau, 
ir Madeiros saloje negausite. 
A? Kaip jus manote ? Vienok, 
ar girdite kriokimą? Tai pats 
ponas vaistininkas iszreiszke 
norą pasilsėt.

Už minutos sugryžta vaisti
ninke ir stato ant vaistines sta
lo penkis butelius. Ji tik ka bu- 

i v o sugryžusi isz rušio, o dėlto 
; buvo raudona ir truputi susi- 
' jaudinusi.

— Tss,... tykiau! Sako Ap- 
, taszius, kuomet ji, atkorkavusi 
; butelius, iszmeta greicoriu. 
Taip nesibelskite, o tai vyra 
prikelsite!

su d
tas ir nerangus. Prie kiekvieno 
kad ir mažiausio judėjimo ant 
jo frenezius treszka ir ant vei
do prakaitas pasirodo. Kari- 
'ninkas gi, kaip rože, be usu pa- 
naszus in nioteri ir miklus; 
kaip Angliszkas botagas.

— Ka jus malonėsite? 
Klausia ju vaistininke, prilai
kydama suknele ant krutinės.

— Duokite e,-e-e-,... už litą 
metiniu laszu!

Vaistininke, nesiskubinda
ma, paima nuo lentynos bonku- 
te ir pradeda sverta Pirkikai 
nenuleisdami akiu, žiuri in jos 
peczius; daktaras, kaip sotus 
katinas, merkiasi, o karininkas 
labai rimtas.

— Pirmu kartu matau, kad 
ponia vaistinėj pardavinėjan
ti, sako daktaras.

— Czia nieko nėra ypatin
go, atsiliepia vaistininke, mei
liai pažiūrėjusi in rožini Apta
sziaus veidą. — Mano vyras ne
turįs pagelbininku, ir asz jam
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* * *
Noriu jums praneszte, 
Apie viena atsitikima,

Ii- asz mistiniu, kad tai yra 
geras pamokinimas: 

Viena motore advokate isz 
didelio miesto,

Pasakė vienai bobelei, 
Kuri skunde savo vyra, 

Kad lakstė su kitom 
balandėlėm, 

Apie ja visai užmirszo szitaip: 
Daugeli moterių turi priprati

mą po apsivedimui, 
Apsileisti ir pastoti sena boba.

Tas tikrai negerai!
Tavo vyras turi būti visados 

del tavęs mylimu.
Kada jis pareina namo, 

Tai nenori matyti kutvala, 
Tik puiku veideli savo 

pacziules,
O jeigu to nematys,

Tai ant kitos žiūrės ir 
pageidaus ja.

Todėl ta motore advokate, 
Duoda tai moterėlei rodą: 
“Ekie in* aptieka nusipirk, 

Kvarbos, lipstiko ir pauderio, 
Ir pasidabink del savo vyro,

O jis tave neapleis!
Bet asz tikrai manau, 

Jeigu tai butu vyriszkas 
advokatas,

Tai palieptu tai moterei 
advokatei,

Kad nusipraust su muilu ‘ 
Ir sėdėti namie,

O ne pauderiuoti savo 
. snukuti.

Juk motore turinti užsiėmimą 
namie, 

Ir geidžianti szvariai savo 
nameli užlaikyti, 

Tai nemislys apie bezdžion- 
kavima savo veido.

— Na, tai.kas jeigu ir pri
kėlė z i au ?

— Jis taip saldžiai miega, 
tamsta sapne mato. Už jusu 
sveikata!

— Ir prie to-gi, sako storu 
atsirūgęs po

iszgerimo zelterio: Vyrai esą 
tokia nuobodulio istorija, kad 
jie gerai padarytu, jei visuo
met miegotu. Ek, kad prie szito 
vandenėlio atsirastu raudono 
vynelio!

— Ko da prasimanėte! J uo- 
kiasi vaistininke.

Puiku! Gaila, kad vaistinė
se nepardavinėjama spiritiniu 
gėrimu! Apskritai imant, jog 
jus privalote pardavinet vyną, 
kaipo vaistus. Ar jus turite vi
ii um gallicum rubrum?

— Na, tai gerai! Duokite 
mums jo! Po szimts velniu, vil
kite ji czionai!

— Kiek tamstom?
— Quantum satis! Iszpva

džios jus duokite mums in van-

KALĖDOS
ARTINASI!

deni po uncija, paskiaus mes 
pamatysime. Aptasziau, a? 
Pradžioje su vandeniu, o jau 
paskiau per se,....

Daktaras ir Aptaszius atsi
sėda prie stalo, nusiima kepu
res ir pradeda ragaut raudono- j 
jo vyno.

— O vynas, reikia prisipa
žint, kuonoblogiausias! Abel-I 
nai, e-e-e,... jisai atrodo, kaip! 
nekataras. Poniute, jus žave- j 
jauti! Mintyse jums bueziuoju 
rankele.

— Asz brangai duoeziau 
užtai idant tai ne mintimi pa
darius! Sako Aptaszius. —Die
važ! Asz atiduoeziau gyvybe!

— Tai jau jus palikite ! Sa
ko ponia Juodsnukiene, raus
dama ir darydama rimta veidą.

— Vienok, kokia jus nuo
stabi! Tykiai kvatoja dakta
ras, žiūrėdamas in ja iszauksz- 
to, apgaulingai. Akytes taip ir 
szaudo. Pif! pif! Sveikinu; jus 
nugalėjote! Mes nugalėti! 
Taip!

Vaistininke žiuri in ju pa
raudusius veidus," klauso ju 
tauszkimo ir veikiai pati atsi
gauna. O, jau jai taip linksma! 
Ji kalba, kvatoja, koketuoja 
(pataikauja vyrams) ir net, po 
ilgo pirkiku praszymo, iszgeria 
du stiklelius raudono vyno. >

— Kad taip jus, ponai ka
rininkai, tankiau isz miesto in 
karei vynes vaikszcziotumet, 
sako ji: O tai ežia baisiai nuo
bodu. Asz tiesiog alpstu.

— Da-gi! Pritaria dakta
ras. Tokis obuolellis, gamtos 
stebuklas ir tankmėje! Gerai 
iszsireiszke tūlas raszytojas: 
“Pirmyn! Jn tankumynai’’ 
Vienok, mums laikas. Labai 
malonu susipažint, labai! Kiek 
reikalinga užmokėt isz mus 
abieju?

Vaistininke pakelia akis in 
lubas ir ilgai sziiabžda lupo
mis, skaieziuoja.

= Se^ziasdoszimts litu ir 
keturiasdeszimt asztuoni cen
tai! Sako .ji.

. Aptaszius iszsiima isz kisze- 
nes stoja pinigine, ilgai dėsto 
isz pakelio pinigus ir užsimo

— Jusli vyras saldžiai mie
ga, sapnuoja, murma jis, atsi
sveikinant slpausdamas vaisti
ninkes ranka.

— Asz nemėgstu kvailybių 
klausyt.

— Kokios-gi ežia kvaily
bes? Prieszingai, tai suvis ne 
kvailybe. Net Szeksipyras yra 
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man visiszkai nedera, priesz- 
tarauja ma.no kuklumui, jog 
žmones tuojau pradėsią kalbėt

baisa. Ten skambina, o tu ne
girdi! Sako asztriai vaistinin
kas. Kas czia do betvarke?!

Jis pakyla, užsimeta ' ap- į kad asz svajoju pragarset.
siausta ir, svyruodamas nuo, Pertraukos metu kaž-kaip 
miego, szlepseclamas tufliais ei-' Andrius Andriuszis pasakoja 
na in vaistine. I savo kaimynkai:

Ko, tamstai ? Klausia jis — Asz, nesigiriant, turiu 
Aptasziaus. į atvirai prisipažint, kad man

— Duokite, duokite už sep-1 iszminties pilnai užteksią, 
idant ja apdalinus deszimti 
mokslininku.

Draugijoj jisai kalbėdavo:
— Tiesa pasakius man ne

pritiktu gira savo sunu, bet vis 
gi asz turiu pasakyt, kad tarp 
viso musu jaunimo, asz nema- 
cziau tokio visapusiai protisz- 
kai ir fiziszkai iszlavintb vai
kino, su tokiais stebėtinai do
riniais gabumais, kokiu esąs 
mano Stasys.

Bet, jeigu kas-nors iszdrystu 
atvirai pasakyt Andriui An- 
driusziui, kad ji pažystas, kai
po kiemsargio sunu, kad jo 
vienintele teta esą skolose pa
skendusi ir dabartiniu metu 
tebesedi kalėjime už neteisin
ga priesaika, kad Andrius An- 
driuszis užbaigęs savo mokslą 
antroj gimnazijos klasėj, kad 
apie jo kvailybes pasakojama 
gan užimaneziu anekdotu, kad 
jo sūnūs esą,žinomas szalaput- 
ra, valkijozas be jokio užsiėmi
mo, latras ir kazyrninkas — 
Andrius Andriuszis butu labai 
užgautas ir atvirai prisipažin
tu, kad .liktai dėlto nenons . . «apie visa tai ginezyties, idant 
jo nepastebėtu baranties.

----- GALAS-----

tyniasdeszimt penkis centus 
metiniu laszeliu.

Su begaliniu kriokimu, žio
vaudamas, pusiau mieguistas 
ir belsdamasis keliais in stata, 
vaistininkas siekia lentyna ir 
paima buteli.

Už dvieju minueziu vaisti
ninke mato, kaip Aptaszius 
iszeinas isz vaistine ir, kelis 
žingsnius nuėjės, meta in dul
kėta kelia metinius laszus. Isz 
kampo prieszais ji ineinas dak
taras. Abudu susitinka ir, mo
suodami rankomis, isznyksta 
rytmetinėj ūkanoj.

“Kaip asz nelaiminga!” Sa
ko vaistininke, piktai žiūrėda
ma in vyra, kuris greit nusire- 
do, idant vėl atsigulus miegot, 
O, kaip asz nelaiminga! Pakar
toja ji, staiga alpsiliejus kar- 

iiiekas,ežiomis aszaromi. Ir 
niekas nežino!”

— Asz užniirszau septy- 
niasdeszimt penkis centus ant 
stalo, niurna.vaistininkas, klo
damas! s kaldra. Buk taip gera 
ir inclek juos in stalcziu.

Ir tuojaus gi užmiega 
kriokia. GALAS

ir

ATVIRAS ŽMOGUS

Kožnas kalba apie Dovaneles 
ant Kalėdų, del savo mylimųjų 
ir pažystamu.

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,” 
kasztuoja tik Szeszis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant san- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinaneziais 
straipsneliais per visus metus.

Ar-gi galite surasti pigesnes 
Dovaneles, kuri jus atlankytu 
per visus metus, už Szeszis Do
lerius?

j L. TRASKAUSKAS S 
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An- i 
driuszis, asz nemyliu slapsty- 
ties, kaip kiti ir visiszkai neda
rau slaptybes isz to, kad esu 
kilęs isz garsios kilmes, kad ' 
mano genealoginiam medyj esą 
szeszi karžygiai. Asz galeeziau 
jeigu tik norecziau sudaryt di
džiausiai garbinga padėti, bet; 
atvirai kalbant, asz visiszkai Į 
netroksztu garbes.

Kitiems Andrius Andriuszis i 
pasakodavo:

— Atvirai kalbant, asz lau-; 
kiu po tetos mireziai palikimo, 
kuris numatoma ne mažiaus 
milijono, bet asz visiszkai ne
maniau isz szito nuotikio auk- 
sztai pakilt, o tuo labiau pa
stot kokiu nors iszsiszokeliu.

Kavinėj Andrius Andriuszis 
viena karta kalbėjo in savo' 
pažystama:

— Asz turiu prisipažint, 
kad del savo iszlavinimo turiu 
but dėkingas ne tiek mokyklai, 
kiek pats sau. Jeigu asz tiktai Į

ĄNDRIUS Andriuszis atvi
ras 'žmogus. Kiekvienas isz 

musu turi kokio-nors slaptybe, 
tiktai Andriuszis jokiu slapty
bių ne turis; jis atvirai kalba

gamas savo szirdi, ir 
apie viską, kaip sakoma, 
ežiai ir atvirai.

— Taip matote, sakopasakęs: “Palaimintas, 
jaunystėje buna jaunas!’

— Leiskite ranka!
Pagalios, pirkikai, po

pasikalbėjimu, bueziuoja vais- 
tinikei rankele ir nedrąsiai, 
tarsi galvojant, ar ka-nors ne 
užmirszo, iszeina isz vaistines.

O ji smarkiai bėga in mie
gamąjį kambarį ir prie to pat 
lango atsisėda. Ji mato, kaip 
daktaras ir vyresnysis leite
nantas atsitolina viens nuo ki
to ant dvylikos žingsniu, pas
kiau sustoja ir pradeda kaž-ka 
sznabždetis. Apie ka jie 
sznabždasi? Jos szirdis tvaksi, 
galvoj taip-j^at tvaksi, o delko? 
Ji ir pati nežino! Szirdis smar
kiai plaka, tarsi tiedu, ten be- 
sisznabždedami, del jos likimo 
tariasi.

Už penkių minueziu dakta
ras atsiskiria nuo Aptasziaus 
ir eina sau toliau, o Aįptasziusi 
gryžta. Jis pereina pro vaisti? 
ne viena ir kita karta. Tai ap
sistoja ties durimis, tai vėl 
žingsniuoja. Pagalios, atsar
giai pajudina skambuti.

1 — Kas? Kas ten? StaigaI
i girdi vaistininke savo vyro j kn’yga.

Reikalams
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Žinios Vietines
— Social Kliubas kuris pa

state puikia egle prie kampo 
W. Centre ir Catawissa uly., 
meldžia .visu kad juos suszelp- 
tumete pinigiszkai, kad galėtu 
padalint dovaneles del vargin
gu vaiku per Kalėdas*.

— Tik asztuoniolika dienu 
ligi Kalėdų!

—- Subatoj pripuola Szven- 
eziausios Marijos Nekaltas 
Prasidėjimo, o Tautines vardi
nes: Gaila, G tina. Ir ta diena: 
1854 metuose Kataliku Bažny- 
czios Popiežius Pijus Devinta
sis visai Kataliku Bažnycziai 
paskelbė kad Bažnycziai pa
skelbė, kad Baižnyczios tikėji
mas mokina kad Dievo Motina, 
Panele Szvencziausia, buvo be 
nuodėmės, nekaltai pradėta. 
Ožia nebuvo kokia tikėjimo 
naujenybė, nes Katalikai nuo 
pat pirmu amžhi taip tikėjo, 
bet dabar jau paskelbta kaipo 
tikėjimo privaloma teise; 1881 
m?, “Ring” teatro svetainėje, 
Vienuos mieste sudegė, asztuo- 
ni szimtai penkios deszimts 
žmonių žuvo. Ne visi sudege, 
daug užduso, kiti buvo sumin
džioti, sutrinti, kai visi sten
giesi pro siauras duris1 iszsi- 
grusti; 1917 m., Amerika 'pa
skelbė kara priesz Austrija.

— Kita s'anvaite: Nedelioj 
pripuola Szventos Leokadijos, 
o Tautines vardines: Gerda, 
Irute. Taipgi Antra Adventu 
Nedelia. Ir ta diena: 1267 m., 
Gudai nužudė Didžiosios Lietu
vos Kunigaiks'zti Rymanta; 
1934 m., Italijonai kareiviai su
sikerta su Ėthopijos karei
viais; 1608 m., gimė Anglijos 
poetas, John Milton.
> Panedelyje pripuola Szv. 
Meldiakb, o Tautines vardines 
Eidmihtas, Aviete. Taipgi ta 
diena: 1822 metuose gimė mu
zikantas pijanistas Cesar 
Franck, Liege mieste; Belgijo
je.
y y— Utarninke pripuola Szv. 
Damazo, Tautines vardines: 
Valdis, Dirvone. Irta diena:
1936 metuose Wales karalaitis*, 
keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus, paveldėjo savo tėvo, 
Anglijos Karaliaus Jurgio 
Penktojo sostą, ir pasiėmė Ed
vardo Asztuntojo varda. Jis 
vėliau atsisakė savo ta sosto, 
kai jam, kaipo Anglijos, kara
liui, buvo uždrausta apsiženyti 
SU paprastos gimines moterisz- 
ke,i Ponia Wallis Warfield, 
Amerikiete. Jis ’(paliko savo 
-.sostą savo ja unesiiiam broliui, 
Karaliui Jurgiui Szesztajam;
1937 m., Italija pasitraukė isz 
Tautu Sanjungos ir pradėjo 
spareziai ginkluotis; 1937 m., 
Sovietu Rusijoje Kongresas, po 
nauja konstitucija buvo suda
rytas; 1941 m., Vokietija su 
Italija paskelbė kara priesz 
Amerika; 1798 m., gimė yaszy- 
tojas, Adomas Mickeviezius, 
kuris, nors Lenkiszkai rasze, 
bet apie Lietuva rasze.

Ponia L. Monkieviczie- 
ne, nuo 1013 E. Centre uly.; ap
teikė telegrama nuo valdžios, 
kad jos suims Serzentas* Zig- 
piontas Monkieviczius1 kuris 
tarnavo su 49-tos Sqadrono 
Korėjoje, dingo ant kares lau
ko Rugsėjo (Sept.) 13-ta diena, 
Serzentas Ziginontas instojo in 
armija 1939 metuose.

. — Vincas Svirskis; nuo 
old W. South uly., kuris turėjo 
operacija Jefferson ligonbute 
Phila delph ia, Pa., an a - diena 
sugryžo ir gydosi namie.

— Utarninke, Gruodžio* 
(Dec.) 11-ta diena, 6:15 valan
da ryte, 84 vyrukai iszvažiuos 
in Wilkes-Barre, Pa., del dak- 
tariszko peržiuręjiino kurie li
kos paszaukti del kariszko tar
nystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

Mahanoy City: Thomas 0’- 
Donald

William 
Burkus,
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Brien, Joseph Griggs 
Jarrett, Carl Brown, 
Langford, Francis 
Thomas Domalesky, John Ry
an, Edward Kowatch, Philip 
Mascellino, Michael,Demshock, 
Jr., James White, Loop Mly- 
nek, Paul Forster, James War
ner, ir Earl Knepper, Jr.

St. Nicholas: John Roberts, 
Anthony Tertel.

Park Crest: Michael Han
nock.

Boston Run: AVilbur Smith.
Hills Terrace: Charles Trus- 

ky.
Maple Hill: Francis Blos- 

chock.
Park Place: Joseph Chelak.
Mowry: Robert Roseman.
Frackville: Joseph' Burin

sky, Roy Morgan, Wassyl Se- 
dar, Herbert Steiff, David Da
vis, John Craig, Francis Evans, 
John Ozeehowski, James Sar- 
ra, Haiold Trutt, James Beck
ett, Henry Roman,’John Blos- 
chichak, ir Earl Gradwell.

Shenandoah: James Fogan
tv

Morea. Lawrence Becker.
Girardville: William McDo

nald, By run Pikitus, George 
Bush, John Brennan, Jr., Jack 
(PConnell.

Ashland: Kenneth Reich, Ri
chard Kieffer, Francis Demko, 
Thomas Madden, Herman 
Wagner, Charles Neis winter, 
John Walters, Francis McCor
mick, William Lute, Francis 
Hancock, Henry Cunningham, 
Paul Reichwein, Roy Allison, 
Charles McCormick, Alfred 
Tophoney, Charles Beck, AVm. 
Noon, William Seitzinger, Ray
mond Williams, ir 
Klinger.

Homesville: Ernest 
rino.

Fountain Springs: 
Hinkel.

Gordon: Glenn Mervine.
Lavelle: Albert Dobson, 

Charles Weinrich, Jos. Reich
wein, Clyde Hornung, ir Ho
mer Weikel, Jr.

New Boston: Frederick A. 
Teichman.

Connerton: Oliver Shoup, Jr.
New Philadelphia: Albert 

Pupnick, George Butscunas, 
Stephen Harvilla, Robert Stutz 
Theodore Marchetti, ir Thomas 
McNavage.

Middleport: Robert Angst ir 
Charles Martin.

Charles

Malafa-

Harold

voro ir propagandos.
Amerikos karo sztabas sako

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Nelaime ' 
atsitiko ant Frackville-Maize- 
ville vieszkelio kai automobi
lius prigulintis prie Ambrazo 
Giczio, nuo 36 W. Poplar uly., 
isz miesto, nulėkė nuo vieszke
lio ir trenke in kaina. Giczas* Ii- ' kad tai paprasti Komunistu 
kos sužeistas in veidą ir koja, | iszmislai ir intarimai, kad tas 
o jo žmona ponia Regina Gi- eroplanas važiavo in Belgrade, 
cziene buvo sužeista in galva ir Yugoslavia in Amerikos Am- 
koja, rahdasi'Locus t M t. ligon-; basada. 
buteje. '*

Brooklyn, N. Y. .— Vincei 
Jonuszkaitei pagerbti, jos 25 
m. meno darbo stikakcziai at
žymėti, Brooklyno Moterų Vie
nybe rengia Koncertą, 1951 m., 
Gruodžio (Dec.) 7 d., Petny- 
czioj, 8:30 vai. vakare, Carne
gie Recital Hall, prie 57th St., 
ir 7th A ve., New York City. Bi
lietai po $3.00, $2.40 ir po $1.80. 
Ju galima isz anksto insigyti 
pas Moterų Vienybes nares, 
pas Ginku, Gabijoj, Strumski, 
Žukauską, Valaiti. Artiste Vin
cei Jonuszkaitei, jos 25 m., me
no sukakties* proga, pagerbti, 
kiekvienas Lietuviu dainos 
meno mėgėjas ir Lietuviu meno 
pildytoji! gerbėjas kviecziamas 
musu žvaigžde pagerbti daly
vavimu. BMT Subway iszlipt 
5.7 St. Stoty. IND Subway isz
lipt Columbus Circle Stoty.

NEW ORLEANS, LA. — 
Gruodžio (Dec.) 7 diena laivu 
“General Taylor” in New Or
leano uosta atvyko szie Lietu
viai:

Austukaityte: Irena, Wichi
ta, Kan. —- Berchau: Wilhelm, 
Anna, Riverside, Ill. — Mega- 
laitis: Martynas, Heinz S., ir 
Christel, Americus, Ga. —- 
Naucas: Augustas, Jo vila, Gin
tars, Chicago, 111. — Petraitis: 
Kazys, Stase, Birute, Danute, 
Jonas ir Kestutis in Chicago, 
Ill. — Schneider: Kurt, Edel- 
traud, Sigrid O., Frank R. in 
England, Arkansas. — Schwe- 
linus: Martin, Martha ir Hilde
gard, Tucson, Arizona. — Se
rapinas: Jonas, Oakland, Calif. 
— Sparkis: Theodor, Helene, 
Valeria, Omaha, Nebr. — Tel- 
lieps: Margarete, Kansas'City, 
Mo.

Laivu “Mauretania” atvyN 
ko:

Mikuckis: Vacys, Ona, Vida, 
in Yonkers, N. Y. — Navickie
ne: Ona, Yonkers, N. Y.

ti ju armijas ir ginklus. Jie sa
ke kad jie savo komisija sau 
iszsirinks ir kad nereikia sve- 
timtaueziu isz anapus geleži
nes sienos.

Amerikiecziu atstovai piktai 
atsikirto: “Jeigu jus tikrai no
rite susitaikinti, ir sakote kad 
jus pasirenge savo armijas pa- 
siunsti atgal namo ir sustabdy
ti kariavę, tai kodėl jus bijoties 
mums parodyti, kad jus tikrai 
taip darysite? Mes kviecziames 
jusu komisijas musu armijas ir 
tvirtoves peržiureti, tai ko jus 
bijoties isz musu komisijos? 
Ka jus norite nuo musu paslėp
ti?”

Dabar Komunistai ant szito 
pareikalavimo ima nusileisti, 
bet iszkelia kita pareikalavi- 
ma, kita kliūti pakisza: Jie sa
ko kad nuo dabar nebutu valia 
nauju kareiviu siunsti in Kore-

1 ja-
Szitokis pareikalavimas su

stabdytu musu tvarka permai
nyti nuvargusius kareivius su 
naujais, kaip dabar daroma.

Bet szita kliūtis nėra jau to
kia didele, ir galimas daigtas 
kad ežia bus galima su Komu
nistais susitarti.

Augszti karininkai sako kad 
yra galimybes ta nelemta kara 
užbaigti apie Kalėdas, bet jie 
nieko nesako apie musu karei
viu parvažiavima isz to krasz- 

i to.

bėga, traukiasi ir neszasi, kiek 
tik jie gali in Pietų Philippi- <.
nūs. Visi laivai, kurie tik ran-! 
dasi prie tos mažos salos, dabar 
jieszko lavonu po žarijomis ir 
po iszdegusiais pelenais. Bet 
per arti dar negalima prieiti, * 

! del baisaus karszczio.
Spėjama kad deszimts mažu 

miesteliu ir kaimu yra visisz- 
kai isznaikinta. Kituose ma
žuose kaimuose keturi isz pen
kių buvo žuvę.

Maži vaikai, keliuose kai- 
PASITIKI RUSIJAI* muose ka tik buvo iszeje in mo

kykla ir visi žuvo, buvo sude- 
(Tasa Nuo 1 Puslapio) ®inti taiP kad nei kaulai n°- 

* beliko.
Du Amerikos Laivyno greiti 

oroplanai buvo tuojaus pa- 
siunsti su daug kraujo sužeis
tiesiems. Szitiedu eroplanai 

Sovietai i t,urej° nusileisti in Mambajao 
dar nei vienos Nutarties neisz- A10sta> nes prie tos salos nėra 
laike, tai kaip Egiptiecziai ga- lepiems eroplanams intaisytu 
Ii tikėtis kad su jais bus jau vietų nusileisti, 
kitaip?

“Talmudo Paslaptys”

Bet dar nežinia ar Amerikos ' T 
valdžia pasiuns savo pareika- 
lavima in Maskva ar m Buda- j 

gyventojų, gerai žinoma, peszta, nes visi gerai žino kad
Gilberton, Pa. — Viena isz 

senu g 
ponia Marcele Koneziuviene 
isz Maizevilles miestelio, pasi
mirė Nedėlios vakara, apie 
10:30 valanda. Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Jos vyras Marty
nas mirė 1935 metuose. Velione 
paliko keletą anuku ir anūkes. 
Laidojo Ketvergo ryta, isz jo
sios anūkes namuose, ponia A. 
Patcellienes, ’ Maizeville, šit 
apiegomis, Szv. Liudviko baž=. 
nyczioje devinta valanda, ię 
palaidota in parapijos kapines 
in Frackvilleje. Graborius Vin
cas Menkleviczius laidojo.

Pittston, Pa. — Szeimyna, 
isz trijų ypatų, prigėrė prudot 
je arti miestelio Thornhurst. 
Joseph C. Hones, jo žmona Ann 
ir sūnelis Joseph,’ketiniu metu 
amžiaus, važiavo savo automo- 
biliuje, staiga automobilius nu
lėkė nuo vieszkelio, Rt. 215 ir 
apsivertė in prūdą ir visi pri
gėrė. Nelaime atsitiko Nedėlios 
vakara.

Vengrijos valdžia jokios ga
lios neturi, be Maskvos paveli- 
nimo.

EGIPTIECZIAI

stipria vienybe, ir tai jiems už
tenka.

Egiptiecziams gali labai ■ 
greitai tekti paragauti-to Ru
sijos garbes žodžio.

. . . Apie . . .
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų h 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su kon ver

gtoms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon-
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka- 

j ledu su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
I kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Watch their eyes light up

when you give

NEW YORK. — Gruodžio 
(Dec.) 4 diena, laivu “General 
Greely” in New Yorka atvyko 
szie Lietuviai: v

Betat: Kurt, Johanna, ’ Si- 
grid, in Crystal, Mich. — Bum
bulis: Meta, Algird, Witold, 
Irmtraut, Helene ir Sigfried, 
Chicago, Ill. — Gyvas: Vaclo
vas, Maria A., Vaclovas, Wil
kes-Barre, Pa. — Dreyer: Art
hur, Herta, Astrid, Chicago, 34 
Hl. — Januszonis: Mykolas, 
Omaha, Nebr. — Kawolil: Wil
helm, Else, Ernst, Erich, Kurt 
Chicago, III. — Klein: Horst E. 
J. McHenry, 111. — Kliunbies: 
Wilhelm, Anna, Waltraud, Me- • 
Henry, Ill. — Kraft: August M. 
Chicago 34, Ill. — Kazlauskas: 
Oria, Vytautas, Petras, Ramu
tis; Viktoras, Naugatuck, Conn 
Milaseviczius: Jurgis, Wal
traud, Beloit, Wise. — Naus- 
ner: Oscar, Martha, Cleveland, 
Ohio. — Petronis: Balys, Vil
ma, Chicago 9, Ill. — Jungbliu- 
tas: Richardas, Chicago 9, Hl. 
Pritzkat: Gustav, Elizabeth, 
Ruth, Helene, Ina, Detroit 10, 
Mich. — Redetzkv: Horst, Hed 
wig, Monika, Hinsdale, Ill. — 
Reinhardt: Adolf, Ludwika, 
Buffalo, N. Y. — Reitneryte, 
Marija, New York, N. Y.— Ru- 
deevieziute: Antanina, New 
York, N. Y. — Schuetz: Johann 
Emilie, Alfred, Helga, Ingrid, 
Ontario, Oreg. — Schwandt: 
Walter, Wanda, Jolliet, Ill. — 
Suttmann: Otto, Adolphine, 
Robert, Otto, Philadelphia, Pa. 
— Varankeviczius: Juozas, 
Omaha, Nebr. — Voigt: Joseph, 
Paterson, N. J.

— BALF Centras.
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Praszo Afidevito:

Kartanas, Juoz., gini. 12,6,1893 
“ Ona, gini. 4,6,1916 žmona 
“ Juozas, gini. 26,12,1938 
“ Ona Jūrate, gini. 5,12,- 

1938
“ Emilija Danute gini. 16,

4,1942
“ Renate Lilly, gini.. 26,10, 

’1944
“ Konradas Szarunas, gini.

4,11,1949 
Adresas: Carrera 34-48-40, Ca
sa Marija Auxiliadora, Medel
lin, Colombia, South America.

. . \ -v-;. -------- f. f į ..

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY PLATINKIT!
■ “SAULE” ’


