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Isz Amerikos Korėjos Aukos

DARBININKU
VADAS GAVO

PENKIS METUS

Ant, Valentino Melavo 
Po Prisieka Teisme
CAMDEN, N. J. — Anthony 

Valentino, Camden Miesto 
Darbininku Unijos Vadas bu
vo nuteistas ant penkių metu 
in kalėjimą už neteisinga pri
sieka teisme, kada jis prisiekė 
kad jis nebuvo ir dabar nėra 
Komunistu Partijos narys.

Valdžios teisėjas, Thomas 
M. Madden nesutiko nei kau
cijos jam paskirti, kol Phila- 
delphijos teismas nutars ka 
daryti su szito Komunisto į.tsi-1 
szaukimu in szita augsztesni 
teismą.

jo advokatai, lajeriai tada 
kreipiesi in Philadelphijos 
teismą ir teisėjai Herbert F. 
Goodrich, Harvy E. Kalodner 
ir William H. Hastie uždėjo 
deszimts tukstaneziu doleriu 
kaucija ir Anthony Valentino 
buvo laikinai paleistas.

Camdeno teismo ' ieiseįas 
Madden 'szitam Darbininku 
linijos Vadui tobu'.o -pasSŽfcb 
kad jis tik gailesį kad jis nega-! 
H ‘jkm suteikti tinkama baus
me, kuri butu daug didesne ir 
asztresne!
b Valentino buvo suaresztuo- 
tas Spalio vienuolikta diena, 
1951 metuose, kai FBI polici
ja suseke jo darbus ir dažinojo 
tikrai kad jis priguli prie Ko
munistu Partijos.

-A į~~~-------------------
PHILIP MURRAY 

PASIMIRĖ 
—-,-Į 

CIO Darbin|6ku Uni
jos PrėįįŽntas

BoczkowHki. Editor and Mf?r. 64 METAS

Sukilimai Pietų

:u

Tos paezios Darbininku Uni
jos Kuopos Sekretorka, Ponia 
Sylvia N eff, buvo nuteista ant 
deszimts metu in kalėjimą. Ir 
ji po' prisieka buvo užsigynus, 
kad ji,yra Komuniste ar kad ji 
kada nors buvo prigulėjus prie 
Komunistu Partijos. Ji dabar 
dar laisva, bet po deszimts 
tukstaneziu doleriu kaucijos.

Kai ji buvo patraukta in 
teismą liudyti, svieczyti priesz 
Valentino, ji nesutiko ir per 
visa teismą tylėjo.
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Artilerija Nutildo Priesz Kara
binais Korėjoje; CIO Darb. Uni-

Kariszkos ligonines ka
reivis (po kairei) Pietų Ko
rėjos Penktos Amijos narys 
ant karo frunto, užraszo dar 
vieno sužeisto kareivio var
dą in savo knyga.

Susikirtimas tarp raudo
nųjų ir lietu Korėjos ir 
Amerikos kareiviu ant 
White Horse kalno, jau da
bar yra sudaręs visa nelai
miu ir auku litanija.

Szitas White Horse kal
nas yra lakai reikalingas ir 
vieniems ir kitiems. Ameri- 
kiecziai buvo szita kaina pa
ėmė apie deszimts sykiu, bet 
ir tiek kartu jie buvo nuo to 
kalno nustumti.

Pietų Korėjos armijos da
ba visas pastangas deda Ko- • kantai. Jis rasi 
munistus nustumti nuo to 
kalno.

SAN FRANC
— Szesziu mi].ij(
bininku uni jus « Prezidentas,
szeszios deszimts1 šzesziu metu
amžiaus Philip. Murray pasi-
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TRYGVE LIE
ATSISAKĖ

' diirmas ir intariamas. ■
Jis bendram Tautu Sanjun

gos seimui pasakė kad jis da
bar pasitraukia, su tikrayilti-

ftni, kadJMt jo .pasitrauki m o Ws»

Sovietu Intariamas sima iszriszti ir susilaukti tai
kos.

Sovietu Rusijos atstovai ne
sutiko su Sekretoriumi Lie de
rintis ar szneketis už tai kad

NEW YORK, N. Y. — 
Trygve Lie, Tautu Sanjungos 
Bendras ir Visuotinis Sekreto
rius, pasitraukė isz savo vie- i jįs reme Tautu Sanjunga Ko
tos, už tai kad jis ne tik Sovie- rėjoje.
tu bet ir Amerikiecziu spau-1 (Tasa Ant 4 Puslapio)

REIKIA 2,500 
MOKYTOJU r.- __ 1

Kas Metai New Jersey 
Valstijoje

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Mokslo sztabo Komisijonierius 
Frederick M. Raubinger, sako 
kad kas metai New Jersey 
valstija jieszko ir praszo tarp 
pustreczio ligi trijų tukstan-, 
ežiu mokytoju daugiau.

e
Jis sako kad taip sunku pri- 

sipraszyti ipokytoju už tai, 
kad ju algos tokios prastos.

Jis sako kad už keliu metu 
New Jersey mokyklose rasis 
daugiau kaip visas milijonas j 
mokiniu, o mokytoju bus dar 
mažiau negu dabar!

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Lakunu Sztabo Sekreto
rius, Thomas Finletter, 
Amerikos Karo Sztato vir- 
szininkams ir laikrasztinin- 
kams, in Vaszingtono “Pen
tagon” kamharus papasako
ja ir paaiszkina, kaip Rusi
jos kariszki mokslincziai, 
mokina Korėjos Komunistus

DURBAN, PIETŲ AFRIKOJE. — Nau- 
jas sukilimas tarp juoduku ir policijantu, 
ir vienos dienos straikos subuntavojo vi
sus žmones, šukele dar didesne juoduku 
neapykanta ant baltųjų žmonių

Per szi paskutini sukilimą dvideszimts 
trys buvo užmuszti.

• Daug policijantu -su /szarvuotais auto- 
mobiliais ėjo sargyba po Johannesburg 
ulyezias; kai tenai buvo paskelbtos vienos 
dienos straikos. Mažai juoduku buvo ma
tyti ant ulycziu per tas straikas.

Po tu vienos dienos straiku Durban ir 
Kimberly miestuose, vietinis Kongresas, 
kuris prieszinasi Miriisteriui Daniel F. Ma
lūnui ir jo instatymams, patarė visiems

Sovietai Tautu San jungoje kaip vartuoti dideles kanuo- 
les priesz Amerikiecziu ka- 
riszkus eroplanus, Korėjoje. 
Jis sako kad tie patys Ru
sijos mokslincziai tas ka- 
nuoles szauna in Amerikie- 
czius.

Jis sako kad Rusijos ka
rabinai ir kanuoles yra 
daug geresnes už Amerikie
cziu. '

BUVĘS KAREIVIS
UŽSIMOKĖJO

Sako “Buvo Daug 
Daugiau Verta”

Ruskiu delegacijos nariai 
in metini Tautu Sanjungos 
posėdi susirinko ir ežia lau
kia isz kabinos kol susirin
kimas atsidarys, New York 
mieste.

Isz deszines in kaire sėdi 
Užsienio Ministeris Andrei 
Viszinsky; Andrei Gromyko 
ir V. A, Zorin, kuris užima 
Jacob Maliko vieta toje de
legacijoje.

Svarbiausias klausimas

szitame posėdyje buvo Ame
rikos Sekretoriaus, Dean 
Achesono iszkeltas: “Kad 
Komunistai, Sovietai sutik
tu baigti kara Korėjoje ant 
Tautu Sanjungos sanlygu.

Posėdis buvo laikomas in 
Tautu Sanjungos kambarus 
ant East upes kranto, New 
York mieste.

Bet kiek yra galima iki 
sziol dažinoti, tai nieko gero 
neiszejo isz visu szitu susi

rinkimu ir posėdžiu.
Dabar po prezidento rin

kimu, naujas Amerikos Pre
zidentas, Dwight D. Eisen- 
howeris yra pasižadejes va
žiuoti staeziai in Korėja, ir 
stengtis ta kara užbaigti.

Bet, iszrodo, kad reiketu 
ne in Korėja, bet in Maskva 
važiuoti, nes Maskva szita 
kara veda.

FRANKLIN, INDIANA. — 
Buvęs kareivis, Judson Hen
dricks, padare, ka tukstaneziai 
kareiviu labai norėtu padary-, 
ti ir apie ka daug kareiviu ir 
sziandien svajoje: Kai jis bu
vo paleistas isz vaisko, pirmu
tinis daigtas kuris jam rūpėjo, 
pirmutinis darbas kuri jis su 
malonumu atliko, tai jis susi- 
jieszkojo ta sarženta, kuris ji 
vaiske stramužijo, ir davė jam 
in žanda!

Saržentas Jack B. Meyer, isz 
Camp Atterbury, negalėjo ji i 
niekaip dabar nubausti nes jis i

(Tasa Ant 4 Puslapio)

juodukams ramiai užsilaikyti ir daugiati 
iszkados nedaryti. 

• * /

Du balti žmones buvo užmuszti, o ki
ti buvo juodukai Katalike vienuole, bu
vo viena isz tu dvieju baltųjų kurie bu
vo užmuszti. Policijantai numalszino tuos 
juodukus su automatiniais revolveriais ir 
karabinais.

Vienuole, Sesute, kuri buvo užniuszta 
buvo Daktarka Elsie Quinlan, kuri buvo 
vadinama Sesele Aiden. Ji darbavosi Mi
sijų ligoninėje, gydydama tuos juodukus. 
Sukilėliai nužudė ja jos automobilyje ir 
paskui apverto ta automobiliu ir ji užde
gė, sykiu su Seseles Aiden lavonu, <

Antras baltas žmogus kuris buvo nu
žudytas buvo B. Vorstcr apdraudos kom
panijos agentas,

TRIKAMPINIS KARO FRONTAS
ALMANTAMS SEKASI

SEOUL, KORĖJA. — Alijantu artileri
ja, dideli karabinai ir kanuoles, anuotai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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I krasztu kompanijoms padeda, 
bet savo jurininku kompani
joms neduoda nei cento!

KARAS KORĖJOJE Imtynes Ameri koje Tik Raikės

Niekas taip nesidžiaugė, kai 
Dwight D. Eisenlioweris lai- 
niejos Kinkinius, kaip dangų- j 
ma karininku Vaszingtone, ■ 
Pentagon ofisuose. Nežiūrint 
kaip jie norėjo jam pagelbėt i, ! 
jie turėjo sėdėti ir tylėti, nors 
jie daug ka žinojo, ir butu ga- 
Jeje jam padėti, ibet jie iszlai- 
ke savo garbes žodi ir nesiki- 
szo, nors Demokratai vieszu- j 
mon iszkele daug slaptu rasz- 
tu isz tu paežiu karininku stal- 
cziu ir juos pavartojo priesz 
Eisenhoweri.

Carbide and Carbon ISiemi- 
cals kompanija pranesza kad 
ji yra iszradus ir pastaezius 
maszina, kuri gali isz septynių 
szimtu 'ppdu gilumo iszkasti 
daugiau kaip pusantro tono 
augliu per viena minuta.

Dauguma laikraszcziu, dau- ' 
giau kaip devynios deszimtas 
nuoszimtis rome Dwight D. Ei
senhoweri pci' szilus Įlinki
mus.

Kaip Iszrodo Korėja 
Amerikos Marinams

Repu'blikonu Partijos V adai 
jau taip buvo tikri kad jie lai
mes Rinkimus, kad jie buvo 
pasirenge insakyti visiems De
mokratams kad jiems nevalia 
Sudeginti svarbiu rasztu savo 
stalcziuose, kai jie bus isz sa
vo vietų iszmesti.

Millsi'icld miestelis, New 
Hampshire buvo , iimiitinis 
praneszti kaip jisnbalsavo: asz- 
tuoni balsai uuž Dwight D. Ei
senhoweri, nei vieno Guberna
toriui Adlai E. Stevensonui.

Republikonai taipgi buvo 
prisirengė patraukti in teismą 
kelis augsztus Demokratus, 
kurie buvo privertė dideles 
kompanijas ir biznierius, ku
rie daro bizni su valdžia, pri
sidėti prie Demokratu Vajaus 
su stambiomis aukomis.

Keturiu Prezidentu patarė
jas, milijonierius Bernard Ba
ruch, kuris priesz Rinkimus 
buvo Prezidento ,Trumano isz- 
koliotas, nuėjės balsuoti, nega- 

vlejo balsavimo maszina paju
dinti. Jis pasiszauke kitus in 
pagelba, kurie pamate kaip jis- 
.balsavo: už Eisenhoweri.

Demokratai kone padare 
baisiai didele klaida per Rinki
mus, apie kuria dabar jie tyli, 
kaip.žmogus žeme pardavės. 
Augszti Demokratai ketino 
pasisamdyti laikrasztininka 
Ernest Cuneo, kad jis jiems, 
patartu ir ju Partijos propa
ganda varytu, kai jie staiga 
dažinojo kad sžitas laikrašti
ninkas kitam laikrasztininkui, 
Waltfri-7 AVihcliėll padeda ir 
duoda daugiausia tu riebiu ži- 
nucziu priesz Prezidentą Tru- 
mana ir už Gen. Eisenhoweri. 
Jie ežia butu puikiai apsisvi- 
line savo baltuczius piršte
lius.

In Miami Beach, Floridoje, 
viena moteriszke atėjo balsuo
ti. .Bet ji buvo . apsivilkus su 
andaroku, ant kurio didelėmis 
literomis buvo iszraszyta:

sakyta, kad ji negali nesztis su 
savimi jokios propagandos 
kaslink Rinkiniu in Rinkimu 
vietai. Tai ji ramiai nusimovė 
savo ta andaroka ir be anda- 
roko stovėjo eileje per penkio
lika. minueziu kol ji galqjo bal
suoti už Dwight D. Eisenhowe-

ISZ KORĖJOS. —
Prieszo kareiviai neturi plie- i 

no skrybėlių, kaip musu karei
viai turi ant karo frunto. Jie 
iszrodo kad jie kutu tik paklo- 
|de apsivynioję, taip prastai 
’ jiems tinka ju drabužiai.

Ju ginklai yra Japdniszki, 
Rusiszki, Amerikoniszki ir 
Angliszki. Ir jie baisiai gerai 

; moka kaip juos vartuoti. Jie 
Į lakai dažnai inlenda skersai 
musu eiles ir paskui ant musu 

1 isz užpakalio puolasi. Yra sa- 
! kema Korėjoje, kad jie dirba 
į ant farmu, ukiu per diena ir 
j paskui nakczia eina kariauti.
Jeigu tai teisybe, tai prieszas 
dabar jau nebeturi kareiviu, 
nes mes tiek daug ju esame su- 

j szaude.
Apie penkta valanda vakare 

i jie pradeda su artilerijos pa
trankomis, kad mes turėtume 
* in savo duobes inlysti ir pasi- 
I slėpti ir kad mes iszsigastume. 
! Tada, nakczia jie paleidžia sa
vo didžiausias patrankas, • ka- 
nuoles. Ir jie patys nieko ne- 
paisindami eis po pat savo pa
tranku ir karakiniu. Jie puola
si ant musu su viskuo, ka tik

■ jie nusistveria; granatomis, 
, . , \ karabinais, lazdomis, akmeni-. Jai buvo pa

nūs.
Kartais jie susiorganizuoja 

vidurnaktyje, viens su kitu su- 
siszaukdami juodvarnio riks
mu. Bet kiekvienas Amerikie- 

j tis Korėjoje gerai žino , kad
juodvarniai nakczia triukszmo 
nedaro, nespiegia ir nereykati- 
ja. Po tam pasigirdi trimito 
.pziurpuR halsai ir jau tada jie

Pypkes Durnai
isz

Kai Eisenlioweris buvo pri
žadėjęs važiuoti staeziai in Ko
rėja, jeigu jis bus iszrinktas 
Prezidentu, jis nesake kad jis 
važiuos kai tik po Rinkimu, 
bet po savo invesdinimo, Sau
sio (Jan.) menesyje, 1953 m. 
Juk, aiszkus dalykas, jis dabar 
dar negali važiuoti kaip szito 
krašto Prezidentas, nes Tru- 
manas ta vieta dar tebeszildo.

Duktė ir Moczia

Eina gandai kad Kiniecziai 
Komunistai dabar taip žiau
riai ir taip isz paskutinuju ka
ralija Korėjoje, nes jie nori 
kuo daugiausia svarbiu • vietų 
užimti ir tada jau derintis; del 
Paliaubų ar Taikos.

Amerikiecziai dabar dar vis 
daugiau ir daugiau visko per
kasi ant iszniokesczio. Priesz 
Kalėdas Amerikiecziai bus per 
ant iszniokesczio prisipirkima, 
insiskoline daugiau kaip $22,- 
000,000,000 (dvidešimts du 
bilijonu doleriu).

Tai gražumas dukterėles, 
Priderejimas skareles, 
Kam ji meili, tai myli, 
O kam gaili, tai tyli. 
Ar asz ne gerame stoge, 
Ar ant veido nepatogi? 
Kol gi vieni nemylės, 
Arba antri nemylės? 
Motinyt, nebumbek, 
Piktai kojom netrepsek, 
O man reikia szokinet, 
Praeina laikas iszteket. 
Dukteryt, netekek, 
Geru metu palūkėk, 
Isztbkesi pamažu, 
Taip su strioku negražu. 
Man nereikia geru metu, 
Turiu užsiriszt nometa, 
Tik man reikia, motinyt, 
Jaunos dienos atmainyk 
Mano miela dukteryt, 
Neiszpuola taip daryt, 
Visas svietas tuoj pamato, 
Kad tu eini isz ukvatos.

—BUS DAUGIAU—'

'.’aidžia ne už ilgo insakys 
batikoms mažiau skolinti žmo
nėms ir geriau dasiiteirauti del 
ko žmones nori pinigu skolin
tis.

Musu laivu kompanijos 
prasta bizni daro tarptautinėje 
prekyboje; Kitu krasztu juri
ninku kompanijos už pigiau 
veža tavora, nes jos gauna pi
nigines pagelbės isz savo val
džios. Amerikos valdžia kitu

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

No.116—Istorija
ta. Puikus apraszymas. 
puslapiu, 20c.

No.120—Dvi istorijos

ape Siera-
119

slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia

Czia iszrodo kad vienas 
. imtininkas kita baisiai koro- 

ja ir muczina. Szitos imty
nes buvo h Civic Auditorium 
Richmond, California, kai 
Enrique .Torres ir Benn 
Sharpe siwikirto. Senor Tor
res pareina isz pietiniu val
stijų ir czia rodos laužia 
ranka imtininkui Ben Shar
pe, kuris pareina isz Kana
dos. Bet nėra reikalo iszsi-

gasti ar viena ar kita isz szi- 
tu imtininku užjausti, nes 
visas ju sportas yra gryni 
szposai.

Szitokios imtynes Ameri
koje yra jau pripažintos kai
po palszyvos, ir nei vienas 
nei kitas imtininkas nebuvo 
sužeistas, nes jie isz kalno 
susitaria kuris laimes ir ku
ris nuduos pralaimejes.

IN
KELIONE

AMERIKA
(Tasa

mane

ilsini® 
pabm’B 

vaikinai 
kad ka i,

niu ir sroviu žmones: darbiniu-

3-czio puslapio)

kalbu, taip togu 
apleis, jai' asz ta 
Bgiute.inano įme

dvasiszkiai, valstybininkai 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule’

^Pirkie U. S. BonuslE™ 
va Zokoninką 

i pusikių, 20c.
No.145—A p

t : zotlzius, Į . , .v
.X A TrM O G-A SKaMl ma aid szi- ■ ’■r... KNYGŲ

Ii susiramino ir -------
RJonukas biivo i Visi pirmieji Katalogai dal 
rus. užtai tikėjo, yra negeri.. Szis Kataloge

apie
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.l 23—Sep t y n ios istorijos:
Stebuklingas Zerkolas; Sida- Skaitymo ir Raszymo. 25c. 
brinis Grabelis; Drąsus Szuop 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas;!
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—-Trys istorijos apie j 
Duktė Pustyniu; I’eleniutey; arpa .
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. Ateitos su pagelba Kazyrom.

No.128—Dvi isztorijos: Vai-į 25c.
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.l 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 

: puslapiu, 20c.
No.134—Dvi istorijos: Baisi 

jŽudinsta, Urlika Razbaininka, 
j43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro-Į 
bertas Velnias; Medėjus; Kaip

1 Kuzma Skripkorius LikosTur- į
1 tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu-; 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
jležinis Vyras, Smakas ir Niki-
I tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
į Gyvenimo, Nųopolei Mateuszo
Jerukausko, Osieczpa. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta,

Ar Paszaukt Te-
Bernadina. 61J

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
atidengimas Paslapcziu

puolasi isz visu Kampu. Jie nu
sileidžia- nuo kalno, paleidžiža 

■ kelis szuvius ir paskui neszasi 
i kek tik jo kojos inkerta. Jie 
szitaip daro mus iszgazdinti ir 

mums ramybes neduoti,
j miego pribudinti ir taip nu
varginti ir iszgazdinti.

Amerikiecziai Marinai sako 
kad jie už jtkius pinigus nesu

tiktu kariauti sykiu su Kinie- 
cziais tautininkais. Jie sako 
kad tie Kiniecziai rodos tik 
nori pražūti, ir ‘ dažniausiai 
pražūna, nes jie ant prieszo 

1 puolasi kad ir tuszcziomis ran- 
i komis, ir jokiu budu negalima 
ju sulaikyti ar juos pamokinti 
kaip pultis ir kaip gintis.

Musu Marinai yra iszmokine 
ir iszlavine jaunus Korėjos 

i Marinus, bet ir isz ju maža į 
nauda, nes jie baisiai mėgsta 

1 musu autominius karabinus, 
kurie patys greitai szauna. Sri
tie Koriecziai Marinai taip 
mėgsta musu karabinus, kad 
dažnai jie visa nakti szaudo in į 

t- tuszczia dangų, jjad tik pama- 
czius liepsna isz musu karabi
nu. Nei vieni, nei kiti neinver-l . . .tina, nei prieszo, nei Savo gy-; 
vasties.

Musu kareiviai ir marinai 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Su juonf linkkaip u 
minu ir smagiau, nes jis nieko 
nebijo ir Visur žino kaip apsi-

vo i Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri.. Szis Katalogas 
užima visu anų vietą, todėl 

du užsisakykite knygas isz 
į u, szito Katalogo

No. 1952

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

180—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezūso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
st! Jez,uso Kristuso. Knygutė 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja bilda, No. 197 25c.

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

No.200—Eustakijusžas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybesi 128 pus.-35c. 
V N*o.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Li.pueliiioSe, kada, jau‘ten tu-

arklius apžiūrinėja, ar gal isz

te!’Gal akete kerta ■ Kur jis 
yra dabar, mielas.' Czia jai

juodu szaku netekusiu la,pu, 
medžiu; pulkai varnu su 
kvhrksejimu lekianeziu nuo 
szilo in sodžių; durnai kylanti 
isz kaminu in padanges; ap- 
szalus svirtis prie szulinio, o 
isz.tolo szilas, nuo auszros pa-

! Kur ji diibar yra!' Kur ja

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Sieniniai Kalendoriai 1953m
15 col., ploczio x 23-3/4 col, ilgio

Po 40c arba 3 už $1.00

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. j ' No.203—Knygute, Tretinin- 
62 puslapiu, 20c.

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
, Gražios

kiu Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankiuo Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis- 

i truoti laiszka su pinigais.
'ESC Nepamirszkite dadeti

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

No.l 19—Keturios istorijos, |pikas’ Pas Mer&a»
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

"No.153—Apip Gailuti,. Du i
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus-, (jeszįmįu']fa ekstra del prisiun- 
lapiu, 20c. timo kasztu.

No.152—Apie Kajimas, Dru-j yįsį Moni-Orderiai ir Pini- 
itas. Petras, Nuogalis. 62 pus-jgai, 0 įr vįsį laiszkai “visada

I turi būti siusti vien tik ant 
No.l 55—Szakinis, Nedoras j szio adreso:

istorijos,;
i apie Gražia Haremo Nevalnin-j 
!ke;; Lūosziš; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 

, 20c.
No.102— Prakeikta, mėilin- 

apraszy-į gas kriiniiialiszkas
■ mps, 202 pus, 50c.

No, 103—Vaibelota, 
dsz pirmutines puses 
ežio i 
užlicku.
dideliu puslapiu, 35c. No.158—A p i e Kapitonas

No.l II—Sziupinis (3 dalis)istormfie]d Danguje; Pabege-j

ap/saka lapių, 20c. 
szimtine-

iszimta isz Lietuviszku žydas, Du Draugai. 136 pusią- SAULE PUBLISHING CO., 
. ... Su paveikslais. 177 piU) 35c. Mahanoy City, Pa., - U. S.A.

talpinusi sekanti skaitymai:
Tolyn ; Yla isz maišo iszlins; Apie bp- yairĮ

kaip akvs užmato., tik vanduo ba ka negalėjo savo liežuvio 
Girtuoklis Jurgis,.

Atsimink.' Mielas Skaityto- 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas j jai kad nuo tavęs priklauso 
, „gis. 60 puslapiu, 20c. I “Saules” ateitis: Ar ja skaity- 

No.l60-Apie Po Laikui: si> P indomausies, ar laiku at- 
Per Neatsarguma insielai k \ t;

Galinga ypata galybe meiles
Raganiszka lazdele; Boba kaip! T . .. pats Jėzūs ir Air visos bobos; leipgi juokai, IU , ... . ., .’ , , > . Žvake; Del Pirsztimu; Apierodos, trumpi pasakaitymai ir -
t. t., 52 puslapiu, 20c. 1

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 

! ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupai Juokingi szposelei; 

'Kaip traukt giliukingai Einiki
I ir kiti szposeliai, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
via. per vandeni, ar tu atsime- iAnglorius’ isz Valencziojs, Ko- 
ni dar ja'būdams / ten Lipne-Ižnas daigias turi savo vieta; 
liuose? 'Ka pasakė katras paeziuojas,

(BUS DAUGIAU) , 176 puslapiu. 25c.

totos lyses, o ant tu begaliniu 
vandens lauku tas vienas inen-

tartum verkimą-' bangu ir 
szvilpinas vėjo, o tonais,, prie- 
szai, jei bent devinta žeme, jei

Laikui;
Balta silyginsi, ar ja paremsi!

M- — ---------

Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- : '
Miszke Medžiai;! (J. BoilUS!

Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta klaida/ 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią-1 
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa-į

Make today

United States 
defense Bonds
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Kelione In Amerika
Ant Juriu - Manstyman

Audra - Atkeliavimas

TARP placziu .juriu, mari u 
viliiiu suposi Vokiszkas lai

vas “ Bliiclieris” plaukiantis 
isz Hamburgo in New Yorka.

.Jau keturios dienos, kaip 
iszkeliavo, o dvi dienos kaip 
prasiyrė pro žalius Airijos pa- 
kraszėzius ir atsidūrė atvirose 
jurese. Nuo laivo, kaip akys 
užmato, buvo reget tik žalsva 
ir palszia juriu. lyguma tary
tum suarta in lyses ir užuoga
nas, sunkiai insisiubavusi, vie
tomis apsiputojus ir susiliejan
ti su regracziu, pridengtu bail
iais debesėliais.

Atspindys tu debesėliu vie
tomis atsimusze ir ant vandens 
o ant to palszio dugno a isz kini 
juodavo laivo stuomuo. Lai
vas savo pirmagliu buvo at
gręžtas iii vakarus, kartais 
lengvai stiepėsi ant virszaus 
bangu, kartais smuko in galine 
rodos skęsdamas; kartais nyko 
isz akiu, kartais iszkildavo ant 
virszaus vilnies tai)), kad net 
dugnas buvo matyt, o vis ėjo 
pirmyn. Vilnis bego prie jo, 
jis prie vilnies ir skyrė ja savo j 

• krutinę. Paskui ji, kaip mil-; 
žiniszkas žaltys, seke baltas 
vieszkelis apsiputojusio van
denio. Kelios mariu varnos 
seke paskui, besi vartydamos 
ant oro ir dejuodamos, kaip 
Lietuvos pempes, knyves.

Vejas buvo pagalbus; laivas 
\ resi puse garu, o vietoj tu isz- 
tempe kuorus, žėglius. Oras 
darėsi vis dailesnis. Vietomis 
tarp sudriskusiu debesiu buvo 
matyt sklypai mėlyno dangaus 
kurie tovienio maine savo po- 
viydi. Nuo tos valandos, kada 
laivas “ Bliiclieris” iszkeliavo 
isz Hamburgo prieplaukos, vis 
buvo vėjuota, bet lie audros; 
vejas pute in vakarus, vienok 
kartais aptykdavo; tada žėg
liai, buorai, pliaukszedami nu
slūgdavo, kad netrukus vėl 
iszsipusti, kaip gulbes4 krutinę. 
Jurininkai, apsivilkę anksztais 
skaišgijiniais žiponukais Irau-, 
ke stora virve ir szaukdami: I 
“Ho-ho-o!” Lingavo pagal 
lakta dainavimo, o ju szauki- 
mas jungėsi su szvilpynemis 
■styrininko ir karsztligiszku 
kvėpavimu karines maszinos, 
leidžianczios kamuolius arba j 
rinkes juodu durnu.

Pasinaudodami isz gražaus 
oro, keliauninkai iszlipo ant 
virszaus. Laivo .pastugalyj 
buvo matyt juodi žiponai ir 
s k r y b e 1 e s keliauninku pirmos 
kiiasos; pirmagalyj margavo 
gauja emigrantu, važiuojan- 
eziu paskutinėj vietoj. Vieni 
ju sėdėjo ant suoleliu ir rūke ' I
trumpas pypkutes, kiti sugulė, 
o kiti pasirėmė ant kraszto lai- j 
vo žiurėjo žemyn iii vandeni.

Buvo ir kelios moterys su 
mažais aut ranku ir skardi
niais indais, pririsztais už 
juostos; keletas jaunu vyru 
vaikszeziojo iszilgai nuo vieno ■ 
galo iki kitam, vos galėdami 
išžiūrėti lygsvarybe ir tovienio 
sirupai Ii oda m i; jie dainavo: 
“Vo ist das deidsclie- Vater- 
land?” Ir gal jiems rodėsi, 
kad to “Vaterlando” jau nie
kad nereges, vienok linksmu
mas nuo ju veidu neisznyko. 
Isz visu žmonių, du buvo liu-
diliausiu ir lyg atsiskyrusiu

Į nuo kitu; senas vyriszkis ir I 
jauna mergina. Abudu, nesu- j 
prasdmni Vokiszkai, buvo at- ' 
siskyre nuo visu jiems sveti- I 
mu. Kas jie per vieni, kožnas

į mus isz 'pirmo dirstelėjimo, pa
pinių, 'buvo tai Lietuvos žmo
nes.

Jeigu mergina sau mano, 
Kad tiktai dėl to iszteka

už vyro, 
Kad ncpasenstu,

Kad turėt u past ogia, 
Kad nebūtu sunkenybe 

tėvams, 
Kad nuo svieto nebūtu 

iszjuokta, .
O jeigu vyras pacziuojesi I 

tiktai del to, |
Kad mergina turi pasoga. j 

() po, tam pamina ja 
po kojų, 

Arba del jos patogaus 
veidelio, 

Kad iszvirtu valgyt,
Tai tokioje poroje nebūna 
Sutaikė vienokiu misliu, 
Paskuti vietoje laimingo 

gyvenimo, 
Butu tikra velneva. 

Paeina visame vargingas 
gyvenimas, 

. 1 r kitus atgrasina nuo 
Suėjimo in luomą 

moterystes.* * *
Nekuriu žmones neužganadinti 

Isz savo užsiėmimo kalba, 
“Ak, kad asz bucziau 
< • jo vietoje,
Tai iiesiduoczia.il save 

prisigaut!
Asz turiu iszminti ir niekam 

nesiduosiu prigaut!” 
Bet tegul tik pasitaiko kokia 

kasdienine proga, 
Tegul atsilaiko kokis 

nekasdieninis atsitikimi, 
Tai tekis mandrifolis netenka 

galvos 
Ir inpuola in biauria .beda.

() kodėl taiiji tankiai 
girdime kalba, 

“Tai žmogus su ziuko 
protu ’’ 

Arba kitaip sakant, 
Žmogus zuikis!* * *

Jeigu žmogus kenczia

Ir neturi laimes, 
Tai kitur iszvažiavus
Da sunkiau yra surasti

, laimes.
Bet žmogaus laime, turtas 

ir pasekme,
Randasi kožnoje vietoje.

Tiktai turime mokėti jais 
naudotis,

O svarbiausia, tai mokėti 
tramins dovanas naudingai 

suvartuoti,
Ir kad gamtos dovanos 

Neimtu numestos ant niek, 
Bet leidžiamos tam tiktai

Kad atnesztu nauda.

Vyriszkis vadinosi Kaulas 
Kirvelis, o mergina Mariute, 
buvo jo duktė. Važiavo in 
Amerika! Ir tik priesz valan
dėlė pirmusyk pasidrąsino isz- 
lipti ant virszaus. Ant suny
kusiu ju nuo ligos burnų atsi
musze nusigandimas ir misi- | 
stebėjimas drauge. Bailioms | 
akimis žiurėjo in keliones 
draugus; in jurininkus iii lai va 
in kamina tankiai kvėpuojanti 
ir in baisias vilnis, metanezias 
imtas iki kras'ztu laivo. Nesi- 
sznekejo tarp saves, nes nedry- 
so. Raidas laikėsi viena ranka 
už turėklo, kito už turėklo, ki
ta už kepures, kad jos vejas 
nenuiiesztu, o Mariute laikėsi 
už tėvelio, ir kiek kartu laivas 
labiaus pasviro, tiek sykiu 
glaudėsi prie jo areziaus, szuk- 
t eidama pamažu isz nusigandi
mo. Ant galo senis prabilo:

— Mariute!
— Ka-gi!

’— Ar matai.'
— Matau.
— Ar ystabu ?
— Ystabu..
Bet jai labiaus buvo baisu, 

ne kai]) ystabu (navatna); se
niui Kirveliui taip-gi. Dar ge
rai, kad bangos mažinbsi, ve
jas tyko, o ’per debesius skver
bėsi saulute. Kada pamate 
••miela saulele,’’ palengvėjo 
jiems ant szirdies, nes ipainisli- 
jo, kad ir ezionais lygiai tokia, 
kaip Lipneliuose. Viskas jiems 
buvo nauja ir nepažinstama, 
tik tas saules ritinys, degantis 
ir liepsnojantis, pasirodė jiems 
senu pažinstamu ir globėju.

Tponi tarpu jūres, mares vis 
darosi lygesnes; netrukus buo
rai visiszkai nusmuko, nuo 
augsztojo t i 11 e 1 i o atsiliepe 
szvilpyne kaipitono ir jurinin
kai szoko juos vynioti. Pama
lė, kai]i tie žmones pasviro ta
rytum ore ant bedugnes, Kir
velis su Mariute vėl didelei 
stebėjosi.

— Mus vaikinai tai]) nepa
darytu, atsiliepe senis.

— Kad Vokiecziai inlipo, 
tai ir Jonukas inliptu, atsake 
Mariute.

— Koksai Jonukas ? Szu- 
kiu'!

— Kas ežia tave Szukiu. 
Smalakiu, arklininkas.

— Jisai yra vikrus, tik tu 
ji isz galvos mesk. Ne jis tave 
nei tu jam. Tu važiuoji būti 
ponia, o jis kaip buvo, taip ir 
pasiliks arklininku.

— Jis taipgi kolionija. turi.
— Turi tiktai Lipneliuose.
Mariute nieko neatsakė, tik 

viena save pamislijo, kad kam 
skirta kas, tam ir teks, ir teks, 
ir ilgiai atsiduso, o buorai 
tiiom tarpu jau buvo suvynioti 
bet už tai szriubas taip ome 
maiszyt vandeni, kad net. vi
sas laivas drebėjo. Supimas 
beveik visiszkai pasiliovė. To
lumoj vanduo rodėsi net visai 
lygus ir melsvas. Kas sykis 
vis nauji žmones lipo in viršau; 
darbininkai, Vokietijos ūki
ninkai, visoki veltėdžiai pajū
riniu miestu,, kurie in Amerika 
važiavo jieszkoti ne darbo, tik 
“laimes;’’ ankszta pasidarė 
ant virszaus, iper tai Raidas su 
Mariute, kad niekam nesipinti 
po kojų, atsisėdo ant virvių 
glėbio paežiam kamputi pir
magalio.

“Saule’’, kai]) szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prebumeratais.

į Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

-— Teveli, ar da ilgai važiuo
sime vandeniu' Paklausė Ma
riute. 1

K a asz žinau! Katro 
tik paklausk, nei vienas neat
sako. kaip Katalikas.

— t > kai]) mes Amerikoj 
siisika.l'besim ? r

— Lyg nesako, kad mus 
žmonių lenais daugybe ?

— Teveli!
Ka-gi ?

— Stebėtis, tai stebėtis, 
bet Lipneliuose vis-gi buvo ge
riau.

— Nezaunytum be reikalo. 
Po valandėlei vienok Raidas

daduie, lyk in. save kalbeda-
mas:

— Valia
Merginai

Dievo! i 
pilnos akys pasi

daro aszaru, o paskui abudu 
pradėjo maustyti apie Lame
lius. Raidas Kirvelis mausto, 
del ko jis važiavo in Amerika
11 IVCllfĮl KU 1YCVVL ,| 1 > »<1

žiavo in Amerika ir kai]) tai at
sitiko, kad jis važiavo. Kai]) 
tai atsitiko? Sztai priesz puse 
metu užėmė jam karve isz do
bilu. ūkininkas, kurisai ja už
ėmė, reikalavo trijų rubliu už 
padaryta bledi. Raidas neno
rėjo duoti. Pasidavė in suda. 
Byla užsitęsė iki virokui. Anas 
ūkininkas reikalavo netik už 
padaryta bledi, bet ir už užlai
kymą karves, kasztai augo su 
kožna diena. Raidas užsispyrė 
nemokat, nes gaila, jam buvo 
])inigu. Besib\ linedamas jau 
nemažai iszlei 
kinosi. Kaszt; 
galo Ratilas 
karve jau 1 )iei 
gulėjo, o ka 
užmokėti, 
pati už pa: 
de in last;
kai p ža 
taį-gi i

Tnislijo, kad 
lūs visas jo

kavo gyvuliu, 
ir, ar tik ne

is augo! Ant 
laimėjo, l'ž 

jin o kiek pri
me jo kuom 
į\i arklį o ji 

na pa.tuip- 
fraipesi, 

atėjo,
i buvo 
asive- 

'u, paskuiiino su suv 
užkili])o Ii 
pėduose, tai’ 
per svetimus 
turtelis sūnyk: 
tiek pinigu, d: 
visu nietu vaH 
žeme reiks! pavasari graužti a- 
biem su mergina, arba turės ei
ti elgetauti.

Kad priesz tai Raidas buvo 
pasiturintys ūkininkas, ir jam 
viskas gerai ėjosi, paėmė ji da
bar nusiminimas ir pradėjo 
gerti. Karcziamoj .pasipažino 
su A’okiecziu, kurisai po kai
mus neva linu klausinėjo, o isz- 
tikrųjų tai žmones iii užmare 
guyde. Vogietys pasagoje jam 
stebuklus apie Amerika. Že
mes žadėjo dovanai tiek kiek 
jos visuose Lipneliuose nebuvo 
ir su giriom ir su pievom, kad 
net Raulo akys nuszvito. Ti- 
kiejo ir netikėjo, bet Žydas, 
szinkorius pritarė ir sake, kad 
lenais valdžia kožiiam duoda 
žemes, kiek tik kaitras gali 
iszlaikyti. Pats \’okietys paro
de [tinigus, kokiu netik ūkinin
ku, bet ir dvarponiu akys nere
gėjo.' Raida gunde, pakol pri
gimdo. O kam jam ežia būti?

»-%? . \ N
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Tik per viena, bledi tiek nete
ko, kad berną butu galėjos: isz- 
laikyti. Ar tai tur visai dingti? 
Ar tai turi imti lazdas ir kasza 
ir imliai bažnyczia giedoti: 
“Sveika Marija, dangaus leli
ja?” Nebus taip, pamislijo 
viens save. Su Vokrebziu del
nais sudavė iki Mykoliniu vis
ką iszpardaVe, pasiėmė (lukte
ri ir sztai plaukia in Amerika.

Bet kelionėje nusiklojo tai]) 
gerai, kaip tikėjosi. Hamburge 
gerai niilupo nuo ju pinigu: 
ant laivo važiavo abelnam

Mariute 
kiloki

linaiiczio \ 
uustumdav 
nekarta i 
atsieidavo.
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"u',ls) Kurisai per 
durnas ir naktis vis ėjo pirnivn 
per juriu plotus, drebėjo, uže 
dare putas ant vandenio, kvė
pavo kai]> siaubūnas, smakas, 
o naktį tose paskui save sĮbe- 
ezin ugniniu kibirkszczi., ...

kambaryj apaezioje. Laivo su 
pimas ir 'begalunias juHu 
diuo juos. Nieks, su juomnega. 
lojo susikalbėti, nei jįsaį SĮ 
nieku. Stumdo juos, kaip ko- 
kim niekam netikusius dajg. 
tus, kai]) akmeni prie |<e|io. 
draugkeleiviai _ Vokiecziai 
juokėsi isz jo ir isz Mariutės. 
Laike pietų, kada .visi su in
dais skverbėsi prie virėjo, da- 

visados

1
•ne 

wews’ Na\^ose
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nesi jam jiajiega. pažvegltina, 
"e suvis czysta. Vaikiszka bai
me, nors ncĮirisipažino, spaude 
Jani szirdi; nes isztikro tas Lie
tuvos žmogelis, atsiskyręs nuo 
savo gimtinio lizdo, buvo tik
rai kaip vaikas ir tikrai buvo 
t'k po Dievo globa. Priegtani 
' įso to, ka mate, kas aplink ji 
'aivo, negalėjo suprasti. Ne- 
'"s'abu, .kad sėdėdamas da- 
i;ar ant virvių glėbio nuleido 
galva apsunkyta rupeseziais ir 
Kbejonem^. Mariu vejas bepa- 
11()V(»s szvilpe ausyse, tarytum 
■'’artojo žodžius; “Lipneliak, 
■apimliai!”' Kartais-gi szvil- 
Pavo, kaip Lipneliu birbyne- 
les; saulute kalbino: “Sveikas, 
g.'vas, Rauluti! Buvau. Lipne- 
■iuose,” bet szriubas vis sma
ginus maisze vandeni, kami
nas kvėpavo vis greieziaus ir 
garsinus, tarytum dvi pildos 
dvasios, kurios nesze ji tolinus 

toliaus nuo Lipneliu. 
d'iiom tarpu su ' 

plauke kitos maustys, 
atsiminimai, o įplaukė 
;">as putotas vieszkelis, kaip 
niariu varnos .paskui laiva. 
Sz'ai atsiminė kai]) rudeni, ve- 
ai vakare, jau priesz pati iszr 
"‘lavmia, ėjo pas szuzlini su 
mirtim Lipneliuose vandenio

■>ado pamatyti 
’'"vo jam ail| to 

nesmagu ir viskas 
svetima. Apart globos Dievo, 
nejautė jokios kijos. Piie Ma
riutės rodosi drasiiimi kepure 
ant szalies smaukė, liepe stebė
tis Mariutei ir pats isz visko 
stebėjosi; beniiekam neužsiti- 
kejo. Kartais enie ji baime 
kad tie “pagonys” kai,p v.uli_’ 
110 dratigkeleivius, imiszmiestu 
juodvie.in in vandeni arba ne
lieptu pasiraszvti ailt kokios 
popieros, gal reverso'

parsineszti. Pirmutines žvaigž
dutes jau spingsojo ant dan
gaus, o ji trauke svirti, dainuo
dama: “Siuntė mane motinėlė 
iii Dunojii vandenėlio” ir pasi
darė jai ilgu, lyg kokiai kregž
dei, kuri jiriesz iszlekima liūd
nai cziulba. Paskui nuo szilo, 
nuo tamsaus atsiliepe szvylpy- 
ne, tai Smalakiu Jonukas, ark
lininkas duoda, ženklą, kad 
mato, kaip svirtis linksta, ir 
kad 1 nejaus atjos isz “nakti
gones.” Netrukus sudundėjo, 
prijojo, nuszoko nuo eržilo, pa
purtė savo geltonus plaukės, o 
ka jai sake, atsimena kai]) ko
ki žeidimą. Primerkė akis ir 
jai rodėsi kad Jonukas vėl kuž
da jai drebaneziu balsu:

— Kad tavo tėvelis tai]) 
užsispyrė, tai ir asz -pradot-ka 
iii dvara sugražinsiu, grinezia 
su lauku parduosiu ir . važiuo
siu. Mariute mano, sako, kur 
tu busi, ten ir asz gulbe nulėk
siu, gaigalu vandeni perplauk
siu, aukso žiedu vieszkeliii ri- 
siuosi, o rasiu tave, miela! Kas 
man be tavęs ? Kur tu busi, ten 
ir asz busiu; kas 'su.tavim bus, 
ta.s ir su manim bus, vienas 
mudviem gyvenimas, viena 
smertis: o kai]) tau ezionais

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Beveik visos ariigliaka- 

išyklos nedirbo Utaminke, isz 
priežasties Amerikos Szvente 
“Paliaubų arba Armistice Die
na.“

— ' Su baloj pripuola Szven- 
to Alberto Did., o Tautine Var
dine: Vaidila. Ir ta diena: 1933 
metuose bagocziuš keliu Pre
zidentu patarėjas Morganthau 
užėmė Dean Achesono vieta, 
kaipo Amerikos Iždo Po-Sek- 
retorius, ir paskui eina Iždo 
Sekretoriaus pareigas, kai Iž
do Sekretorius Noodin iszva- 
žiuoja del sveikatos; 1940 m., 
Straikos in Vultee eroplanu 
fabriku, Downey, California. 
Per dvylika dienu tu straiku, 
buvo prakiszta apie penkios 
deszimts milijonu doleriu.

—• Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszinita Nedelia 
po Sekminių. Taipgi Szventos 
•Gertrūdos, o Tautine Vardine: 
Aiszkutis. Ir ta diena: 1944 m., 
Alijaintai atidarė trijų szimtu 
myliu franto priesz Nacius; 
1899 m., mirė Daktaras V. Ku
dirka, 'garsus Lietuviu raszy- 
tojas.

— Panedelyje p r i |p uola 
Szvento Grigalio, o Tautine 
Vardine: Stange. Taipgi ta 
diena: 1800 metuose Szesztas 
Amerikos Kongresas, pirmaji 
karta susirinko Vaszingtone; 
1940 m., Italijonai iszvaryti isz 
Graikijos; 1868 m., Suez Ka
nalas atidarytas. Menulio ■at
maina: Jaunutis.

— Utaminke įprįpuola: SS. 
Petro ir Povilo Basilico, o Tau
tinė Varrdine: Ledrima. Taip
gi ta diena: 1936 m., Italija su 
Vokietija pripažinsta Francis
co Franco valdžia Ispanijoje; 
1938 m., Hitleris atszauke savo 
kraszto Ambasadorių isz Ame
rikos, taip pareikszdamas savo 
pasitenkinimą su Amerikie- 
cziais; 1940 m., Mainieriu bo
sas John L. Lcwisas buvo pa
sakęs kad jis pasitraukė isz 
savo vietos jeigu Prezidentas 
Franklin D. Rooseveltas 'bus 
vėl iszrinktas. Rooseveltas bu
vo .iszrinktas bet Lcwisas savo 
duoto žodžio neiszlaikc; 1361 
m., Didžiosios Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Keistutis pabėgo isz 
Kryžeiviu nelaisvės.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Helena (Suibacziute) Stroliene 
50 metu amžiaus, kuri kitados 
gyveno Shenadoryje, o apie 
trisdeszimts metu atgal apsi
gyveno Wilkes-Barre mieste, 
staiga pasimirė Utaminke, 
nuo kzirdies liga, namuose 
Raymond Junker, 376 H. Tho
mas uly. Velione buvo sžeimi- 
ninkę pas Junkerius szeimyna. 
Jos vyras Jess mire 1942 me
tuose. Velione gimus Shenado
ryje. Paliko sunu Alfreda isz 
Shelton, Conn., tris anukus, 
taipgi tris brolius: Edvardą, 
Juozą ir Leo Subacziai; ketu
rios seserys: J. Bernotiene, 
Girardville; M. Karahutiene, 
Shenandoah; panele Morta Su- 
baeziute, New York; ir J. Mar- 
koniene, Plains.

' — Alberta Zemaliene, isz 
miestą, gydosi Locust Mt. li- 
gonbuteje.

Minersville, Pa. — Gerai ži
noma sena gyventoja ponia 
Anele Baluliene, 69 metu am
žiaus isz Seltzer City, kuri li
kos baisiai apdeginta pareita 

Pėtnyczia, kai juos drabužiai 
užsidegė prie pecziaus, laike 
darbo valgy tuveje, numirė 
Nedelioje in Good Samaritan 
ligonbuteje, Pottsvilleje. Pali- ! 
ko keturios dukterys, tris su- j 
nūs ir broli Joną Mastauskas i 
isz Frackville. Laidotuves i»- 
vyko Minersvilleje su apiego- 
mis Szv. Pranciszkaus bažny- 
czioje ir palaidota in parapijos 
kapines.

Saint Clair, Pa. -— Gerai ži- ! 
nomas senas biznierius Juozas j 
Penkunas, nuo 22 Twing uly., | 
numirė Nedelioj, 3 valanda po
pintu, savo namuose. Velionis 
nesveikavo per keturis metus. 
Gimęs Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Turėjo cigaru falbrika ii' saliu- 
na bizni, o keliolika metu at
gal prasiszalino nuo 'bizniu isz 
priežasties blogo sveikatos. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos ii- R. K. Susivien. 
Paliko dideliame nuliūdime sa
vo paezia Marijona; tris sū
nūs: Pranciszku ir Juozą mies
te; Vinca, kuris tarnauja ar
mijoje Korėjoje; keturios duk
terys: Ona, pati M. Flynn, Yo- 
mising; Olga, pati S. Vaughen, 
Šalt Lake City, Utah; Mare, 
pati Daktaro Zigmundo Jacey 
isz Tamaqua ir panele Izabelle, 
slauge, kuri tarnauja del Dė
dė Sarno in Valley Forge ligon
buteje; dvi seserys: Rozalia 
Peckiene, Detroit, Mich ir He
len Jurkoniene, Pottsville, Pa. 
Laidotuves invyko Ketverge 
ryta su Szv. Miszomis Szv. Ka- 
zimierio bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in para
pijos kapines. Graborius Jur
gis Stabingisi laidojo. A.a. Juo
zas Penkunas 'buvo senas skai
tytojas laikraszczio “Saules.“ 
Lai ilsisi amžinam pakajuje 
a.a. Juozas Penkunas, o liku
sia szeimynelia lai Dievas su
ramina!

Girardville, Pa. — Pranas 
Drulis pasimirė Nedėlios va- 
kara savo namuose Homes- 
ville. Velionis sirgo nuo asz- 
mos. Gimęs Amerikoje. Buvo 
angliakasis per visa savo gy
venimą, ir paskutini karta dir
bo Germantown kasyklose. Pa
liko paezia Juozefina; trys 
dukterys: F. Poliseliiclg isz 
Stowe; C. Miller, Philadelphia 
ir V. Diamond, mieste; tris sū
nūs: Roberta ir Pranciszku, 
Philadelphia ir Povilas namie; 
seserį OnaDruliute, Chester, ii' 
broli Joną, Washington, D. C. 
Laidojo Ketverge ryta su aipie- 
goniis Szv. Vincento baižny- 
czioje 10:30 valanda ir palai
dotas in parapijos kapines 
Frackvilleje.

— Panedelyje apie 9:30 
valanda ryte, numirė V. Meda- 
liciie, pas savo žentą ir dukte- 
re Ben. Rovinskiai, 200 N. Se
cond uly.,. mieste. Velione sir
go du metu. Atvyko isz Lietu
vos 1917 metuose. Po tėvais 
vadinosi Ona Jakuboniute. Ve
lione gyveno Gilbertonc, po 
tam Frackvilleje, o apie meta 
atgal apsigyveno Girardvilleje 

’ pas žentą. Paliko du sunu; 
Juozą, Shenandoah, ir Vaiteka 
Mt. Carmel; dvi dukterys: Ele
na Goldfarb, New York ir B. 
Rovinskiene, mieste. Penkis 
anukus. Jos vyras Vaitekus 
mirė trys metai atgal. Laidojo 
Ketverge ryta su apiegomis 
Szv. Vincento ;ba!žnVczioje 9 
vai., ir palaidota in parapijos 
kapines.

BUVĘS KAREIVIS 
UŽSIMOKĖJO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
„ 

jau buvo paleistas isz vaisko. j 
Bet visgi jis jam nors biski at- 
kerszino.

Saržentas patraukė ji in 
miesto teismą už užsipumima. 
Buvęs kareivis dvideszimts 
metu amžiaus Judson Hen
dricks, isz Mobile, Alabama, su 
malonumu užsimokėjo $35.80 
teisėjui Oral Barnett, in 
Johnston miesto teismą ir pri
sipažino kad tai buvo daug 
daugiau verta.

REIKIA 2,500 
MOKYTOJU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Czia ne vien tik New Jersey 
valstijos bėdos, bet beveik vi
su valstijų Amerikoje. Jau be
veik laikas musu vadams susi- 

' prasti ir liautis state tokias 
brangias ir puosznias mokyk
las, o nors kiek daugiau pinigu 
paskirti mokytojoms ir moky
tojams.

Iszrodo, kad sziandien mums 
labiau rupi mokyklos, negu tie 
kurie tose mokyklose mokina.

KARAS KORĖJOJE
(Tasa Nuo 2 Puslapio)

dabar turi naujus czebatus, 
kurie prilaiko sziluma per sze- 
szias ar asztuonias valandas. 
Kareiviai sako kad tai geriau
sias iszmislas. Jie teipgi ne- 
szioja plieno marszkinus, kai 
jie eina sargyba ant karo fran
to. Per szitus marszkinius pa
prasta kulka nepralys.

Prieszas ir propaganda ne- 
pamirszta. Jie beveik visur 
palieka labai gražiais, paauk- 
sotas Kalėdinės korteles su la
bai gražiais sveikinimais: “Ki- 
niecziu Komunistu kariuome
ne ir Sziaurines Korėjos Žmo
nių Armija, linki jums visiems 
Linksmu Kalėdų ir Laimingu 
Nauju Metu.“ Aiszkus daly
kas jie taip daro kad musu ka
reiviai iszsiilgtu savo namu.

Kita taip pat labai graži 
Kalėdinė kortele musu karei
viams primine: “Generolas 
MacArthuris prižadėjo jums, 
kad jus husite namie priesz 
Kalėdas. Jis pats parvažiavo. 
O kaip su jumis? Kaip jus da
bar jaueziaties?“

Amerikiecziai taipgi ir savo 
propaganda varo. Jie per radi
ją ir su plakatais ragina Ko- 
rieczius pasiduoti. Szita musu 
propaganda turi geru pasek- 

i miu. Daug Koreicziu pasiduo
da, kai tik turi proga. Tie ku
rie pasiduoda, sako kad daug 
daugiau norėtu pasiduoti, bet 
jie ar negali ar nedrysta, nes 
tokie buvo savo kareiviu su- 
szaudyti, jeigu būva sugauti.

O kaslink auku: kiek prieszo 
ir kiek musu žūva, tai vienas 
Marinas trumpai pastebėjo: 
“Aiszkus dalykas, kai dvide
szimts ar trisdeszimts tukstan- 
cziu prieszo yra iszžudyta, tai 
ir musu daug pražūva. ’ ’

Paprastai kai Amerikiecziai 
susikerta su Komunistais tai 
aukos būva beveik lygiai. Bet 
tas pats marinas sako kad syki

PLATINKI!
0Sr“SAULE’’^H

viena Amerikos kompanija isz- 
ejo in frunta: isz dvieju szim
tu keturios deszimts vyru, tik

; nos, 1954 metu. Bet jis sako jis 
Į nenori nei to darbo, nei tos 
I garbes, nei tu pinigu. _

keturiolika sugryžo.
Vienas kareivis, troko drai- 

verys, syki buvo pasislepes 
skylėje, ir nakezia iszgirdo 
kad kas tenai vaiksztineja. 
Baisiai iszsigandes jis suszu- 
ko: “Jei tu czia neinlipsi ir 
man nepasirodysi kas tu esi, 
asz iszlipsiu ir pažiūrėsiu kas 
tu buvai.“ Jis paleido szuvi. 
Krito ant vietos Komunistas į 
Kinietis.

Retas kuris kareivis ar ma
rinas dabar tiki' in tas taikos 
kalbas. Jie sako kad tai tuszti 
plepalai.

Vienas pargryžes isz Korė- j 
jos Marjnas buvo užklaustas 
ar jis ka parsivežė isz Korėjos, j 

Į Jis, nusijuokė ir atsake: “Taip 
asz parsivežiau save, ir man

' tai gana!“

i DAUG NELAIMIU 
PADANGĖSE

Lakūnu Sztabas Susi
rūpinės; 33 Dingo
WASHINGTON, D. C. —

Lakunu Sztabas dabar labai 
susirupines del visu tu nelai
miu, kurios per dvideszimts 
keturias valandas isztiko laku-
nams.

Trisdeszimts trys lakūnai 
dingo ar žu 
kunu dar 

nesulauki
Septyni 

szokti isz 
virsz Tu

Arner 
nukrito.

A 
nu

Lakui 
susirup 
ti priež 
laimiu m 
ki trumpa

o, devyniolika la- 
bar laukiama ir 

Alaskoje.
unai suspėjo isz- 
nezio eroplano 
Inu in Arizona.

bombneszis 
^Anglijoje.

Juras keli 
eroplanai

s dabar labai 
ngiasi dažino- 

tiek daug ne- 
akunams per to-
a!

PHIL: MURRAY
PASIMIRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kurias jis vede nebuvo nei sze- 
szelio tokio intarimo. Būdamas 
isztikimas Katalikas jis nieko 
bendro neturėjo nei su Komu
nistais, nei su ju partija.

Net ir kompanijų ir fabri
kantu atstovai, su kuria4s jam 
teko dažnai susikirsti, kaslink 
darbininku reikalu, gerbe Phi
lip Murray, kaipo teisinga ir 
sanžininga žmogų.

Unijos nariams dabar nebus 
lengva rasti inpedini kuris pri
lygtu mirusiam Philip Mur
ray.

TRYGVE LIE
ATSISAKĖ

(Tasa Nuo 1 1‘ushipio)

Artimi jo draugai sako kad 
Sekretoriui Lie ligi gyvo kaulo 
inkiro Kremlino užsipuolimai 
ir Amerikos Senato Komisijos 
intarimai kaslink Tautu San- 
jungos iszlaido. Szitos Ameri
kos Senato Komisijos pirmi
ninkas yra Senatorius Pat Mc- 
Carran, Demokratas isz Neva
da valstijos.

Sekretoriaus darbas moka 
alga $40,000.00 ant metu. Po
nas Lie buvo iszrinktas in szita 
vieta iki Vasario pirmos die-

Visi Tautu Sanjungos nariai 
atstovai baisiai nustebo kai 
iszgirdo apie tai, nes Sekreto
rius Lie niekam nei žodžio isz 
anksto nebuvo pasakęs.

Trygve Lie yra buvęs savo 
kraszto, Norvegijos Užsienio 
Ministeris, ir jo draugai spėja 
kad jis dabar visiszkai pasi-: 
trauks, ir gyvens ant savo pen- į 

sijos, $10,000 ant me|u.

TRIKAMPINIS KARO 
FRUNTAS ALIJAN-

TAMS SEKASI
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

dabar diena ir nakti staugia ir 
griausmingai daužo prieszo di- į 
delius karabinus ant trikampi- 
nio kalno, kur Komunistai yra • 
insikase,

Ali j antai iszszauna daugiau 
kaip trylika tukstaneziu dide
liu kulku in priesza, kuris pa- 
jiegia atsakyti tik su mažiau 
kaip deszimts tukstaneziu.

Karininkai sako, kad Komu
nistai yra czia atsigabenę pilna 
artilerijos divizija ant Kumh- 
wa kalno.

Penktas Lakunu sztabas 
pranesza, kad jo lakūnai daužo 
Komunistu Koriecziu ir Kinie- 
cziu tvirtoves ir yra pataikė in 
Sziaures Komunistu karinin
ku kariszka mokykla, prie 
Hwangju upes.

Amerikiecziai lakūnai dabar 
taiko in susisiekimo Centrus, 
ardo geležinkelius, telefono 
dratus, vieszkelius ir in karisz- 
kus fabrikus, kad pakirsti 
prieszo jiegas isz pat pamato.

MEDŽIOKLES AU
KOS; 4 NUSZAUTI
HARRISBURG, PA. _ 

Pennsylvanijos valstijos me
džiotojai negalėjo pradėti sa
vo medžiokle pirma diena me
džiokles nes miszkai buvo la
bai iszdžiuve ir buvo pavojaus 
kad daugiau 'miszku nebutu 
uždegta. Kai pagaliau buvo 
medžiotojams pavėlinta me
džioti, tai pirma medžiokles 
diena keturi buvo nuszauti ir 
dvideszimts penki buvo pa- 
szauti ar sužeisti, invairiose 
medžiokles nelaimėse.

Keturiolikos metu vaikas 
buvo savo paties karabino, nu- 
szautas, netoli savo namu in 
Luzerne apygarda. Jis buvo 
Antanas Ragukas, isz Ply
mouth, netoli nuo Wilkes- 
Barre, Pa. Jis jau buvo pasi
miręs kai buvo nuvesztas in 
Mercy ligonine, Wilkes-Barre, 
Pa.

Jis buvo iszejes medžioti su 
savo dede, dvideszimts asztuo- 
niu metu amžiaus Pranu Use- 
sara. Policijantai sako kad 
vaikas savo atprovinta karabi
nu padėjo ant žemes ir nety- 
czia paspaude karabino gaidu
ką ir taip nusiszove.

Czia tik pradžia medžiokles 
j nelaimiu. Per daug žmonių ei

na medžioti feu dideliais kara
binais, prie kuriu jie nėra pri
pratę ir nemoka kaip juos var
tuoti, kiti taip labai nori koki 
paukszti nuszauti, kad jie eina 
per krumus, urvus, lipa per 
tvoras su atprovintais karabi
nais, dar kiti szauna kad ir 
nieko nemato, bile tik užmato 
ka nors krutant miszke.

POLICLJANTAS NE- 
TEISĖJAS

Policijantas Negali Nu
teisti Ar Nubausti
PHILADELPHIA, PA. — 

(Szita straipsneli skaitykite, 
bet gerai apsirokokite, pirm 
negu panasziai nutarsite pada
ryti, nes mes atsisakome būti 
atsakomingi kas gali atsitikti. 
Mes tik paduodame ka kitas, 
daug drąsesnis už mus pada
re.)

Vienas žmogus, anot polici- 
janto, važiavo per greitai ir 
pavojingai. Policijantas ji su- 
aresztavo už tai kad per grei
ta ir per pavojinga važiavima 
ir ten pat nustatė kiek tas žmo
gus turi užsimokėti.

Tas žmogus nebuvo kiszkia- 
szirdis, kaip mes ir dauguma 
musu draugu ir pažystamu. Jis 
tos baudos neužsimokejo ir pa
reikalavo eiti in teismą.

Kai jis pasirodė teisme, to 
policijanto nei dulkiu nebuvo 
matyti.

Tada tas žmogus per teismą 
apskundė ta policijanta. Tei
sėjas Carroll iszklause tos jo 
bylos ir sutiko kad jokis poli
cijantas negali nustatyti pra
sikaltimo bauda, negali sakyti 
kad žmogus yra kaltas. Teisė
jas Carroll paaiszkino kad po
licijanto darbas ir pareiga yra 
vien tik praneszti kaip žmogus 
prasikalto, ka jis padare ar ne
padarė ir paskui teisėjo parei
ga visa ta klausima isztirti ir 
paskirti bausme.

Teisėjas Carroll paaiszkino, 
kad policijanto pareiga pra
neszti kaip greitai tas žmogus 
važiavo, kur jis važiavo, kaip 
jis važiavo, kaip platus ir ly
gus tas vieszkelis ir ulyczia bu
vo, kiek automobiliu tada te
nai važiavo, ir pats turi pripa- 
rodyti kad jo automobiliaus 
rodykles buvo gerai patikrin
tos ne vėliau kaip menesis at
gal. Ir paskui visas szitas ži
nias suteikti teisėjui, kuris ta
da nuspręs kaip ir kiek tas 
žmogus yra kaltas ar nekaltas.

Mes vėl pakartuojame savo 
skaitytojams nieko isz szitu 
žinueziu sau nenuspręsti, kad 
riestai nebutu. Bet tuo paežiu 
kartu mes sveikiname teisėja 
Carroll už toki nusistaytma.

Policijantai ant vieszkeliu 
reikalingi^ ir labai reikalingi. 
Bet per dažnai pasitaiko kad 
kokis policijantas pienburnis, 
kuris niekur kitur darbo ne
gavo, susigrabaliuoja polici
janto uniforma, gauna revolve
ri, gauna ingaliojima kitus 
stramužinti ir tada jau kaip 
gaidys ant meszlyno straksi. 
Jis jaueziasi, kad jo žodis jau 
paskutinis, kad jis bosas ir 
vieszpatis ir kad jau visi kiti 
turi jo klausyti.

Tokis policijantas pamirsz
ta pagrindine teise: Būtent 
kad tas kuris automobiliu va-
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žiuoja, ji užlaiko, jam alga mo
ka, tikrumoje yra jo bosas, jis 
pamirszta, kad jis yra "tanias, 
o ne draiverys.

_ _ _
Kad daugiau atsirastu tokiu 

i drąsuoliu, kaip szitas žmogus 
I kuris iszdryso in teismą stoti
priesz policijanta, tai gal tie 
policijantai taptų nors biski 
žmoniszkesni ir atsimintu kad 
je nėra vieszpacziai ant musu 
vieszkeliu, bet tarnai tu kurie 
taksas moka.

Daug policijantu mes džiau- 
giamies skaityti savo drau
gais, bet atsiranda vienas ar 
kitas, kuriam ir Hitleris pavy
dėtu jo straksejima.

Rehovoth, Israel. — Žinios • 
isz czionais pranesza, buk pir
mutinis Israeliecziu Preziden
tas Daktaras Chaim YVeizmann 
78 metu amžiaus pasimirė nuo 
fezirdies ligos. Velionis gimė 
Rusijoje. Rali ko savo hpaczia 
Yrera, ir sunu Bena, isz Londo
no.

“NOVENA” 
Stebuklingo Mėdaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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SAPN0R1US 
ISu 283 Paveikslais h

160 Puslapiu ; i
8 col. ilgio, 5į4 col. plocrio 
Iszaiszkina sapna ir kaa ? 
ate i te j e stosis. Su priedu ? 
plana tu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos , po- j • 
pieros virszeliuose. ::
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