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Isz Amerikos
EISENHOWERIS 
PANAIKINA ROOSE- 
VELTO SLAPTAS 

SUTARTIS

Gavo Garbes Daktarata
M®?®"*’fiiwWk

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Dwight D. Eisen
howeris vieszai ir aiszkiai pa
sakė Amerikos Kongresui kad 
Amerikos Septintas Laivynas 
nuo szios dienos nesarges Ko- 
munistiszka Kinija nuo Gene
ralissimo Chiang Kai-sheko, ir 
kad szitas Generolas dabar ga
li, kada tik jis nori pultis ant 
Komunistu Kinijoje.

Prezidentas kalbėjo per pen
kios deszimts szeszias minutas, 
ir per ta laika jis daug pasakė. 
Jis sako kad valdžia dabar ima 
vidurini taka, ir kad visi žmo
nes visados žinos ka valdžia 
daro ar ketina daryti.

Jis pasakė kad jis nemato 
kaip butu galima dabar tuo- 
jaus taksas sumažinti, bet jis 
Visiems užtikrino kad taksos 
nepadidės.

Kaslink suvaržymu ant 
kasztu ir a’gu jis pasakė kad 
tas instatymas savaimi pasi
mirs Balandžio (Apr.) trisde- 
szimta diena, kada jis nebus 
atnaujintas.

Anglijos valdžios Diplioma- 
tai ir Atstovai dabar yra be 
žado. Jie baisiai pyksta ant 
musu Prezidento kad jis davė 
laisva ranka Chiang Kai-she- 
kui ir pavėlino jam dabar pul
tis ant Komunistiszkos Kini
jos.

Ateina žinios kad Anglijos 
Užsienio Sekretorius Anthony 
Eden jau rengia viesza paskel
bimą, kaip Ang'ija jaucziasi 
kaslink szito naujo Amerikos 
nusistatymo.

Anglijos Užsienio Sekreto
rius sako kad szitokis Eisenho- 
werio nusistatymas gali pra
platinti kara Rytuose.

Prancūzu valdžia teipgi da
bar susirupinusi. Prancūzams 
ir Anglams dabar labai rupi 
ka Eisenhoweris darys apie vi
sas tas taip vadinamas pasko
las tiems krasztams. Jie mato 
kad dabar jau nauja tvarka 
randasi Amerikoje.

Bet labiausiai susirupines 
yra Juozas Stalinas. Iki sziol 
jis savo ožius visur varinėjo, 
bet dabar mato kad jam reikes 
skaitytis su szituo nauju Ame
rikos Prezidentu, kuris moka 
ta paczia smurto kalba, kaip ir 
Stalinas.

Kai Trumanas buvo Prezi
dentas jis ir visas jo sztabas vi
sus buvo intikines kad jeigu 
Chiang KaLshekas butu pavė
lintas pultis ant Kinijos, tai 
Kinija paskelbtu kara ant 
Amerikos ir Sovietu Rusija 
stotu Kiniecziams Komunis
tams in talka ir tada prasidėtu 
Treczias Pasaulinis Karas. Bet 
dabar matome kad nieko pana- 
szaus neinvyko ir kad Stalinas 
dar vis tupi namie.

Universiteto
Federico de

Columbia 
profesorius, 
Onis, (po kairei) tik žiuri 
ir temija, kai Daktaras 
Grayson Kirk, Columbia 
Universiteto Vice-Freziden- 
tas ir veikiamasis universi
teto vadas suteikia advoka-

to garbes laisni Joao Neves 
de Vontoura, Brazilijos Už
sienio Ministeriui. Szitos 
iszki’mes buvo invykdintos 
New York mieste, kur tas 
Užsienio Ministeris daly
vauja Tautu Sanjungos po
sėdžiuose.

Jis drąsiai sako kad jis ūžta- darbininku menu’io saldi ke- 
ria ta Taft-Hartley Instatyma, Jicne užsibaigė, kad dabar jau 
ir tikisi kad Eisenhoweris ta ne Demokratai, bet Repunliko- 
instatyma ne tik invykdins, 
bet ji dar asztriau pasuks 
priesz darbininku uniju vadus, 
bosus.

Jis toliau klausia kam val
džia snaudžia. Jeigu valdžia: 
pasiunczia savo sznipus su
skaityti paprasto žmogaus tur
teli del taksu, tai kodėl ta pati 
valdžia nepažiūri in uniju iž-1 
dus ir tu uniju bosu algas ir in- 
eigas.

Mes ežia norėtume daug ka 
pasakyti ka mes žinome, bet 
jau ne karta kai kurie musu , 
skaitytojai yra mus intare kad 
mes esame priesz darbininkus, 
kai mes vien tik priesz darbi
ninku isznaudotojus esame pa
kele savo silpna ba'sa. Bet szi
to žmogelio pastabos yra ver
tos visu musu aprokavimo.

nai valdo visa kraszta.
Jurininku ir uosto darbinin

ku unijos jau seniai yra intSr- 
tos už'komunizmą, ir kad ju 
vadai yra Komunistai, ir juo 
greicziau jie tu Komunistu nu
sikratys, juo bus geriau jiems 
in sveikata.

PRIIMS KINIECZIUSIN TALKA
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Dwight D. Eisen
howeris davė Laivynui insa- 
kyma atitraukti visa musu 
Laivyno sargyba isz Formosa 
n i .

JURININKU STRAI-
KOS NEW YORKE

NEW YORK, N. Y. — Lai
vai, atplaukdami isz svetimu 
krasztu dabar vengia New 
York ir Philadelphijos uostu, 
kur dabar straikos siauezia.

Bet laivai kurie buvo in-; 
plauke jn tuos uostus dabar 
yra užluoduojami ir aprūpina
mi, kaip ir paprastai, nežiūrint 
straiku.

Laivu darbininkai New 
York, Philadelphia ir Norfolk 
uostuose sustraikavo. Ir už tai 
daug dideliu laivu aplenkė szi- 
tuos uostus ir kituose uostuose 
apsistojo.

Tik pustreczio szimto darbi- i 
ninku szitas straikas surengė 

; ir visa tvarka suardė. Laivu 
į kompanijos gerai padarytu 
jeigu visus szituos straikuo- 
janezius darbininkus pravary
tu ir savotiszka savo bizni ves-

| tu.
Szitie uosto darbininkai 

kaip ir kiti tokie darbininkai 
negali suprasti kad dabar jau 
nauja tvarka, kad dabar jau

DAUGIAU KAIP
CHIAG KAI-SHEKAS' TŪKSTANTIS AUKU

— EUROPOJE

KAS TAS

Kiek Jis Gali Mums Pa- ------
■'H..’“ '

dėti, Kiek Kiniecziams Baisios Audros, Patva
riai; Baisiai Daug

Iszkados
Pakirsti?

Nebuvo Per Penkis
Szimtus Metu

Isz Pavergtos Tevynes
(Tasa)

Szitokis drąsus žingsnis 
reiszkia kad Eisenhoweris jau 
kitokia tvarka rengia, negu 
Trumanas, kad jis duoda lais
va ranka Kiniecziu vadui 
Chiang Kai-shekui, kad jis da
bar gali su savo kariuomenė
mis pūtis ant pat Kinijos 
kraszto priesz Komunistus.

Septintas laivynas yra, su- 
lyg buvusio Froz. Trumano in- 
statymo, ingu’es prie Formosa 
Salos, ir sergsti kad Chiang 
Kai-shekas su savo armijomis 
nesipu'tu ant Kiniecziu Ko
munistu.

Dabar Prezidento Eisenho- 
werio insakymas visa kara Ko
rėjoje musu kareiviams pa
lengvės, nes tada Komunistai 
Kiniecziai jau nebegales suins- 
ti savo kareivius in Korėja, bet 
turės ne tik visus namie pasi- į 
laikyti, bet net ir parsiszaukti 
namo tuos savo kareivius, ku
rie dabar Korėjoje kariauja.

Jeigu Kiniecziu vadas Chi
ang Kai-shek pultusi ant Ki
niečiu Komunistu nuo Formo
sa Salos, ir jeigu Septintas i 
Amerikos Laivynas pasitrauks 
isz tu vandenų, tai Kinie
cziams Komunistams butu dve 
jopa bieda: jie kutu priversti 
saugoti savo kraszta nuo Chia-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

HONG KONG, KINIJA. — 
Kai Prezidentas Dwight D. Ei-1 
senhoweris paskelbė kad Ame- Tokios Nelaimes Dar 
likos Septintas Laivynas, ku
ris per pustreczio meto ėjo sar
gyba prie Formosa Salos, pa
sitraukia, ir duoda Chiang 
Kai-shekui laisva ranka, kas
link kariavimo priesz Kinie
cziu Komunistus,
klausimas kas yra tas Chiang 
Kai-shekas, kokios jo armijos 
ir kiek jis gali ar gales mums 
padėti.

Chiang Kai-shekas sus savo 
armijomis buvo priverstas pa-1 
f įtraukti isz savo kraszto, ne 
vien tik už tai kad Komunistu 
armijos buvo didesnes ir stip
resnes, bet už tai kad nelemta 
Amerikos politika, jam jiegas 
bu^o pakirtus, kai musu atsto
vai privertė ji derintis su Ko
munistais, ir kai tie patys 
Amerikos atstovai buvo nu
traukė visa pagelba tam 
Chiang Kai-shekui.

Birželio dvideszimts septin
ta diena, 1950, buvgs Preziden
tas H. Trumanas iszleido insa- 
kyma, uždrausdamas tam i 
Chiang Kai-shekui kariauti 
priesz savo kraszto prieszus, 
Komunistus. Ir kad tas insaky
mas butu invykdintas, buvęs 
Lre.identas Trumanas pasiun
tė Amerikos Septinta Laivyną 
prie tds salos, kad jis laikytu 
Chiang Kai-sheka su jo armi
jomis beveik nelaisvėje ant tos 
salos.

Dabar Chiang Kai-sheko ar
mijos yra daug geriau iszla- to sako kad pusiau paskandin- 
vintos, prirengtos ir sutvarky
tos, negu kai jis buvo privers
tas isz Kinijos pasitraukti.

Dabar, kai Eisenhoweris ta
po I rezidentu tai ir Kiniecziai 
gavo naujos drąsos ir vilties ir 
yrS pasirenge kariauti.

Nors jie gal negales visu 
smarkumu pultis ant Kinijos, 
bet jie tiek ga’i kamuoti tuos 
Komunistus, kad tie Komunis
tai negales ir neiszdrys siuns- 
ti savo kareivius in Korėja, bet 
turės visus laikytis namie, kad 
apsigynus nuo Chiang Kai- 
sheko, ir jo armijų.

Chiang Kai-shekas turi dau
giau kaip puse milijono karei
viu. ELiniu kareiviu ir szar- 
vuotu divizijų, apie keturis 
srimtus tukstancziu; kareiviu Amerikos naujas Sekretorių'

LONDON, ANGLIJA. —
Baisios audros ir potvaniai 

tai iszkilo i Anglijoje ir Vakaru Europoje 
siauezia ir naikina tuos krasz- 
tus.

Anglijos Premjeras sako 
kad dabar jokiu budu negali
ma iszrokoti kiek padaryta 
iszkados ir kiek žmonių žuvo 
ir dabar dar vis žūsta, nes au
dros ir potvaniai dar vis siau
ezia.

Daugiau kaip penki szimtai 
žmonių dingo, ir dar negalima 
sužinoti ar jie žuvo ar iszsigel- 
bejo. )

Amerikos Lakūno Sztabas 
sako kad szeszlu Amerikiecziu 
lakunu lavonai buvo surasti in 
Hunstanton, Amerikos aero
dromas netoli nuo Sculthorpe. 
Penki kiti dingo.

Amerikiecziai Anglijoje yra 
dabar pasirenge stoti in pagel
ba kur tik ju pagelba bus rei-

1 pavaizduota, kaip kolchozinin- 
kas Suleimanas net isz Stalino 
pypkes ingauna nauju dvasi
niu jegu. O ingaves, taip pra
byla: “Asz poetas; tuo galiu 
Luti, nes du dalykai neisznyks 
isamano szirdies: didžioji mei
le r didžioji neapykanta. Asz 
ne Tadžkistano ar Turkmėni
jos poetas, asz tarybinis poetas 
asz tik savo kalba raszau; ra-

1 szau apie raud. armija, raszau 
apie Komunizmą, apie Sočia-, 
listine statyba. Man komjau
nuolis ar tadžiku, ar armėnu; 
vis tiek pat. Visiems tarybi
niams žmonėms mano dainos, 
nes Stalinas visiems toks pat“.

Sovietiniu raszytoju draugi
jos pirm. J. Szimkus per Vil
niaus radija pasigyrė, kad ta
rybiniu raszytoju veikalais va
dinamos Komunistines agita
cijos paskutiniais metais esą , 
isz.eista du milijonai egzemp
liorių. Janonio, Žemaites ir į 
Stalino premijos laureates S. 
Neries rinkt, rasztai buvę isz-' 
leisti Rusu ka’boje Rusiszkai 
leidžiamas ir Mieželaiczio poe
zijos rinkinys, pasižymįs to- Į 
kiai.s ei’eraszcziais ar poemo- j 
mis, kaip “Tegyvuoja Krem- : 
liūs’’. Bet Raguoczio nepaten
kina ne A. Markeviczius su 
“kodylavimais’’ partijai savo 
apsakymu rinkiniu “Pamai
na“, lygiai, kaip kompozitorių 
sanjungos, naujas J. Juzeliuno 
baletas “Juros pakraszty“. 
Isz Lietuviu raszytoju sziuo 
metu daugiausia perkami rasz- į pait,is Bernhard,

KARALAITIS
. NULIŪDĘS

Tokios Ee'aimes Europoje 
dar ne' uvo per penkis szimtus 
metu. Iszrodo kad ta baisi au
dra dab ar pasisuko in Lenkija 
ir Sovietu Rusija.

Beveik visas Holandijos, Ne- 
derlandijos krasztas yra už- 
semtas. Amerikiecziai lakūnai, 
kurie skrido virsz szito krasz-

ti ir sunaikinti namai iszrodo 
kad jie buvo sprogstancziu 
bombų subombarduoti.

Potvaniai pasiekė net ir Bel
gija, ypatingai Antwerp ir 
Flanders apylinkes. Holandi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

del pristatymo ginklu ir kitu 
reikalu, apie keturios deszimts 
tukstancziu; Laivyno apie ke
turios deszimts tukstancziu;: 
I ak u nu Sztabas, apie asztuo-j 
nios deszimts tukstancziu.

Su Amerikiecziu karininku 
pagelba szitos armijos yra ge
rai iszlavintos ir prirengtos 
kad ir sziandien in karo lauka 
stoti.

Amerika yra paskyrus tris 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

AMERIKA
SIUNCZIA

UŽUOJAUTA

Amerikos Sekretorius
Raszo Europos

Vadams

tai yra Žemaites, J. Marcinke- 
vieziaus ir Korsako. Vilniaus 
radijo Sausio 6 diena praneszi- 
mu, valstyb. grožines literatū
ros leidykla yra užplanavusi ‘ 
iszleisti 173 leidinius 1,883,000 į 
tiraszę. Isz Lietuviu kom. ra-; 
szytoju eidžiami P. Cvirkos * 
XII temas, L. Giros II, Vie-1 
nuolio rasztu 3 tomai, Guze vi-; 
cziaus “Broliu“ IV tomas, i 
Avižiaus apysakų rinkinys, ' 
Tilvyczio, Mieželaiczio ir kitu 
eileraszcziai. 

.!

Vadžio praneszimu, valstyb. 
pedagogines literatūros lei- ' 
dykla iszleičusi 1952 m., 265 
leidinius 2,362,000 tiražu. Tai ■ 
daugiausia vadovėliai. Sziemet; 
numatyta iszleisti 133 leidi
niai. “Pergales“ žurna’o 11 
numery indeti “TS didvyrio 
Urbanavicziaus, partizanu va
do, atsiminimu antroji dalis“, 
pavardinta “Liaudies kerszy- 
tojas“. Juose, be kita ko, 
kerno, kad karo metu “Vilniu
je invykes pasitarimas tarp i 
Lenku nacionalistu vadovybes, 
Wehnnachto ir Abwehr st eile 
atstovu, kuriame buvę nutarta 
bendrai veikti, priesz raud., 
partizanus ir Bolszevikus.“ ; 
Pasitarime taip pat dalyvavęs 
isz Londono atskridęs Anglijos 
vyriausybes atstovas karinin
kas Rohertsas. Isz partizanu 
vadu minimi LKP Sziaurines 
srities pogrindžio komiteto 
sekr. pik. Kazimieras, LKP/b ; 
I ietu srities pogrindžio komi-: 
teto sekr. Jurgis, kom. partiza- 

i nu junginiu vadai A. Da^is, 
maj. Gabrys, St. Grigas, P. 
Žvirblis, J. Vildžiūnas ir 

daugelis kitu“. Gruodžio 26
Tiesa“ jauniesiems sov. 

raszytojams pataria sekti Ma- 
jakovskio-ir Gorkio pavyzdžiu, 
taip pat “LTSR tarybiniais 
klasikais Vienuoliu-Žukausku,

NEW YORK, N. Y. — Kara- 
r

Karalienes 
Julianos vyras, labai susirūpi
no ir nuliūdo kai iszgirdo ko
kia nelaime atsitiko jo krasžte, 
Nederlandijoje.

Jis sako kad tai baisus smū
gis jo krasztui, kuris ka tik da
bar buvo pradėjęs atsipeikėti 
ir atsistatyti nuo karo smūgio. 
Jis sako kad dar jam liūdniau 
kad tiek žmonių žuvo toje ne
laimėje.

Karalaitis Bernhard yra ežia 
atvažiavęs, dalyvauti New 
York miesto iszkilmese kur 
yra iszkilmingai apvaikszczio- 
jama New York miesto trijų 
sžirntu metu sukaktuves.

New York miesto pirmas 
vardas buvo Nieuw Amster
dam, sekant to karalaiczio 

| kraszto vieno miesto varda.
Jis laikrasztininkams yra 

į pasakęs kad jis skubinsis na
mo, kai tik gales atlikti visus 

sa- savo reikalus Amerikoje.

EROPLANU
NELAIMES

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
s, į 

John Foster Dulles, yra pa
siuntęs užuojautos laiszkus vi- d., 
sienrs tu nukentėjusiu krasztu 
Premieriams ir vadams, priža
dėdamas ne vien tik tuszczia 
užuojauta, bet ir medžiagine 
pagelba isz Amerikos, kai tik Cvirka ir S. Nerim“. Gruodžio 
ta pagelba bus reikalinga. 20 diena per literatūrine valau- į

Jis rasze kad Amerikiecziai dele buvo iszkalbotas isz Vil- 
ypatingai atjauezia Nederlan- niaus muzikos montažas, su- į 
dijos, Belgijos ir Anglijos ■ darytas pagal Džakistano poe-' 
žmones, kurie labiausiai yra to Efendi Kapija romana, pa- j

! per szita nelaime nukenteje. vadinta “Kremlius“. Jameįkunu. 
1 i '

ST. JOHN’S, NEWFOUND
LAND. — Anglijos eroplanas 
su trisdeszimts devyniais ke
leiviais dingo, ir valdžia sako 
kad visi pražuvo apie trys 
szimtai myliu nuo Newfound
land kranto.

Anglijos prekybinis laivas 
“Woodward” pribuvo in ta 

: vieta kur tas eroplanas nukri
to ir sako kad nerado nei vie
no gyvo. Keli eroplanai buvo 
pasiunsti in ta vieta bet visu 
ju lakūnai pranesza tas paezias 
žinias, nei vienas isz to eropla- 
no neiszliko gyvas.

Laivas “Woodward” pasili
ko toje vietoje dar ilgiau jiesz- 
koti jeigu kas iszliko gyvas.

Ta paczia diena in Tripoli 
miestą, Libyjoje, Amerikos la
kunu sztabo keturiu inžinu 
eroplanas nukrito ir sudege in 
Wheelus Field, kurioje nelai
mėje žuvo penkiolika musu la-
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Prezidento Dwight D. Eisen- 
howerio žmona “Mamie” pa- 
rasze asmenisaka savo ir savo I 
vyro dekavones laiszka. Nu- Į 
kryžiuoto Jėzaus Seselems in 
Elmhurst, Pa. 'Seseles buvo Į 
ipasiuntusios Prezidento Eisen- 
how.erio žmonai labai gražia 
ranku darbo numegzta paklo
de, del ju nauju namu, Vasz- 
ingtone.

Tokia, kad ir maža dovane
le, daug daugiau reiszkia vi
sai musu kraszto politikai ne- i 
gu visu neva-vadu ipprakalbi- 
ninku visos pastangos.

Mes isz gilumos szirdies sa
kome ‘ ‘Valio ’ ’ Nukryžiuoto 
Jėzaus Seselems.

Armijos sztabo virszininkai 
yra tikrai susirūpinę. Jie yra 
dažinoje kad Sovietai yra insi- 
renge didelius aerodromus sa
vo kariszkiems eroplanams in 
Chukotski, arti Alaskos, ir 
Murmansky, netoli Finlandi- 
jos. Amerikos karo sztabas ži
no kad Sovietai tose vietose tu
ri daugiau kaip tūkstanti ka- 
riszku eroplanu, kurie .galėtu 
pasiekti beveik visus miestus 
ir Amerikoje ir Kanadoje.

- • •

Ne visi baliavuojo ir durna- 
vojo, Vaszingtone, per Prezi
dento Dwight D. Eisenhowerio' 
invezdinima. Per televizija 
mes mateme tik parodas ii’ 
gražiai apsirėdžiusias virszi- 
ninku žmoneles, laikraszcziuo- Į 
se mes skaitėme apie iszkil- . 
mingas vakarienes, balius ir 
vakarėlius.

Bet per kelias dienas priesz 
ir po tu iszkilmiu daug rimtu 
žmonių rimtai tariesi ir ren
giesi in savo naujas pareigas. 
Viskas buvo la'bai tvarkingai 
vedama.

Kiekvienas virszininkas 
Vaszingtone žino savo darba 
ir savo pareigas. Jie žino kad 
jie turi už savo darlba atsakyti 
savo virszininkams ir galuti
nai paežiam Eisenhoweriui. 
Tokios tvarkos nei pas Frank
lin D. Roosevelta, nei pas Har
ry Trumana nebebuvo.

Iszrodo kad Prezidentas Ei- 
senhoweris taip ves tvarka 
Vaszingtone, kaip jis vede Ar
mijoje. Ir tas 'bus visiems ge
riau.

Svarbiausias vidaus reikalu 
klausimas dabar yra tas algų 
ir kasztu suvaldymas ir suvar
žymas. Klausimas: Ar palai
kyti iki Balandžio (April) 
trisdeszimtos dienos, kada tas 
klausimas sava imi iszsirisztu, 
ar nieko nelaukus dabar pa
naikinti.

O kaslink algų, tai jie sako 
kad visi tie suvaržymai ir nu
statymai nieko pirmiau ne- 
reiszke ir dabar nereiszkia, nes 
algų tiesiog negalima sulaiky
ti!

Jie toliau aiszkina, kad jei
gu Republikonai dabar panai
kintu tuos suvaržymus jie pa
rodytu gera norą biznieriams, 
darbdaviams ir darbininkams, 
jie teipgi parodytu kad tokie 
suvaržymai vėl butu invest i 
tik tada kada jie butu tikrai 
reikalingi.

gal nepakiltu, bet algos tuo- 
jus pakiltu, nes visi tuo jaus 
daugiau mokėti reikalautu. 
Net ir dabar Algų Szfa'bas tu- j 
ri kelis tukstanezius pareika
lavimu pavėlinti algas pakol- į 
ti.

Jie teipgi primena, kad daug 
kontraktu tarp kompanijų ir 
da i bin inkų turi priedą kuris 
pavėlina darbininkams tuo
jaus derintis nežiūrint kon
trakto, jeigu valdžia panaikins 
suvaržymus. Jie sako kad jei
gu dabar Republikonai pa
lauktu iki Balandžio (April)
menesio kada tas suvaržymas 
užsibaigs, tai tada jeigu kas 
bus negerai, tai dar vis butu 
galima Demokratus kaltint, 
kad jie. tik ant tokio trumpo 
laiko invede ta instatyma.

Czia ir Politikos klausimas: 
Jeigu Republikonai panaikin
tu Demokratu investa Instaty- j 
ma ir jeigu tada viskas pa-1 
'brangtu ir visi darbininkai im-; 
tu reikalauti didesniu algų, tai 
Demokratai pirsztais in Re
pu b]ikonos badytu.

Bet visgi, iszrodo kad Re
publikonai rengiasi ka nors j 
apie saitus suvaržymus pada
ryti pirm Birželio menesio.

Pypkes Durnai

Kas Ja Suramins?

Kas ten žydi taip gražiai 
Ir kas verkia taip gailiai? 
Balta, lelija ten žydi, 
O moeziute gailiai verkia.
Kas laistys balta lelija, 
Kas ramins sena moeziute 
Nieks nelies baltos lelijos, 
Nieks neramins motinėlės.
Jos sūnelis kares lauke, 
Ten, kur kraujas upėmis 

plaukia.
Czia, kur auga lelijele, 
Viena liko motinėlė.
Isz tojo diegelio, moeziutes 

sodinto,
Balta-nekalta lelija pražydo. 
Gelele auga, žydi ir bujoja, 
Moeziute sunaus verkia, 

dejuoja.
Sūnelis negrysz; jisai jau žuvo.
Jis tik viens ramumu 

moeziutei buvo.
Lelijos žiedas žydedams 

džiaugsis,
Senos moeziutes niekas 

neramins.
Ji verks ir liūdės per visa 

amželi, e
Nes lelijos žiedas primins jai 

sūneli.
Tada tik stos verkus, kada in 

kapeli
Nueis atlankyti mylima sūneli.
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1 
rinejimi priesz duodant jiems 
viza.

Priesz 30 metu buvo kitaip. 
Perplaukęs sunkiausiomis san-1 
lygomis Atlanta Imigrantas 
nežinodavo ar jis 'bus praleis- Į 
tas Imigracijos Valdininku. į 
Dažnai .pasitaikydavo, kad ! 
imigrantas.būdavo randamas j 
netinkamu ir būdavo gražina
mas atgal isz kur atkeliavęs. 
1924 metu Imigracijos Instaty- 
mu szi padėtis buvo isztaisyta 
i n vedant Imigracijos Vizas ir 
Konsulai buvo inpareigoti vi
zas iszduoti tik tikrai in JAV- 
bes tinkamiems imigrantams.

Vienok galutinas žodis pri
klauso ne Konsulams, bet Imi
gracijos Valdininkams. Todėl 
dar sziandiena ' svetimszaliai 
yra uostuose sulaikomi ir gra
žinami. Nors dabar tai atsitin- 
ga jau la'bai retai. Pav., 1951 
metais isz 205,000 svetimszaliu 
vos 0.2% 'buvo sugražinti.

Gražinimo Priežastys
Jos yra:
1— Melavo praszydamas vi

zos;
2— Basikeit imas aplinkybiu 

nuo vizos iszdavimo datos, ku
rios padare imigranta netinka
mu imigracijai (sakysim, užsi
krėtė pavojinga liga).

Atvykus in szi kraszta imi
grantas ir jo popieriai buna 
imigracijos valdininku ypa
tingai kruopszcziai peržiūri
mi. Jei jis arba jie randa ka 
nors tokio intartino; byla su
laikoma ir imigrantas perduo
damas specialaus tardytojo ži- * .niai. Szis asmuo yra paskirtas 
paežio Generalinio Prokuroro, 
yra auksztai tinkamas asmuo 
su tardomu asmeniu ankseziau 
neturėjęs nieko bendra. Pagal 
senaji instatyma tokias bylas 
spręsdavo speciali trijti asme- 

I nu Specialaus Tyrinėjimo T,ar 
ryba.

Tyrinėjimas Vykdomas 
Uždarai

Svetimszal i u i. tyrinėjimo
metu leidžiama atsivesti ne 
daugiau kaip viena dranga, 
gimine ar atstovą. Specialaus 
tardytojo sprendimas, koks 
laukia imigranto likimas, pri- 

j klauso nuo szio tyrinėjimo me
tu patiektu inrodymu.

Jo sprendimas gali būti 
skundžiamas Generaliniam 
Prokurorui, jei sprendimas nė
ra surisztas su imigranto liga, 
tiek sveikume, tie protine. 
Sziuo atveju apeliuojama JAV 
Vieszosios Sveikatos Tarnybos 
Vyriausiam Chirurgui. Tuo 
atveju svetimszalis Vra iszty- 
rinamas tinkamus gydytoju 
Tarybos, paskirtos Vyriausio
jo Chirurgo ir turi teise atsi
vesti savo gydytoja.

Už Svetimszali Gali 
Būti Garantuojama
Jei svetimszalis nenorimas 

insileisti del jo nesveikatos 
(vienok ne užkrecziamos li
gos) ar, kad jis gali tapti vi
suomenes naszta, jis specialiu 
Generalinio Prokuroro leidi
mu, pateikus tam tikra pinigi
ne garantija, gali'būti insileis- 
tas. Garantija yra gražinama 
kada svetimszalis tampa szio 
kraszto piliccziu, . isz szio 
kraszto iszvyksta arba, mirsz- 
ta.

NAUJO IMIGRACIJOS
INSTATYMO 

AISZKINIMAS

NEW YORK, N. Y. — .Tau 
pirmosios naujojo McCarrano 
Imigracijos Instatymo insiga- 
liojimo dienos iszszauke . 
triukszmo ir gineziu. Klausi
mas’ iszkilo kokiomis sanlygo- 
mis in szi kraszta gali būti lai
kinai insileisti svetimu krasz- 
tu jurininkai. Prancūzu kelei
vinio laivo “Liberte” ingulos j 
300 jurininku del szio naujojo 
instatymo buvo sulaikyti laive 
New Yorko uoste ir jiems ne
buvo leista iszlipti miestan.

Pagal senaji instatyma tei
sėtas in JAV (Amerika) at
plaukusio laivo ingulos narys 
turi teise sziam kraszte būti 
daugiausiai 29 dienas, jei jis 
yra. perėjės sienų valdomus nu- 

! statytus tam tikrus iszlygu- 
mus. Pagal naujaji instatyma 

J jurininkai nori iszlipti JAV-se 
'.turi atlikti visus iszlygumus,
kai]) ir in szi kraszta atvyksta 
non-imigrantai.

Jurininkams Neduoda 
Teise Aepliuoti

Speciales Imigracijos Val
dininkai isztyrineja kiekviena 

i jurininką, kad nustatytu jo 
[ asmenį ir tinkamuma gauti 
j reikiama leidimą. Jei toks val- 
! dininkas nusprendžia kad ju- 
j rininkas yra intartinas ir jam 
viza neduotina, jo sprendimas

I yra galutinas.
Jurininkas neturi net kur 

j apeliuoti.
Jei jurininkas randamas tin

kamu iszlipti jam suteikiama 
teise sziame kraszte pasilikti 

. neilgiau kaip 29 dienas. Jei jis 
I užsibūtu ilgiau, negu jam bu- 
1 vo leista Imigracijos Valdinin- 
Į ko, jis gali būti nubaustas 

$500 bauda, arba 6 menesius 
kalėjimo arba ūbiems bausmė
mis kartu. Jis po to bus vistiek 
isz kraszto sugražintas.

Svetimszaliai Dar 
Karta Bus Tikrinami

Net ir teisėtose JAV instai- 
gose gave viza svetimszaliai, 
pasiekė JAV-biu sienas dar 
karta patikrinami. Dabartiniu 
metu tai yra. paprasta tvarka, 
nes jie buna kruipszcziai iszty- 

del jo rysziu su nelegalia, taip ; 
vadinama, “subversive” orga- . 
nizacija, ar imigracijos valdi- Į 
ninkas galvoja, kad jis gali pa
kenkti Amerikos saugumui, jo 
byla iszspresti perima pati Ge-' 
neralinio Prokuroro dnstaiga. į 
Sziuo atveju svetimszalis ne-. 
gali apeliuoti, bet jis turi tei
se Geneyaliniam Prokurorui i 
pasiusti savo parodymus rasz- 
tu. Generalinis Prokuroras ga- j 
Ji byla perduoti sipresti specia- : 
liam tardytojui, 'bet jei jis tu- i 
ri kokius nors tikrus iurody- ' 
mus, jog minimas svetimszalis Į 

•yra pavojingas; jis gali ji de-.
portuoti ‘be jokiu tolimesniu Į 
tardymu.

Nelegalus Ateiviai 
Neturi Teises

Apeliuoti
Tai]) vadinami ‘Stowaways’ 

pagal naujaji Imigracijos In
statyma neturi jokio pasigailė
jimo. Jei juos ankseziau Gen. 
Prokuroras galėjo sziame 
kraszte palikti, dabar jie netu
ri jokios vilties szitokios malo
nes susilaukti. Jis negali ne 
apeliuoti.

Tvarkingai atvykę svetim
szaliai patikrinami uostuose ir 
aerodromuose ir ju vizos pasi
laikomos Imigracijos Valdi
ninku, kaip ju atvykimo inro- 
dymas. Szitaip priimtas sve
timszalis yra “tikrai inleistas 
pastoviam apsigyvenimui”. 
Tuo atveju jis pasilieka, szia
me kraszte amžiams, jei jis ne
susikals ir tokiu bildu gali pa
gal naujaji instatyma, būti isz- 
siustas. — C.

»
Pamokinanti Apraszy- 

mai Isz Žmonių Ir
Patarimu

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

czia. Paskui varo, žinoma, pa
eiliui visi kiti. Vielpszikrevs- 
kis nuolatai žiuri in duris, nes 
da ne visi Versziu ponai czia 
susirinko. “Ir kur juos vel
nias nunesze?” Mislyja jis. 
“Per dienas trinasi po karezia- 
ma, o czia, kaip reikia, lyg ty- 
czia iszbėgiojo. ”

— ' Aa, a, a! Sztai ir jie! 
Džiaugėsi Versziu vaitas, Duo
ba, atsistojęs tarpduryje ir isz- 
sketes rankas. Duoba, kaipo 
vaitas ir, žinoma, ponas, nie
kada. neidavo tiesiog in kar- 
cziama, bet isz kiemo in Josz- 
kaus urvą, atsilankydavo gana 
tankiai. Jis tuojaus priėjo ar
tyn ir pradėjo sveikintis.

— Ka jus czia. tariat? Mo- 
garyczias traukiate ? Kur 
Bliudžius, ten tur but inaga- 
ry ežios.

— Tai, vage, ne! Neatmi
nei, pons vaite! Atsake Nosius. 
Czion mes sūdyti rengiamės.

— Ka toki ?
— Sėsk ir klausyk! Czia, 

pons vaite, toki stebuklai, toki 
negirdėti dalykai, kad rodęs 
jau svieto galas! Kad tu mane 
gyva matai! Tik klausyk! Pa- 
sirnk kede.

Bet pons vaitas pastūmė 
Bliūdžiu ir atsisėdo szalia jo 
ant lovos.

Mikas pasakojo tolinus, o 
tuom tarpu Nosius dusyk ap
varė stikleli. Bet paežiam 
karsztume, kada Mikas iszrau-
donaves pasakojo, kaip dabar 
parszinę.s iszrodo, atsidarė du
rys ir inejo da trys: vaito sek
retorius, sūdo rasztininkas ir 
szaltyszius. “Tai tau ir pora 

puskvatierku!” Pamislyjo M i-1 
kas ir, pažiūrėjęs ant blausdi- j 
nes, pamate, kad jau visai j 
tuszczia. ■Sekretorius iszipute j 
sznerves ir ihtrauke per jas in 
save puse viso oro, kiek buvo Į 
Jo szkau s galy klo ję.

— Ar paszaukti da bla.uz- 
dine ? Neva užklausė Miko, ir 
tuojauspaszauke Joszku. Kaip 
tik paspėjo visi kaip reikia su
sėsti, jau kambaryje sukinėjo
si da viens ponas, kuris inejo 
niekam nematant. Pamate ji, 
visi prasidžiugo, o sekreto
riaus nosis iszleido ypatinga 
'baisa. Viens Mikas iszrode ne- 
nudžiuges, bet ne nenuliudes. 
“Tai tau ir pora puskvatier- 
kiu!” Pamislyjo jis da syki.

— Na, dabar iszsyk statyk 
visa goreziu! Juokėsi Vielpszi- 
krevskis. ‘ Stasys viens pora 
blauzdiniu iszdažys!

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks- 

; ni. 62 puslapiu, 20c.
No.134—Dvi istorijos: Baisi 

Žudinsta, Urlika Raz'baininka, 
143 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo
eziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 

' Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

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

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

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

1x0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c. •

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

18014—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 19714, 25c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas: 1

Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
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ni-Ordcri, o jeigu norite pini
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truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir- Pini
gai, o ir visi laiszkai / ‘visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: /
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa,, - U. S. A.
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Pamokinanti Apra- 
szymai Isz Gyvenimo 

Žmonių Ir Patarimu
NAMU SUDAS

(Tasa)

Ta paczia diena Mikas, Kat
re ir du Pakinkucziai nuėjo in 
tvartu nelaimingo serganezio 
penimo, kuris taip staiga su
ardė sutikima, dvieju kaimy
nu. Jis jau pradėjo taisytis ir 
jau iszragaudavo dikta lovi jo
valo; jis jau galėjo vai kszczi ei
ti, 'bet lyg norėdamas pasiskus
ti savo gasipadorianis tuom 
tarpu gulėjo ir dūsavo. Kur 
dingo tie jo lasziniai! Jis da
bar iis'zrode lyg pustelninkas, 
kuris isztisus metus pasninka
vo.

— Tai prakeikta ragana! 
Atsiduso Kattre, pamislyjus 
kad per savo kaiminka palydė
jo bent dvideszimts svaru la- 
sziniu. Mikas tyylejo. Kaip 
tai? Trauke Katre toliausi jie 
ta meitėli pavertė in niekus, 
pamusze žąsinui koja, iszmii- 
sze Įauga, pliauszkia., plynia ži
no ka apie mus po kaima, ir tu 
jiems dovanosi? Nepaduosi in 
suda? Nejieszkosi teisybes? 
Tai tu tikras besmegenis!

Mikas tylėjo. Jau treczia 
diena kaip Katre neduoda jam 
ramybes su tuom sudu. Bet 
kaip žmogus gali skusti Baltru 
su kuriuom dvideszimts metu. 
Ne liežuvis jo neklausys. Bet 
tuom tarpu Katre jau isztikru-' 
ju užgulė ant jo. Ji ilgai szne
kejo jam tvarte, paskui kieme, 
paskui grinezioj, paskui isz- 
ejus su juom ant ulyczios, ir 
vis. sznekejo, sznekejo, szneke- 
jo, ne Valandėlės nenutildama, 
kol Mikui aut galo galva ne
pradėjo suktis. Tada jis užkei
kė, kaip priguli geram žmogui, 
pasitaiso kepure, nuspjovė ir 
nuėjo in Verszius; o in Ver
szius nuo mus kaimo bus tik 
pora viorstu.

Dailu buvo žiūrėti, kaip isz
rode veidas Versziu sūdo sek
retoriaus, kada jis iszgirdo, 
kad Pakinkis susipyko su'Kli- 
mu. Ir taip jis buvo nedailiau
sias, o tada, jau suvis buvo ply
nia žino in ka. panaszus. Ant jo 
veido vietoj barzdos ir usu, že
le kasžin koki raudoni krūmai, 
ir tai tik kur-nekus. Didesne 
puse jo veido buvo užėmus no
sis. Po teisybei, tai buvo gana 
daili nosis: tiesi, plona, smaili, 
bet gražiai inaugus ir bent 
tris syk didesne už nosis visu 
mano ir jus pažystamu, vyru- 
cziai. Tuom tarpu visos kitos 
dalys veido Versziu sekreto
riaus: burna, akys, kakta, 
smakrais, buvo suvis mažutė
lės. Per tai, kaip, būdavo szne- 
ki su, sekretorium, tai rodos, 
kad ne su juom szneki, bet tik 
su jo nosia, o kaip Versziu sek
retorius nulenkęs galva ka 
mislyja, tai rodos, kad jis mis- 
lyja ne su galva, bet su nosia. 
Pravarde jo buvo Vielpszi-

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka
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krevskis, bet nei'viens žmogus 
Versziu gminos, net ir pats au
džia negalėdavo isztarti jo 
pravardes, ir visi vadino ji po
nu Nosium.

Ponas Nosius sėdėjo savo 
kambaryje ir sznekucziavo su
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Ne taip senei, kitaip 
ant svieto buvo,

Musu vaikai rasdavosi namie 
devinta valanda vakare, 
Ir jau gulėdavo lovose. 
Sziandien laikai labai 

persimainė,
Mergaites naktimis trankosi 

bambliais,
Su visokiais paszlemekais., 
Arba praleidineja vėlyba 

laika “rodhauzese.“
Tėvai in dukreles sako: 
“Pareikite namo anksti

Ir nešit raukykite po visokius 
> užkaborius! ’ ’

Po teisybai sugryžta 
namo “anksti“

’ Bet jau ryte, 
Apie treczia ar ketvirta 

valanda.
Tai mat, kaip laikai 

persimainė!* * *
Nekarta pasitaiko kad 

Mirszta tėvas ar motina, 
Keikia žinia paduoti in 

laikraszti, 
Kad gimines dažinotu apie 

mirti,
Bet kada buna užklausti 

vaikai
Kur jo motina ar tėvas 

gimė,
Kiek turėjo metu,

Kiek broliu, ir seserų, 
Kiek metu kaip Amerike?

Tai Dievaž neatsakys, 
tiktai pasakys:

“Aj dont no!“ 
Sunku redaktoriui aplaikyt 

tokias žinias,
Nes vaikai nežino,
Nes tėvai apie tai 

nesirūpino,
Kad viakams pasakyti 

Arba inraszyti in kokia 
knygute,

Kad vaikai paaugia
Galėtu žinot isz kur 

ju tėvai paėjo.
Taigi tėvai privalo apie 

tai neužmirszt
Ir vaikams apie tai 

pasakyt. ■
Nes ateityje tas bus 

labai reikalinga.* * *
Pinigai, lengvai gauti, 

lengvai ir iszeina,
Bet, po szimts knipeliu 

ir sunkiai uždirbti
Da. greieziau iszlekia. 

sziuose laikuose. 

PLATINKI!
O^“SAULE”=^1|

prabaszcziaus sesere, varga- 
mistra ir vienu jaunu vaikinu. 
Ant stalo buvo padėta kepure 
su rieszutais ir visi daibszcziai 
krimto riezutus. Mikas, kaipo 
geras pažinstamas, inejesi pa
sisveikino ir paemes sauja rie- 
szutupats pradėjo krimsti. Bo
ba pasakojo, kaip geriausiai 
kvarbuoti kiauszinius, ir szne- 
ka buvo taip interesinga ir 
smagi, kad jos užteko bent ant 
poros valandų. Mika4 pykęs 
pyko ir patyloans keike boba, 
'bet nieko nesako ir gražiai 
tusztino kepure. Ant galo szne- 
ka užsibaigė, ir jis jau tikėjosi 
kad svecziai iszeis, palike ji 
viena su sekretorium.

—- Kaip Klimo sveikatele? 
Kodėl jo niekur nematyt ? Stai
ga užklausė 'boba, gerai žino
dama, kad apie tai visai nepri- 
gūletu klausti Miko.

— Mmm, o Dievui dėkui! 
Atsake per uosi ir lyg murmė
dama, Mikas, bet paskui tuo- 
jaus paszoko ir 'supykęs aisz- 
kiai pridėjo: o ka asz galiu ži-. 
noti ? Ai- asz jo vartauninkas ?

Gavus toki meilu atsakymu., 
boba jau daugiaus nieko ne
klausinėjo. Ji atsistojo, įpleste- 
lejo savo žiurstu, ir pasakius 
“sudiev“ iszejo. Vyrai pasili
ko bet Alikas priesz juos nela
bai gode josi.

— Asz pas tave, pons sek
retoriau, su reikalu atėjau, pa
sakė Alikas.

— Su kokiu reikalu ? Atsi
liepė Vielpszikrevskis, pasu
kęs savo uosi ant Aliko. ‘

AI mm, ar negalei m hem 
in kancelerija. ?

Vyrai suprato, kad Alikas 
prie ju nenor pasakoti, tuojaus 
atsistojo, pasakė kad jiems 
jau laikas eiti, atsisveikino ir 
nutraukė 'pas Joszku.

— Su kokiu reikalu ? Pa
klausė antra syk sekretorius.

— Toks reikalėlis, mm, no
riu skusti.

— Skusti? K a skusti?
— Baltru Pakinki.

Taigi tuom ipacziu tarpu ir 
persimaino taip veidas Vielp- 
s z i k r e vsk i o. N u s i s t ebe j i m as 
buvo taip didis, kad rodės, nu
sistebėjo ne jis vienas, bet vi
sas Versziu 'bažnytkiemis. 
Akys smarkiai atsimerke, lyg 
norėjo neapsileisti nosia. Pati 
nosis pakilo augsztyn lyg, ro
dos, paties dangaus melde pa
žiūrėti, koki stebuklai dedasi 
ant szio svieto ir lyg, rodos, 
paties dangaus melde pažiūrė
ti, koki stebuklai dedasi ant 
szio svieto ir lyg rengėsi purp- 
telt ir nulėkti in padanges, to
linus nuo žemes, kur atsitinka 
toki neiszpasakyti dalykai.

— Na taigi! Baltru Pakin
ki! Da syki pritarė Alikas. Pa- 
misly'k pats: juk visi žino, kaip 
mudu suteikdavova. Rodos, 
nuo jo per amžius nieko pikto 
pamatyti negalėjai. O dabar 
žiūrėk! •

Alikas iszpasakojo gražiai 
viską, kaip buvo ir stengėsi 
pasakoti lygiai teip, kaip pa
sakojo jam Katre. Žinoma, ne- 
užmirszo ne meitėlio, ne žąsino 
ne lango, ne visokiu melagys- 
cziu, kurias Baltrai paleido po 
kaima. Kada Alikas pabaigė, 
nosis sekretoriaus lyg nusira
mino.

— Tai tu atėjai skusti? Pa
klausė Nosius, vis da lyg ne
tikėdamas savo ausims.

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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— Žinoma; ka daugiaus? 
Tik pamislyk, meitėli pavertė 
in niekus, žąsinui pamusze ko
ja, išzmusze Įauga ir da plynia 
žino ka pliauszkia po kaima.

— Teip, teip! Tai teisybe 
Alikuli. Reik ji pabausti, jau, 
visai nusiraminęs, pasakė sek
retorius. Bet jo mažutėlės aku
tes tiesiog virte virė, lyg ka 
pikta, sumislyjo. Tik tu, Aliku
li, žinai, reikia viską gražiai, 
katalikiszkai.

— Kaip katalikiszkai?!
— Kaip?! Žinoma, reikia 

ji pirma pragerti! Ka-gi dau
ginus ?

— Tai ka! Kodėl ne! Ko
dėl negali pragerti ? Asz galiu, 
atsake Mikulis, bet jau visai 
kitokiu balsu, nes misly jo ir be 
to apseisias.

— Tai gerai, gal i va tuo
jaus eiti.

— Kur?
— Tpfiu! Da klausia kur? 

Žinoma, ne ant kapiniu eina 
pragerti. Juk pas Joszku ge
ria. Ten dabar visi sudžios! 
As'z jau žinau.

Mikas kasėsi galva. To jis 
visai nesitikėjo. Nugirdyt sek
retorių, tai butu da tiek to, bet 
girdyti visus sudžias, tai jau 
perdaug. Žinoma, visi jie geria 
kaip reikia, nebereikalo juk in 
sudžias iszrinko. Su kelioms 
puskvatierkems neiszsisuksi. 
Jau jis pradėjo gailėtis, kad 
paklausė Katrės.

— Na, ka ežia teip sėdėti! 
Jau saule leidžiasi, kurstė ji 
Nosius ir ne ka mislyjes, paki
lo užsitraukė žiupoha ir pasė
mė kepure. Bet Alikas da norė
jo pasiderėti.

— Tu palauk, pons sekre
toriau, gal kita syk.

— Alat, nor eiti in suda, o 
gailisi poros puskvatierkiu. 
Ei va!

— Aha! Poros puskratier- 
kiu! Teisybe! Atsikratysi su 
pora puskvatierkiu! Kalbėjo 
Mikas.

Visas Versziu 'bažnytkiemis 
ta dien mate, kaip du vyru 
trauke pas Joszku. Vienas bu
vo laibas ir augsztas, kaip po
pelis, bet popelis palenktas vė
jo nes Versziu sekretorius lai
ke galva .peraugsztai. Kitas 
buvo gana žemas, placziu pe- 
cziu ir nulindęs. Mikui visai 
nebuvo smagu eit girdyti visa 
kaimine sudžiu. Jis nežinojo, 
kam už tai atkerszyti, ir visa 
savo piktumą iszliejo ant usu, 
baisiai juos sukdamas ir tęs
damas; ir pakausziui nemažai 
teko, nes ji teip smarkiai kasė, 
kad rodės, ten susirinko^ gyvu
lėliai isz viso kaimo gaivu.

Jeigu jus susimislytumete 
ineiti in Joszkaus kareziama 
taip, kaip eina visi Versziu pa
rapijos vyrai tai jus sutiktu
mėte juos viena, kita, ar tre
czia. Gal iszgirstumet ir gana 
interesingu daiktu, ypacz daug 
visokiu .pamokinaneziu priežo
džiu ir patarlių, kurie tenai ei
na be jokios naudos ant vėjo, 
niekeno neužraszyti. Bet jus 
nematytumėt svarbiausio 
daigto. Geisdami tai matyti, 
neikite tiesiog isz ulyczios, 
kur visi eina. Eikite in kiemą, 
Ruduodami, kad apie karezia
ma visai nemislyjate ir lyg no
rite tik pasiszneket su Josz- 
kum. Isz kiemo per mažas du
reles ineisite priszvinkusia 
kuknia, gražiai purvina, kaip 
priguli kiekvienai Žydiszkai 
kuku iai. Isz kuknios ineisite 
in mažutėli kambariuka. To- 
liaus nėr ka eiti, nes ežia visa

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

kampanija. Pirmiausiai pama- j 
tysite uosi Vielpszikrevskio 
paskui usus Aliko Pakinkio, to- į 
liaus paeiliui: plike su keliais j 
gyvplaukiais ties smilkiniais, 
didele tams raudone karpa 
tarpakyje ir ant galo didelius 
kuo puikiausius usus. Szitie 
trys ženklai prigulėjo trims 
sėdžioms. Priegtam tas sudžia, 
ka nesziojo plika, virszugalvi, 
turėjo mažas, visada apsiasza- 
rojusias akutes ir kalbėjo plo
nu, spiegianeziu balseliu: už 
tai ji visi vadino bobute, tuom 
tarpu jo pavarde buvo Rudys. 
A7isai kitaip iszrode sudžia su 
tamsraudoniu ženklu tarpaky- 
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
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je. Tai buvo d a jaunas vyras: 
miklus, raudonas, tamsiu plau
ku ir augsztu pecziu. Pravarde 
jo buvo Szlapikas. Ka apie su
džia su dideliais ūsais, tai apie 
jis nėr ka ne szneketi. Ji visi 
aplinkiniai gerai pažinsta, ir 
Senmiestyje kožnas Žydelis 
pamatęs ji pasakys ‘laba dien’, 
o jeigu jus paminęsite Blin
džių, tai -linktels galva. Jis jau 
turėjo szeszios deszimts metu 
ir visi žinojo ji per tai, kad per 
visa savo amži geria, ir nieka
da nepasigeria. Jam vistiek ar 
degtine, ar vnduo. Taip pra
keiktai sutvertas, kad nei alus, 
nei degtine jo neingriebia. O 

tfįdding U'16
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mėgsta jis iszgerti visai vy- 
riszkai ir priegtam taip moka 
apseiti, kad už savo .pinigus 
jam niekada nereikia gerti. 
Jau jeigu Bliudžius sėdi jo
kioj Senmiesczio kareziamoj, 
tai žinok, kad jis prisėdo prie 
dvieju pažinstamu, kurie ge
ria kokias nors magaryczias, o 
jeigu geria kas su juom Ver- 
sziuos pas Joszku, tai žinok, 
kad tas ateis po keliu dienu in 
suda. Toki buvo tie sudžios. 
Žinoma, tikras sudžia buvo tik 
viens, o du lovininkai.

Visa ta kampanija sėdėja 
ant Joszkaus lovų. Tarpe buvo 
stovėjo stalelis, o ant stalelio' 
buvo pastatyta blausdine balt
akes ir stiklelis. Kada lygiai 
puse blausdines patusztino, 
Alikas pradėjo pasakoti, ka 
jam pridirbo Klimas. Tuom 
tarpu Vielpszikrevskis apsuk
riai pilstė degtine, verte kiek
viena greieziaus iszmesti ir 
taip iszrode, lyg pats hutu 
“pastatęs“, ir pats myli gerus 
žmones.

— Na, greieziaus! Grei
eziaus! Už sveikata meitėlio, 
kad jis iki kitu Kalėdų užaug
tu toks, kaip jautis. Szlapikai, 
greieziaus szlapink!

Szlapikas pamaželi ima stik
leli, pasuka galva in kaire pu
se, sako “sveiks“ ir užsiver-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Romualdo, o Tautiszka Vardi
ne: Ramutis. Ir ta diena: 1904 
metuose 'baisus gaisras, ugnis, 
Baltimore, Maryland. 2,500 na
mu šudege; 1269 m., Lietuviai 
sugriovė Kryžeiviu pili Stau- 
kersburg. Kiti Kalendoriai pa
duoda kad szitas muszis su 
Kryžiuocziais invyko 1268 me
tais; 1945 m., Sovietai prie pat 
Berlyno miesto.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola Szv. Jono Matieto, o 
Tautiszka Vardine: Dauman
tas, ir ta diena Menulio per
maina Delczia. Taipgi ta die
na: 1950 metuose Amerikos 
Sekretorius Dean Achesonas 
laikrasztininkams pasakė kad 
Sovietu Rusijos sutartys yra 
niekam vertos; 1950 m., Ka- 
riszka valdžia paskelbta Grai
kijoje; 1949 m., Kardinolas 
Mindszenty, Vengrijos Katali
ku ba’žnyczios vadas 'buvo Ko
munistu nuteistas in kalėjimą 
iki gyvos galvos.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Apolonijos, o Tautiszka 
Vardine: Priszmantas, Ir. ta 
diena: 1933 metuose Tautu 
Sanjunga pareikalauja kad 
Japonija sugražintu Kinijai 
.visas jos užkariautas žemes; 
1896 m., Lietuvoje Rusai ap
sunkino Lietuviams tiesas su- 
lyg žemes pirkimo.

— Utaminke pripuola Szv. 
Scholastiko, o Tautiszka Var
dine: Keiszalius. Taipgi ta die
na: 1939 m., pasimirė Popie
žius Pijus Vienuoliktas. Jis 
buvo 81 metu amžiaus. Popie
žiumi jis buvo per septyniloika 
metu; 1950 m., Amerikos val
džia praneszę kad buvo pa- 
siunstas Kiniecziams Tautinin
kams laiszkas kuriame musu 
valdžia pareis'zkia savo pasi
piktinimą, kad jie puolasi ant 
nekaltu Amerikiecziu tame 
kraszte; 1950 m., Anglas moks- 
linczitis Klaus E. J. Fuchs pri
sipažino kad jis daug atomi
nes bombos paslapcziu yra isz- 
daves Sovietams. Jis taip da
re per 7 metus; 1276 m., Lietu
viai pergalėjo Kryžeivius ties 
Kaunu.

— Ketverge, Vasario 12-ta 
d., pripuola Prezidento Abra- 
homo Lincolno gimimo diena, 
o Jurgio Vaszingtono gimimo 
diena kur pripuola Nedelioj 
Vasario 22-tra diena, tai bus 
apvaikseziojama Panedelyje, 
Vasario 23-czia diena.

Shenandoah, Pa. — Kazi
mieras Yurkonis, senas anglia- 
kasis, nuo 414% E. Centre uly., 
;kuris sirgo per koki tai laika, 
numirė Panedelio ryta savo 
namuose. Velionis atvyko isz 
Lietuvos in Shenadoryje dau- 

■ gelis metu atgal. Paskutini 
karta dirbo Indian Ridge ka
syklose. Paliko sunu Roberta, 
isz Detroit, Mich., ir broli Juo
zą mieste. Jo kūnas likos pa- 
szarvotas pas Gra'boriu L.

i L. TRASKAUSKAS J 
i LIETUVISZKAS J
* GRABORIUS *
* Laidoja Kimus Numirėliu. J
* Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
J :: Reikalams :: *
: -------- :
* S35 WEST CENTRE STREET *
J Telefonas Nr. 78 J
* MAHANOY CITY, PENNA. J

Chaikowsky, 318 E. Centre 
uly., isz kur laidotuves invyko 
Ketverge ryta, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta. valanda ir palaidotas in pa
rapijos kapines.

Girardville, Pa. — Jonas 
Glemba (Lambert) nuo 145 N. 
Second uly., pasimirė in 
Schuylkill Haven ligonfoute. 
Velionis nesveikavo per asz- 
tuoniolika menesius. Gimęs 
Lietuvoje,, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal, po tam 
apsigyveno Girardvilleje 1948 
metuose. Paskutini karta dir
bo Packer Nr. 5 angliakasyklo- 
se. Buvo nevedąs. Paliko broli 
Antaną, Mahanoy City; seserį 
Margareta Carai, Ringtown. 
Laidos Utarninko ryta isz Gra
ibomus A. J. Vilinsko koply- 
czios 28 E. Main uly., su apie
gomis Szv. Vincento bažny
czioje devinta valanda ir pa
laidos in parapijos kapines.

Philadelphia, Pa. — Trys 
žmones buvo labai sužeisti kai 
ju automobilius atsimusze in 
medi apie treczia valanda isz. 
ryto ant 'Cobbs Creek vieszke- 
lio. Policijantai sako kad tris
deszimts dvieju metu amžiaus 
Sherwood McCall, isz Yeadon 
ta automobiliu vairavo kai ne
laime atsitiko. Automobilius 
su tokiu smarkumu atsimusze 
in ta medi, kad visos automo- 
biliaus durys buvo užtrenktos, 
ir policijantai turėjo tas duris 
nudeginti, pirm negu galėjo 
juos iszimti isz to automo'bi- 
liaus. Jo draugai automobilyje 
buvo trisdeszimts trijų metu 
amžiaus John Girpoli ir Pane
le Kathleen Carbine. Visi buvo 
nuveszti in Misericordia ligon- 
bute kur daktarai sako kad vi
su žaizdos yra pavojingos.

Scranton, Pa. — Walter 
Stepper, trisdeszimts septynių 
metu amžiaus troko draiverys 
prisipažino in Lackawanna 
Apygardos teismą, kad jis nu
žudė savo žmona, dvideszimts 
septynių Ųietu amžiaus Lillian. 
Jis prisipažino kad jis savo 
žmona nuszove su karabinu 
Sausio, (Jau.) menesyje, dvi
deszimts pirma diena, 1952 me
tuose. Jis sako kad jiedu susi- 
ginezino ir susipesze ir paskui 
jis paleido du szuviu staeziai 
in jos galva. Jis sako kad pas
kui jis norėjo- save nusižudyt i, 
atidarydamas visus stabdžius 
ant ju gazo pecziaus. Bet jam 
nepasiseko 'save nusižudyti. 
Dabar teismas laukia kol bus 
nutarta kaip ji nuteisti ir už 
koki prasikaltima ji kaltinti. 
Jis buvo nuvestas in apygar
dos kalėjimą kur jis laukia 
teismo nusprendimo.

ANGLIJOS ERO- 
PLANAS DINGO

39 Lakūnai, Keleiviai 
Dingo Virsz 

Newfoundland
HALIFAX, NOVA SCOTIA.

— Anglijos keturiu inžinu di
dis eroplanas dingo su trisde- 
szimts devyniais žmonėmis. To 
eroplano lakūnas pasiuntė pa- 
gelbos praszyma per audra 
ant Atlantiko juru.

Anglijos lakunu kompanija 
paskelbė kad tas eroplanas 
dingo apie du szimtai szeszios 
deszimts dvi mylias nuo Gan
der, Newfoundland.

Ant to eroplano važiavo 
Anglijos kareiviai tarp Londo
no ir West Indies Salų. Jis pa
kilo nuo Azores vėlai nakezia 
ir skrido in Gander, Bermuda 
ir Jamaica.

Kitas eroplanas netoli nuo 
Szkotijos Prestwick, per radi
ją pranesze kad jis jau szlu- 
buoja ir turės greitai nusileisti. 
Jis pranesza kad tik du isz jo 
keturiu inžinu veikia, ir kad 
jis yra priverstas nusileisti.

Anglijos lakunu sztabas 
greitai iszsiunte savo eropla- 
nus tu dvieju eroplanu sujiesz- 
koti. Bet miglos tokios tirsztos 
kad vargiai bus galima ar vie
na ar kita isz tu eroplanu su
rasti in laika.

APVOGĖ
BIZNIERIŲ

Automobiliu Pardavė
jas Apmusztas Ir

Apvogtas

PHILADELPHIA, PA. — 
Du vagiai pabėgo su $6,345 isz 
antru ranku automobiliu szto- 
ro. Jiedu apmusze viena savi
ninką ir isz jo kiszeniaus isz- 
eme szeszis tukstanezius tris 
szimtus ir keturios deszimts 
penkis dolerius.

Apmusztas ir apvogtas au
tomobiliu -biznio savininkas 
yra penkios deszimts vieno me
to Paul Fletcher, kuris gyve
na ant North Frnot uly., neto
li nuo Courtland.

Jis buvo nuvesztas in Ein
stein Medical Center ligonine.

Jis policijantams pasakė

WHERE WOULD YOU dry
A BASKETFUL OF CLEAN WASH 

IF IT WAS: .w
• ’ I

freezing?
snowing?

sleeting?
raining?

or windy?

With an electric clothes dryer you can laugh at the weather.
Any day . . . any time of the day ...

can be clothes-drying time, the electric way.
And, your clothes will dry exactly the way you want them to 

.. . slightly damp for immediate ironing or bone dry for storing.
Fool the weather . . . with an electric clothes dryer!

Get it! Set it! Forget it!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

SEE YOUR LOCAL LAUNDRY DRYER RETAILER
A number of well-known, brand name, electric dryers are available.

Each has special features of its own. All are efficient, sturdy and. reliable.

kad vienas isz tu vagiu atėjo 
pas ji ir paprasze kad jis jam 
parodytu kelis antru ranku au- į 
tomobilius, nes jis ketino vie
na sau nusipirkti. Tai buvo 

‘ apie szeszta valanda vakare.
Kai jiedu iszejo tu automo- j 

biliu pažiūrėti, savininkas | 
Paul Fletcher atsiprasze ir nu
ėjo pažiūrėti kaip peczius de
ga. Kai jis inejo in kambarį 
kur randasi tas peczius, antras 
vagis ant jo užsipuolė ir ji 
baisiai apmusze, apdaužė. Tas 

i jo neva kostumeris tada inejo 
1 su virve ir ji suriszo ir in jo 

L urna inkiszo skepetaite ir 
taip ji paliko.

Už penkiolikos minu ežiu to 
savininko bendradarbis atėjo, 
Charles O’Donnell, kuris savo 
dranga atriszo ir paskui pa- 

J szauke policija.
Savininkas Paul Fletcher 

sako kad tie vagiai buvo jauni 
vaikezai. Iki sziol policijantai 
dar nesugavo tu vagiu.

i DAUGIAU KAIP 
TŪKSTANTIS AUKU

I . EUROPOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

joje to potvanio vandenys kai 
kuriose vietose pasiekė net ke
turios deszimts myliu nuo 
kranto.

Karaliene Juliana, pati asz- 
meniszkai atsilankė in Rotter
dam apylinke. Ji labai susirū
pinusi savo žmonėmis ir diena 

i ir nakti seka to potvanio ži- 
| nias.

Ministeris, Willem Drees su- 
1 szauke savo sztabo susirinki

mą. Jis sako kad už keliu dienu 
bus galima praneszti kiek szi- 
ta nelaime jo krasztui kaszta- 
vo. Jis sako kad nieko pana- 
szaus nėra buvę jo kraszte ar 
apylinkes krasztuose nuo 1521 
metu.

i

Dauguma žuvusiuju neturė
jo progos isz savo namu isz- 
begti, kai potvanis užpludino 
ju miestus, miestelius ir na
mus.

Tos audros paskui pasiekė 
Vokietija, ir ežia baisiai daug 
•iszkados padare. Kiek žuvo 
Vokietijoje dar negahma su
skaityti.

Prie visu tu bedu dar prisi
dėjo labai gilus sniegas. Vieto
se, net ir ant vieszkeliu sniegas 
yra daugiau kaip szesziu pėdu 
gilumo.

Ir ant mariu, gal dar ir di
desne beda. Tose audrose nu
skendo daug laivu. Didžiausia, 
iki sziol, nelaime ant mariu, 
buvo kai vienas Anglijos lai
vas nuskendo in Airisziu ma
res, su szimtu trylika žmonių.

Kitas mažas laivas su pen
kiolika žmonių nuskendo neto
li nuo Hebrides Salų.

Anglijos lakunu sztabas pra- 
nesza kad gal visi žmones ant 
Foulness Salos žuvo, nes vie
nas lakūnas skrisdamas virsz 
tos salos neinate nieko gyvo. 
Czia gyveno apie puspenkto 
szimto žmonių. Lakunu szta- 

! bas yra pasiuntęs kelis eropla- 
nus, kad jie nusileistu ant tos 
salos ir pažiūrėtu kas ten atsi-

■ tiko.
Naujausias Anglijos Laivy

no submarinas, “Sirdar” ir 
1,580 tonu prekybinis laivas 

į “Berkley Castle” buvo nu
skandinti. Kiek buvo galima

. i

Liūdesio Valandoj Sx&ukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
+

Laidoja Kunus Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiams Reikalams.

63 Main St., Pottsville, Pa.
Telefonas, Pottsville 856

sužinoti tai czia nei vienas 
i žmogus nežuvo.

Septyni Amerikiecziai, ku- 
į riu tarpe buvo ir mažas kudi- 
! kelis, buvo iszgelbeti, kai jie 
! užsilipo ant savo namu stogo. 
Ju namai buvo upes sroves ne- 
szami baisiu smarkumu. Keli 
žmones automobilyje pamate 
juos ant to stogo ir savo auto- 
mobiliaus szviesas nustatė kol 
kiti žmones su mažu laiveliu 
priplaukė ir visus juos nuo to 
bangu daužiamo stogo nuėmė.

Net ir paeziame Londone 
randasi apie asztuonios pėdos 
vandenio. Mažesni laivai uos
tuose buvo blaszkomi ir daužo
mi kaip sziupuliai.

KAS TAS
CHIAG KAI-SHEKAS

—
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— 
szimtus mPijonu doleriu del 

s ginklu szitai armijai.
Tai, suprantama, ne tokia 

jau baisi ar galinga jiega, bet 
tokia armija galėtu baisiai nu
kamuoti Komunistus, kurie ir 
dabar jau gana bedu turi Ko
rėjoje ir namie.

PRIIMS KINIECZIUS
IN TALKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ng Kai-shek ir turėtu skaitytis 
su Amerikos Septintu Laivynu 
kuris tada galėtu stoti in kara 
prie Korėjos ir Kinijos kratų.

Eina gandai kad, kai tik De
mokratai buvo sumuszti per 
rinkimus, tai Chiang Kai-she- 
ko armijos paslaptomis jau 
pradėjo pultis ant Kinijos 
kraszto, nes musu septintas lai
vynas, del nežinomu priežas- 
cziu, užsimerke savo akis ir 
nieko nemate.

Jau dabar žinoma kad Ad
mirolas Arthur Radford, Pa- 
cifiko Laivyno komandorius, 
kuris su Prez. Eisenhoweriu 
važinėjo po Korėja, dabar at
važiuoja in Vaszingtona, pasi
tarti su Prez. Eisenhoweriu.

20 MAINIERIU
PRIGĖRĖ

Du Kiti Nuszauti;
Szeszi Sovietu

BERLYNAS, VOK. — Va- 
karu Berlyno laikrasztis “Te- 
legraf” pranesza, kad dvide
szimts mainieriu prigėrė ir 
szeszios deszimts du kiti yra 
tose mainose užgriauti. Nelai
me atsitiko in Saxony mainas, 
kai pumpos, kurios vandeni isz 
mainu semia sugedo.

Du mainieriai buvo ant 
smert Sovietu nuszauti ir kiti 
szeszi buvo paszauti, sužeisti, 
kai apie du tukstaneziai mai
nieriu susirinko ir reikalavo 
kad butu dedamos pastangos 
tuos užgrautus mainierius isz
gelbeti isz tu mainu.

Laikrasztis “Telegraf” ne
sako isz kur jis tas žinias yra 
gavės, bet raszo kad ta nelaime 
atsitiko in Obserschlema, Sax
ony.

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus Jezuso 
Krisfuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c. 1

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuria is naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viešz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepainirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.


