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Isz Amerikos Generolas Ridgway Užtoja Eisenhoweri GOLFININKAS KOMUNISTAMS DIEVE GELBEK
EISENHOWERIS SEKASI KORĖJOJE KARALIENE!

Jauna Gorila

MIRTINGAS
LOSZIMAS

Mergaite Užmuszta, 
Kiti Sužeisti

'____________

NORRISTOWN, PA. — 
Policijantai dažinojo apie nau
ja sportą ar loszima su auto
mobiliais. Jauni vaikezai di
džiuojasi ir skaito kiek sykiu 
jie sulaužo vieszkeliu instaty- 
mus, kaip pravažiuojant pro 
įauduonas szviesas, nesusto
jant prie kryžkelių ir greitai 
važiuojant prie užsisukimu.

Jie apie szita loszima daži
nojo, kai penkiolikos metu 
mergaite buvo užmuszta ir ke
li kiti buvo sužeisti, kaip tik 
per toki loszima.

Dvideszimts metu amžiaus 
Charles Bodge prisipažino po- 
licijantams, kad jis lenktynia
vo Valley Forge Parke, nors 
jis turi tik mokinio pavėlini- j 
ma automobiliu vairuoti.

Viskas ėjo gerai, anot jo, kol 
jis privažiavo prie užsisukimo 
ir jo automobilius nuo kelio 
nulėkė, atsimusze in stulpą ir 
apsivertė. Automobilius susto- ■ 
jo apie-septynios deszimts pė
du nuo to stulpo.

Dvideszimts metu amžiaus 
Mary Jane Linsenbigler, High 
School mokine buvo mirtinai 
sužeista. Už keliu valandų ji 
pasimirė in Montgomery ligo
nine.

Jos drauge, penkiolikos me
tu amžiaus Dorothy Cohan, isz 
Norristown, sako kad ji ir ki
ti automobilyje kelis sykius 
prasze kad Bcdge taip greitai 
nevažiuotu, bet jis tik nusijuo
kė ir dar smarkiau automobi
liu paleido.

Ronald Campbell, devynio
likos metu amžiaus jurininkas, 
kuris yra namie del keliu die
nu, ta mirtinga loszima szitaip 
policijantui Rushong paaisz-! 
kino: Laivynas nubaudžia ju
rininką punktais kai jis per 
greitai važiuoja ar sulaužo kū
rins važiavimo instatymus. Tai 
szitie jaunieji taip skaitė to
kius punktus atbulai, kaipo 
garbes punktus kai jie sulau
žydavo kuri instatyma.

Kitas jaunuolis tame auto
mobilyje, dvideszimts metu 
amžiaus Joseph Evans, pripa
žino ir patvirtino to jurininko 
paaiszkinima. Jis sako kad 
automobilius važiavo tarp sep
tynios deszimts penkių ir asz- 
tuenios deszimts penkių myliu 
in valanda kai jis nulėkė nuo 
kelio.

Draiverys Bodge prisipa- 
žįnsta kad jis “losze” ta spor
tą tuo sykiu, kai nelaime at
sitiko, bet jis sako kad jo au
tomobilius negalėjo smarkiau 
važiuoti kaip septynios de
szimts myliu in valanda.

“Tik ana sanvaite” jis po- 
licijantams sake, “asz buvau 
iszvažiaves ant “Turnpike” ir

kuris pasitraukia isz ko- 
mandorystes, pasiaiszkina

tu taip apginkluotos kaip
Prez. Eisenhoweris dabar

Kongreso Užsienio Reikalu 
Komisijai, ir remia Prezi
dentą Eisenhoweri ant jo 
nusistatymo kaslink užsie
nio pageltos nusistatymo.

Jis staoziai szitai komisi
jai pasakė kad Alijantu ar
mijos Europoje butu tikroje 
bedoje, jeigu kuris prieszas 
ant ju dabar užsipultu, ne

jis negalėjo smarkiau važiuo-į 
ti kaip septynios deszimts my- Į' 
liu.” |

Jis buvo policijos sulaikytas 
ant tukstanezio doleriu kauci
jos.

MOTINA IR JOS DU
KRELE UŽSIMUSZEj

Automobilius
Apsivertė

OCEAN COUNTY, N. J. — 
Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Ponia Mary Williams 
ir jos asztuoniolikcs menesiu 
dukrele Barbora užsimusze, : 
apie deszimta valanda vakare 
kai automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio, perkirto vieszkelio 
tvora ir apsivertė.

Automobiliu vairavo jos vy
ras, dvideszimts szesziu metu 
amžiaus Dook Williams. Jis ir 
jųdviejų . trijų metu sūnelis 
Arthur nebuvo sužeisti.

Apie ta pati laika keturios 
deszimts asztuoniu metu am-
žiaus Theodore R. Wall užsi- ] 
musze kai jo lengvas trokaš at
simusze in stulpą ir apsivertė 
netoli Sticklerville, N. J. Jis 
taisydavo radijo ir televizijos 
setus.

Trijų metu Thomas DeHa
ven isz Pennsauken, N. J., bu
vo automobiliaus suvažinėtas 
apie devinta valanda vakare, 
prie pat savo namu. Automobi
liu vairavo Ponia Marion E. 
Porter, isz Pennsauken, N. J.

Daug kitu nelaimiu atsitiko 
per “Memorial Day — Prisi- > 
minimo Dienos” atostogas, bet 
mažiau negu buvo tikėtasi, nes 

j lietus ir blogas oras sulaikė 
į daug žmonių nuo žadėtu ir 
prisirengtu kelionių.

reikalauja. Kai kurie Senato 
ir Kongreso nariai norėjo 
sumažinti pagelba tiems Eu
ropos krasztams. Generolas 
Ridgway sako kad jis sutin
ka su Prez. Eisenhoweriu, 
kad tokios pageltos sumaži
nimas sudarytu pavoju ne 
vien tik Europos krasztams, 
bet ir mums, ežia, namie.

PREZIDENTAS
NESUTINKA SU

SEN. R. TAFT
WASHINGTON, D. C. — 

Prez. Dwight Eisenhoweris 
vieszai atmete Senatoriaus Ro
bert Taft pasiulinima kad 
Amerika pasitrauktu nuo visu 
kitu tautu ir pati viena vestu 
kara ir derybas Korėjoje.

Tai pirmas sykis kad Prezi
dentas Eisenhoweris taip vie
szai susikirstu su szituo labai 
intakingu Republikonu Sena
toriumi. Jis sako kad Senato
rius Taft yra laisvas ir gali sa
vo insitikinimus vieszai isz- 
reikszti, bet ir Prezidentas gali 
savo insitikinimus iszreikszti 
ir tie Prezidento insitikinimai 
ne tokie kaip Senatoriaus.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
nei vienas krasztas dabar ne
gali tik sau gyventi ir nepaisy
ti kitu krasztu. “Mums drau
gai sziandien labai reikalingi” 
jis sake.

Prezidentas sake kad jeigu 
mes dabar nutarsime patys i 
tvarka vesti Korėjoje, tai kaip 
ir kas bus Europoje? Ar mes 
tenai tikėsimės ant draugu, 
kuriuos mes atmetame Korėjo
je?

Eisenhoweris sako kad ir jis 
pats nėra jau tokis kantrus 
žmogus, ir jam baisiai pikta 
kad randasi tiek daug visokiu 
nereikalingu sutrukdinimu 
Korėjoje, bet jis sako kad, kai 
su kitais /in talka stoji tai turi 
ir su jais taikintis, nors gal 
baisiai nepatinka.

Jis sako kad kai daug tautu 
sykiu ka daro, tai vis reikia 
vienai nusileisti, su kitomis pa
sitarti ir jicszkoti bendro kelio 

i ar in kara ar in taika.

Palikime Prezidentą
Ramybėje i

WASHINGTON, D. C. — 
Mums sunku suprasti ka tie 
musu laikrasztininkai mislina 
ir ka jie mano nuveikti, taip i 
vis raszydami apie Prezidentą 
Dwight Eisenhoweri, kai tik 
jis ant keliu valandų iszeina 
golfą praloszti. Ar jie jam taip 
pavydi?

O dabar dar daugiau. Darbi
ninku CIO Politikos Komisija 
pradėjo skaityti net ir valan- i 
das kurias Prez. Eisenhoweris 
praleidžia loszdamas golfą. 
Jau ežia per daug! Po teisybei: 
Kas jiems galvoj! Tai ne ju 
biznis!

I

Ar gal darbininku unija da
bar iszrokucs kiek Prezidentas 
Eisenhoweris turėtu gauti 
daugiau mokėti kai jis ilgiau 
dirba kaip septynias valan
das?! Ar ta unija jam mokes 
“Double Time” ir “Time and 
a Half”?

Paprastas darbininkas isz- 
dirba trisdeszimts penkias va
landas per sanvaite ir atlikta. 
Ar ta CIO unija dabar nori 
Prez. Eisenhoweriui pridėti už 
visas valandas kurias jis dirba i 
virsz tu trisdeszimts penkių. 
Mes gerai žinome kad Prezi
dentas tris sykius daugiau va
landų per sanvaite paskiria 
savo darbui.

Mes gerai žinome kad Eisen- 
heweriui nereikia užtarėju, 
kad jis pats su tokiais gali ap
sidirbti, bet mes gerai žinome 
kad nei vienas žmogus visame 
kraszte neturi daugiau darbo 
kaip Amerikos Prezidentas.

Jeigu Eisenhoweris nori pa
silsėt, jeigu jis nori nors del 
keliu valandų pamirszti visas 
savo bedas ir vargus ir iszeina 
golfą paloszti, tai jo biznis. 
Juk, nors jis yra Prezidentas, 
visgi jis yra ar bent turėtu bū
ti laisvas žmogus.

Niekas neseka paprasto dar
bininko kai jis pareina isz dar
bo ir niekas neskelbia kur jis I 
buvo, kiek jis gere ar su kuo 
jis susiejo. Jeigu paprastas 
darbininkas tiek laisves turi, 
tai kodėl ne Amerikos Prezi
dentas?

Kas ežia blogo, jeigu Prezi
dentas nori pasilsėti, pasilinks- | 
minti? Ar jis kazyruoja, golfą 
loszia, iszsigeria ar kazoka 
szoka, tai jo biznis. Jeigu Ei- | 
senhoweris iszeina ant szviežio 
oro golfą paloszti tai mes sa
kome valio! Juo tankiau, juo 
geriau, nes tai gerai in sveika
ta. O prezidentui sveikata bai
siai reikalinga.

Mums rodos, kad Eisenho- 
werio užsiėmimai labai jam in 
sveikata: Jis mėgsta žvejoti. 
Ar tai kas bloga? Juk milijonai 
paprastu darbininku mėgsta 
žvejoti. Jis mėgsta peszti pa
veikslus. Ar tai jau tokia bai- 

' si nuodėmė? Jis mėgsta ta ma-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

8,500 Raudonieji Užė
mė Penkias Vietas Ant

Fronto
SEOUL, KORĖJA. — Ki- 

nieežiai Komunistai smarkiai 
puoliesi ant karo frunto ir už
ėmė penkias svarbias vietas, 
atstumdami Pietų Korieczius 
ant dvideszimts myliu frunto. 
Už keliu valandų du tukstan- 
cziai Kiniecziu Komunistu už
sipuolė ant Pietų Koriecziu ir 
juos atstume nuo frunto.

Komunistu artilerija, dideli 
karabinai, armotai prirengė 
jiems ta nauja ir žiauru užsi
puolimą.

Tai buvo didžiausias Komu
nistu užsipuolimas per du me
nesiu, kai jie buvo užsipuolė 
ant Amerikos Marinu in Ve
gas.

Asztunta Amerikos Armija 
pranesza kad per pastarąsias 
kelias dienas Komunistai buvo 
asztuonis sykius užsipuolė ant 
ju vietų. Bet kiekviena karta 
jie buvo atmuszti ir nukentejo 
daug nuostoliu.

Tuo paežiu sykiu, kai pesti- 
niai Komunistu kareiviai puo
liesi ant visu tu vietų, Ameri
kos kariszki eroplanai ir 
bombnesziai arde ir daužė Ko
munistu miestus, geležinkelius 
ir vieszkelius.

GALĖJO BŪTI 
KARALIUS

Windsor Kunigaiksztis 
Edward Nedalyvavo

Apvainikavime
PARYŽIUS, PRANCŪZIJA

— Windsor Kunigaiksztis ir 
trumpu laiku buvęs Anglijos 
karalius Edvardas Asztuntasis 
per televizija seke Karalienes 
Elzbietos apvainikavimo apei
gas su savo žmona, Wallis 
Warfield Simpson.

Jis Anglijos sosto iszsižade- 
jo del savo žmonos, 1936 me
tuose. Tada sostas teko jo bro
liui Jurgiui Szesztajam, po ku
rio mirties sostas teko jaunai 
dukterei Elzbietai.

Windsor Kunigaiksztis nie
kados nebuvo apvainikuotas 
nes pasitraukė ir iszsižadejo 
sosto, del meiles savo žmonai 
Amerikietai isz Baltimore, Md.

Laikrasztininkai, kurie bu
vo Paryžiuje pas ji užeje, sako 
kad jis kelis sykius aszaras nu
braukė nuo savo veido, žiūrė
damas per televizija in visas 
tas iszkilmingas apeigas Lon
done.

Jis ne tik sosto, bet ir savo 
vises karaliszkos szeimynos 
iszsižadejo, kai apsiženijo su 
ta buvusia Wallis'Warfield 
Simpson.

Pilkio U. S. Bonus

Tukstancziai Pagerbė 
Karaliene

LONDON, ANGLIJA. —
Pareita Utarninka, szimtai 
tukstaneziu žmonių stovėjo ant 
ulycziu per pustreczios valan
dos pamatyti ir pagerbti savo 
Karaliene, Elzbieta Regina 
Antrąją.

Dideles kanuoles, armotai ir 
visu bažnycziu varpai triuksz- 
mingai ir iszkilmingai prane- 
sze milijonams žmonių kad Ka
raliene Elzbieta užima Angli
jos sostą. Tai pirmas tokis ka
ralienes apvainikavimas per 
szimta trisdeszimts szeszis me
tus, kai Karaliene Viktorija 
buvo apvainikuota.

Szimtai tukstaneziu žmonių 
susigrūdo pamatyti savo kara
liene kai ji iszkilmingai važia- 

į vo isz Buckingham palociaus 
in Westminster Abbey ir atgal. 
Tik septyni tukstancziai penki 
szimtai žmonių galėjo rasti 
vietas in Westminster Abbey, 
bet milijonai ant ulycziu svei
kino savo karaliene, kurios ap
vainikavimo apeigos tęsęsi per 
pustreczios valandos.

.Apvainikavimo procesija tę
sęsi per penkias mylias, ir be
veik visur žmones triukszmin- 
gai szauke: “Dieve Gelbek Ka
raliene!”

Dvideszimts septynių metu 
Karaliene Elzbieta Antroji bu
vo pailsus po visu tu apeigų, 
bet visgi stengiese nusiszypso- 
ti, kai žmones ja sveikino.

Lijo kai procesija prasidėjo, 
bet paskui iszsipagadino ir net 

i saulute pasirodė.
Jos sūnūs, keturiu metu am

žiaus Karalaitis Charles daly
vavo tose apeigose su savo 
moeziute, Karaliene Motina ir 
mate kai jo motina buvo apvai
nikuota, kaipo septinta Angli
jos karaliene. Karalaitis Char
les bus Anglijos karalius kai 
sulauks pilnu metu.

228 ŽUVO ANT 
VIESZKELIU

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia pranesza kad per Pri
siminimo Dienos szventes du 
szimtai dvideszimts žmonių žu
vo ant vieszkeliu, automobiliu 
nelaimėse.

Nuo szesztos valandos Pet- 
nyczioje iki vidurnakezio Ne
dėlioję, du szimtai dvideszimts 
asztuoni žmones žuvo ant 
vieszkeliu. Devynios deszimts 
žmonių prigėrė, besimaudyda- 
mi. Keturios deszimts penki 
kiti žuvo invairiose kitokiose 
nelaimėse per ta laika. Tai isz 
viso per ta laika, žuvo trys 
szimtai szeszios deszimts trys 
žmones.

Valdžia buvo pranaszavus 
kad per ta laika ant vieszkeliu 
žus du szimtai' keturios de
szimts žmonių. Bet blogas oras 
ir lietus sulaikė daug žmonių 
namie, ir už tai mažiau negu 
buvo pranaszauta žuvo.

High Park Zoo, Pittsburg- 
he, susilaukė naujo sveezio. 
Howard Hayes prižiūrėtojas 
ežia laiko keturios deszimts 
svaru gorila, beždžione, kuri 
buvo atveszta isz Vakaru 
Afrikos. Labai sunku tokias 
beždžiones atveszti in Ame
rika, nes jos, iszrodo, pasi
ilgsta savo namu ir nieko 
needa ir taip nudvėsta. '

NUVYKO IN
Į LONDONĄ

HOUSTON, TEXAS. — Po- 
nia Louise Cochran atvyko in 
Londoną del Karalienes ap
vainikavimo, nežiūrint kad gal 
kas jai del juoko pasiuntė 
laisska isz karaliszku kamba
riu, Londone. :

Ponia Louise Cochran yra 
isz Texas valstijos ir raudon
plauke, tai reiszkia kad tokios 
moteriszkes Laiku nekreczia.

Szita graži trisdeszimts de
vynių metu amžiaus naszle isz 
Houston, Texas yra ta mote
riuke kuri buvo pasiuntus te
legrama staeziai in palociaus 
kambarius praszydama kad 
jai Lutu parūpinta kambarys, 
nes ji atvažiuoja in Karalienes 
apvainikavima. Trumpu laiku 
sugryžo jai telegramas staeziai 
isz Karalienes Elzbietos An
trosios. Jai buvo prižadėta 
kad kambarys bus jai parūpin
tas palociuje, ar geriausiame 
vieszbutyje Londone.

Ponia Cochran visoms savo 
draugėms pasigyrė. Bet nei 
viena isz jo draugiu jai neinti- 
kejo, nes visos per laikrasz- 
czius žinojo kad visiszkai ne
galima dabar gauti nei ma
žiausia kambarį Londone. Bet 
Ponia Cochran iszskrido isz 
Houston, Texas in New York, 
kur ji isz Idlewild aerodromo 
iszskrido staeziai in Londoną. 
Ji sako, kad jeigu kas cziajai 
sztukas sukriete, ir jeigu Kara
liene Elzbieta tikrai in jos te
legrama neatsake, ir jeigu ji 
neras vietos Londone, ji va
žiuos in Paryžių. Bet kaip ten 
bus, ji vistiek iszvyko ant

) “Good Times”. '
• t ' -Ji
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Kas Girdėt
Dabar, kai Rusija, y ra (pra

dėjus savo taikos propaganda 
skelbti, tai daug musu ai i jau
tu ima trauktis nuo musu ir 
artintis prie Rusijos, o kiti ima 
tarpu saves nesutikti ir net 
pesztis. Rusija kaip tik to ir 

<nori, ir dabar džiaugiasi.
- • • "

Trijų Didžiųjų konferencija 
buvo skubotai surengta, kai 
Rusija pradėjo skelbti savo 
taikos ar nors paliaubų pro
paganda. 

■ • • '
Trijų didžiųjų konferenci

joje svarbiausias klausimas 
bus ar bent turėtu būti: ka da
bar daryti su Sovietu Rusija.

Musu draugai, alijantai mis- 
]ina ir sako kad Malenkovas ir 
Beria dabar nori taikintis ir 
reikia jiems pataikauti. Jie pa- 
mirszta kad jie taip pat pana- 
sziai pataikavo Hitleriui, ir vi
si žinome kas atsitiko. To
kiems žvieriems negalima pa
taikauti: Juo daugiau jie gau
na, juo daugiau jie trokszta.

r • • '
Prekyba su Komunistiszkais 

krasztais sudaro didžiausi ir 
svarbiausi klausima, ir Angli
ja ežia labiausiai nusideda, nes 
daugiau negu (puse visos jos 
užsienio prekybos yra su Ko
munistiszkais krasztais, net ir 
su Komunistais Koriecziais su 
kuriais mes sziandien kariau
jame.'

■ • • ■
Daug 'žmonių dabar prikai- 

szioja Prezidentui Eisenhowe- 
riui, kad jis neima pirmenybe 
viso svieto politikoje ir ypa
tingai prekybos reikaluose. 
Bet iszrodo kad Eisenhoweris 
nestriokoja, bet laukia pažiū
rėti ka kiti darys ar kur jie eis 
pirm negu jis savo žodi tars.

Vai d i n i n k a i, R ep u.b 1 ikon u 
Partijos vadai praszo kad biz
nieriai labiau- rūpintųsi val
džios reikalais, ir daugiau da
lyvautu in valdžios klausimus, 
nes tie valdovai nori žinoti ko, 
ka ir kiek biznieriai nori ir kas 
jiems dabar reikalinga.

C) kaslink dariu ninku ir ju 
uni ju, ji mažai užuojautos da
bar gali tikėtis isz Vaszingtono 
nes vsi gerai žino kad Republi
konu partija yra biznierių ir 
f ai) r i k a 111 u p a r t i j a.

_____ • •_____
Kai Amerikos Karo Sztabas 

paskelbė, kad Amerika pado
vanos szimta tuk. tanczui do
leriu tam lakūnui, kuris alvesz 
in Amerika nesugadyta Sovie
tu “MIG” kariszka eroplana, 
tai Rusijos valdžia tuojau,s. vi
sus savo lakūnus perspėjo, kad 
jeigu jie iszdrystu taip savo 
kraszta iszduoti, tai visi ju gi
mines butu tuo jaus suimti ir 
tink am ai nukankinti.

AMERIKONISZKO-
JI TIKYBINE

PAKENTIMA

Mums praneszaima kad mes 
savo skaitytojus perspetume 
kad jus per daug nepasitikėtu
me ant visu tu pagarsinimu 
per radiju ar televizija, nes 
daug kompanijų daug visko 
pigiai prižada, bet paskui jei
gu kuris 'žmogus tu daigtu už- 
sipraszo jis negali gauti. Val
džia jau dabar ima daug tokiu 
palszyvu kompanijų migau.

■ • • ' "
Oro žinovai prandszauja lie

tinga vasara. Jie sako kad bus 
daug daugiau lietaus negu pir- 
mia buvo.

Darbininku unijos po visa, 
kraszta rengiasi pastatyti pa
reikalavimus del didesniu al
gų. Jeigu jos negaus ko jos rei
kalauja, jos grasina straikuoti. 
Bet kiek dalbar galima prama
tyti, tai iszrodo kad darbinin
kai nenorės ir nedry's straikuo
ti po Reipublikonu valdžia, nes 
visi 'žino kad Republikonu par
tija ne per daug palanki darbi
ninkams ar ju unijoms.

Biznieriai ir fabrikantai da
bar patenkinti ir ramiai sau 
miega, tikėdamiesi kad Repub
likonu partija ju reikalus pri
žiuręs. Ir tai nei valdžiai nei 
tiems biznieriams ne in sveika- - - ' >
ta.. Valdininkai ir Vaszingtono 
ponai ir valdovai nori žinoti 
ka ir ko biznieriai nori ir kas 
jiems reikalinga. Bet biznie
riai dabar nieko nepaiso, bile 
tik Republikonai valdo Vasz- 
ingtone.

Lakunu Sztabas dar nieko 
vieszai nesako apie ta. szimto 
tukstaneziu doleriu pasiulini- 
ma pirmajam Sovietu lakūnai 
kuris atvesz mums viena MIG 
kariszka eroplana, liet gandai 
eina kad musu lakunu sztabas 
nori ta “MIG” Sovietu ero
plana, kad jis galėtu musu la
kūnams prikiszamai lpripa.ro- 
dyti, kad tas Sovietu eroplanas 
yra daug prastesnis negu musu 
F-86 kariszka eroplana.

——————— t .
Generolas Omar N. Bradley 

jau. pasitraukia isz Vaszingto
no. Nors niekas dar nieko ne
sako, bet “Saule” pranaszau- 
ja kad jis užims labai svarbia 
vieta Californijoje už keliu 
menesiu po jo pasitraukimo 
isz Vaszingtono.

Amerikos Valstybiniu Dar
bu Komisija yra paskelbus 21,- 
300 buvusiu valdžios darbinin
ku, kurie dabar yra nepagei
daujami.

Mums neaiszku kaip Demo
kratai buvo toki spangi ir akli 
kad jie szituos žmones buvo in- 
sileide in valdžios vietas ir at- 
■s a k om in g u s: d a iii) u s.

Pypkes Durnai

Nurimk, Krutinę
Nurimk, krutinę, neraudok, 

dvasia,
Užmigkie ramybes miegu,
Nustok dejavus, tarpink ta 

skausmą,
Kaip vasaros saule ledus.
Užtemkit, akis, kurios daug 

matot,
Nežvelgkit kur vejas žiaurus,
Kaip nematysit, kas sziandien 

dedas,
Tai užmigdysite skausmus.
Užmigk, pasauli, su manim 

drauge,
O baisi gadyne tada žus;
Krauju upeliai, aszaru jūres
Ant szios žemeles gal nudžius.
Tada sugrysz laikai, kurie 

pradingo;
GyVyve isznaujo pabus,
Tada vėl ramybe, meile 

vienybe,
Kaip pirma buvo ir vėl bus.

“Saule” juos suramys per 
visa meta ir turės džiaugsma.

NEW YORK, N. Y. — Sklr- 
tingu religijų Amerikiecziai 
kasdiena inrodo, kaip jie suge
ba dirbti kartu savo ir savosios, 
bendruomenes gerovei. Szitos 
tarp religines pakentimos, 
szirdi gandinantis pavyzdys 
neseniai atsitiko Englewood 
Cliffs, New Jersey valstijoje, 
gaisrui isztikus Szv. Juozapo 
Naszlaicziu Prieglauda. Nelai
mes motu Protestantai ir Žy
dai aukojosi gelbėdami 94 Ka
talikus naszlaiczius ir juos 
priglaudę laikinai savo na
muose. Dar daugiau, devynios 
Protestantu parapijos, dvi Žy
du sinagogos ir viena Kataliku 
bažnyczios parapija vieningai 
pravedė kompanija vieningai 
isz namu in namus ir rinkda
mos aukas prieglaudai atsta
tyti. Netrukus buvo surinkta 
deszimts tukstaneziu doleriu.

Vyresnioji vienuole Marija, 
naszlaicziu prieglaudos vedeja, 
pareiszke szia 10,000 doleriu 
rinkliava kaip broliszkos mei
les ženklą ir inrodyma, kad 
prieglaudai atstatyti reikalin
gi 100,000 doleriu gales būti 
surinkti.

Vienok tos . tarptikybines 
bendruomenes pagelba. nepasi
baigė pinigu rinkliava. Tuoj 
po Velykų, 30 Protestantu, Ka
taliku ir Žydu dirbdami petys 
in peti suramstė 2 “Quonset” 
tipo kariuomeneje placziai 
naudotus barakus. Juose nasiz- 
laicziams berniukams buvo in- 
rengta virtuve, valgykla ir 
klases. Narna kiek aptvarkius, 
naszlaicziai netrukus galėjo 
būti apgyvendinti prieglaudos 
apatių iuose auksztuose.

Kai sziu trijų tikybų žmones 
kartu state Katalikams irasz- 
laicziams barakus, kitas Ame
rikos tikybų sugyvenimo pa
vyzdys ryszkejo Brooklyn©, 
New Yorko valstijoje. C^ia 
Szventosios Szeimynos bažny- 
czios parapijonys su savo kai
mynais dalyvavo naujosios 
Kataliku bažnyczios paszveuti- 
nime ir prie jos esanezios nau
jai pastatytosios mokyklos. Ju 
pastatyme savo innaiszais ir 
aukomis gausiai prisidėjo kai- 
minystes gyvena Protestantai 
ir Žydai. Szios rinkliavos tiks
las buvo 200,000 doleriu, gi su
rinkta buvo $240,000. Paszven- 
tinimo iszkilmese dalyvavo 
daugiau kaip 2,400 žmonių.

Tarptikvbine pakentima. 
dažnai apima visa miestą, kaip 
tai Toledo) Ohio. Szitam did
miestyje jau įpriesz 15 metu 
insiisteige Bažnycziu Taryba., 
in kuria nebuvo priimami nei 
“Unitarai nei Rabinai”, vie
nok szis nuostatas jau seniai 
buvo panaikintas. Szios Tary
bos Protestantu ir Kataliku 
pastangomis Toledo szvenezia 
Didžiaisiais Petnycziomis tris 
szventasias valandas, kad visi 
tikintieji galėtu aplankyti sa
vąsias bažnyczios apeigas. Tuo 
metu prekybos instaigos užsi
daro teatro patalpas perima 
bažnytines draugijų. Visa 
szventaja sanvaite juO.se vyk ši
ta, specialios apeigos ir Žydu 
bendruomenes Centras pietų 
metu maitina kaiminysteje gy- 
venaneziu dirbaneziu motinu 
vaikuczius.

Sziais metais Toledo tarpti- 
kybine pakentima buvo sustip
rinta dar vienu žygiu. Reika

las lieczia, 18 akru plota kuri 
norėjo pirkti Ursuline Vienuo
les, žinomos Kataliku niergai- 
cziu auklėtojos, Congregation 
B’nai B Israel, seniausia ir di
džiausia Žydu organizacijų 
sziam mieste- ir Jungtinėse 
Valstybėse. Ursulietes seserys 
norėjo praplėsti mokykla ; Žy
dai norėjo insteigti nauja sky
rių ir miestas norėjo inrengti 
žaidimu aikszte. Susitaikimas 
buvo rastas sutariant jog vie
ta naudosis visos trys organi
zacijoj kartu. Jos kartu nutars 
pastatu dalyka ir iszva.izda ir 
neatsiskirs viena nuo kitoms 
tvoromis.

Szie pavyzdžiai parodo ne 
vien tik ta gilia pakentima ki
toms tikyboms, ingalinanti 
tarptikybini bendravimą; ti
kėjimą mintais, kurie yra ben
dri visoms tikyboms ir kurie 
randami svarbumuose, kuriais 
yra pagrinsta szio kraszto bū
sena. — C.

ANTANAS :: :: 
:: :: KAREIVIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

nyko, jog ne ženklo neužfiko.
— Tada szinkoris užstume 

durys užgesino žiburį ir inejas 
in savo kamaraite, duris dru- 
cziai užtrenkė.

Vos ineias kareziamoje, ve- 
lapradejo in langus muszt. Ba- 
ladojimas buvo garsus, nuola
tinis ir drąsus. Szinkoris isz- 
lindo isz po patalu, nuszoko 
nuo lovos ir prisiartinęs prie 
lango, paklausė:

paižysta savo gaspadori nesu
lojo tiktai linksniai apie ji su
kinėjosi.

Visi nusidavė in kloneli, ka. 
tolinus stovėjo. Czigonąi inve- 
de szeszis arklius ant grendi
mo. Tamoszius tuojaus szaline- 
je pradėjo traukt kulus ir ka
da kelis isztrauke, pasirodė 
slaptos dureles. Kada atidarė, 
davėsi matyt keli puikus ark
liai kuriu verte buvo dauginus 
ant tukstanezio rubliu. Ir pa
talpino arklius atvestus per 
czigonus, davė szieno ir abra
ko, o dureles uždare, vela ku
lus sudėjo, nuszlave grendimą 
ir kluoną su spinele užrakino.

Tai padare, privažiavo su 
vežimu prie paežiu duriu, grin- 
czeles. Tamoszius pabarszkino 
in Įauga ir daVesi girdot bal
sas. Tuojaus, tuojaus ir liepe 
czigonam būtie malszais. Su
girgždėjo st urna. dury šia., žib
telėjo szviesa ant kaminelo ir 
visa gaveda insiverte in grin- 
czia.

— Szitai keli ritiniai milo 
arba audimo tarė czigonka, 
parduokia gaspadin kad ir už 
puse vertes. Supiaustykite in 
szmotus tai greieziau parduosi. 
Mums puse pinigu atiduosi. 
Pinigus paduokia szinkoriui 
tai mes pas ji rasime, tiktai 
teisingai padalykie ba žinai 
jog czigonąi apie viską dagi
uos. Žinai ir tai, jog pas czigo
nus yra szarvus peiliai ir de
gu t e s, tai mes tuojaus teismą 
padarytume. Czigonąi ligiai 
žmogų ir avi papjauje, o ir pa- 
žibint grinczele-gali.

Ir sunesze in grinezia daug 
visokiu daigtu, o sudeja, tarė 
vienas isz czigonu:

Už •sanvaite prisiusime siun
tini pinigu.

Moteriszke likus, prigesino 
ugiii, o buvo tai pati Tamo- 
szia.us, pradėjo destinet daig
ius tai in skrines tai in viso
kias kavones ir už valandos 
buvo po triasui.

Keli czigonąi stovėjo lauke 
ir da bodėjo, ar nuo kur ne 
girdėt atbeganeziu veijiku. 
Kada Tamosziene pabaigė1 
triūsa czigonąi sėdo ant veži- 
mu ir nuvažiavo, o parvažuo- 
dami pro kareziama užėjo in 
vidų, tiktai piksztelejo su bo
tagu duodami ženklą szinko
riui jog gerai nusidavė ii’ aki- 
mierko czigonąi isz kaimo isz-

užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

— Kas ežia?
— Atidaryk! Žandarai!
Nutirpo szinkoris, pradėjo 

isz 'baimes poteriaut, o kurio 
niekad ne kalbėjo, teip kaip 
daugumais Amerikiecziu szin- 
koru. Dantimis pradėjo barsz- 
kyt, užkeikė perkūnais užžie
bė žvakute ir atidaro duris.

Inejo du žandarai ir tris 
žemskiai stražnikai. Ir paklau
sė Ruskai:

— Puvo ežia czigonąi?
— B...bu..vo, atsako dre- 

baneziu balsu Žydas szinko
ris.

— 'Kur nuvažiavo?
— A, a... asz ne...ži...nau! 

Jie ne...no..nesako in kur va- 
žuoje.

— Tu nesibijok! Mes czi
gonu jiesizkome. O kas ežia 
miega?

Paszoko atstaunas kareivis 
ant ligi u kojų ii’ Ruskai atsa
ke:

— Ja atpusknoj saldat? 
Idu na. rodinu.

—1 Bilet u was jest ?
• — Toczno tak!

Ir parode savo pnlkava bi
lietą ir pradėjo patika su žan
darais sznabždet, o žemskiai 
prie szinkiaus buvo užsiėmė 
rukymu.ir gėrimu. Antanas 
žandarams papasakojo, ka jis 
girdėjo ir kaip už biskio neli
kus užmusztu primine apie su- 
siriszima szinkoriaus su czigo- 
nai, pasakę in kuria szali gir
dėjo iiuvažuojenczius czigonus, 
norėjo ir savo broli iszduot, 
nes szirdis jam sudrėbėjo, gai
lestis apėmė, valandėlė, tylėjo 
ir mislino, jeigu pats broli pa- 
i-ejas'pataisis, mat jeigu broli 
iszduotu, tai ir tėvai baisiai 
susirupintu, szirdies meile per
galėjo ir užtylėjo o Maskoliai 
savo keliu nuvažiavo. Czigonu 
nedavyjo ir sugryžo rytmetyje 
atgal in Griksnu kareziama. 
Padare krata kaime pas ne- 
kuriuos nužiūrėtus, nes nieko 
nerado.

Tamosziu laike už gera, tai 
fenais kratos nedarei

—Bus Daugiau—

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

. No.103—Vaicįclota, apysaka 
isz pirmutines pusesrazimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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; Eg-

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žuclžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelea; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, 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, 
Pakutninkac, 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, Tarnas, 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 J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

Ii; Aržiuola's; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

Ko.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; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. 

i

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

No.l96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

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

No.198—Gromata afba 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 pjis. 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:

ĮįP^r* Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.
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Ir isztikro inejo 'patogia 
mergina in karcziama. Buvo 
tai duktė szaltycziaus, apie 
dvideszimts metu skaisti kaip 
kvietkele ir laibai iszmintinga 
mergina. Užauginta nuo tėvu 
dorai, dievobaimingai ir biau- 
rinoisi visais bernukais ir mer
gelėms, ka. jieszko džiaugsmo 
karcziamoje. In karcziama 
niekad ne eidavo, ha szvento- 
mis dienomis užsiimdavo skai
tymu gyvenimu szventuju ir 
kitokiu knygeliu. Bas pas tė
tuli (buvo visokiu knygų.

Ne dyvai, jog visi apkvaito 
paregeja ateinante szaltyczai- 
te. Inejo pagalbine Dieva ir 
tuojaus prisiartino pas szinkiu 
su reikalu.

Tuojaus Andrius paszauke. 
Ona ar ir tu karcziamoje ? Ka 
kunigas pasakys kaip dasiži- 
nos? O tai tyczia ant piktumo 
kalbėjo, ba. juom niekino ir ne
norėjo su juom kalbėt.

— Asz ne atėjau in kar
cziama szokt nei ryžiant, tiktai 
su reikalu. To man niekas ne
užgins nei kunigas!

— Mat, vis turi pro mus 
praeit!

Nieką dauginus nekalbėjo, 
tiktai prisiartinus pas szinko- 
ri, tarė:

— Alane tėtulis prisiuntė 
in ežia ‘paklaust, ar ne buvo 
sziandien czigonai, ir ar nere
gėjot in kur jie nusidavė?

— Buvo po teisybei keli 
czigonai, nes kvaraiba žino in 
kur nusivilko.

— Ar senei ?
— O! Jau Ims toli nuo ežia.
— O tu Mauszkau, ar ne

regėjai in kur nuvažiavo?
— Uj! Kam man czigonai! 

Asz žiurau mano liandelo! Asz 
ju nematei ir jie mane nematė!

— Tai bukite sveiki!
Ir iszbego mergina kaip žai- 

‘bas namo.
Tuojaus pasipilė visokį žo

džiai kaip isz maiszo.
— Tai ve! davatka! Kan- 

tarka! Jegamastiene! Na, na! 
Pažiūrėsimo kas isz josios bus ! 
Teks jei Antanas! Tegul lau
ke! Ne del kales deszra.

Tuom laik szinkoris prakal- 
bejas su Mauszku pradėjo pri- 
kiszinet del szokyku idant ei
tu namo. Visi negalėjo suprast, 
ka tai ženklina, jog apie ta 
laika juosius iszvarineje.

Marmėjo nekurie. Gal 'bijojo 
czigonu! Gal žandarai czigonu
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jieszko, tai to jis bijo!’ Tai ir 
eisime tegul ji kvaraba!

Ir pradėjo rengtis namo.
Tame visuose kampuose da

vėsi girdėt ružijimai ir skun
dai mergų ir vaikinu:

— Kur mano žiurstas? Kur 
mano skepeta ? Kur mano ke
pure! O-gi vyreli kas mano 
pypke isz kiszeniaus isztrauke!

Darumas pasidarė ir vienu 
balsu paszauke. Tai czigonai 
mus apvogė.

O szinkoris paszauke; Szia- 
lauk isz kareziamos! Žiūrėkis 
tu ju! Namieje paliko' ir dabar 
ežia czigonus kaltina.

Ir iszvare szinkoris szoky- 
kus verkenezius ir ružijiman- 
czius. Tai jiems szokis! Ar ne 
goraus buvo sėdėt namieje, o 
ne paleistuvaut karcziamoje ir 
su czigonais užsidėt! Juk no
vos iszejo namo, nespilni užka
boriai kaip variu susiporijusiu 
buvo. Kaip tai dedasi su vyrais 
ir mergom gryžtantes isz gu- 
žiniu. Ar-gi tu teveli ir motinė
le apie tai ne prijautė kaip ta
vo dukrele szuniszka svodba 
atlikinėjo?

Tur but jums level ai gražu 
kaip jusu Onutės, Magdutes ir 
1.1., vaisiu pabaust, nes nieką 
nei virve, lazda, ne maezys. 
ežys.

Iszejo visi isz kareziamos, 
pasidaro tika. Kažin ar jau ir 
bus tyka? Patirsim.

Naktines Svecziai
Po iszejimui isz kareziamos 

jaunuves, liko tiktai Mauszkus 
su szinkorium. Abudu paimti 
nerimanste norėjo ka greieziau 
pasikalbėt.

Mauszkus pirmutinis pra
kalbėjo in szinkori: Ar-buvo?

— Buvo!
— Turi viską?
— Turi!
— Kada pribus?
— Szia n akt po gaidžiu.
— Na' tai gerai! Užbaigė 

Žydas. Ryto butu pervelu. 
Žandarai visuose szalyse vak- 
tuoje. Sziandien apie Alekso
tą, ton viena, turi nužiurejime 
isz musiszkiu. iSzaltiszems li
kos prisakyta siunst musisz- 
kius. Jiego ryto neras Alekso
te, tai jieszkos kaimuose pas 
nužiūrėtus.

— Ar Tamoszius nužiūrė
tas? ’

— Iki siziol ne!
— Tai gerai! O ar Tamo

szius žino apie viską?
— Žino ir jis! ne trukus in 

•ežia ateis.
Tame inejo in karcziama at- 

staunas kareivis. Juodas kas
pinėlis ant palieto parodo, jog 
likos nuo vaisko atliuosuotas. 
Inejo in karcziama, kaip pri
guli pasveikinės Dievą, prasze 
n akvynes.

Žydas ir szinkoris isz pra
džios sudrėbėjo isz baimes, 
toliaus pažino,yjog tai kareivis, 
viena in kita pradėjo akimis 
susiprast ir ant galo Mauszkus 
iszejo. Szinkoris truputi jau 
drąsesnis, pradėjo klaust:

— Isz kur kareivis? .
— Isz toli, ba net isz As- 

trachaniaus.
— O in kur Dievas veda ?
— Namo!
— Ar da toli ?
— Ne toli.
— Tai kodėl ne eini namo? 

Kaip rodos motina ir tėvas ga
na iszilge lauke.

— O lauke, labai lauke ir 
del to skubinuoju.

— Asz neguletau karczia
moje, tiktai skubintaus namo.

— Negalų, labai pailsau! O 
vėla, nenoriu nakties laike 
pergazdint tėvu!

— Czia negali nakvot, ne
turiu lovos, nei sziaudu!

— Asz galiu ant suolo gu
lėt, ba praprates.

— Czia. turėsi pertraukta, 
miega ba visokį nakties laike 
atsibaladoja.

— Asz kietai miegu, ypacz 
sziandien *ba keloneje. Pakele- 
vingi man nieko ne kenkė!

— Gal isžgersi arielkos.
— Asz arielkos negeriu 

suvis! Sztai sukalbėsiu poteriu 
ir gulsiu ant suolo.

Szinkoris suniurnėjo sau po 
nose. Gal czia velnias ji atne- 
sze! Naudos jokios perszkados 
daug. Tegul miega. Duosime 
rodą.

Ir iszejo in savo kamaraite.
Kareivis likos vienas. Gal 

neužmigo. Pradėjo mislyt pats 
sau vienas. Czia vyreli baisiu! 
Ne ramu! Baime žmogų ima, 
nes asz kareivis, privalau nie
ko bijot, ir tycziapernakvosiu. 
Ant akiu gali pažint žmogų 
nedora. O gal ir geras žmogus, 
ne ka apie tai mislyt.

— Mano Dieve brangus! 
Už trumpos valandėlės gale- 
tan but pas mano mylimiausius 
tėvus! Nes tegul ryto prisi
džiaugsiu in valos. Žinau kad 
sveiki, pamatysiu rytoj. Sep
tyni metai nebuvau namieje. 
Iszsiilgau baisiai! Acziu Die
vui norint gyvus rasiu! Prisi
verkė gana kaip isztraukiau lo-
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Vyrucziai, pigiau yra sulaužyt 
mergom szonkaulius, 

Ne kaip ju szirdeles, 
Kaip jums apie tai 

isza.iiszkinsiu:
Tūlas vyrukas isz vieno 

didelio miesto,
Sulaužė szirdele savo 

myliniai, 
Kuri baisiai ant to nukente. 
Mergele ji apskundė už tai, 

Ant deszimts tuks.taincziu 
doleriu, 

Už sidaužyma. jos szirdies; 
Nedalai k y m a. pr i žad ėjimo 

apsipaeziuot su ja.
Kitas vyrukas taip

- pamylėjo savo mylima.. 
Kad sulaužė jai szonkauli.

Mat, ta mergele ji apskundė, 
Ir spyrėsi kad sūdąs

Už tai rustai ji nubaustu. 
Matyt, kad audžia buvo 

iszmintingas žmogus,
Ir nubaudė vyruką, 

Kad užmokėtu nuskriaustai 
merginai, 

Tik keletą centus!
Dabar matote jaunikaieziai, 

Kad merginos szirdis yra 
brangesne,

Ne kaip laužymas joms 
szonkaulius!

Žmones rugoja kad jau 
senatve juos užszoko, 

Bet ar žmones žino kas 
tai yra senatve?

Gal sakys kad tai žili 

sa in vaisku. Jiem nudavė, jog 
dingsiu ant visados. Teip mis- 
lyse praskendes sulaukė pu
siaunakti, o norint buvo pra
kalbėjęs karszta poteri, da 
karta atsidusias persižegnojo, 
pataisė pundeli po galva, atsi
gulė ir su szinelium net galva 
užsidengė.

Ar žinot brangus skaityto
jai ka tas buvo kareivis?'Sztai 
Antanas! Kuri prikiszo Onutei 
kada buvo in karcziama. su rei
kalu atėjus.

Už valandėlės iszejo isz ka
maraites vela szinkoris nevos 
ka užmirszo padaryt, nes ty
czia. vilkino su uždarymu kar
eziamos, matomai ko tokio lan
ke.

Ne trukus pasirodė m u zykąs 
apie keturiom deszimts metu, ir 
pamaži atidaręs duris ir ne pa
garbinęs Pono Dievo, praslin
ko pas szinkiu. 'Szinkoris pri
pilė puskvatierka arielkos, kur 
godžiai nuryjo pribuvusis ir 
tarė szinkoris.

<— Da per greitai Tamo- 
sziau! *

— Tai nieko! Veluk pa
laukt ne kaip pasivelyt.

— Ar viskas parengta?
— Viskas! Duokie da pūs

le va tierke.
Szinkoris insitrauke pribu

vusia in savo kamaraite ir le
nais pamaži szna'bždejo:

Kareivis paszoko susirupi- 
nes nuo suolo ir pamansto.

— Juk tai mano 'brolis Ta
moszius! K a jis tam laike czia 
veiktu? Ka tie žodžiai ženkli
na per greit. Czia ka.s pikto nu
sities! Tamoczius czia turi ta-

plaukai,
Rankszles ant veido ir 

kiti priepuolei. 
Senatve yra tai prityrimas', 

Kuris mokina žinoti, 
Joge! karsztyje tavo 

Troszkimai tuoj isadils, 
Kad daugumas karsztuju 

Tavo žodžiu perskambes ore, 
Nepagimde nei vieno gero 

darbelio.
Kad nerami tjivo szirdis 
Tuoj nurims krutinėję

11 u st eb i n t a r up e s ezi u, 
Del skanaus duonos kąsnio, 

rupeseziu, 
Kurie tvers taip ilgai, 
Kaip tavo gyvenimas,
Ir ves tavo szalta bet 

sotu lavona 
Ilgais, ilgais per daug

• ilgais tau ir kitiems, 
Pilkaisiais žemes takais.

Senatve, tai yra. žinojimas, 
Kad tos lelijos kurios 
Sziandien baltas savo 

Galveles taip augsztai kelia, 
in dangų, 

Rytoj nuvys ir ju vietoje 
pražydės kitos, 

Ir visos ju grožybes virs 
dulkėmis, 

Ir tais dulkes mindžios 
kojomis 

Ir grožybes jau nebus,
Ir dulkes vejas iszneszios! 
Taigi, senatve tai szaltis, 
Kuris szaldydamas tavo 

jausmus, 
Atitraukia tave nuo žmonių, 

Gesina tavyje intikejima 
i.n juos.

Kaip rudens speigas, 
Suszaldo ji tavo dvasios 

žiedus, 
Ir lenkia tavo jausmus ir 

mintis 
In szalta, nežinoma toli, 

Isz kur tave grumete grumi 
b a i su s kl a u sy m a s: 

Kodėl ir Kam? 

me dalyvas! Reike nuduot mie- 
ganeziu ir laukt kas czia neįsi
dės.

Uždengė kareivis sau galva 
su skvernu, ir tiktai ties akimis 
paliko plistzeli.

Ne trukus davėsi girdėt koki 
tai baisa lauke, rodos keli ve
žimai užvažiavo priesz karczia- 
m'a. Tuojaus inpuole in kar
cziama keli czigonai. Tamo
szius su szinkorium iszbego isz 
kamaraites ir pradėjo terp sa
ves kalbėt.

— Ar czia kas yra paklau
sė senyvas czigonas, su juodais 
plaukais kaip smala.

— Ir vienas pakelevingas, 
nes nuvargęs, miega, kaip ne
gyvas.

— O gal ji nudėjus, tai ’Im
tu geriau, ne reikia niekam4 
isiztiket.

— O ka czia ! Tai kareivis 
paleistas ant urlopo. Baisu to
ki nudet, paskui butu ergelo 
i n vales!

Tiek to, tegul guli! Jiego 
kas butu, tai mums jokios bė
dos nebutu. Mes czia ilgai ne- 
pasirodisime, kol viskas aipsi- 
malszis.

— Na ar ka toki turite? 
Paklausė szinkoris.

— Žinoma! Darbas užsi
mokėjo! Duokite arielkos ir 
baigsime clarba, ba. Mauszkus 
s^ke jog reike paskubint ! 0 tu 
gaspador, ar parengei kavone ?

— Taip, yra viskas! Ark
lius patalpinsime in tokia ka- 

for the

meower

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

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

behave 
ktng enclose 

teWonse cards 
štormais.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

vone jog nei pats velnias ne 
surastu, o ir del kitu daigtu tu
ru gera padėjimas.

— Na, tai toliaus in kelio
ne. Mes keli eisime, o kiti liks 
karcziamoje. Jus ka czia liksi
te, o jeigu pajausite jog pake
levingas nemiega, tai žinote ka 
su juom padaryt.

Ir pradėjo czigoniszkai var- 
vailuot in likusius. Norint An
tanas nieko nesuprato, vienok 
prijautė, jog mokina kaip su 
juom padaryt.

Dabar brangus skaitytojau 
gali suprast jog pribuvę in 
karcziama buvo czigonai, va
giai kurie turėjo susiriszima su 
szinkorium, Ma.uszkum ir Ta- 
moszium, visi buvo drauginin
kais, piktadarystos. Tie czigo
nai, ka diena, karcziamoje pa
sirodė, buvo tai įpraneszikai 
jog szia naktyje pribus tavoro 
idant lauktu ir teip dabar sto
josi.

Iszejo dalis czigonu su Ta- 
moszium, o dalis liko karczia
moje. Lauke buvo girdėtas 
dundėjimas, dvieju vežimu ir 
begis keliu arkliu.

Bevažiuojant paklausė Ta- 
mosziaus vienas isz czigonu: 
Ar stovi sziandien kaime sar
gai, ar mums jie ne kenks?

— Ne bijok! Sziandien ma
no kai ei n a būtie ant vartos, 
kitas mano draugais, guli gir
tas kaip ’be duszios.

— Tai gerai!
Tuom laik musu kareivis 

gulėjo kaip nutirpęs ant suolo, 
nes isz‘baimes szaltas prakai
tas visas apipylė. Nei kojos nei 
rankos nepajudino! Mislino 
tiktai apie Dievą, ba ne misli
no pasilikti gyvu. Jau vos gy
vu 'buvo isz baimes. Kas la- 
biause jam szirdi spaude jog ir 
jo brolis turėjo tame dalybas, 
jog jis turi broli vagi ir pikta- 
dari, kuris kada, norint gausis 
ant kartuvių. Toji naktis del 
jo buvo sunkiause u!ž visas ka
trais praleido savo gyvenime. 
Nekarta stovėjo ant vartos 
prie lavonu aiba ant kapiniu, 
nes tiek ‘baimes da niekad ne
turėjo ka dabar. Dare prižadė
jimą. jog jiego ji Dievas gyva 
užlaikis, tai jo koje in karezia- 
ma. neinžengs, ir kožna atkal
binės nuo kareziamos kuroje 
szinkoris kaip velnias ant vis
ko yra pasirengęs ba jeigu 
žmogus pas ji neprageria,. tai 
gatavas priverstinai atimt. 
Kožnas szinkoris neturi jokios 
sarmatos ir tiktai in akis yra 
del žmogaus rodos geras kol 
pas ji geria, nes tegul tiktai 
iszeina, tada ugnia spjauje. 
Szinkoris ir kekszia vieno bu
do. Kekszia tada vyra myli 
kol su ji glamonėjasi, o szin
koris tada, žmogų myli, kada 
pas ji geria.

Goveda latru su Tamoszium 
prisiartino pas jo grinczele. 
Grinczele buvo gale kaimo ir 
tai toliaus laukuose. Szunes

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Gerai, 'žinomas jaunikai

tis, kuris yra. ginies mieste, Ku
nigas Cyrilas S. Poniseziak, 
snnus Onos Pomscziakien.es, 
nuo 314 W. Pine uly., laike sa
vo Pirmas Szv. Miszias Szv. 
Marijos Slavokn ’baižnyczioje, 
W. Centre uly., mieste, Nedė
lios ryta 9:30 valanda.

— Sukatoj pripuola Szv. 
Norberto, o Tautiszka Vardi
ne: Tauras. Ir ta diena: 1910 
m., Susivienijimo Lietuvi n 
Amerikoje Jubiliejaus Seimas; 
1949 m., Amerikos Senato Už
sienio Reikalu Komisija pri
ėmė Atlanto Sutarti; 1949 m., 
dvideszinits du žmones žuvo 
netoli nuo Athens, Graikijoje, 
kai eroplanas sudužo ir nukri
to; 1755 m., gimė Nathan Hale, 
mokytojas. Kai karo gandai 
pasklido po visa kraiszta, kad 
Lexington mieste susimilsze 
armijos, Nathan Hale pa.rasze 
savo tėvui: “Asz jaueziu 
szventa iparoiga viską paauko
ti savo krasztui!” Jisai tuo jaus 
tapę Kapitonu armijoje, ir kai 
■Gen. Jurgis Vaszingtonas ipa- 
reiszke kad jam reikia žinių 
isz New York, kur prieszas bu
vo insikases, jaunas Hale, pa- 
^isiulino ta pavojinga kelione 
atlikti. Jis gavo tas reikalin
gas žinias bet buvo sugautas 
kai jis gryžo, jis Anglijos ka- 
riszko teismo buvo nuteistas; 
1944 m., yra vadinama “D- 
Day“ už tai kad ta diena Ali- 

<jautai persilaužė per Vokiec-zin 
tvirtoves ties Prancūzijos 
krantu. Alijantai užpuolė ant 
.Naciu Vokiocziu ir jie ežia pa
laužo Hitlerio jiegas, nuo tuo 
laiko Vokiecziai jau galėjo 
tik trauktis ir gintis; 632 m., 
gimė Mohemctonas, naujo Is
lamo tikėjimo insteigejas; 
1947 m., Ta.fe-IIartley Darbi
ninku Byla Senato priimta.

. —- Kita sau vai to: Nedelioj 
pripuola Szv. Roberto, o Tau
tiszka Vardine: Szilgaila. Ir ta 
diena: 1933 m., Italija, Angli
ja, Prancūzija ir Vokietija pa- 
sirasze deszimts metu sutarti 
Rymoje; 1935 m., Pierre Lavai 
yra vėl iszrinktas Prancūzijos 
Prezidentu; 1948 m., Czekoslo- 
vakijos Prezidentas Edward 
B ones z atsisako, pirm negu jis 
butu priverstas pasiraszy t i ant 
Komunistiszkos Konstitucijos; 
1492 m., Mirė Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Kazimieras; 1949 m., 
Kinijos pairi jotu valdžia, pasi
traukia ir apsistoja Chung
king mieste.

— Panedelyjo pripuola Szv. 
Melardo, o Tautiszka Vardine: 
Meninas. Ir ta diena: 1949 m., 
Prez. Franklin D. Rooseveltas 
su Anglijos Karaliumi pasiža
da bendra draugiszkuma Vasz- 
ingtone; 1942 m., Amerikos 
kareiviams pakeltos algos; 
1782 m., Jurgis Vaszingtonas 
pirmasis Amerikos Preziden
tas pasitraukia isz politikos ir 
vieszaus gyvenimo.

— Utarninke pripuola. Szv. 
Primo ir Szv. Felicijono, o 
Tautiszka Vardine: Vorile. Ir 
ta diena: 1940 m., Norvegija 
pasidavė Naciams; 1948 m., 
Prez. Harry Truma.nas supy
kęs sako kad szi metu Kongre
sas yra praseziausi a,s ir ar- 
sziansias.

— Nedelioj Gegužio 31-ma 
diena Szv. Juozapo bažnyczio- 
je 11-ta valanda ryte, Kun. P. 
C. Czesna, klebonas, suriszo 
mazgu moterystes panele Elea- 
nora Digriute, duktė pono Jur

gio Digrio, nuo 612 E. Maha- Į 
noy uly., ,su Thomas Eichman, : 
sūnūs ponios Emily Eichman 1 
nuo 503 E. Pine uly. Svotai bu- | 
vo Marijona Digriute, Gene- ; 
vieve Trakos, Paul Moore ir 1 
Joseph Onefsiky. Vestuves in- į 
vyko in Newhard’s svetainėje. 1 
Jaunavedžiai apsigyvens po į 
Nr. 612 E. Mahanoy uly.

ANGLIJOS
SEKRETORIUI

OPERACIJA
BOSTON, MASS. — Angli

jos Užsienio Sekretorius, An
thony Eden atvažiuoja in Ame
rika su eroplanu del labai 
svarbios ir pavojingos operaci
jos.

Penkios deszimts penkių me
tu amžiaus Anthony Eden jau 
yra turejes dvi pavojingas 
operacijas, bet daktarai dabar 
p ripažinsta kad treczia dar pa
vojingesne operacija yra rei
kalinga.

Jis atvažiuoja in Bostoną in 
Lahey Clinic ligonine kur jam 
operacija padarys Daktaras 
Richard Cattell.

Eden su savo žmona atvyko 
ežia su Royal Canadian eropla- j 
nu, nors Prez. Eisenhoweris 
buvo pasiuhnes jiems savo ero- 
plana.

Anthony Eden, Anglijos Už
sienio Sekretorius jau daugiau j

Stebuklingos Liekarstos
Isz visu tu nebutu stebuk

lu apie kuriuos skaitome Po
no Tvardaucko knygoje, nė
ra didesnio stebuklo kaip 
kraujas. Tai isz tikrųjų ste
buklingos liekarstos. Nežiū
rint kokius stebuklus toje . 
knygoje skaitėme, nei vie
nas isz tu stebuklu nesugra
žino žmogui gyvastį. Bet da
bar Daktarai su krauju isz- 
gelbsti mirsztanczius žmo
nes. Tai isz tikro stebuklas!

Pirmieji žmones žinojo 
kaip svarbus yra žmogui 
kraujas, nes jie tankiai ra- 
sze apie krauja, savo pri- j 
siekas pasiraszydavo su sa
vo krauju. Per visa žmoni
jos istoiija mes skaitome 
apie krauja. Bet žmogus la- , 
kai mažai žinojo apie savo 
krauja iki pastarųjų laiku.

Tik 1942 metuose Dakta
rai pradėjo jau vartuoti 
krauja kaipo vaistus, liekar- 
stas sužeistiesiems. Mažu

Ketvertą Ožiuku

Szitie keturi ožiukai už
gimė ant Lloyd M. Collins 
farmos, ukes, netoli Pontiac, 
Michigan. Farmeriai sako 

kaip metai kai nesveikuoja ir 
yra po daktaru priežiūra.

14 METU STRAIKOS 
UŽSIBAIGĖ

DUN LAOGHAIRE, AIRI- 
JA. — Gal ant szio svieto il
giausios straikos — keturioli
ka metu, užsibaigė ana diena, 
kai saliuninkas James Downey 
pasimirė.

Keturiolika motu atgal, sa
liuninkas James Downey pra
varė savo bartinderi, kuris 
prie Bartinderiu Unijos pri
gulėjo. Unija jo saliuna pradė
jo piketuoti. Dien in diena, me
tai po metu unijos nariai vaik- 
sztinejo prie jo saliuno su pla
katais. O saliuninkas Downey 
kas metai, iszkilmingai ap- 
vaikszcziodamas tas straikas, 
iszpuoszdavo savo saliuna gra
žiai ir visiems pundydavo, net 
ir tiemsBartinderiu Unijos na
riams, kurie marszuodavo prie 
jo saliuno duriu.

Jeigu kuri ryta vienas ar 
kitas isz tu unijos pasiustu 
darbininku pasivelydavo, sa
liuninkas Downey patelefonuo
davo unijos virszininkams ir 
praszydavo kad kiti nariai bu
tu pasiusti.

“Straikos prasideda ir strai- 
kes užsibaigia,“ jis nusijuok
damas, sakydavo, “bet mano 
straikos eina amžinai.“

pamažu, per Antra Pasauli
ni Kara Daktarai pradėjo 
gydyti sužeistus kareivius ir 
j u gyvastis palaikyti su kitu 
padovanotu krauju.

Paskui Daktarai dažinojo 
apie Gamma Globulin kuris 
randasi kraujuje ir yra lie
karstos del daug ligų. Ir ti
kimasi kad Daktarai dar 
daugiau dažinos apie krauja 
ir dar geriau gales ligoninis 
pagelbeti.

Visi mes turėtume jaustis 
laimingi kad mes szitoje ga
dynėje gyvename kada Dak
tarai tiek gali mums padėti. 
Bet mes, isz savo puses gali
me tiems Daktarams padėti 
kitiems padėti, paaukodami 
nors kiek savo kraujo. Mes 
galime paaukoti savo kraujo 
per Raudonoji Kryžių savo 
mieste ar apylinkėje. Taip 
darydami mes gal kieno gy
vastį iszgelbesime.

kad tai nepaprasta retenybe 
kaip kad keturi vaikai mote- 
rei.

ra o ra

GEGUŽIO LIETUS Norėjo Priversti Ji Sznipineti Ant Pardavimo
WASHINGTON, D. C. — 

Daugiau kaip szimtas metu at
gal buvo kitas tekis szaltas ir 
szlapias menesis kai sziu metu : 
Gegužio (May) menesis buvo.

Vermont valstijoje žmones 
tais metais turėjo sniego be
veik kiekviena menesi per vi
sa vasara.

Potvaniai, lietus, audros bai
siai daug iszkados padare per 
Gegužio menesi.

Beisboles sportininkai nusi
skundžia kad jie baisiai daug 
pinigu patrotino, kai negalėjo 
beisbole loszti per tiek daug 
dienu ana menesi.

Tie, kurie buvo iszvažiave 
ant atostogų in pamares ar in 
kalnus, beveik visas savo at
ostogas praleido savo kamba
riuose ar prie baro saliune.

Darbininkai kurie malavoja, 
pentiną stubas , nusiskundžia 
kad jie turi per daug darbo, o 
per mažai laiko, nes kai lija, 
jie negali dirbti.

Vienas sztorninkas nusi-1 
skundžia kad taip drėgna jo 
sztore, kad pupos pradėjo 
sprogti maisze.

Daktarai pranaszauja kad 
szia vasara bus daug daugiau 
uodu, nes uodams tokis dreg-1 
nunias baisiai patinka.

Szeimininkes nusiskundžia 
kad jos negali nei drapanų pa-! 
džiauti kad iszdžiutu.

Kai kurie neva-mokslincziai 
mums aiszkina kad už visa to- i 
ki dpegna orą kalti tie, kurie i 
susprogdino kelias atomines 
bombas kur ten toli. Bet, mums 
iszrodo, kad jie nežino ka jie 
sako. Jeigu tos atomines bom- i 
bos taip orą sumaisze kad ežia 
tiek daug lija, tai kodėl tenai 
nelyja? O mums pranesza tie 
kurie apie to kius dalykus ži
no, kad ten, kur tos bombos | 
buvo susprogdintos visai lie- • 
taus per visa menesi nebuvo.

---------------- :--------------

36 SUŽEISTI

SUPERIOR, MONT. — 
Trisdeszimts szeszi žmones bu
vo sužeisti, kai Milwaukee 
Road greitas traukinys nubėgo 
nuo begiu, rieliu, Montana val
stijos kalnuose. Vienas isz ke
leiviu, Leitenantas Rodman J. 
Zilenziger, isz Wynnewood, 
Pa., sako kad jis nieko tokio 
baisaus nebuvo mates net Ko
rėjoje.

Penki to traukinio karai nu- 
siverte, bet laime kad nei vie
nas isz keleiviu nebuvo už- 
musztas.

Szimtas szeszios deszimts 
trys žmones tuo laiku miegojo 
art to traukinio, kai jis nusi- 
verte nuo begiu. Traukinys va
žiavo isz Seattle in Chicago kai 
nelaime atsitiko apie szeszios 
deszimts myliu nuo Missoula 
miesto.
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V. C. Gecrgescu Vaszing- 
tone rado savo dvieju sunu 
paveiksią, Peter ir Constan
tin, kurie dabar yra laikomi 
beveik po sargyba Rumuni
joje.

Rumunijos dipliomatas 
Amerikoje stengiesi ji pri
versti sznipineti ir svarbias 
Amerikos žinias iszduoti 
Komunistams, jeigu jis nori 
savo vaikus in Amerika par
sitraukti ar nors kada pama
tyti juos gyvus.

Georgescu pasiskundė 
Amerikos slaptai policijai ir 
paskui pat valdžiai apie tai 
pranesze. Jis yra gavės vi
sas savo pilietybes popieras

GOLFININKAS
EISENHOWERIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ža hole muszti ir paskui ja 
sekti, golfą loszti. Ar tai jau 
Prezidentui mes ir ta uždrausi- 
me? (Kai tik užbaigsime szita 
straipsni, ir mes einame ta pa
ti golfą loszti.)

Ir kiti Prezidentai buvo da
vatkėlių sekami ir laikraszti- 
ninku apraszinejami: Prezi
dentas Harding mėgdavo po
keri isz pinigu kazyruoti; Prez. 
Herbert Hooveris dar ir szian- 
dien baisiai mėgsta žvejoti; 
Prez. Wilsonas golfą loszdavo 
bent tris sykius per sanvaite; 
Prez. Rooseveltas tankiai isz- i

Naujas Kontraktas Fordo Darbininkams

Walter Reuther, automo
biliu darbininku CIO uni
jos Prezidentas, Detroit 
mieste su unijos virszinin- 
kais ir atstovais ir Fordo 
kompanijos atstovais pasi- 
raszo ant naujo kontrakto 
del penkių metu. Szitas kon
traktas lieczia 135,000 dar
bininku ir užbaigia straikas 
kuriose dalyvavo daugiau 
kaip 85,000 darbininku.

Naujas kontraktas duoda 
$137.50 pensijos darbinin
kui. Tai didžiausia pensija 

ir yra Amerikos pilietis.
Amerikos valdžia iszleido 

insakyma kad tas Diplioma
tas Christache Zambeti, pir
mas Rumunijos Ambasados 
Sekretorius tuoj aus iszva- 
žiuotu isz Amerikos, nes jis 
dabar yra ežia nepageidau
jamas žmogus.

Georgescu sako kad jis 
dabar turi tik vienatine vilti 
kaslink savo dvieju sunu: 
kad visi žmones lauks pažiū
rėti ka dabar Rumunijos 
Komunistai darys. Jis tikisi 
kad jie nedrys jo sūnūs su
laikyti, nes Komunistams 
rupi geras vardas užsienyje.

o o o

! važiuodavo ant kad ir trumpu 
atostogų in Hyde Park, Cam- 

i p obelio, War m Springs ar Key 
West.

N iekas negali reikalauti kad 
Amerikos Prezidentas jau sa
vo darbe užsimusztu. Mums 
iszrodo kad jau ir taip męs per 
daug reikalaujame isz .savo 
Prezidento. Gal butu ir musu 
Prezidentui ir mums in sveika
ta, jeigu jis panaikintu daug 
tu susirinkimu, tu pasimaty
mu, tu susitikimu su didžpo
niais, tu pasisveikinimu, ir 
pats sau iszeitu golfą loszti, 
pakazyruoti ar keletą mažuku 
su draugais iszsigerti. Juk, 
nors jis yra Prezidentas, nepa- 
miiszkime kad jis dar vis li
kosi žmogus!

o o o

Amerikoje darbininkui. 
Darbininkai kurie svarbius 
darbus dirba gavo deszimtu- 
ka ant valandos daugiau, 
kititeipgi gavo pakelti al
gas.

Prie derybų stalo sėdi, isz 
kaires in deszine: Malcolm 
Denise ir Mel Lindquist isz 
Fordo kompanijos; John 
Bugas, Fordo kompanijos 
vice-prezidentas, Walter 
Reuther ir Kenneth Bannon, 
Automobiliu Darbininku 
Unijos direktorius.

150 akru farma; namai su 
j elektrikinia szvįesa,; vanduo; 
I maiszinios. Parsiduoda pigiai. 
Farma randasi prie Kolip vie
tos. Atsisza.ukite ant adreso;

PaulT.aZauninkas,
Rt. 1, Box 56, at Kol/p, 

Catawissa, Pa.

Pajieszkojimas
Asz Ona Lauryna, pajiesz- 

. kau savo broli: Antanas,Gra- 
i mas, isz Lietuvos, Kulokn kai- 
! mo ir Liudvinavo valscziaus; 
savo seserį: Agota Zaveckiene 
isz Lietuvos, Turgalankio kai
mo ir Liudvimavo valscziaus, 
taipgi josios duktere: Petronė
le Zaveckiuto gyvenant kur 
nors Argentinoje. Praszau jas 
paezias, ar kas apie jas žino, 
man paraszyti, už ka busiu la
bai dėkinga. Adresas:

I ' r.

■ Ona Lauryna,
St. Mary’s Villa, 
Elmhurst, Pa.

Ant Pardavimo
—

į Farma, 8 tikru, margu žemos; 
I 12 kambariu namas, siu maudy
ne, elektriką; sziltas ir szaltas 
vanduo; “Hot Water“ sziliu- 
ma peczius. Du rtiyles nuo 
Brandonville Country Club 
vieta. Parsiduodasi pigiai.

Atsisza.ukite ant adreso: ’ 
Mrs. A. G.rehlick, Box 146,

G i r a rd AI an or, Pa. b
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