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Isz Amerikos
——■—----------------

2 SUKILĖLIAI KA
LINIAI NUŽUDYTI

21 Sargu Iszgclbcta;
Sukilimas 
Numalszintas

SANTA FE, NEW MEXI- 
CO. — Kalėjimo sargu virszi- 
ninko pagelbininkas, Ralph 
Tahash, kuris kaliniu buvo su
imtas ir laikomas per asztuo- 
nias valandas, nuszove ir už- 
muszc du tu sukilėliu vadus, 
kai valstijos policija pribuvo 
numalszinti ta kaliniu sukili
mą.

Kaliniai buvo pareikalavę 
kad Tahash butu pravarytas 
nes per žiauriai bausdavo ka
linius.

Tahash nuszove sukilėliu va
dus, Homer Lee Gosset, isz 
Plainview, Arkansas, ir Adolf 
Benedivez isz Albequerque, 
kai valstijos policijantai puo
lėsi ant kalėjimo ligonines, kur 
kaliniai laike dvideszimts kitu 
Sargu nelaisvėje.

Dabar tvarka tame kalėjime 
investa ir visi sukilėliai bus 
nubausti.

TUKSTANCZIAI
UŽTARIA

ISZDAV1KUS
WASHINGTON, D. C. — 

Augszcziausias Amerikos Teis
mas atmete visus praszymus ir 
reikalavimus kad Amerikos 
kraszto iszdavikai, Ponas ir 
Ponia Rosenberg butu iszgel- 
leti nuo mirties bausmes.

Jiedu yra pasmerkti mirties 
bausme kuri bus invykdinta 
Ketverge, Birželio asztuonio- 
likta. Ta diena, kaip ir tyczia, 
pripuola tu dvieju iszdaviku 
keturiolikos metu ženystvos 
sukaktuves.

Ju advokatas dabar turi tik 
viena paskutine vilti, kreiptis 
in Prezidentą Eisenhoweri, ir 
praszyti jo tuodu iszdaviku 
iszlaisvucti ir jiemdviem dova
noti. Bet jau du sykiu buvo 
kreipiamasi in Prezidentą Ei
senhoweri, ir jis abudu sykiu 
yra pasakęs, kad jis nesipric- 
szins Augszcziasiajui Teismui.

WASHINGTON— Julius ir 
Ethel Rosenberg, iszdavikai, 
isz New York, kurie likos pa
smerkti mirties bausme, Ket
verge, Birželio 18-ta diena, už 
prasikaltima slaptu žinių apie 
Atomine Bomba, teisėjas Wm. 
A. Douglas atideliavo ju baus
me ligi tolimesnio laiko.

MOTINA PAKORĖ
SAVO SŪNELI

—

NEW YORK, N. Y. — Lo- 
sziko dvideszimts asztuoniu,

Amerikos Lakunu gar
siausias Tūzas, Kapitonas 
Joseph McConnell, sugryžo 
pas savo szeimynele in Ap
ple Valley, California, kur ji 
visa jo szeimynele gražiai ir 
karsztai pasitiko.

Po kairei yra jo žmona, 
Ponia Peal McConnell.. Vai- 

metu amžiaus žmona pakorė 
savo trijų metu vienatini sūne
li. Ji policijantams taip prisi
pažino.

Mažutis, trijų metu sūnelis, 
Daniel Beniades pakartas vo
nioje, bathroome, kai jo moti
na patelefonavo giminėms kad 
ji mislina kad jos šuneliui kas 
nors pasidarė.

Jos vyras ir to vaikuczio tė
vas dabar turi maža role loszi- 
me, vadiname “Wonderful 
Town’’, New York mieste.

Jo žmona, Ponia Beniades, 
kaltinama už vaikžudyste, pe- j 
reita Gruodžio menesi buvo pa
leista isz South Oak, Long Is
land durniu namo, kur ji buvo 
nuo Birželio menesio.

Ji po’icijantams net ir pa- 
aiszkino kaip ji nusivedė savo 
sūneli in bathroomi, pastovino 
ji ant mažo suolelio, paskui už- 
riszo aplink jo kakleli virve, 
kurios kita gala ji užriszo ant 
vonios gazu geležies, ir paskui' 
paspyrė ta suoleli isz po savo ' 
sūnelio kcjycziu, ir lauke kol 
jis pasimirė. Tada ji paszauke j 
savo gimines.

40,000 JURININKU
LAUKIA STRAIKU
PHILADELPHIA, PA, — 

Visi Philadelphijos ir apylin
kes miestu uostai gal bus su
paralyžiuoti, nes daugiau negu 
keturios deszimts tukstaneziu 
jurininku dabar tik laukia žo
džio isz savo unijos boso pa
skelbti straikas.

Derybos tarp jurininku CIO 
Unijos ir Laivu kompanijos 
buvo nutrauktos vakar, kai 
nebuvo galima prieiti nei prie 
jokio susitarimo.

Platinkit “Saule” 

kucziai yra: szesziu metu 
Juozukas, devynių metu 
Patricia Anne, ir septynių 
metu Kathleen.

Apple Valley miestelio 
gyventojai szitam drąsuoliui 
lakunu tuzui padovanojo 
gražus naujus namus.

□ o □

Joseph Curran, jurininku 
unijos prezidentas paskelbė, 
kad po derybų nutraukimo nei 
vienas laivas neiszplauks isz 
Philadelphijos uosto, ir nei 
vienas laivas in ta uosta nein- 
plauks.

Szitos straikos sustabdo, su
paralyžiuoja apie asztuonis 
szimtus laivu.

Darbininkai, jurininkai rei
kalauja didesniu algų ir ge
resnio apdraudimo.

KOMUNISTAS
HARRY BRIDGES į 

ISZTEISINTAS

Jam Viskas Dovanota; 
Pripažintas Amerikos

Piliecziu
WASHINGTON, D. C. — 

Augszcziausias musu kraszto 
teismas iszmete intarimus 
priesz Komunistą ir jurininku 
unijos bosą, Harry Bridges, ir 
pripažino jam Amerikos pilie
tybe.

Szitas Harry Bridges buvo 
be jokios abejones priparody- 
tas kaipo Maskvos tarnas, Ko
munistas.

Bet Augszcziausias Ameri
kos Teismas nusprendė kad, 
kadangi visi tie priparodini- 
mai buvo iszkelti teisme po 
Antro Pašau1 inio Karo užsibai- 
gimo, tai jie negali leisti Poną 
Bridges, ir už tai jis yra ne
kaltas.

Czia tik musu asmenine nuo- į 
muone; bet kur musu Augsz- - 
cziausio Teismo razumas? Jei
gu szitas musu kraszto iszdavi- ■ 
kas dirbo Rusijai per kara, tai 
kas gali pasakyti ka jis dabar 
darys kai jis dabar yra pripa-1 
žintas kaipo Amerikos pilietis? !

PAVOGĖ
POLITIKIERIŲ

3 Žulikai Ji Nusitverė 
Ant Ulyczios

CHICAGO, ILL. — Clem 
Graver valstijos legislatures 
Republikonas ir vietinis poli
tikierių bosas, buvo trijų žuli- 
ku nutvertas ir iszvežtas.

Policijantai sako kad penki 
žmones mate kai taip atsitiko. 
Nors aiszkinimai skiriasi, bet 
visi penki sako kad trys vyrai 
nusistvere už to politikieriaus 
ir ji instume in automobiliu ir 
sau nuvažiavo.

Clem Graver buvo ka tik pa
dėjęs savo automobiliu in ga- 
radžiu ir ėjo in savo namus, 
apie deszimta valanda vakare.

Jo žmona stovėjo ant por- 
cziu su jųdviejų draugu, pen
kios deszimts dvieju metu am
žiaus Walter Pikelis, kuris yra 
policijos kapitonas.

Policijantai dar nežino ar 
czia prieszingos partijos poli
tikierių darbas ar koks kersz- 
tas, bet jie sako kad jie abejo
ja kad Graver dabar gyvas. 
Nes per pastaruosius kelis me
tus keletą tokiu politikierių 
buvo nužudyta szitoje apylin
kėje.

SUMINDŽIOJO 
RUSIJOS VĖLIAVA
VIENNA. — Sovietu Unijos 

vėliava ir Stabno paveikslai 
buvo nutraukti, nupleszti nuo 
sienų ir sumindžioti, in Pilsen 
kariszka fabriką. Darbininkai 
taip sukilo ir dryso savo nepa
sitenkinimą valdžiai parodyti, 
už tai kad valdžia pakeitė, per
mainė ju pinigu verte.

Apie szita sukilimą paežiu 
Komunistu laikrasztis ‘ ‘ Prav
da’’ rasze. Szitas laikrasztis, 
netyczia prisipažino ka Pragos 
laikraszcziai jau keli menesiai 
užsigina, būtent, kad Birželio 
pirma diena Pilsen mieste bu
vo darbininku sukilimai. Eina 
gandai kad sukilę darbininkai, 
Lenino fabriką, kuris pirmiau 
buvo “Skoda’’ kariszkas fab
rikas, sudaužė maszinerijas ir 
taip daug iszkados padare.

Ateina žinios kad Pilsen 
mieste luvo sudeginta Rusijos 
vėliava, ir jos vieton Amerikos 
vėliava buvo iszkelta.

Valdžia yra labai sumažinus 
pinigu verte. Mus pinigais ro- 
kuojant, dabar septynių dole
riu reikia, kur pirmiau dolerio 
užteko. Reiszkia, pinigai atpi
go, o viskas dar labiau pa-' 
brango.

POLICIJANTU AL
GOS PER PRASTOS

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžios Vyriausias Advoka- i 
tas, Brownell, kalbėdamas in 
FBI Akademijos narius, pasa
kė kad per visa musu kraszta

(Tasa Ant 4 Puslapio)

IMA VALYTI
KOMUNISTUS RYTU

VOKIETIJOJE

Apie 500 Augsztu Ko
munistu Prarado 
Augsztas Vietas

• -
BERLYNAS, VOK. — 

Szimtai Komunistu Rytu Vo
kietijoje, isztikimi tarnai Wal
ter Ulbricht, kuris yra vadina
mas “Mažasis Leninas’’.

Ir paties Premierio Ulbrich- 
to padėtis nepastovi. Ir jo pa
ties gal tokis likimas laukia. 
Per viena diena beveik penki 
szimtai augsztu Komunistu bu
vo suaresztuota, isztremta, ar 
Luvo pravaryti isz savo valsty
biniu vietų.

Ju tarpe randasi ukiu vir- 
szininkai, administracijos dar
bininkai didesniu miestu komi- 
sijonieriai ir uniju bosai.

Tik pereita sanvaite szitie 
Komunistai turėjo laisva ran
ka, gazdinti, grasinti ir bausti 
sztorninkus, studentus ir dva- 
siszkius, jiems tik ana sanvai
te buvo pavėlinta uždėti bai
siai sunkias taksas ant žmonių, 
ir juos visokias budais bausti 
ir apvaginėti.

Trys dienos atgal viskas at
simainė, kai naujas Sovietu 
Komisijonierius Vladimir Se
menovas buvo paskirtas.

Sovietai, szitaip darydami, 
labai gudriai padare, nes jie 
dabar visiems Vokiecziams pa
rodo kad jie nori sugyventi, 
nori szvelniai valdyti. Sovietai 
dabar aiszkinasi kad maži Ko
munistu valdovai padare bai
siai daug klaidu, kurias Sovie
tu Komisijonierius dabar ati
taisys. e

4 ŽUVO AUTOMOBI- 
LIAUS NELAIMĖJE
HARRINGTON, DEL. — 

Jurininkas isz Dickson City, 
Pa., jo žmona ir jųdviejų du 
va ik u ežiai buvo užmuszti kai 
trys automobiliai susikūlė ant 
vieszkelio netoli Harrington 
miesto.

Žuvusieji buvo trisdeszimts 
vieno meto amžiaus jurininkas, 
Cyril M. Novak, isz Norfolk, 
Virginia; jo žmona trisde
szimts metu amžiaus Mare ir 
jųdviejų vaikueziai Joann, 
dvieju menesiu ir Maryte trijų ! 
metu amžiaus.

Valstijos policijantai sako 
kad jurininkas Novak gryžo I 
namo, kai jo automobilius atsi- 
musze in troka ir paskui susi
kūlė su kitu automobiliu.

Mažyte Joann pasimirė kai 
ji buvo vežama in ligonine. Vi
si kiti buvo ant sykio užmuszti.

Troko draiverys buvo Char
les Henry isz Cheriton, Virgi
nia. Jis nebuvo sužeistas.

»,■ *4 X; !j S: K-s Sa S.I

Pirkie U. S. Bonus

100 NERAMIU DIE
NU MALENKOVUI

Nauja Sovietu Valdžia 
Szimto Dienu Senumo

LONDON, ANGLIJA. — 
Subatoj suėjo jau szimtas die
nu kai nauja, valdžia paėmė 
Rusijos vadeles, Malenkovo as
menyje.

Malenkovas, rodos, gali pa
sigirti ir net nusiraminti, nes 
užsienio reikalai gerai stovi. 
Susiedai Vakaruose tarpu sa
ves nesutinka.

Reikalaudamas taikos, Ma
lenkovas skaldo Alijantus ir 
juos p judina.

Bet namie, paezioje Rusijoje 
tai jau kita pasaka: neramu, 
netikru, nepastovu. Kai Krem- 
linas buvo paskelbęs Stalino 
mirti ir paskyręs Malenkova jo 
inpediniu, tai per kelias dienas 
buvo džiaugsmo, parodu ir 
prakalbu. Bet labai greitai vis
kas nutilo. Ir ta tyla iszrodo 
kad priesz audra.

Dabar matyti, kad Malenko
vas tai ne Stalinas. Jis vienas 
negali, ir rodos negales visus 
valdyti. Malenkovas valdo su 
slaptos policijos virszininku 
Lavrenty Beria. Jie viens ant 
rito pasitiki, ir viens kitam rei
kalingi.

Treczia toks tūzas, tai Molo
tovas, kurio aniedu nenori, bet 
bijosi, nes Molotovas turi dide
le intekme armijoje ir partijo
je. Tai szitie trys sudaro So
vietu Rusijos virszune. Szito- 
kia sutartis ne ilgai gali testis, 
kai visi trys nori tos pirmos 
vietos.

Už tai jie dabar teip gerinasi 
savo žmonėms ir ju paverg
tiems krasztams. Jie žino, kad 
nei vienas isz ju nėra gana ga
lingas geležine ranka ar smur
tu dabar valdyti.

Kol ju paežiu valdžia nepa-

Žengia Skersai Iszdžiuvusia Upe

Motina su savo vaiku- 
cziais drąsiai žengia skersai 
iszdžiuvusia Rio Grande 
upe, kuri sudaro rubežiu 
tarp Amerikos ir Meksikos 
Tarptautinis tiltas matyti 
užpakalyje.

Miestai ant abieju pusiu

Pirma Moteriszke 
“Jet” Eroplane

Major Virginia!ansen yra 
pirma moteriszke nekariu 
lakunu tarpe vairuoti, drai- 
vinti greita, kariszka “Jet” 
eroplana isz O’Hare Air 
Force Base, Chicagoje.

Per viena valanda padan
gėse ji pasiekė keturis szim
tus penkios deszimts myliu 
ant valandos. Ji dabar skai
tosi kaip viena isz penkių 
moteriszkiu, kurios draivino 
vairavo tuos greitus “Jet” 
eroplanus Amerikoje.

stovi ir netikra, jie nedrysta 
sukelti kad ir kokius tuntus 
savo žmonių tarpe.

Aiszkiai matyti, kad visi 
trys tikrai tiki, kad Vakaru 
krasztai, Alijantai, draugai 
susiskaldys, ir gal net ir susi- 
pesz. Tada jiems bus proga va
ryti savo užkariavimo propa
ganda, bet ne pirmiau.

Malenkovas, Beria ir Molo
tovas dabar pasistebe ir spran
dus iszkisze, žiuri pro ta gele
žine tvora ir laukia kada kapi
talizmas žlugs.

PLATINKIT “SAULE”

szitos upes in Laredo apy
linkėje dabar neturi gana 
vandenio, nes czia per kelis 
menesius nei laszo lietaus 
nenukrito. Net paezioje upė
je randasi tik keli maži prū
deliai vandenio.

□ o o

i
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Kas Girdėt
Harry Emerson Fo-sdick, bu

vęs Riverside Protestonu baž- 
nyczios klebonas sako: “Laibai 
malonu kars-zeti ir pasėsti, jei
gu žmogus pasilieka amžinai 
jaunas, ’’

Vienas keturiu- inžinii preky
binis Amerikos eroplanas su 
savimi vežasi gana gazolino 
del automobilio kuris važiuotu 
165,000 myliu, arba septynis 
sykius aplink visa svietą.

Vieno didelio bombneszio 
kasztai yra lygus trisdeszimts 
mokyklų ar dvieju ligoniniu. 
Vienas pesztukas kariszkas 
eroplanas tiek kasztuoja, kiek 
puse milijono buszeliu kvie- 
cziu. Vienas mažas kariszkas 
laivas kasztuoja tiek, kiek 
kasztuotu nauji namai del asz- 
tuoniu tukstancziu žmonių.

Italijonai dabar galvas kaso
si ir stengiasi suprasti Ameri- 
kieczius, ar tikriau įsakant, 
'Amerikietes. Loszike Claire 
Luce atvažiavo in Italija losz- 
ti in viena 11 Muving-Pikczie- 
riu” paveiksią. Clare Booth 
Luce dabar randasi Italijoje, 

' kaipo musu Ambasadorka. Tie 
jųdviejų vardai taip panaszus, 

, ir abi tokios gražios, kad 1 trili
jonai negali jųdviejų atskirti.

Amerikoje dabar randasi 
mažiau divorsu negu pirmiau: 
1946 metuose buvo asztuonioli- 
ka su puse divorsu del kiekvie
no tukstanczio szeimynu. 
Sziandien tik deszimts del 
kiekvieno tukstanczio.

Vienas Kinietis biznierius, 
Hong Kong mieste szitaip isiz- 
sireiszke apie Amerikieczius: 
“Jus Amerikiecziai vis lau
kiate ir tikities padekavojimo, 
kai jus ka paaukojate. Czia, 
Rytuose, mes visai kitaip iii ta 
justi duosnuma žiūrime. Žmo
gus kuris priima iszmalda ne
turi jokios pareigos dekavoti, 
nes jis yra užsitraukęs ant sa
ves sarmata, kad jis buvo pri
verstas iszmalda priimti. Kai 
tu duodi žmogui maisto, tu jam 
szlove nupleszi, ir už tai nuo 
to laiko jau tavo pareiga ji už
laikyti. Rytu 'žmęmes intaria ta 
žmogų kuris jiems visai už dy
ka ka duoda, nesitikėdamas 
kad jis kokia nauda isz tu tu
rės. Musu žmones daug geriau 
jaustųsi jeigu jus, Amerikie
cziai nebūtumėte tokie duos- 
nus. ’ ’

Laikrasztis Soniiensichein, 
Vokietijoje, szitaiip raszo apie 
Amerikietes slauges, nursies: 
“Amerikoje randasi per daug
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slaugiu, mirsiu. Amerikos ligo
nines kaip puo's’znus vieszibu- 
cziai, su restauranais, 'barais ir 
saliunais. Kiekviena slauge ne- 
szioja kokia ji nori uniforma. 
Amerikoje slauges mažai dirba 
ir niekados nesiskubina, ir bai
siai dideles algas gauna.” Vat, 
tai tau! Kaip tie Vokiecziai pa
žinota musu gyvenimą! Ant 
dienos slauge gauna mažiau 
negu paprastas darbininkas ir 
ilgiau dirba; Amerikoje trum
pa ir trūksta daugiau kaip asz- 
tuonios deszimts penki tuks>- 
tancziai slaugiu.

Vienas musu draugas musu 
užklausė kodėl per Stalino lai
dotuves ant vargonų grajino 
Lenko muzikanto Godulio 
Giesme, o ne kurio Rus'kio pa
raižyta giesme. Mes nežinome, 
bet spėjamo kad nei vienas 
Ruskis neiszdryso paraszyti 
gedulio giesme Stalino laidotu
vėms, nes jis* bijojo kad nebū
tu nužudytas, už t tai kad jis 
rengė ta giesme del Stalino 
mirties.

Vienas tėvas daugiau reisz- 
kia negu szimtas mokytoju.

Jeigu žmogus labiau steng
tųsi slave pažint, negu iszaisz- 
kinti, kas yra Dievas, tai visi 
žmones butu daug geresni.

Amerikoje randasi daugiau 
radiju, negu lovų.

1816 metuose, keturiolikta
me Kongreso susirinkime, 
daug Kongresimonu 'buvo isz- 
mesti ir prarado savo sziltas 
vietas, kai jie nubalsavo sau 
algas, nuo szesziu doleriu ant 
dienos, del kiekvienos dienos 
kada jie Kongrese sėdi, ligi 
$1,500 ant metu. Tai buvo bai
siai dideles algo’s, kurios . pa
piktino gerus ir sanžiningus 
Amerikieczius.

Ūkininkas, farmerys, Wis
consin valstijoje baisiai nuste
bo ir daug pasimokino kai žai
bo trenksmas nukirto elektra 
nuo jo ūkio. Jis dažinojo kad 
nei vienas jo samdininkas1 ne
mokėjo kaip karve pamelszti 
■be maszinos su rankomis.

Pypkes Durnai
Ko Asz Liūdžiu

Ko asz liūdžiu, ko asz laukiu, 
Kam kankina mane vargai? 
Kas krutinę jauna, spaudžia 
Nerimastis smenga giliai? 
Aszaros ko veržias graudžios 
Isz indubusiu akiu, 
Ko nei vienas neprijauezia 
Nors dalies mano skausmu?
Kodėl szirdis man suspausta 
Yra vainike erszkecziu, 
Džiusta-vysta, kaip gelele 
Sutikta rudens dienu?
Kad užeina baisios audros, 
Skina lapus nuo szaku, 
Taip vargai mane kankina 
Kelia rodo link kapu.
Gal tik ten asz atilsėsiu, 
Apleis mane tada vargai, 
Žeme priims glėbin juoda 
Mano teviszke, kapai.
Saule szviesi atlankys ten 
Kas rytas, isz augsztumos, 
Paukszcziai linksmai 

skraidžiodami
Ant kapelio man giedos.

ANTANAS :: ::
:: :: KAREIVIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio) 

kimi jog tai niekas geszeftas. 
Apie Tania ir Mauszku nieko 
nekalbėk, ba asz tuojaus viską 
iyzduoczia jog tu tam visam 
kaltas buvai! Alau Žydelui vi
sur vale ateit ir su visais ban
deli vest.

— T ai k gt t u i • i 11 d all i ar d a - 
ryt ? Tai jau tu Mauszkau da
bar mane apleisi ?

— Nu, ne, asz tiktai nenoru 
niaiszytis, žinokytes jus pa
tys! Ar turi savo vaikus!

— Bijok tu Dievo, Mausz
kau! Juk tu dauglaus pelnei 
no ęzigonu kaip asz!

— Ka tu kalbi! Asz czigo
nu nematei, ir jie manos nema
tė, asz tiktai Tamosziu matei, 
nes nežinojau, jog tau jisai rei
kalingas prie czigonu!

— Ka tu plovoj!, Mausz
kau! Ir tu tokis kaltininkas 
kaip ir asz!

— Tiktai tu szinkoriau 
teiip nekalbėk, ir neszposauk! 
Ba asz daug žinau ir viską isz- 
duoisiu ka kareziamoje darai. 
Asz žinau, kaipo Mukerio at
pirkai vogtas kiaules ir tuo
jaus nakti paskendai ir deszru 
padarai asz žinau kaip nuo 
dvaro berno už du rublius pir
kai varszaucka kvieežiu. Asz 
žinau kaip nuo vagiu karve 
pirkai ir kaip Morkus ant ko- 

■ sier papjovė, o tu už tam kar
vių gavai dvideszimts rubliu ir 
su vagium pasidalinot, asz da 
daugiau žinau ir turiu svied- 
kus. Jiego ka apie Mauszku 
ciptelesit, tai ir Mauszkus vis
kam pasakys! Mauszkus su ci- 
gonuiii nieko neturėjo, nes su 
visum vagis geszefta turi.

Szinkoris. kai p nebylis nuti
lo ir apkvaito tai iszgirdcs. Jis 
mistino, jog apie jo darbus nie
kas nežinojo, o czia Mauszkus 
pasakoje teisybe kaip isz kny
gų. Pradėjo svarstyti#, ir ko 
ne su verksmu tarė:

— Mauszkuti, gelibek! Juk 
ir asz turiu vaikus, neiszdavi- 
nekie manes, bapražudinsi ant 
visados! Pasigailekie ant ma
no paezioš ir vaiku.

— Tu mistini szinkoriau, 
jog asz tokis negeras Žydas asz 
tavo prietelis! Asz moku tylėt, 
tiktai tu apie Mauszku nieko 
neminėk, ka tu su Mauszkum 
nieko neturėjai. O ir Mauszkus 
su tavihi!

— Anei ciptelesiu apie ta
ve!

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.

Ir isztikro sz inkoris laike 
sleistvas bijojo Žydo vardo 
isztart. O ir kaip iszgirdo, jei
gu kas Mauszkaus varda iš
tarė, tai net szurpulis ji paim
davo. Mauszkus'buvo sau spa- 
kainas.

Del Žandaru ir stražninku 
trbpijo iszsiineluot ir teip ro
dos jokio susiriszimo su czigo- 
nais neturėjo. O ir su Tarnu.

Teip mokėjo iszsisukt ir ve
la savo Judosziszka suktybe 
buvo teisus nes kas in ji inti- 
kejo ir jam atsidavė, tai jau 
kukio sveikas. Tarnas už.czigo- 
nus ir už visus adpakutavojo. 
O daugiau nenaudojo Girksznu 
Žydas. Už daigius dalintus nuo 
Taniu neviska užmokėjo. O del 
czigonu teisinosi jog visi daig
iai sudegė. iSzitai geriausia isz- 
kirto ir vela Mauszkus. tokiu 
jau pasiliko.

Metas po metui, Žydas 
plunksnas augo.

Teip su Žydais einasi. Kas 
su jais užsideda, jau tam sun
ku atsikratyt.

Kas dabar del Tamosziu 
prietelium? Ar ne bus Mausz
kus? Kai]) mislyjet? Jau nėra 
Mauszkaus!‘ Gal szinkoris? O 
ne! Tas džiaugėsi bile iszsisu- 
ko.

Antanas Pakula, tas tai bu
vo didžiausiu prietelium ir 
tikru broliu.

—Bus Daugiau—

KARPINTERIAI
GAVO 20<t ANT VA
LANDOS DAUGIAU

PHILADELPHIA, PA. — 
Karpinteriai su savo penkios 
deszimts szesziais unijos atsto
vais taryboje nubalsavo priim
ti fabrikantu pasiulinta dvide- 
szimts centu ant valandos dau
giau.

Fabrikantai ta pasiulinima 
ipteike ana diena po 41 dienu 
straikos kuri suparalyžiavo vi
sa namu statymą, Philadelphi- 
jos apylinkėje.

Karpinteriai iki dabar gavo 
du doleriu ir devynios deszimts 
centu ant valandos. Dabar jie 
gaus $3.10 ant valandos.

Szitas j u kontraktas tesis 
iki Balandžio menesio, 1954 
metu.

Szita karpinteriu unija tikė
josi gauti dangau, bet dabar 
turi būti patenkinta su dvide
szimts centu ant valandos. 
Kaip mes matome ta dalyka ir 
klausymą tai tegu unija džiau
giasi kad ji ir tiek gavo savo 
nariams.

Dauguma žmonių jau ir da
bar baisiai pyksta ant tu kar
pinteriu ir tu plumberiu, kurie 
daug daugiau uždirba negu tie, 
kurie juos turi pasisamdyti.

— Apskaicziuojama, kad 
vidutiniszkai kiekvienas Jung. 
Amerikos Valstybių gydytojas 
per sanvaite 7 valandas skiria 
vergszams ligoniams, kurie už 
gydymą nemoka.

— Kovo menesyje Jung. 
Amerikos Valstybių Plieno 
pramone pagamino daugiau 
kaip 10,000,000 tonu plieno, su- 
muszdama visus pasaulinius 
praneszimus. Paskutinis jos 
praneszimas, rekordas, buvo 
pasiektas praėjusi Sausio me
nesi, pagaminus 9,896,627 to
nus.

^Pirkie U. S. Bonus!

Atsimink! Mielas Skaityto- nžlicku. Su paveikslais. 177 No.158—A p i e Kapitonas
jai kad nuo tavęs priklauso dideliu puslapiu, 35c.
“Saules” ateitis: Ar ja skaity- No.lll—Sziupiniš® (3 dalis)

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas

si, ja indomausies, ar laiku at- talpinusi sekanti skaitymai: Vagis. 60 puslapiu, 20c.
silyginsi, ar ja paremsi!

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir.darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Shulc” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

S
“ N O V E N A ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Istorija. Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Price $2.30 s““e ■1Tl"
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

ftlNIW-fOWr fQUNTAIH

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

“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—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgclbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposcliai, 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 neinu- 
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 
Angį orius isz Valencziojs* Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

No.l33—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 Matcuszo 
Jerukausko, Osicczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Ncdaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokonirika 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.l 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35 c.

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 Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budy ne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusią-
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 Pąšlapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

1801/?—Kvitu . Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nckurias 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 bilda, 15c.

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. 
Pilkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

įįtAlY1 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., - ĮJ. S.
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

ANTANAS
KAREIVIS*

(Tasa)

Prieteliai

Antanas po tiek sunkiu pra- 
eigiu, su malone Dievo, su pa- 
geTba gydintojaus ir geru žmo
nių, greicziau pasveiko už sa
vo tęva. Vos galėjo ipasivilkt, 
nusidavė pažiūrėti apdengite 
Jokubelo, ir apžiūrėt sudegu
sia vargavę Tamosziu ir atlan
kyt savo marczia nelaiminga. 
Užmirszes alpie padaryta 
skriauda. Rūstybes jokios ne
turėjo ant įbrolio szirdyje. Pa
regės degėsius savo tėvynės, 
apalpo! Vos atsikvotejas pare
gėjo broliene ir apdegusi 'bro
li una, pradėjo gailės aszaras 
liet. Kas diena taisydamasis 
atlankinejo tėvynė ir savo ro
dą brolieniai davinėjo.

Tamosziene sarmatijosi An
tano, nedryso iii ji akiu pakelt, 
rodos in žeme britu inlindus 
nuo jo ir kalbėjo. Niekas man 
ne pasilieka, ir neturiu ka kai
me veikt, tiktai užsikabint 
krepszius ir cit iii svietą uba
gaut.

— Ne eisi broliene, kol asz 
esmių gyvu! Atsake Antanas. 
Tiktai melsk Dievo idant ka 
greieziause Jokūbėlis pasveik
tu. Asz gaspadoriausiu del jus 
ant justi dirvos! Grinczele pa
statysime nauja ir duos Dievas 
geradingas, jog da kada norint 
'žvaigždele laimes užsižibes!

— Tu man pagelbesi ’! An
tanėli! Tu mane privalai ant 
laužo sudegint, užtai, jog nedo
rai su tavim ir tevelais apsi
ėjau.

— Broliene! Rūstybe yra 
didžiausia nedorybe! Dori 
'žmonis už pikta geru užsimo
ka. Kas ant tavęs meta akme
niu, tu ant to duona!

— Tu Antanai esi szventu!
— Ne eismu szventu, ba ne 

esmių vertas szventu ant žemes 
vadintis, nes. doru ir teisingu 
visa gyvenimą troksztu būtie.

Tankiai Antanas brolienei 
apie tai kalbėjo. Tamienei nie
kas ant mislesi nebuvo kaip 
tiktai krepsziai ir ubagavi
mas.

Ant galo Antanas suvis pa
sveiko. Ant veido vienok buvo 
susirupines, rodos kas tokis ji 
grauže, o nuliūdimas matomas 
buvo ant veido. Reikėjo su- 
gryžtie in, fabriką idant vėla 
ant maisto del saves ir seneliu 
uždirbt, o ežia degesei ant so- 
dibaites. Tamienes kaip gulėjo, 
teip ir guli laukelis ne artas, o 
jau laikas sėjos artinosi. Isz 
svetimu ranku nenorėjo t.ikot, 
ba. kol buvo nebegale suspaus
tu, priminėjo paszelpa nuo

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvenęz.

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

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

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

mielaszirdingu žmonių, nes ka
da susidrutino, pradėjo pats 
saves nekenst. Onute diena ir 
n ūkti tupinėjo apie Pakulas!, 
nes Antanui nudavė, jog jojo 
mylimoji juoni niekino, ba isz 
jos ranku už ilgai žiurėjo. In 
darbu norėjo eit, nes rūpinosi 
ir apie Tamosziene ba tas la- 
biause jo puikio gaivu sėdėjo, 
idant broliene ipagelbeti.

Isz to rupesiezio ne valgis ne
lindo ir miegot negalėjo, o ir 
linksmumo nebuvo.

Patemyjo ir suprato ta. rū
pesti Antano Onutės tėvas, 
brangus ir doras'žmogus. Pui
ki szirdis greitai pajunta ne
laime artymo. Mažkalbis szal- 
tiszius nesidavė saves pažint, 
ba turėjo būda paniurusiu žmo
gaus, o vienok dusizia buvo ki
tokia. Nekalbėjo daug su Pa,- 
kulais, tiktai viena Sereda, va
kare, nusidavė in klebonija ir 
davės kunigui ant Szv. Misziu 
su iszmincžia tarė:

— Atėjau praszytie Gera- 
dejaus idant ryto liktumais1 at
lankyt Szv. Miszes giedotines 
ant intencijos Antano ir Onu
tės, o paskui turiu praszyma, 
ant Geradejus pa.siturbacz.y- 
tum iii mano narna ant -suger
tuvių, ba noriu idant su Justi 
palaiminimu prasidėtu, o Su- 
batos sulaukė ateis vaikai ant 
poteriu ir atnesz užsakus.

— Na tai jau apsimislynot 
suvestis in pora Antana su 
Onute?

— Jau iszbandžiau gana! 
Matau ir suprantu sziandien, 
jog no mano dukters, ne mano 
vargavęs in doresnes negalų 
pavest. Ne del dirvos, del stik
lei o arielkos, nei del gražu žo
deliu, tiktai patiko man Anta
nas ir noriu duktere, o ir viską 
ka turiu pavest.

— Gerai kaimyne! Ryto 
lauksiu su Szv. Miszioms.

Namiege szaltysziaus niekas 
apie tai nežinojo. Antanas ren
gėsi ka greieziause in kelione, 
in fabriką, ir apie tai su tėvais

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ūko Turtingu Ponu.

Per.paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna,
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa. 

savo kalbėjo, Ona ka toki pa
gelbėjo del Pakulienes, kada 
ineina szaltyszius in grinczele 
ir pagarbinęs Vieszpati Dieva, 
link su i a i p r a k alb ėjo.

— Na vaikai! Ryto eisime 
visi in iszpažinti! Reikia. Die
vui padekavot už stebuklinga 
ir gilukninga iszsigclbejima 
isz nelaimes, taigi reikia, ir ant 
tolinus melst padėjimo Dievo.

Taigi, vaiku vakacijos! 
Linksmas tai žodis del 

milijonu vaiku.
Tukstancziai jaunuomenes 

apleis mokykliu mums, 
Po visa Amerika, 

Bet kokia j u ateitis?
Kai Į) praeituose metuose 

taip ir szimet, 
Bloga yra ateitis 

jaunuomenes, 
Kuri turės pasijieszkot sau 

szioki toki užsiėmimą, 
Ypatingai tieji kurie

Iszmoko visokias profesijas. 
Darbininkiszka dirva kas 
Kart daugiau susimažina, 

O ežia reikia, gyvent!
Bedarbine jaunuomene, 

Kurie užbaigė augsztesnius 
mokslus, 

Tai yra svarbus «/
Visuomeniszkas klausymas, 

Su kuriuoin reikės gerai 
kovoti.

Jaunas žmogus ar mergina 
Užbaigė augsztesnius mokslus 
Kolegijose ar universitetuose, 
Apleidžia Tnurus su diplioma 

rankoje, 
Bet kas isz to kad ju 

ateitis yra, juoda, 
Nesuranda sau tinkamo 

darbo, 
Kurio mokinosi per keliolika 

metu.
Iszejas isz mokyklos, 

Jieszko sau darbo, 
Kurio negali surasti, 
Ir ant galo pasilieka 

plentiniu keleiviu, 
Ar paprastai vadinamu 

‘ ‘ B omu. ’ ’
* * *

Neseniai viename pavieto 
sude,

Stojo keliolika, vedusiu 
porelių, .

Kuriu vyrai pamėtė jas, 
Arba nedave del moterių 

paszelpos,
Už taip vadinama ‘apleidimas’ 
Moterėlės skundėsi ant vyru, 
Už biauru pasielgimą su joms 

ir pametimą,
O vyrai vela skundėsi ant 

savo moterėliu.
Vienas pasakė sudžiui,

Kad jo motere su jaunikiu 
laksto autobilium,

In rodhauzes ir kitas vietas, 
Nepritinkamas del vedusios 

moteres.
Pacziule tame neužginezino, 
Todėl sudžia nepriverte vyra 
Ant mokėjimo jai paszialpos,

Nes ji to ne yra verta.
Ir taip paeiliui visos poreles 

Rugoja viens ant kito,
O taja. dienasudžia davė 
Persiskyrimus net del 

des'zimts porelių.

Tiejc žodžiai ne sulinksmino 
Antano, nei Onutės, o senas 
Pakula nepamislino apie per
maina gyvenimo. Antanas pa
sveikino szaltysziu nusižemini
mu, atsake su ruipeste:

— Ir teip ketinau ei tie in 
iszpažinti, ba su Dievu prade
dant, geriause iszkertam.

— Teip, teip vaikine! Su 
Dievu turime visi pradėt! O 
del tavęs jau didelis laikas 
pradėt, ba už ilgai tęsęsi.

Antanui akys Ipražiibo, nesu
prato szaltyszaus ir kažin ka 
pamisimo.

Anksti nuėjo visi in bažny- 
czia. Su dideliu nusižeminimu 
vienijosi, su Dievu, iszklausie 
Misziu ir linksmi sugryžo na
mo.

Kalininai jau ka. toki pradė
jo sznabždet.

Popiet pavakare atėjo kuni
gas. Szaltysziaus liepc dukte- 
rei apsiszvarint ir ipasiredyt, 
pats ir nusirėdęs kaip buvo pa
rėjės isz bažnycziois, nuėjo in
Pakuius ir linksmai in 
atsiliepė.

VISUS

— Ateikite kumueziai pas 
mane, bus Oneles sugertuves 
be jus neapsiais.

Antanas nutirpo tai iszgir- 
des, aszaros leidosi isz akiu ir 
nežinojo ka su juom dedasi. Ir 
Pakulai baisiai nusiminė.

— Na tiktai negaisziykite!
— Na tiktai ne vilkinėkite 

ba. ir Geradejus lauke, o asz 
žiedus su palaiminimu kuni- 
giszku turiu permainyt!

Su kokiu kumuti savo duk
tere su vesit? Paklausė senis 
dibba,ncziii balsu.

— O-gi su vaikinu, ir tai 
su tokiu del kurio netiktai sa
vo duktere, dirva ir pinigus 
galu pavest. Tuojaus ji pažin
site, tiktai skubinkitės.

Nes seniai matomai nesisku
bino, Antanais sėdėjo kaip ak
muo ir verke, o verke baisiai.

— Ir ko se-dn Antanai? Vie
toje butam pirmutiniu ir sku
bintum, o tu sėdi kaip grybas! 
Matomai nenori mano Onukos 
už paezia!

— Kaip tai! Tai Antanėli 
apsirinkai sau už 'žentą! Ar 
laikais neszpoisiauji isz manėsi 
ir jo?

— Pamatysite, kaip ateisi
te. O dabar, d a karta prasziaiu, 
ateikite visi, ko greieziause!

Ir iszejo nelaukdamas atsa
kymo szaltyszius.

Na, ir isztikro stojosi! Anta
nas su Onuka padare sugertu
ves ir pats kunigas davė žie
dus. .Kas ten buvo džiaugsmo. 
Antanas suvis pasveiko ant 
kart. Pakula atsijaunino, Pa- 
kuliene ant kart prasiblaivė ir 
pasidarė greitai kaip szarka, o 
jau su Onuka kals darėsi, tai 
ežia nėra godžiu ant apraszy- 
mo! Rodos dangus del jos atsi
darė po tiek praleistu vargu ir 
nuludimu.

— Na, dabar Antanėli tarė 
szaltyszius, te rakteli nuo ma
no skryneles kurioje yra pini
gai, darykie su jais kaip iszma- 
nai ba turi protą isznokus.

Antanas 'apkvaitęs nežinojo 
ka daryt, tiktai rankas szalty- 
szui bu-eziavo, o szirdis isz 
džiaugsmo vos neiszszoko.

Tuvy ko vestuve, neiszkilmin- 
ga, bet linksma. Arielkos nie- 
kas negavo, bet arbatos 'buvo 
invales, o alaus ir nebuvo, tik
tai pasirodė arbata su araku. 
Vestuves tęsęsi tiktai viena 
diena., nes kožnas džiaugėsi, o 
ir buvo nuvieszintu invales. Ir 
Kunigas buvo ant vestuves, 
buvo i r-ponas vaitas su rasizti- 
ninku ir profesorių, o ir ponas 

buvo isz artymo dvaro. Viena 
tiktai Tamosziene nedryso at
eiti ant vestuvių, ba kaip mis- 
lino, Dievas galėtu nukorot ir 
kalbėjo:

— Man krepszius paimtie, 
o ne ant vestuves eitie, ba asz 
ant vestuves lalbiaus nuliūdima 
prisipildintaiu kaip linksmm- 
tautis.

Laike vineziavones, bažny- 
czia buvo kaip prigauta, kož
nas 'bego pažiūrėt tos laimin
gos poros ir džiaugėsi jog Die
vas tekejo suleist in pora. Bu
vo ir tokiu ka isz pavydėjimo 
kalbėjo:

— Na, na! Mergele džiaug- 
siesi tu -su tuom perbėga svie
to. Prie tevclo augai kaip rūte
le darželyje, nes’ dabar matysi 
kaip tau eisis su tuom karei- 
vium ir kaip jis szokins. Nega- 
lejei eiti už Andriaus kuris ta
ve puolinėjo, o tu nenorėjai nei 
žiūrėt.

Kunigas po puikiam pa
mokslui, suriszo rankas su stu
la del jaunavedžiu ir suriszo 
mazgu moterystes. Ir jau Ona 
stojosi Antaniene. Ir tuojaus 
Antanas po vestuvių ant gero 
apėmė ukininkysta. Nes viruti 
ir buvo ūkininku! Paredkas 
buvo visame. Savo uos-zvi taip 
pagodavo jog kožnos dyvijosi 
ne taip kaip sziandien apsieina 
vaikai ir žentai ęu tėvais. Ne 
pavėlino szaltyszui nieko dirbt 
ir kožna jo užsiėmimą, noringai 
atlikinėjo. Kalbėdavo jisi:
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— Tai tėtuli ne tavo dar
bas! Jau gana pasidirbai, da
bar sau pasilsėk!

O ir del senu Palkulu nieko 
neveikavo. Žvaigždele laimes 
ir del j u užžibejo!

Antanas ir ant vargavęs Ta
niu užsiėmė. Padare su Tamie- 
ne sutaiką pavydai e ra.ndavoji- 
mo dirvos, paskyrė jai anspy- 
že, o isz likusiu pinigu užsiėmė 
t riobeles pastatyt.

Tamienei ant visiko sutiko. 
Netrukus stojo puiki grinczele. 
Javai gerai užderėjo 'ba ir lau
kelis buvo gerinus indiibtas. 
Už jevus gerai mokėjo, jog ko
ne isiz tos triobeles stojo.

Ar-gi Antanais negerai ibro- 
lui užsimokėjo?

Pak olei pabaiga tosios isto
rijos, nepabaigs, reike primin- 
tie ir apie Mauszku, kuris ne
mažai tam apraszime atsiženk- 
lino piktadoravimu isiu epigo
nais kurisai apsakinėjo svietą 
del pra lo'bimo savias ir savo 
vaikus kuriu net keturis turė
jo.

Kaip tiktai viskas iszsidave 
apie Tamosziu, tuojaus tasis 
Žydas, prietelis ir draugas Ta- 
mosziaus, pastojo didžiausiu 
nevidonu del jo.

Nne jas viena karta pas Ta
ni iene tarė: Asz jum tuojaus 
kalbėjau, jog tai 'bus daug er- 
gelo su tuom. Nu, jum ne klau
sėt, tai ir dabar beda! Mausz- 
kus juso prietelis gerai jums 
kalbėjo.

— O kada tu k aibe j ei? Imk 
tu da ant pikto gundai! Pa- 
szauke 'Taniiene.

— Kaip tai asz gundžiau? 
Asz apie nieką nežinau! Asz 
tik dasimislinau visko ir neno
rėjau jums-perszkadyt!

— O tu nedavarke! Juk tu 
buvai gundy k u prie viso pikto!

— Tiktai tu Tamiene ty
lėk! Ka asz pasakysiu. Ne reik 
ant Mauszkaus, jog jis jum 
prikalbinėjo, ba jis prie jusiu 
giszeftu neprigulcjo. Kaip jus 
sznekesite, tai asz jum apskun- 
su in suda apie apskelba, tada 
bus negerai! Asz- žinau kad 
pas jum buvo visokį tavorai, 
ir pažins. Ir kas bus? Ar tu Ta
miene sau mistini jog Mausz- 
kus neturi sviedku del visko, o 
ar manim turi sviedkus? Asz 
turu sviedkus, žandarius ir 
žemskius, jie mano prieteliai 
jie manim sveczius, ir bus 
Mau szkus recht!

Tuom uždare burna Mausz- 
kus Tamenei. Bijojo prie savo 
bedu, kad da ir Mauszkus ne- 
pributu! Tylėjo'kaip žeme'ir 
niekam nieko apie Mauszku 
nekalbėjo.

Pas szinkori Žydas vela ki
taip kalbėjo.

— Ar girdi, szinkoriau, 
žiurekie kad butumai saugus. 
Tu sakykie kad del to durys 
atidariai, jog czigonu bijojei, 
nes kad jokio veikalo su jais 
neturėtai. Asz tau tuojaus sa-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Sirgdamas per keliolika 

metu, senas miesto gyventojas 
Antanas Lutkauskas, nuo 612 
W. Pine uly., numirė Utarnin- 
ko ryta 4:40 valanda in Ash
land lig’onbuteje. Velionis gi
nies Lietuvoje, atvyko iii Ma- 
hanojuje daugelis metu atgal. 
Buvo angliakasis. Paskutini 
karta dirbo Knickerbocker ka
syklose. Paliko savo paczia 
Agota; tris sunūs: Alberta, na
mie; Leonarda, Cicero, III., ir 
Juozą kuris gydosi in Vetera
nu ligonbuteje, Le'banan, Pa., 
taipgi tris anukus. Laidos Su
katos ryta, su apiegomis in 
Szv. Juozapo 'bažnyczioje de
vinta valanda ir palaidos in 
parapijos kapinėse. Graborius 
L. Traskauskas laidos. .

— Žinios praneszta isz Ft. 
Bragg, North Carolina buk pa
nele Joana Czivinskiute slauge 
isz Pliiladelphijos, duktė pons. 
Juozu Czivinskiu, nuo 328 W. 
Mahanoy avė., mieste, ir karei
vis, korpulas John J. Haley, 
isz Pliiladelphijos, kuris tar
nauja armijoje in Fort Bragg, 
N. Carolina, sūnūs ponios J. 
Haley, nuo 2959 Jenkintown 
Road, Ardsley, Pa., likos su- 
riszti mazgu moterystes per 
Kapelioną Kun. S. J. Byrne, in 
Smoke Ridge Chapel, Fort 
Bragg, N. C. Svotai buvo Mil- 
dreda Czivinskiute, nuotakos 
sesute ir kareivis korp. Francis 
Connelly, isz Pliiladelphijos.

— Nedelioj, 'bus apvaiksz- 
cziojama “Tėvo Diena,’’ pa- 
miniejant visus tėvus.

— Su'batoj pripuola Szv. 
Silvestro, o Tautiszka Vardine 
Genulis. Ir ta diena: 1938 me
tuose Prancūzai paklausyda
mi Anglijos valdžios, uždaro 
savo rubežiu Ispanams ir jo
kios pagel'bos; 1789 m., Pran
cūzijos kruvina revolucija pra- 

i ridėjo; 1949 m. keturi u Didžių
jų Tautu Ministerial baigia sa
vo Konferencija, pasitarimus 
Paryžiuje. Nieko nenutarta, 
nieko nenuveikta. Rusija ant 
kiekvieno punkto prieezinosi.

— Nedelioj vakare, 10:35 
valanda, du automobiliai pri
gulinti prie Juozo Yanuiszaus- 
kio, nuo 224 W. Penu uly., ir H. 
AVelna, nuo 236 N. Jardin uly., 
isz Shenadoro., susitrenkė ant 
vieszkelio arti St. Nikelio 'brei- 
kerio. Yanuszauskas likos su
žeistas iri krutinia ir veidą, H. 
AValna, taipgi sužeistas, o pa
nele Violet Gudoniute, nuo 235 
E. Mahanoy avė., isz Girard- 
villes kuri važiavo in Wailno 
automobilio, likos sužeista in 
veidą ir koja.

— Kita ^anvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 

,. Sekminių, taipgi Szv. Aloyzo, 
o Tautiszka Vardine: Vadulio. 
Ir ta diena Vasara prasideda 
12-ta Valanda ant piet, teipgi 
ilgiausia metu diena; 1943 m., 
angliakasiai prade jo savo tre- 
czias straikas perkąrą; 1945 
m., Japonai ant Okinawa Salos 
pasidavė per asztuonios de- 
szimts dvieju dienu kariavimo; 
1946 m., Amerikos valdžia pri
sipažino kad ji buvo sudarius 
sutarti su Sovietu Rusija, kad 
per dvideszimts penkis metus 
bendrai valdys: Japonija, 
Amerika, Anglija ir Kinija, ir 
tokia sutartis buvo padaryta 
už tai kad Sovietai mums pa
dės nugalėti Japonija. Sovietai 
nei viena kareivi nebuvo pa
siuntus, nei viena karabiną ne

buvo iszszovus priesz Japonus, 
bet dabar visko reikalauja; 
1877 m., vienuolika “Molly 
Maguires” buvo pakarti Penn- 
sylvanijoje, trys in Mauch 
Chunk, penki in Pottsville ir 
trys in Bloomsburg, Rugsėjo 
devinta diena; 1812 m., Napa- 
leonas paskelbė kara priesz 
Rusija; b 1861 m., pirmutinis 
lengvesnis už orą lėktuvas, ba
lionas augszcziau žemes Ame
rikoje; 1939 m., Bolivijos val
džia buvo nuversta; 1941 m., 
Italija paskelbė kara priesz 
Rusija; 1941 m., Prancūzai pa- 
sirasze paliauba ir pasidavimo 
sutarti su Vokietija.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono Žvejotojo ir Szv. Pauli
nos, o Tautiszka Vardine: Lai
mute. Taipgi ta diena: 1941 m., 
Naciai isz paszalu insiverže in 
Lietuva; 1933 m., Naciai pa
naikino Socialistu Partija Vo
kietijoje; 1941 m., Hitleris pa
skelbė kara priesz Sovietu Ru
sija; 1941 m., Italija pasekda
ma Vokiecziu pavyzdi, paskel
bė kara priesz Rusija; 1941 m., 
'Purkai paskelbė kad jie nenori 
pesztis ir pasilieka nuoszaliai; 
1943 nu, mainieriu straikos Le- 
wiso sustabdytos; 1230 m., Di
džiosios Lietuvos Kunlgaiksz- 
tis Rimgaudas su savo karei
viais, pergalėjo ir sumusze du 
szimtu tukstaneziu Vokiecziu.

— L tarninke pripuola Szv. 
Elidoro, o Tautiszka Vardine: 
Blinda. Ir ta diena: 1938 m., 
Naciai priverezia visus Vokie- 
czius, vyrus, vaikus, moteris 
ir merginas dirbti prievartos 
darbus; 1946 m., Generolas D. 
Eisenhoweris buvo paskelbęs 
kad Naciai Gestapo vadas 
Heinrich Himnileris buvo pa- 
siulinės kara baigti ir visus 
Vokiecziu, Naciu armijas pa
vesti Alijantams, kad visi su
darytu bendra fruiita priesz 
Sovietus.

Shenandoah, Pa. — Szvento 
Jurgio Veteranu Posto 1197 
Bazaras in vyko Panedelio va
kare, Birželio 15-ta diena, ir 
tesis Ugi Su'batos vak., Birželio 
20-tai dienai. Bazaras yra lai
komas tarpe Main ir Washing
ton ulycziu.

St. Clair, Pa. — Nedelioj, 
10:30 valanda ryte, Szv. Kazi
miero bažnyczioje, Kun.P. P. 
Laumakis, klebonas, suriszo 
mazgu moterystes panele Elea- 
nora, duktė pons. Vincu Vit
kausku, Sr., nuo 553 Second 
uly., Port ęarbon, su Edvardu, 
suims pons. Petru Marcziulio- 
nu, nuo 735 E. Mahanoy uly., 
Mahanoy City. Svotai buvo 
Dolores Marcziulioniute, ponia 
W. Vitkauskiene, J r., Eileen 
Ki&seliute ir Mare Postusakiu- 
te, Bernardas Vitkauskas, Eu
gene Vitkauskas, Kazimieras 
Yakaitis ir John CoiStello. Ves
tuves in vyko po Nr. 553 Se
cond uty., Port Caūbon. Jauna
vedžiai apsigyvens Mahanoju- 
je-

GRAŽI JAUNA 
NUOTAKA

Jieszko Savo Vyro
NEW YORK, N. Y. — Vir- 

ginia Rothman, dvideszimts 
penkių metu amžiaus graži lo- 
szike ir jauna dvieju menesiu 
nuotaka, atsidūrė svetimame 
mieste, be savo vyro, be pinigu 
ir be beveik visu savo drabu
žiu.

Jauna nuotaka, Ponia Both- Į 
man policijantams pasiskundė, 
kad jos vyras vidurnakti, pasi
ėmė visus jųdviejų pinigus, 
apie $3,700 ir beveik visus jos 
drabužius ir sau iszejo isz 
vieszbuczio, sakydamas, kad 
jis jai patelefonuos vėliau ant 
rytojaus. Jis nepatelefonavo ir 
nebesu gryžo,

“Jis gal pabėgo su kokia ki
ta bota, kiek asz žinau,” graži 
ir liesa loszike sake, “Asz ne
paisau kad jis pabėgtu ir su 
deszimts bobų, asz tik noriu 
savo pinigus ir savo drabužius 
atgal.”

Ji sako kad jos vyras yra 
dvideszimts devynių metu am
žiaus Marvin Rothman, kuris, 
anot jos, yra garsus advokatas 
Hollywood mieste, Calif ornijo- 
je. Jis sveria pustreczio szim- 
to svaru.

“Jis mėgsta visokias sztu- 
kas kviesti,” paaiszkino gra
žuole. “Mudu susibareva ta 
vakara, ir gal jis mislina kad 
ežia puikios sztukos, paimti vi
sus mano drabužius.”

Porele važiavo isz Californi- 
jos in Muenchena, Vokietija, 
kur jos vyras turėjo darbo del 
vienos “ Muving-Pikczieriu ’ ’ 
kompanijos, ir kur jis užtikri
no kad jo žmona gaus du ar 
tris szimtus doleriu per san- 
vaite del loszima.

“Jis gal nei nežino, kad jis 
mano pinigus pasivogė,” ji sa
ko, “nes asz buvau juos insi- 
siuvus in savo ruda andaroka,' 
kuris jis iszsimesze.”

Ji sako kad niekas jai netiki, 
kad vieszbuczio prižiūrėtojai, 
policijantai ir kiti ja per va
landas klausinėjo, ir vargiai 
intikejo. Ji nustebo kai ji daži- 
nojo kad jos vyras, užsiraszy- 
damas tame “Taft” vieszbu- 
tyje, nebuvo pasiraszes kad ji 
yra jo žmona.

Vieszbuczio manadžieris, ne
tikėdamas in jos pasaka, insa- 
kc paimti jos paskutinius dra
bužius, ir visus ezovorykus, kol 
ji užsimokės už savo kambari. 
Tada ji nuėjo pas policija ir 
pasiskundė. Isz pradžių ir po- 

Jicijantai jai neintikejo, bet 
vėliau jie parūpino jai kitame 
viesztutyjc kambari už dyka, 
ir pradėjo jieszkoti jos vyro.

Bet policijantai sako kad jie 
mažai ka gales jai pagelbeti, 
nes jie kad ir surastu jos din
gusi vyra, jie mažai ka galėtu 
jam daryti, nes jie negali ji 
kaltinti už apleidima savo 
žmonos jeigu ji nėra neszczia. 
Taip ir da’yka kol kas stovi.

30,000 KOMUNISTU
EINA PIRMYN

Atstume Alijantus Tris 
Mylias Nuo Karo

Fronto
TOKYO, JAPONIJA. — 

Komunistai Kiniecziai visomis 
galiomis stengiasi kuo toliau
sia nustumti Alijantus nuo ka
ro frunto, toliau nuo nuskirtos 
linijos, priesz tai kada paliau
tu derybos prasidės. Jie szi- , 
taip nori padaryti, kad per de
rybas jie galėtu pareikalauti 
kad nauja linija butu pripa
žinta nuo ten kur. jie tuo laiku 
randasi.

Už tai jie pasiuntė daugiau 
kaip trisdeszimts tukstaneziu 
priesz Alijantus ir juos nustu-! 
me daugiau kaip dvi mylias ! 
nuo iki dabar nustatytos lini
jos, vietos, ant karo frunto.

Kitoje karo frunto vietoje, į 
daugiau kaip septyni tukstan- 
cziai Komunistu Kiniecziu už
sipuolė ant Amerikos Treczios 
armijos ir musu kareiviai buvo 
priversti kelis szimtus mastu 
pasitraukti, kol suspėjo savo 
eiles susitvarkyti ir atsikirsti.

Paliaubų derybų belaukiant, 
Amerikiecziai Generolai neno
ri per daug pultis ar kariauti, ' 
kad kuo mažiausia savo karei-; 
viu pavojun staezius, ir kad 
kuo mažiausia musu kareiviu 
žutu. Bet Komunistai žmogaus 
gyvasties visai nepaiso, jiems 
daug lakiau rupi keli mastai 
žemes daugiau, nežiūrint kiek 
kareiviu jie turėtu paaukoti.

Amerikos artilerijos dideles

armotos pradėjo staugti ir at
sake tiems Komunistams ir 
juos sustabdė ners laikinai. 
Iszrodo kad dabar, kai visi 
kalba apie paliaubas ir laukia 
tu derybų, karas dar paasztre- 
jo ir daug daugiau kareiviu žū
va ir žus iki pat tai valandai 
kada tos derybos prasidės, jei
gu jos prasidės.

Pietų Koriecziai nenori jo
kiu derybų ar paliaubų ir ju 
Prezidentas aiszkiai taip jau 
kelis sykius vra Prez. Eisenho- 
weriui pasakęs. Bet iszrodo, 
kad Prezidentas Eisenhoweris 
greieziau paklausys Anglijos 
ir Prancūzijos politikierių, ne
gu Pietų Korėjos Prezidento ir 
vis eis su tais budais del pa
liautu.

Komunistams Kiniecziams 
dabar tebeliko tik vienas gele
žinkelis in ir isz karo frunto. 
Visi kiti yra Amerikiecziu la
kūnu, tombnesziu suardyti ir 
sugriauti.

Eina gandai kad tukstan- 
cziai Kiniecziu kareiviu yra 
dabar greitai siuneziama in 
Pietus, Formosa Salos link. 
Galimas daigtas kad jie prie 
Formosos artinasi, kad jeigu 
derybos nepasiseks, tai jie gra
sins paimti Formosa.

BUVO TRUMPA
GINKLU

MADISON, WIS. — Senato- 
rius Joseph R. McCarthy rei
kalauja kad teismą isztirtu kas 
ir kurie buvo kalti, kad musu 
kareiviams pritruko ginklu 
ant karo lauko Korėjoje. Jis 
sako kad tokie žmones yra taip 
pat kalti, kaip kareivis, kuris

užmiega ant savo sargybos, ir 
turi būti panasziai nubausti,

Kallbedamas Republikonu 
seime, Wisconsin valstijoje, 
McCarthy sako kad tie Demo
kratai kurie ežia taip suklydo 
ir nepristatė gana ginklu mu
su kareiviams, tikrai pasmer
kė tukstanezius musu kareiviu 
ant mirties.

Generolas Van Fleet buvo 
taip nusiskundes jau daug pir
miau, kad jo kaciviams trūks
ta ginklu. Senato kariszka ko- j 
misija teipgi panasziai yra da- 
radus ir praneszus.

Senatorius McCarthy dabar 
reikalauja kad Teismas isztir
tu ta klausima, patrauktu in 
teismą tuos kurie ežia yra kal- 

i ti, ir juos kaip prasikaltėlius 
; ar savo kraszto iszdavikus nu
baustu.

Jis prilygino vieno jauno ka
rininko Leitenanto Leon Gil
bert nubaudima, kuris buvo 
pasmerktas mirties bausme už 
tai kad jis nepaklausė savo vy
resniųjų ir nesutiko vesti savo 
vyrus in vieta, kur visu lauke 
pražūtis, už tai kad jie neturė
jo nei gana, nei tinkamu gink
lu. Paskui tie kariszki ponai 
biski atlyžo, ar iszsigando, kai 
laikrasztininkai ant ju užsi
puolė už tokia asztria, beveik 
žiauria bausme, ir permaino 
nuo mirties pasmerkimo in 
dvideszimts metu kalėjimo.

O ežia, jeigu jieszkosime 
i prasikaltėlio, tai rasime Vasz- 
irgtone, nes Vaszingtono ponai 
buvo kalti kad tas Leitenantas 
su savo kareiviais neturėjo ga
na ginklu.

^Pirkie U. S. Bonus!

Apsaugos Sekretorius

Apsaugos Sekretorius 
Charles Wilson, ežia aiszki- 
nasi prie Senato Kariszkos 
Komisijos, Vaszingtono. Jis 
aiszkina kad nieko tokio 
t aisaus ar svarbaus nėra ta
me kad jis nukirto penkis bi
lijonus doleriu nuo Lakumu 
Sztabo iszlaidu. Jis sako kad 
Lakunu Sztabas kad ir su 
mažiau pinigu gali du sykiu 
tiek nuveikti, jeigu nebus 
tiek iszeikvojimu, kaip buvo 
per Trumano administraci
ja. Jis tikina Kongresą kad 
dabar su pusiau tiek pinigu 
Lakunu Sztabas galės du sy
kiu tiek nauju kariszku cro- 
planu ir bombnesziu pasiga
minti.

POLICIJANTU AL
GOS PER PRASTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

policijantu algos baisiai per 
mažos, prastos. Jis sako kad 
turės ateiti diena kada musu 
valdininkai ir politikieriai su
sipras, ir tinkama alga pa
skirs policijantams.

Jis toliau aiszkino, sakyda
mas, kad jeigu policijantas tin
kama alga gautu, tai jam nebū
tu pagunda imti kyszius nuo tu 
kurie paperka policijantus ir 
politikierius. Ir tada tinkames
ni žmones ir stotu in policjan- 
tu eiles. Jis sako kad geriau
sias būdas panaikinti visus to
kius policijantu papirkimus, 
tai parūpinti tiems policijan
tams tinkamas algas.

^Pirkie U. S. Bonus!

It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
. . . many, many more.

It’s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.

TAKE YOUR PLACE 1 IN AMERICA'S BIGGEST JOB I
defense!

IOMENtA SERVICES
V/AC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS

AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS 

AIR FORCE WOMEN'S MEDICAL SPECIALIST CORPS —
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Ant Pardavimo
_

Farma, 8 akru, margu žemes; 
12 kambariu namas, su. maudy
ne, elektriką; sziltas ir szaltas 
vanduo; “Hot'Water” sziliu- 
ma peczius. Du mylės nuo 
Brandonville Country Club 
vieta. Parsiduoda«si pigiai.
' At&iszaukite ant adreso:'

Mrs. A. Greiblick, Box 146, 
Girard Manor, Pa.
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