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Didvyriai Pager bti Ligoninėje

Pulkininkas Kermit H. 
Gates, (stovi viduryje) pul
ko komandorius, atlankė su
žeistus kareivius in Walter 
Reed ligonine. Jis ežia su 
trimis sužeistais Korėjos ka
ro kareiviais, kuriems jis in- 
teike garbes ženklus už j u 
atsižymejima per Korėjos 
kara. Tie kareiviai yra,

Isz Amerikos
KORĖJOS KARO

AUKOS

142,118 Amerikiecziu 
Kareiviu

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Apsaugos Sztabas 
iszleido nauja apyskaita apie 
kiek mums kasztavo tas nelem
tas ir pralaimėtas Korėjos ka
ras: 142,118 musu vaiku.

3,054 dar yra skaitomi kaipo 
dinge, kuriu likimo niekas ne
bežino.

Szimtas penkios deszimts 
devyni mažiau negu buvo isz- 
rokuojama keletą menesiu at
gal.

Szimtas ir vienas Amerikie
tis kareivis dar randasi kur I 
nors nelaisvėje, ir nieko apie 
juos iki sziol nežinoma.

Dvideszimts vienas kareivis 
nelaisvėje, nutarė nebegryžti 
in Amerika ir pasilikti su Ko
munistais. Visi jie dabar bus 
paskelbti kaipo negarbingai 
iszbraukti isz karo sztabo kny
gų.

Asztuonios deszimts kitu bu
vo praneszti kaipo pateke ne
laisvėn bet apie kurios nei žo 
džio; Komunistai užsigina kad 
jie apie juos ka žino.

Dingusiu skaiczius, apie ku
riuos dar nieko neežinoma ar 
jie gyvi ar mirė, yra du tuks- 
tancziai dvyni szimtai penkios 
deszimts trys Amerikiecziai 
kareiviai.

Leitenantas Irwin R. Feld
man, (po kairei) isz Brook- 
lyno, ir Leitenantas William 
A.. Dunne, (po deszinei) isz 
Freeport, N. Y. Jiedu gavo 
sidabro žvaigždes. Sėdi ka
reivis Reeginald Higgins isz 
New York, kuriam buvo su
teikta garbes žvaigžde už jo 
drąsą.

ISZTIKIMA
“SAULES”
SKAITYTOJA

AKRON, OHIO. — Labai 
gerbiama ir isztikima ‘Saules’ 
skaitytoja skaito ir užsiprenu
meruoja “Saule” jau penkios 
deszimts du metai ar daugiau, 
nuo to laiko kai ji atvažiavo in 
Amerika isz Lietuvos. Ji bus 
asztuonios deszimts vieno me
to Birželio (June) dvideszimts 
treczia diena. Mes isz anksto 
linkime jai kuo linksmiausio 
gimtadienio ir vėliname kad ji 
dar per daug metu lauks ‘ ‘Sau
les” ir ja su mumis skaitys. Vi
so labo ir pasaulio gerescziu 
Poniai P. J. Scalan. Mes jai dė
kojame ir ji ga’i Dievui dėkoti, 
kad ji, sulaukus tiek metu dar 
vis gali musu “Saule” skaity
ti. Tai mažai tokiu isztikimu 
skaitytoju, bet kuris laikrasz- 
tis turi ar gali jais didžiuotis. 
Mes ne tik Poniai P. J. Scalan, 
bet ir visiems jos giminiems 
linkime ilgiausiu ir geriausiu 
metu!

DVI STUDENTES
ŽUVO

Du Futbolininkai
Sužeisti

BATON ROUGE, LA. —
Dvi studentes isz Louisiana 
State Universiteto buvo už- 
musztos ir penki kiti buvo la
bai sužeisti kai du automobi- 
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DIDVYRIAI AR
MOLIO MOTIEJAI? /

Ka Daryti Su Tais Ku
rie Prieszui'Mus 

Iszdave?
i - - - - - - -

WASHINGTON, D. C. —
i Per Korėjos kara, kai daug 
musu kareiviu pateko in į ne
laisve, Komunistai tuos musu 
belaisvius kareivius gazdino, 
jiems grasino ir kartais kanki
no, kad jie prie nebūtu dalyku 
prisipažintu.

Kai kurie isz tu musu be
laisviu kareiviu paklausė tu 
Komunistu ir “prisipažino” 
kad buk Amerikiecziai per ta 
kara buvo nauduoje aptrucin- 
tas bakterijas, nuodus. Jie ant 
tokiu prisipažinimu buvo ir sa
vo vardus pasirasze.

Jie dabar teisinasi kad jie 
buvo priversti taip daryti, kad 
jie buvo gazdinami ir net kan
kinami kol jie pasirasze ant to
kiu melagyseziu.

Dabar kariszkas teismas 
stengiasi iszriszti ta klausima: 
ka su tokiais kiszkaszirdžiais 
dabar daryti? Ar juos priimti 
kaipo isz nelaisvės gryžtan- 
czius didvyrius, ar juos pa
traukti in kariszka teismą už 
savo kraszto iszdavima?

Mums iszrodo kad tokie nė
ra nei didvyriai, nei iszdavi- 
kai, bet tik Molio Motiejai, 
kiszkiaszirdžiai, kuriems ne
reikėtų jokios garbes duoti ir 
kurie nėra jokios užuojautos 
verti. Gaila kad taip buvo, bet 
ka tu ežia padarysi. Ne visi isz 
to paties molio minkyti.

Mes negalime juos didvy
riais skaityti, nes kaip mes at
skirsime juos nuo tu musu drą
suoliu kareiviu, kurie ir ne
laisvėje, nežiūrint visu tu gra
sinimu ir kankinimu, nepasi
davė ir savo krasztui ir savo 
žmonėms liko isztikimi?

Naujas Italijonu
Ministeris

Attilio Piccioni, buvęs 
Vice-Premieras po Alcide de 
Gasperi valdžios, yra pa
skirtas kaipo Italijonu Už
sienio Ministeris naujoje 
Italijonu taryboje, kuria 
valdo Amintore Fanfani. 
Nauja taryba turi dabar 
tvarka vesti su suskaldyta 
taryba.

taft-haRtley
INSTATYMAS

Prezidentas Nori
Permainyti

I ■-------

Ne Visiems Patinka

WASHINGTON, D. C. — 
Kai tik Prezidentas D. Eisen- 
howeris paskelbs kad jis duos 
kelis patarimus, kaip reiketu 
ta darbininku ir darbdaviu 
‘Taft-Hartley Instatyma’ per
mainyti, tai visiems buvo aisz- 
ku kad ne visi su j u patarimais 
sutiks!

Darbdaviai tuojaus prikai- 
sziojo, kad tos permainos yra 
vien tik del darbininku, o nie
ko nepalengvina darbdaviams, 
fabrikantams ir kompanijoms.

Darbininku Unijų Vadai 
tuojaus szoko pirmyn, reika
laudami kad visas tas Instaty- 
mas butu visiszkai panaikin
tas!

Bet, kaip Prezidentas Eisen- 
howeris priparode ir primine. 
Per szeszis metus, per ta In
statyma beveik visiems darbi
ninkams algos buvo pakeltos, 
Unijos daug daugiau nauju na
riu susilaukė, Unijų Iždai pra
turtėjo ir pa ežios Unijos su
stiprėjo. Tai szįtas Taft-Hart
ley Instatymas negali būti jau 
perdem visiszkai blogas.

Pats Senatorius Robert Taft 
kuris szita Instatyma padėjo 

| investi, prisipažinsta kad rei
kia keletą permainų.

Prez. Eisenhoweris yra da
vės keturiolika patartinu per
mainų. Tarp tu keturiolika pa
tarimu, du, mums iszrcdo, yra 
labai svarbus. Prezidentui Ei- 
senhoweriui labiausiai rupi pa
vienio darbininko gerove. Jis 
pataria, kad reiketu unijas pri
versti duoti kiekvienam darbi
ninkui proga, slaptai balsuoti 
ar jis sutinka straikuoti ar ne. 
Kad ežia ne vien tik unijos va
dai, bosai turėtu paskutini žo-

| di.
Kiek mes tokius dalykus su

prantame, tai ežia labai geras 
patarimas. Jeigu darbininku 
unijos narys turi mokėti mo- 
kesezius, duokles in savo uni
ja, tai jis turėtu turėti pilna 
laisve ir teise savo žodi tarti. 
Juk ežia laisves ir lygybes 
krasztas!

Kitas Prez. Eisenhowerio 
patarimas baisiai nepatinka 
visu uniju vadams. Jis pataria 
kad valdžia turėtu isztirti ir 
patikrinti visu uniju pensijos 
ir labdarybės iždus, fondus. Ir 
ežia Prez. Eisenhoweriui rupi 
ne tiek unija, kiek unijos na
riai, pavieni darbininkai. Jis 
nori kad kiekvienas darbinin
kas butu tinkamai ir teisingai 
aprūpintas, ir kad tas darbi
ninkas žinotu ka jo unija daro 
su jo pinigais.

Jeigu uniju vadai turėtu 
duoti tokia apyskaita, tai jie 
negalėtu taip darbininku pini
gus szvaistyti, negalėtu tiek 
daug pinigu paskirti, atiduoti
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PASZAUKE
P0LIC1JANTUS

Paskui Pats Nusiszove
PHILADELPHIA, PA. — 

Szeszios deszimts dvieju metu 
Joseph Laird, kuris buvo be 
darbo, nusiszove save savo na
muose. Jis pirmiau patelefo
navo policijai, sakydamas: 
“Kas nors ežia ka nors nuszo- 
ve.” Policijantai greitai pri
buvo. Jie rado namu duris ne 
užrakintas. Ineje, jie rado ji 
besedinti ant krieslo, jau negy
va. Kulka buvo jo kaktoje. 
Mažas revolveris dar vis kybo
jo jo rankoje. Jis paliko ilga 
laiszka savo žmonai, atsipra- 
szydamas už savo girtuoklia
vimą.

Duktė, Ponia Joanna Si
mons policijantams paaiszkino 
kad jos motina buvo palikus 
jos tęva du menesiai atgal, už 
tai kad jis buvo prade j as labai 
gerti. Laird su savo žmona tu
rėjo net penkiolika vaiku. Po
nia Simmons ir kiti asztuoni 
dar gyvi.

MOLOTOVAS NORI 
SUARDYTI TAUTU

SANJUNGA

Nori Kad Penki Didieji 
Valdytu Visa Svietą

BERLYNAS, VOK. — 
Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, Keturiu Didžių
jų Vieszpatyscziu Konferenci
joje, vieszai intare Sovietu Ru
sijos Užsienio Minister!, Molo
tova, sakydamas kad jis dabar 
nori suardyti Tautu Sanjunga 
ir suardyti Penkių Didžiųjų 
Vięszpatyscziu posėdi, kuria
me dalyvautu ir Komunistisz- 
ka Kinija.

Amerikos Sekretorius jau 
treczia diena reikalauja kad to 
posėdžio naciai tuojaus imtu 
Vokietijos klausima. Jis, kai 
tik tas posėdis prasidėjo labai 
asztriai užsipuolė ant Komu- 
nistiszko Kinijos Užsienio Mi- 
nisterio Chou En-lai. Jis pa
klausė: “Kas per do viens yra 
szitas Chou En-lai, kuris yra 
Sovietu Rusijos taip dabar rei
kalaujamas?”

Amerikos Sekretorius drą
siai ir vieszai ta Komunistisz- 
ko Kinijos Užsienio Minister! 
pavadino Korėjos užpuoliku 
vadu ir pasakė kad jis tikrai 
žino kad szitas tos Komunis- 
tiszkos Kinijos atstovas dabar 
veda kara Indo-Kinijoje.

Dulles toliau pasakė kad 
Molotovas dabar nori visa 
tvarka suardyti, ‘ reikalauda
mas kad Komunistiszka Kinija 
Lutu priimta ir pripažinta szi- 
toje konferencijoje.

Bet iszrodo kad musu Sekre
torius Dulles yra balsas szau- 
kiantis tyruose, nes Anglija ir 
Prancūzija tik laukia progos 
pataikinti Komunistams Azi
joje ir Indo-Kinijoje.

SPAUDOS LAISVE
PAS KOMUNISTUS

Vakaru Laikraszcziai 
Pirma Syki Rytu

Berlyne

BERLYNAS, VOK. — Kai 
tu Keturiu Didžiųjų Vieszpa
tyscziu Konferencija prasidė
jo Vakaru Berlyne, Komunis
tai Rytu Berlyne pavėlino vi
siems pirktis ir skaitytis Va
karu krasztu laikraszczius.

Komunistai szitaip pavėlino 
del savotiszkos propagandos, 
nes jie tikisi kad Molotovas 
tiek prakalbu tenai iszpysz- 
kins kad visiems po Sovietu 
valdžia bus gera propaganda.

Žmones po Sovietu valdžia 
pirma syki gali laisvai ir be jo
kios Laimes pirktis Amerikos 
laikraszczius ir juos skaityti, 
be jokios cenzūros.

Dabar nei Amerikos redak
cijos, nei Vakariniu krasztu 
redakcijos negali gana savo 
laikraszcziu pristatyti tiems 
žmonėms, nes visi nori pasi
skaityti.

Bet eina gandai, kad tie 
žmones po Sovietu, Komunistu 
valdžia, ne tiek skaitosi žinias 
ir naujienas isz Amerikos laik
raszcziu, kiek pagarsinimus, 
isz kuriu jie dyvinasi kaip po- 
niszkai praseziokelis Ameri
kietis gyvena.

Vokietijos Gražuole

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus gražuole isz Vokie
tijos, Yvonne Frederick, isz 
Hamburg miesto, pasitaiso 
savo plaukus pirm negu 
laikrasz tin inkai nutraukia 
laikrasztininkai nutraukia 
jos paveiksią in Miami, Flo
rida. Ji buvo gražuoliu 
rungtynėse 1952 metuose, 
kai buvo renkama Vokieti
jos gražuole.

-------- ★--------
PLATINKIT

“SAULE”

Nori Duoti Milijonus
Kitiems

Ezra Taft Benson, Agro
nomijos Sekretorius, Sena
tui paaiszkina kad musu 
valdžia dabar nori duoti vi
sa bilijoną doleriu kitiems 
krasztams, kad sustiprinus 
tu krasztu pramone. Jis sako 
kad szitie pinigai neeis isz to 
Prezidento Dwight Eisenho
werio paskirto pustreczio 
bilijono tiems krasztams, 
bet bus priedas virsz tu pini
gu. Prezidentas Eisenhowe
ris yra jau dabar paskyręs 
pustreczio bilijono doleriu 
tiems krasztams. Iszrodo, 
kad musu prezidentui ir mu- ' 
su valdovams labiau rupi tie 
svetimi krasztai “negu mu- 
su žmones, pi’iecziai ežia, 
paeziame musu kraszte, kur 
tiek daug dabar jau neteko 
darbo! ’ ’

GARSUS
TELEVIZIJOS

LOSZIKAS

Elgiasi Kaip Mažas 
Vaikas

FLORIDA. — Arthur God
frey, po visa kraszta pagarsė
jus kaipo geriausias ir pasek- 
mirgiausias loszikas ant tele
vizijos ir radijo, dabar elgiasi 
kaip mažas, iszdykes vaikas.

Tankiai nepaprastas pasise
kimas apsuka žmogui galva, ir 
jis pamirszta kad juo labiau jis 
pre garsėja juo daugiau atsa
komybes jis turi. Jeigu kiti ji 
gerbia ir jo programas seka, 
tai jam yra pareiga gera pa
vyzdi duoti.

Pasielgimas kaip iszdykes 
vaikas, nėra jau tokis geras 
pavyzdys. Kai jis buvo pabar
tas už tai kad jis tyczia savo 
eroplana pasuko in eroplanu 
sargybos bokszta, jis per visas 
savo programas per visa san- 
vaite, pasityežiodamas vis pri
mine savo sekėjams ir klausy
tojams, kad Port of New York 
virszininkai nežino kaip savo 
darba vesti.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Amerikos Sekretorius, John 

Foster Du]lės sako: “Galima 
dabar sakyti, kad mes vijomies 
Sovietu Rusija skersai ir isz- 
ilgai Europa ir Azija, reika
laudami kad Sovietu vadai isz- 
laikytu savo žodi ir stotu in 
taikos derybas. Dabar iszrodo 
kad mes juos (pasivijome ir da-

-Į * *radome kad j u žodis tuszczias, 
kaip kiauras maiszas.” Bet 
kuris Lietuvis butu galėjos 
tam musu Ponui Sekretoriui ta 
seniai pasakyti. Jau dabar ir 
musu valdovai ima in protą at
eiti.

Keturiu Didžiųjų Vieszpa- 
tyscziii Vadai, susirinkę, ilgai 
derinsis, ilgai stones, bet nie
ko neiszperes! Rytai nuo Va
karu, Amerika nuo Rusijos, 
nežiūrint visu tu mitingu ir 
konferencijų, toliau ir toliau, 
skiriasi.

Vokietijos s'uvienyjimas yra 
didžiausi kliūtis, kuri viską 
stabdo trukdo ir ardo.

Vakaru Europa su Amerika 
dabar reikalauja laisvu rinki
mu visoje Vokietijoje, kaip ry
tuose taip ir vakaruose. Rusija 
jokiu bud u negali įprie to pri
stoti, nes ji gerai žino kad net 
ir jos tarnai, padupczninkai 
tik laukia progos jai ipasiprie- 
szinti.

Žinoma, aiszkus dalykas, So
vietu Rusija negali sutikti, kad 
Vokietija, butu vėl apginkluo
ta, kaip kad nori Vakaru Eu
ropa ir Amerika. Sovietai bi
josi Vokietijos. 

—————— ' • ——— '
Sovietu Rusija dabar ima 

prisitraukti prie saves .daug 
Europos ir Azijos krasztu su 
savo propaganda, kad ji nori 
stoti in talka su Amerika, ben
drai tobulinti atomines bombos 
jiegas. Bet, tikrumoje, Rusija 
sutinka stoti' in derybas kas- 
link tos atomines bombos jie- 
gos, kad ji galėtu visa tai eiga 
trukdyti ir iszkelti visokius 

.nebūtu klausimus ir pareika
lavimus, kad viską suardžius.

Bet Amerikos valdžia vis sa
vo* žmonėms, mums, Amerikos 
piliecziams, sakys ir prižadės 
kad ne už ilgo bus galima susi
tarti su Rusija, nors visi Vasz- 
ingtone gerai žino kad nieko 
.panaszaus nebus ir negali bū
ti.

Rusija dabar nori isz Ame
rikos* pirktis kelis milijonus 
svaru sviesto. Bet tie Sovietai 
nori mokėti tik puse tiek, kiek 
musu szeimininkes moka szto- 
ruose.

Jeigu dabar musu valdžia.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius ako 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.

pradės vesti bizni su Sovietu 
Rusija, tai-bus tokia pati klai
da kai buvo prieisz antro pa
saulinio karo bizni su Japonais 
kuriems mes pardavėme gele
ži, plieną ir ginklus, su kuriais 
jie musu suims iszžudc ant 
Pearl Harbor.

Bilijonierius Henry Ford su
ims, didelis fabrikantas sako 
kad nereikia iszsigasti kad da
bar fabrikai atleidžia tiek 
daug darbininku. Jis sako kad 
viso kraszto pramone gerai 
stovi ir nėra reikalo per daug 
iszsigasti. Bet szitas ponelis 
niekados nebuvo be darbo, be 
incigos. .lis gali drąsini praua- 
szauti ir straksėti, kai jam ne
reikia rūpintis apie ateinah- 
czio menesio kasztus ir apie 
pavalgydinima savo szeimyne- 
les. Tukstancziai yra atleid
žiami isz darbo ir jis sako kad 
nėra reikalo rūpintis. ,

” ■ • ■ ~~

Demokrato partijos augsz- 
cziausi vadai dabar sako kad 
jie yra pasirengė remti Repub- 
likona Senatorių McCarthy 
jeigu jis tik ant keliu klausimu 
jiems nusileis. Jie tada remtu 
ta Rcipu'blikona nežiūrint kad 
patys Republikonai dabar pa
sirengė pasmerkti ta Senato
rių.

Malenkovas dabar seka Sta
lino pėdomis ir lankosi po vi
sus Rusijos miestus su prakal
bomis. Kai kurie sako kad tai 
parodo kad Malenkovas dabar 
nori szvelniau pasielgti su sa
vo žmonėmis. Bet visai ne. Sta
linas panasziai dare, norėda
mas visa savo kraszto valdžia 
pasisavinti. Malenkovas dabar 
panasziai daro. Jis net ir ma
žiausiuose miesteliuose parū
pina savo valdžios žmones ir 
paszalina visus tuos kurie nors 
prasitarė priesz jo valdžia.

Malenkovas dabar siunyzia 
daug aukso isz savo kraszto. 
Leninas, ir Stalinas taip pat 
dare. Japdnai taip dare priesz 
antra pasaulini kara. Japonai 
maine savo auksa del ginklu su 
kuriais jie musu vaikus iszžu- 
de. Malenkovas dabar- pana- 
sziai daro!

Bankieriai New York mies
te dabar deda penkis dolerius 
priesz viena, kad neims karo 
sziais metais.

Pernai Amerikiecziai paau
kavo savo ’ bažnyczioms $1,- 
296,000 ir devynios deszimts 
milijonu labdarybės reikalams. 
Tai beveik asztuntas nuoszim- 
tis daugiau negu 1951 metais.

Pypkes Dūmai
Angliakasis

Penkta valanda didis 
szauksmas,

Vargszas mainerys isz miego 
budinąs,

Juodas drapanas ant saves
ima,

Blesžine su valgiu ant peties
kabina,

“Bukie sveika’’ paeziulei
sako,

Ir ta j a diena dingo nuo 
parako!

GARSUS
TELEVIZIJOS

LOSZIKAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vyriausybe, kuri veda ir ku
rios nuosavybe yra Teterboro 
Airport eroplanu stotis in New 
Jersey, yra inrarus ir dabar 
kaltina Arthur Godfrey už tai 
kad jis labai pavojingai ir nie
ko nepaisindamas, tyczia ar 
ant kerszto norėjo visus pa- 
gazdinti, pasukdamas savo di
deli eroplana in ‘ ‘ Control To
wer’’ isz kur visi turėjo isz- 
tegti. Amerikos Eroplanu Ad
ministracija dabar yra inne- 
szus pareikalavima kad tam 
Arthur Godfrey laisniai, pave- 
linimas vairuoti eroplana bu
tu atimtas.

Godfrey dabar užsigina kad 
jis ka panaszaus buvo padaręs. 
Jis prisipažinstadead vejas jo 
eroplana biski in szona pastū
mė kai jis kėlėsi nuo žemes, bet 
tai buvo visai ne jo kalte. Jis 
teipgi kaltina tos eroplano sto
ties virszininkus, kurie jam ne- 
pavelino isz kios puses, ar isz 
kito kraszto savo eroplana pa
kelti, kad eroplanas važiuotu 
staeziai in veja, o ne su veju. 
Tucmi jis nori pasakyti kad jis 
daugiau žino apie tuos dalykus 
negu tie, kurie visa tos stoties 
tvarka veda.

Jeigu mes pripažinstame 
nors kokia žmonių lygybe 
Amerikoje, tai sitas garsus te
levizijos loszikas ir Fagotas 
ponas dabar turės priimti sa
ve bausme, kaip koks papras
tas žmogelis.

Visa tai dar butu dovanoti
na. Nei vienas žmogus nėra 
szventas ir nėra to žmogaus 
kuris nesuklystu, klaidos nepa
darytu. Bet kas koktu ir pikta, 
tai kad szitas Arthur Godfrey 
per savo televizijos ir radijo 
programas tycziojasi isz val
džios ir tu kurie yra paskirti 
valdžios instatymus iszpildyti.

Czia jau ne Laikos ir ne juo
kai. Mes nematome jokiu bai- 
ku ar jokiu juoku, iszgazdinti 
darbininkus, kurie musu gy
vastis saugoja, ir kurie sten
giasi padaryti eroplanais va
žinėjimą kuo saugiausia.

Szito Icsziko atsikirtimas ir 
pasitycziojimas yra mažo, isz- 
dykusio vaiko pasielgimas.

Priesz tai jis pasirodė ir pa
sielgė kaip mažas vaikas, ne- 
subrendes žmogus, kai jis vie- 
szai per savo televizijos pro
grama, pravarė viena savo dai
nininku. Jis paskui visiems 
pasiaiszkino kad jis ta daini
ninką pravarė už tai kad tas 
dainininkas neturėjo “nuolan
kumo’’. Kur to pono nuolanku
mas? Peczius puodą juodina! 
Jau laikas kad kas nors ir szi- 
tam ponui primintu apie nuo
lankumą.

Mes gerai žinome isz jo pa
ties apie jc nelaime ir jo pavo
jinga operacija, ir mes su ki
tais iszreiszkiame jam visa sa
vo užuojauta. Linkime kad 
jam ta koja sugis ir kad jis il
gai ir pasekmingai savo darba 
ves ir savo turtais džiaugsis. 
Bet tai nereiszkia kad mes tu
rime jam dovanoti kai jis ima, 
savo ožius varinėti, sz visu ty- 
cziotis ir kaip mažas, iszdykes 
vaikas spardytis kai jis yra 
baudžiamas už prasikaltima.

Jeigu jis yra neteisingai czia 
intartas, tai teismas yra vieta 
kur jis gali pasiteisinti ir pasi- 

aiszkinti, bet ne ant televizijos 
ar ant radijo.

Kai paprastas žmogelis pra
sikalsti, jam nėra progos in vi
so kraszto žmones kreipti per 
televizijos ir radijo programas. 
Tas ponas nei kuomi nėra nei 
geresnis nei vertingesnis už 
Amerikos pilieti.

Gal butu visiems geriau jei
gu ponas Godfrey paimtu ato
stogas del kokiu metu, per ku
ri laika jis pisįlsetu, nurimtu, 
ir subręstu. Jam nei pinigai, 
nei alga nerupi, tai jam tokios 
atostogos butu in sveikata.

PONAS IR :: ::
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(Tasa Nuo 3 Puslapio)

užmainyti iparuika, szletbes nau
jausios mados ir Elzbieta isz- 
rode tokia graži ir jauna kone 
tokia kaip buvo su Milžinsku, 
tik ka pradėjus gyvent Varsza- 
voje.

Nelaime! Vienu akiu užgesu
siu senu nebuvo galima patai
syt.

Per tuos du langelius matyt 
buvo aiszkiai pergyventi keli 
desetkai metu.

Juokingai buvo žiūrėt ant 
senukes, krutanezios su jaunos 
paneles nusiszypbojimu, kuri 
da stengėsi kratydama savo 
galvele daryt saldžias akutes, 
nes didelėm svietia prilanko
mas ir geras stalas ko-gi ne 
liope praboezyt ?

Slapezia juokėsi isz Staros- 
tienes, bet visi buvo pas ja ir 
draugyste paprastina neaplei
do ja ligi galui.

Smerties ėjo pamaželi in pa- 
lociu pavėlindama, idant neap
sižiūri Starostiene apie ja su
vis pamirsztu, ėjo malsziai ant 
pirsztu, kad ne iszgirstu jos ha 
norėjo padaryt netikėtinai.

—i Tuolaik kiek tai, ir koki 
buvo pietus! Kokios vakarie
nes, kas da pusryeziai ir už
kandžiai !

Kelis kartus, smertis mėgino 
savo kauline koja, arba isz- 
džiuvusia ranka inkiszt in pas- 
eztetus arba bluda grybu; bet 
vis da lig sziol atsitraakinėjo, 
palikdama ta ji gardu kąsni 
ant kito karto toliaus.

Jonas randijo Žalycuose ir 
seiles rijo turėdamas vilti, jog 
dvaras jo ir vėlesnis jo viesz- 
patavimas atlygins jam ir už
mokės už dabartinius visus er
gelius, visus vargus. Pagal jo 
apskaityma palikdamas po 
starostai Milžinskui ir jo pa
ežiai, o Jono tetai Starostienei 
niekam kitam tekt negalėjo 
kaip tik jam, viena buvo jo rū
pestis ir perszkada mislyse ap- 
laikimo turtu, jog su broliu, 
kuri nekenezia turės pasida- 
lyt. Laike už negalima dalyka, 
kad Morkus nedasižinotu apie 
savo praeite ir nestotu kaipo 
dalininkas prie pasidalinimo 
palikimo savo tetos.

— Tas-gi labiause Joną 
sunkino ir galva džiovino, kaip 
tokiam dalyke atitolint ji, ar
ba kuom nors sukvietint. Da
lintis Žalycom nenorėjo ati
duot ta. ka laike už savo didybe 
laike už negalima daigta.

— Jonas dabar sunkino sa
ve rupeseziu apie ta ateito, sta
tydamas ant ledo murus.

Jieva isz savo szalies, dabar 
biski prilankesne lagadnesne 
del vyro, buvo tiktai užimta 
savo ponavijimu kuris kaip 
sau perstatinėjo, turėjo užstot 
netrukus savo didumu ir szvie-

sumu kuriuom sziandien, už- užlieku. Su paveikslais. 177 
niek turinezias*, užtemt norėjo, dideliū puslapiu, 35c.
kaiminkas.

Ne buvo tai laime, norint 
yipatinigiau.se gal laime žmonių 
guli viltuje.

Nes viltyse ezystose ir drū
tose, o pragobunias, geismas 
pasikėlimo augsztai viltis, to
kia yra kankinimu ba. yra daly
ku neprisotytu.

Jonas, Žalycas ir tris kaimus

No.lll—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.

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

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo sinert; Sjsv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20ci

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Lnoszis; 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 Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—T,rys istorijos: Apie 
An g] 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 Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 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.1421—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

turėdamas jau kone savo ran
kose, vietoje but užganadintu 
tuom ka turėjo ir galėjo turėt 
sieke mislimis toliaus ir norė
jo daugiaus ir daugiau, ir tuom 
neprisotytu geismu kankino 
save.

Visas perszkadas kurias jam 
daesdantis nepakajus nuolatos 
stūmė iri galva, lauže ir nieki-, 
no, nes ne mažai turėjo musztis 
su joms ir ne mažai grauže-jo 
galva ir szirdi.

Laikais buvo teip nuvargin
tas susi rupines, jog viskas jam 
buvo nemielu niekas ji ne 
linksmino paezios nemylėjo 
visas ji ne 'biski neužeminejo.

Visi artimi k a iru i n ai stebė
josi jo ir netikėjo jam nieka
dos, o jirieteliszkos celnos gy-^ 
venimo savo nepatiko.

Ir metas, po motu plauke, o 
niekaclas padėjimas jo ne atsi
maino, t iktai ka. greitai priesz 
laika Jonas seust pradėjo, o 
Jieva jau suvis ant bobos isz- 
rode, ant ko vyras szaltai žiu
rėjo ba irpirmiaus, alpie ja ma
žai paisė jo.

Veikalas tiktai riszo tuos du 
žmonis daugiaus neapykantos 
vienas prie kitu turinezius ne
gu prilankuino ir gero velijimo 
vienas kitam.

Viena ryta skubina paslas 
isz Varszavos smertei aut ga
lo nubodo jau nuolatos szpo- 
saut su Starostiene, atjojo ant 
salcesno balonsko tyczia. se
nos paleistuves.

Po pusryčziu linksmu, ant 
kuriu ;l)uvo pirmutiniu valgiu 
paduoti tie nelaimingi Salce- 
sonai. Elzbieta apsirgo gavo 
vidurine liga ir priek tos 
karsztliges ir numirė!

Jonas paemes paczta ir kaip 
durtas nubėgo in Varszava. 
Važiuokime ir mes paskui ji o 
rasime ten Morkų.

Isztikro tame paeziame mu
re, kur gyveno ant pirmo vir- 
szio Starostiene Milžinskiene, 
žemai dviejuose nedidelėse 
stulbelese gyveno Morkus Pa- 
renskis su naszle Motiejene, su 
dviejetu malžu vaikucziu, isz 
kuriu jaunesni da penėjo graži 
Ona.

—Toliaus Bus—

Platinkit “Saule”

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

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

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

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

No.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 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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 
Krikszcziony'bes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
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.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

USy3 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.

ĮRr* 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.t - JJ. S. A.

yipatinigiau.se
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“RAULĮ ” MAKAKOJ CITY, ML
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Ponas ir Sziauczius
(Tasa)

Nes kunigas ta greita žings
ni sulaikė ir ipaklause Mor
kaus:

— Nes tu biednas, suvis 
svetimas czion, mano vaikeli 
pats vos gal szmotuka duonos 
turi, gal sunkiai tau parsieina, 
vienam, ka darysi su paėzia?

— Biednas, tas teisybe, nes 
raukas sveikas turiu, ir didele 
vilti pas Dieva.

— Galu sugryžt in Varsza- 
va, kur turiu szmota, duonos 
pas savo , priimta motina ir 
prieglauda gera busiu ant savo 
j aukos meisteriu ir paežiai 
vargt vargo neduosiu. Ant ga
lo mano teve biednyste ne bai
si tam kas prie jos priprato.

Senis nedave nedabaigt 
Morkui, kuris stovėjo ant vi
durio stuibos laikydamas kepu
re rankoje, paszauke Onuka. ir 
tarė:

— Klausyk-gi, sztai tavo 
vyras ir aipglauibejas, ir paro
de ant Morkaus.

Kaip asz numirsiu eisi su 
juom, o asz abudu laiminu.

Tai kalbėdamas senis atsi
klaupė ant lovos1 isztiese rau
kas ir verke, o aszaros su mal
da puolinėjo ant galvos Onos 
ir Morkaus kuris teipo-gi klū
pojo prie jos.

Ona pati nežinojo ka tas vis
kas 'ženklina nes, nesiprieszin- 
dama padavė ranka Morkui.

Kunigas u’žsimislines, žiurė
jo gailingai ant to visko.

— Dvasiszkas tėvo atsilie
pė senis, duokite jiems szluba 
kaip bus galima ka greieziau- 
se, asz numirsiu dabar spakai- 
nai, o tuom tarpu didele loska, 
man padarytumėt kad sierata 
paimtumėt pas save lig kol ga
lėsite suriszt juos mazgu mo
terystes.

—• Pas savo negalų tarė ku
nigas, nes pasirūpinsiu jei apie 
priglauda gera, kur gales pa
būt ligi duosiu szluba.

— Dabar laikas pamislint 
apie duszia tarė senis, priimkit 
iszpažinti mano.

Ona ir Morkus iszejo isz sku
bos, su aszaroms, jis su kokiu 
tai užsimislijimu, ba jautėsi 
jog dabar ne vienas ant svieto, 
džiaugsmingai priėmė apgloba 
ant sieratos. Onuka kelis kar
tus pažiurėjo ant savo mylimo, 
rodos buk pirmu kartu ji mato, 
akyvai su kokiu tai užsimisliji- 
mu prisižiurinejo savo mylima 
apglaubejuj ir ponui.

Morkus su pakeltoms akimis 
in dangų meldėsi, ar szauke 
laimingos ateities, stovėjo ty
lintis. Ant galo po valandai 
prisiartino prie Onukos ir ta
ro:

i L. TRASKAUSKAS J $ ___ *
J LIETUVISZKAS t
* GRABORIUS
* Laidoja Kumis Numirėliu. J
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams ?
t ' Reikalams :: *
*  *
*S35 WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78
★ MAHANOY CITY, PENNA. J 
K**<*-K**-K***ir|C************

— Nors tai d a ne laikas 
apie tai kalbėt, bet nesibijoki
te nieko, pasakiau, nesiklaus- 
damas justi, jog su jumis apsi- 
paeziuosiu del apspakajinimo 
senio, butu tas del mane di- 
džiause laime ant svieto, nes 
jeigu jus mane nenorėsite, bu
siu jums brolis ir alpglauibeju.

4X-4444-X 444444444444*444441
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Vedusiam gyvenime žmonių, 
Nevisados kelias yra 

iszkolotas rožėmis, 
Ir blogai daro tosios 

moteres, 
Kurios del mažos priežasties, 

Skundžia savo1 vyra ir 
tašo po sudus, 

Būdamos tosios nuomones, 
Kad savo vyra iszmokys 

proto.
Toki skundai tik priveda 

Poreles prie tolimesniu 
barniu ir nesupratimu, 

O tankiausia ir prie apleidimo 
vieni kitu.

Neseniai asz buvau 
liūdinto jas 

Pas viena skvajeri kada 
vienas žmogelis, 

Mokėdamas kasztus ir 
iszsitare 

Kad veluk eitie in kur 
ji akys nesz, 

Ne kaip su tokiu szetonu 
toliaus gyventi,

Kuri jam padare tiek
I sarmatos,

Be jokio reikalo!
# * *

Geriausia in kur iiszeit, 
O vyrui suvis pasilsėt,

Jau kaip kur vyrai taip 
daro, 

Savo mot oreles nuo saves 
pavaro.

Po tam vyruti, gerai szunija, 
■Geria ir oliavo ja,

Ba bobele jam neperszkadina, 
Vyrelis be baimes po 

miestą sportauna.
Du toki saliunoje 

susirupeziavo,
Bet susimuszti negavo, 
Ba saliuninkas laukan 

iszmete,
O tame laike policijantas 

pasirodė,
Ir in lakupa nuvede, 

Po tani bausme užsimokėjo.
* * *

Daugelis žmonių kalba 
ir mena, 

Kodėl seni jaunikiai 
nesipaicziuoja?

A t s ak y m as t o k i s: 
MOterele, kuria jie geidžia, 

Ne eina už ju,
O toji motore su. kuria 

Lengvai galėtu apsipaciuot, 
Nenori jos imti!

Ona nieko ant to jam neat
sako.

— Jums gal sunku bus ta 
vieta apleist, nes būtinai rei
kės nor ant kokio laiko.

— Duokite man pakaju asz 
nieko nežinau, nieko nesupran
tu, tiktai tiek žinau jog jau ne
tenku mano senelio. O! Gal ji 
da Dievas nepaims!

Po tam užstojo tylėjimas, po 
valandai kada, davėsi girdot 
balsas isz vidurio szaukentis, 
inejo in stuba ir atsiklaupė. 
Senelis priėmė komunija, susi- 
drutinima duszios ant. kelio
nes. ,

Ilgai po tam da meldėsi, net 
kunigas matydamas seneli už
mieganti nutilo.

Miegas buvo amžinas, miri
mu.

Ant rytojaus Onuka ir Mor
kus ėjo prie kuna senelio in 
bažnyczia, verkdami, o in kėlės 
sanvaites po tam klebonas su- 
riszo mazgu moterystes ir lai
mino jaunai porai, kuriai už 
Judintojus buvo tiktai tarnai 
bažnyezios.

❖ ❖

Alos dabar sugryžkime pas 
Joną., kuris pasiutęs isz piktu
mo parjojo namo in Žalycas ir 
radęs paezia sedinezia ant goti
kų su rasztininku iszvaike juos 
baisu kolojimu ir keiksmu. 
Pats netikėdamas paezia ligi 
szicl, o dabar da užtiko kalban- 
czia su rasztininku, da dau
giau nužiurinejo ir taji vakara 
praleido šu ja ant barniu isz- 
kalbejiriiu ir prakeikimu.

Persiskyrė nueidami in mieg 
kambarius apipildami vienas 
kita czionais ir perkūnais, jau 
ko'žnas rengėsi gult in lova, 
kad sztai inbega pasiuntinys 
in pakaju Jono, isz Varszavos 
su laiszka, kad Starosta Mil- 
žinskas numirė.

Akis Jono pralžibo kokiu tai 
džiaugsmingas nils i S zyipso j i - 
mas, kokiu tai lig prismauigtu 
balsu ‘paszauke:

— Sztai jau vienas!
Dabartės pasiliko jam tiktai 

kantrai laukt smerties tetos 
Milžinskienes.

— Žalycos mano! Szauke 
vaikszcziodamas po pakaju 
plaezais žingsnais, o prie Žaly- 
cu dapirksiu ir Valka Lutins- 
ku ir Vale, o da ir tris .kaimus 
artimus prigulinezius prie Va
los ba turėsiu už ka.

Ir sztai asz ponas! Ponas!
Rodos kad njekados nieko 

nebuvo taip Jievos su Jonu, 
rodos kad gyveno k a nuogra- 
žiause, ba abudu pamirszia 
barnio visa vakara pradėjo 
įplacziai kalbėt, o, jis tame 
karsztyje negalėjo, negalėjo 
tolaus laikyt slaptybe kokiu 
buvo ir ka mistino.

Jie va dasi'žino jus visko ne- 
iszpasakytai džiaugėsi kuri lig 
sziol negalėjo dasiprast augsz- 
tos vilties savo vyro, toji mis- 
lys apie augszta ateinanezia 
ateite atvede Joną su paezia 
prie sutikimo.

Jieva ant tos mįsles, jog bus 
pone, jog parapinai bažnyczio- 
je užims pirmutine vieta, jog 
ja kunigas klebonas ir kaimy
nai in ranka bueziuos net pa
raudonavo isz džiaugsma.

— Busiu ponu, visa burna 
ponu! Tarė Jonas pasikelda
mas mislymis labai augsztai. 
Žalycos dvi Valkos ir d a tris 
kaimai kada dapirksiu, kas ga
li but turtingesnių nuo manės? 
Tada važiuosime in Varszava!t

— O teip kaleli in Varsza
va abudu szirdžiuk abudu tik
tai !

suvis tuszczia ir gyvos du
szios joje, nesirado, nebuvo ne- 
vet ko pasiklaust apie seni ir 
jo anūke.

Nusėdės nuo arklio mėgino 
atidaryt, nes duris buvo užkal
tos.

Vienais gyventojais sziaudi- 
nes pastoges buvo pilki 'žvirb
liai, kurie jos neapleido.

Nujojąs nuo stulbeles pasiti
ko boba nuo kurios dasižinojo, 
jog senis numirė, o Onuka ne
žino kur dingo ir kur su kuom 
nuėjo.

— Gaila buvo Jonui gra
žios merginos, nes vienok, ne 
jijie viena, jauna graži buvo 
ant sviete ir gerai pasidžiaugė, 
in kėlės dienas po tam pasiti
kęs su kita, jauna suvis nor ne 
teip gražia, mergina, nes ne to
kia laukine kaip Ona. Visi me
lai praėjo, ir padėjimas Jono 
tiktai ant tiek persimaino, jog 
likos paslapczia ponu kaimu ir 
lauku daejnancziu prie Žalycu, 
nupirktu už pinigus paezios.

Isz Varszavos atėjo žinia, 
jog pone Elžbieta Starostine
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egency /

— O kaip-gi! Nupirksiu 
sau orderi, turėsiu urėdą ir gy
vensime kaip priguli ponams.

— Ir atvažiuosime dadave 
Jie va atvažiuosime atlankyt 
Žalycas su didele paroda ka
rietoje, kad pasiustu visi tieje, 
kurie mane nenorėjo in pirmu
tine lonkoj leist sėst. O, ir toji 
■sena perekle Vojskiene, kuri 
man niekados ne pasiklonioja 
Stolninkas, kuris suvis mus 
pažint nenori ir. .. «

But ilgai gal da. skaiezius, 
kad 'Imtu vyras nepertraukęs 
dideliu balsu paszaukes:

— Ulevok duszia!
— Ej! Pasius visi. dadave 

Ji c va.
— Vieszpatausime!
Ligi pusiaunakeziui traukosi 

tas linksmas apmislijimas apie 
garbinga, augszta ateite, net 
ant galo persiskyrė sutiko po 
ilgam riežinojimui, jog buvo 
vienos m išlies ir apie viena 
tiktai abudu turėjo vilti, del 
to gailėjosi dabar ka. pirmiau 
negalėjo vienas kitam isz- 
reiksztie, o isztikro tada ne
būtu buvę tarp ju tokio nesu
tikimo. Bet Jonas da nieko ijie 
pasakė jei apie broli apie Onu- 

*ka ir apie savo atsitikimus.
Negreitai Jonas atrado drą

są pažiūrėt vol in stubele sene
lio, bet vienąkart su szunimis 
nuėjo apie vakara in Vulka po 
tam nusidavė in kalnus ir tie
sink nuėjo prie stubeles. Rado

kaip gyveno teip ir toliaus ve
da linksma gyvenimą trotyda- 
ma savo jaunyste gražuma ba 
kente baisiai ant reumatizmo 
ir spazmo, bet nepalove sau 
gyvent kaip ir pirmiau pagal 
savo norą.

Jonas da,statinėjo jai pinigu, 
o vienkart nevet pats nuvažia
vo in Varszava ir paregejas ja 
didelei nusidyvino, matyda
mas taja, kuri da, ne senei kož- 
no szirdi prie savos trauke toji 
jauna paleistuve teip greitai 

* paseno ir sveikatos neteko, del 
lo skaito, jog neilgai gyvens ir 
jau jo viltis gal greitai iszsi- 
pildys.

Nes smertis, kaip 'žinome, 
visados prieszinga ir buk ty- 
czia ima tokius, kurie yra ant 
svieto naudingiausi, o tokius 
ka. jokios naudos ne atnesza 
ant svieto, o da stojosi paipikti- 
niniu kitiems, tokius ir smertis 
pamirszta ir nenori pas tokius 
gal atsilankyt.

Starostiene kensidama, ste
nėdama apsiaubta isz vienos 
szalies daktarais, isz kitos sa
vo senais ir naujais prietelais 
gyveno, Jonas nekantrai lauke, 
nes vis dovanai smerties neno
rėjo iszklausyt jo prasimu!

Kelis įkartus rodėsi kad jau 
žiurėjo in akis iStarostinei, vėl 
kėlėsi isz lovos ir vėl gyveno 
pagal norą savo.

Kada ant senatvės kitokiu 
1 inksmybiu užganadinanezia

me • • •
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negalėjo naudot ba. jau tpatrii- 
ko, stalas ir valgiai iszmislinti 
per puikiausius kukorius už
mauto viską.

Pati disponaujent savo szlo- 
vingus pietus ant kuri lokam 
czai susirinkinejo, pergabine- 
jo Starostiene kukorius ir pa- 
cztetninkus, pekorius ir cukri- 
ninkus isz visu daliu svieto. 
Pacztu ateitinejo jai pasztetai 
Strasburski, szinkos vestfals- 
ko, stalcesoni balonski, sajios 
angelskai indiškos, truflei isz 
Perigardo, cukerkos masrils- 
kos ir likvoriai užmariniai.

Laikais po vinuoges iszsiun- 
tinejo sztafetus.

Teip gyvenant, ne stokavo 
tuolaik draugu ir prieteliu 
Varszavoje; turėjo ju ir nema
žai ponia, Elzbieta Milžinskie- 
ne. Perbėgi visada, turtinga, 
iszmane ant naudos kitiems, 
mokanti suprast žmonių ligas 
ir silpnumus, ba pati, kente, 
pataikė da nor tuom pritrau- 
kinet prie saves daugeli prie
teliu ir senovės užlaikyk

Isztikro amžis (ir būdas gy
venimo suvis atmainė ja, nes 
ant ko-gi nėr budo ?

Raukszlei, atitraukinėti, gel
tona skūra malavota baltai, 
raudonos lupos isztrintos pa- 
madu, skruostai rūpestingai 
tinkama kvarba nuihalavoti, 
ilgesni plaukai isz barzdos isz- 
ipeszti dantis indeti, plaukai

[Tasa Ant 2 Puslapio]

^Pirkie U. S. Bonus!
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Žinios Vietines APV0^APS0
— Vasaris - February.

— Sęredo.j pripuola, Szv. 
Blažiejo, ta diena Katalikai 
eina in bažnyczia kad kunigas 
paezventintu jiems ju gerkles, 
o Tautiszka Vardine: Rasta. 
Ir ta diena: 1949 metuose Pre
zidentas Harry Trumanas pa- 
įsake, kad jis niekur nesibala- 
duos, in mitingus ar susirinki
mą su Sovietu Rusija neva
žiuos; 1268 m., Gerimantas už
ėmė Lietuvos Kunigaikszczio 
sostą; 1944 m., Mount Cassino 
vienuolynas buvo Amerikos 
lakūnu sugriautas ir susprog
dintas Italijoje; 1945 m., Vel
tos Konferencija, kurioje da
lyvavo Trys Didieji: Amerika, 
Anglija, ir Rusija; 1945 m., 
Amerikiecziai su visu tukstan- 
cziiu eroplanu bombardavo 
Berlyną; 191,7 m., Amerika nu
traukė dipliomatinius santy
kius su Vokietija; 1950 m., 
Mokslinczius Klaus K. Fuchs 
Anglijos pilietis 'buvo suaresz- 
tuotas, jis buvo intartas už isz- 
davima daug paslapeziu So
vietams; 1949 m., Vengrijos 
Kardinolas Jozef Mindszenty, 
Budaipeszto Komiuiistiszkame 
teisme prisipažino kad jis kal
tas, jis per kankinimus buvo 
priverstais taip prisipažinti; 
Menulio atmaina, Jaunutis.

— Ketverge pripuola Szv. 
Andriejo, Garsini, o Tautiszka 
Vardine: Barkus. Taipgi ta 
diena: 1950 metuose mainieriu 
bosas John L. Lewisas atmete 
Prezidento Harry Trumano 
pasiulinima kad butu iszrink- 
tas komitetas kuris isztirtu ir 
nustatytu mainieriu darba ir 
algas; 1565 m., Žemaicziai per
galėjo Szvedus ties Damulin- 
do; 1861 m., Pietines valstijos 
sudarė sanjunga ir iszrinko 
Jefferson Davis kaipo Ameri
kos Prezidentą, ir Alexander 
H. Stephen kaipo Vice-Prezi- 
denta; 1899 m., karas tarp 
Amerikos ir Filipinų prasidė
jo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Agotos, o Tautiszka Vardine: 
Birute. Ir ta diena: 1949 me
tuose Sovietu Rusija siulina 
Norvegams savotiszka taikos 
sutarti ir juos perspėja nestoti 
in Atlanto sutarti.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Regina Trakiene, nuo 14 So. 
Bower uly., kuri gydosi in Lo
cust Mt. ligonbuteje, pasimirė 
pareita Ketverga, popiet. Ve
lione gimė Lietuvoje, atvyko 
in Shenadoro miestą 1904 me
tuose. Prigulėjo prie Szvento 
Jurgio parapijos, ir moterų 
bažnytiniu draugijų. Paliko 
dideliame nuliūdime: dvi duk
terys: Elzbieta Alszauskiene 
isz Shenadoro Heights ir He
lena, pati Antano Norkūno1, 
Philadelphia. Penkis sunu: 
Ignotą ir Juozą isz California; 
Prana, Newark, N. J., Vinca 
Ąllenfowh, ir Leonarda mies
te. Taipgi daug anuku ir anū
kes, ir viena.'pro-anuka. Lai
dotuves in vyko Panedelio ry
ta isz Grabor.iaus L. Czaikaus- 
ko koplyczios, 318 E. Centro 
uly., su apiegomis in Szv. Jur
gio įbaįnycziojo devinta valan
da, ir palaidota in parapijos 
kapinėse^ Amžina atilsi!

\ ——————— 

skaitykit 
O^“SAULE”^@S

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagis apvogė sznapso sztora 
ant Haverford ir Union uly
cziu Philadelphijoje. Darbinin
kas buvo ka tik atidaręs szto
ra devinta valanda isz ryto, 
kai insileido klerką William 
Hurly, ir ka tik norėjo uždary
ti duris, kai tas vagis atbėgo 
skersai ulyczia ir inkiszo savo 
koja tarpduryje, ir iszsitrauke 
revolveri.

‘ ‘ Asz nieko daugiau nenoriu 
kaip visus tavo pinigus,” jis 
iszgazdintu balsu pasakė to 
sztoro manadžieriui John 
Mittnacht. Vagis gavo du 
szimtu asztuonios deszimts do
leriu.

Kai tas vagis rinkosi tuos 
pinigus, jo draugas lauke atėjo 
skersai ulyczia ir paklebeno in 
duris. Paskui jis palauke kol 
tas vagis iszejo ir abudu din
go. Vagis buvo juodukas, bet 
jo draugas buvo baltas žmo
gus.

18 MENESIU
SŪNELIS ŽUVO

Automobilius Nulėkė 
Nuo Vieszkelio Ir

Apsivertė
HIGHTSTOWN, N. J. — 

Asztuoniolikos menesiu sūne
lis Vinco J. Kilpatrick, dvide- 
szimts dvieju metu tėvo, buvo 
užmusztas kai jo tėvo automo
bilius nulėkė nuo vieszkelio ir 
apsivertė ant English-town- 
Jamesburg vieszkelio in Mid
dlesex apygarda. Sūnelis asz
tuoniolikos menesiu amžiaus 
Vincas jaunesnysis buvo ant 
sykio užmusztas.

Tėvas, jo žmona, dvide- 
szimts metu amžiaus Grace ir 
kitas sūnelis, trijų metu am
žiaus Ralph, buvo nuveszti in 
ligonine del mažu sužeidimu. 
Visi yra isz North Keansburg, 
N. J. Su jais važiavo ir Panele 
Evelyn Donnelly, devyniolikos 
metu amžiaus, isz Port Mon
mouth. Ir ji buvo nuveszta in 
ligonine nors ji buvo tik su- 
kriesta.

DU KAREIVIAI
PAKARTI

AGANA, GUAM. — Du juo
dukai Amerikiecziai, kareiviai 
buvo surasti kalti ir buvo pa
karti, sulyg Guam Salos insta- 
tymais, už nužudinima baltos 
slauges Ruth Farnsworth.

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Robert Burns isz Spo
kane, Washington, ir dvide- 
szimts penkių metu amžiaus 
Herman Dennis buvo pakarti. 
Herman Dennis isz Calvert, 
Texas nuėjo ant kartuvių vis 
gindamasis ir sakydamas kad 
jis yra nekaltas.

Panele Farnsworth, slauge 
ir gražiausia mergina ant 
Guam salos buvo užpulta, isz- 
niekinta ir nužudyta Gruodžio 
(Dec.) vienuolikta diena, 1948 
metuose.

Kareiviai Burns ir Dennis 
buvo tuojaus suimti ir ne tik 
intarti, bet ir rasti kalti už ta 
baisia žmogžudyste. Jiedu du 
kartu kreipėsi in augsztesni 
teismą ir už tai teismo nu
sprendimas buvo taip atidėtas, 

suvoliotas.
Treczias juodukas kareivis 

buvo teipgi intartas ir nuteis
tas, bet vėliau Prez. Harry 
Trumanas jo pasmerkimą mir
ties bausme permaine in iki gy
vos galvos in kalėjimą, nes 
Prez. Trumanas sake kad ne
buvo gana tikru priparodini- 
mu kad jis tikrai buvo kaltas. 
Jis yra pakarto Dennis pusbro
lis, trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Calvin.

Ju advokatas kreipėsi in 
Prez. Eisenhoweri juodu isz- 
gelbeti, bet Prez. Eisenhoweris 
nesutiko, sakydamas kad teisė
jas kuris ta j u byla sprendė, 
žinojo ka jis dare.

Nužudyta slauge, dvide- 
szirnts septynių metu amžiaus 
Panele Farnsworth buvo isz 
San Francisco, California ir ji 
buvo sužieduotine Saržento 
Sterling McGinnis, isz Glen 
Falls, Ohio, kai ji buvo taip 
žiauriai nužudyta.

28 ŽUVO
Traukinys Suvažinėjo

CAIRO, EGIPTAS. — Egip- 
tiecziai buvo susirinkę pasvei
kinti savo Prezidentą Maha- 
med Naguib, ir per ta triuksz- 
ma niekas neiszgirdo prava- 
žiuojanezio traukinio. Tas 
traukinys užmusze dvide- 
szimts asztuonis žmones ir su
žeidė penkis.

Nelaime atsitiko Kafr ei Za- 
yat statyje, tarp Cairo ir Alex
andria.

Generolas Naguib net apsi- 
aszarojo kai iszgirdo apie ta 
baisia nelaime. Jis insake kiek
vieno žuvusio szeimynai pa- 
siunsti po penkios deszimts 
svaru — apie szimta keturios 
deszimts trys doleriai musu pi
nigais.

Cairo-Alexandria greito 
traukinio inžinierius buvo su
laikytas. Jis teisinasi kad nie
kas nebuvo jam praneszes, kad 
tiek žmonių buvo ten susirinkę 
ant geležinkelio rieliu. Trau
kinys tenai nebutu visai susto
jęs. Inžinierius sako kad jis tu 
žmonių visai nei neinate del 
rieliu užsisukimo prie pat tos 
stoties.

Visi žmones buvo susirinkę 
prie Prezidento traukinio, ji 
pasveikinti, kad jis pasekmin
gai nuvertė nuo sosto Karalių 
Farouk, Pirmaji, kuris buvo 
savo žmones isznauduojes ir 
visa kraszta buvo paskandinęs 
skolose.

Prezidentas Mohamed Na
guib tankiai važinėjo po savo 
kraszta geriau su savo žmonių 
reikalais susipažinti.

BUVUSIO SOVIETU 
DIDŽIŪNO SZEIMY-

NA SIBIRE
NEW YORK, N. Y. —

Amerikos Radijo Žinių kom
panija pranesza kad, isz Ber
lyno ateina patikrintos žinios, 
kad buvusio Sovietu Rusijos 
slapta policijos vado, Beria, 
visa szeimyna, gimines ir drau
gai dabar randasi Sibire.

Kai Sovietu slapta policijos 
vadas Lavrenty Beria buvo in
tartas ir suimtas ir galutinai 
nugalabintas, tai visi jo gimi
nes, visa jo szeimyna ir net jo 
draugai buvo iszveszti in Sibi- 
ros szaltuosius krasztus in isz- 
tremima.

Romnęy Wheeler, Amerikos 
radijo kompanijos korespon
dentas, Berlyne, pranesza kad 

daugiau kaip keturios de
szimts tokiu buvusio slaptos 
policijos vado, Beria, giminiu 
ir draugu dabar randasi Sibi
re. Jis sako kad jo žinios yra 
isz tikru szaltiniu.

DVI STUDENTES 
ŽUVO

• (Tasa Nuo 1 Puslapio)

liai susikūlė ant vieszkelio 
apie dvidėszimts penkios my
lios nuo Baton Rouge miesto. 
Sužeistųjų tarpe yra du futbo
lininkai.

Žuvusios studentes buvo 
dvidėszimts metu amžiaus 
Jackie Pollozzi, isz New Or
leans ir dvidėszimts vieno me
to amžiaus Mary Ann Krebs, 
isz Pascagoula Miss. Jie jau 
ėjo paskutini mokslo meta ir 
butu baigusios universitetą szi 
pavasari.

Toje nelaimėje buvo sužeis
ti dvidėszimts dvieju metu am
žiaus George Brancato ir teip
gi dvidėszimts dvieju metu 
amžiaus Charley Oakley. Jie 
yra futbolininkai. Kiti sužeis
ti: Danny Orsak, teipgi to uni
versiteto studentas, ir Ponai 
Richard E. Butler isz Vaszing- 
tono.

BOWIE, TEXAS. — Penki 
žmones žuvo kai du automobi
liai susikūlė ant vieszkelio ne
toli Bowie miesto. Žuvusiuju 
tarpe buvo keturi isz vienos 
szeimynos. Žuvusieji: keturios 
deszimts metu amžiaus Her
man Whitecotton jo žmona ir 
jųdviejų du sūneliai ir J. O. 
Peters, antro automobiliaus 
draiverys.

PASZAUTAS
SALIUNE

■j,—
POTTSTOWN, PA. — Tris- 

deszimts dvieju metu amžiaus 
Earl Batchelder isz Grater - 
ford buvo paszautas in peti, 
saliune netoli Rahns.

Schwenksville policijos vir- 
szininkas Theodore H. Berry 
sako kad trisdeszimts metu 
amžiaus Troy Lee Christy ku
ris gyvena in Rahns vieszbuti 
paszove Batchelder in Jo-Ells 
saliuna. Policijantas Berry sa
ko kad Christy nuėjo in savo 
kambarį in ta vieszbuti, pasi
ėmė revolveri ir sugryžo kai 
saliuno savininkas jam neda
vė daugiau gerti nes jau buvo 
per vėlu. Batchelder buvo pa
szautas kai jis artinosi prie jo 
ir norėjo isz jo ta revolveri at
imti. Kiti kostumeriai ji grei
tai nustvėrė ir atėmė isz jo ta 
revalveri. Jis buvo patupdin- 
tas in Montgomery apygardos 
kalėjimą ir dabar bus kaltina
mas už turėjimą revolverio be 
pavelinimo ir už norėjimą nu
žudyti kita žmogų.

TAFT-HARTLEY
INSTATYMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ar paaukoti, kur tik ir kam tik 
jie nori.

Reiszkia unijos vadas nega
lėtu nutarti remti viena ar ki
ta politine partija per rinki
mus su darbininku pinigais, 
kaip dabar daroma. Kaip dar
bininku unijos taip ir bet ko
kios nepalitines draugystes va
dai neturi jokios teises remti
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bet kuria politine partija, nes 
tos unijos ar tos draugystes 
nariu tarpe randasi ir Republi- 
konu ir Demokratu ir kitokiu 
partijų žmones.

Szitie Prez. Eisenhowerio 
patarimai baisiai nepatinka 
mainieriu bosui, John L. Lewi- 
sui, kuris, pasziepdamas pasa
kė kad jis ant jokiu permainų 
nesutiks, kad jis nori kad tas 
Taft-Hartley instatymas butu 
visiszkai panaikintas, nes jis 
tinkams tik vergams.

Bet laime, kad ežia Lewisas 
negali už visus mainierius kal
bėti, nes kiekvienas darbinin
kas, ar jis butu mainierys ar 
fabrike dirbtu, turi pilna teise 
balsuoti, kaip jis mato ir su
pranta, o ne kaip koks kurios 
unijos bosas nori.

Mes ta Taft-Hartley insta- 
tyma pilnai nesuprantame ir 
nenorime savo nuomones ki
tiems kiszti, bet mes tiek sako
me, kad visiems bus in sveika
ta, jeigu visi mes, nesikarsz- 
cziodami, visa ta klausima isz- 
tirsime ir kas gera pasiliksi
me, o kas bloga iszmesime.

REIKALAUJA DAU
GIAU POLICIJANTU

Moterims Pavojus Ant 
Miesto Ulycziu

READING, PA. — Dvylikos 
moterų delegacija, atstovau
damas Readingo Moterų Kliu- 
ba, atsilankė in miesto tarybos 
mitinga ir inteike savo parei- 
kalavima kad miesto taryba 
pampintu daugiau policijantu 
ar kad prižiuretu kad tie poli- 
cijantai savo sargybos darba 
geriau atliktu.

Jos priparodino kad in pas
taruosius du menesius daugiau 
kaip puse tuzino moterų, mer
ginu ir mergaieziu buvo žuliku 
niekszu ir vagiu užpultos ant 
miesto ulycziu.

Gal tiesa, kad beveik kiek
vienam miestui reiketu dau
giau policijantu. Bet kas svar-

Nori Tapti Piliete Amerikos

Jack Crisci ir jo Japone 
žmona, May, in Los Angeles 
miestą Californijoje turi 
daug bėdos. Amerikos val
džia yra pasakius kad ji turi 
iszvažiuoti isz Amerikos 
priesz Kovo vienuolikta die
na, nes ji buvo pirma syki 
apsiženijus su Amerikiecziu 

biau ir kas butu galima daug 
greieziau padaryti, tai polici
jos visa tvarka permainyti.

Per daug musu policijantu 
su automobiliais eina savo sar
gyba. Jie sau važinėja po uly- 
czias ir jokiu budu negali ma
tyti kas darosi ulycziu kam
puose, tarp muru, tarp duriu, 
užstulpu, už medžiu ir szesze- 
liuose.

O isz kitos puses, žulikas, 
niekszas kuris tykoja ant ku
rios moteries užpulti, ar kuri 
sztora apvogti, labai greitai 
gali užmatyti policijos auto
mobiliu ir palaukti kol jis pra
važiuos.

Pestinis policijantas daug 
daugiau mato, daug daugiau 
girdi, ir daug geriau su visais 
savo apylinkėje susipažinsta, 
ir tokio policijanto vagiai la
biau bijosi.

Žinoma, reikia ir policijantu 
su automobiliais, kad jie galė
tu vytis tuos vagius ir žulikus 
kurie stengiasi su automobiliu 
pabėgti. Bet tokie policijantai 
turėtu tik toki darba ir dirbti, 
laukti kol juos pestinis polici
jantas paszaukia. Ir tokiu va
žiuotu policijantu daug mažiau 
reiketu, miestui daug mažiau 
kasztuotu ir visiems žmonėms 
daug saugiau butu.

Ir ar nebutu daug geriau 
jeigu kas kitas kutu paskirtas 
rinkti tuos penus ir penktukus 
isz tu “meteriu”, kur draive- 
riai turi užsimokėti už savo au
tomobiliaus “randa” del va
landos ar del pusvalandžio? 
Mums iszrodo, kad ežia ne po
licijanto darbas. Policijantas 
nėra kolektorius.
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jurininku vien tik del to kad 
ji galėtu ežia atvažiuoti. Jos 
vyras Jack Crisci sako kad 
jeigu jo žmona bus iszvary-r 
ta isz Amerikos tai jis su ja 
ir su jųdviejų dvejais vaiku- 
eziais, dvieju metu Kath
leen ir vieno meto Deborah 
važiuos in Formosa Salas. z

Dabar iszrodo kad musu, po- 
lici j autams daug labiau rupi 
sueziupti nabaga draiveri, ku
ris gal ir netyczia pravažiuoja 
pro rauduona szviesa, ar per 
ilga savo automobiliu kur nors 
uždraustoj vietoj palieka, ne
gu sueziupti tokius niekszus, 
vagius ir kitus žulikus. Szian- 
dien policijantas nesziojasi su 
savimi daugiau “tikietu” del 
automobiliu, negu kulku dęl 
savo revolverio.

Ir ežia paežius policijantas 
negalima per daug kaltinti, nes 
jie taip daro, kaip ju virszinin- 
kai jiems insako.
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Uncle Sam Says

In these critical times defense at 
home and in the field is everybody’s 
job. A most important part of that job 
is maintaining the economic strength of 
America. That’s a patriotic job every 
American can perform. Series Ė De
fense Bonds are now a better buy than 
ever before. ? Simply hold those matur
ing E Bonds for another 10 years and 
you will be better able to buy that home, 
to educate the young ones, or to retire. 
It’s as easy as that. U. 5. Trtaiurr Dipartmtt
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