
V. L. BocikowskI, Editor and K^r.MAHANOY CITY, PA. GEGUŽIS, PETNYCZIA 30, 1947 (MAY, FRIDAY30, 1947)No.43 / «NTEBK» . r THK 'MABABOI CUT, PA., \ 
\POBT.UVF1CR 4 I 8ICOSD CL.88 MAIL MATTIHj

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZT1S “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA 1R PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metama;
Kitose Vieszpatystese $6.00 Metams; $3.50 Vi Metama

4 SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U.

Į ................................................ .........
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY ŠAULE (SUN) 

PUBLISHED EVERY TUESDAY ANO FRIDAI 
----- :----

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: Uiii|ed States, $5.00;
% Year $3.00; Foreign Countries $6.00. Advej, Rates on Application

1

58 METAS

48 NACIAI PAKARTI
Isz Amerikos
Del Vieno Dar
bininko 1,200

Be Darbo
DETROIT, MICH. — Chrys

ler Automobiliu Kercheval 
fabrikas ana sanvaite užsida
rė už tai kad iszkilo nesusipra
timas tarp vieno boso ir vieno 
darbininko. Bosas už ka ten.
iszbare darbininką, darbinin
kui nepatiko, jis nuėjo in uni
jos ofisus ir pasiskundė. Ta 
diena szeszi szimtai darbininku 
paliko savo darbus ir iszejo na
mo. Del tu szesziu szimtu dar
bininku, kiti szeszi szimtai ant 
antro szipto negalėjo dirbti.

Po viso to paaiszkejo kad tas 
darbininkas buvo tikrai kal
tas; visi viens kito atsiprasze 
ir gryžo in darba. Bet jau visi 
tie darbininkai prarado vienos 
dienos uždarbi, visiems jau bus 
mažiau algos. Ir visai už dyka 
tokie straksejimai ir savo ga
lybes parodymai.
i —------ -

NužudeNaszle 
Ir Save

[ ■ ,—
BOSTON, MASS. — Mrs. 

Rebecca Simon, 56 metu am
žiaus turtinga naszle buvo ant 
smert nuszauta savo ofisuose 
prie vietos kur arkliukai lenk
tyniauja, Suffold Downs. Ed
ward Shames, 39 metu amžiaus 
žmogus ir jos mirusio vyro gi
minaitis ja nuszove kai jiedu 
gusiginczino už 15,000 doleriu. 
K

Jiedu jau seniai nesutiko ir 
tankiai badavuosi. Kai ponios 
Rebecca Simon vyras pasimi
rė, Edward Shames tikėjosi 
kad jis gaus nors dali to biznio, 
kuri nabaszninkas vare, bet 
naszle Rebecca Simon visa biz
ni pasisavino ir vede geriau ne
gu jos vyras. Už tai ir iszkilo 
ta nesantaika, kuri užsibaigė 
su žmogžudyste ir savižudyste.

“CIO” Unija 
Stiprėja

r —
WASHINGTON, D. C. —

Eina gandai kad Telefono Dar
bininku Unijos rengiasi insira- 
szyti in CIO Unija ir taip suda
lyti viena galinga darbininku

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Blaivininkui
Nepatinka

Senatorius Arthur Capper 
82 metu amžiaus Republiko- 
nas isz Kansas, pradėjo savo 
vaju varyti priesz sznapso ir 
degtines pagarsinimus. Jis 
sako kad tie pagarsinimai 
yra neteisingi, kai jie garsi
na kad sznapsas gardus, kad 
visi mokyti ir augszti žmo
nes geria toki ar toki sznap
sa. Jis taipgi sako kad tie pa
garsinimai daug žmonių taip 
sugundo ir privilioja, kad 
jie ima gerti, nors pirmiau 
visai in burna sznapso ne 
eme.

Gal Senatorius kiek ir tie
sos ežia pasakė, nes dabar, 
jeigu mes tikėsime pagarsi
nimams, tai visi geria ir var
iuoja sznapsa ir tik mulkiai 
nemoka maukti. Mes dau
giau apie tokius pagarsini- 
nimus norėtume pasakyti: 
Mes negalime suprasti ka 
bendro turi pusnuoge mergi
na ant sznapso pagarsinimo. 
Ar tai reiszkia kad tik pus
nuoges merginos ta sznapsa 
geria, ar kad, jeigu mergina 
ar moteris ta sznapsa gers 
tai ir ji bus tokia graži ir vi-' 
liejanti kaip ta pusnuoge 
mergina, o gal reiszkia kad 
jeigu žmogelis to sznapso ke
lis stiklelius iszmauks tai 
sau tokia drauge susiras.

Mes isz patyrimo galime 
pasakyti kad nei vienaip nei 
kitaip nebūva, nes mes ke
lias moterėles patinstame 
kurios kelias to sznapso bu
teliukus iszgurksznavo, o 
nei jos gražesnes nei meiles
nes, tik gal vis labiau suru- 
go. O ir mes to sznapso raga
vome ir maukėme, o vis to
kios paneles kaip tie pagar
sinimai rodo nesutikome.

MAŽO VAIKO 
UŽKLAUSIMAS

Vaikas — Mamyte, kodėl 
musu tėvelis turi ant galvos 
taip mažai plauku?

Mama — Nes tavo tėvelis 
daug mansto, mano vaikeli.

Vaikas — Ar, taip! O tu 
mamyte, kodėl turi tiek 
daug?

Policija Rado Du Anglai 
Lavona Upeje Kareiviai

NEW YORK, N. Y., —
Per rinkimus New York mieste 
penki ar szeszi menesiai atgal 
vienas žmogus buvo nužudytas 
už tai kad jis politikierių parti
ja prieszinosi. Kai policija pra
dėjo tardinet visus politikie
rius ir tuos kurie tiems politi
kieriams dirba, vienas rinkimu 
kapitonas dingo ir niekas neži
nojo kur jis dingo. Jo vardas 
buvo Anthony Lagana, kuris 
prižiūrėjo rinkimus toje vieto
je kur Joseph H. Scottoriggio, 
prieszingos partijos kapitonas 
btivo taip apdaužytas ir šu- 
musztas kad jis pasimirė.

Kongresmono Vito Marcan- 
tonio pagelbininkai ežia buvo 
kalti, bet pats Kongresmonas 
savo rankas nusimazgojo ir už
sigynė kad jis nieko nežinąs.

Dviemis dienomis po tos 
žmogžudystes Kongresmono 
Marcantonio partijos rinkimu 
Kapitonas taip dingo, kad ro
dos ji žeme butu prarijusi.

Dabar, už penkių menesiu, 
policija rado lavona upeje. 
Daktarai pripažinsta kad lavo
nas upeje buvęs mažiausiai tris 
menesius ar daugiau. Policija 
tuojaus peržiurėjo visus savo 
rasztus ir paveikslus ir paskel
bė kad tas lavonas yra Antho
ny Lagana, Kongresmono Mar
cantonio partijos kapitonas.

Policija sako kad visi tyri
nėjimai priparodo kad Antho
ny Lagana save nusiskandino.

Valstijos advokatas dabar 
kreipiasi in Kongresą ir praszo 
kad visas teismas ir tardymas 
butu isz naujo pradėtas. Jis sa
ko kad jis dabar turi nauju 
svietku ir daug labai svarbiu 
žinių, kurias jis niekam negali 
paskelbti be teismo.

Miesto mayoras O’Dwyer 
nieko nesako ir pasiteisina kad 
jis vis ne viską žino apie szitus 
dalykus.

Valstijos advokatas sako 
kad, kai velionis Anthony La
gana buvo patrauktas in teis
mą kad jis pasakytu viską ka 
jis žino apie tuos nelemtus rin
kimus ir apie nužudyta Scotto
riggio, Anthony Lagana nieko 
nesake ir visai nenorėjo valsti
jos advokatui padėti. Paskui, 
kai jis buvo paleistas, jis pra
dingo. Dabar jo lavona rado 
upeje, kur jis tris ar daugiau 
menesiu iszbuvo.

PLATINKI!!
“SAULE”' -ai

PLATINKI!!

Nužudyti
ATHENS, GRAIKIJA. — 

Graiku laikraszcziai pranesza 
kad du Anglijos kareiviai buvo 
sukilėliu užpulti ir nužudyti, 
apie keturios deszimtys myliu 
nuo Bulgarijos rubežiaus. Ži
nios atėjo isz Alexandroupolis 
Thrace ir paskui Graikijos mi
nisterija patvirtino tas žinias.

Szitie Anglijos kareiviai la
vino ir mokino Graikijos karei
vius. Iki sziol Komunistai ne
užsipuldavo ant Anglijos ka
reiviu, nors j u baisiai neapken
tė, bet dabar iszrodo kad ežia 
prasidės kautynes ir viens ki
tam atkerszinimas.

Anglijos valdžia nieko nesa
ko, nes valdžia nieko tikro apie 
tai nežino. Bet galima tikėtis 
kad ne tik kariszka valdžia, 
bet ir namine valdžia pareika
laus pasiaiszkinimo, atsipra- 
szymo ir atlyginimo.

Graikijoje dabar gali iszkil- 
ti tokis atsikerszinimas kaip 
dabar randasi Palestinoje tarp 
Žydu ir Anglu.

Francuzijoje 
Straikos

PARYŽIUS, FRANCIJA.—• 
Premieras Paul Ramadier pasi 
rasze ant Bylos ar Instatymo, 
kuris privers darbininkus dirb
ti ir uždraus straikuoti, nes tas 
instatymas inves kariszka val
džia Francuzijoje, jeigu darbi
ninkai nutars straikuoti.

Nepaisant to instatymo, Uni
jų Vadai iszszauke straikas Se- 
redoj. Gazo ir Elektros Darbi
ninkai pirmutiniai pradėjo 
straikuoti. O kai jie sustrai- 
kuos tai beveik visi kiti nega
les dirbti'kad ir norės.

Premieras Ramadier sako 
kad kai tik straikos bus isz- 
szauktos tai visi darbininkai 
tuo paežiu sykiu bus paimti in 
vaiskia po kariszka valdžia ir 
po mirties bausme turės gryžti 
in savo darbus.

Krikszczioniu Kataliku Uni
jos isz pradžios nesutiko strai
kuoti, bet norėjo tik viena va
landa sustoti dirbę, kad paro
džius fabrikantams ir valdžiai 
savo galybe, ir paskui tik už 
deszimts dienu tikras straikas 
iszszaukti. Bet paskui ir szitos 
unijos sutiko iszszaukti strai
kas.

' * -

Už Žmogžudystes 
Papildytas Įinz 

Vokietijoje,
Oliver Terening, 16 Metu, Nu
szove Keturis Savo Draugus Im- 
ley City, Mich.; Duobkasiai Prie 
Lake View Kapiniu Straikuoja 
Cleveland, O,; Churchill Ragino 
Sutverti Europos T. Sanjunga

Albanija Pa- 
szalina Priesz

Komunistus
ROME, ITALIJA. — Isz 

Italijos ateina žinios kad Al
banijos Premieras Enver Hox- 
ha iszleido insakyma paszalin- 
ti isz valdžios visus tuos kurie 
prieszinasi Komunistams, ir 
kurie neparodo savo isztikimy- 
be Rusijai. Žinios ateina per 
Ryma isz Tirana miesto.

Szitokis drąsus ir kersztin- 
gis yra daromas parodyti Ko
munistu jiegas ir galybe Alba
nijoje. Dauguma Albanijos 
žmonių dabar baisiai nusiminė 
ir net iszsigando kai dažinojo 
apie Amerikos nusistatymą 
stoti Graikams in talka ir in 
pagelba. Jie dabar nujauezia 
kad jiems bus riestai, nes Ame
rikos vardas yra tenai galin
gas.

Isz kitos puses, daug Albani
jos tautiecziu ima pykti ir rū
gėti kad j u krasztas yra Rusi
jos pavergtas ir kad Albanie- 
cziai yra Stalino tarnai ir pa- 
dupezikai. Komunistiszka val
džia iszleidžia tukstanezius in- 
statymu, visus stramužina ir 
stumdo, ivargp ir muczina, bet 
jokios pagelbos neduoda. Al
banijos žmones per savo radi
jus ir per slaptai nusipirktus 
užsienio laikraszczius dažinojo 
kad ir isz Amerikos jie negali 
jokios pagelbos ar paszelpos ti
kėtis tol, kol tenai Komunistai 
valdys.

Albanija yra Graikijos Su
siedas, ir už tai Albaniecziai 
vis turi vilties kad Amerika su-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LANDSBERG, VOKIETIJA. — Ameri
kos Kariszkas Teismas apsodino keturios de
szimtys asztuonis Nacius ir juos pakorė. Tai 
iki sziol didžiausias skaiezius prasikaltėliu būti 
apsūdytu vienu sykiu su mirties bausme.

Visi tie Naciai buvo kaltinami ir sudinami 
už žmogžudystes papildytas belaisviu lageryje 
prie Linz miesto, kur daugiau negu 700,000 ne
kaltu belaisviu buvo iszžudyta.

Landsberg kalėjime, kur pats Hitleris ka
daise buvo kalinys ir pradėjo raszyti savo kny
ga ‘‘Mein Kampf,” trys Amerikiecziai pakorė 
pirma diena dvideszimts-du Naciu, o ant ryto
jaus dvideszimts-szeszis.

Vienas Nacis, Otto Kaufman, atsiriszo sa
vo rankas ir nusistvere už virves virsz jo gal
vos ir stengėsi iszšigelbeti, Visi kiti drąsiai 
ir net iszkilmingai užlipo ant kartuvių, pasakė 
kelis atsiskyrimo žodžius, pirm negu virve bu
vo jiems užmauta.

Pirm negu szitie Naciai, žmogžudžiai, buvo 
pakarti, du Lenkai benamiai, kurie buvo apsū
dyti už žmogžudyste ir moterų iszniekinima, bu
vo tame kalėjime suszaudyti. Ju vardai: Ja- 
roslaw Werbinski ir Richard Wilk, Abudu 
dvideszimts metu amžiaus.

Szito kalėjimo kieme nelaisviai turi savo 
darža, kur jie augina visokiu daržovių. Visi 
jie tuo laiku dirbo darže kai tie Naciai buvo pa
karti. Isz viso ežia yra 565 kaliniu; 140 isz ju 
laukia tokio paties likimo, nes jie yra apsūdyti 
mirties bausme už žmogžudystes ir skerdynes,

Naciai turėjo proga iszsiteisinti. Jiems
(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Kas Girdėt
Turkai praszo ir reikalauja 

kad jiems 'butu pasiunsta dau
giau kariszku ginklu negu 
maisto. Jie sako kad ginklai 
jiems daug labiau reikalingi, 
jir ------ -----------

Visam svietui gresia pavo
jus: s:: i

Isz Vokietijos, kur žmones 
badauja jiegos silpnos, žmones 
be darbo ir fabrikai tuszti.

Isz Prancūzijos, kur viskas 
pasžieJiszkai 'brangu, darbi
ninkai nerimauja, ir visiems 
maisto trumpa.

Iszi- Italijos, kur duonos 
trūksta, valdžia nepastovi, 
straikos kamuoja, ir fabrikai 
dykuoja ar straikuoja.

Isz Szventos Žemes, kur Žy
dai vieuns priesz kitus kursto, 
kur aliejaus sauliniai kaip kau
las tarp’ szuniu, kur tikėjimas 
žmones skaldo, kur badas ir 
perteklius kamuoja ir erzina 
žmones.

Isz Korėjos, kur Rusijos ir 
Amerikos armijos stovi viena 
priesz kita su atprovintais, ka? 
rabinais.

Isz Kinijos, kur jau dabar 
paskelbtas žut-butinis karas 
priesz Komunistus, Rusijos pa- 
dupczikusiį . , .■ j
Isz paczios Rusijos, kur viesz- 

patauja neapykantai Ameri
kai./.

Isz Amerikos, kur tokie pra- 
sziszokeliai kaip Henry Wall
ace žmones kursto ir klaidina.

Kai užsienio ministerial su
sirinks Londone, tai tada gal 
aiszkiai pamatysime kiek jie
gos ir drąsos turi tie Rurskiai. 
Nes, kiek dabar galima Pažino
ti, tai Amerikos atstovai ežia 
ilgai nesiderins ir nesiginezys. 
Jie Rusijos delegatams ir at
stovams stacziai ir trumpai pa
rodys ir pasakys kas yra reika
laujama. Jeigu Rusija nesu
tiks, tai konferencija bus ta pa- 
czia diena baigta.

iSzvedijos valdžia buvo pasi
rengus daug visko pasiunsti in 
Graikija. Bet Graikijos valdžia 
nesiskubina dayrti bizni su 
Szvedais. Graikai sako jiems 
bus daug-geriau ir patogiau da
ryti bizni su Amerikiecziais, 
kai Amerikos valdžia duos 
jiems ta parama, paszelpa ir 
paskola.

Daugiau negu puse visu 
kviecziu ir javu kuriuos Ame
rikos valdžia ketina iszsiunjsti 
in užsieni, eis tiems krasztams 
kurie priesz mus kariavo per 
kara: Vokietijai, Austrijai, Ja
ponijai ir Korėjai.

Idant vaikai nesirgtu inval
idomis nervu ligomis, tai moti
nos privalo prisilankyti sekau ■ 
ežiu taisyklų.

Reikia saugoties, idant kū
dikėlis neiszkritsu isz vyges, 
arba neiszpultu isz ranku ka
dangi nuo smegenų sukrėtimo 
kuri aplaiko kūdikis puolant, 
jis gaili pasilikti ne byliu, kur- 
czių, suparalizuotu ir sirgti in- 
vairiomis nervu ligomis. ■

Per visa penėjimo krūtimi 
laiku “negerti jokiu svaiginau 
cziuju gėrimu, tai yra ne degti
nes ne alaus, ne vyno, kadangi 
visuose tuose gorimuose atsi
randa nuodai, o nuodai, pereja 
in kūdikio maista, iszszaukia 
pas kūdikėlius ne miega ir in-

vairius nervu ligos apsireiszki-1 
mus. ’ ’

Stengties, idant kūdikis ge
rai miegotu. Miegas smege
nims yra tuomi pat, kaip mais
tas kunui. Pripratinti kūdikėli, 
idant jisai miegotu nesupam. 
Ne migdinti ji jokiais užinig- 
daneziais vaistais. Kūdikėlis 
turi miegoti kuoilgiausiai. 
Dvieju, trijų ir tetveriu metu 
vaikas turi miegoti pusantros 
valandos per diena ir 12 vai, 
nakezia. Nuo penkių iki de- 
szimties metu vaikui pridera 
miegoti nuo 8 valandos vakaro 
iki 7 valandai isz ryto.

Ne reikia, per daug linksmin
ti kūdikėli, kas valandėlė ji 
sznekindami ir rodydami jam 
invairius vis naujus daiktus. 
Kuomet pradeda kalbėti, ne 
reikia jam uždavinėti visokius 
klausymus. Geriausiai yra, 
kuomet mažutis vaikutis pats 
sau žaidžia ir kalba, kada jisai 
nori. Vaiko smegenys ir be to 
gerai dirba ir greitai nusilpsta.

Jokiu budu neprideda kūdi
kiams ir vaikams duoti degti
nes, vyno, alaus ir kitu svaigi- 
uaneziuju gėrimu. Tokie gėri
mai užlaiko savyje nuodus. Pa- 
baltyti lengva kava ir arbata 
suaugesni vaikai gali ger’j, bet 
ne perdaug tankiai. Sveikiau
sias vaikams gėrimas yra van
duo ir pienas. Iki dvieju metu 
vaikui gerai yra ne duoti ir mė
sos.

Nilo pirmu metu gyvenimo 
pridera laike gulėjimo prides- 
t.yti vaikus prie laikymo ran- 
kucziu ant virszaus užkloties 
(kaidros), o ne apaezioj. Tokiu 
budu vaikai nepripranta prie 
bovijimosi su savo kurni, kas 
labai blogai veikia, kaip ant 
kūno, taip ir ant vaiko proto..

Ne leisti niekam gazdinti 
Vaikus per staigu riktelejima 
per pasakojima baisiu 'baisiau
siu pasakų, o ypacz per persi
rengimą in invairias baisės 
baidyklas. Pergazdinti vaikai 
gauna drebuli, kuris kankina 
paskui juos per visa gyvenimą, 
arba nuo to laiko pastoja labai 
nerviszkais, tai yra jie buna la
bai ne ramus ir greitai už maža 
nieką supyksta. Keliu menesiu 
kūdikis pridera pripratinti 
prie to, idant jisai nesibijotu 
pasilikti vienas tamsioje grin- 
ežioje.

Ne leisti vaikams vargint 
kates, mažyczius iszuniukus ir 
kitus gyvulėlius, nes iszto jis 
pripranta prie 'blogo ir kenks
mingai susierzina.

Su vaikais reikia pasielgt 
gražiai ir iszmintingai. Visuo
met reikia turėti kantrybe. Ne 
kuomet nepridera be jokio rei
kalo vaikus muszti, juos bau- 
gyti muszimu.

Kaip tik motinos patemins 
pas savo vaikus kokius nors 
nervu ligos apsireiszkimus 
kaip tai, nemiega tvirta, nera
mumą, drebuli ir tam panaszus 
turi be jokio atidėliojimo 
kreipties prie gydytojo.

BALTAS :: ::
:: :: VILKAS 

*•**♦**♦**♦**♦**♦**♦*****♦**♦♦♦♦*♦♦♦♦♦'

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

bakūžes langeliuose žiburiai, 
naktis taps da tamsesne, ir vėl 
vilkai slenka prie tvartu.

“Alkanuose bado metuose 
vilkai bėginėja po laukus gau
jomis: kartu po dvylika. O su 
jais tryliktas vilkas, baltas. 
Apie dvylika, pilki laibakojai, 
perkore, inbruktomis tarpko- 
jin uodegomis, o tryliktas bal
tasis vilkas, stipriomis, lanks- 
cziomis kojomis; jo uodega 
minkszta ir stora kaip szluota..

“Baltasis vilkas kaip vadas, 
vedžioja pilkuosius vilkus in 
kaimus ir tikrai nurodinėja, 
kur silpnai pastatyti ir užda
ryti tvartai, kuriuose guli ir 
glaudžiasi nuo žiemos szalczio 
avys, kur karves, kur arkliai.

“Ir nutyla kaimu szunys, pa
jutę artejanezia vilku gauja su 
baltuoju prieszaky, ir lenda in 
prieangius, po tvoromis, arba 
in kluonus, kur sukrauti tuszti 
vežimai. Ir žmones užmiega 
kietu sunkiu miegu, kuomet ar
tėja prie kaimo baltasis vilkas 
su savo pilkaisiais draugais. ’ ’

Taip sako keista baszkyru 
legenda.

“O kuomet isztuszteja kluo
nai ir tvartai, alkani žmones 
suvalgo avis arba iszparduoda 
jas pirkliams, ir nuveda szie, 
turtingieji, vis karves ir ark
lius in savo tvirtus tvartus ir 
kluonus, kur vilkas neinlys ir 
kuriuos naktimis sergsti gin
kluoti szautuvais ir lazdomis 
žmobes, vargas tuomet pilkie
siems vilkams. Valkiojasi jie 
po laukus ir miszkus, ir tauk- 
szi ju dantys alkanuose nas
ruose. Ir da aiszkiau spindi jn 
akyse nežinia kieno inžiebtos 
žvakes. Tuomet ir žmogui pa
vojinga juos sutikti.

“Slankioja alkani pilkieji 
vilkai po laukus ir piauniasi 
tarpe saves isz pykezio. Ir nuo
stabus daiktas invyksta: už
puola Visa dvylika vilku baltą
jį trylikta vilką, papiauna, su
drasko ji ir numalszina savo 
žveriszka mada. Užpuola pil
kieji vilkai baltaji, o szis ra
miai leidžia save sudraskyti 
draugams. Ir bėgti nebando, ir 
atsikrimsti nedrysta, o ramiai 
tampa žveriszka auka. Pat A! 
teveliąs insako baltajam vilkui 
atiduoti savo kana, kad paso
tinus alkanus žvėris. Siunczia 
Allachas baltaji vilką pilkie
siems draugams, kad juos ve
džiotu in kaimus ir nurodinėtu 
kur galima maisto susirasti, o 
kuomet isztuszteja tvartai, in
sako Allachas baltajam vilkui 
pasiaukuoti pilkiesiems drau
gams.”

Taip sako senoji baszkyru 
legenda.

O szia sena ir keista legenda 
isz amžių tamsos seka ne ma
žiau sena ir keista kita legenda 
apie seneli Taviliara, nežinomo 
kaimo baszkyra.

“Niekas nežino ir nesužinos, 
kur ir kada gyveno Tavilianas. 
Gyveno ramiai, pildo Korano 
nuostatus, vaiksztinejo mecze- 
ten poteriautu. Ir atsitiko taip 
anuose senuose laikuose, kuo
met gyveno Tavilianas. Baisus 
buvo badas žemeje, ir pradėjo 
žmones mirti nuo invairiu ligų. 
Suvalgė žmones javus, grūdus, 
suvalgė gyvulius net savo aik- 
liuju žirgu negailėjo.

“Didis anuose metuose bu
vo žeme je badas! Visa žeme ba
davo! Vasara iszdžiuvo visi 
szaltiniai, ir upeliai, ir upes nu
sekė. Ir saule ritosi dangum 
viską degindama, kaip raudo
nas karalius-kankintojas. Isz- 
džiuvo javai, nuvyto žoles. 
Miszkus užpuolė dideli, raudo
ni kirminai, užpuolė ir sunaiki
no margaji medžiu ruba. Prasi
dėjo miszku gaisrai, iszdege 
laikai ir miszkai. Iszdege visa 
žeme isztroszkusi vandens ir 
alkana, inkaitinta karsztu sau
les spinduliu, dangaus kara
liaus, kankintojo.

“Po alkano rudens užstojo 
žiema, isztussztejo kaimai. Ir 
valkiojasi laukuose pilkieji vil
kai ir iszpjove baltuosius savo 
draugus, kaip buvo insakes 
Allachas. Suede pilkieji vilkai 
baltuosius, bet savo alki nenu- 
malszino. Valkiojasi apie kai
mus, ir kaukia-staugia isz 'ba
do, ir dega ju akyse nežinia ke
lio inžiebtos žvakes.

“Ir sztai, taip sako kesita 
baszkyru legenda. Ir sztai isz- 
ejo žilas senelis Taviliaras vi
durį ulyczes ir suszuko žmo
nėms :

“Valgykit mane! Valgykit. 
Pat Allachas atėjo pas mane 
nakezia ir tarė: “Eik, Tavilia- 
re, pas alkanus 'žmones ir leisk 
jiems tave suvalgyti. Tegul su
valgo tave ir pasisotins. ”

“Valgykit mane! Valgykit! 
Taip insake Allachas.

“Nedryso alkani žmones su
valgyti Taviliaira. O kuomet 
jis užmigo, nakty vėl atėjo pas 
ji Allachas ir tarė: “Taviliare, 
eik in ulyczia ir pasakyk alka
niem žmonėm kad • suvalgytu 
jie tave.”

“Ir vėl iszejo Taviliaras vi
durį ulyczes ir su szuko:

Suvalgykite mane, alkanieji 
žmones! Suvalgykite! Taip in
sake Allachas.

“Ir vėl iszsibegiojo alkani 
žmones nuo beproezio Tavilia- 
ro. Ir taip pagret tris naktis 
ateidinejo pas ji Allachas, kuo
met jis miegodavo, ir insakyda-

Taip insake Allachas. ■>
“Ir iszsibegiadavo iruo be

proezio Taviliaro alkani, isz- 
badeje žmones.

“ Visai pabludo senelis isz 
vargo. O kuomet atėjo naktis, 
iszbego Taviliaras in laukus.

“Ilgai beg'o jis užpustytu ke
liu, o balta pūga tersze jo žila 
barzda ir stūmė ji miszkan.

“Žvainoje mėnesienoje si
dabru tviskėjo jo žila barzda. 
Ir seko paskui seniuką sniegu 
jo ilgas szeszelis.

“Pasiekė Taviliaras miszka 
ir mato sužibo alkanu vilku 
akyse nežinia keno inžiebtos 
žvakes. Sustojo senelis, iszkele 
dangun rankas ir kažka suriko. 
Ir invyko nuostabus miszko 
stebuklas: Pavirto senelis bal
tuoju vilku. Ir užpuolė seneli 
alkani pilkieji vilkai. Ir su
draskė Taviliara, baltaji vilką 
pilkieji vilkai, ir užgeso ju aky
se nežinia keno inžiebtos žva
kes!”

Taip sako senoji baszkyru 
legenda apie baltaji vilką.

— Sandara.
----- G ALA S------

v o atiduoti savo kuna alka
niems žmonėms.

“Ir laike trij’u dienu rytmetį 
iszeidavo vidurį ulyczias Tavi
liaras ir szaukdavo:

— Suvalgykit mane, alka
nieji žmones! Suvalgykite!

TREMTINIU TEISES 
GINA

Delegacija Pas Ameri
kos Gen. Marshall’a

NEW YORK. (LAJC) — 
Tremtiniu Gynimo Komitetas 
(Refugees Defense Commit
tee), kuriam pirmininkauja žy
mi veikėja Dorothy Thompson, 
nesenai suorganizavo dvi 
reikszmingas manifestacijas. 
Jomis siekta atkreipti visuo
menes ir valdžios dėmėsi in tra- 
giszka DP likimą ir iszkelti 
reikalą skubiai imtis radikaliu 
priemonių j u būklei pagerinti.

Washingtone, Gegužio May 
13 d., minėtas RDC sukvietė 
spaudas atstovus iszklausyti 
paežiu tremtiniu, nesenai in szi 
kraszta atvykusiu isz DP sto-

RDC. sekretoriui David 
Martinui pirmininkaujant vi
si tremtiniai iszkalginbais tik
rai ir jautriais žodžiais nu- 
szviete, kaip Sovietai naikina 
pavergtąsias tautas ir kokia 
sunki tremtinio dalia UNRRA 
stovyklose. Visi kaip vienas, 
kaltino UNRRA del tremtiniu 
terorizavimo nuolatiniais tik 
Sovietinei žvalgybai tarnau- 
janeziais, “screening’ais” ir 
vertimu D P grįžti in Stalino 
vegrija, kur j u laukia kankini
mai ir mirtis. “Mes negalime 
atsikvėpti: vienerius metus 
mus persekiojo Eolszevikai, 
trejus-naciai ir jau dveji metai 
kai mus persekioja UNRRA” 
— tuos Lietuviu kalbėtojo žo
džius paskelbė visa eile laik- 
raszcziu, placziai aprasziusiu 
szia konferencija.

Sekanczia Gegužio, May 14 
diena RDC suorganizuota iri 
vadovaujama delegacija nuvy
ko pas Valstybes Sekretorių 
Gcn. Marshall’a. Delegacija 
sudarė didžiųjų humanitariniu 
organizacijų “National Catho
lic Welfare Conference, the 
American Friends Service 
Committee, the Hebrew Immi
grant Aid Society, The Ameri
can Federation of Labor, the 
Congress of Industrial Organi
zations, the Refugees Defense 
Committee ir International 
Rescue and Relief Committee” 
atstovai. Gen. Marshall’ui ji 
iszaiszkino neleistina UNRRA 
ir kitu veiksniu politika DP at
žvilgiu.

Delegacijos vardu kalbėda
mas D. Martin nurodė visa ei
le teisybu, kaip prosovietine 
UNRRA’os administracija in- 
vairiausiais grasinimais daro 
nuolatini spaudimą in DP, kad 
jie grįžtu in vergija ir vyktų 
mireziai “anapus geležines už
dangas.” D. Martin ypacz asz- 
triai kritikavo La Guardia už 
tai, kad jis būdamas UNRRA 
vyr. direktourim praktikoje 
aklai vykdė sovietine privers
tines repatriacijos teza. Jis pa

ke, kad perdavimas jiems tvar
kyti IRO organizacija nuo Lie
pos July 1 d., perimanezias DP 
globa prilygtu sameningam 
iszdavimui da likusio vieno mi
lijono tremtiniu in Bolszeviz- 
mo vergija.

Baigianti pasikalbėjimui, 
Gen. Marshall’ui delegacija in- 
teike tremtiniu atstovu, daly
vavusiu spaudos konferencijoj, 
pareiszkimus del UNRRA ve
damos kompanijos priesz atsi- 
sakanezius repatrijuoti Len
kus, Jugoslavus, Lietuvius, Es
tus, Latvius, Ukrainieczius ir 
Rusus.

Auga Gražutis Ir 

Didutis

Dickie Landry, keturiu 
metu amžiaus vaikutis isz 
Lynn, Mass., ežia gražiai 
szypsosi ir laiko savo szuny- 
ti ir sėdi szalia savo motinos. 
Mažutis Dickie Landry nete
ko abieju kojų, kai trauki
nys ji suvažinėjo pernai. Da
bar daktarai jam intaise ki
tas kojas, ir jis gali vaiiksz- 
czioti. Už tai jis ir toks links
mas.

vykiu, skunda del tremtiniu li
kimo ir UNR.RA politikos. Da
lyvavo devynių tautu, neszan- 
cziu žiauru Sovietiniu Masko
lių vergijos junga, tremtiniai. 
Tarp ju ir Prof. P. Padalskis, 
kaip lietuviu DP tarėjas.

Skersai Amerika

breže; kad La Guardia kaltas 
už Jugoslavu pabėgėliu iszda- 
vima teroristinei Tito valdžiai.

D. Martin toliau inrodinejo, 
kad UNRRA administracijoj 
esą pilna Moskvos simpatiku ir 
aiszkiu Komunistu ir pareisz-

Nors ežia ne naujausios 
mados automobilius, bet Po
nas J. J. Ruth, isz York, Pa., 
su savo žmona sako ir gina 
kad jiedu su szitu automobi
liu važiuos skersai Amerika, 
nuo Atlantiko ligi Pacifiko 
pakranties.

Czia jiedu pradeda savo 
kelione isz Atlantic City, N. 
J. Szitas automobilius buvo 
pabudavotas 1902 metuose 
ir gali važiuoti apie trisde- 
szimts myliu in valanda. Po
nas Ruth giriasi kad su vie
nu goreziumi gazolino tas jo

automobilius iszvažiuoja net 
penkiolika myliu. Jis sako 
kad jis negali pasakyti 
kiek laiko ims ta kelione, 
bet jis visus užtikrina kad 
jis Pacifiko pakranti pa
sieks. Kelione yra apie 3,000 
myliu.
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Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^
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gALTU sniego patalu apklo 
ti guli kalvos ir slėnys.

Melsvuose durnuose skėsta to- 
lymi, tamsus miszlkal. Dangus 
aptrauktas minksztais, baltais 
debesiais. In tamsius miszkus 
vingiuoja maži duobėti žiemos 
keleliai. Apnesztais sniegu sto
gais juoduoja baszkyru grintc- 
les ir tiktai meczetes minare
tas, kaip ilgas paties Allacho 
pirsztas, stiebias auksztyn, pri
mindamas tikintiesiems dangų 
ii- Dievą.

Kuomet naktis tamsiais sa
vo sparnais palieczia ir užmig
do žeme ir 'žmones, tamsiomis 
alkanomis 'žiemos naktimis j 
staugia laukuose ir giriose ai-' 
kani pilkieji vilkai.
Ir atsiliepia in ju baisu, misz- 

kini, szauksma alkani kaimo 
szumes.

Ir slenka ilgos žiemos nak
tys, selpdamos kieno tai nakti
nes godas,' sapnu paslaptis. Ir 
niekas neinspes sziu godu ir 
sapnu. Tik kaž kieno sumany
tos, ikaž kieno sudėtos legendos 
ir pasakos likis sziose tamsiose 
alkanose naktyse.

O nuslinks ilga žiemos nak
tis, pakeis ja szaltas ir pilkas 
rytas, ir vėl užnesztoje sniegu 
ulyczioje pasirodys žmones. Ir 
niekas neinspes j u godas, nesu
žinos ju sapnu.

Suuž, sudejuos minareto vir
šūnėje mucokino balsas, smau
kiantis melstis tikincziubsius, 
ir prasidės naujos dienos tru
mais.

Viena karta pabudau asz to
kiame szaltame žiemos ryte ir 
girdžiu tolima ir gudu szauks- 
ma nesuprantamos man mal
dos.

Ir matau asz, stovi gale naru 
senis Mustafa stovi ant margo 
rytiecziu taurelio ir meldžiasi, 
atgręžęs savo veidą iii tolimus 
Rytus. Sztai jis klūpos, isztie- 
ses nugara, ir truputi atloszes 
gaivia. Jo rankos nuleistos iki 
keliu, o pirsztai suglausti ir 
isztiesti; akys žiuri kažkur 
tarplangen, ir ka tai sznabžda 
jo isizblyszke, senos lupos. Sztai 
jis atsikėlė, iszsitiese ir vėl 
greitai puolė ant keliu. Užden
gė veidą rankomis susikūprino, 
galva paliete narus. Ir vėl isz- 
tiese nugara, ir vėl pakele gal
va. Ir skaitau asz dideles, pil
kose jo akyse tylu ramuma.

Ko jis praszio nuoDievo ? Asz 
nežinau. Tik jaucziu, kad ir 
mano siela paliestu szventuju 
ramumas, jeigu asz mokecziau, 
melsties savo Dievui.

Baigė Mustafa poterius ir 
iszejo laukan. Isžblyszkusi 
auiszra žiurėjo per langus, o isz 
brekstaincizio ryto vis da skrido 
svetimd, nesuprantama mued- 
žino malda.

Dvi dieni mudu su Mustafa 
vaikszcziojome po bažkyru 
grincziaš, rinkdami maisto ži
nias pas sziuos nežinomus man 
tylius, ramius ir alkanus žmo
nes. Apejova apie 30 grineziu, 
apklausinejove visus, ir mano 
žiniose atsirado eile nežinoma 
ma vyru, moterų, seneliu ir vai
ku vardu. Kiekviena grafa asz 
užpildydavau jau tai skaitli
nėmis, jau tai “skambiais” žo
džiais : ‘ ‘ nėra, ” “ neturi, ” “ ne
užaugo,” “krito isz 'bado ark
lys,” “pardavė avis,” ir tt. O 
vėliau, suszale ir alkani vėlu 
vakara gryžome virszaiczio bu

tam ir szildemes kairszta arba
ta.

— Visa darba baigiai? Pa
klausė manes Mustafa darkyta 
kalba.

— Viską baigiau, rytoj reik 
važiuoti in Kazbachtine, atsa
kiau.

Nusiszypsojo Mpstafa kam
pais slavo iszblyszkusiu lupu ir

sako:
— Raszyk, raszyk, valscziu- 

je juk visuomet rasztininkas 
raszo, o baszkyrai mirszta, 
mirszta, ulgan, reiszkia musisz- 
kai.

— Mirszta? Paklausiau asz 
ir szis žodis nuspindo nuo lie 
žuvio nedrąsiai, rodos, man ge-' 
da buvo ji isztarti.

— Ulgan, pakartojo baszky- 
nais.

Ir jis man papasakojo keletą 
atsitikimu, kaip mirė badu ju 
kaime Uczilczje, ir Razbachti- 
neje, ir kituose kaimuose, apy
linkėje kilometru apie 40—-50.

storu sniego sluogsniu.
Sugirgždėjo prieangio du

rys. Prieangio laiptus ir sniegą 
apszviete blyszki szviesa. Tai 
Mustafa iszejo isz prieangio su 
žibintuvu rankoje. Sztai jis ei
na per kiemą kluono ir tvartu 
link. Tamsiu szeszeliu juda ir 
ypata rankoje dreba žibintuvo 
szviesa. Szviesa užgeso, kaip 
žvaigždute, užėjus debesiui: 
Mustafa iiiejo kluoną.

Ir kol jis vaikseziojo kieme 
asz klausiausi, ar sugirgždės 
vartai, ar nesulos kur nors szuo 
ar nepradės vienodai muszti 
valandas laikrodis. Klaikias

žinomiems vagims. Sugryžo'kam. Visaip būna.
Mustafa grinruotszi man guoli, žmones nori.

— Ka, ar vagiu bijai, Mus-;
tufą ?

i

BALTRUVIENE

Kokis tai senis 
moterele pasiszauke, 

Pirkini koki norėjo 
parodyt, 

Jo pacziule taip perpyko, 
Ant senio staiga užklupo, 
Ir kūmutei nedovanojo, 
Su akmeniu atsimokėjo, 
Biauriai pradėjo kolioti, 

Visokiais žodžiais pliovoti.

Detroitas didelis miestas, 
Visokiu žinių gali iszgirsti, 

Ant kokios tai ulyczio, 
. Nuo pat anksti ryto, >

Visokios biaurybes 
atsibuvincja, 

Kožna praeigi užkabinėja, 
Kokia tai ragana ten gyvena,

Kaip kumele sena, 
Visi ragana vadina, 

Ne viena, jos neužkabineja, 
Bet ji ant nieko nedboja, 
Kožna su liežuviu aploja, 

Visi nuo jos tolinasi, 
Kaip nuo pavietres szalinasi, 

Bijo, kad in josios dantis 
nepapultu, 

Szloves žmogui nenupleszitu.
Buvo tai ana diena, 
Iszveže in ligonbute 

sportuka, 
Badai isz tos paczios namo, 

Kur gyvena kelios moterėles, 
Kur atsibuvo ju mitingas, 
Visokio gėrimo traukymas, 

Girdėt buvo laimiai ir riksmai, 
Kaip ligoni in autobila dėjo, 
Daug publikos ant ulyczios 

stovėjo, 
Tai tuojaus langus atidarė, 
“Mist, jau ta vyreli nesza, 
Neva in ligonbute veža, 

Nebijokite, velnias jo negriebs,
Nepastips ir tuojaus 

parplesakes. ’ ’
! O tu ragana, 

Kaip tave Dievulis su kbrone 
aplenkė, 

Tokius žadžius ant ligono 
kalbėt, 

Ir priesz žmones nesigedint, 
Juk jisai tau nieko blogo 

nepadare, 
Ir blogo žodelio tau neisztare, 

O tu sudžiuviusi netikins, 
Tau riiirtis jau dalgi galanda, 

Dievulis mano brangus, 
Matau kad nieko nebus, 

O kada 'velia iii teitais 
pribusiu,

Tau nedovanosiu, 
O gal kiek tu pasitaisys, 

Nugalia kocziolas iszlygys, 
Geriau pasitaisyk tu ragana, 

Ba jau iszdirbai gana!

Asz užsinasziau savo užra- mintis žadino szi tyla. Rodėsi, 
szu knygute nepergudriausia kad visi Ucziles gyventojai se- 
turini szios apysakos ir nežino-Į nai iszmire, nesulauke komite- 
jau, ko da paklausti virzsai- to miltu ir pinigu. Isz gyvųjų 
ežio. Sėdėjau ant naru, surie- kova tikti mudu su Mustafa.
tęs po savimi kojas, kaip sėdi 
baszkyrai, geriau karszta arba
ta su romu ir tylėjau. Tylėjo ir 
Mustafa.

O vėliau atydžiiai pažiurėjo 
man akysna ir paklausė:

— Sztai ko asz. norėjau ta
vęs paklausti: kuomet in musu 
kaima atvež miltu, akeza (pi
nigu) ?

— Sugryžk miestan, suteik
siu komitetui žinias, o ten ir 
miltus, ir pinigus greit iszsius.

Vėl nusiszypsojo baczkyras, 
bet nieko nepasakė. Sėdi tyliai, 
žiuri in grindis ir kaž ka mano. 
O vėliau staiga pakrato galva 
nusmaukė ant pakauszio kepu
re ir paklausė:

— Turbut tas viskas laibai 
ilgai truks? O žmones badu 
mirszta!

Žiurau asz jam didelesna, 
pilkosna akysna ir tyliu. Kaip 
su plaktukui stuksi man in sme
genis mintis, ir žinau, kad kol 
asz apvažinesiu tris valsczius 
praeis apie tiryls sau vai tęs, o gal 
visas menuo. O tuom tarpu 
žmones, isz tikrųjų gali iszmir- 
ti badu arba apsirgti cinga ar 
sziltine. Bet ka asz galiu pada
ryti?

Mustafa iszejo laukan, tar
tum bueziau asz ji užgavęs. Sa
kėsi eina gyvuliu užrakinti. 
Grinczioje tylu, nejauku ir 
szalta.

Prieinu prie lango, esianezio 
nuo kiemo puses, žiurau nak
ties tamson. Baltuoja už lango 
sniegas, szaltis eina nuo tam
siu lango stiklu. Turbut už 
kluono stogo pakilo menulis,

Asz stengiuosi surasti koki 
nors keliarodi savo mintims, o 
jis vaiksziczioja apie tvartus, 
užrakinėdamas juos sunkiomis 
geležinėmis spynomis.

Vakar jis man ilgai skundė
si, kad priviso daug vagiu, bet 
besiškusdams nieko nekeike. O 
pasakojo tik, kokie neramus 
laikai prasidėjo isz Rudens. 
Sztai vėl blyksteli jo žibintuvo 
szviesa ir vėl goglineja tamso
je jo ilga ypata. Sztai jis priėjo 
prie vartų, žvangina sunkia1 
spyna. Sztai jis priėjo prie na
melio, pastatyto isz storu, ne- 
aptaszytu rastu. Sziame name
lyj yra jo krautuvėlė. Mustafa 
vietos pirklys parduoda (arba
ta, cukru, žibalą, miltus. Vakar 
jis skundėsi kad preky ba seka 
si silpnai, kad yra dienu, ku
riose neria reikalo atidaryti 
krautuvėlės duris, nes nėra kas 
perka. / ......... t

Pasiskundė stoka pirkėju ir 
vėl kalba nukreipė apie vagis. 
Geresnes prekes jis pernesze 
isz krautuvėlės grinezion, bet 
vis tik naktimis apžiūrinėja, 
ar sveikos durys, ar nenumusz-i 
ta spyna? Papasakojo, kad 
dažnai prisieina nakty patik
rinti ar sveikos tvartu spynos. 
In panaktiniu budrumą jis nu
stojo tikėti, kuomet keletą me
tu atgal, tokioje paezioje alka
noj žinioj, padedant panakti
niui, piktadariai iszlauže jo 
krautuvėlės duris, ja apvalė 
neužmirszdami pasiimti taipo
gi isz tvarto arkli ir avis.

Arklys susirado, už gerus pi
nigus ji gražino, o prekes ir

drumstai balta szviesa matosi 
danguje užu stogo?, po kepure

avys taip ir liko neezion, užge
sino žibintuvą ir tyliai pradėjo

— O, szetonas juos!
' Tiek tik ir tepasake pirklys. 

Išžeme isz ksrynios didele ir • ■ * J. >•szilta ' antklode mete* ja irr pa
klota guoli ir atsake:

— Minkszta, szilta bus, mie
gok! Ir tyliai iszejo sumažinęs 
lempeleje szviesa.

Guliu ant naru, skaitau kny
ga, bet skaitymas nelenda gal
von: sieloje dienos inspudžiai 
ir niekaip negaliu ju suvokti. 
Ir jausmai, tarytum, atszalo ir 
mintys pakriko neinstengiu ju 
sutvarkyti ir prieiti prie ko 
nors konkretaus. Vienintelis 
žmogus, su kuriuom asz kalbė
jau pastarąsias dvi tirs dienas 
Mustafa, bet ir jis negalėjo tik
rai suprasti kas dedasi jo gim
tame kaime ir deszimtyje gre
timųjų.

Mustafa valscziaus virszaitis 
reiszkia, kiek “valstybinis as
muo,” užtai jis noroms nęno- 
roms susiduria su savo kaimy
nu gyvenimo smulkmenomis. 
Nekarta keikdamas savo tar
nyba jis sakydavo:

“O, szetonas! Asz juk preky
bos žmogus, parduodu truputi, 
truputi duonos, arkliuką, avy
te perku, ir kitus menkniekius.

Mustafa, tipingas kaimo 
pirklys. Isz rudens jis supirki
nėjo grudus, o dabar pardavi
nėja, gerokai uždirbdamas. 
Supirktus gyvulius laiko atski
ram vienkiemyj, apie 5 kilome
tru atstu nuo kaimo. Vienkie
mi sergsti jo du sunu, jis pats 
prižiūri narna ir krautuvėlė.

Vis tik -su kažkokia, baime 
akyse ir kiek drebaneziu balsu 
jis man pasakojo, kaip supirki
nėjo arklius, mokėdamas 10-15 
rubliu; už karves mokėjo pi
giau, o aviai mokėjo pus-rubli. 
Nepasinaudoti proga jis nega
lėjo, bet ir ji, matomai, kamavo 
tokia prekyba.

Prekyba turėjo būti pelnin
ga, bet apylinkėje ėjo pasakos- 
ir 'bemaž kasdien jis iszgirsda- 
vo apie apipleszima svirnu 
apylinkėje, arba kaip ir kurie 
nors turtuolio pavogdavo ark
lius ai- avis.

•Savo neramias mintis Mus
tafa ramino sb^aneziai sam
protaudamas.

— Velka vargdienis žmogus 
avele, pirk, Mustafa ! Ir per
kam. Arkliuką atveda, per-

Gal taip

Taip pasakoja, o asz žiurau: 
baime ir nusiminimas matyti 
jo dideles, pilkose akyse.

Vakar rytamaeziau, kaip at
vedė Mustafas kieman liesa, 
apšziapusi arkliuką ir dvi avi. 
Aikli atvede mažas, apskuręs 
iszblyszkes, tamsiu veidu Ijasz- 
kyras. Avis atvarė sena, ap
skretusi aszarotoms akimis 
irioterisžke. Žiurėjau asz in 
tuos žmones ir stebėjausi: kaip 
jiems neszalta lauke prie dvi- 
deszimts laipsniu szalczoi?

Neatydžiiai apžiurėjo Musta
fa arkliuką ir aveles. Pakalbė
jo kažka su pardavėjais, atida
rė krautuvėlė, inpyle baszky- 
rui ir baszkyrei in maiszus po 
truputi miltu, davė po biski pi
nigu.

Nespėjo da pardavėjai, isz- 
eiti isz kiemo, kaip jau asz pa- 
maeziau jaunesniji Mustafo 
sunu, raudona, murzina vaike
zu, jojanti pirktuoju arkliu per 
vartus. In vienkiemi ji iszjojo.

— Kiek mokėjai Mustafa? 
Užklausiau asz virszaiczio, 
kuomet jis sugryžo grinezion.

— Ai, jai, visai pigiai! At
sake jis, bet kiek mokėjo, nesa
kė.

Vakar vakare senis Mustafa 
papasakojo man keista baszky
ru legenda apie “baltaji vil
ką.” Guliu asz jojo grinczioje 
prie blankiai spindacnzios lem
putes ir manau (apie szia legen
da. Knyga skaityti negaliu, o 
legenda apie baltaji vilką len
da man in gaivia. Asz vis norė
jau inspeti jos minti, inkunyti 
ja gyvenimah, suriszti jos turi
ni su tuom, ka asz paskutines 
dienas maeziau jaucziau ir ka 
asz pergyvenau, besibastyda- 
mas pas badaujanezius baszky- 
rus. Ir szioj legendoj pasakoja
ma apie badaujanezius žmones 
ir net apie 'badaujanezius žvė
ris.

Senis Mustafa, kaimo pirk
lys, papasakojo man szia keis
ta legenda. Kaip suriszti jos 
turini su tuom, ka jis daro, ka 
jis mano ir jauezia.

Pas mane gera ir indomi kny
ga, jos autorių asz labai geibiu, 
o vis tik ja skaityti ja negaliu. 
Legenda apie “Baltaji Vilka,” 
rodosi man ir gražesne, ir indo- 
mesne ir turiningesne, tik nie
kaip negaliu suvokti jos turi
nio gelme.

Sztai ji, ta keistoji baszkyru 
legenda.

puola net karve ar arkli alkani 
žvėrys. .

“Loj, staugia kaimo szunes 
bet pilkieji vilkai nebijo nie
ko: veja juos alkis atstumau 
szautuvo szuvio ai' lazdos smū
gio. O iszg'asdys kas alkanus 
žvėris szuviu ar klyksmu, ir 
dumia jie pagiriu. Nepribege 
giriu sustoja, apsisuka in žiuri 
in užpustyta kaima piktomis 
akimis, kuriose dega nežinia 
kieno inžibtos žvakutes. Pasto
vės, pastovės prie kelio, kar
tais atsigula ir laukia kuomet 
nustosloje kaimo szunys. O nu
tils szunu lojimas, užges kaimo

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

ESU Knygele, Dabar $1.00 '^J
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinime*.
Pasnikai.
Kalendorių*.
Maldo* Rytmetinei.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinime*.
Apasztalu Sudėjimą*. " 1 , ■,
Deszimti* Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* i* 
Gailesczio.
Maldo* vakarine*. u.,
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 4S.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažintie*.
Perkratymas sanžine*.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdama* nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visus szventu*.
Prisitaisyma* prie Szv. Komunija* 
Tikėjimas in Szv. Sakramente.
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisukę. 
Paskiau* atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziau*.
Malda prie Vieszpaties Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldo* po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt. J %
Ministranturas. r"

Szitas paveikslas nu
trauktas isz oro, nuo eropla- 
no. Matyti kaip gaisras ap
supo daug pasilinksminimo 

■f .' t; ’’/’t ‘ .

vietų ant Coney Island. Dak
tarai ir nurses atsiskubino 
isz Brooklyn© ligoniniu, kai 
gaisras insigalejo. Apie tris-

deszimts-penki ugniagesiai, 
firemonai buvo sužeisti be 
gesindami szita gaisra.

-------------- ----

‘ ‘ Tamsiuose, traszkancziuo- 
se miszkuose, giliuose ravuose 
slapstosi pilkieji vilkai, slepia
si nuo dienos szviėsos, nuo žmo
gaus akiu. Valkiojasi keliais 
laukais pilkieji vilkai nakti
mis. Ir spindi tamsoje j u alka
nos akys, kurias niekas nein- 
žiebia, niekas negesina. Vai
kino jasi laukuose pilkieji vil
kai gaujomis, kaip senovėje 
vaikszcziojo tyruose aiklus 

j baszkyru žirgai, valkiojasi lau- 
i kuose pilkieji vilkai ir staugia 
: isz bado.I , ■

“Baltas sniego patalas už
kloja tyrlaukius, užpusto ra- 

! vus ir duobėtus kelius, lanksto 
' kietus stiebelius iszdžiuvusiu 
į tyrlaukiu žolių, sziurpas nu- 
• krato kunus alkanu pilkųjų 
vilku, liesu, piktu inbruktomi 
tarpkojį uodegomis.

“Iki pat kaimu, kluonu be 
tvartu prislenka pilkieji vilką 
tamsiomis žiemos naktimis. 
Nenuklimpdami sniegan, leng
vi, aky'pleszos, prislanka alka
ni vilkai prie tvartu, pjauna 
avis ir verszius. O kartais už

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

how much have you 

saved in the last !2 months?

If you can’t write a good big figure 
in the space above then you’d be 
smart to adopt a method of savings 
that millions of Americans have 
found to be absolutely sure fire. This 
method is the regular buying of 
United States Savings Bonds. People 
buy Savings Bonds now on two con
venient plans. If you are on a pay
roll, through the Payroll Savings 
Plan. If you are a professional nian 
or woman or self-employed, through 
the Bond-a-Month Plan at your 
bank. By signing up on either 
plan, twelve months from now you 
will be able to write a nice healthy 
sum in that space up above.

[7. 5". Deį>artmęn4\
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Milijonams Maisto

Žinios Vietines
— Ana diena Juozapas Ka- 

raszauskas pirko narna nuo 
John P. Horan.

— Petnyczioj 'bus uždary
tos Publikines ii’ Katalikiszkos 
Mokyklos, kaip bankos ir pub
likines vietos isz priežasties 
Amerikos szvente “Decora
tion” Dieną.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Joano isz Ark., ir pasninkas, ta 
diena yra Amerikos Szvente, 
Mirusiųjų Atminimas.

Kapai mirusiu kareiviu 
kurie ilsisi ant vietiniu kapi
niu, visu tautu, likos papuoszti 
su veiliavams per vietiniu ka
reiviu 'American Legion Post 
74, ant ženklo (garbes už ju pa- 
siaukavima del savo Tėvynės.

■— Parapijines mokyklos 
[užsidarys Birželio (June) 13-ta 
(diena, o Publikines Birželio 
17-ta diena. Ne kurie studentai 
baigs savo augsztesnius moks
lus ir aplaikys Diplomus už sa- 
yo pasidarbavima. Vėliname 
tiems jaunams studentams ir 
studentėms laimingos keliones 
naujame gyvenime.

—* Ponia Marijona Keresa- 
yicziene nuo 26 E. South Uly., 
ana diena sugryžo isz Ash
land ligonbute, jausdama daug 
svęikesne.

— Subatoj Szv. Agelios 
Merici, taipgi pasninkas priesz 
Szvencziausios Trejybes.

—r Atsiminkite apie tuo- 
sius, kurie ilsisi toje amžinoje 
yietoje per “Papuoszimo Die
na,” o jeigu negalite sudėti ant 
ju kapu vainiką žiedu, sukal
bėkite už juos kelis poterėlius, 
kad Dievas susimylėtu ant ju ir 
dovanotu jiems prasižengimus 
kokius papilde būdami gyvi. 
Amžina atilsi visiems kurie il
sisi kapuose!

— Ateininczia Nedelia pra
sideda naujas menesis Birželio 
June.

— ;Ukininku Priežodžiai: 
Jeigu Birželis (June) szaltas 
ir sžlapias tai daugiausiai buna 
prastas metas. Jeigu Birželyje 
sziaurįnis puczia tai ne greit 
perkūnija (griaus. Jeigu Gerva
zo dienoje lyje tai bus per 40 
dienu lietaus. Koks szitas me
nesis tai toks bus ir Gruodžio 
menesis, nes jeigu szitam me
nesi sziltai, tai aname bus szal- 
ta.

— Nedelioj, Birželi o-June 
15-ta dien'a invyks Szvento 
Juozapo Mokyklos Mokiniu 
mokslo metu užbaigimas. Bus 
laibai graži programa. Malonė
kite tikietus isz anksto insigy- 
ti. Nepraleiskite gražios pro 
gramos, nes musu vaikucziai 
atvaidins operetta.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola pirma diena Birželio, 
(June). Menesis paszvenstas 
ant garbes Saldž. Jėzaus Szir- 
dies, taipgi pripuola ta diena 
Szvencziausios Trejybes; Pa- 
nedelyje Szv. Marcelino; Utar- 
ninke Szv. Klotidos; Seredoj 
Szv. Pranciszko Oaracci; Ket
verge Dievo Kūno; Petnyczioj 
jSzv. Norbuto; Subatoj Szv.

Nors Suvienytu Tautu 
Sanjunga tariasi s i u n s t i 
maisto Europos badaujan
tiems, pakol tie didžiūnai 
ten iszsimitinguos ir susi
tars tai szimtai tukstancziu 
badu numirs. Už tai dabar 
Amerikoje yra pradėta va
jus siunsti maista be jokiu 
mitingu ar ergeliu apie kas, 
kam ir kiek duos. Czia mato

me paveiksle maisto kuris 
pavalgydins daugiau negu 
40,000 badaujancziu. Milijo
nams Maisto vajus jau su
rinko ir pasiuntė gana mais
to pavalgydinti daugiau ne
gu du milijonus žmonių. 
Pradžia szitokio gero darbo 
buvo Los Angeles mieste, 
Californijoje.

----------_

ALBANIJA PASZA- 
LINA PRIESZ

KOMUNISTUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

sirupins ir j u likimu kaip da
bar rūpinasi Graikijos likimu 
ir gerove. Jie gerai žion kad vi
si didieji knasztai labai nori in 
Albanijos kraszta ineiti, nes 
tas kuris valdo Albanija, valdo 
ir visas Adriatikos mares.

Szitokia viltis jau ima gvaz- 
deti ir liepsnoti. Komunistams 
tas baisiai nepatinka ir už tai 
jie dabar nori parodyti savo 
jiegas.

Albaniecziai patrijotai bai
siai inpyko kai Komunistai su- 
aresztavo Boshnjeku, Tirana 
mieste už tai kad jis vieszai 
prieszinosi Komunistu nusista
tymui isz Albanijos iszsiunsti 
visa auksa in Rusija. Albanijos 
tautiecziai jau dabar mato ka 
tai reiszkia būti po Rusijos na- 
gaika, ir jie jieszko kelio isz to 
vergystes.

Pal. Roberto.

Shenandoah, Pa. — Susivie
nijimo Lietuviu Amerikos 23 
kp., Metinis Piknikas invyks 
Nedelioj, Birželio (June) 15-ta 
diena, gražiai giraitėje “Fire
mens Grove,” Brandonville, 
arti Szenadoro, ir važiuojant 
keliu in Hazletona. Pikniko 
rengimo komisija susideda isz 
gerai patyrusiu kuopos veikė
ju. Programas Piknike numa
toma toks:

villeje. Prigulėjo prie Szv. 
Pranciszkaus parapijos. Paliko 
dideliame nubudime savo pa
ežiu Rosemary (Reeves, isz 
Pottsvilles), dukterį Marianne, 
ir sunu Juozapa, taipgi tris 
brolius ir viena seseri. Laido
tuves invyks Subatoj, su apie- 
gomis Szv. Pranciszkaus baž- 
nyczioje 9:30 valanda ryte ir 
bus palaidotas parapijos kapi
nėse.

Pradžia 10-ta valanda ryte. 
Valgiai bus pagaminti tuojau 
isz pat ryto. Gėrimas: Gardus 
alus ir sode per visa diena. Pir
ma valanda popiet turėsime 
“Bean Soup.” Antra valanda, 
bus trumpas ir gražus Muzika- 
lis Programas, kurio surengi
mu rūpinasi p. A. Szaukevi- 
czius. Ketvertą valanda, bus 
keptos 'bulves su gardžiais la- 
sziniais ir kopūstais, specialiai 
prirengtos patyrusio valgiu ga
mintojo; prižiuręs p. J. Stan- 
iszkis. Gėrimu patarnavima 
prižiuręs p. V. Visockis, p. P. 
Alex ir p. D. Vaisznora. Mete
lys visame kame vyrams pagel
bės. Isz moterų iki sziol yra ap
siėmė dirbti, ponios: Greblikie- 
ne, Zieniuviene ir Szumanskie- 
ne.

Tegul szis praneszimas buna 
kartu ir pakvietimas szios apy
linkes visoms S. L. A., Kuo
poms, visiems nariams ir ben
drai visiems Lietuviams. Kvie- 
cziame visus musu piknike Ne
delioj, Birželio (June) 15-ta 
diena dalyvauti. Visi busite 
pikniausiai patenkinti.

New Philadelphia, Pa. f Jo
nas Nanartaviczia, numirė
Utaminke, namie. Velionis sir
go per keletą sanvaites. Atvy
ko isz Lietuvos būdamas jau
nas vyrukas. Kitados gyveno 
Shenandoryje 'bet apie 29 metai 
adgal persikėle in czionais. Pa
liko 3 dukterys ir 1 anuka.

Minersville, Pa. — Gerai ži
nomas Daktaras Juozapas A. 
Radžiaviczius, isz miesto numi
rė Utarninke, Graduate Li- 
gon'bute Philadelfijoje, po ope
racijos. Velionis gimęs Miners-

Skaitykite ‘‘Saule”
SUPRATO

Vagis — Atiduok man pi
nigus ar gyvastį!

Pakelevingas — Gali ma
ne ir užmuszti, bet nerasi nei 
skatiko prie manes. Sugryž- 
tu dabar isz Ocean City kur 
randasi mano pati ir dukte
rys.

Vagis — Esi nelaimingu! 
Eikie sau!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!)

MOTINA, ŽMONIJOS 
PROGRESO

NESZEJA
NEW YORK. (LAIO) — 

Tokiu sukiu 1947 m., Balandžio 
(Apr.) 26 iki Gegužes (May) 2 
d.d. U. N. E. S. C. O. salese Pa
ryžiuje invyko III-sis Tarp
tautinis Kongresas, kuri suren
gė Prancūzijos organizacija — 
Visuomenine ir Socialine Mote
rų Sanjunga. Kongreso garbes 
pirmininkėmis buvo ponia Vin
cent Auriol, (Prancūzijos Pre
zidento žmona), ir ponia 
Tchang-Kai Shek. In Tarptau
tinio Kongreso Komitetą, ku
rio garbes pirmininke buvo po
nia Georges Bidault, inejo 28 
krasztu, dalyvatusiu Kongrese, 
atstoves. Lietuvos atstove ta
me komitete buvo ponia Bacz- 
kiene.

Kongrese dalyvavo sziu 
krasztu moterų atstoves: Sa
viem Amerikos Valstybių, 
Anglijos, Argentinos, Austri
jos, Belgijos, Czekoslovakijos, 
Danijos, Egypto, Graikijos, 
Irano, Ispanijos, Italijos, Ka
nados, Kinijos, Kolumbijos, 
Lenkijos, Libano, Lietuvos, 
Norvegijos, Hollandijos, Por
tugalijos, Prancūzijos, Rumu
nijos, Szvedijos Szveicarijos, 
Vengrijos, Urugvajaus. Be to, 
nors in Tarptautini Komitetą 
neintrauktos, dalyvavo Balt- 
gudijos ir Ukrainos moterys 
atstoves.

48 NACIAI PAKARTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo paskiri advokatai, jie ga
lėjo szauktis svietkus ir galėjo 
kreiptis in augszcziausius teis
mus. Po ilgo ir teisingo tardy
mo ir teismo, jie buvo apšaudy
ti ir nubausti už j u žvieriszkus 
pasielgimus su nelaisviais.

Willi Brunning, teisme pri
sipažino, kad jis tris nelaisvius 
nužudė kai nelaisviai turėjo 
marszuoti. Kai virve jam bu
vo užmauta, jis suriko: “Asz 
Nekaltas!”

Hans Hegenscheidt, teipgi 
prisipažino prie keliu žmogžu- 
dyseziu ir net su pasididžiavi
mu aiszkino kaip jis nelaisvius 
kankino.

Kurt Keilwitz, buvęs papras
tas ūkininkas, bet tapo karsz- 
tas ir uolus Nacis. Jis buvo 
apsūdytas, už tai, kad jis visai 
nereikalingai ir žiauriai kanki
no nelaisvius.

Erich Miessner, kuris buvo 
pasiturintis biznierius, ir pas
kui stojo in Naciu eiles ir tapo 
prižiūrėtoju Mauthausen kalė
jimo, kur jis nelaisvius kanki
no ir žudė.

Visi, vienas po kito iszgirdo 
savo prasikaltimu eile ir savo 
užmokesti bausme: kartuves!

Keturios deszimta-devintas! s 
Nacis prasikaltėlis, Otto Stri
gę!, buvo nuo mirties bausmes 
iszgelbetas. Kai karininkai 
jam pranesze, kad jis nebus pa 
kartas. Jis trumpai ir piktai 
atkirto: “Kodėl?!” Asz taip 
pat ir tiek pat kaltas kaip ir 
anie!

KALTINA
KOMUNISTISZKAS 

TAUTAS
GENEVA. — Suvienytu 

Tautu San jungos komisija vie
szai iszduoda savo raportą ir 
intaria Yugoslavija, Bulgarija 
ir Albanija už insikiszima in 
Graiku sukilimus priesz val
džia.

Szitie krasztai davė ir duoda 
pagelbos ir paramos Graikijos 
sukilėliams. Komisija pareisz- 
kia kad tokia pagelba sukilė
liams ardo taika, ir tie krasztai 
kurie tokia pagelba duoda bus 
skaitomi kaipo taikos prieszai. 
Amerika, Anglija, Kinija, Aus
tralija, Belgija, Colombija, 
Brazlija ir Syria priėmė szita 
raportą. Rusija su Lenkija pa- 
reiszke savo nepasitenkinimą 
ir pasiprieszinima. Francuzija 
atsisakė balsuoti.

Komisija kuri buvo paskirta 
ta Balkanų klausima isztirti, 
savo darba atliko in keturis 
menesius ir savo raportą iszda- 
ve in 253 puslapius.

Komisija neužginezyjamai 
priparode kad tie Komunistisz- 
ki krasztai kursto sukilėlius 
Graikijoje ir stengiasi sukelti 
nesantaika Graikijoje. Szita 
komisija ypatingai pabrėžė ir 
parode kad Jugoslavai czia 
daugiausia prasikalto remda
mi Graikijos sukilėlius ir raz- 
baininkus. Yugoslavijos val
džia mokina ir lavina Graikus 
sukilėlius, jiems ginklus duoda 
ir jiems parūpina pasportus ir 
kelione per rubežiu.

Czia matyti Rusijos ranka, 
nes tik tuos tautos remia suki
lėlius Graikijoje, kurios yra po 
Rusijos valdžia. '

PAKORĖ JUODUKĄ

Visi Iszteisinti. Kitas
Juoduką Dingo

JACKSON, N. C. — Baltu 
vyru gauja insilauže in North
ampton kalėjimą ir panevalia 
iszsivede Juoduką (Nigeri). 
Szerifas, pavieczio virszinin- 
kas A. C. Stephenson sako kad 
jis mansto kad tas Juodukas 
buvo pakartas. Policijantai po 
visa apylinke iszjieszkojo, bet 
niekur nesurado nei to Juodu
ko nei tu baltu vyru kurie ta 
Juoduką isz kalėjimą iszsivede

Juodukas, Goodwin Bush, 24 
metu amžiaus vyrukas buvo in- 
tartas ir suaresztuotas. Mokyk
los vaikai svieczino kad szitas 
Juodukas užsipuolė ant baltos 
mergaites, kai ta mergaite ėjo 
in “moving pikezierius. ” Jis 
norėjo szita mergaite isznie- 
kinti.

Bet tikrumoje, niekas nieko 
nežino. Policija tik tu vaiku 
žodi turi.

Kai Juodukas buvo kalėjime 
užrakintas, ta vakara gauja 
baltu vyru atėjo ir ji isz kalėji
mo iszsivede.

Valstijos Gubernatorius R. 
Gregg Cherry tuoj aus insake 
Amerikos slaptai policijai, FB 
I agentams susekti ir suimti 
tuos baltus vyrus, kurie ta juo
duką isz kalėjimo iszsivede.

Szitokie nelemti ir apgailes
taujami atsitikimai visai ne 

! naujiena pietiniose valstijose, 
j kur Juodukai yra laikomi kaip 
kokie vergai ar paskutinio kar- 
palio skarmalai.

Gal tas Juodukas ir prasi
kalto, gal jis kaltas, bet tai val
džios ir policijos dalykas, o ne 
pavieniu žmonių. Jeigu tokia 
gauja ir prasikaltusi nubaustu, 
visi jie kalti ir turi būti nu
bausti.

Apie menesi atgal taxi-drai- 
veriai pakorė viena Juoduką. 
Policija suėmė visus juos, ad
vokatai neužginezyjamai pri
parode kad visi jie kalti, bet 
Greenville, South Carolina 
vals., teismas visus juos isztei- 
sino ir paleido. Tokie teismo 
makamoliai duoda ir kitiems 
drąsos imti valdžia in savo 
rankas.

Juoduku ir baltųjų klausi
mas tose valstijose yra labai 
painus ir keblus, bet tam yra 
teismas, tam yra valdžia ir po- 

i licija.

Jeigu ir szitas antras Juodu
kas yra pakartas, mes sakytu
me kad pirmueziasiai yra kal
tas to kalėjimo szerifas, pavie
czio virszininkas, nes kalėji
mas yra po jo priežiūra ir jis už 
visus tenai uždarytus turi at
sakyti.

Mes pripažinstame kad ir di
džiausiam prasikaltėliui tei
singa teismą, ir proga pasitei-

sinti ar pasiaiszkinti. O tie ku
rie im i teimsa in savo rankas 
yra tokie patys prasikaltėliai 
kaip tas nabagas kuri jie nuga
labina.

------------------------ - r

LAIVAS SUDEGE IR 
NUSKENDO

Vienas Jurininkas 
Žuvo

LONDON, ANGLIJA. — 
Jurininkai ant 10,000 tonu sva
riu Amerikos -Prekybinio laivo 
“Newhall Hills,” per szeszias 
valandas dirbo ir prakaitavo, 
stengdamiesi užgesinti gaisra, 
kuris ant j u laivo iszkilo kai 
jis su kitu laivu susimusze. Bet 
galu gale, visi jurininkai ir 
darbininkai turėjo ta deganti 
laiva apleisti. Anglijos Laivy
nas tuojaus pasiuntė kitu lai
vus iszgelbeti jurininkus kurie 
mažose valtelėse plūduriavo po 
bangas.

‘CIO” UNIJA j
STIPRĖJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

unija ir pastatyti bendra darbi
ninku frunta priesz kompani
jas ir fabrikantus.

Tikru žinių negalima gauti, 
bet tokis susivienyjimas visai 
nebutu mums naujiena ar ko
kie dyvai. Jau kelis sykius abi 
unijos, CIO ir AF of L pirszo- 
si Telefono Darbininku Uni
joms kad susivienytu.

Jeigu czia taip ir bus, tai ga
lima tikėtis kad daug daugiau 
bus reikalavimu statomu kom
panijoms, nes tada CIO Unija 
jausis kur kas galingesne. Ta
da taipgi irstraikos butu di
desnes ir daugiau darbininku 
straikuotu ar butu priversti 
straikuoti.

Los Angeles, Calif. — Iszkil- 
mingai palaidotas Gegužio 
(May) 17-ta diena, isz Los An
geles Arkidiecezijos Katedros, 
a.a. Prelatas Julius Maciejaus- 
kas, kuris numirė Gegužio 14- 
ta diena. Atvykęs isz Lietuvos 
in Los Angeles jis nugalėjo ki
tu neinveiktas kliūtis ir sunke
nybes ir insteige Lietuviu pa
rapija (Szv. Kazimiero para
pijos), ingi jo bažnycziai laiki
nas patalpas, partraukė Lietu
vaites szeseris auklėti ir lavin
ti lietuviu vaikuczius. Jo ener
gija ir pasiszventimu Pacifiko 
pakrasztyje inkurtas. religinis 
ir tautinis Lietuviu Centras, li
tą celntra jis sukure jau slegia
mas senatvės ir sunkiu iszgy- 
venimu nasztos. Dalbar tam 
centrui vadovauja jo atkvies
tas energingas ir veiklus Kuni
gas Jonas Kuczinskas. — G.

REDDY KILOWATT .... Odd Jobs .... PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
NEJNS NOTE: electric eyes now 
DOOM WEEDS-MECHANICAL HOE 
SPOTS WEEDS TO 0E EXTERMINATED.

NEWS NOTE: MID-WEST SWEET 
POTATOES ARE BEING POLISHED 
BY ELECTRIC-DRIVEN BRUSHES 
GARBED IN FANCY WRAPPINGS

VEGETABLES KEEP THAT 
GARDEN-FRESH FLAVOR 
X? IN AN
ELECTRIC REFRIGERATOR

L. TRAŠKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kanus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, f»ENNA.

SKAITYKIT 
£3r“SAULE”=®5 

PLATINKIT!




