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Ar Bus Kitas Karas ?
Isz Amerikos 
Neramu Ant

. Rubežiaus
• WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos valdžia, pasiremda
ma ant Prezidento Trumano 
pasiryžimo pastoti Sovietams 
kelia ant visu rubežiu, labai 
greitai atsake tiems Sovietams 
ir Komunistams, kurie taip 
gudriai ir grubijoniszkai in sa
vo rankas paėmė Vengrijos 
(valdžia ir valdyba.

Amerikos Sekretorius Geor
ge Marshall tuoj aus sustabdė 
ta trisdeszimts milijonu pasko
la, kuria Vengrai buvo gave isz 
Amerikos. Dabar Komunistisz- 
ka Vengrijos valdžia gali 
kreiptis pas savo Dede Stalina 
pagelbos ir maisto.

Paskui jis pareiszke Ameri- 
9 kos pasitenkinimą su Italijos 

nauja valdžia kurioje nėra nei
* .vieno Komunisto. Jis prižadėjo 

Italijos Premieriui pagelbos ir 
paramos isz Amerikos.

Washingtone, Herbert Hoo
ver, buvęs Amerikos Preziden
tas stacziai ir drąsiai pasakė, 
kad Rusija tyežiai stato viso
kias kliūtis ir nenori taikos. Jis 
patarė kad jau atėjo laikas su
daryti taikos sutarti su Japo
nais be Rusijos, ir kad ilgiau 
nelaukti ir nedelsti del taikos 
sutarties Vokiecziams. Jeigu 
Užsienio Ministerial Londone 
nieko nenuveiks Lapkriczio 
|(Nov.) menesyje, tai Amerika 
turi eiti pirmyn be Rusijos pa- 
velinimo ar palaiminimo.

Jis taipgi paaiszkino kad 
Amerikai kasztuos daugiau ne
gu 725 milijonai doleriu palai
kyti tvarka, Korėjoje, Japoni
joje, Vokietijoje ir Austrijoje. 
Jis sako kad kitaip ir negalima 
būti nors del ateinaneziu metu. 
Bet jis taipgi prisipažino kad 

’ Amerika ilgai negali tiek pini
gu ant kitu praleisti. Amerikie- 
cziai gali kitus nuo bado isz- 
gelbeti, bet jiems reikia dau
giau negu maisto, jiems reikia 
kad visa j u pramone butu at
statydinta.

Sovietu Rusija laukia ir nie
ko nedaro, nes ji tikisi kad 
Amerika prasiszoks, per daug 
iszleis, praspendys ir pati save 
nukanuos su visomis tomis pa
skolomis.

Hooveris sako kad tik viena 
iszeitis mums dabar liko: atsta
tyti Vokietijos ir Japonijos 
pramone, fabrikus ir biznius. 
Tada szitie krasztai ant savu 
kojų stoves ir ne tiktai ka ne
reikalaus pagelbos isz musu, 
bet mums, reikalui prisiėjus, 
pagelbos ranka iszties.

Bet sudaryti szitokia taikos 
sutarti su buvusiais musu prie- 
szais yra baisiai keblus ir pai
nus daigtas. Mes pirmiausiai 
turėtume sulaužyti Potsdam 
Konferencijos sutarti, kuri sa
ko kad nei vienas krasztas ne
gali atskirai sudaryti taikos 
sutarti su prieszu. Ir to da ne
gana. Taip darydami mes turė
tume su savimi vestis Anglija, 
ir Fr’ancuzija.

Ir ežia da ne galas. Jeigu mes 
sudarytume taikos sutarti su 
Vokiecziais, tai musu kariuo
menes turėtu isz Vokietijos pa
sitraukti. Sovietai kaip tik to 
ir laukia, kaip tik to ir nori, 
nes jie gerai žino kad Vokie- 
cziai jokiu budu negalėtu atsi
kirsti ar apsiginti nuo Raudo
nosios Armijos ir nuo Komu-I 
nistu.

Herbert Hooveris stacziai 
pasako kad ežia ne tik musu, 
bet viso svieto paskutine viltis 
del taikos. Jis, baigdamas savo 
raportą visiems primine kad 
laikas jau bėga ir baigiasi.

Kodėl Japo
nai Pasidavė?

~ — - ■- • — — ■ ---------- - ------------- —---------------------- ★

Komunistai Vokiecziai
Rumunijoje Pelenuose

Marshall Sustab
dė Paskola Del

ISZ RUMUNIJOS — Eina 
gandai ir ateina tikros žinios 
kad Komunistai rengiasi nu-j 
versti Rumunijos valdžia, taip 
kaip jie nuvertė Vengrijos vai-1 
džia. Sovietai jau rengiasi prie 
to, pasiunsdami savo nepasi
tenkinimo pastabas ir laiszkus 
kad Premieras Groza duoda 
per daug laisves savo prie- 
szams ir neprieteliams. Jau da
bar tukstaneziai yra suaresz- 
tuojami ir in kalėjimus patup- 
domi. Daugiau negu tūkstantis 
buvo suimta ir suaresztuota in 
pirmas dvi Gegužio (May) san 
vaites.

Sovietams taip gražiai ir ge
rai pasisekė Vengrijoje, kad jie 
dabar ir kituose krasztuose 
kursto Komunistus sukilti ir 
prižada kad jie jiems padės,

Szitoks pasielgimas yra prie- 
szingas visiems nusistatymams 
ir visoms sutartims, kur yra in- 
raszyta kad nei viena tauta in 
kitos tautos reikalus nesikisz.

NEW YORK. — Keli Ameri- 
kiecziai mokslincziai, kurie bu
vo pasiunsti in Japonija isztir- 
ti spr ogstanezios ‘ ‘ Atom ’ ’ 
bombos jiegas, sutiko su ke
liais Japonais tokiais pat 
mokslincziais. Tie Japonai pa
aiszkino kodėl Japonai taip 
greitai pasidavė ir kodėl Japo
nu Karo Sztabas taip greitai 
rankas nuleido ir prisipažino 
kad karas pralaimėtas.

Kai tik ta “Atom” bomba 
susprogo virsz Hiroshima 
miesto, Japonai mokslincziai 
žinojo kas atsitiko ir karinin
kai nujautė bet bijojosi prisi
pažinti. Karo Sztabas tuojaus 
suszauke visus Japonus moks- 
linczius ir prasze rodos, klausė 
kaas ežia atsitiko, ir kaip gali
ma nuo tokios baisios sprogs- 
stnezios bombos apsiginti.

Japonai mokslincziai vien
balsiai savo karininkams pasa
kė, kad apsigynimo nėra nuo 
tokios sprogstanezios bombos. 
Vienatinis apsigynimas yra tai 
nedaleisti nei vieno Amerikos 
eroplano in Japonijos padan
ges.

Kai Japonu Karo Sztabas 
szitas baisias žinias iszgirdo 
isz savo mokslincziu, tai ta pa- 
czia diena jie davė Amerikai 
žinoti kad jie pasiduoda ir kad 
karas baigtas.

SKAITYKIT

“SAULE”

JAUNIAUSIAS
DIRIGANTAS

Pierino Garnba, deszimts 
metu amžiaus vaikas yra 
jauniausias muzikantas diri
gentas, kuris jau veda di
džiausias kapelijas muzikan
tu ir benus diriguoja kaip 
koks senis. Jo tėvai labai 
džiaugiasi ir didžiuojasi sa
vo vaiko nepaprastais gabu
mais.

Petras — Ar žinai Mag- 
duk, del ko garnys stovi ant 
vienos kojos?

Magde — Nežinau. Del 
ko?

Petras — Nes jeigu pakel
tu ir antra koja, tai parpultu.

ISZ SILEZIJOS. — Per 
daug musu raszytoju baisiai 
moksliszkai dabar raszo kny
gas' ir straipsnius apie Vokieti
ja ir apie Vckieczius, ir visi 
mokszliszkai aiszkina Vokieti
jos likimą ir Vokiecziu bevilti. 
Tik retas kuris raszytojas ar 
taip sau žmogus, kuris tenai 
buvo ir gyveno mums pranesza 
kaip Vokiecziai dabar gyvena, 
ka jie mausto, ko jie laukia, ir 
ko jie bijosi.

Raszytojas James Stern bu
vo pasiunstas su Amerikos ar
mijomis in Vokietija. Jo dar
bas buvo dažinoti koki inspudi 
padare musu eroplanu ir bom- 
beriu bombardavimas isztisu 
miestu priesz karo pabaiga. 
James Stern buvo iszrinktas 
tenai važiuoti, už tai kad jis 
puikiai moka Vokiecziu kalba 
ir pažinsta daug Vokiecziu. 
Priesz kara jis dirbo vienoje 
Lankoje Frankfurte ir vaka
rais buvo bartinderys viename 
dideliame saliune.

Jis savo darba gerai atliko, 
bet tuo paežiu sykiu daug ži
nių ir sau susirinko. Jis parode 
kad visi tie miestu bombarda-

Vengrijos
Eroplanas Sudužo In Kaina, 
50 Žuvo Arti Leesburg, Va,; 
Galime Tikėti Kad Visi Jauni 

Vyrukai Tures Stoti In 
Vaiska; Jurininku Unijos 

Nutarė Straikuoti
WASHINGTON. — Prezidentas Trumą- 

nas paskyrė komisija mokslincziu ir karininku 
isztirti ir iszaiszkinti klausimus, kurie visiems 
mums sziandien baisiai rupi: “Ar bus kitas ka
ras? Jeigu bus, tai kada bus ir koks jis bus?”

Eroplanas
Sudužo In

Kaina
vimai mažai ka reiszke Vokie
cziams, jie vistiek kas rytas 
gryžo in savo fabrikus nepai
sant kad Amerikos galingi 
bomberiai staugė padangėse. 
Jie taip apsiprato su mirtimi, 
kad jiems mirtis jokios baimes 
neturėjo.

Raszytojas Stern, kaip Szv. 
Raszto Abrahomas po visa 
miestą jieszkojo nors deszimts 
teisingu žmonių ir ju nerado. 
Vokiecziai visai nesijauezia 
kad jie prasikalto. O ji su viso
kiais kalbėjo, sudaktarais, in
žinieriais, fabriku darbinin
kais, gaspadinemis ir net su pa
leistuvėmis. Visi Vokiecziai tik 
apie save dabar rūpinasi ir vi
sai neužjauezia savo kaimynu 
ar susiedu. O apie žmones už- 

i sienyje, tai visai nėra nei 
sznektos. Jie nepaiso kas daro
si užsienyje. Apie politika jie 
nieko nežino ir nenori žinoti.

Visu Vokiecziu didžiausia 
baime tai Sovietai, Komunis
tai. O ypatingai tie Vokiecziai 
kuria kariavo ant Rytu rube
žiaus, kur jie tiek daug Sovietu 
kareiviu nelaisviu iszžude, jie 
baisiai bijojo ir dabar bijosi 
kad Sovietai juos nepaimtu, 
nes jie nujauezia kad jiems tie 
Sovietai panasziai atlygintu. O 
tie, kurie insilauže in Francu- 
zija ir Francuzus paklupdino, 
dabar dreba kai iszgirsta gan
dus kad Francuzai ketina už
imti Bavarijos kraszta.

Nurembergo mieste Vokie-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Ana sanvaite szita komisija iszdave savo ra
portą, kuris susidaro isz 448 puslapiu.

Ai Bus Karas? Nėra jokios abejones. Kaip 
pirmiau žmones kariavo, taip ir ateityje ka
riaus.

Kada ir kaip greitai kitas karas gali mus už
pulti? Szita komisija spėja kad beveik visi 
krasztai mokes ir žinos kaip pagaminti tokias 
šprogstanezias “Atom” bombas in keturis ar 
penkis metus. O po 1955 metu tai bus galima 
ant Amerikos pultis isz tolimiausiu krasztu. 
(Kiti mokslincziai sako kad jau sziais metais 
Rusija turės ta sprogstanezia “Atom” bomba).

Koks tas karas bus? Nebus jokio perspėji
mo ar prisirengimo. Paskelbimas karo bus 
kai svetimas krasztas paleis savo sprogstan- 
czias bombas ant musu miestu.

Isz tukstaneziu myliu tolumo prieszas pa
leis savo sprogstanezias bombas.. Nebus ga
lima praneszti žmonėms ar susirikiuoti kariuo
menes, nes prieszui nei eroplanai nebus reika
lingi del pirmutinio užpuolimo. Po pirmuti
nio užpuolimo su sprogstaneziomis bombomis, 
prieszas pasiunstu didelius eroplanus ir bombe- 
rius virsz pasaulio aszigaliu. Joki intaisai ku
rie yra sziandien žinomi jokiu budu negalėtu 
nei tu bombų nei tu eroplanu sustabdyti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LEESBURG, VIRGINIA. — 
Didelis prekybinis DC-4 ero
planas isz Pennsylvania Cen
tral Airlines, skrisdamas in 
Washingtona, paklydo ūka
nuose ir skrisdamas žemiau de
besų, pataikė in kaina ir sudu
žo. Visi ant eroplano žuvo.

Tai jau treczias tokis eropla
nas sudužo, in dvi. sanvaites. 
Szitokie eroplanai vadinasi 
“Skymaster” ir yra beveik di
džiausi, kuriuos Amerikos 
kompanijos vartuoja, iszimaut 
tuos “Constellations,” kurie 
irgi laikas nuo laiko nukrinta 
ir susidaužo.

Kai szitas eroplanas, be- 
skrisdamas. in Washingtona 
susidaužė in Leesburg kalnus, 
tai per szimta mastu buvo isz- 
barstyta eroplano ir žmonių 
dalys. Nuo medžiu szaku kabo
jo žmonių kunu kaly s.

Eroplanu kompanijos tuo
jaus pasiuntė savo darbininkus 
ir daktarus in ta vieta. Raudo
nojo Kryžiaus darbininkai 
taipgi greitai pribuvo. Bet ju 
ežia jau nereikejo, nes nieko 
gyvo jau nebuvo.

Eroplanas skrido isz Pitts
burgh in Washingtona ir veže 
keturios deszimtis žmonių 
apart trijų lakunu. Paskutines 
žinios nuo szito eroplano buvo 
kai ijs skrido virsz Martins
burg kaip septynios vakare. 
Kai jis nedasieke savo keliones 
gala Washingtone ir jau dau
giau žinių nuo jo lakunu neat-

(Tasa Ant 4 Puslapio);
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Kas Girdėt 
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But Amerikos Prezidentu tai 
ne lengvas darbas, ir mes visai 
nepavydime Trumano jo vie
tos ir jo bedu. Ypatingai dabar, 
kai visos bėdos jam ant galvos.

Dvi Bylos dabar jam stūkso 
in akis: Taksu Byla ir Darbi
ninku Unijų Byla. Ar jis jas 
priims ar nepriims, jis gaus 
velniu, ar jis sutiks ar prieszin- 
sis, jis bus prakeiktas; Ar jis 
eis ar neeis jis vistiek suklups.

Byla del Sumažinimo Taksu 
yra vienas isz tu galvosūkiu'. 
Jeigu Prezidentas Trumanas 
ant szitos Bylos pasiraszys, 
taksos bus sumažintos, bet tuo 
paežiu sykiu daug politikierių 
neteks riebiu algų ir sziltu vie
tų! Ir tas partijai ne bus gerai, 
ypatingai priesz rinkimus.

Jeigu Prezidentas ta Byla 
iszmes ir nesutiks pasiraszyti, 
visi Repulblikonai, tik laukia 
tokio atsisakymo. Jie priesz 
rinkimus ir per rinkimus tik 
viena dainele dainuotu: “Mes 
Republikonai norėjome jums, 
Amerikos piliecziams sumažin
ti taksas, bet Prezidentas Tru
manas, Demokratas nesutiko! ’ ’ 
Ar vienaip lar kitaip, Preziden
tas Trumanas liks kaltas!

Tas pats ir su Darbininku 
Un.iju Byla! Jeigu Prezidentas 
Trumanas ta Byla priims ir ant 
jos pasiraszys, tai visos unijos 
visi organizuoti darbininkai 
amt jo užpuls ir sakys, kad jis 
nusistatęs priesz darbo žmo
nes ! Jeigu jis szita: Byla atmes 
Jtai visi kiti žmones, kurie 
Jiziandien dirba be jokios uni
jos pirsztu rodys in Prezidentą 
ir sakys, kad Prezidentas nie
ko nepaiso apie kraszto gerove, 
bet tik laižosi pire unijos bosu. 
(Szitokiu darbininku yra 'apie 
deszimts sykiu daugiau, negu 
tu kurie prie visokiu uniju pri
guli. Taipgi ir visi biznieriai 
ir fabrikantai, kurie laiko pini
gu maiszelius nusigrysz nuo 
Prezidento. O del rinkimu rei
kia ne vien tik balsu, (votu), 
bet ir tu pinigėliu.

Prezidento piadetis nepavy
dėtina.

Visi tie instatymai, kuriuos 
Kongresas su Senatu surengė 
ir surasze suvaldyti unijas ir 
uniju bosus, nėra jau tokie geri 
kaip dabar mums laikraszcziai 
skelbia. Mainieriu bosas jau 
dabar mato kaip galima apeiti 
apie visus tuos instatymus ir 
iszszaukti straikas, ir valdžia 
jam nieko negales padaryti, ne
paisant visu tu instatymu. Le
wises gali kad ir rytoj, pa
skelbti kad darbas kasyklose 
yra pavojingas ir visus mainie- 
rius iszszaukti isz kasyklų. 
Szitoks pasielgimas nebūtu va
dinamas straikomis, bet tikru
moje 'butu tas pats.

Kai tas laivas susprogo Tex
as-City uoste ir beveik visa 
miestu su žeme sulygino ir tiek 
daug žmonių žuvo ir kiti buvo 
sužeisti, visi, kas tik galėjo, 
stojo tiems nelaimingiems žmo- 
ne'rpg J n pagelba.

Ana ša'nvaite daug žmonių 
niiš'tfebo kai to miesto Mayoras 
J. Curtis Trahan, staeziai pasa
kė: “Pagelba, kuria mes aptu
rėjome savo nelaimėje, neatėjo 
isz Raudonojo Kryžiaus!”

Ir tai ne pirmutinis sykis, 
kad Raudonasis Kryžius butu 
taip ištartas. 1937 metuose szi- 

toje paežioje valstijoje, New 
London miestelyje mokykla su
sprogo ir toje nelaimėje žuvo 
455 vaikai su savo mokytojais. 
“Salaveisziai (Salvation Ar
mija) pirmucziausi'ai pribu
vo.” Bet Raudonasis Kryžius 
su savo galinga propaganda 
gavo visa garbe.

Raudonojo Kryžiaus didžiū
nai ir vadai baisiai inpyko ir 
pradėjo gintis ir aiszkintis. J ie 
didingai paskelbė kad jeigu 
kas nori žinoti ka ir kiek Rau
donojo Kryžiaus darbininkai 
nuveikė tame miestelyje per ta 
nelaime, tegu jie tik pasiklau
sia to miestelio gyventoju.

Laikrasztininkai tuojaus su
skubo kaip tik taip ir padary
ti. Beveik visi, kurie iszliko gy
vi, taip pat sake ir sako, būtent 
kad Raudonas Kryžius beveik 
nieko ar labai mažai ka gero 
ten padare. Jie sako kad Sala- 
veisziu Armija ir Amerikos ar
mija greieziausiai pribuvo ir 
geriausiai visiems padėjo Kiek 
tik galėjo.

Tauta jau žuvus, kai jos žmo
nes nepripažinsta skirtumo 
tarp gero ir blogo. Nepaisant 
kokie galingi tie žmones butu, 
kiek musziu jie laimėtu, bet jie 
jau savo szirdyse viską pralai
mėjo, viską prarado. Tokia 
tauta buvo Rymos imperija, to
kia tauta buvo Vokietija, tokia 
tauta sziandien yra Rusija.

Nei viena tauta negali mus 
pražudyti, jeigu mes patys sa
ve pirmiau neprasižudysime. 
Mums nėra jau tokio baisaus 
pavojaus isz Sovietu Rusijoje, 
kaip isz Komunistu Amerikoje.

Musu mokslincziai buvo už
kviesti ant vakarienes su 
augszt'ais generolais ir karinin
kais. Per ta vakariene, keli 
mokslincziai pasakė prakalbas. 
Paprastai per prakalbas yra 
pasakoma laibai gražiu ir sal
džiu juoku ir baiku, bet per 
szitas prakalbas, visi tie moks
lincziai, lyg susitarė tik viena 
daina tebedainavo: * ‘ Rusija tu
rės ta sprogstanezia “Atom” 
bomba pirm negu szie metai 

■ užsibaigs. Mes ta savo skaity
tojams jau pernai sakeme ir 
dabar sakome.

Mokslas neturi ribų ir nepri
pažinsta nei tautos nei rube- 
žiaus; ka mes sziandien dažino- 
me ar iszmokstame ta pati žmo
nes už juriu mariu rytoj daži- 
nos ar jau pirm musu žino.

Kad vienas gererolas pa
garsėtu ir pakiltu, tukstaneziai 
kareiviu turi mirti.

Anglijos valdžia ragina vi
sas moteris laikyti savo darbus 
fabrikuose ir kvieczia kitas 
stoti įn daiba; bet Anglijos mo 
terys turi daugiau proto negu 
musu moterėles. Jos meta savo 
darbus ir gi-yžta iii savo namus, 
įiepaisindamos kiek joms fab
rikantai siutina uždarbio. Ang
lijos moterys žino, kad pirmu
tine moteries ir motinos parei
ga yra namie su savo szeimyne- 
le. Musu moterėles galėtu isz 
j u daug ko pasimokinti.

Memphis mieste, Tennessee 
valstijoje, Kunigas John A. El
liott, Katalikiszkos augsztes- 
niosios mokyklos pirmininkas 
sako kad dvideszimts trys stu
dentai pardavė savo kraujo po 
puse kvortos, už deszimts dole
riu, kad jie galėtu gauti pinigu 
del atostogų. Toki uždarbi gal 
butu galima pavadinti kruvi
nais pinigais.

Italijonas Carl Aldo Marzani 
iszsigandes ir pabalęs stovėjo 
priesz valdžios teisėja ir iszgir- 
do kai teisėjas iszskaite visa 
tuziną prasikaltimu priesz ji. 
Szitam Italijonui visi szitie 
priekaisztai nebuvo naujiena, 
nes jis jau per kelias sanvaites 
girdėjo kaip lajeriai, advoka
tai tuos kaltinimus priesz ji 
state ir gynė. Bet dabar jis po 
kiekvieno prasikaltimo iszgir- 
do žodi: “Kaltas.”

Szitas teismas buvo tik pra
džia-. Dialbar valdžia turi pasky
rus net dvideszimts penkis mi
lijonus doleriu szitam darbui, 
kad susekti visus Komunistus 
kurie turi valdiszkus darbus ir 
juos visus pravaryti ar isz szi- 
to kraszto iszguiti.

Jeigu szitas Italijonas galėjo 
taip lengvai insisukti ir in val
diszkus darbus inlysti, ir tuo 
paežiu sykiu būti isztikimas ir 
uolus komunistas, tai net 'bai
me žmogų paima kai tik pa- 
manstai in kokias kitas atsa- 
komingas vietas Komunistai 
inlindo ir lenda. Szitas Italijo
nas Komunistas tokia svarbia 
vieta turėjo valdžioje kad jis 
per kara isžrinko ir nustatė ku
rias vietas Generolas Doolittle 
'bombarduos Tokyo mieste.

David Dubinsky, Preziden
tas moteriszku drabužiu fabri
ku, sako kad “Nei viena drau
gyste, unija, ar organizacija 
negali tikrai sakyti kad ji tik
rai yra laisva nuo Komunistu 
intakes. Jie labiausiai lenda in 
darbininku unijas, bet jie taip
gi neapleidžia mokslo instaigu, 
kliu'bu, moterų draugyseziu ir 
lenda net ir in bažnytines drau
gystes.

Žmonėms sunku tikėti, kad 
70,000 tokiu Komunistu gali 
tokius darbus nuveikti, bet ka 
beveik visi pamirszta tai kad 
kiekvienas Komunistas yra, 

•pranas'zas ir uolus darbininkas 
savo tam Komunizmui, kad jis 
Komunizmui taip dirba kaip 
kunigas tikėjimui.

Dvideszimts-penki metai at
gal, visi Amerikiecziai buvo 
nusistatė priesz Komunistus. 
Komunistai tada pasikavojo ir 
slapta savo darba dirbo. Per 
kara jie gavo drąsos, nes Ame
rika su Rusija buvo Alijantai. 
Per kara jie parodas dare ir 
straksėjo. Dabar jie jau taip 
nestraksi, bet tykiai savo dar
ba varo kaip ir vare. Jie dabar 
daug daugiau dirba per kitus, 
o patys retai kada pasirodo. Už 
tai mes sziandien tiek daug tu
rime mokintu mulkiu ir suklai
dintu mokslincziu, kurie visai 
nieko nesupranta apie Komu
nizmą ir Komunistu nepažinsta 
bet kvailai stoja už Komunis
tus ir giria ir gina Komunizmą.

Už tai Komunistai dabar tu
ri tukstanezius fruntu, per ku
riuos jie dirba. Visokios drau
gystes ii* moksliszkos instaigos 
dabar tankiai skelbia ir sklei
džia Komunizmą, nors jos pa- 
czios nieko apie ta Komunizmą 
nežino ir nesupranta.

Jie inlenda in kitas draugys
tes ir paskui paima tos drau
gystes vadeles in savo rankas. 
Jie kaip tik taip* padare in 
Amerikos Darbo Partija, New 
York mieste. Ir jiems ežia labai 
gražiai sekasi: Jie isžrinko 
Kongresmona Vito Marcanto- 
nio, du rodininku, (Council
men), Michael Quill ir Eugene

Komunistai Nemiega 
--------  • ! ■ ■  , "

fc į* '* - • . * £ • •' ' A $ ’ V

Connolly, kurie dirba iszvien 
su dviem kitais rodininkais, 
kurie buvo Komunistu partijos 
iszrinkti, Benjamin Davis ir 
Robert Cacchione.
Kitas draugystes jie patys su

tveria, bet nepaskelbia kad jos 
yra Komunistiszkos, duoda 
joms gražius užvardinimus ir 
paskui per apgavyste inraszo 
daug garbingu ir didžiu žmo
nių, kad niekas nedrystu tos 
draugystes intarti. Tokiu drau- 
gysteziu butu galima ežia su
raižyti keli tuzinai.

Komunistai susitvėrė savo 
Veteranu Pargryžusiu Karei
viu draugyste, bet ja nepavadi
no Komunistiszka. Kai jie visi 
numarsžavo in Washingtona ir 
pasiprieszino Prezidentui Ti'u- 
manui, jie padare visiems ka
reiviams sarmata.

Nors John Lewisas, mainie
riu bosas, baisiai noapkenezia 
Komunistu, bet kaip tik jis kal
tas kad Komunistai inlindo in 
“CIO” unija, nes kai jis tvėrė 
szita unija jis indejo Komunis7 
tus in augsztas vietas. Lewisui 
reikėjo gabiu žmonių, kurie 
mokėjo kaip tverti unijas ir 
kaip darbininkus privilioti, ir 
jis nepaiso kokiu insitikinimu 
buvo tie organizatoriai.

Kai David Rubinsky Prezi
dentas kitos unijos perspėjo 
Lewisa kad ežia jam paežiam 
neiszeis ant gero su tais Komu
nistais, Lewisas jam piktai at
kirto: “Dovydųk, kai iszeini su 
szuva medžioti, kas gauna 
paukszti ? Tu ar szuva ? ’ ’

Keli metai praėjo ir pats Le
wisas turėjo isz tos jo paties su 
tvertos “CIO” unijos pasi
traukti. Jis vėliau prisipažino 
David Dubinskiui kad buvo 
baisi klaida Komunistus insi- 
leisti.

Kunigai pataria Prezidentui 
Philip Murray. Jis su kunigu 
pagelba ir patarimu visomis 
galiomis stengiasi Komunistu 
nusikratyti, bet, nepaisant ka 
mums laikraszcziai raszo, Ko
munistai ežia irgi galingi. Phi
lip Murray negali per daug 
szokti ant Komunistu, nes jis 
nenori savo unija, nuslobinti. 
Kur tik kas stengėsi Komunis
tus isz unijos iszmesti, tai tik 
unija nusilpnino ir nuslobino, 
o Komunistu nei nepalytėjo.

Abi didžiausios ir galingiau
sios darbininku unijos Ameri
koje: “CIO” ir AF of L turi 
tukstanezius Komunistu 
augsztose vietose. Nors “CIO” 
turi daug- daugiau Komunistu 
negu “AF of L,” bet Komunis
tai dabar varo vaju kad 3,030 
Komunistu insisūktu in augsz
tas vietas in “ AF of L” unija.

Komunistai kreipiasi in Žy
dus, nes jie gerai žino kad Žy
dai nujauezia kaciĮ Amerikie
cziai ju neapkenezia.

Jie kreipiasi in juodukus, 
(Nigerus) nes jie žino kad 
Juodukai jaueziasi isznaudoti 
ir paniekinti.

Komunistams tikra szien- 
pjute tarp vargszuoliu, biednu 
ir betureziu, nes kas gražiau 
skamba kaip kad “atimsime 
isz tu kurie turi ir atiduosime 
tiems kurie neturi!”

Komunistai kreipiasi prie 
visu tu kurie isz Europos ežia 
pabėgo. Jie tokiems szitaip 
pirszasi: Hitleris buvo baisus 
žmogus ir visi geri žmones jam 
prieszinosi. Komunistai jam Į

prieszinosi. Aiszkus dalykas 
tad, Komunistai geri žmones.

Žmones sunku tikėti kad Ko
munistai lenda ne tik in bažny
tines draugystes, bet net sta- 
sziai in bažnyczias su savo pro
paganda.

Kaipo Markso tarnai, Komu
nistai pasmerkia visas bažny- 
czias. Bet kaipo apsukrus ir 
protingi žmones jie nutyli, nie
ko nesako ir stengia.^ tas baž
nyczias savo naudai pavesti. 
Jie nors tam laikui pamirszta 
ka Marksas su Leninu sake 
apie bažnyczia, ir net dvasisz- 
kiains aiszkina kad nors jig. 
nieko apie dangų nežino ir ne
sako, vienok ir Komunistai ir 
dvasiszkiai to paežio siekia ir 
nori ant szios žemes.

Žinoma, aiszkus dalykas, 
jiems visai nepasiseke Katali
kus Kunigus ar Žydu Rabinus 
suvilioti su tokai lipsznia pro
paganda,, bet daug Protestonu 
kunigužiu dabar skelbia Ko
munizmą.

Daktaras Harry F. Ward, 
profesorius in Protestonu 
Union Theological Seminarija, 
jau seniai su Komunistais 
draugauja ir Komunizmą gina. 
Jis tankiai spyezius pyszkina 
lantKomunistu susirinkimu.

Kuniguzis Stephen H. 
Fritchman buvo direktorius 
Jaunimo Draugystes, ir reda
gavo bažnytini žurnalą jauni
mui. Szitas žurnalas buvo per
dėm Komunistiszkas. Jis dabar 
buvo paežiu Protestonu pasza- 
lintas isz abieju savo pareigu 
ar darbu.

Kuniguzis William Howard 
Melish, vikaras Holy Trinity 
Episkopalu bažnyczios, Brook- 
lyne, N. Y., vis užsigindavo kad 
jis nekomunistas, bet keli jo 
straipsniai, kuriuose jis iszgy- 
re Komunizmą ,buvo atspauz- 
dinti Komunistu ž u r n a 1 e, 
“Daily Worker. ”

Žurnalas “The Protestant” 
nėra Protestonu kunigužiu nei 
ju bažnyczios vedamas žurna
las, nors jis taip užsivadina. Jo 
redaktorius Kenneth Leslie,

Pargryžo Mirti Amerikoje

Patrick Flood, Airiszis, 
pereita meta pargryžo in sa
vo teviszke, Airija, kur jis 
tada sake jis nori pabaigti 
savo dienas ir ten ramiai nu
mirti. Jis yra devynios de- 
szimtys metu senelis, ir isz- 
gyveno septynios deszimtys 
metu in Albany, N. Y.

Jis dabar sugryžo isz savo 
sugryžimo in savo teviszke 
ir dabar sako kad jis nori 
Amerikoje ramiai savo die
neles užbaigti. Jis sako kad 
pereita žiema jis kone nenu

prisikalbino ir prisiviliojo ke
lis kuniguzius raszyti straips
nius, ir taip gavo sau gera var
dą. tarp Prctestonu. Bet visas 
tas žurnalas seka Komunistu 
laikraszczius ir remia visus ku
riuos Komunistu laikrasztis re-
mia.

Komunistai ir laikrasztinin- 
ko darbus uoliai dirba. Jiems 
rupi ne vien tik Komunistiszki 
laikraszcziai, bet ir tie laik
raszcziai kurie yra visu skaito
mi. Jie stengiasi savo straips
nius intalpinti in visokius laik- 
kaszczius. Jie raszo ir duoda re
daktoriams savo straipsnius 
visai už dyka, bile tik redakto
rius juos intalpintu in savo 
laikraszti.

Vienas žurnalas, “Reader’s 
Scope ’ ’ daug kad ir mokintu 
žmonių suvedžioja ir smulkina. 
Redaktorius Leverett Gleason 
palaiko visa Komunistu raszy- 
toju sztaba del savo žurnalo. 
Kitas toks žurnalas “In Fact” 
taipgi yra Komunistiszkas. 
Abudu szitie žurnalai iszrodo 
labai geri, ir nieko stacziokisz- 
ko apie Komunizmą nerasi, ir 
už tai daug žmonių tuos žurna
lus skaito ir nežino kad jie yra 
skersai iszilgai pilių Komunis
tu propagandos. Abudu redak
toriai baisiai pyksta, jeigu kas 
juos pavadina Komunistais, ir 
jie vis grasina, skusti už szloves 
nuplieszima, bet vis nieko ne
skundė. O mums nerupi kaip 
ar kokiais jie vadinasi ar nori 
vadintis, mes tik tiek sakome 
ir sakysime, kad ju rasztai, 
straipsniai ir žurnalai yra per
dėm, skersai iszilgai Komunis
tiszki ir Rusijos raugalu atsi
rūgsta,.

Komunistai ir knygas neuž- 
mirszo. Jie ne tik raszo ir 
spauzdina savo knygas, bet tu
ri ir knygų kliubus, per ku
riuos jie skaitytojams prisiun- 
czia viena knyga kas menesis. 
Bet, ir szitas kliubas nesivadi- 
na Kbmunistiszku. Jie ta savo 
knygų kliu'ba pavadino “Book 
Find Club.”

Mes jau kelis sykius raszeme

mirė nuo szalczio savo te- 
viszkeje. “Asz norėjau nu
mirti savo mažame kaimely 
j e kur asz gimiau ir augau, 
bet baisus szaltis mane kone 
užmusze,” jis pasiaiszkino 
pargryžes in Amerika. Jis 
sako kad senoviszkas kros
nis ir bakūžėlė labai gražiai 
skamba dainose ir pasakose, 
bet paprastam ir kasdieniam 
gyvenimui daug geriau ir 
patogiau gyventi Ameriko
je.

kaip Komunistu lizdas insiku- 
re Hollywood mieste kur visos 
musu gražuoles feavo laibas ko
jas mosikoja ir savo alsuojan- 
czias krutinės' pasauliui atki- 
sza. Jeigu kas mums netiki, tai 
mes tik viena klausima jums 
užduosime. Jeigu jus einate ant 
krutamuju paveikslu, (moving 
pikezieriu) ar jus kada matėte 
nors viena pąveikslą kuris nu- 
piesztu ka nors priesz Rusija, 
priesz Sovietus ar priesz Ko
munistus? Ir ežia galėtume 
vardais iszvardinti szimtus to
kiu kurie Komunistams tar
nauja.

Jie ir in radija savo nagus 
turi inkisze. Ir ežia butu gali
ma mokslincziu ir taip sau gar
siu žmonių vardus ir pavardes 
paminėti. Bet per daug laiko 
užimtu:

O ka sakyti apie musu uni
versitetus ir kolegijas', kur mo
kinti profesoriai moksliszkai 
aiszkina ir užtaria Komunis
tus. Bet apie tokius puskeptus 
profesorius gal kada vėliau pa- 
raszysime.
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galiau, kad jau reikia apsives
ti. Ak, žmonių liežuviai! Jie

Isz Žemaicziu Gyvenimo

A'SZ maniau, Levele, tu jau 
savo Lyszeli suvisam už- 

mirszai. Visuomet matau 
vaikszcziojant su tuo, su tuo, 
kaip jis vadinasi, ar Krasau- 
skis ar kas!

Kalbėjo Gruiniene Žvirblai- 
tiszke Levysei Pauksztaitei in 
ausi'prioikiszdama, nes nenore-1 
jo, kad kiti in bažnyczia einan
tieji iszgirstu, apie ka ji kalba.

Gruiniene buvo nieko sau 
žmonele: vikri, apsukri, ne ko
kia davatka! Reikalą greitai 
suprato ir žinojo, kaip apsisuk
ti.

Levyse Pauksztaite irgi ne 
buvo isz kelmo iszspirta pa
stumdėlė! Jauna, aukszta, 
lanksti, kaip ir visos Alsedisz- 
kes; be to, ji buvo graži, turėjo 
puikias, geltonas kasas ir gy
vas akis! In bažnyczia eidama, 
szilkine skepetaite taip gražiai 
susiriszdavo, kad net patys isz- 
didieje jaunuoliai ne viena syki 
dirsteldavo ir ne viena gruksz- 
ni seilių nurydavo.

Levyses tėveliai jau labai se
ni, diena isz dienos laukia, bene I 
atsitiks kam pavesti savo že
mele, bene atsitiks už ko isz- 
leisti savo vienturte mylima 1 
dukrele. Ak, juk buvo atsitikę! 
Buvo! Tik žiaurusis karas pa
gavo: iszejo ir negryžo.

— Kaip sau nori, teta atsi
liepė Levyse, kiek paraudusi, : 
ilgai nesziojaus szirdy, bet juk 
ar taip versi ar kitaip, vistiek 
nebegrysz. Žinai, kai atsimenu 
szirdyje taip negerai pasidaro, 
taip negerai. Kartais net apsi
verkiu. -

—*■ Geriau ir nereikejo. Tese 
Gruiniene. Rimtas buvo. O vis 
koks darbininkas! O koks 
meistras! Tokio antro visoj pa
rapijoj nerasi. Ak, juk ne vie
nam Lyseliui, ne vienam. Juk 
daugelis iszejo, keli sugryžo!

— Pirma rasze, o paskui ne. 
Paskutiniame laiszke parasze, 
sako, iszeinu in frontą, nera- 
szyk, nes vistiek laiszkas nepa
sieks. Taip ir dingo be žinios. O 
jau juk tiek metu!

— Man rodos, jau ir užmir- 
szai kas mirė! Bereikalo be
priminiau. Juk tau geras ir 
Krasauskis.

— Geras, teta, bet prie pir
mojo pamylėto pati szirdis 
linksta.

— Taip jau yra! Ir asz pati, 
kol da jauna buvau, buvau pri ■ 
siriszusi. Ir poteriai ie poteriai 
būdavo ir malda ne malda! 
Kaip kokia pikta dvasia buvo 
in galva inlindes! Bet kai rei
kėjo, nusikraeziau! Taip ir tau 
susidraugausi su kitu, o pirma
sis, tai nebebus ominiais!

Tuo tarpu moterys priėjo 
prie Alsėdžių. Palaukėj, prie 
sraunios upes atsiseod kojų au
ti; ežia, margavo daug žmonių 
tai pradedaneziu, tai baigian- 
cziu autis. Greit ir bažnyczioj 
suskambino.

Bet koks ežia dabar skambi
nimas vienu varpu: “Lingu 
langu, lingu langu bam. Lingu 
langu, lingu laiigu bam.” 
Priesz kaar ne taip skambinda
vo! Buvo bent ko pasiklausyti: 
keturi, penki dideli varpai, tai 
net szirdis dreba! Rodos, kalbe
le kalba: “Duszia danguj, 
kun ’s po žemes. Duszia danguj, 
kun’s po žemes.” Arba net Lie- 
plaukiszkiai:

kaukai putros, biski daug! Isz- 
vire motina kankal putros bis-l 
ki daug!” Vienu klausant, pa
sidaro be galo liūdna, o kitu| 
linksma, jei nori ant vienos ko
jos sukis!

Dabar-gi Alsediszkiams, per 
amžius pripratusiems girdėti 
galingus varpus, didingai su- . 
tautine, toks mizernas vieno 

1 varpo ir dvieju signatoriu ai
das atrodė labai juokingas. 
Vienok kartu jis primine, kad 
sziuose laukuose taip nesenai 
siautė nuožmi karo szmekla, be 
szirde, žiauri szmekla, kuri 
kruvina savo rankas skyrė vy
rus nuo žmonos ir vaiku, bro
lius nuo seserų, vaikus nuo tė
vu ir mylimuosius bernelius 
dobilėlius, nuo mylimųjų mer
geliu lelijėlių. Ta pati baisioji 
karo, beprasmio ir betikslio, 
szmekla gynė .pulkus Žemai- ; 
ežiu jaunuoliu in tolimus Rusi
jos krasztus už cara, už savo 
engika galvas padėti, ta pati 
nuožmioji szmekla tramdė juos 
po nuožmiai skurdžius belais
viu logerius, ta pati likusiųjų 
naszlaicziu skruostus gausio* 
plis aszaroms nusejo laukus us
nimis apželde, girias isznaiki- 
no, atnesze in tėvu žeme skur
dą ir varga. O, buk prakeikta ir 
nerask ramybes amžiais!

Taip ir musu Levyse palydė
jo savo mylimąjį in kara, apsi
verkė, pabueziavo, ir daugiau 
nematė. O dabar, kai Gruiniene 
ji primine, kaip gyvas priesz 
akis atsistojo! Kaip gyvas!

Jis atėjo paskutini syki atsi
sveikinti. Kalbėjo su tėveliais, 
pavalgė pietus, pasakė sudiev 
ir iszejo! Senoji motina isz su- 
džiuvusiu akies raukszliu isz- 
spaude didele uszara, senasis 
tėvas atsiduso ir smarkiau 
pypke užtraukė. Lyzelis, vie
nuok, užsuko pas Levele in ka
marėlė. Ilgai juodu kalbėjo, il
gai sėdėjo žodelio nepratarda
mi, nes skausmas vere.

— Ar besugryszi ?
— Su...
— Sztai, asz nupirkau mal

daknyge. Pasiimk drauge. Asz 
isz jos meldžiaus, melskis ir tu, 
kai sutiksi nelaime ar varga.

Ir taip prabėgo naktis.
Paskui Telsziuose. Sztai jau 

glitej sustatyti. Vieni verkia, 
kiti dainuoja.

— Neszk du rubliu! Neszk! 
Telsziuose Szv. Antanas fste- 
buklingas! Užpirk Miszias! 
Alyzas bėga in kunigą, nesza 
du rubliu. Jei kitas lieptu, nie
kada nenesztu. Atkirstu, “o ka 
jis man duos! Nieko!” Dabar Į 
taip nemansto. Tiki mylimo
sios žodeliams.

“Ak, juk tai buvo taip se-Į 
nai!” Mansio Levyse paupyj 
kojas audama szalia Ghiinie-j 
nes, griaudi naši ir apsižada su
kalbėt poterėlius ir atvaiksz- 
ęzioti kanezios kelius už Alyzo- 
vele.

* * *
Po visam Levyse ilgai 

vaikszcziojo su Krasauskiu, 
kviete ji pas save, kaip kita 

i karta Alyza, ilgėjosi jo ir vis 
' labiau ir labiau pradėjo prie jo 
• prisiriszti. Kai jis ilgai neatei- 
: na, ilgu pasidaro; kai jo kuri 

szventadieni nesutinka, szirde- 
le sugelia. Visi placziai kalbėjo 
kad Levyse Pauksztaite iszleks 
už Krasauskio, kad tai jau vi
siems žinoma, kad jau ir vestu-
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Is’zvire motina viu laikas esąs paskirtas ir, pa-

Džionstone stebuklara- 
darys, 

Jog isz nieko turtingu 
pasidaro, 

Ir laikrasztyje geide 
apsigarsyti, 

Jeigu kas nori tai turtingu 
gali pasidaryti, 

O ir steibuklorum pastos,
Jeigu pas ji dasižinos. 
Asz in galva su pirsztu 

baksztelejau, 
Ir pamanstinau, 

Jeigu tu tai iszradai, 
Kad ubaga turtingu 

padarai, 
Tai pirmiausia pats 

turtingu stokis,
O paskui prie žmonių 

szaukis.
Matomai tasai stebuklerius 

nori pinigu prisilupt.
O ir prisilupęs smukt, 
Kur in plata svietą, 
Apsirinki sau vieta, 
Taip brolau nesieina, 
Tankiausia toki in 

lakupą eina, 
Žmonių czion neprigausi, 
Ir da ant galo nuo tu ju 

žmonių in kaili gausi.
* * *

Jeigu singeliai pradeda 
paszelt, 

Ir visokius ergelius 
kelt, 

Tai da tik to;
Ba mažai turi proto. 
Bet jeigu ženoeziai 

siųst pradeda, 
Svetimiem ramumo 

neduoda, 
Tai jau verti papeikimo,

Didelio paniekinimo.
Jeigu kas in Skrantona 

pribuna, 
Tai visi lant jo užsipuola,

Isz baimes turi lyst 
po stalu.

Fundyt tuoj privetezia, 
Kaip koki valkatos, 
Kursto žmonis ant 

musztyniu, 
Patys ima dalybas, 

ant tu pesztyniu.
* *

Nesenei in Illinuoj vals., 
nuvykau, 

Tenais lizdą bolszeviku 
užtikau, 

Czikagos miestas vadinasi, 
Kur visokį ten slapstosi, 

Nes czionais yra 
Lietuvis katalikas, 

Bet nuo visu gal atlikęs,
O jau ka bolszevikas, 
Tai niekam netikės.

Tada ji sužeidė fabrike, 
Sergant sargas kas 

dien lauke, 
Sargas namon iszejo, 

Ligoni paliko, 
Kada sugryžo losziant 

kortu užtiko, 
Tada bolszevikai 

paszelpa atsake, 
O ir sarga atstatė, 
O ka, ji kerszino 

skundimu, 
Kad kaip pasveiks, 

atlygins muszimu.

grėitai szlove nupleszia. Bet saves ir isztiesdavo rankas, ne
dažnai jie klysta! redamas apkabinti mylimosios

* * * kalka, bet pabusdavo isz mie-
Bego laikas, mainėsi gadyne, go szalta lagerio žeme apkabi- 

giūuvo galiūnu sostai, in pašau- nes. >
Ii gryžo ramybe ir tvarka. | Alyzas da syki pažvelgė in 

Sugryžo vienas, kitas kaiys, j,ag įr susįpurte> Tqs akys ka
seliai užmirsztais, seniai palai-j jaįse buvo kitokios. Dabar jos 
dotas! Sugryžo ir viena kita ži
nele, vienas kitas gandelis.

Taip pat viena vakara su- kiause jos balso; dabar halsas 
gryžo ir Alyzas, ilgus metus ne-' tik skambej0,
szes Vokieeziu nelaisvės junga, kos muzįkos virpėjimas plauk-

žįuri, o kadaise jomis neapsa
koma grožybe reiszkesi. Pasi

, o tada, dangisz-

ilgus metus vargęs ir kentejes 
Vokieeziu žeme j, belaisviu re
težius. Levyse atsistojo kryž- 
kelyj. Alyzas, gyvas! Krasaus-Į 
kis ja in t okias kilpas invelę, 
kad nebėra kaip jam atsakyti. 
Alyzas nematytas per tiek me
tu, Krasauskis bemaž kas va
karas atsilanko. Pagaliau, Aly
za ji numarino, palaidojo, pa
vargėlius užmelde pati nesyki 
poterėli, “perkando” už jo vė
lė, tai juk viską jis jau gavo! 
Juk atsiskaityta, kaip padoriai 
mergelei pridera. Antra, Kra
sauskis jai dabar artimas, ge
ras, priprastas, namiszkis. Aly- 
zas-gi tiek metu gyvenęs sveti
muose krasztuose, iszmoko gra
žiai elgtis, gražiai rėdytis, 
puosztis, priprato vaikszczioti 
gražiuose kambariuose, mar
murinėmis gatvėmis; o gal, o 
gal kokia1 Ruse, ar kokia Moky
te irisigavo. Kam-gi jai Alyzo? 
Ar ne užtenka Krasauskio?

Prabėgo kelintas sanvaieziu, 
Alyzas niekur nesirodo. Tur 
būti nenori maiszytis in musu 
vargszu driskiu buri! Iszpone- 
jo! Kokia ten beda! Kokia 'be
da kentėjo ežia, Lietuvoj Vo
kieeziu kareiviai! Gyveno ge
riau, kaip ponai! Ko jiems tru
ko? Nebent gulbes pieno.

Levyse, tokiais sumetimais 
nusiraminusi, vis ir vis labiau 
lindo prie Krasauskio. Szis jos 
nesiszalinb; patiko, nesibaidė 
ir manste slavyje, ar vėliau ar 
ankszcziau padaryti vestuves. 
Kalbėjo tuo reikalu ir su senais 
tėveliais, nesyki prisiminė ir 
paežiai Levysei. Szi, žinoma, 
nei prislake, nei atsake. O lai
kas vis bego ir bego.

* * *
Viena Szventadieni Levyse 

miestelyj susitiko ir Alyza.
— Laba diena!
-— Dėkui už laba diena. 

Sveikas senai bematytas! Isz- 
tikruju maneme, kad jau nie
kada nebesugryszi. Atsake ji 
in Alyzo pasveikinimą. Jos 
skruostai staigia užsidegė; 
kriksztolinis kraujas, rodos, 
tuoj iszsiversze isz po permato
mo ju szydo; rudos akys sulies- 
nojo, rodos, jose aitrus jausmo 
sūkuriai szelsta.

— Mat, sugryžau! O ka ar 
nelaukei? Pratarė Alyzas.

— Kam da ir klausi!
Alyzas užsimanste. Jos balsu 

ir tuo menku žodžiu daug buvo 
pasakyta! Sztai po penketos, 

j szeszetos metu jis vėl girdi jos, 
mylimos mergeles baisa, mato 

Į jos akis, deganezius skruostus, 
gyva, kaip ugni krutinę.

Priesz jo akis vėl atsivėrė 
paskutines dienos Telsziuose 
vaizdas. Jis stovi tarp kariu- 
naujoku, o ji vaikszto netoliese 
ir žiuri. Bet žiuri n etaip kaip, 
o su gailescziu, su ilgesniu, su 
skausu. Insmigo Alyzui tos 
akys in paezia dvasios gelme ir 
tenai iszsinesziojo jas po toly- 
mus Rusu žemes krasztus, po 
Vokieeziu vaterlanda. Dabar 
tos akys vėl sztai žiuri in ji! 
Gyvos! Jos tik sapne, tik vai- 

jdentuvej tepasirodydavo! Jos 
I tik mieganti tenuramindavo. Į 
t Nesyki jausdavo , jas arti prie

davė, nuo jo szirdis alpdavo. 
Ak, juk malonu būdavo lėkti, 
nę eiti, in mergele asztuones ki
lometru pusnimis, sniegais, vė
jui szvilpiant, pūgai siau- 
cziant! Vienas jos, mylimos 
mergeles malonus žodelis už- 
gydydavo visas vėjo pūgos, 
szalczio ir pušniu padarytas 
žaizdas! Vienas jos pabucziavi- 
mas iszpirkdavo, rodos, amži
na prag'ara! Kas. jam turtas 
priesz tai! Kas jam ūkis! Kas 
jam, pagalinus ir ūkininko 
duktė Kaziune su 50 hektaru 
pasogos! Kas jam vargas, jei 
tas vargas yra apmokamas ne; 
pinigais, bet perlais, jei jo at
vertos žaizdos yra tuojauą už- 
gydomos ne vaistais, 'bet paežiu 
stebuklu!

Dabar Alyzui Levyse atrodė 
lyg ir svetima, nors kad ji butu 
jam svetima niekam neprasita
rė, nei mastyte ne manste! Vie
nuok, atrodė lyg svetima! Ji 
pasivogdama dirstelėdavo in 
Alyzo veidą ir mastydavo, kaip 
jis yra gyvenęs, kad ne tik toks 
liesas, bet mėlynas, ar tiesiog 
pilkas. Toks apstus kario gy
venimas, o kokius žmones pa
daro !

Levyse da syki dirstelėjo 
vogcziomis Alyzui iii akis ir 
pamanė gana bloga mintis. Jai 
pasirodė, kad Alyzo gyvenimas 
visai sumušztaš, sudaužytas, 
kad tos veide demes padarytos 
ne vargo, bet netvarkingo elge
sio neribotos laisves. Ir jai pri
siminė Krasauskis, riebus, 
kaip apipenėtas meitėlis, sprit- 
nus, nelyginant ožiukas! Na, jis 
saviszkis, mažai svieto tema
tęs, sugyvensiu. Szis, Alyzas, 
ve tas, kurs ateidavo, kuri gla
monėdavau, kuri taip karsztai 
mylėjau! Ne! Tas mirė, ta asz 
palaidojau, pavargėlius tužmel- 
džiau, už ta ir pati nesyki mel
džiausi.

.Vienuok, ji klydo. Alyzlas bu-

vo tas pats, tik ji ta pati nei se
nai nebuvo!

— Na, sziam sykiui bus ir 
viskas. Pratarė Alyzas. Asz da 
neatsikutej'au isz keliones, ne- 
pasilsėjau. Asz jau eisiu namo. 
Dabar vėl dažnai susitiksime.

Atsisveikino. Ji pažvelgė ir 
nusiszypsojo.

Ta pati vakara Levyse neisz- 
kente, nubėgo pas Gruniene ir 
viską iszpasakojo.

— Sutikau! Tik pažinau! 
Toks persimainęs! Ar po ‘žemes 
ir buvo, sakau! Žiuri, rodos de
ginte degimą. Net szirdis sudre
ba.

— Žinai ka! Suszuko Grui- 
nieni ir pati paraudonavo, kaip 
orarykszte. Žinai, ka! Sekma- 
dienyj pas mane vakarėlis! 
Pakviesime ir ji! Gerai? Ka?!

— Gerai, kur jau nebus ge
rai.

— Krasauskio nekviesiu, 
kad galėtumei ramiau pasikal
bėti. Gruinienes akyse rodėsi 
kobiniukai. O tai blogas ženk
las. Jos kūnas pradėjo nežy
miai drebėti, kaisti, o nervais 
kažkokios elektrines bangos 
szelo. Ka jau padarysi! Boba 
da jauna, kaip gudroliai sako, 
su pasilaikymu. Vyra in kava 
paėmė, norėjo su kitu apsives
ti, bet klebonas szliubo nedave. 
Kartais Gruiniene apsimesda
vo davatka esanti, o kartais 
tiek tol nudroždavo, kad net 
rausti prieidavo! Pas ja buvo 
įkeliami invairius vakarėliai, 
pasilinksminimai, nes tai padė
davo jai nusiraminti. Ir dabar 
ji pamanė savyje, kiek tu kal
bėsi tiek, o asz vis labiau mokė
siu prilysti.

* * *
Sekanti Nedeldieni abi su 

Levyse zujo po miesteli, pirki- 
nejosi szi ta, rengėsi vakarė
liui. Abieju skruostuose žydė
jo raudoni obuoliukai. Alyza 
užkvietė pati Gruiniene, saky
dama, kad jo visi pažystami 
yra labai pasiilgę, kad nori .ji 
pamatyti savo tarpe. Jis neat
sisakė ir prižadėjo ateiti.

Brekszmiais jau visi szoko, 
muzika spiege, langai drebėjo, 
o dulkiu, nemaži debesėliai ki
lo. Lauke oras toks gražus, o 
Gruinienes troboje, jei nori kir
vi pakabink! Ir ta sstoves, ne 
kris! Oras toks tvankus ir blo
gas.

Alyzas inejo, pasisveikino,

Bando Lavinti ir Rengti Kareivius

apsižvalgė, atsisėdo. Muzikan
tas sužvygino polka, mane kad 
ir Alyzas szoks, bet szis pasi
žiurėjo in szokaneziuju trypse- 
na, in dulkiu sukurius ir in fa - . . . ' . »LZemaitiszka. grudimasi, nusi
szypsojo ir atsikėlęs iszejo lau
kan. Tarpduryje prie jo priki
bo Levyse su'Gruiniene. Jos 
abi kraipęs, vypsojo, norėjo 
Alyza pralinksminti, tai isz- 
vesti ji isz to ūpo, kuris, kaųi 
joms rodėsi, siege jo siela.

— Tamsta nei neszOki!
— O mudvi taip norime, kad 

paszokintum! O, kaip linksmi
nasi.

— Na, yra ko ežia, linksmin
tis! Va, jie taip stumdosi ir 
grūdasi, kad asz, ir isz trobos 
isžbegau! Be to, ten tiek dulkiu 
kad negalima ir prie geri'ausiii* 
noru nei szokti nei troboje lik
tis. Be to, Alyzas norėjo pasa
kyti, kad su tais piemenimis, 
kurie, kaip ožiukai, trpsojo po’ 
asla, nėra nei jokio malonumo 
bendrauti!

—TOLIAU'S BUS—

SVETIMA GROŽYBE
------—

Einu per lygia lanka 
Svetimoje szalyje, 
Matau ten žole menka 
Begaliniam tolyje.

Tyla taip, kaip kannose 
Aplinkęui viesžpatauna 
Ir niekas ten laukuose 
Ramybes neužgauna.

Ir žeme tarsi miega 
Apleistame dirvone, 
[Užslėpus savo jiega, 
Gaivinanczia malone.

Neplauja ja upelis, 
Meilingai ne’bucziuoja, 
Nei keras, nei medelis 
Ten niekur nežaliuoja.
Tuszėziu stepu platybes 
Manes nebevilioja.
Akys jieszko grožybes 
Tikrosios Lietuvoje.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORTUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztihiii, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNAį

Pirkie U. S. Bonus

Szitie jauni vyrukai sa
vanoriais stojo in nauja ban
dymą ir isztyrinėjimą kaip 
geriausiai lavinti jaunus vy
rukus del vaisko, sulyg Kon
greso nustatymais del visu 
jaunu vyruku, kurie po High 
School mokslo butu imami 
del vieneriu metu in vaiska. 
Szitie vyrukai nauja musz- 
tr.a eina in Fort Knox, Ky. 
Apie szeszi szimtai vyruku 
szitaip mokinasi ir lavinasi.

Nors dabar visai maža kas 
girdėti apie nusistatymą im
ti visus vyrukus in vaiska, 
bet taip yra vien tik kad Pre
zidento rinkimai jau artina
si, ir politikieriai bijosi žmo
nes inpykinti. Galime tikrai 
tikėti ir beveik žinoti, kad 
kaip tik po rinkimu szita by
la vėl paasirodys ir bus pri
imta, ir visi jauni vyrukai 
turės stoti in vaiska nors del 
vieneriu metu.

Uncle Sam Says

Ali oi us would like to put dad.oir 
a pedestal on Father’s Day to show' 
him how we feel about him the year 
round. I like to think of all Amer* 
ican fathers in the role of Minute 
Men, standing- guard over the secur
ity of their families. Certainly they 
could do no better than to assure the 
happiness of themselves and their' 
homes than by buying United States 
Savings Bonds regularly.

Two automatic bond buying plans 
are available now. If dad is on a 
payroll, the Payroll Savings Plan* 
will assure him days of ease when 
he gets ready to retire. If dad iša* 
professional man or self-employed, 
he can use his checking account to’ 
buy a bond a month.

U. S. Treasury DepdrtintHt,
•» .• u

Pirkie U. S. Bonus SziadienJ
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ŽINIOS VIETINES Vasara Pripuola Nedelioj, Birželio - June 22-tra Diena

■— Ketverge Szv. Silverijo.
— Publikines ir Parapiji- 

nes mokyklos užbaigė savo 
mokslą ant sziu vakaciju, < o 
nekurie studentai pabaigė savo 
augsztesniuus mokslus ir para
pijines mokyklas, aplaikydami 
diplomus už savo pasidarbavi
mą. . ■; :■ ■

Utarninke Szv. Avito 
[Abb.

— Nedelioje Birželio 15-ta 
diena, Szvento Juozapo bažny- 
czioje per Szv. Miszias 8-ta va
landa, graduantai szios para
pijos kurie baigė mokslą Maha- 
jioy City ir Township High pri
ėjo sykiu prie Szv. Komunijos, 
ąpsirenge in savo “Caps ir 
Clowns.” Tuojaus po Szv. Mi
ežiu, visi graduantai gryžo in 
parapijos salyje valgyti pusry- 
czius. Klebonas Kunigas P. C. 
Czesna kas meta renkia toki 
programa tiems, kurie isz szios 
parapijos baigia auksztesni 
mokslą.

•— Seredoj Szv. Efraemo 
C. D.

—■ Gerai žinomas daktaras 
ĮC. S. Burke (Lukszys) likos 
aprinktas kaipo 'gydytojas del 
jMahanoy City Mokykliu.

— Nedelioj, Birželio 15-ta 
įiiena, 7 vai. vakare, buvo su- 
losztas indomus programas, 
{Szv. Juozapo parapijos svetai- 
Iieje. Dovanas už geriausia 
mokslą aplaike Timatas Žoba 
ir Joana Valukievicziute, me
daliu ir certifikatus nuo Ame
rican Legion Post 74 per Stan
ley Merook.

-Seka vardai užbaigusiu 
mokslą: Mildred Czivinskiute, 
Phylissa Davidavicziute, Ge- 
raldina Kasakevicziute, Mare 
Menaliute, Mare Sakauskiute, 
Liudvike Urboniute, Joana 
^Valukievicziute, Jean Wiley, 
iRita Žemediute. Vincas Pajau
jis, Jonas Ritus, Edvardas Szu- 
kaitis, Jonas Smigo, Kazimie
ras Tacielauskas, Petras Tunil- 
la, Juozapas Juodaitis, Rober
tas Zegley ir Timotas Žoba.

[Klebonas Kunigas Czesna 
Įdavė dovanas už kasdien klau
symą Szv. Misziu, kas dien at- 
silankyma in mokslą, taipgi do
vanas gavo vaikas ir mergaite 
kiekviename skyriuje už ge
riausia mokslą.

, 7 • . I—' ■' .T—. ■ W ■

■ t Shenandoah, Pa. j- Vincas 
Mocziunas, nuo 210 N. Emerick 
(Ulyczios, numirė Ketverge, 5- 
ta valanda popiet, namie, sirg
damas ilga laika. Buvo anglia- 
kasis. Paliko savo paczia Mari
jona; jo motina Rože Mocziu- 
Iiiene, mieste; broli Juozapa, 
mieste; trys seserys: Ponios, 
Gregory Chick, mieste; Wm. 
Donwinkliene isz Hamden, 
Conn., ir W. Stanoniene isz' 
[Amsterdam, N. Y. Gra'borius 
ginčas Menkeviczius laidos, 

yrc-— Garnys paliko sveika ir 
p&togia dukrelia del pons. Leo 
Spudžiams isz William Penn.
V’U ------------

Frackville, Pa. f. Ponia Ka- 
darina Vinskie, 23>metu am
žiaus, nuo 158 N. Railroad Uly., 
pasimirė Petnyczioj popiet, 
Ashland ligonbute. Velione sir
go per koki tai laika. Po tėvais 
vadinosi Katarina Olanikiute.

'i'--Gimė Gilbertone. Prigulėjo 
prie Apreiszkimo P. M. parapi
joj. Paliko savo vyra Aleksan
dra, dusunu: Aleksandra ir 

■^Leonarda namie; du brolius Jo

ną isz Stowe, ir Petra isz Gi
rardville; trys seserys: Helen, 
pati Henry Hasenbein isz St. 
Clair; Ona, pati John Kowa- 
lich, Lost Creek ir Tessie, pati 
Frank Burrock isz Long Row, 
Gilberton. Laidotuves Utarnin
ke su apiegomis Szv. Apreisz
kimo P. M. bažnyczioje 9-ta va
landa ir palaidota parapijos 
kapinėse.

Brooklyn, N. Y. Vokieti
joje, Austrijoje, Italijoje, Da
nijoje, Francuzijoje, Belgijoje 
ir kitose Europos valstybėse 
skursta, vargsta per 75,000 Lie
tuviu Tremtiniu. Jie yra praė
jusio karo ’aukos. Jie yra Ko
munizmo ir nugalėto Nacizmo 
kankiniai, jie visko neteko: sa
vo tėvynės, savo artimųjų, savo 
pastoges, savo r ubu. Jie ap
driskę,, alkani, isu niekinami!

Pagelbekime jiems savo pi
nigine auka, kuri daugiausia 
naudos atnesz, jei bus paskirta 
Bendrajam Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondui.

Skirkite savo aukas BALF 
per savo skyrius ar instaįgas 
arba siuskite tiesiog in: United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc. 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

AR BUS KITAS 
KARAS?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Paskui prieszas paleistu ne 

tik dujas, gazus, bet ir nuodus, 
trucyzna kuri žmones visokio
mis neiszgydomis ligomis už- 
kriestu.

Szitokio karo pirmutine die
na su žeme sulygintu daugiau 
negu dvylika didžiausiu musu 
miestu, susisiekimai butu suar
dyti, fabrikai sugriauti, milijo
nai žmonių sirgtu, žutu ar nuo 
gazu uždustu. Po szito pirmo 
užpuolimo prieszas pasiunstu 
visa armija kareiviu su eropla- 
nais.

Kaip ilgai szitoks karas Tęs
tųsi? Generolas Dwight D. Ei
senhower, Armijos Sztabo Pir
mininkas szitai komisijai sta- 
czai pasakė: “Kito karo laimė
jimas ar pralaimėjimas bus nu
spręstas nuo pirmo užpuolimo 
ar apsigynimo. Mes ateinanti 
kara skaitysime dienomis, o ne 
menesiais ar metais kaip iki 
sziol darydavome.”

Szita komisija nenori žmo
nes iszgazdinti, bet nori žmo
nėms praneszti kas pasaulyje 
darosi ir koks pavojus gresia 
mums sziandien. Komisija 
vienbalsiai sako ir ragina kad 
valdžia investu instatyma kad 
visi jauni vyrukai stotu in 
vaiska nors del vieneriu metu, 
kad valdžia paskirtu deszimts 
sykiu daugiau pinigu del 
mokslincziu, kurie kariszkuo- 
se fabrikuose dirba ir vis isz- 
randa nauju ginklu ir da nau
jesniu apsigynimo priemonių.

Tie, kurie mažai invertina 
szitokius perspėjimus ir sako, 
kad niekas ant Amerikos ne
puls ir niekas musu nekibins, 
pamirszta kad Amerika yra ba- 
gocziausia szalis, kad visi 
krasztai, prilyginus prie Ame
rikos yra ubagai ir skarmalai. 
O bagocziui vis yra pavojus 
kad kas nesikėsintu isz jo ta jo 
turteli iszpleszti.

Pirmoji vasaros diena yra 
ilgiausia visu metu diena. 
Sulyg musu kalendoriais, 
Birželio (June) 21-ma diena 
yra ilgiausia. Kas ketvirtas

VOKIECZIAI
PELENUOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežiai viens kitam aiszkinasi 
kad Vokietija pralaimėjo kara 
už tai kad jie Žydus persekio
jo.

Bet visos szitos baimes pa
reina nei isz neramios sanžines 
bet, isz baimes del savo kailio 
ir savo sprando.

Jis taipgi sako kad seni ba
jorai ir karaliszkos gimines 
žmones geriausiai ir drąsiau
siai pasirodė ne vien tik priesz 
Hitlerį, bet ir kai Hitleris su
klupo, szitie bajorai stojo in 
pirmas eiles ir stengėsi atsilai
kyti ir Vokietijos garbe palai
kyti priesz viso svieto galin
giausia asrmijas.

O Vokietijos mokslincziai 
kurie aklai seke Hitlerį ir save 
ir savo gabumus pardavė ir pa- 
kukždomis vėplio j o apie krau
ją, žeme ir mirti labai prastai 
pasirodė ir apsiszauke. Jie ir 
dabar kaip kokios gyvates rai- 
vosi griuvėsiuose, nedrysdami 
vieszai pasirodyti, ir laukdami 
kad kam isz pasalu galėtu in- 
gelti.

Karalaitis Fugger pasirodė 
tikras drąsuolis ir didvyris. Jis 
beveik tik viena iszliko isz visu 
tu kurie stengėsi Hitlerį nuga
labinti priesz kara. Jis ir 1944 
metuose susirinko kelis drą
suolius ir vėl stengėsi Hitlerį 
nužudyti.

Bet paprastiems Vokie- 
cziams dabar yra tik vienas r u 
pestis: Maistas. Jie nepaiso nei 
politikos nei valdžios, jiems tik 
duona rupi.

Geras Vyras
Joniene — Toji Mikiene 

turi labai gera vyra.
Antaniene — Ar taip? Ko

kis jo gerumas?
Joniene — Jisai prigelbs- 

ta jai visame darbe; Panede- 
lyje mazgoję torielkas su ja; 
Utarninke dulkina, o rytoj 
mazgos grindis su ja!

metas ta diena pripuola 22- 
tra diena Birželio. Tie kurie 
sustato ir sudaro kalendo
rius iszrokoja kada Vasara 
prasideda nuo saulutes: Kai

EROPLANAS
SUDUŽO

IN KAUNA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ėjo, James Franklin, eroplanu 
inžinierius greitai inszoko in 
maža eroplana ir iszskrido to 
didelio eroplano jieszkoti. Jis 
rado to eroplano tik liekanas.

Da negalima paasakyti kas 
ežia atsitiko, nes nei vieno gy
vo isz szitos nelaimes neiszliko. 
Inžinieriai dabar renka eropla
no likuczius ir stengėsi atspėti 
kaip ir kodėl taip atsitiko.

Ar jie iszras ir dažinos kas 
ežia atsitiko, bet kol kas gali
ma sakyti kad eroplanais da
bar skristi yra pavojinga ir ne
patartina. Per daug nelaimiu, 
per daug neaiszkumo ir perma- 
žai atsargos.

Vasaros Vakaras 
Saule nusileido už augszto kal

nelio,
Sulaukėm Gegužes szilto vaka- 

„ relio.
Vėjelis apilses jau pusti nu 

stojo,
Paukszteliai nutilo, kur 

linksniai giedojo.
Ant dangaus žvaigždeles, va

karine malda
Kalb prie Dievo Tėvo, Kursai 

visus valdo.
Dienele apsnūdo, szviesa už

merkdama,
'Naktele atėjo, pailsi neszda- 

ma.
Visur toks tykumas, tartum 

laukai, pievos,
Tylėdami klauso, ka pasakys 

Dievas!
Visus užmigdina matusze- 

naktele,
Tiktai neužmiega viena 

laksztingale.
Per nakteles giesta skaudžiai 

cziauszkedama,
Tartuin savo vargus, medžiams 

sakydama.

saulute pasiekia tolimiausi 
taszka sziaurese nuo žemes 
liemenio, ta diena yra ilgiau
sia ir vasaros pradžia.

-------- -*•--------

PROTESTANTAI
PROTESTUOJA

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Vasario (Feb.) menesyje Ame
rikos augszcziausias teismas 
nusprendė kad valstijos gali 
taksuoti savo žmones del kata- 
likiszku mokyklų vaiku važia
vimo in ir isz mokyklos. Augs- 
cziausias Teismas savo nu
sprendimą inteike pasiremda
mas ant nusistatymo kad visi 
piliecziai gali džiaugtis ir nau
dotis valstijos parama, nepai
sant tikėjimo ar insitikinimu.

Protestonu bažnyczios vadai 
kone užspringo, užpyko ir net 
paraudo. Jie visi, kaip vienas 
szoko priesz Augszcziausiaji 
Amerikos Teismą. Praeita san- 
vaite trys Protestonu seimai 
pareiszke savo nepasitenkini
mą ir savo pasiprieszinima.

Atlantic City mieste, Baptis
tu seimas pareiszke savo pasi
prieszinima ir primine Augsz- 
cziausiajam Teismui kad Ame
rikoje nevalia valdžiai remti 
kitas mokyklas kaip tik viesza- 
sias.

Atlanta mieste, Georgia val
stijoje, Presbyteronu bažny- 
cziu seimas davė visiems žino
ti, kad jie visomis galiomis 
prieszinasi tam nusprendimui. 
Jie nutarė ir vieszai pareiszke 
kad jie jauezia kad “Czia tik 
pradžia. Kad Kataliku Bažny- 
czia tuojaus reikalaus ir kito
kios paramos ir paskui prieis 
prie to kad Amerikiecziai už
laikys . Kataliku Bažynczias ir 
j u instaigas

Kunigužis Frederick Curtis 
Fowler, atstovaudamas trisde- 
szimts atskiru ir nepriguhnin- 
gu Evangeliku bažnycziu drą
siai Washingtone pasakė: “Vi
si mes turime sudaryti bendra 
frunta ir prieszintis tai bažny- 
cziai kuri palaiko tamprius 
santykius ir iszreiszkia savo 
isztikimybe svetimam krasztui 
ir visomis galiomis stengiasi 
panaikinti musu vieszasias mo
kyklas.”

Visi Protestonai baisiai 

pyksta ir irszta ant Kataliku 
Bažnyczios ir ant parapijiniu 
mokyklų. Jie visokius prie- 
kaisztus stato, bet didžiausias 
priekaisztas, apie kuri nei žo
džio nevaptelia, tai yra pavy
das, kad jie nieko panaszaus 
neturi. Jiems kur kas geriau 
butu kad Komunizmas panai
kintu Katalikus. Už tai daug 
Protestonu kunigužiu dabar .ir 
laižosi prie Komunistu, nes jie 
tikisi kad Komunistai panai
kins Katalikus ir ju bažnyczia.

SZPOSININKAS
SUARESZTUOTAS

Leonard D’Attloico buvo 
kareivis kurio darbas buvo 
szokti isz eroplanu padangė
se. Kai jis isz vaisko parėjo, 
jis susigalvojo tokius pa
ežius szposus iszkriesti New 
York mieste. Jis norėjo nu
traukti paveikslu augsztu 
kambariu krisdams isz pa
dangių. Tai jis užsilipo in 
augszcziausi kambarį ir su 
armijos umbreliu, parasziu- 
tu pasileido žemyn, tikėda
masis nutraukti daug pa
veikslu skrisdamas žemyn. 
Policija ji suėmė ir suaresz- 
tavo. Jis dabar su nubudimu 
prisipažinsta kad mažai pa
veikslu pasisekė nutraukti, 
bet daug bėdos sau užsitrau
kė.

VOLDEMARAS
PASIMIRĖ

NEW YORK. — Jau beveik 
metai praėjo o tik dabar suži
nojome kad Profesorius Au
gustinas Voldemaras pasimirė 
kur ten Rusijos laukuose. Jis 
savo laiku buvo Lietuvos Pre- 
mieras ir Užsienio Reikalu Mi- 
nisteris. Kai su Smetoninin- 
kais jis nesutiko, jis turėjo pa
sitraukti ir gyveno Užsienyje. 
Kai karas iszkilo Voldemaras 
pasitraukė ir apsigyveno Ry
moje.

Naujo “Ne va-Prezidento” 
Lietuvos buvo pakviestas par- 
gryžti in Lietuva. Jis paklausė 
ir pargryžo ir tuojaus buvo su- 
aresztuotas ir iszvežtas in Ru
sija. Kaip jis ten nelaisvėje pa
simirė nežinome.

Ant Pardavimo

Namai del dvieju szeimynu, 
geram padėjime, ant puses loto 
prie 628 West Mahanoy St., ir 
629 West South St. Atsiszauki- 
te ant adreso:

524 West South St., 
Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

In Tęva
Jonas — Tai rots netikės 

velniukas, da nuo žemes ne
ataugo, o jau griebėsi už 
arielkos!

Joniene — Tai matai pats, 
dabar nesakysi jog tavo sū
nelis in tave-nepanas žus!

LIETU VISZKA UŽEIGA!

ANDRIUS .
RĖKLAITIS

206 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

ALAUS - DEGTINE - VYNAS

Vieta kur sustoja kitu miestu 
pravažiuojanti Lietuviai.

Užkviecziu Savo Draugus 
Lietuvius Atsilankyti.

I

Istorija apie Amžina Žydą.
Io kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senoles 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
trba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Maldų Vainikėlis
:: Knygele ::

S3U Knygele, Dabar $1.00 ' ^£1 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:

Bažnytini* metu padalinime*. 
Pasnikai.
Kalendorių*.
Maldo* Rytmetinei!.
Vieszpatie* malda.
Aniuoliszka* Pasveikinime*.
Apasztalu Sudėjimą*.
Deszimti* Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai.. 
Aktai Tikėjimo, Viltie*, Meile* I* 
Gailesczio.
Maldo* vakarine*.
Giesmę ant pradžios Misziu.
Misziu Maldo*.
Psalme 45.
Giesme Szventa* Dieve.
Miszparu Maldo*. 1
Maldos pirm Iszpažintie*.
Perkratymas sanžine*. j
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdama* nuo kunigo i*zri*zima. i 
Malda po Iszpažintie*.
Litanija apie visu* szventu*. 
Prisitaisyma* prie Szv. Komunija*. 
Tikėjimas in Szv. Sakramente. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo.

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

be kalbėk. ,
Malda Szv. Ignaco. j
Malda *u visuotiniais atlaidai*. j 
Malda prie Szv. Sakramento po f

Komunijos. j
Garbinimas Szv. Sakramente* 
Malda Szv. Tamosziau*. 
Malda prie Vieszpatie* Jėzau*. 
Malda prio Panos Szvencziausio*. , 
Malda Szv. Bernardo prie Szv. j

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbama*.
Litanija prie Szv. Panos Marijo*. 
Litanija prie Szv. Antano isz ( 

Pad vos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesija. '
Giesme Laba Nakt. J*1
Ministranturas.

Saule, Mahanoy City, Pa.




