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Vengrai Komunistai Pyksta
Treczia

Partija
WASHINGTON, D. C. — 

Jau ne pirmutinis sykis, kad 
koks prasiszokelis stengtųsi 
sutverti treczia politikos par 
tija Amerikoje. Ne taip jau se
niai Kunigas Coughlinas tokia 
treczia partija stengėsi sutver
ti ir pats viską prakiszo.

Henry Wallace, buvęs vice
prezidentas, parvažiavo isz Eu
ropos, kur jis gana iszkados vi
siems mums padare, dabar va
žinėja po Amerika su prakalbo
mis ir puola ant valdžios ir in- 
tarineja Prezidentą Trumana. 
Jis staeziai nieko nesako apie 
treczia politikos partija, kuri 
stotu in rinkimus priesz Re- 
publikonus ir priesz Demokra
tus, bet jis duoda visiems žino
ti kad tokia treczia partija ga
limas dalykas.

Per savo prakalbas Henry 
Wallace pasmerkia Prezidentą 
Trumana, intarineja Republi- 
konus, pataria atiduoti Pana
ma kanala tarptautinei tarybai 
irsako kad Amerika tenai ne
turi jokio biznio, reikalauja 
kad valdžia paimtu visas mai
nas, kasyklas, kad taksos butu 
da padidintos, kad algos butu 
pakeltos ir daigtai atpiginti, 
kad Amerika visiszkai nusi
ginkluotu, kad Amerika duotu 
viso savo maisto deszimtine 
Europai ir kad Amerika pa
skirtu 100,000,000,000 doleriu 
Suvienytu Tautu Sanjungai 
del Europos reikalu.

Demokratai sykiu pyksta ir 
dreba ir bijosi, ne tiek del to ka 
Henry Wallace sako ir plepa 
per savo prakalbas, kiek del to 
grasinimo kad Henry Wallace 
gali jeigu nori sutverti treczia 
politikos partija. Visi žino kad 
isz tokios partijos nieko gero 
neiszeis, kad tokia partija nie
ko negali per rinkimus laimėti, 
bet visi taipgi žino kad tokia 
partija gali Demokratus su
skaldyti ir rinkimus jiems pra- 
kiszti.

Per savo prakalbas Wallace 
užsigynė kad jis treczia partija 
rengia, bet tuo paežiu kartu vi
siems primine kad treczia par
tija yra galimas daigtas.

Jis dabar po Amerikos mies
tus važinėja ir prakalbas sa
ko. Su juo važiuoja jo politikos 
prižiūrėtojas, Harold Young 
isz Texas, ir jo pagelbininkas 
C. B. Baldwin direktorius Ko- 
munistiszkos Pažanguju Pilie- 
cziu draugystes, ir Michael 
Straight, trisdeszimts metu 
amžiaus milijonierius bago-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Jung. T. Ko 
misijos Pales 

finoje

Szeimininkes biedavoja 
kad joms ir taip cukraus 
trūksta. O sztai ežia szimta 
tukstaneziu tonu cukraus 
dega ir rūksta. Brooklyno 
uoste, prie Williamsburg til

to užsidegė fabrikas kur 
cukrus yra rengiamas par
davimui. Deszimts ugniage
siu sukniubo nuo duju, du
rnu, kai jie stengėsi szita 
gaisra užgesinti.

JERUSALEM. — Special- 
iszka Jungtiniu Tautu Komisi
ja atvyko in czionais, kaslink 
kraszto padalinimo, bet ne prie 
Taikos Szventoje Žemeje. Ko
misijos pirmininkas, Emil 
Sandstrcem sako kad komisija 
tyrinės Palestinos vekala kad 
susipažinti su krasztu. Palesti
nos Arabai pranesze Jungti
nėms Tautoms prieszines 
priesz komisija. Sako kad Žy
dai ir Arabai baigia paruoszti 
veikalus komiteto priemimiu.

Žydai patiekdami savo By
la, o Arabai pravesdami strai- 
ka pirma diena pabrėžimui 
vo suokalbi viso reikalo.

PRANCŪZAI
TARIASI SU 

ANGLAIS
Amerikos Sekretorius Sako 
Reikia Greitai Atstatyti Euro 
pos Pramone; Žmones Bijosi 
Važiuoti Eroplanais Iszprie- 

žasties Nelaimu

Prez. Trumanas Panaikino 
Taksu Sumazinima

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Harry Truman už
dėjo “Veto” ant 4 bilijonu do
leriu taksu mažinimo Byliaus, 
panaikindamas visas galimy
bes sumažinimui ‘ ‘ Income ’ ’ 
Taksu 1947 metams. Preziden
tas pranesza Kongresui kad 
Bylius siūlo Taksu mažinimus. 
Kongresas balsuos ar pravesti

Byliu pervirszijant “Veto,” 
bet Byliaus rėmėjai (Republi- 
konai) pripažino nemata jo
kios progos pasisekimui, nes 
reikia dvieju treczdaliu balsa
vimo, kad pravesti instatyma 
pervirszijant Trumano atmeti
mą. Vadai sako, tas butu gau-
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WASHINGTON, D. C. —
Darbininku Taryba Washing
tone da vis turi vilties kad ju
rininku straikos neinvyks ir 
kad visi gražumu susitaikins, 
nors jau penkios jurininku uni
jos nutarė straikuoti.

(Unija pataria visiems inži
nieriams dirbti ir nestraikuoti. 
Unijos sako kad jos nenori 
straikuoti, bet skundžiasi kad

Valdžia visas pastangas de
da iszvengti straiku, nes juri
ninku straikos ant visu musu 
atsilieptu, kai negautume tavo- 
ro isz užsienio.

Kaip tik dabar szitos strai
kos sustabdytu invežima in 
musu kraszta cukraus isz Cu- 
bos. Ir daug visokiu kitokiu 
daigtu ir valgiu mes gauname 
isz kitu krasztu ir szaliu per 
laivus.

Jurininkai reikaluja dau
giau algos. Ju kontraktas užsi
baigė penkiolikta diena szito 
menesio, ir jie dabar reikalau
ja naujo ir geresnio kontrakto. 
Jurininku straikos prasidėjo.

Keliautojai 
Apsidraudžia

Kompanijos Gera Bizni 
Daro

NEW YORK. — Visos tos 
baisios eroplanu nelaimes su
darė labai gera bizni apdrau- 
dos, ‘ ‘ Insurance ’ ’ kompani
joms. Dabar beveik visi kurie 
važiuoja eroplanais iszsiima 
dideles ir brangias apdraudas.

Daug žmonių dabar atsisako 
skristi eroplanais ir sugražina 
savo tikietus. Eroplanai dabar 
pustuszti važiuoja. Eroplano 
kompanijos nenori prisipažinti 
kad žmones dabar iszsigando ir 
bijosi eroplanais skristi, jos 
aiszkina kad oras dabar toks 
blogas, kad žmones laukia gra
žesnio oro.

Bet isz visko matyti kad 
žmones bijosi važiuoti eropla
nais. Ir tai suprantamas daig- 
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Ar Imti Vyrus In Vaiska?

BUDAPESZTAS, VENGRIJA. — Deszo 
Sulyok, Vengru Laisvos Partijos pirmininkas 
patarė kad Vengrijos rinkimus prižiūrėtu kitu 
krasztu atstovai, kad jie butu vedami teisingai.

Istvan Ries, Socialistu Ministeris tuojaus 
szoko ir suriko kad Vengrijos valdžia nenori ir 
neinsileis svetimtaueziu, kad ežia svetimtau- 
cziams nėra vietos ir ne ju dalykas kas darosi 
Vengrijoje.

Josef Rėvai, Komunistu laikraszczio re
daktorius raszo kad szitoks Deszo Sylyok pata
rimas yra beprotiszkas ir visai nereikalingas. 
Kaip Vengrai turėjo laisvus rinkimus 1945 me
tuose, taip ir dabar rinkimai bus laisvi ir tei
singi, be jokios pagelbos isz svetimtaueziu.

Isz Airijos ateina žinios kad Ferenc Nagu, 
buvęs Vengrijos Premieras dabar atvažiuoja 
in Amerika jieszkoti pagelbos savo krasztui isz 
Washingtono. Jis sako, kad jis viską Ameri- 
kiecziams paaiszkins kaip Komunistai jo krasz
ta užėmė.

it

Jis sako kad Komunistai in Vengrija inlindo 
kaip tik už tai kad Amerika stojo Graikams 
ir Turkams in pagelba priesz Sovietu Rusija.

Vengrai Komunistai dabar pyksta ir irszta 
ant Amerikos už daug dalyku, ypatingai už tai 
kad visa paskola, kuria Vengrija buvo gavus 
isz Amerikos, yra dabar atitraukta ir sustab 
dyta. ,

Prezidentas Trumanas, 
rodos labai gerai nusiteikęs 
ir linksmas buvo kai jis pri
ėmė ir iszklause komisijos, 
kuri buvo paskirta isztirti 
klausima: “Ar 
kus in Vaiska?”

Komisija buvo sudaryta 
isz szitu asmenų: Kunigas 
Edmund Walsh, Dr. Karl 
Compton, Teisėjas Samuel 
Rosenman, Anna Rosenberg, 
Truman Gibsno ir Dr. Daniel 
Poling. Komisija vienbalsiai

sako ir pataria kad butu vi
sam krasztui saugiau ir vi
siems jauniems vyrukams 
geriau; jeigu visi tie vyrukai 
eitu karo musztra nors per 
vienus metus.

PARYŽIUS. — Anglijos Užsienio Sekre

torius, Bevin atvažiavo in Paryžių pasitarti su 
Francuzijos Užsienio Ministeriu apie Amerikos 
Sekretoriaus patarima ir pareikalavima, grei
tai ir bendrai pasitarti apie Europos pramones 
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Kas Girdėt
Žmogus yra daug mokytes

nis už szuni, 'bet szuva yra kur 
kas isztikimesnis.

Kiekvienas žmogus turi sau 
savo žvaigžde, savo svajones, 
savo likimą; ir kas 'buvo nuo 
pasaulio pradžios nustatyta, 
negali būti permainyta.

p-i!.
Musu ntOkytojai mums su 

nuliudimu pranesza ir prisipa- 
žinsta kad musu mokiniai, mu
su vaikai mažai ka iszmoksta 
mokyklose. Jie sako kad szian- 
dien mokyklose per daug laiko 
yra skiriama niekniekiams ir 
per mažai tikram mokslui. Vai
kas, baigės asztuonis skyrius 
mokyklos da negali nei papras
to laiszko paraszyti, nemoka 
savo kalbos.

Jie taipgi sako kad mokiniai 
sziandien nesimokina už tai 
kad jie nesibijo ir negerbia sa
vo mokytoju. Ir kaip jie gali 
gerbti savo mokytojus, kai jie 
negerbia nei savo tėvu! Galima 
stacziai sakyti kad musu mo
kyklos su mokiniais ir mokyto
jais sziandieh nuėjo velniop. 
Mokyklose visko yra mokina
ma, bet ne mokslo. Vaikas isz- 
mpksta kaip szokti, dainuoti ir 
kaip paveikslėlius isz popieros 
iszkarpinti, bet rokundos, rasz- 
to, literatūros, kalbos ir istori
jos jis nesimokina.

Mirtis nei vienam ne naujie
na; -visi mes turime'mirti, anks- 
cziau ar vėliau.

Kai valdžia suėmė ir apsudi- 
no Komunistą Italijona Carl 
Afarz-ani, tai slapta policija pa
sakė kad ežia tik pradžia. Da
bar ateina žinios kad keli kiti 
Komunistai kurie turi szilta 
vietas valdžioje bus už keliu 
dienu suimti ir suaresztuoti.

.Jeigu visi bągocziu vaikai 
visados butu geri, tai bagoeziai 
visddos butu bagot'i, o biedni 
vis butu biedni. Bet gal Dievo 
Apvaizdos tvarka yra tokia, 
kad kartais bągocziu vaikai 
viskia prasszvilpia ir duoda 
proga biednam pakilti ir savo 
likimą pagerinti. Nėra tokios 
nelaimes, kad ji kam nors gero 
neatnesztu.

Mes nepaisome ka valdžia 
mums sako ir kaip ji aiszkinasi 
kąd neva bus pigiau taksu ofi
sus jperkelti isz .New York in 
Kansas City. Szitas perkėlimas 
ar szita permaina buvo padary
ta ne už tai kad valdžiai rupi 
sutaupinti kiek pinigu, bet už 
tai kad valdžia nori nusikraty
ti keliu tukstaneziu komunistu, 
kurie in tuos darbus ir ofisus 
inlindo. Isz dvieju tukstaneziu 
darbininku New York mieste, 
tik du szimtai dabar važiuoja 
in Kansas City in savo semis 
darbus, o visi kiti yra paleisti 
ar pravaryti, už tai kad jie yra 
intarti kaipo Komunistai ar 
Komunistams palankus.

Ta pati priežastis.randasi ir 
pėrkelime Veteranu Adminis- 
1 racijos del kareiviu apdfau- 
dos, Insurance isz New York in 
IWashingtona. Valdžia žino 
kad ežia baisiai daug Komunis
tu priviso, bet negali priparo- 
dytį. Už tai valdžia vieta per- 
maijid ir visai kitus, naujus 
darbininkus samdosi.

rys stipruma; vynai jieszko in- 
Vairumo, o moterys pastovu
mo ; vyrai nori mylėti, o mote
rys nori būti mylimos.

Komunistai Francuzijoje da
bar ramiai užsilaiko ir nekelia 
jokio sumiszimo ir nenori su 
valdžia susikirsti už tai kad jie 
labai bijosi Kataliko Generolo 
de Gaulle, kurio jie baisiai nė- 
apkenezia. Komunistai nujau- 
czia, kad jeigu Prancūzai nors 
biški sukiltu priesz savo val
džia, tai Generolas de Gaullc- 
rastu proga sugryžti in valdžia 
ir tada. Komunistams nebūta 
vietos Francuzijoje.

Nors dauguma laikrasztinin- 
ku sanžiningai žinias renka ir 
teisingai jas skelbia, bet kar
tais pasitaiko kad ir jie suklys
ta, prasiszoksta ir visai nuo 
kuoto nuvažiuoja.

Pereita sanvaite viena mote- 
riszke laikrasztininke, kuri ge- 
i a duona valgo isz visokiu ple
palu, pasakų ir skandaliuku, 
Lowella Parsons, labai placziai 
iszsiplepejo ir pati apsiszauke.

Gegužio (May) dvideszimts 
penkta diena ji per radija vi
siems savo skaitytojams ir 
klausytojams labai riebius ple
pa,lėlius paplepėjo apie viena 
garbinga ir bagota žmogų, 
William M. Jeffers, kuris buvo 
Union Pacific geležinkelio pre
zidentu. Jos tie riebieji plepa- 
leliai szitaip skambėjo ir visus 
nustebino. Kiti net ir pasipikti
no. O tas žmogus apie kuri ji 
taip plepėjo baisiai užpyko.

“Ar jus žinote,” ji, kukždo- 
mis pradėjo plepėti per radija, 
“kad Ponas William M. Jef
fers apsižehijo su savo moezia- 
ka? Vakar jiedu buvo užsidarė 
savo namuose ir laikrasztinin- 
ku visai nei neinsileido.”

Szitos riebios naujienos nu
stebino visus Pono Jeffers 
draugus ir pažystamus, o pati 
Poną Jeffers baisiai inpykino.

Retas kuris 'žmogus iszdrys- 
ta szitai plepalu raszytojai pa- 
siprieszinti ar ja užpykinti, nes 
ji baisiai asztur liežuvi turi. 
Bet Ponas Williairi Jeffers isz- 
dryso jai patarti kad ji savo 
liežuvi suvaldytu. Jis parasze 
szitai plepalu poniutei trumpa 
laiszka kad:

—J6 namu durys niekados 
nebūva užrakintos. Jokie laik- 
rasztininkai pas ji neatsibuvo. 
Jo telefono numeris randasi te
lefono knygoje, ir visi laikrasz- 
tjninkai žino kur jie gali ji pa- 
szaukti. Nei jo duriu, nei jo te
lefono skambutis ta diena ne- 
suskambejo.

2— Jis nestoja in Los Ange
les miesto rinkimus del mayo- 
ro, kaip ta poniute visiems isz 
plepėjo.

3— Kad jis yra 71 meto am
žiaus senis ir daugiau proto tu
ri, negu poniute jam skiria, ku
ri paskelbė kad jis 56 metu am ■ 
žiaus.

4— Kad jis neapsiženijo su 
savo moeziaka už tai kad,

5— —Jis mocžiakos visai netu
ri.

Kai Poniute Parsons iszgir- 
dč ir'dasiprotejo', ji prisipaži
no savo klaida, paraudo kaip 
aguona ir atsiprasze.
■ Ponas Jeffers butu galejes 
szita plepalu poniute apskusti 
ir in teismą patraukti už szlo- 
ves nuplieszima, bet jis nenori 
su bobomis užsidėti.

Vy.ai myli gražuma, o mote

Kartais meiles rysziai yra 
daug galingesni ir stipresni už 
moterystes sakramento žo
džius. U

SKUBUS
PRANESZIMAS

■ ■' I—Lietuviu tremtiniu padė
tis sziuo metu darosi kasdien 
blogesne. Daug kur UNRRA 
jau sustabdė savo parama, o 
Birželio (June) men., gale vi
sai likviduojasi. Ypacz blogai 
Anglu vietoje esantiems trem
tiniams. Ten studentai jau ba
dauja. Sanvaitei jie ten gauna 
toki maisto davinį, kurio nor
maliai užtenka, tik vienam kai 
tai pavalgyti. Jau daug tremti 
niu nuo mažo maisto kiekio tu 
ri isztinusias kojas. Vaikucziu.- 
ir jaunimą cziumpa džiova. Iri 
sigali kitos pavojingos ligos.

Tremtiniu padėtis yra bai
siai aliarmuojanti. BALF val
dyba nori ko daugiausia jiems 
pagelbeti. Kas menuo yra siun- 
cziama reikalingiausias mais
tas, kaip riebalai, mesa, laszi- 
nukai, kondensuotas pienas, 
žuvies taukai. Bet viso to per 
mažai. Yra duoti dideli užsaky
mai naujiems maisto siuntoms, 
bet joms iszpildyti trūksta pi
nigu.

Maloniai praszau visas BAL 
F skyrių valdybas ir visas 
draugijas bei BALF vajaus 
miestu ir valstijų komitetus ne
laikyti savo ižduose ne vieno 
cento surinktu paszelpai pini
gu. Dabar yra pats svarbiau
sias laikas ateiti tremtiniams 
inpągelba, todėl, nieko nelauk
dami, visus turimus pinigus 
malonėkite tuojau persiusti 
centrai! — United Lithuanian 
Relief Fund of America, 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

II —Lietuviams tremtiniams 
szelpti dar'bsztus BALF veikė
jai ir prieteliai pavartoja in- 
vairiausias priemones. New 
Britain, Hartford ir Waterbu
ry, Conn., turėjo vieszas miestu 
gatvėse rinkliavas. Scranton, 
Pa., turėjo rinkliavas bankuo
se, paszto ir kitose vieszose in- 
staigose. Rochester, N. Y., turi 
dvieju siauvaiicziu vaju, kurio 
metu apie 150 savanoriu rinkė
ju aplankys apie 4,000 asmenų 
praszydami aukos. Chicaigoje 
surengtos rinkliavos Lietuviu 
bažnycziose. Maspethe su- 
ruoszta vakariene, kurios visas 
valgis buvo suaukotas. Balti
more, Boston, Lowell turės vie-- 
szas rinkliavas.

Žodžiu, auku vajui vesti pa
sirenkamos invairiausios prie
mones. Norime pasiūlyti vi
siems lietuviu tremtiniu pa- 
szelpos prieteliams da viena 
proga.

Sziu metu Liepos (July) 27 
d., sukaks lygiai 25 metai, kai 
Amerika pripažino Lietuva 
Nepriklausoma valstybe. Tai 
svarbi sukaktis, kuria butu ga
lima tiksliai panaudoti Lietu
viu paszelpimo darbui.

Butu laibai naudinga, kad 
Liepos 27 d., kiek galima di 
dosniame skaieziuje vietų, bu
tu ruosziama Lietuviu Paszel- 
pos Diena, (Lithuanian Relief 
Day). Kur galima, jos progra
moje galėtu būti rinkliavos, 
piknikai ir kitokios pramogos. 
I’raszome visus prietelius, pa
gal savo galimumus, szios su
kakties proga pajieszkoti Lie
tuviams tremtiniams reikalin
gos paramos.

Su giliu dėkingumu, BALF 
Valdybos vardu, Kun. Dr. Juo
zas B. Konczius, BALF Pir
mininkas.

Birželio 12 d., BALF Centras 
gavo stambia auka Lietuviams

tremtiniams paszelpti, pilna 
tūkstanti doleriu! Szios dide
les dovanos aukotoja yra Ma
rijona Domeikiene ir suims, 
gyvena Durand, Illinois. Mari
jona Domeikiene yra nepapras
tai geros szirdies moteris. BA
LF ’ui ir kitomis stambioms or
ganizacijoms ji yra ne karta 
aukojusi, ir vis stambioms su
mas. Ji ne yra nei turtuole, nei 
biznierka. Ji yra ūkininke. Tik 
savo darbingumu su savo vyru 
gražiai gyvena. M. Domeikiene 
szi karta BALF’ui padovanojo 
$500, o kitus $500 pridėjo jos 
sūnūs. Tai pirmoji Lietuviu 
szeimyna suteikė stambia auka 
Lietuviams tremtiniams gelbė
ti. Marijona Domeikiene ir jos 
stiliaus anka yra szviesiausis 
pavyzdys visiems Lietuviu 
tremtiniu prieteliams. Indoinu, 
kas bus sekantieji aukotojai?

manoTelione
Nuo tuszczio pasaulio pakilęs, 
Kur knibžda, kaip skruzdeles, 

žmones,
Asz glebyj džiaugsmingos sva

jones.
Lėkiau be sparnu in padange; 
Iszkiles auksztai debesiuose 
Aplink isz auksztybes žiurėjau, 
Dangaus mėlynumu gėrėjaus 
Ir szypsojaus saules skaistybe. 
Pasaulis, kaip ritulis didis, 
Tamsus ir paskendęs ūkuose, 
Manes nevilioj debesiuose
Ir asz vis skridau in auksztybe. 
Paskui lyg kas paliete mane.
Paszaukes vardu, prakalbėjo, 
Kelione nutrukti turėjo. 
Puikiausioje mineziai vietelej. 
Ir asz atsidūriau ant žemes.

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

Iszmintingas
i Ūkininkas

Ūkininkas — Ar tu žinai 
Antanai, del ko kviecziai 
taip greitai iszauga, jeigu 
yra meszlinga dirva?

Antanas—Sziiur, kad ži
nau! Nori kuogreieziause isz- 
sigaut isz meszlo ant szvie- 
žio oro!

Nors Mažutis, Bet 
Gaivus

Mažyte Stephanie Lillian 
Dole, svėrė tik pusantro sva
ro kai užgimė. Bet to nebuvo 
gana, ji pagavo karsztlige ir 
daktarai visai neturėjo vil
ties kad ji isžliks gyva. Visi 
tie nauji vaistai, kurias ar
mija iszrado per kara atėjo 
jai in pagelba, ir ji dabar 
sveika ir linksma ir auga di
dute.

PO AUDROS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

slepia savyje kažkokia begali
ne paslaptį.

Alyzas greitai prisiglaudė 
prie jaunuoles, prie jos kruti
nės priglaudę savo akis ir taip 
užsimirszo.

Atsiduso.
Abieju szirdys ramiai plakė

si, kraujas lėtai liejosi isz gys
los in gysla, o sielos kalbėjos 
giliosios paslapties kalba, tyle 
jo. Tylėjo kaip juodasparni 
naktis, kaip snaudžia miszkai. 
kaip nebiliai Žemaicziu kalnai, 
kaip inmiges dangus.

* * *
Praslinko pora dienu. Kra

sauskis, sužinojęs, kad Levike 
dingo isz vakarėlio su Alyzu, 
užpyko ant jos ir pasirenge 
viena vakara nueiti pas ja. Ji 
sutiko Krasauski ne labai kaip 
daug sząlcziu kaip pirma.

— Klausyk, ar tau padoru 
su berniajs per naktis vadalotis, 
suszuko jis. Asz maniau, kad 
tu esi rimta, o dalbai';

— Juk asz su juo da nesima- 
cziau po karo, tai norėjau pa- 
sikal'beti, kiek užsigavusi atsi
liepė szi. Be to, ar hsz jau nebe
galiu ne su žmonėmis susitikti ?I ' ■ 1 .■— Asz nenoriu, kad tu prie 
jo lystum! .' ■ ■ ' -l' '— Asz juk ir nelendu!

Juodu sumiszo. Levikei bu
vo saves sarmata, visgi jos 
szirdi labiau trauke prie Alyzo, 
negu prie szio. Bet dabar ji jo
kiu budu taip greitai nebegalė
je sumesti, in kuria puse kryp
ti.

— Tu man mažiau prie jo 
lysk! Asz nenoriu! Tu žinai, 
kad asz tave myliu, del to ir 
branginu! Jeigu jis tave nuo 
manes paviliotu, tai ne gyveni
mas nei tau, nei jam!

— Na gerai, gerai! Kaip va
lia turėsi tuokart pianiokšlus 
sakyk, dabar da niekas bažny- 
czioj nesuriszo, tai ir nesiska- 
cziok, kaip pelenus pritepęs.

Ta vakara Krasauskis neil
gai' teiszbuvo Leves kamaroj, 
supyko ir iszejo. O ji visa nak- 
ti nemiegojo, manste, maustė.

Sekanti szventadieni, suti
kusi Alyza, paprasze, kad atei
tu atsiimti savo daiktu. Iszei- 
damas in kara buvo palikes 
elektrine lempute atminimui; o 
nuo jos buvo gavės maldakny
ge.

Alyzas, ja visa szirdžia tebe
mylėdamas, kaip ir pirma, ir 
tebetikedamas jos meile, visai 
nemanė savo daiktu atsiminė
ti! Ne! Nemane ne ji! Taip sa
ke tyczia, kad 'butu sziokia to
kia atsilankymo priežastis.

Pavakariop Alyzas apsiren
gė juodaisiais savo drabužiais, 
susiszukavo beatauganezius 
plaukus, pasipuosze ir iszejo in 
vaiszes! Sykiu pasiėmė ir mal
daknyge, pamanė, parodysiu 
jog tebeturiu gyva. Ji supras, 
su kokia laime ir k o k i u 
džiaugsmu įasz ja atsiminda
vau.

Tėvelius rado beilsinczius, 
nesenai isz bažny ežios sugry- 
žusius. Pasisveikino, pasikal-

guodesi. Szi syki irgi maloniai 
bego laikas, rodos ne nepaste
bimai.

Alyzas vis kažko raudonavo, 
kažka nuolat manste ir ilgai 
žiurėjo staeziai Levysiai in 
akis. Ji “nebuvo” linksma, 
dažnai irgi u'žsimanstydavo, 
bet greitai staiga vėl pabusda
vo, lyg iszsigandusi. Alyzas 
kartkartėmis ja priglausdavo, 
pabueziuodavo. Ji nėsiprie- 
szindavo, pati jo kiakla apka
bindavo, kad jis jokiu budu ne- 
aledavo nejausti jos gyvai 

plakanczios szirdies, deganeziu 
skruostu ir viso jos szvelnaus 
moteriszkumo.

* * *
Tuo tarpu kažkas netoliese 

ant takelio suszmežavo. Levyse 
smarkiai paszoko, žvilgterėjo 
ir nervingai sujudėjo, sumiszo. 
Prie trobos • prisiartino Kra
sauskas su siuvėju Baniu Kup
reliu.

Levyse staiga iszejo isz ka
marėlės ir uždare jos duris 
raktu. Pasisveikino su sve- 
czia.is ir iulydejo juos in trob i.

Alyzas tokiu mylimosios pa
sielgimu labai nustebo! Kaip 
tai ji sena kareivi, dabar sztai 
uždare kamaroj? Kaip taip ji 
galėjo pasielgt? Ką tai reisz- 
kia? Ji mane bijo parodyti sa
vo kamaroj, vadinasi, ji bijo 
Krasauskio! O jei 'bijo, tai isz 
tikrųjų, ji turi su juo daugiau i ■■bendro kaip su manimi. Bet su 
manimi, su manimi ji draugavo 
kaip busimoji žmona! Tai ka 
asz, ar asz aklas! Juk ji jau be
ne tik jo žmona?! Mano busi
moji! Cha, cha, cha! Gerai 
baigsiu!

Alyzas mėgino atpleszti du
ris, bet jos buvo tvirtos, užda
rytos irgi tvirtai; Neinstenges • lis I < • I 1 H . " • > • < » S
duru atpleszti užsiege jpyk- 
Iziu! Rankos suvirpo, kakta 
susiraukė, o paszirdžiai gelia,, 
lyg kas pinklu piauna! Apsi
dairė lyg jieszkodamas kuriuo 
budu isz ežia iszeiti! Isz ežia, 
kur taip nesenai 'buvo taip mie
la, taip malonu! Isz ežia, kur 
jis suprato pirmąją meile, ka
me pratarė pirma ji “myliu.”

Tuo tarpu atsidarė kamarė
lės durys, kuriose pasirodė ji 
pati.

— Pasakyk man, ka tai 
reiszkia?

Ji žiurėjo iszgastingomis 
akimis ir raudonavo. Alyzas 
pyko da labiau.

— Ar tu jo bijai ? Asz nebi
jau! Asz maniau, kad ir tau nė
ra ko bijoti. Asz maniau, kad 
tu labiau gerbi ir mane ir sa
ve. Dabar, eik isznėszk mano 
skrybėlė isz trobos!

Levyse, lyg stabo isztikta, 
inejo in troba ir gryžo su Aly
zo skrybėlė.

— Asz einu namo!
— Asz manau nėra ežia ko 

užsigauti.
— O ko mane uždarei?
— Asz nepamaniau, kad 

tu užsigausi.
— Sudie! Asz matau tau 

rupi Krasauskis.
— Sztai tavo lempute.
— Sztia.i tavo maldų knyge-j 

le. Szie, atsiimk! Isz jos asz 
meldžiausi tolimuose krasz-

zai, neik!
— O, ne! Asz turiu eiti! 

Alyzo veide pasirodė seno ka
reivio tvirtybe. Jis szaltai atsi
sveikino ir nuėjo!

Ji stovėjo ir verke! Ar ji 
kalta, kad jos szirdis pati už
dare duris, szirdis kuri mylėjo, 
bet pasiliko moteries szirdimi.

—GALAS-----

Da Gyva
Jonas — Mano pati tai tik

ras aniuolas!
Petras — Jonai, tu esi tik

rai laimingas! Mano da gy
va!
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bėjo. Jie labai apsidžiaugė jo 
gryžimu pas juos, nes tikėjo, 
kad dukterį už jo būtinai isz- 
leis, nes jam buvo 'be galo iriti- 
keje.

Pavakarioj Alyzas su Levi
ke iszejo in kamarėlė, kur tiek 
naktų juodu kalbėjo malonu 
žodeli, kur tiek kartu juodu
vienas antram savo vargeliu

tuose, karo audroj, nelaisvės
dienomis.
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easy way to security. By buying a.
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gra'žoji Žemaicziu žemes poe-Į 
zija rimtumas, grožis. Praside-i 
jo kacapynas.

Ilgai, labai ilgai važiavome. 
Nusibodo iki kaulo! Bet trauki
nys vis bego, prunkszte, szliau- 
že, vis nestojo.

Viena ryta pamatėme daugy
be auksuotu bumbolu! O tokiu, 
kaip tie geltoni lankos bumbo- 
lai in kuriuos mėgdavau žiūrė
ti žaliosios žoleles patalan atsi
gulęs. Isz žemo žiūrint, taip pat 
atrodydavo. Vienuok, ežia bu
vo boksztai, auksiniai, blizga 
pirmos saules spinduliuose 
boksztai! Mano nusistebėjimas 
buvo begalinis! Tai Rusu tau
tos didybe!

Paskui, sustojome stotyje. 
Pasiėmėme savo dėžutės, iszši- 
rikiavome. Mus vede miestu la
bai toli, kokia septynetą varstu 
Paskui vėl gryžome apie tiek, 
nes apsiriko. Reikeje kitur.

Na, o ryta meta liepe kelti. 
Prasidėjo mokymas. Mokė 
greitai, tik ta, kas reikia. Ap
rengė. Ak, džiaugiausi juodu 
mundyru su auksuotomis sago
mis. Džiaugiausi, kadangi to
kio nebuvau turejas, kad nebu
vo isz ko kito džiaugtis, o jau- 
niszkumas ?

Po trijų sanvaicziu pasakė, 
kad vyksime in frontą. Parda
viau vatini, žinoma pusvel- 
cziui. Kepure in Moskvos upeli 
insiviedžiau, nes už ja tik dik- 
ta tepasiulojo! Tiesa, iszvyks- 
tant mus apdare naujais, žals
vais rubais, vadinasi, kovos 
rubais.

Moskvoj inszale, invarge, 
džiaugėmės kelione nors in 
frontą. Parasziau in namus 
laiszka, rodos, rasziau ir tau.

Na, jau maniau, bus galas! 
Bet, da likimas kažkaip nusi- 
szypsojo, kiek pasitrankęs pa- 
froncziais, apsimecziau sergąs! 
Tiesa, truputi kojos tyro. Ėjau 
per komisijų komisijas. Tokiu 
gydytoju macziau, prie kuriu 
ir prisitikti baugu! Žiba, bliz
ga, žv ilga!

Pasiuntė in Moskva gydytis.
Apsistojau privatinėj ligoni

nėj, buvau uoliai gydomas, uo
liai prižiūrimas. Macziau visus 
Moskvos teatrus, kinus cirkus, 
muziejų, istorines liekanas, ka
ralių busta. O kaip gražu tenai, 
kur jie gyveno! Kaip pasakoj!

Paskui-gi, pasiuntė vėl in 
frontą isz kurio jau in Rusija 
nebegryžau. Frontas! O, ne lai
mingas frontas! Kas jo ne ma
tę, nežino prie kokios paikystes 
žmones prieina, kokie jie žiau
rus, kokie jie kersztingi kokie 
smarkus. O sykiu, kokie menki 
szeszeliai, kraujo ir gyvos ma
ses gabalai, teszla raudona ir 
tulžis.

* * *
Frontas! (Karo laukas). 

Fronte veikia milžinai maszi- 
nos, pilnos trenksmo mirties, 
slaptos galybes, paslapties. 
Fronte žmogus nėbera žmogus! 
Taip, jis nebera visas žmogus. 
Seni kariai pasakoja, žmogus 
fronte užtirpsta. Netiesa! Žmo
gaus kūnas fronte tėra, jo sie
los ten visai nėra! Nes siela te- 
pasireiszkia szvelniose pavy- 
daluose, tarp szirdingai gra
žios gamtos, tarp meno gražy
bių, tarp gražiu žmonijos san
tykiu. Jos nėra ten,, kame siau- 
czia akla mirties szmekla, pil
nas rankas prisiėmusi kruvinu 
peiliu, pilnus glebius prisikau

(Tasa)

Gruniene tuo tarpu kažkur 
nubėgo, matyt norėjo palikti 
vienus, kad pasikalbėtu. Juodu 
tai suprato ir lėtu žingsniu nu
žingsniavo takeliu in lauka.

Saule jau leidosi. Oras buvo 
tyras ir sziltas. Lankoje kvepė
jo papiautas szieulas, palaukėjo 
stūksojo dideles pakūges. Jau
nuoliai vaikszcziojo, kalbėjo, 
žvalginėjosi.

— Alyzai, papasakok man, 
kaip gyvenai karo metu? Man 
rodos, indomus toks gyveni
mas ! Daug svieto matei, daug 
krasztu apkeliavai! Mes nie
kur isz Alsėdžių nęiszejome, o 
ir tai szio to mateme. Buvo ir 
pas mus Vokiecziu.

— Sakai, indomu? Gerai, 
sėskimės ežia in pakūge, ' asz 
papasakosiu. Jo szirdis smar
kiau suplakė, per veidą perbė
go keisti szeszeliai. Paskui pa
siskleidė szienu, atsisėdo ir at
siduso.

— O jei mudu kas užtiks?
— Ar tu bijai? Asz nebijau! 

Jis paėmė jaunuole per liejne- 
ni, prisitraukė prie saves ir 
patsai szvelni'ai prisiglaudė.

Ilgai abudu tylėjo.
Ne, netylėjo! Kalbėjosi. Kar

tais kalba paczios sielos! Jos 
kalba slaptingu budu: tylėji
mu. Bet ta kalba yra tobuliau
sia kalba. Žodžiai beveik visa
da jie paslepia teisybe. Dažnai 
jie yra didžiausi niekszai! Gi 
lios sielos beveik visada kalba
si be žodžiu.

* * *
— Nemalonu man nei prisi- 

minti mano gyvenimo praeiti. 
Pradėjo Alyzas. Buvo dienu 
vertu, bet buvo ir tokiu, kurias 
laikome tamsesnem už paties 
giliausio rudens naktis. Bet an
tra vertus, buvau jaunas ir vis
ką sutikau kaip jauni viską 
kad sutinka.

Tada, kai tu Telsziuose bu
vai ir kai man atidavei cuk
raus nosinėlė, gavusi isz to ka- 
ireivio kuris mums dalijo mais
tu, asz sužinojau, kad greitai 
iszvarys. Sekianczia diena jau 
vieszai paskelbė, kad vyksime 
in paczia Moskva! Tuokart la
bai apsidžiaugiau, o sziandien 
juokiuos isz to džiaugsmo. Isz- 
vykome. Sakau, bent maszina 
busiu mates. Suprask traukini. 
Pirmas dienas buvo sunku. Isz 
Telsziu reikėjo peštiems nueiti 
in Seda. Ten pernakvoję isz- 
traukeme in Mažeikizus. Ten 
jau sedome in traukini ir iszva 
žiavome. Isz pradžios buvo ma
lonu! Bet paskui, kai isznyko 
isz akiu Žemaicziu gamtos re
giniai, Lietuva, jos gražus poe
tingi miesteliai su gražiomis 
bažnyCziomis, pasidarė liūdna.

Kaip kasdien matome tas 
baltąsias muro 'bažnyczias, jos 
palieka nieko vietoje, o tada, 
kai atsirado miesteliai tik su 
Cerkvėmis ar ir visai be Cerk
vių, szirdis pasigedo namu. 
Lietuvos, tėvynės. Negaliu api
pasakoti to ilgesio, nes tik tas 
ji tegali suprasti, kas yra pats 
vykęs isz teviszkes, vykęs isz 
jos in pavoju, in karia.

Paskui pradėjo rasti senos, 
sziau'dines, sutrypusios trobe- 
les-bakužes be tvarkos sustaty
tos, iszmetytos. Dingo vienkie
miai, augalotais klevais pa- 
puoszti, vyszniu sodais, senais 
obelynais apsupti. Dingo visa

Į da, kai mirtis ateina pati savai - 
Į me. Juk mirtis neria, baisus da- 
Įlykas! Ne! Be reikalo apie ja 
1 žmones taip mano. Ak, juk tie 
' žmones nežino, kad ta mirtis, 
kuri padaro kana szaltu stabu, 
nela visiszkai mirtis! Ne! Ta 
inrode visas auksztasis kultū
ros žmonių luomas! O tam pa,- 
veikslu yra pats Kristus! Man 
rodos, kad kūnas da neria; visas 
žmogus. Man rodosi, kad lem
pa, kuri žiemis vakariais kabo 
ant mano stalo nėra visas vie
netas! Ne! Butiniai reikia ug
nies, liepsnos! Tik tada ji szvie- 
czia! S^iaip, pažvelk in ja die
na, Ji tau atrodys suodina ir 
negraži. O vakare, kai ja užde
gi, ji gražiai szvieczia.

Ak, juk ir žmones, kaip tie' 
žibintai: vienas labiau szvie
czia, o kitas tamsiau, o da kitas 
visai tamsiai. Arba, jei daužo
me užgesusius žibintus, tai ne- 
reiszkia, kad naikiname szvie- 
sa. Ne! Naikiname tik innagi, 
kuriuo szviesa pasireiszkia. 
Taigi, jeigu žudome fronte krū
va vyru, kadaise buvusias gy
vas, dabar pusiau apmirusias, 
atszalusiaš, nereįszkia, kad 
naikiname Kūrėjo galybe. Ne! 
Naikiname gražiu dieviszku 
pavydalu užgesusius žibintus, 
kuriais gali szviesa pasireiksz- 
ti ir szviesti.

Taip asz prisimenu frontą, 
nes ten temaeziau kunus, sielų, 
gailesczio, žmoniszkumo ten ne 
buvo. Viską ten naikina! Vis
ką! Net ir pats save! Baisu!

O vis tai juk be prasmes, be 
reikalo!

Visako apie frontą tau nepa
sakosiu, nes tau jaunai jis ne 
suprantamas. Tau, tikiu, su
prantama, Alsėdžių varpu 
skambesy, pievų kvapas, geliu, 
geltonųjų bumbolu juokas ir 
paslaptinga kalba. Tau supran
tama upe, kuri sztai teka per 
Alsėdžių lankas, bangeliu žai
dimai, ar rami miszku tyla. 
Karo laukas ir jo baisybes tai 
toks nuožmus ąpsireiszkiinas, 
toks beszirdiszkai kruvinas 
slibinas, kuris žmogų, jei jis 
bent kiek žmogus, visai užmu- 
sza;

Syki pateko in frontą, tur 
but nelaimes genama, jauna 
mergaite, kaip ir tu. Ar tu ma
nai, kad ji gyva liko ? Sakysi ja 
suszaude! Ne! Tada nesiszau-

pusi baisiu kaukuoliu! Siela 
turi santykiu su mirtimi tik ta-

Girdejau kad Montkarme'j 
yra tokiu bobų, 

Kuriu liežuviai neatstoja 
nekuolu, 

Katra tik paimt ayt 
dantų, 

Su meszlu tuojaus sulygintu, 
Moterėlės, kas per daug, 

Tai jau szelauk, 
Geriau apsimalszyt, 
Ne kaip su koezelu 

aplaikyt.
* * *

Oartville badai gyvena 
pukis, 

Visi sako kad kvailys, 
Didelis nevos tautietis, 

O tiek mato kaip 
apuokas.

Pasirodė kad nieko 
neiszmanai, 

Kad ir kokia, ten 
knyga skaitai, 

Bet tikėjimą ir viską 
už niek laikai.

* * *
Tai buvo vienam 

miestelyje, 
Susirinko daugelis žmonių, 

Mirė kokis tai
■■ ---- >■ ' vyrukas,

Buvo paszarvotas
nebagelis,

Publikos aplinkui 
sėdėjo, 

Ant numirėlio nežiūrėjo, 
Gere guzute ir alau, 
Kol visi nepasilake, 

Bet ant galo uždainavo. 
Su kitokiu balsu savo, 

Net biauru buvo 
klausyti, 

Publika turėjo ausis 
užsikiszti, 

Mergeles su sportelais 
szposavo, 

Rodos kad sumaiszyta 
protą gavo, 

Daug kitu tautu per 
duris žiurėjo, 

Ir sakydami, 
Kad tokiu laidotuvių 

neregejo, 
Ir ne ant svieto 

negirdejo.
* * *

Jau nesiranda biaurėsnio 
papratimo,

Jeigu bobeles traukia 
už daug gužutes, 

Tai jau del moteres 
visai nepatinka, 

Bet jeigu merginos, 
Iszsitrauke po dreses 

bonkute su guzute, 
Tai visiszkai negerai.

* * * 
Gilbertone jauna moterėle,

Badai suduos dienos 
pabijojo, 

Kad in viena vieta 
nuvežliojo, 

Ir taip baisiai nusilakė, 
Eidama namo in kita gala, 
Ka tik in krike neinsiverte.

Nes daug guzutes buvo 
prisisemus.

Daugiau apie ja žinau, 
Bet ant tolinus palikau. 

Ūkininkai Amerikos va
karinėje puseje labai nuken
tėjo nuo lietaus kuris javus 
ir visus kitus augalus nustel
bė ar užpludino, kai upes pa
tvino ir iszsiliejo ant szimtu 
tukstaneziu pasėtu hektaru 
žemes. Czia matome viena

de. Bet pagriebė ja kareiviai, 
sumindė jos gyvybe ir garbė. 0 
kam? Žemu geiduliu vedami. 
Ar-gi ne baisu ? Aržmones taip 
daryti gali? Tol kankinti, savo 
žveriszkume, kol gyvybe aplei
džia kuna.

Sakysi netiesa! Ne! Karo 
lauke tas galima! Lauke nėra 
nieko, kas reiksztu aukszta 
kultūra, žmoniszkuma. Nebent 
idealistu fronte, kurie eitu gin
ti slavo tėvynės nuo prieszo, bet 
tada nebuvo nei tėvynės, nei 
tautu. Ir už ka asz kariavau ? 
Nežinau! Už savo koriką!

Baisus frontas! Baisus ka
ras !

Be reikalo tau pasakoju visa 
tai. Tavo szvelni siela pasibai
sės manimi, mano liūdnais per 
gyvenimais. Vienuok, asz ne 
kaltas. Asz jaueziuosi turis tei
se pasakyti, tai, kas slegia ma
no szirdi. Taip, jei ne tau, tai 
kam kitam? Juk asz neturiu ar
timesnio žmogaus pasaulyje, 
kur ineitu in mano padėjimą. 
Ne! Motina pasilieka motina. 
Broliai pasilieka broliais. O tu, 
irgi tebesitikiu, pasiliksi tu. 
Priesz iszeidamas in kara vis
kuo su tavimi dalinaus, steng
siuos pasidalyti ir dabar. Žino
ma, jei tu norėsi, jei nenorėsi, 
asz mokėsiu susivaldyti; Ka
ras visko iszmoke! O, prakeik
tas!

Papasakosiu tau viena skau
du atsitikima isz karo lauko 
gyvenimo. Jis man giliai insmi- 
go in szirdi, jo negaliu pamirsz- 
ti.

Sustojus mūsziams mes ka
reiviai gyvenome santaikoj. 
Santaikoj netik su saviszkiais, 
bet ir su prieszo kariais. Kar
tais net nueidavome vieni prie 
kitu, žinoma, be ginklu. Pasi
kalbėdavome ir vėl laimingai 
sugryždavomė'. Kas mūrfis pa
prastiems vergams, nežinan
tiems net del ko tiek daug 
kraujo vieni kitu praliejame.

Syki in musu apkasus atėjo 
du Vokiecziai kariai. Prabuvo 
ilga valanda, pasikalbėjime, 
net pasijuokavome! Rodos nie
ko sau žmones. Paskui manda
giai atsisveikino, nusiszypsojo 
ii’ iszejo. Iszeje da pažiurėjo, 
bet pažiurėjo su didžiu pasiti
kėjimu, būdami tikri, kad mes 
jiems blogo nepadarysime. Nu
ėjo. Tolokai nuėjo. Rodos greit

Lietus Lijo Ir Vanduo Vis Kilo ir Kilo

ūkininką kuris su savo ma
szina inklimpo. Jis yra ūki
ninko sūnūs, David VanBe- 
veren, keturiolikos metu vy
rukas isz Chicago miesto.

Visur ūkininkai bedavoja, 
kad jiems beda, kad javai 
pūva ar yra visai vandenio 

jau ir savuosius .pasieks, bet, 
invyko kitaip. Atsirado vienas 
kacapas, pradėjo juos keikti, 
kolioti, mums grasinti! Po ke
liu sekundžių pasigirdo pora 
szuviu, ir jie gulėjo tarpfronte- 
je nebegyvi!

Negaila man ju! Ne! Man 
skaudu tik tai, kad žmones mu
mis pasitikėjo, o mes jiems 
suveidmainiąvome! Nors tai ir 
fronte atsitiko, bet tai, turi bū
ti niekszizskumas! Man taip 
rodosi! Asz ir sziandien tebe
matau ju akis, pilnas rimtumo 
ir pasitikėjimo bei pagalbos. O 
ežia. A, da ir sziandien tebe
skamba ausyse tie nelaimingi 
du szuviai!

* * *
Be to, ir man paežiam atsiti

ko vienas nuotykis, kuris, turi 
būti, bus mano gyvenime pats 
nelaimingiausias. Ji prisimenu 
visada! Labiausiai tada, kai 
vienas ka nors mansiam Kar
tais ta nuotyki asz sapnuoju. O 
tada yra baisi naktis, baisus 
sapnas!

Pasiuntė mane in tarpfronte 
sargybai. Toji sargyba yra vi
su pavojingiausia. Retai kas 
isz jos besugryžta. Pasiuntė, 
reikia eiti! Kariuomenėj nėra 
atsisakymo. Iszejau. Naktis 
buvo nelabai szalta, vidutine; 
nelabai tamsi, kartkartėmis 
iszlysdavo menulis isz po storu 
debesų, tadla ir gerokai pra- 
szviesdavo. Radau dideli ak
meni. Prie jo iszsikasiau duo
be, insiguliau, isz iszmestu že
miu pasidariau in rinki kau'bu- 
riukus, kad szuvis manes ne 
kliudytu ir kiutau. Pasijau- 
cziau laimingas nes tikėjau gy
vas iszlikti.

Valanda buvus, priesz mane 
pro nakties tamsa pasirodė dvi 
žmogystos. Pasigirdo lėtas ba
tu bildesys ir žodžiu tylus 
sznabždesys. Buvo du Vokie
cziu kareiviai. Man pasirodė, 
kad jie visai ne tokie, kaip tie, 
kurie buvo atėję in musu fron
tą. Juodu buvo gerai ginkluo
ti. Dabar, manau sau, bus ga
lias. Jeigu jie mane pastebės, 
tai tuojau nuszaus. Bet asz pa- 
jaueziau begalini norą gyventi: 
Tokio noro daugiau niekada ne 
jaueziau. O gal ir tokio pavo
jaus niekada nebesutinku! Ir 
tada, lyg nieko nemastydamas, 
isztiesiu szautuva ir pataikęs

iszneszti. Reiszkia visokis 
ukes ar daržo maistas sziais 
metais pabrangs. Ir kiek ga
lima dabar inspeti, tai dau
giau lietaus bus, ir da pras- 
cziau ūkininkams bus.

--------★'--------  

palėidžiau sz'uvi. Nelaiminga
sis kluptelėjo ant keliu ir nu
griuvo auksztiklas. Keistas tas 
jo griuvimas! Ir dabar kartais 
man akyse zme'žuoja juodis 
szeszelis, ausyse pasigirsta 
urzgesys tai nelaimingojo su- 
vaitojimas. Visada, kai tik ji 
atsimindavau, visada klausda
vau saves, ka jis sake tada 
griūdamas? Ar ji skundėsi? Ąr 
melde Dieva, kad jo neapleis
tu? Ar da norėjo gyventi? Gal 
sudiev sake savo vaikams, 
žmonai, tėvams, broliams, sese
rims pažystamiems, savo tėvy
nei, jos gimtiems laukams? O 
gal prakeikė ta, kas ji nuszovė ? 
Nežinau! Gal būti, kad jis buvo 
niekszas, valkata, vagiszius 
gal būti, ji senai reikėjo nu- 
szauti! Bet, to asz nežinau! 
Szimteriopai butu lengviau, 
kad jis toks butu buvęs. O gal 
jis padorus vyras, tėvas, sūnūs 
ar mylimasis? Tais mane o, kaip- 
skaudžiai kankina ir neduoda 
ramybes. Geriau, kad bueziau 
nepataikęs, kad juodu abudu 
butu nubėgusiu! Tada butu 
mano szirdis narni. O dabar, ne
žinau ar asz kaltas, ar kaltas 
tas, kas “davė ginklą ir liepė 
gintis, liepe žudyti žmones, o 
jei ne’žudysi, neginsies, pats ‘bu
si nuszautas! ? Kas-gi kaltas?

Paskui po nekurio laiko pa
tekau in Vokiecziu nelaisvė.- 
Asztuoniaš dienas vare iki sto
ties ir nedave ne aguonos grū
do valgyti, kurie nusilpo, tuos’ 
szaudydavo. Žiaurumas buvo 
nuožmus! Syki, tiesa leido bul
vių pasikasti ir pasikepti. Te
ko matyti visko. Keletą naktų 
miegojome bažnycziose.

Paskui kiek lengviau atsira
do, nes iszvare prie darbo. Isz- 
buvau ten ketvertą mėtų, pa
ežiu brangiųjų savo jaunystės 
metu. Visa laika keneziau ba-' 
da, begalini alki, szalti, varga,! 
varga. O delko ? Kas ta pasa
kys!

Tu žiuri in mane ii’ stebies, 
kad mano veidas da vis pil
kas! Taip, jis drauge ir mėly
nas ir pilkas! Ji tokiu pddarė 
badas ir vargas! Taip, badas ir‘ 
vargas.

* * *
Pabaigė Alyzas savo kalba ir 

susimanste. Nekrutėjo ir Levy- 
se. Ji visa dabar drebėjo, ji 
manste apie Alyzo varga, apie 
jo iszsemtas jiegas tolimame 
Vokiecziu kraszte, svetimoj 
szalyj. Be to, ji žiurėjo in ji ir, 
manste, ar jis ja bemyli, ar nė'. 
Jai nebuvo svarbu tai, kas pa
dare Alyzo veidą pilku, ji žiu- . .. . »• rejo, ko ji gali gauti isz jo, kuo 
Alyzas gali būti jai naudingas! 
Galvojo ir nieko neiszgalvojo,. 
nes nežinojo ar isztikruju jis 
mano ja vesti.

O Alyzas vis sėdėjo ir maus
tė.

Tuo tarpu toliese suskambė
jo Alsėdžių varpas. Suskam
bėjo griaudžiai, lėtai, su skun
du ir drauge su ramybe. Gra
žus aidai Alyza kiek atgaivino, 
nuramino, atgyvino. Visgi jie

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽINIOS VIETINES
Petnyczioj pripuola Szv. 

Silverijo, Pp. M.
— Subatoj Szv. Aloyzo 

Gonzago.
—-Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola ketvirta Nedelia po 
Sekminių, ir Szv. Paulinos, 
taipgi ta diena yra ilgiausia 
metuose diena; Panedelyje 
Szv. Eliodo; Utarninke Szv. 
Jono Kriksztytojo; Seredoj 
Viliamo; Ketverge SS. Jono ir 
Povilo; Petnyczioj Szv. Vladis
lovo Kar., Subatoj Szv. Leono 
.Vysk.

— Nedelioj pripuola ilgiau
sia metuose diena.

— Steponas Matzura, 29 
metu amžiaus isz Centralia, li
kos užmusztas per auto-truka, 
Seredos ryta apie 3 valanda. 
Nelaime atsitiko tarpe Mount 
Carmel ir Centralia kelio. Ve
lionis paliko paczia ir sunu.

Shenandoah, Pa. f Pulda
mas trepais žemyn, gerai žino-i 
mas Juozapas Kubilius nuo 232 
,W. Lloyd Ulyczios likos pavo
jingai sužeistas in galva ir 
szonkaulius Nedelioj 1:30 va
landa ryte, o apie 1:50 valanda 
popiet pasimirė namie. Velio
nis buvo angliakasis ir dirbo 
prie Maple Hill kasyklose. Gi
mė ^Lietuvoj, atvyko in Ame
rika būdamas jaunas vyrukas. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Velionis paliko savo 
paczia Elzbieta; dukterį C. Ga- 
yeniene, mieste; tris sūnūs: 
Juozapa, Joną ir Reimunda, 
namie. Taipgi 4 anukus. Laido
tuves atsibuvo Ketverge, su 
Szv. Misziomis Szv. Jurgio 
'bažnyczioje 9 valanda ir palai
dotas paarapijos kapinėse.

— Laike gineziu George 
Tobinas, 26 metu amžiaus, li
kos paszautas in koja per Ja
mes “Blackie” Mullen, 38 me
tu amžiaus, isz West Columbia, 
Texas. Gineziai atsibuvo pas 
Sekelo saliuna, ant 300 E. Cen
ter Uly. Tobinas randasi Lo
cust Mt. ligonbute, o Mullen li
kos aresztuotas per policija.

Gilberton, Pa. f Sirgdama 
trumpa laika, Cecelia (Dom- 
broski) Miluniene, nuo 331 
Main Ulyczios, numirė Subatoj 
2:10 valandai popiet Ashland li
gonbute. Velione atvyko isz 
Lietuvos daugelis metu adgal. 
Prigulėjo prie Szvento Liudvi
ko parapijos Maizevilleje. Pa 
liko dideliame nuliudime: 4 
dukterys: Elz. Hawn, isz New 
Jersey; Ona Gauba, Hartford, 
Conn., Margarieta Barniak ir 
Marijona Donatucci, Philadel
phia, Pa. Taipgi 18 anukus ir 4 
pro-anukus. Laidotuves atsibu
vo Seredoj, su apiegomis Szv. 
Liudviko parapijos 10 valanda 
ryte.. Kūnas likos palaidotas 
Szvento Jurgio parapijos kapi
nėse Shenadoryje.
m: ■_______________ ' ■ ■

St. Clair, Pa. — Panedelyje 
apie 4:30 valanda popiet, Geor
gė Sleva, 26 metu amžiaus likos 
r.žgrautas laike darbo bootle- 
gėtinam skyloje. Nelaime atsi
tiko ant Eagle Hill kalno. Ne
laimingas vyrukas likos isz- 
gelbetas per angliakasiais.

New Philadelphia, Pa. f An
tanas Rukenas, 61 metu am
žiaus, pasimirė namie po trum
pai ligai. Velionis gimė Lietu- 
yoje. Paliko savo paczia Flo

rence ir keletą vaiku.

Clinton, Ind. f Senas gyven
tojas Jonas Yuoczis (Yurchis) 
78 metu amžiaus isz Route 3, 
Cedar Park, numirė Subatoje, 
Birželio (June) 14-ta diena, 
11:50 valanda vakare, sirgda
mas per keletą menesius. Gimęs 
Lietuvoj atvyko czionais 1888 
metuose. Buvo angliakasis per 
daugelis metu. Velionis paliko 
dideliame nuliudime, savo pa
czia Marijona; du sunu: Joną 
ir Antana, Detroit, Mich., ke
turios dukterys: Ona. Vargo, 
Marijona Warrnock, Delia ir 
Margareta isz Detroit, Mich., 
taipgi penki anukus ir anūkes. 
Laidotuves atsibuvo Seredoj 
isz Karanaviczio koplyczios, su 
apiegomis Saldž. J. Szirdies 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte, 
palaidotas in Walnut Grove 
kapinėse. A. a. Jonas Yuoczis 
buvo senas skaitytojas laik- 
raszezio “Saules.” Amžina At
ilsi!

PRANCŪZAI
TARIASI

SU ANGLAIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atstatyma.
Prancūzai pasikvietė ir Ru

sijos Sekretorių in szitus pasi- 
traimus, bet kol kas Rusija da 
tyli.

Italija jau dabar be pinigu ir 
be jokio turto, Francuzija vi
sus savo pinigus praleis in sze- 
szis menesius, Anglija taip pat 
nieko neturės už metu.

Didžiausia beda Europoje 
dabar yra kad pinigai nėra pa
stovus. Reiszkia biznieriai isz 
užsienio nenori ir bijosi bizni 
vesti, nes tie pinigai kuriuos jie 
sziandien priima gali rytoj bū
ti visai nieko neverti.

Amerikos Sekretorius už tai 
dabar nori kad visi didieji 
krasztai sudarytu ir palaikytu 
vienybe pramonėje, kad vieni 
kitu pinigus priimtu ir pilnai 
invertintu.

Francuzija su Anglija grei
tai sutiks szitokiai tvarkai. Ru
sija vargiai, nes Rusams in 
nauda jeigu visa pramone Eu
ropoje pakriks, nes tada Ko
munizmui bus szienpjute. Ma
žesni krasztai, kurie dabar ge
rai stovi da bijosi prisidėti prie 
didžiųjų tautu, kurios jau da
bar beveik visai susibankruta- 
vojo.

Szitokia vienybe tai dabar 
vienatine Europos iszeitis. Jei
gu dabar ant szito Amerikos 
Sekretoriaus patarimo visi ne
sutiks ir nesusitars, tai Europa 
laukia da juodesnes dienos, nes 
paszalpa ir pagelba isz Ameri
kos neplauks visados. Tai pa- 
szelpai bus galas, ir tada visai 
Europoi bus galas.

Ant Pardavimo
Namai del dvieju szeimyn 

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.

Keliautojai
Apsidraudžia

“Saule” Suramina Ir 
Palinksmina!

Prez. Trumanas Panai
kino Taksu Sumažinimą

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas. Pasiskaiczius apie visas 
tas nelaimes, žmogus tik isz bė
dos ims eroplana, bet ir tai 
pirmiau padarys savo paskuti
ni testamenta ir pasirengs ne 
tik in kita miestą skristi, bet ir 
Tęva Abrahoma pasitikti.

Ponia L. Žilioniene isz Pitts
burgh, Pa., raszo: Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik- 
raszti “Saule” ir linkiu redak
cijai kuogeriausios laimes ju- 
su darbuose ir užsiėmimuose. 
Asz skaitau laikraszti “Sau
le” per daugelis metu, kuris 
suramina ir palinksmina visus.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ANKSTYVAS DŽIOVOS 
PAŽINIMAS

Tautiszka Džiovos Draugys
te pageidauja, kad visi apsipa- 
žintu su džiovos pirmais apsi- 
reiszkimais.

Tik gydytojas gali pažinti 
džiovos tikrus apsireiszkimus 
nes ir kitos ilgos turi kaiku- 
riuos džiovo sapsireiszkimus. 
Jeigu žmogus tik tiki, kad 
džiova serga, reikia nueiti pas 
gydytoja arba in klinika.

Vienas garsus gydytojas tiek 
turi pasakyti apie džiova.

“Džiova turi daugybe gerai 
žinomu ‘ apsireiszkimu. Bet 
sziame straipsnyje imsime tik 
kelis. Pirmas yra kosėjimas. 
Kadangi žmogus tankiai kosti 
in kosėjimą nekreipė atydos. 
Neturime tikėti, kad mažiau
sias kosėjimas yra rimtas da
lykas, arba kad kas tik kosti 
džiova serga. Kartais gerkles 
skaudėjimas verezia žmogų 
pakosėti, kaip ir gerkliniu isz- 
siszakojimu uždegimas, dusu
lys, ir net paprastas szaltis, 
verezia kosėti. Džiovos kosulys 
nėr ypatingas ir jo baisumas 
nereiszkiai, kad liga yra asztri. 
Bet vistiek jeigu kosulys nesu
stoja in menesi laiko reikia ras
ti priežasti, kad nors ir butu 
tik “paprastas szaltis.” Kosė
jimas gali būti labai sausas. 
Kuomet kosėjimas verezia ypa- 
ta spjauti, tai gerai seiles duo
ti iszegzaminuoti. Džiova ser
gantis tankiai sako, kad kosė
jimas prasideda apaezioj 
tininio kaulo.

Antras apsireiszkimas 
nuilsimas, nuovargis arba
bodumas. Pradžioje ligonis 
jauezias labai pavargusiu be 
jokios priežasties. Kartais ma
nome, kad paprastas tingėji
mas, tai malarija arba nervisz- 
kas nuvargimas. Tas nuobodu
mas užpuola žmogų po piet.

įSu sveikatos menkejimu pa
sirodo treczias apsireiszkimas, 
pražudytas svarumas. Bet ir 
nuo vėžio ir szlapliges žmogus 
vis menkyn eina. Ketvirtas ap- 
rodo kuomet liga gerokai isz- 
sireiszkimas, užkimimas, pasi- 
sipletojus. Bet ir sveikas žmo
gus užkimšta.

Penktas apsireiszkimas yra 
prastai szis apsireiszkimas 
netikėtas kraujapludis. Pa- 
žmogu iszgazdina. Net ir svei
kas . žmogus iszspjaudamas

kru-

yra
nuo-

kraujo tuoj nueina pas gydyto
ja del egzamino. Pirmas egza
minas gal būti normaliszkas ir 
ligonis neparodys kitu apsi- 
reiszkimu. Bet jeigu apie 
szauksztuka kraujo iszspjauta, 
kad nors egzaminas nieko ne
parodytu tegul gydytojas laiko 
ligoni po jo priežiūra apie me
nesi laiko tankiai egzaminuo
jant krutinę.

Jeigu virszmineti apsireisz
kimai tuoj nepranyksta save 
nesigydyk.

Džiova turi ir kitu apsireisz- 
kimu bet tie apsireiszkimai ga
li būti kitu ligų. Imkime karsz- 
ti. Visi žino, kad kilimas tem
peratūros arba karszczio reisz
kia, kad žmogus serga kokia 
nors liga. Džiovos atsitikime 
karsztis pasirodo, po piet arba 
anksti ryte, bet gali pasirodyti 
kitose ligose. Karszcziui pasi
rodžius sergantis turi laikyti 
užrasza, užsiraszyti kas dvi ar
ba tris valandas. Parodyk gy
dytojui. Viduriu, nemalimas 
yra paprastas džiovos skaus
mas. Jeigu negali gana greit 
panaikinti vidriu nemalima 
nueik pas gydytoja.

Naktinis prakaitavimas yra 
pavojaus ženklas. Bet jeigu per 
diena buvai ypatingai miklus 
ir einant gulti prakaituoji nėr 
ko bijotis. Bet jeigu labai anks
ti ryte jauti szalta prakalta tai 
laikas apsižiūrėti.

Jeigu negali kvapo atgauti 
tas reiszkia kokia nors liga.

Kaip tik kokia liga užpuola 
kuna tuoj gamta pradeda veik
ti. Turime kreipti atyda kuo
met gamta mums pranesza kad 
viskas netvarkoj. Kuo ilgiau 
lauksime, tuo sunkiau bus įsz- 

j sigydyti. Gaila kad ne visi gali
patemyti sziuos pirmuosius ap
sireiszkimus.

Perskaitė szita straipsni ran
dame, kad džiovos papras- 
cziausi apsireiszkimai yra ko
sėjimas, pražudytas svarumas, 
sveikatos sumenkėjimas, krau
jas seilese, karsztis, viduriu ne- 
malimas, užkimimas ir nuvar- 
girnas. Bet ir kitos ligos gali 
turėti paežius apsireiszkimus 
ir sužinoti reikia tartis su gy
dytoju arba nueiti in klinika, 
tik tada turėsi gera proga isz- 
gyti. — C. C.

REDDY KILOWATT .... Odd Jobs ....

ta atstovu kambaruose, kur 
bus balsuojama.

Svarbiausios priežastys yra, 
kodėl Trumanas neužgyre Tak
su Mažinimo Byliaus yra se- 
kanczios: Jis yra nesaugus isz 
valdžios pinigiszku arba fi
nansų atžvilgio; Taksu mažini
mas 1947 metu padidintu “In
fliacijos” spaudimą; Ir koks 
pervirszis valdžios pajamose 
turi būti pavartotas sumažinti; 
siūlomieji sumažinimai nėra 
teisingi, nes tokos Bylas duotu 
didesne dali palengvinimo ma
žai uždirbantiems. Priemonių 
Komiteto Pirmininkas Knut
son (Republikonas) iszleido 
pareiszkima, kad Prez. Truma- 
no pasiūlymas laukti Taksu 
mažinimo iki ateinancziu metu 
yra niekas kitas kaip tik szalta 
kraujiszkas politikieriavimas.

kiną. Jis tada gales visiems De
mokratams insakyti ka jis nori 
ir ka jie turi jam duoti, jeigu 
jie nori kad jis ju partija rem
tu per rinkimus. Jis gali net 
pareikalauti kad jis butu pa
skirtas in Vice-Prezidento vie
ta, jeigu Demokratai nori jo 
paramos. Jeigu Demokratai 
neszoks taip kaip jis norės, tai! 
jis Demokratus suskaldins ir 
jiems rinkimus tikrai prakisz.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

BuyU.S.Savings Bonds | 
REGULARLY

Ask where you WORK
Ask where you BANK

Mokykloje
Daraktorka — Daleiskime 

jeigu Kolumbas nebutu atra
dęs Amerika, kas isz to butu 
buvę?

Jonukas — Tai nereika- 
lautumem tiek daug geogra
fijos mokintis!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
M-*************************

LIETUVISZKA UŽEIGA!

ANDRIUS 
RĖKLAITIS

206 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Gerai Atsake
ALAUS - DEGTINE - VYNAS

Treczia Partija
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ežius kuris buvo milijonieriaus 
Morgan sėbras, bendrininkas ir 
Komunistiszko žurnalo “New 
Republic” sanvininkas.

Jie visi vieszai ir aiszkiai pa
sako kad jie visai neturi vietos 
Prezidentui Trumanui, ir jeigu 
Prezidentas Trumanas tuoj aus 
nepersimainys ir nedarys viską 
taip kaip jie nori, tai jiems ne
belieka jokios kitos iszeities, 
kaip tik sutverti treczia politi
kos partija.

Bismarck mieste, North Da
kota valstijoje, ana sanvaite 
per prakalbas Wallace pasakė: 
“Jeigu Demokratu Partija vis 
rengsis in kara ir atžagariai 
elgsis su svetimoms tautoms 
(suprask su Rusija) tai mums 
nieko nebelieka daryti kaip pa
sitraukti isz tos partijos per 
Prezidento rinkimus. Jeigu asz 
matysiu reikalą, tai asz dau
giau padarysiu negu vien tik 
pasitraukti isz Demokratu 
Partijos. Jau ateina diena ka
da visi darbininkai stos in tal
ka ir in vienybe ir susitvers sau 
tikra darbo partija. Jiems stos 
in talka ūkininkai, biznieriai, 
mokslincziai ir profesijona- 
lai.”

Ir szitos prakalbos nėra duo
damos už dyka. Inžanga nuo 
puses dolerio iki pustreczio do
lerio. Los Angeles mieste, visi 
tie musu loszikai, aktoriai ir 
szposininkai surengė milžinisz- 
kas prakalbas ir sudėjo dau
giau negu 31,625 doleriu.

Demokratai irszta ir pyksta 
ant Wallace, o Republikonai 
džiaugiasi, nes jie mato kad 
Wallace ne vien tik sau, bet ir 
savo partijai virve muilina.

Czia Wallace labai gudriai 
nors neteisingai elgiasi. Jis no
ri savo partijai parodyti kiek 
jis gali ir kiek žmonių jis inti-

Pati — Kam tu visados 
iszeini ant porcziu kada asz 
pradedu giedot? Mano mie
las, ar tau mano dainavimas 
nepatinka?

Vyras — Ne mano miela, 
ka tu kalbi! Asz ne noriu 
idant kaimynai manytu kad 
asz tave muszu, tai tyczia 
pasirodau del žmonių.

Vieta kur sustoja kitu miestu 
pravažiuojanti Lietuviai.

Užkviecziu Savo Draugus 
Lietuvius Atsilankyti.

Da Geresni
Jokūbas — Ar tu žinai 

brolau jog mano pati da savo 
gyvenime ne jokio vyro ne 
mylėjo, kaip tik mane!

Kostas — Tai vis nieko ne 
ženklina, mano-gi pati ne tik 
ne viena ne mylėjo, bet ir ma
nes ne myli.

Akyvas Jonukas

Jonukas — Tetuk! Kas at- 
nesze Onuka?

Tėvas — Garnys, mano 
vaikeli.

Jonukas — Garnys? Tai 
dabar žinau kodėl mama taip 
reke ant garnio!

Užtiko Ant Lygaus Sau
Sziauczius, turėdamas pas 

save sveczius, nusiuntė gizeli 
su uzbonu idant atnesztu 
alaus.

— O pinigu pons meisteri 
neduosi? Užklausė vaikas.

— Atneszt alaus už pini
gus, tai kožnas pataikys, bet 
atneszt be pinigu, tai sztuka!

Vaikas nuėjo, po valande- 
liai sugryžo, pastate tuszczia 
uzbona ant stalo ir kalba:

— Tegul ponas meisteris 
gere.

— Ka gersiu, kad uzbonas 
tuszczias.

— Juk isz pilno uzbono 
kožnas mokės gert, bet iszsi- 
gert isz tuszczio tai sztuka.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams

$3.00 ant puses meto.o

Maldų Vainikėlis
:: Knygele

U3F Knygele, Dabar $1.00 ^-1 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai;
Aiszkus drukas; smagi

Rodykle:
Bažnytinis metu padalinimas. Į. , 
Pamiltai.
Kalendorius. 
Maldos Rytmetines. 
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas. ,fj 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles !• 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Minia. 
Misziu Maldos. 
Psalme 45. 
Giesme Szventas Dievo. 
Miszparu Maldos. 
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 
Maldos priesz pat Iszpažinti. 
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties. 
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijoj 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paikiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco. 
Malda su visuotiniais atlaidais. 
Malda prie Szv. Sakramento po

Komunijos. ,
Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda 
Malda 
Malda 
Malda

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. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak. 

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. 
Giesme Laba Nakt. 
Ministranturas.

Szv. Tamosziaus.
prie Vieszpaties Jėzaus.
prie Panos Szvencziausios..
Szv. Bernardo prie Szv.

- n

Saule, Mahanoy City, Pa.

• Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.
Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien]




