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Isz Amerikos
Fordo 

Darbininkai
Susitaikė

Straikos Iszvengtos 
Viskas Ve! Tvarkoj 
DETROItTmiČH. — Fordo 

fabriku darbininkai buvo pasi
rengė straikuoti ir iszrode kad 
daugiau negu szimtas tukstan- 
cziu darbininku vėl bus be dar
bo, graikuos.

Straikuoti buvo nustatyta 
Utarninke per pietus, bet da
bar darbininkai sutiko derintis 
su fabrikantais, bet tuo paežiu 
sykiu dirbti ir ne straikuoti.

Žinios, kad darbininkai da
bar gaus daugiau mokėti, nėra 
jau tokios geros, kaip isz karto 
iszrodo. Darbininkai gauna 
biski daugiau mokėti, bet tuo 
paežiu sykiu viskas daug dau
giau pabrangsta.

Packard automobiliu fabri
kantai tuo paežiu sykiu prane- 
sze kad visi j u automobiliai 
nuo tos dienos pabrangsta. Ge
neral Motors automobiliu kom
panija jau visus savo automo
bilius vėl pabrangino.

Ne tik automobiliai ir kiti di
deli daigtai brangsta, bet ir 
maistas ir mažesnį daigtai, 
kaip drabužiai ir panasziai. 
Cukrus pabrangs, jeigu nebus 
pabranges kai szita straipsne
li skaitysite. Cukrus kokius du 
centu ant deszimts svaru pa
brangs. Gal ir daugiau.

Czeverykai, cziebatai, vaiku 
drabužiai, vyru siutai ir mote- 
riszki drabužiai pabrangs.

Czia tas užburtas ratas apie 
kuri mes taip tankiai raszeme 
ir raszome: algos pakyla, daig
tai pabrangsta; daigtai bran
gus, algos vėl pakyla ir taip 
vienas kita vejasi!

Dingo
Eroplanas

1 , . j ‘j __________

Jieszko 11 Žmonių
Andes Kalnuose

SANTIAGO, CHILE. — 
Eroplanai ir žmones dabar 
jieszko didelio Anglijos eropla- 
no kuris dingo Andres kalnuo
se, su vienuolika keleiviu ir la
kūnu.

Eroplanas, kuris buvo dide
lis prekybinis, su keturiais in- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Generolai Ir 
Gražuoles

Riebus Skandaliukai Ir 
Da Riebesnes Pasakos

WASHINGTON, D. C. - 
Kai Senatos paskirta komisija 
pradėjo tyrinėti kur valdžios 
pinigai nuėjo per kara, kurie 
buvo paskirti del pastatymo 
naujo milžiniszko eroplano, tai 
ta komisija daug riebiu žinu- 
cziu surinko. Kai laikraszti- 
ninkai ir redaktoriai dagirdo 
apie visas tas gražuoles, mergi
nas, moteris ir gyvanaszles, ku
rios už szimtines vaiszino ir 
linksmino musu biznierius, po
litikierius ir generolus, jie nu
džiugo, nes rado daug medžia
gos apie kuria buvo galima il
gus straipsnius riebiai para- 
szyti.

Visas tas tardymas to milijo
nieriaus Howard Hughes atsi
rūgsta gražuolėmis, poniomis 
ir poniutėmis.

Howard Hughes, 41 meto 
amžiaus gyvanaszlys milijonie
rius, kuris ne taip seniai kone 
užsimusze savo naujame ero- 
plane, ir kuris keli metai atgal 
iszleido krutariiuosius paveiks
lus, “Moving Pikczierius,” ku
riuose darkėsi ir draikiesi ak- 
tora, gražuole Jane Russell, ro
dydama visiems savo virsz-mo- 
teriszkas krūtis. Jis buvo pir
mutinis biznierius kuris tos 
komisijos buvo paimtas nagan.

Paskui jo darbininkas, John- , 
ny Meyer, kuris tūkstantines 
szvaiste ir visus tinkamus žmo
nes poniszkai vaiszino su savo 
boso, Hughes pinigais.

Kitas garbingas žmogus, ku
ris buvo inveltas, tai Vidaus 
Sekretorius Julius A. Krug. 
Apie deszimts labai brangiu ir 
poszniu vakaruszku buvo su
rengta del pono Krug. Tose va- 
karuszkose dalyvavo gražiau
sios merginos kurioms buvo 
szimtinemis atlyginta.

Kitas, Prezidento Roosevelto i 
sūnūs Elliot. Jam ponas 
Hughes užmokėjo vieszbuczio 
kasztus, užmokėjo už visus gė
rimus bilas ir net kai Elliot 
Rooseveltas ant arkliuku pini
gus dėjo, tai jis ne savo dėjo bet 
to milijonieriaus Howard 
Hughes.

O tu poniuežiu ir merginu 
vardai skamba kaip gražuoliu 
visas sztabas.

Visa tai šukele visu žingei
dumą ir smalsumą. Bet ta Se
natos Komisija nepaiso nei 
apie tas gražuoles ar apie j u va- 
karuszkas. Komisija nori žino
ti ka tas milijonierius Howard 
Hughes padare su 40,000,000 
doleriu, kuriuos valdžia jam

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kieno Turtas?
Visi Amerikiecziai 

Bagoti
MEDAN, SUMATRA. — 

Kai Netherlandijos kariuome
nes kelis miestus užkariavo In
donezijoje, ten buvo uždegti ii' 
sunaikinti kelis aliejaus szuli- 
niai, kurie prigulėjo Amerikos 
kompanijoms ir Amerikos mili
jonieriams.

Kai tik szitos žinios pasiekė 
Amerika, tai czia tuoj aus pa
kils baisus lermas, kad sztai, 
svetimas krasztas užsipuola 
ant Amerikiecziu ir naikina 
Amerikos turtą. Czia rodos, 
kiekvieno Amerikieczio szven- 
ta pareiga sukilti ir tuos sve- 
timtauežius pamokinti kad jie 
apstavuotu Amerikos turtą.

Mes nežinome kaip musu 
skaitytojai mansto ar jauezia- 
si apie tuos sunaikintus “Ame
rikos Aliejaus Szulinius,” bet 
isz musu puses, mes staeziai 
sakome kad mes visai nepaiso
me.

Kai viskas gerai eina ir biz
nis ir geszeftas geras, tai nie
kas nei žodžio nesako kad tie 
aliejaus szuliniai yra Ameri
kos. (Redakcija czia Mahanoy 
City mieste niekados negavo 
jokio pelno ar gero isz tu alie
jaus szuliniu, ir esame tikri 
kad ir musu skaitytojai tenai 
neturi nei bonu nei szieru). Mi
lijonieriai tenai bizni vare ir 
varo ir in savo kiszenius dole-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kariszki 
Fabrikai

Vengrijoje
BUDAPESZTAS. — Apie 

penki tukstaneziai Vengru 
pargryžo isz Rusijos nelaisvės. 
Ka ji papasakoja, tai net sunku 
tikėti. Jie beveik visi ta pati 
sako.

Dideli kariszki fabrikai die
na ir nakti dirba ir gamina ka- 
riszkus ginklus. Szitie fabrikai 
yra giliai po žeme.

Kai kuriuose miestuose val
džia palaiko kariszka stovi,

Iszlaisvinti
Vokiecziai

Silpni Ir Pusgyvi
Kariszki Fabrikai Vengrijoje
Dirba Diena Ir Nakti, Gamina
Ginklus Rusams; Didelis
Anglijos Eroplanas Dingo
Andes Kalnuose; Egiptiecziai

jome per kara, kada valdžia —• a 7 • > 1 >"X Reikalauja Nepriklausomybes
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Lietuviszkas Žydelis Suimtas BATAVIA, JAVA. — Suvienytu Tautu 
Sanjunga pirmutini tikra ir gera darba atliko,

.i --------
BAVARIJA. — Bavarijos 

Karo Sztabas sueziupo Lietu- 
viszka Žydeli, vardu Sally Ze- 
ve, kuris yra vyriszkis, nepai
sant to moteriszko vardo ‘ ‘ Sal
ly.” Szitas Lietuviszkas Žyde
lis labai gera bizni, geszefta la
bai vare, pirkdamas senus tre
kus ir automobilius nuo armi
jos Paryžiuje. Paskui jis tuos 
senus ir sulužusiutro kus nuga
bendavo in Bavarija ir juos isz- 
mainydavo ant nauju armijos 
troku, kurie buvo Bavarijos

valdžiai pasiunsti.
Tuos naujus trokus jis par

duodavo Szveicarijoje, Farncu- 
zijoje ir Italijoje. Žydelis buvo 
sutveręs visa kompanija darbi
ninku ir per kelis menesius už
sidirbo daugiau negu 400,000 
doleriu.

Kai tas Žydelis buvo suim
tas, jis prie visko prisipažino ir 
visus savo darbininkus, drau
gus ir tarpininkus intare ir isz- 
dave. Dabar Karo Sztabas sako

kai iszleido insakyma kad Netherlandija liautu- 
se kariavus Indonezijoje. /

Netherlandijos kariuomenes dabar turi ap
leisti visus užkariautus miestus, ir Javos krasz- 
to kariuomenes turi laiutis kariavusios pakol 
Tautu Sanjunga paskirs komisija visa ta klau 
sima tvarkingai ir gražiai isztirti ir visus gražu
mu sutaikinti. /

Netherlandijos valdžia vis prieszinasi ir sako
(Tasa Ant 4 Puslapio) kad jie pirmiau sutiko leisti Amerika būti tar-

Susiedai Sveikina Kumsztininka

Seventh Street, Second 
Avenue ulyezios New Yorke, 
susiedai su pasididžiavimu 
sveikina savo kaimyną, Roc
ky Graziano, kuris laimėjo 
kumsztyniu rungtynes Chi
cago mieste, kai jis sumusze 
Tony žale. Rocky Graziano 
kumsztininkas gimė ir užau

go ciza, New York mieste. 
New York miesto kumszti- 
ninku komisija nepripažins- 
ta ji kaipo cziampijona, bet 
jo draugai ir kaimynai ne- 
paiso apie jokias komisijas 
ir savo susieda sveikina už 
jo laimėj ima.

Jis sumusze savo konku
rentą, priesza, ir paskui su
tiko da syki stoti in kumsz- 
tynes su juo už trijų mene
siu.

Jis czia yra ant ranku ne- 
szio j amas ir gerbiamas kai
po didvyris savo susiedijoje.

pininku ir visa ta klausima isztirti.
Javos kraszto tautininkai, republikonai rei

kalauja kad Netherlandijos kariuomenes su- 
gryžtu prie tu rubežiu, kur jie buvo pirm negu 
karas prasidėjo, Liepos (July) dvideszimta 
diena. >

Netherlandijos kraszto valdžia sako kad ji 
sutinka nustoti kariavus, bet visgi sako kad 
Amerika ir Tautu Sanjunga kiszasi kur jiems 
nereikia, nes czia ne tarptautinis, bet vien tik 
vidaus reikalu klausimas. /'

BERLYNAS. — Vokiecziai nelaisviai, ku
rie dabar pargryžta isz Rusijos nelaisvės, “yra 
netinkami jokiam darbui!” Jie taip bado ir var
go nukamioti, kad jie vos gali paeiti. Jie da
bar negali jokio darbo dirbti ir negales.

Matyti kad tie gandai, kuriuos mes vis gir
dėjome yra teisybe. Sovietai paleidžia tik tuos 
Vokieczėas isz nelaisvės, kurie jau nebegali 
daugiau dirbti. z

Dabar kas sanvaite Ruskiai paleidžia isz ne-
_ t (Tasa Ant 4 Puslapio) L&
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Kas Girdėt
Tukstancziai Vokiecziu ir 

Vengru-bėga ir stengiasi isz- 
sprukti isz Rusijos nagaiku. 
Rusija priverczia visus be
laisvius dirbti pavojinguose 
darbuose. Tukstancziai tokiu 
belaisviu dirba kasyklose kur 
Rusija tikisi iszkasti tu ‘ ‘ ura
nium” kuris yra taip reikalin
gas del pagaminimo tos sprogs-- 
tanėzios “Atom” bombos. La
bai daug tokiu nelaisviu pabė
ga ir gryžta in Amerikos valdo- 
mosius krasztus. Bet Amerikie- 
cziai karininkai juos siunczia 
atgal in Rusija vergauti ir ne
laisvėje mirti.

' Nusistatymas gražinti. visus 
belaisvius pabėgėlius prasidė
jo su Prezidentu Roosevellu. 

' kuris musu karininkams insa- 
ke nepriimti nei vieno pabėgė
lio, bet ji gražinti ten isz kur 
jis pabėgo. Szitas nusistatymas 
pasmerkia tukstanczius gryžti 
in varga, nelaisve ir baisia mir
ti.

Daiszkai isz Lietuviu trem
tiniu vis ateina in Amerika pas 
sdvtiosiuš, gimines ir pažysta
mus. Beveik visi tie kurie ra-, 
szo isz Europos,' raszo su baime 
ir drėbejimu kad jie, beraszy- 
dami save ar ka kita neintartu, 
ir Vis prašžo kad jū vardu neini 
rieti. Keli menesiai atgal, vie
nas geras musu skaitytojas ga
vo laiszka ■ isz Vokietijos sese
rėno :
“Mielas Dede:

Asz (vardas pavarde) tams
tos sesers’ sūnūs, jau treti metai 
kaip gyvename Vokietijoje. 
Kada vyko karo veiksmai, tu
rėjome apleisti Tėvynė; prara
dome visa-savo turtą ir dabar 
tapome benamiai ir beszeimiai 
žmones. v

■ Mus globoja UNRRA, duoda 
maista ir sziek tiek drabužiu.

Isz Vokiecziu ka nors pirktis, 
neturime teises ir už tai smar
kiai baudžia.

Valgis labai menkas; trūks
ta mėsos, riebalu, ir pieno.
i Bijome, kad pasibaigus UM
BRA, paszelpai visai neatsi
durtume be .globos ir be pagel
bės.

Asz ežia gyvenu su szeimyna 
žmona (vardas) ir dvi dukte
rys, trylikos ir asztuoniu metu, 
((paduoti vardai dukrelių). Asz 
su žmona dirbame lagerio mo
kykloje, bet algos už darba ne
gauname, tik truputi daugiau 
maisto ir penkis pakelius ciga- 
retu per menesi. Vaikai moki
nasi lagerio mokykloje.

Isz (pavarde) szeimynos ežia 
Vokietijoje da gyvena vyres
nioji sesuo (vardas) ir jauniau
sioji., (vardas). Vyresnioji jau 
turi afidavitus visai savo szei- 
mynai isz vyro giminiu puses ir 
greitai tikisi iszvažiuoti in 

f' . Amerika. Jaunoji yra neiszte- 
kejusi, yra iszejusi mokslus ant 
gydytojo ir dirba vieno lagerio 
ligoninėje.

Tamstų adresa sužinojau per 
Konsulą p. Budri, bet labai il
gai truko, jeigu bueziau nepa
metęs adresa bueziau paraszes 
ankseziau.

metuose, o tėvelis 1938 metuo
se. Gral jie laimingesni už mus, 
nes ju niekas neiszvarys nei 
iszves isz savo kraszto.

Jeigu negalėsime gryžti in 
Lietuva, norecziau ir asz iszva
žiuoti in Amerika. Bet be afi- 
davitu iszvažiuoti negalima. 
Asz nedrystu Jusu tiek daug 
praszyti, nes ir Tamstos nesate 
turtingi ir sunkiai tenka užsi
dirbti savo reikalams.

Nors mes darbo nebijome, ir 
nuvažiavę tuojaus susirastume 
bet koki darba, kad’ ir fabriko. 
Asz gerai nusimanau apierna- 
szinas ir mechanika. Bet asz. 
vis da tikiu in geresne ateiti ir 
kad teisybe bus atstatyta. Ta
da mes veel galėsime gryžti in 
savo ievyne ir dirbti savo dar
ba.

Mano viena sesuo (vardas) 
m vyru ir keturiais mažais vai 
kais 1941 metuose Birželio ke
turiolikta diena buvo iszvežti 
ten, isz kur jau tur but nebesu- 
grysz. Ji ir jos vyras buvo 
liaudies mokyklos mokytojai ir 
niekam neprasikalto. Brolis 
(vardas) ir sesuo, vardas, ir 
brolis, (vardas) visi liko Lie
tuvoje ir apie juos nieko neži
nau.’ ’

(Szimtai szitokiu laiszku 
kasdien ateina isz tu benamiu, 
vargszu, kurie dabar yra stum
domi ir varomi isz vietosiu vie
ta ir nežino koks rytojus ju lau
kia.)

Amerikos Sekretorius Mar
shall labai neprotingai pasielgė 
kai, suszaukdamas visas Euro- 
pas tautas, palenkė Ispanija ir 
nepripažino Generolo Franco. 
Sakyti kad Generolas Franco 
yra diktatorius ar faszistaS vi
sai neturi jokios prasmes. Mes 
dabar turime reikalus su bai
sesniu diktatorių, Stalinu ir 
nieko nesakome.

Kai A m-c r i k a nusistatė 
priesz Generolą Franco, ji in- 
pykino visus Ispanus, kurie da
bar isz to piktumo ar ant kersz- 
to vis areziau prisirisz prie sa
vo to vado kuri mes faszistu 
pravardžiuojame.

Taip buvo po Pirmojo Pa
saulinio Karo, kai Anglijos 
Lloyd George, Prancūzijos Cle
menceau ir Amerikos Vilsonas 
nusistatė priesz Rusijos. Leni
ną, pirmose Bolszevizmo Revo
liucijos dienose.

Didžiausias Generolo Fran-j 
co prasikaltimas, yra tai kad” 
jis užsispyrės reikalauja kad' 
Ispanija pasiliktu kaipo Kata- 
likiszkas krasztas. Francuzijos 
konstitucijoje inraszyta: “Is
panija yra Katalikiszkas krasz
tas, karaliszkos szeimynos val
domas.” Bedieviams szitas,bai.-; 
šiai nepatinka ir nepatiko net 
nuo Karalienes Elžbietos laiku, 
kada ji pastūmė in szali visus' 
nekatalikus. Szita Katalikams, 
neapykanta atsiliepia net ir 
Amerikoje.

Kviecziu randasi Amerikoje 
daug daugiau negu pirmiau ir 
atrodytu kad dabar tie kvie-. 
ežiai turėtu atpigti. Pusantro 
bilijono buszeliu jau randasi 
aut pardavimo. Bet kaip tik at
bula;, yietoj atpigus, kviecziai 
da vis labiau brangsta.

TREMTINIU
SPAUDA

APIE MUS
BROOKLYN, N. Y. — Žino

mas laikrasztininkas Kazys 
Obolenas Europoje leidžiamam 
tremtiniu laikrasztyje Tevišz- 
kes Garsas raszo:

“Amerikos lietuviu jautru
mas del isztikusios nelaimes ju 
buvusi kraszta ir ju artimuo
sius yra labai didelis. Szio sen
timento vedini, jie daro, ka ga
li, kad tik galėtu savo artimie
siems patirto smūgio kanezias 
palengvinti. Organizuotu budu 
aukoja pinigus, drabužius, no
rėdami visus bendrai paremti. 
Remia artimuosius ir paskirai.

‘ ‘ Amerikiecziu parama yra 
milžiniszka medžią gini n. atžvil
giu, o moraliu, tiesiog leinver- 
tinama. Tremtyje esantiems jie 
raszo paguodos ir užuojautos 
kupinus laiszkus ir siunczia, ka 
gali. Tokia parama žmonėms, 
praradusiems tėvynė, artimuo
sius, karo ir jo priežaseziu su
žalotiems, yra tiek pat reiksz- 
minga, kaip ir sveikata, nes 
lengvina ju skurdą, kanezias, 
szalina nevilti, nusiminimą ir 
padeda pakelti ilgai užtrukn- 
szio, nenormalaus gyvenimo 
naszta. Isz Amerikos gautas 
laiszka s dažnai buna tremtinio 
gyvenime pragiedrulis ne tik 
gavėjui, bet ir jo aplinkai. Ne 
retai jis artimesniu kaimynu 
burini paskaitomas, bendrai 
dalinamasi mintimis apie turi
ni ir jo autorių. Panasziai buna 
ir su atsiusta dovana: ko, ko, 
bet rukalo ar kokio skanėsto 
neduosi kaimynui, o juo kibiai 
tokiam, kuris Amerikoje netu
ri įle tik dėdės, nei tetos, bet 
netgi ir patinstamo.”

Kaip matome, tremtiniai iu- 
vertina musu dovanas kelerio
pai. Del to ju nepamirszkime: 
siuskime viską ko tik gyvam 
žmogui reikia. “BALF” orga
nizacija kaip tik ir stengiasi 
aprūpinti visus, tiek tuos kurie, 
turi Amerikoje gimines, tiek 
tuos, kurie, nei dėdžių nei tetų 
neturi.

Siunskite pinigines dovanas, 
rūbus, knygas, mokslo inran- 
kius, vaistu ir visa kita, ko 
žmogui reikia, adresuodami: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

DĖKOJA : 
1)0 BALTUI.

:: Įi 'iUŽ

ARLINGTON,'
Aukodamas BALF-ui rubu J. 
Andriukaitis isz szio miesto, 
inde jo savo pavarde ir adresh. 
Dabar Andriukaitis’ gavo gra
žu padėkos laiszka isz Vokieti
jos nuo vienos lietuvaites. Ji 
raszo:

“Dėkoju Jums už Jusu 
siunstus man drabužius. Mums 
yra labai džiugu, kad nors ran
dame paguoda pas Amerikos 
lietuvius, kurie mus broliszkai 
myli ir kuo galėdami padeda.

“Asz ežia esu tik viena su se
sute, neturiu teveliu! Labai 
džiaugiuosi, kad prie Jusu BA
LF-ui padovanotu drabužiu ra
dau Jūsų .pavarde ir adresa ir

dar is. Siunskite, vlska^,adresuo
dami: United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc., 105 
Grand Street, Brooklyn 11, 
N. Y.

BALF VAJUS
NORWOOD, MASS.
NORWOOD, MASS. — BA- 

LF 22 Skyriaus rubu ir avaly
nes vajus ežia gerai pavyko. 
Norwoodiecziai supranta var
gina tremtiniu būkle. Vajaus 
metu jie gausiai aukojo rubus, 
avalyne ir pinigus. Kai kurie 
paaukojo net nauju savo rubu.

Surinkta 2,371 svaras ir 31 
dežeje viskas pasiunsta in BA
LF Sandele, 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Maistui pirkti 
pinigu surinkta $80.75.

BALF 22 Skyriaus susirin
kime iszreikszta padėka vi
siems aukojusiems. Padėkota 
ir rinkėjams.

BALF 22 Skyrius vaju tęs 
intensyviai Spalio (Oct.) men., 
Komisijos V-bos vardu pasira- 
sze Pirmininkas Iž. Vasiliaus
kiene, Sekretore B. Adomaitie
ne.

Kiekviena kolonija turėtu 
nuolat rinkti visokeriopa para
ma tremtiniams. Siunskite au
kas ir rubus savo vietiniams 
skyriams, arba in Centra: Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 105 Grand St„ 
Brooklyn, N. Y.

RUBUS

Mielas Dede, jeigu Tamsta galiu Jums už dovanas nuo-
g-aletumet mus paremti maistu 
ar drabužiais, bueziau labai dė
kingas, taip pat labai brangios 
pas mus cigaretes.

1 Mano tėveliai jau abu iszmi- 
re da priesz kara, mamyte 1935

1946 metuose, kai valdžia no
rėjo kviecziu siunsii įn Europa, 
tai pati valdžia turėjo trisde- 
szimts centu ant buszelio dau
giau mokėti ūkininkams.

szirdžiai padėkoti. ‘ ‘ Regina. ’ ’
Aukodami BALF-ui rubus 

pridekite savo pavardes ir ad
resus. Kiekvienam gavusiam 
ruba, malonu patirti kas jam 
didžiausioj nelaimėj yra gera

kamai! Norecziau pasakyti ke
lis žodžius apie musu mokyto
jas. Pasiszvente žmones, neisz-» 
pasakyto kantrumo. Jie netik 
iszmokina mus kaip skaityti ir 
raszyti, bet jie rimtai iszklauso 
musu visas bedas.

“1945 m. iszlaikiau piliety
bes kvotimą, asz mažutėlės 
krautuves sanvininke piliete! 
Asz motina 12 vaiku, visi ku
rie baigė auksztesne mokykla, 
piliete. ’ ’

P. Krassner iszlaike visus 
natūralizacijos reikalavimus, 
ir žengė pirntyn. “Draugai,” 
ji sake, “asz norėjau iszmokti 
daugiau ir nesustojau eiti in 
mokykla. Norėjau pasitikti ki
tu žmonių, su jais kalbėti. Žmo 
nes visokiu tautybių. Mes apsi- 
pažinome su viens kito papro- 
cziais, iszsimokinome studijuo
ti, ir kartu gyventi. Tikrai su
prantame ka reiszkia būti ame
rikiecziu. Jeigu tik pasaulio vi
si žmones taip gražiai sugy
ventu kaip invairiu tautu žmo
nes sugyveno mokyklose, tik
rai būtu geresnis pasaulis!

“Taip, asz vis lankau vaka
rine mokykla.

“Mes padarysime geresni 
pasauli.” —C.C.F.A.U.

MES PADARYSIME
GERESNI

PASAULI
NEW YORK. — Per daugė

ti metu Amerikos vies/,04 mo
kyklos, kooperuodamos su “U. 
S. Immigration and Naturali
zation Service” ir invalidomis 
civilinėms, patriotinėms ir ge
rovei organizacijoms, laike va
karines anglu kalbos ir piliety
bes pamokas ateiviams, naujai 
atvykusioms ir seniai apsigy
venusiems ežia. Kurie pasinau
doja szioms puikioms progoms 
apie tai nekalba nei neraszo. 
Bet nesenei p. Anna Krassner, 
Rusijoj gimusi vakarines mo
kyklos mokine parasze padėka, 
kuri buvo atspauzdinta “Balti
more (Maryland) Bulletin of 
Education.”

“Atvykau in Suv. Valstijas 
1906 m.,” rasze ponia Krass
ner, “Ir dabar turiu pripažin
ti nemalonu teisybe. Tik 1945 
m. tapau Amerikos piliete. Kur 
buvau nuo 1906 iki 1945 ? Už
imta! Užimta! Labai užimta, 
augindama szeimyna isz 12 vai
ku. Turėjau mažutėlė saldai
niu krautuvėlė. Nebuvau pi
liete pagal instatyma, bet szi: 
dyje buvau gera piliete. Penki 
mano suims kovojo kare. Acziu 
Dievui jie visi gryžo in savo 
szali.

“1943 m., nutariau, kad ma
no darbas szeimynai baigias. 
Dabar asz galiu eiti in mokyk
la. Gal ir. szi sena galya gales 
ka nors iszsimokinti, gal galė
siu raszyti, skaityti ir gal isz-' 
laikysiu pilietybes kvotimą. 
Pradėjau lankyti mokykla. Bu
vo prie Broadway ir Bank uly- 
cziu. Taip malonu. Jau skaitau, 
raszau ir tiksliai galėjau para
szyti sunkesnius žodžius. Pa-
manykite, asz galėjau raszyti 
laiszkus savo vaikams ir pa
skaityti ju atsakymus. Kaip 
puiku! Ir viskas nemokamai. 
Amerika! Galiu lankyti mo
kykla, ir visas mokslas nemo-

JUODUKO GILIUKIS
AHOSKIE, N. CAROLINA. 

Ahoskie miestelio bagoti biz
nieriai ir profesijonalai, per sa
vo Kiwanis kliuba laike loteri
ja, pardavinėjo tikietus ant 
naujo ir brangaus automobi- 
liaus.

Per dideli ir poniszka szoki 
ir vakariene, tie garbingi ponai 
paprasze gražia, juodaplauke 
dainininke Leslie Long, kad ji 
isztrauktu ta tikieta, isz bacz- 
kos ir visi dažinos kas ta 3,200 
doleriu vertes automobiliu lai
mes.

Iszejo kad tūlas Harvey 
Jones ta automobiliu laimėjo. 
Bet Harvey Jones buvo juodu
kas (nigeris).

Traukimas loterijos atsibu
vo apie dvylikta valanda nak- 
czia. Apie puse popirmos, kai 
visi szoko ir baliavuojo, mies
telio virszininkas, užvaizdą, 
Sheriff Charles Parker, sykiu 
su dvejais advokatais, kurie 
taipgi buvo garbingi nariai tos 
garbingesnes Kiwanis drau
gystes, nuvažiavo pas ta Juo
duką Harvey Jones ir jam pa
sakė kad jis laimėjo ta automo
biliu, bet kad toks automobi
lius ne Juodukams ir jis jo ne
gali gauti.

Bet jie, kaip džentelmonai

jam paaiszkino kad jie nenori 
jam jokios skriaudos padaryti, 
ir sztai sugražina jam jo doleri 
kuri jis buvo užmokėjęs už ta 
bileta, loterijos tikieta. Savo 
gera darba sanžiningai atlikę 
jie sugryžo ant szokio ir pa
skelbė kad vėl laikys loterija 
arba traukimą, pažiūrėti kas 
dabar ta automobiliu laimes.

Antru kartu braukdami tuos 
tikietus, automobiliu iszlaime- 
jo vienas Daktaras Townes, ba
getas dantistas isz Waverly, 
Va.

Viskas taip ir užsibaigė. Juo
duko visi sapnai iszgaravo ir 
sugriuvo, o bagetas daktaras 
su nauju ir puikiu automobiliu 
važinėjo.

Bet kitame mažame mieste
lyje, Elizabeth City, N. C., vie
nas redaktorius užuodė kad 
ežia kas labai negardžiai atsi
rūgsta ir net staeziai smirda. 
Jis savo laikrasztyje labai ge
rai ausis visiems tiems pone
liams apdaužė, raszydamas kad 
visiems sarmata kad toki bizni 
varo neva garbingi vyrai.

Visi kiti laikraszcziai tuo
jaus stojo in talka, ir po visa 
Amerika praplite žinios apie tu 
poniueziu bizni ir padaryta 
tam juodukui skriauda.

Ahoskie Kiwanis kliubas 
kuogreieziausiai suszauke susi
rinkimą pasitarti kas dabar da
bar daryti? Jiems ir karszta 
pasidarė! Jie nutarė ta automo
biliu pirmajam laimėtojui, Juo
dukui.

Bet viena beda, ne beda. Tas 
bagoezius daktaras nesutiko ra 
automobiliu atiduoti. Dabar 
Kiwanis kliubo nariai vieszai 
prižadėjo tuojaus užsakyti, už- 
orderiuoti kita toki automobi
liu ir tam Juodukui padovano
ti.

Tas Juodukas gali padeka- 
voti tam redaktoriui ir visiems 
kitiems laikraszcziams, kad jie 
taip susarmatino tuos ponus ir 
juos privertė tokia begiediszka 
skriauda atitaisyti.

Tuo paežiu laiku ateina ži
nios kad Louisville mieste, 
Kentucky valstijoje, Juoduku 
Universitetas laike traukimą 
ant naujo automobiliaus. Bal
tas žmogus automobiliu iszlai- 
mejo, ir be jokiu barniu ar nu- 
sipratimu ta automobiliu ir ga
vo su Juoduku nuoszirdžiars 
linkėjimais.

Vargingas Vaikas
Kunigas — O tu Pranuk, 

kada gimei?
Pranukas — Asz visai ne

gimiau, asz turiu moezeka.

Kareiviai Marinai Ant Radijo ,

Amerikos kareiviai Ma- jie stengiasi palinksminti ki-
rinai, Tsingtao miesto, Kini
joje turi savo radijo progra
ma. Jie iszleidžia naujienų, 
dainų ir kitokiu pasilinksmi
nimu. Ju radijo stotis vadi
nasi XABU. Per savo radija

tus kareivius ir jiems pra- 
neszti žinias. Amerikos ka 
reiviai marinai stengiasi vi
sus kareivius toje apylinkėje 
palinksminti ir užganėdinti 
su savo radijo programa.

Kalbantis Szuo
Prie vienos restauracijos 

Paryžiuje, sėdi pilvakalbis 
(Ventrologistas) ir kalbasi 
su savo szuniu. Susirinko 
prie jo daug žiopliu ir klauso 
paikalbejimo pono su szu- 
niu:

— Ka norėtum ant plet 
sziandien?
pakalbejimo pono su szu-

— Tai per brangu del szu- 
nies.

— Na tai gerai, tegul bu
na szmotas prastos mėsos, 
kalba toliaus szuo per pagel- 
ba pilvakalbio.

— Na tai bus gerai mano 
szunyti.

Tame laike kokis tai ponas 
prisiartino prie locnininko 
szunies, užklausdamas ar ne
parduotu “kalbancžio szu
nies.”

— Taip, parduoezia szuni, 
bet nemažiau kaip už tūks
tanti franku.

Ponas sutiko ir užmokėjo 
pinigus ir kada norėjo eiti 
toliaus, szuo pradėjo kalbė
ti:

— Palauk tu senas rakali, 
užtai kad mane pardavei, tai 
dabar per visa savo gyvastį 
nekalbėsiu nei žodelio!

Pamokinimai
— Ne geisk kitam to, kas 

i tau gali būti naudingu.
j — Szunc balsai nesiskaito 
1 laike rinkimu.

— Kaip tave mato, taip ta
ve aptaksavoja.

“Talmudo Paslaptys”'
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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Vaikas Isz Kadoro I
- _______________________ e ■

JJESZTMTIES metu vaikutis 
nesze glebyj gražiausiu gė

lėliu ir žiurėjo in ta puse, kur 
vieszkeliu jo raitelis.

— Insivaizduok, Katriute, 
tarė jis sesutei: tasai raitelis 
vyksta in ta puiku miestą!

Katriute pažiurėjo in broli, 
lyg jo nesupratus. Daug miestu 
buvo toje puseje, ir kiekvienas 
isz ju rėdėsi kaimo mergelei di
deliu milžinu, nes ji isz mažens 
nebuvo ju maeziusi, augdama 
kalnuotoje Kadoro apylinkėje. 
Ji nesuprato apie kuri isz tu 
miestu kalbėjo broliukas.

— Puikus miestas? Paklau
sė ji. Apie kuri tu kalbi Ticia- 
nai?

— Da tu manės klausi? Ta
re nustebės berniukas. Jokie 
miestai nesusilygins su Veneci
ja, garsiausiu szventojo Mor
kaus miestu!

Bet tasai pavadinimas nepa
darė juod-akei mergelei jokio 
inspudžio. Ji buvo vyresne už 
broli ir nemego svajoti. Isz 
žmonių pasakojimu ji atsiminė 
baisiausius tame mieste atsiti
kimus, ypaez apie tai, kaip ja-, 
me būdavo daugybe žmonių. O 
ežia, kalnuose, iki szioliai už
tenka visiems duonos ir gera 
gyventi, nors, Kadoro kaimas 
neturi puikiu kambariu ir tu 
brangenybių, apie kuriuos kal
ba kaimynai, buvę Venecijoje.

— Asz nesuprantu, kodėl tu 
Venecija vadini puikiausiu 
miestu? Musu audėjas Graici- 
anas, ten buvęs kelis kartus, 
tvirtina, jog Kadore geriau gy
venti ne kaip Venecijoje. Ten 
hera kalnu, nėra gėlėmis pasi- 
puoszusiu pievų. Gal tau inky- 
rejo musu uolos, daubos, kal
nai gražus Kadoro apylinkes 
reginiai?

— O ne! Tu manes nesupra
tai, atsake broliukas. Veneci
joje gyvena dailininkai. Koks 
asz bueziau laimingas, ten be
gyvendamas! Galecziau mokin
tis tapybos Beiliui meno mo
kykloje ir reikszti plaksztumo- 
je dažais visa tai, ka jaueziu 
mielos gilumoje.

Katriute buvo sąmoningą 
mergele ir mane, kad jei žmo
gus turi savo pastoge ir duonos 
kąsneli, tai ir geisti daugiau 
nieko nereikia. Todėl broliu
kui atsake kiek susierzinus:

— Tu daug nieku plepi apie 
tapyba ir mena ir keistai žiuri 
in darba, kaip niekas isz musu 
nežiūri; jau visi kaimynai apie 
tave kalba, kad jei tu nesiliau
si tuszcziai svajojas ir niekus 
plepejas, nebusi geras darbi
ninkas. Sztai įr tėvelis nori ta
ve leist amato mokintis pas 
kupriu Luidži. Gerai amato 
iszmokes, turėsi daugiau nau
dos, o isz vienu svajonių nieko 
gero nesukursi. Patarcziau tau 
mažiau manyt apie Venecija ir 
apie tapyba.

Ticianas tylėjo. Menas ir ta
pyba buvo jam labai svarbus 
dalykai ir ne viena nakti, kada 
visi namiszkiai saldžiai miego
jo, jis galvojo apie tai, kaip tę
va prikalbėjus, kad leistu ji 
mokintis pieszt.

Visos apylinkes kaimynai ži
nojo, kad Ticianas daug pieszę 
anglia ant akmens, lentų ir sie
nų, už ka karta ji pagyre kle
bonas ir patarė daugiau lavin 
tis paiszyboje. Bet teyeliai Ti
ciano nesuprato. Jie jo darbus 
mažai vertino ir norėjo mokint

— Ticianas! Bet jis niekur 
i da pieszti nesimokino. Jis nori
statyti boksztus ant savo kam- 
baru, kurie da neturi pamato!

Ticiano veidas 
Nors jis, teisybe, i 
mokino, tacziau buvo 
insitikines, kad moka 
Jis tai visiems inrodys, 
pasitaiko gera proga!

“Kad asz turecziau
galvojo jis, “tai jie liautųsi 
mane vadine tuszcziu, svajoto-

nora pieszti dažais,-lju, Jei asz nupieszcziau gera 
paveikslu, mane gal leistu eit'ra dažu, 
tapybos mokslą.”

Bet dažai buvo brangus, 
ievai jam jokiu budu nepirks

kokio nors amato, kuris, ju su
pratimu, galėtu jam daugiau 
naudos duot. Gerai pieszdavo 
ir kiti vaikai, bet isz to jokios 
naudos negavo, o dabar gerai 
iszauge gyvena, versdamiesi 
amatu.

Ticianas savo szirdyj jauto 
begalini 
nes anglies darbas negalėjo isz- 
reikszt visu inspudžiu ir svajo
nių. Ji viliojo garsi Venecija.

Dabar susimanstes Ticianas 
ėjo su sesele rinkt daugiau ge
liu. Tik staiga pasigirdo szvilp ■ 
tukas, ir Katriute pamate kita 
broli, Franceszko, kuris juodu 
szauke gryžt namo.

— Gal jie jau pradėjo pint 
vainikus, tarė ji broliukui, ir 
juodu skubinos namo. ,

Buvo karszta Birželio mene
sio diena, kada kalnu szlaituo- 
se ir pievose žydėjo daugybe 
invairiu geliu. Kadangi kita 
diena turėjo but Geliu szvente 
isz seno užsilikus, visi Italijos 
gyventojai rinko gėlės, pyne 
gražius vainikus ir jais puosze 
savo namus, kiemus ir bromus, 
szventes iszkilmems pastaty
tus.

Ilgai netrukus, Ticianas ir 
Katriute buvo jau namie.

Visas Kadoro jaunimas buvo 
susirinkęs didelėje aikszteje 
ruosztis szventei. Isz visu pu
siu skambėjo juokai ir linksmu 
kalbu atbalsiai.

Nors Kadoro bažnytkaimis 
buvo toli nuo didelio miesto, 
vienok jo gyventojai minėtoje 
Geliu szventeje mokėjo gražiai 
linksmintis, neblogiau už pa
ežius Venecijieczius.

— Ar girdėjote, kad malu- 
ninko sūnūs Salvatorius vyks
ta in Venecija mokintis lipdy
bos, kalbėjo pindama vainiku 

.viena graži juod-plauke merge
le savo draugėms. Nuo to laiko, 
kai tėvas pralobo, jis jau neno
ri, kad jo suims butu malūni
ninku. Lai sako, buna skulpto
rius nes jam geriau pritinka. 
Salvatorius isz pradžių nenorė
jo mokintis lipdybos, bet kai 
sužinojo, kad liudininkas gali 
greit pagarset ir tapt kokio 
nors dožo (auksztos kilmes ba
joro) draugu, tai jam labai pa
tiko. Tik pamanykit: kai jis pa
sidarys žymiausiu dailininku 
ir gyvens karaliszkuose kam- 
baruose, mes galėsime drąsiai 
sakyte, kad jis yra musu Kado- 
r’ietis.

— Asz nepastebėjau, kad 
Salvatorius mėgsta lipdyba. 
Norint tapt menininku ir gar- 
sesnybe, be tėvu turtu, reikia 
da ir paszaukimo ir ypatingu 
gabumu, insikisze in ju kalba 
dede Sebastianas, kuris ilgai 
gyvendamas Bergamo miėste, 
gerai žinojo miesteliu gyveni
mą ir ju paproezius.

— Suprantama! Pritarė 
mergaite.

— Vienok be pinigu nemo
kina. O piniguoezius gali visko 
iszmokt, baigės kokia mokyk
la.

— Ta pati asz ir Ticianui 
kalbu, kada jis-svajojo vykt in 
Venecija, pridūrė Katriute. Tė
vas neturtingas ir butu gerai, 
jei Ticianas galėtu iszmokt ko
kio nors amato, kad ir pas 
Liudži. Kiel< kartu asz jam esu 
kartojusi, kad mažiau svajotu, 
o daugiau dirbtu darba.

Beveik visas jaunimas nusi
kvatojo, iszgirdes ta kalba, o 
vienas isz minios atsiliepe:

? paraudo, 
niekur nesi- 

tvirtai

lai tik

dažu,”

join ja, tarsi nežinodamas,! 
kaip pasielgti: ar pasakyti jai, 
ar ne. Bet jis žinojo, jog sesuo 
ji labai myli ir kad tarp ju jo
kiu paslapcziu nebuvo, todėl 
pasakė:

— Asz einu pieszt paveiks
lo.

Isz pradžių jo nesuprasdama 
sesuo nustebo, bet paskui pa
manė, kad jis juokauja, todėl 
jam atsake:

— Žinoma labai lengva 
pieszti paveiksią, ypaez kai ne-

Bet brolio veidas buvo rim-
ir tas, ir jis paaiszkino:

— Asz prisirinksiu invairia-
jis, ju supratimu, da nemokėtu spalviu geliu ir jomis piesziu 
su jais elgtis ir tik sugadintu ’ paveiksią. Nesenai esu pastebe-
dažus. | jes, kad gėlės daro spalvotas

Kita diena Ticianas ant vie
no akmens pastebėjo spalvotas 
demes nuo sutrintu geliu. De
mes buvo ryszkios, lyg kuo nu
dažytos, ir jos krito jam in aki. 
Vienok jis niekam apie tai ne
pasakė ir pasiryžo invykdyt sa
vo sumanymą. Aplink ji visi 
linksminosi, szukavo ir szoko 
tautiszkus szokius, bet jis ju vi
sai neinate, insigilines in savo 
sumanymą. O kai jam pasitai
kė patogi proga, jis paliko 
linksma minia ir nuvyko in pie
vas.

Katriute tai pastebėjo, bet 
jokiu 'budu negalėjo suprast, 
kodėl Ticianas paliko szventes 
aikszte? Jos smalsumas perga
lėjo szventes pasilinksminimą, 
ir ji nuseke paskui broli. Paga
liau ji pamate, kad Ticianas 
rinko gėlės.

— Ka tu ežia veiki, Ticia- 
nai ? Paklausė ji brolio.

Berniukas nedrąsiai pažiure-

demes; asz ju maeziau ant ak
mens, kur vakar mergaites vai
nikus pyne!

Katriute nebuvo svajotoja, 
kaip jos brolis, ir ji žinojo, kad 
geliu demes, tai da toli gražu 
ne paveikslas, vienok ji supra
to ir tai, jog ežia yra ne tusz- 
czias brolio prasimanymas, bet 
kokio apsvarstyto sumanymo 
vykdymas. 1

Dabar jai brolis pasirodė 
esąs nepaprastas vaikas, ir kad 
jo svajones tapti dailininku gal 
ir gales invykt. Gal Ticianas 
bus garsus menininkas, ir Ka
doro gyventojai didžiuosis, mi
nėdami jo varda. Ji prisiminė 
kunigo žodžius, kad tasai, ku-, 
ris kantriai ir isztverm'ingai 
siekia savo tikslo būtinai ji pa
siekia, ir pagaliau, kas moka 
pats sau pasigelbet, tam ir kiti 
padės. Ir ji sutiko broliukui pa
dėt rinkt geliu ir laikyt jo su
manymą paslaptyje.

Sesuo ir brolis prisirinkę 
daugia-spalviu geliu, nesze jas 
in apleistus seno namo griuvė
sius, kuriu baltai isztinkuotos 
sienos buvo da gerai užsiliku- 
sios. Retai kas ežia užeidavo, ir 

■ apleisti griuvėsiai riogsojo ju 
tėvelio lauke. »

Katriute norėjo pasilikt ii' 
pasižiūrėt in brolio dauba, bet 
Ticianas jai mandagiai tarė:

— Miela sesyte, asz labai 
noriu kad tu kantriai lauktum 
mano darbo pabaigos, o ir pa
veikslas isz pradžių visai ne
bus panaszus in paveiksią.

j Ir ji sutiko ir iszejo vėl rinkt 
geliu, o brolis, iszemes isz ki- 
szenes kelius gabaliukus ang
lies, lygios sienos ploksztumo- 
je pažymėjo savo paveikšlo 
svarbiausius bruožus.

Keliu dienu tarpe, kada jam 
pasisekdavo nepastebimam isz- 
sprukt isz savo namiszkiu aki
vaizdos, energingai ir greit 
tepdavo savo paveiksią, dažu 
vietoje vartodamas žiedu spal
vos lapelius. O Katriute lyg 
pauksztelis tuo laiku bėginėjo 
po pieva ir rinko broliukui vi
sokiu geliu. Prisirinkus ju dau
gybe, ji atsargiai, kad niekas 
nepastebetu, nesze prie griuvė
siu ir davė Ticianui per užsili
kusi Įauga.

Nežiūrint in tai, kad geliu 
žiedlapiai vos žymia deme te
palikdavo murinėję sienoje, 
mažasis dailininkas nenusimi
nė ir nenuilstamai kure savo 
paveiksią. Inkvepimo • pagau
tas, jis ir nepastebėdavo,, .kaip 
greit bėgdavo laikas. Vienok ir 
pats paveikslas jau buvo bai
giamas, sesutei padedant, kuri 
suspėdavo atitinkamos spalvos 
geliu, nors ju ir daug reikėjo 
sunaudot.

TARADAIKA

Kaip toje Konektikas, 
Žmonių skaitlis yra 

nemažas, 
Bet yra toki negalima 

žmogų vadyt, 
Katras nenori nieką 

skaityt, 
Nei laikraszcziu, nei 

knygų, 
Žodžiu pasakius, 

Visai nieko.
O gal ir skaitytu, 

Kad už dyka aplaikytu, 
Kaip kitas žmogus 

laikraszti turi, 
Tai nuo jo traukia, nieko 

nežiūri, 
Maitele, pragėrė pinigėlius 

visus, 
O kaip bieda patinka, 
Tai lenda pas kitus, 

Toki laikraszczio niekados 
neturės,

Ir niekad 'apsiszviest 
negales,

Yra ten ir daug geru, 
Kaip priguli mandagiu 

žmonių, 
Kurie nenori tokiu tamsunu 

mokyt, 
Ir ka pamokinanczio sakyt, 

Juk isz gyvuliu viską 
padaryti, 

Bet tamsaus girtuoklio 
nepamokysi.

*

Ana diena mano kūma 
girdėjo, 

Geriau kad skradžiai 
žeme nueitu, 

Arba perkūnas nutrenktu,
Tokia nieksza motina, 

Jeigu niekai dukrele augina, 
Nekurtas sako: Gal 

už kokio meto, 
Savo dukrele apženysiu, 
Tai lengvesni gyvenimą 

turėsiu, 
Ar tai szitaip tu kvailiuke 

sakai?
O gal tame didelia 

baime matai.
Ar darbeli tavo dukrele 

iszmokus ?
Ar kaip reike iszmokus? 

Geriau ja poteriu iszmokyk,
Ir nuo pikto gink.

Prispirk prie darbo, 
Nežiūrėk kad dukrele 

nuvargo, 
Tegul raudoja,

Tegul ir dejuoja, 
Susimylejimo neduok, 
In kaili tankiai duok!

* * *
Daug tokiu yra ka 

mėgsta provotis, 
Pas vaita ar advokatu valkiotis
Tankiausia praloszia teismą, 

Užmoka kasztus ir 
kaso galva, 

Patys skundžiasi 
nereikalingai,

Ir taip dingsta pinigai,
O jus beibokai ka 

norite skaityti,
Ar negalite laikraszti 

sau nusipirkti,
Kam pinigus pragerete, 

Kaip in bala metate, 
Toki tankiai ir mandrauti 

gali,
Ir laiko kitu tautu szali, 

Kagi nuo apuoko 
norėti,

Tik prie verszio 
i prilyginti.

Karta, kada saule jau leidosi 
už kalnu virszūniu, o pieme
nys gine namo kaimine, Ticia- 
nąs ramiai stovėjo prie griuvė
siu, laukdamas ateinant sesu
tes.

— Katriute! Jau dabar pa
baigtas! Daugiau asz nieko ue 
galiu pridėt, linksmai suszuko 
jai brolis, kai ji prie jo prisiar
tino.

Ji kaip stirna pasiszokeda- 
ma linksmai inbego in griuvė
siu vidų, bet kai sustojo prie 
paveikslo, staiga pasidarė rim
ta ir juoko szypseno isznyko 
isz jos veido. Nustebusi ilgai 
žiurėjo in paveiksią.

— Broliuk, juk ežia Paneles 
Szvencziausios paveikslas?

— Taip, atsakle Ticianas, 
ežia atvaizduota Panele Szven- 
eziausioji su kūdikėliu Kris
tum ant ranku, o žemai paua- 
szus in mane/ berniukas intei- 
kia jai geliu pintinėlė. Sztai tas 
paveikslas, kuris senai buvo 
mano szirdyj.

Kiek laiko Katriute stovėjo 
ir žiurėjo, gėrėdamosi nepa
prastu brolio kuriniu. Vienok, 
atsiminus, kad szis darbas turi 
nulemt brolio likimą paskubo 
praneszt visiems kaimynams ir 
namiszkiams naujiena. Žinia 
apie Ticiano kurini greit slin
ko per visa Kadoro kainia ir ne 
ilgai trukus griuvėsiu linkėjo 
nemažas būrelis žmonių.

Ticiano tėvas, Antanas Ve- 
czelli, gryždamas in namus, pa
mate juos ir, nesuprasdamas 
dalyko, nuseke paskui. Bet kai 
jis priėjo prie griuvėsiu, buvo 
susirinkę tiek daug žmonių, jog 
negalima buvo prieit.

Isz visu pusiu buvo girdėt:
“Kaip jis sugebėjo taip pa-

daryt’! Isz kur jis gavo dažu?” 
Ir visi buvo taip sujaudinti pa
veikslu, kad pats tėvas negalė
jo gaut isz ju paaiszkinimo. Pa
galiau jis iszgirdo Ticiano bai
sa:

“Asz ji nupiesziau gėlėmis. 
Katriute man ju riidto, pakoliai 
asz dirbau.”

Pasigirdo žmonių nusistebe- 
jimas, o senelis kunigas tarė:

— Gėlėmis! Tai yra kilniau
sias ir brangiausias Ticiano kū
rinys. Geresnio asz lyg szipl 
niekur ne esu mates!

Antanas Veczelli apsidairė 
aplinkui, netikėdamas savo 
ausims.

— Asz nesuprantu, kas ežia 
yra ir kodėl mano sunu giria 
musu gerbiamasis kunigas? 
Paklauso jis vieno kaimyno.

Jam nupasakojo viską isz ei 
les ir, kaimynai ji praleido, pa
mate jis labai gražu paveiksią, 
kokio lyg sziol da niekur nebu 
vo mates.

Nežinia, ar malūnininko sū
nūs Salvatorius mokėsi Veneci
joje, ar ne. Apie tai niekas nie
ko negirdejo.

Vienok Ticianas ten mokėsi 
tapybos ir greitu laiku pralenk 
-damas savo mokytojus, pasida
rė Venecijos ir visos Italijos 
garsenybe.

Asztuonesdeszimt metu (gi
mė 1477 m. mirė 1576 m.) jis 
nenuilstamai kure savo nepa
prastus paveikslus ir ne vienas 
tu laiku dailininkas negalėjo 
su juo susilygint. Ne viena baž- 
nyczia buvo papuoszta jo žy
miais paveikslais. Isz visu 
krasztu važiavo žmones žiūrėt 
ir gėrėtis jo kuriniais, ir taip 
skambėjo po visa žeme jo var
das.

Gyvendamas szloveje ir pa
garboje, Ticianas buvo pilnai 
atsidavęs savo darbui ir visas 
jiegas paszventes Visagaliui, 
kuris teike jam inkvepima kil
niam darbe.

Tokiu budu Ticianas inrode 
savo kaimynams Kadorie- 
cziamSj gad ne bloga but svajo
toju, jei tos svajones būna vyk
domos darbu su pasiryžimu, 
gantrumu ir nusistatymu.

Kadore jam buvo pastatytas 
paminklas, žiūrintis in pievas, 

Į kuriose jo sesute Katriute rin
ko gėlės jo pirmajam paveiks
lui.

“Ecco ii divino Tiziano” 
(sztai Dieviszkasis Ticianas) 
sako ir sziandien Kadoro gy
ventojai, rodydami in jo statu
la. Sziųp vardu sziandien ji mi
ni visas pasaulis.

— GARAS—

LIETU VISZK A UŽEIGA!

ANDRIUS 4
RĖKLAITIS

206 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Du Moksleiviai

Nors mokslo metai jau se
niai užsibaigė, bet szitas pa
veikslas yra toks gražus ir 
malonus, kad mes neiszken- 
cziame ir savo skaitytojams 
norime parodyti kaip du ma
ži moksleiviai iszrodo savo 
moksliszkuose drabužiuose.

Szitiedu “moksleiviai” 
garbingai ir pasekmingai 
užbaigė savo vaiku darželio 
mokslus in “Children’s Aid 
Society,” New York mieste.

Vaiku darželiai dabar be
veik visuose miestuose ran
dasi, kur mažucziai gali eiti 
in mokykla, prisirengti prie 
mokslo, nors jie da neturi 
gana metu tikrai stoti in mo
kykla.

Motinos szitus darželius 
labai mėgsta, nes jos gali pa
vesti savo mažuczius moky
tojoms, o jos paczios gali sau 
eiti in darba ar linksmintis.

ALAUS - DEGTINE - VYNAS 
z '■

Vieta kur sustoja kitu miestu 
pravažiuojanti Lietuviai.

Užkviecziu Savo Draugus 
Lietuvius Atsilankyti.

Maldų Vainikėlis :
:: Knygele ::

EOF Knygele, Dabar $1.00 
2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai; i

Aiszkus drukas; smagi ,1
-------

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. i(j ) 
Pasnikai.
Kalendorius. ,
Maldos Rytmetinei. ;
Vieszpaties malda. 
Aniuoliszkas Pasveikinimas. 
Apasztalu Sudėjimas. 
Deszimtis Dievo prisakymu. , 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles i* 
Gailesczio.
Maldos vakarines. j
Giesme ant pradžios Missin. p J
Misziu Maldos. % Jį
Psalme 45. Jį™ ,
Giesme Szventas Dievo. -Sįj
Miszparu Maldos. '',j
Maldos pirm Iszpažinties. 
Perkratymas sanžines. 

Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažinties. 
Litanija apie visus szventus. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunija* 
Tikėjimas in Szv. Šakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiaus atiduodamas Dievui gar« 

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

Komunijos.
Garbinimas Szv. Sakramentas |
Malda Szv. Tamosziaus. j
Malda prie Vieszpaties Jėzaus. 
Malda prie Panos. Szvencziausios. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos ! 

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

Padvos. '
Malda prie Szv. Antano. 
Misziu Maid, už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija. ..
Giesme ant Procesijų. ..J?..’j-
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas. f J J

Saule, Mahanoy City, Pa. j

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.
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e • A namie;taipgidvidukterys,po-
Vli^tlTlAQ'n‘os: R-Yengleriene ir H. 111. 

ullllwd I IdlllCvj William lone isz Canton, ir 9 
*anukus ir anūkes. Laidotuves 
invyko Utarninke, Rugpiuczio 
5-ta, su Szv. Misziomis Sal
džiausio V. J. Szirdies bažny- 
czioje 9:30 valanda ryte ir kū
nas palaidotas Kalvarijos ka

li . --------
— Petras Vargo isz Vulka-| 

no aplaike telegrama nuo val
džios kad jo sūnūs kareivis T/4 
Povilas Vargo, 24 metu am- 
fciaus likos' mirtinai sužeistas 
automobil nelaimėje iF nhmire 
\Vui‘žburg, Vokietijoje’ Velio
nis gimęs Vulkano peczeje. Pri
gulėjo prie Szv. Marijos Rus- 
nakū parapijos mieste. Jo ku- 
nas bus parvestas isz Vokieti
jos ir palaidotas ant Rusniaku 
■kapines. Paliko savo tęva, 3 
brolius ir 1 seserį.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Cyriaco ir Komp.

— Musu tautietis ponas 
Pranas Mialiszauskas, nuo 439 
W. Spruce Ulyczios, iszvažiavo 
in Waterbury, Conn., pas Vin
ca Maliszaiiska ir szeimyna, 
kuris praleis slavo vakacija.

— Ponas J. Taylor su pa
czia isz Baltimore, Aid., lanko
si pas ponstva Juoz. Anceravi- 
czius 409 W. Centre Ulyczios.

<—> Subatoj Szvento Jono, 
Gyd., Ars.

— Kita sanvaite: Nedelioje 
pripuola Szv. Laurynio; Pane- 
delyje SS. Tiburo ir Zuzanos, 
taipgi ta diena 1794 metuose, 
Rusiai pasiglemžė Lietuva; 
{Utarninke Szv. Klaros, taipgi 
ta diena 1560 metuose yra žino
ma kaipo Liublino Unijos Die
na, ir ta diena 1382 metuose, D. 
L. K. Keistuczio mirtis; Sere- 
doj SS. Hypoloto ir Kas. M , 
Ketverge pasninkas priesz 
Szvencz. Paneles Marijos In 
■Dangų eimimo; Petnyczioj 
Szvencz. Paneles Mafijos In 
Dangų Eimimo, nėra pasninko; 
Subatoj Szv. Joiakimo.

. — Maple Hill ir visi Knic
kerbocker kasyklos kurios ne
dirbo nuo Liepos (July) 31 die
na pradėjo dirbti Ketverge.

f Sirgdamas per koki tai 
■Ihika’, Jonas Slatkievicžia, Len
kas, nuo 332% W. Mahanoy 
Ulyczios, numirė Seredoj 4:15 
valanda popiet. Velionis gimęs 
Lenkijoje, nevedąs ir neturi jo
kiu giminiu. Graborius Liudvi
kas Traskauskas laidos.

■Shenandoah, Pa. — Vaitiekus 
Balkeviczius, 13 metu amžiaus 
isz Jacksono peczes, likos su
žeistas in koja. Gydosi namie.

— Garnys paliko drūta su- 
nu del St. Paskevicziams, Lo- 
čust Alt. ligon'bute.

— Jonas Cziglinskas isz 
miesto ir Alargareta C. Salat- 
kiute isz Girardvilleš iszeme 
laisnius del apsivedimo.

New York, N. Y. — Didelis 
ugnis kylo Donnelly and Ken- 
nelly sankroVe (warehouse) 
Manhattone. Bledies padaryta 
ant $500,000.

Canton, Ohio, f Aplaikem 
liūdna žinia apie mirti Miko Io' 
Valantiejo, kuris persiskyrė su' 
£z'ium pasauliu Subatoj, Rug- 
piuczio (Aug.) 2-tra diena 1947 
m., 7:15 valanda vakare, namie, 
1513 Dueber Avenue, po ilgai 
ligai. Velionis ginies Lietuvoj 
iftiigše jo1' (Sept.)* 29 d., 1874 me- j 
those ir atvyko in Amerika 
1900 metuose in Homestead, 
Pa., miestą, o du metai po tam, 
persikėle in Canton, Ohio. Jo 
tėvai iszmire; tėvas vadinosi i 
Martynas Valantiejus, o moti-j 
na, po tėvais Rozalija Petrai-j 
cžiute. Paliko dideliame nu- 
lihdime jo paczia; du sumu! 
Juozapa is? Canton ir Prana

- I

Musu Prieteliai Lietuviai
TIMM'S DRUG STORE,----- atidarė savo Nauja
Aptieka, užeikite sziandien! Mes iszpildome recep- J 
tus ir sutaisome visokias gyduoles greitai ir teisin
gai sulig daktaru nurodymu. Užlaikome visokias į 
žoles ir szaknis. Didelis pasirinkimas Perfumu, 
Kvepiancziu Muilu, Visokiu Patentuotu Gyduolių ir 
t. t. Pirmos Kliasos Patarnavimas Visiems!

TIMM’S DRUG STORE
MICHAEL KACZMARCZYK, Locninmkas, į 

22 W. Centre St., Phone 159 Mahanoy City, Pa.

pines. Velionis- buvo senas 
“Saules” skaitytojas. “Amži
na. Atilsi! ” — F. V.

Santiago, Cuba. — Žemes 
drebėjimas atsibuvo czionais. 
Keli žmones žuvo, apie 25ęsu- 
žeista. Daug bledies padaryta. 
Taipgi žemes drebėjimas atsi
buvo ir Algerijoj.

KIENO TURTAS?
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

relius kemsza ir turtelius krau
na!

Bet kai tik jie bėdoj, kai tik 
kas ju tam bizniui kibt, tai 
staiga tie aliejaus sauliniai nė
ra kokios ten kompanijos bet 
Amerikos, tada ne kompanija 
nuskriausta, bet visi Amerikie- 
cziai. Ir visi Amerikiecziai 
kaip geri tautiecziai ir didžiau
si mulkiai ir durniai turi stoti 
kaip vienas ir tuos užpuolikus 
pamokinti kaip apstavoti Ame
rikos nuosavybes.

Musu nuomone, tie sauliniai 
nėra Amerikos ir mes apie juos 
visai nepaisome. Kompanijos ir 
milijonieriai tenai inlindo pasi 
piniguoti, tai tegu dabar ir rū
pinasi. Kai biznis gerai ėjo, jie 
sau turtus susikrovė, kai dabar 
prie bėdos priėjo, tegu patys 
Lozorių gieda.

Mums Amerikiecziams, dar 
bo žmonėms jau insipyko vis: 
tie szukiai apie patriotizmą ii 
kraszto meile, kuri tik reiszkia 
bizni milijonieriams!

EGIPTIECZIAI REI
KALAUJA NEPRI

KLAUSOMYBES
EGYPTAS. — Egiptiecziu 

valdžia pareiszkia kad ji reika
lauja pilnos nepriklausomybes 
nuo Anglijos ir kad Anglija vi- 
šiszkai pasitrauktu isz j u vi
daus ir užsienio reikalu.

Egiptiecziai sako kad jau se
niai praėjo tie laikai kada vie
na tauta gali kitas valdyti. Jie 
pravardžiuoja Anglijos valdžia 
ir sako kad imperializmas, ar
ba kitu tautu valdymas yra jau 
isz mados iszejes.

Egiptiecziai jau ežia kad da
bar geriausia proga Anglijos 
jungo nusikratyti, nes jie mato 
kad Anglija dabar yra silpna ir 
turi gana vargo ir bėdos savo 
reikalus namie susitvarkyti.

Pennsylvanijos Lietu
viu Diena “BALF”

Naudai
Lakewood Park, tarp Alaha- 

noy City ir Tamaqua, Pa., Rug
piuczio (Ąug.) 15-ta diena 
1947 m., inyyksta jau 33-czia 
Lietuviu Diena. Lietuviu Die
nose žmonių privažiuoja tarp 
10,000 ir 15,000 isz invairiu 
Amerikos daliu. Sziu metu Lie
tuviu Dienos pelnas bus skiria
mas “B. A. L. F.”

2-tra valanda po piet invyks 
Prakalbos. Kalbės Lietuviu ir 
Anglu kalbomis “BALF” Pir
mininkas Gerbiamas Kun. Dr. 
Juozapas B. Konczius. Kalbė
tojas paaiszkins Lietuviu 
Tremtiniu gyvenimą Vokieti
joj.

Dainų programa iszpildys L. 
Šorys, vadovaujamas Szv. Vin
cento Lietuviu parapijos isz 
Girardville,'Pa., choras.

8 valanda vakare, bus Szo- 
kiai.

Parke visa diena bus dėžutė
mis vaikszczios auku rinkėjai 
“BALF”-ui.

Kadangi Lietuviu Dienos 
pelnas ir aukos žymiai pakels 
“BALF” vajaus jeiga Penn
sylvania, visu Lietuviu ir 
“BALF” darbuotoju pareiga 
isz visu jiegu pagelbeti rengė
jams didžiule ir tradicijine Lie
tuviu Szvente visais atžvilgias 
padaryti sėkminga.

Rengimo Komisijos: Garbes 
pirmininku yra Kun. P. Czes- 
na, Mahanoy City, Pa., Lietu
viu parapijos klebonas; Pirmi
ninkas Kun. K. Balutis, Tama
qua Lietuviu parapijos klebo
nas; Vice-Pirmininkas Kun. K. 
Rakauskas, vikaras Lietuviu 
parapijos Mahanoy City; Sek
retorius, Kun. P. P. Laumakis, 
isz St. Clair, Pa., Lietuviu pa
rapijos klebonas; Iždininkas, 
Kun. J. Gaudinskas isz New 
Philadelphia, Pa., Spaudos Ko
misija: Kun. B. Szimkus isz 
Shenandoah, Pa., Anglu kalbu 
diena skelbti; Kun. P. Mockus 
isz Coaldale, Pa., Lietuviu pa
rapijos klebonas, Lietuviu kal
ba pramoga iszkelbti.

Butu gera, kad Lietuviai ir 
isz tolimu kolonijų Lietuviu 
Dienoje dalyvautu. Pamatytu 
kaip Pennsylvanijos Lietuviai 
Angliakasyklu rajono, Ameri
kos Liesody'bu gyventojai 
linksminasi, kartu paremta 
“BALF” organizacija, kuri 
stengiasi iszgelbeti Lietuviams 
Tremtiniams gyvybes ir duoti 
jiems vilties gyventi.

Rugpiuczio (Aug.) 15-ta die
na in Lakewood Parka!

DINGO EROPLANAS jaus gauna darba tuose karisz-Į munistus spaudoje, tai szitas Avenue; Drexel Hill, ir John
------  kuose fabrikuose, isz kuriu ne- kunigužis Shipler ji prakeikė Rock, dvideszimts metu am- 

(Tasa Nuo 1 Puslapio) ra kelio atgal. ir iszkoneveike ir visokiais žo- šiauš isz Copley Road, Upper

žinais dingo kai jis skrido 
virsz Mendoza, Argentinos 
valstijoje. Jis tada skrido apie 
20,000 pėdu augszczio, ir,turejo 
atskristi in Santiago už va
landos. Kai jis tenai nepribu- 
vo, tai visi pradėjo jo jieszkoti.

Eroplanu kompanijos atsto-' 
vai sako kad tuo laiku oras bu
vo blogas irmiglotas, ir jie spė
ja kad tas eroplauas gal in tuos 
kalnus susidaužė ir nukrito.

Ant to eroplano keliavo trys 
Anglai, vienas Vokietis, vienas 
Szveicaras ir vienas žmogus isz I 
Palestinos. Apie kitus kelei
vius nieko nežinia.

KARISZKI
FABRIKAI 

VENGRIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad kariszki eroplanai ir bom- 
beriai tu miestu isz padangių 
nesurastu.

Daug belaisviu yra siunezia- 
ma in Rusija dirbti kariszkus 
darbus. Szitie belaisviai darbi
ninkai jau isz anksto žino kad 
jie niekados nesugrysz, nes jie 
tenai tol dirbs kol gales, paskui 
bus nužudyti, kad jie negalėtu 
praneszti kas tuos fabrikuose 
darosi ir kas yra gaminama.

Kharkovoj, pranesza kad 
Ruskiai dabar stato tankas ku
rios yra daug didesnes negu 
per praeita kara.

Kiev mieste yra statoma di
deli armotai del apsigynimo 
nuo eroplanu.

Apart nelaisviu, szituose 
fabrikuose dirba daug Sovietu 
kareiviu, kurie buvo parvežti 
isz vakarinio frunto. Jeigu tik 
pargryžes Sovietas kareivis 
prasižioja apie ka jis mate ar 
kas jam patiko vakaruose, jam 
tuoj aus yra parūpinama dar
bas tuose fabrikuose isz- kur 
darbininkai nebesugryžta.

Sovietai kareiviai, kurie ga
vo paragauti gyveninio užsie
nyje, dabar yra nepatenkinti, 
neužganėdinti namie. Sovietu 
Armijos vadai tuos kareivius 
dabar stengiasi permokyt ir 
vėl atversti in paprasta vargin
ga gyvenimą. Jie szitaip aisz- 
kina:

“Rusija yra vaisingiausia, 
derlingiausia ir bagoeziausia 
szalis ant svieto. Ji gali dau
giau maisto pagaminti, dau
giau javu užauginti ir daugiau 
visko pridirbti, negu bet kuris 
krasztas.

Rusija parode savo galingu
mą ir savo gabumus per kara ir 
už tai Rusija ta kara laimėjo.

Jus matete daug viskoiu 
praszmatynybiu vakarinėse 
tautose, už tai tos tautos iszle- 
pintos ir taip silpnos kad joms, 
kaip mažajam zobovu, reikia 
visokiu praszmatnybiu.

Po pirmo karo visos tos tau
tos paskendo visokiuose sma
gumuose ir už tai taip prastai 
pasirodė per kara. O Rusija ti p 
laiku gamino vien tik karisz
kus ginklus, ir už tai ji szian
dien yra galingiausia tauta.

Kai taika bus po visa pasau
li, tai tada Rusija pradės ga
minti visokius daigtus, kaip ir 
kitos tautos dabar daro ir ji vi-
sas jas lengvai ir greitai pra
lenks.” Tai szitaip dabar So
vietus kareivius mokina szian
dien. O tie kareiviai kurie in 
szitas nasanmones netiki, tuo-

Apart Vengru, Rusija suėmė 
daug Lenku, Czeku, Ruthenu ir 
Lietuviu. J uos visus intare kai
po Faszistus prieszus. Jie pri
vertė 4,000 Vengru važiuoti 
“savanoriais” in darbus Rusi
joje. Isz tu keturiu tukstaneziu 
tik keturios deszimts penki isz- 
liko gyvi po septynių metu dar
bo!

KUNIGUŽIAI
KOMUNISTAI

Veda Sovietu 
Propaganda

NEW YORK. — Septyni 
Protestonai kunigužiai nuva
žiavo in Yugoslavija ir tuoj aus 
kaip gaidžiai kukariekuoti Ko
munistu propaganda. Jie sako 
kad tenai, Yugoslavijoje ran
dasi pilna laisve ir lygybe, kad 
Komunistai nevaržo nei bažny- 
czios nei tikėjimo, kad tie kuni
gai kurie buvo nubausti buvo 
tikri prasikaltėliai.

Buvęs slaptos policijos FBI 
narys T. C. Kirkpatrick, kuris 
dabar redaguoja, iszleidžia ma
ža laikraszteli, “Counterat
tack” szitus Komunistiszkus 
kunigužius tuoj aus paėmė na
gam

Kai tik szitie kunigužiai at
važiavo in Belgrade miestą, už 
dvieju dienu du Katalikai ku
nigai buvo apsūdyti ant smert 
už tai, kad jie buvo Komunis
tams prieszingi.

Ant rytojaus, kunigužis 
Daktaras Guy Emery Shipler, 
drąsiai ir net su pasididžiavi
mu sake: “In labai trumpa lai
ka, per kuri mes ežia buvome, 
mes jau matome kad Amerikos 
laikraszcziai teisybes apie szi- 
ta kraszta neraszo.” Jis paskui 
ima savo daina dainuoti, aisz- 
kindamas kaip visiems tikėji
mams yra pilna laisves, ir kaip 
tenai yra lygybe, brolybe ir tai
ka.

Szitie kunigužiai nuvažiavo 
tenai in Yugoslavija, kaipo 
Amerikiecziai kunigužiai, ir 
dabar visu Amerikiecziu gera 
varda sugadino.

Beveik laikas tuos£ kunigu
žius su visais musu skaityto
jais supažindinti, kad visi žino
tu kokie jie yra ir ko galima isz 
ju tikėtis.

Vienas isz tu garbingu Ame
rikiecziu kunigužiu, Daktaras 
Claude C. Williams priguli prie 
Komunistu Partijos po palszy- 
vu vardu, John Galey. Jis buvo 
prižiūrėtojas ir pirmininkas 
Komunistiszkos kolegijos 
“Commonwealth” in Mena 
miestą Arkansas valstijoje. Jis 
taipgi sutvėrė “Žmonių Prak- 
tiszko Tikėjimo Insteiga,” ku
ri buvo ne kas kita kaip tik Ko
munistu Fruntas inlysti tarp 
geru ir tikineziu žmonių.

Kunigužis William Howard 
Melish yra pirmininkas Tau- 
tiszkos Tarybos Del Sovietu- 
Amerikiecziu Draugiszkumo.” 
Szita neva draugiszkumo tary
ba buvo ir yra didžiausias ir 
stipriausias Komunistu frun
tas.

Kunigužis Guy Emery Ship
ler tiek daug užsideda su viso
kiomis Komunistu draugystė
mis, kad ežia neturime vietos 
jas iszvardinti. Kai vienas laik- 
rasztininkas, Frederick Wol
man gavo pažymėjimo ir gar
bes dovana, už tai, kad jis labai 
daug pasidarbavo priesz Ko-

džiais iszkoliojo.
Ir tie kiti kunigužiai nege-

resni, nes jie arba tokie durni
kad jie nesupranta kaip Yugo- 
sląvai juos isznaudoja, ar jie
taipgi yra tuo Komunizmu už- 
sikriete.

Kunigužis Shipler giriasi ir, 
sako kad jie visus tikėjimus at
stovauja ir priesz nei viena ti
kėjimą nieko nesako. Bet tas 
kunigužis labai greitai pamir- 
szo kad jo redaguojamas žurna
las: “Churchman” tik keli me
nesiai atgal pasmerkė Katali
ką Arcivyskupa Aloysius Ste- 
pinac, kuris buvo Yugoslavo 
apsūdytas ir in kalėjimą in- 
mestas.

ISZLAISVINTI
VOK1ECZIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

laisves apie penkiolika szimtu 
Vokiecziu ir juos visus palei
džia in Amerikos valdomus 
miestus, kad Amerikiecziai 
juos maitintu ir prižiuretu, nes 
jie Rusijai jau nereikalingi!

Net ir tie kurie da gal gales 
kada dirbti, turi per szeszis 
menesius ar visus metus pasil
sėti ir pasveikti.

Ir szitos žinios ateina sta- 
cziai isz Amerikos Valdymo 
Karo Sztabo.

Lietuviszkas Žydelis 
Suimtas

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad daug kitu tokiu biznierių 
bus už keliu dienu suimta.

Czia matyti kad gal ir kai 
kurie karininkai ar nors karei
viai tame mainikavimo biznyje 
buvo ar nors apie žinojo ar tu
rėjo žinoti, nes tie automobiliai 
ir trokai buvo jiems pavesti 
prižiūrėti ir Bavarijos valdžiai 
pristatyti.

Matyti, kad Žydas, tai vis 
Žydas, jis visur moka kaip 
“bizni” vesti ir turteli krauti!

GENEROLAI IR
GRAŽUOLES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

davė, kad jis pastatytu dideli 
prekybini eroplana.

O tas ponas milijonierius Ho
ward Hughes visai nieko ne
paiso ir prie visko prisipažins- 
ta. Sako, “Tai didelis daigtas! 
Asz vaiszinu savo draugus ir 
pažinstamus kaip man patin
ka; ir tai mano biznis! ’ ’ Kai Se
nates Komisija pareikalavo 
kad jis pribūtu Washingtone ir 
pasiaiszkintu, jis labai ramiai 
atsake kad jis pribus ne kada 
Senatas jo nori, bet kada jam 
paežiam patiks.

TRYS JAUNI VAGIAI
PHILADELPHIA, PA. — 

Upper Darby miestelio polici
ja suėmė ir suaresztavo tris 
jaunus vyrukus, kurie apvogė 
apie deszimts sztoru apylinkė
je-

Du isz tu trijų buvo suimti, 
kai jie laužėsi in sztora ant 
Copley ir Marshall ulycziu. Ju 
vardai Joseph Kane, d vide-j 
szimts metu amžiaus isz Berry *

Darby.
Kai jiedu buvo suimti, jie 

prisipažino kad jie ir kita szto- 
reli buvo apvogė. O kai polici
ja juodu nusivedė in kalėjimu, 
tai jiedu tuojaus inskunde iri 
treczia savo drauga, pirmojo 
broli, Jokūbą, asztuoniolikos 
metu amžiaus.

Jie visi trys prisipažino-kad  j 
jie apie deszimts sztoru, saliu- 
nu ir kitu vietų apvoginedavo.

Jaunasis brolis Jokūbas pri
sipažino kad jis net ir in savo 
mokykla insilauže viena vaka- 
ra; iszdauže apie dvideszimts 
langu, sudaužė laikrodžius, ir 
daug visokios iszkados padare 
nors nieko neiszsinesze.

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

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. ..25<5

Pirkie U. S. Bonus

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

.------

Ask where you WORK 
Ask where you BANK

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule? Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. H-

Satlle Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.




