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Kapitonas Inžeide
Viena Senatorių

WASHINGTON, D. C. — 
Vienas Laivyno Kapitonas pa
vadino viena Senatorių, politi
kierių, kuris nevertas kad Ad
mirolas in ji savo batus nusiva
lytu. Tas Senatorius Harry M. 
Kilgore apskundė ta Kapitoną, 
Boss A. Dierdoroff Laivyno vy
riausybei.

Laivyno vyriausybe atstatė 
ta Kapitoną. Tas Kapitonas su
sikirto su tuo Senatorių kai Se
natorius patarė kad visiems ka
reiviams butu uždrausta lanky
tis in Tia Juana miesteli, už ru- 
bežiaus, nes tenai randasi per 
daug isztvirkimo. Kapitonas 
Dierdoroff atsikirto, sakyda
mas, kad toks uždraudimas nie
ko nereiszkia ir nieko gero ne
nuveiks, bet kad reikia karei
vius mokyti ir lavinti, ir tada 
jie patys, be jokio uždraudimo 
tenai neeis. Jis dar pridėjo kad 
kaip tik del szito klausimo vie
nas augsztas laivyno karinin
kas, Admirolas buvo pravary
tas kaip tik isz tos paczios vie
tos del paprasto politikieriaus 
szmeižtu.

14 Žuvo. Eroplanai Su
sikūlė Padangėse

APVOGĖ
SZTORN1NKA

Ir Jo Du Sunu
PHILADELPHIA, PA. - 

Jaunas vyrukas atėjo in Harry 
G. Uppdegfirave sztora, iszsi- 
rinko sau marszkinius, ir pas
kui sake kad jis da nori biski 
pasižiūrėti, gal da ir daugiau 
ka pirks. Sztore buvo su sztor- 
ninku jo abudu sūnūs. Tas kos- 
tumeris apsižiurejes, kad nieko 
kito nėra arti, iszsitrauke re
volveri, ir pareikalavo kad visi 
trys jam atiduotu visus savo 
pinigus. Paskui tas vyrukas 
iszbego isz sztoro su neužsimo- 
ketais marszkiniais ir su pen
kios deszimts dvejais doleriais.

17,000 DARBININKU
BE DARBO

Nėra Vergijos
Rusij oi e

BUDAPESZTAS. — Nuo 
pat Kataliku Bažnyczios pra
džios, nuo Apasztalu laiku, 

COVENTRY, ANGLIJA. — Kardinolas niekados nebuvo 
Anglijos prekybinis eroplanas taip in teismą patrauktas ir 
is Anglijos Armijos kariszkas taįp nuteistas, kaip Vengrijos 
bemberis susimusze apie du Kardinolas Mindszenty buvo 
tukstaneziai pėdu padangėse nuteistas.
ir visi ant abieju eroplanu žu
vo. Trys Amerikiecziai buvo 
ant to prekybinio eroplano.
Tie eroplanai užsidegė padan
gėse ir krito. Tik maži szmote- 
liai tu eroplanu beliko ant že
mes.. Lakunu Ministerija sako

.Kai pasklido žinios apie Kar-: 
dinolo Mindszenty nuteisima, 
tai visa Kataliku Bažnyczia su
drėbėjo, viso svieto krikszczio- 
nys sukruto.

Komunistai labai gerai, vėl-Į 
nio gudrumu žinojo, kad Baž-; 

kad keturi Anglijos lakūnai nyczia kartais nusileisdavo ma- 
skrido tame kariszkame bomb- 
eryje. Prekybinis eroplanas 
skrido isz Londono in Renfew, 
Szkotija. Eroplano kompanija 
paskelbia mirusiu Amerikie- 
cziu vardus: Mr. ir Mrs. J. E. 
Michaels isz Chicago, Ilk, ir H. 
C. Aitken, dvideszimts szesziu 

x.......................  . . , . • , metu amžiaus darbininkas ban-tmgimauia ir del visokiu niek- .
• i • * -i . • koje Londone,niekiu straikuoja ar tyczia ne- J ‘

iszeiną in- darba.
Tuo paežiu sykiu Briggs KAPITONAS 

kompanija kuri daro trokus 
pranesza kad trys tukstaneziai 
ir trys szimtai darbininku ne
teko darbo už tai kad kiti dar
bininkai tyczia visai isz 
dirba.

Samuel L. Wahraftig, ku
ris per kelis metus dirbo Ka
ro Sztabo darba Užsienyje, 
buvo parvežtas in Amerika. 
Jis dabar turi in teismą stoti 
ir pasiaiszkinti. Jis yra in- 
tartas kaipo savo kraszto isz- 
davikas. Jis buvo armijos 
parvežtas isz Europos sta- 
cziai in Bostoną.

Pakvaiszes Žm ogus Norėjo Dak
tarus Iszžudyti Californijoje; 
Karas Priesz Protestonu Baž
nyczia Pradėtas Meta Atgal, 
Nevalia Pamokslas Sakyti be 
Pavelinimo Bulgarijos Valdžios

lėto

SOVIETU
SUKAKTUVES

Raudonoji Armija Turi 
Būti Pasirengus Priesz 

Amerika

PASZAUTAS

Deszimts Kulkų Patai
kė In Eropana

žesniuose klausimuose, kad pa 
laikius savo virszgamtini tiks
lą. Jie tikėjosi ir gal net savo- 
tiszkai ir meldėsi kad ir dabar 
Bažnyczia nusileis. Už tai visas
to Kardinolo Mindszenty teis-;
mas iszrode kaipo Komunistu LAKE SUCCESS, N. Y.
paskutine vims priversti Po pj^j užsigina ir pasmerkia visus tuos kurie 
pieztu derintis su ta ju Komu- &
nistiszka valdžia, f įsako, kad Rusijoje randasi žmonių vergija.

Jie sako, kad Amerikos atstovai Tautu Sgu- 
jungoje taip intaria Rusija ir reikalauja kad 
Sovietai insileistu tos sanjungos atstovus.

Sovietu Rusija. NORĖJO SUSPROG
DINTI NAMUS

Budapeszto Komunistams ? 
baisiai rupi sudaryti kokia norsi 
sutarti, ar ’ taip vadinama 
“konkordatą” su Popiežiumi.

Dar priesz Kardinolo Mind-
szenty suaresztavima, Komu- j<ad Amerika galėtu pasiunsti in Rusija savo

SEOUL, KOREA. — Ameri
kos Armijos Kapitonas buvo 
sužeistas, kai jis su savo eropla- 
nu skrido netoli rubežiaus ku
ris atskiria sziaurine Korėjos 
puse nuo pietines.

Amerikos Karo Sztabas pra-
nesza kad deszimts kulku pa- Mindszenty pasiprieszinti, nors 
taikė in to Kapitono eroplana. tuo paežiu laiku jie visiems 
Kapitono vardo negalima pa- aiszkino kad jie nieko neturi 
skelbti kol jo giminėms Karo priesz Kataliku Bažnyczia.
Sztabas pranesz. Bet laikrasz- 
tininkai sako kad jo vardas yra tai labai atsargiai viską dare,'
Kapitonas Keith A. French, isz

BEVERLY HILLS, CALIF.
— Darbininkas, kuris isz tikro 
yra pakvaiszes, nutarė atker- 
szinti visiems daktarams už tai, 
kad jam nepasiseke gauti pa- 
szelpos. Jis nusipirko daug di
namito, dūlio, pats namie pa- 
dars sprogstanezias bombas ir 
pakiszo po keliu daktaru na
mu.

Pakvaiszes darbininkas Wm. 
J. Ward, penkios deszimts pen
kių metu amžiaus prisipažino 
kad jis taip nutarė visiems 
daktarams atkerszinti, už tai, 
kad jis negavo darbininku pa- 
szelpos, kai jis buvo fabrike su
žeistas, 1944 metuose.

Bagoto saliuninko ir kliubo 
sanvininko namas buvo su
sprogdintas per klaida, nes pir
miau czia gyveno Daktaras Da
niel Weller, ir tas darbininkas 
nežinojo kad jis isz czia buvo 
iszsikraustes.

Laime kad niekas nebuvo su
žeistas kai tas namas susprogo. 
Policij antai suėmė szita darbi
ninką ir rado pilna troka dūlio 
ir paskui rado jo kiszeniuje vi- 

i sa eile daktaru vardu ir antra- 
szu. Jis ketino višiems jiems at
kerszinti. Policijantai grietai 
pasiuntė kitus policijantus in 
visu tu daktaru namus ir po 
dvieju tokiu namu jau rado dū
lio, dinamito.

Kai policija pueme ta pa- 
kvaiszusi darbininką, jis grei
tai nurijo daug pilių, vaistu del 
miego ir užmigo pirm negu pa
siekė policijos ofisus. Kai dak
tarai ji atgaivino, isz io miego 
prikėlė, pirmutinis jo klausi- 

, mas buvo: Ar kas žuvo tame 
' susprogime? Kai jam buvo pa

sakyta, kad niekas nebuvo nei 
nesužeistas, jis nulindo ir pa
sakė kad jis norėjo visus tuos 

i daktarus iszžudyti.

nistai stengiesi kokias nors de
rybas sudaryti su kitais Katali
ku Bažnyczios vadais Vengri
joje. Kai jiems nepasiseke jie 
pasiuntė savo atstovus in Vati- Tsarapkin piktai atsikirto, kai Amerikos at- 
kana, pas Popiežių, siutindami 
taika tarp Bažnyczios ir vai-
džios jeigu Kardinolas Mind sj (ai p aSZtUOHlU if kctUfiolikoS milijonu 
szenty bus paszalintas. Kai ir v • « • •
czia jiems nepasiseke, jie tada ZmOnill, kurie yta 301/1111 Vergai 
buvo priversti vieszai priesz tenai tukstaneziai mirszta nuo vargo ir bado. 
TVTi ndcTOn + v yaq ęti Ylvl AREITl + 1 nGrS?

Kai buvo isz jo pareikalauta, kad jeigu 
Rusijoje visi laisve ir jeigu tenai nėra vergi-

Tautu 
niekados nepavadindami Mind--^0jlingOS atStOVUS, klillC galctU S3VO aki- 
szenty Kardinolu, bet vien tik mjs pamatyti kas ten darosi, tai tas pats 
iszdaviku piliecziu, kuris pra- ' ’
sikalto ne kaipo Kardinolas ir SOVICtU $tStOV3S SCUTVOn IScUSpkill piktai 
Bažnyczios vadas, bet kaiP° atsikirto sakydamas kad tokie atstovai bu- 
Vengnjos pilietis. Jie net lr . . . .
sziandien aiszkina kad Kardi-' tu Amerikos sznipai, szpiegai.
nolas Mindszenty buvo nuteisi <• . r . uo • - n •• - •
tas ne kaipo Ražnyczios vadas, J’S toliau pasakė, SOVICtU RuSlja, tai 
bet kaipo Vengrijos pilietis. ne Graikija ar Turkija. Rusija netaps Ame-

Kai tik szitas teismas buvo .f t .
kai tik Kardinolas nkos Sekretoriaus tarnaite, mums nereikia 

Amerikos kavalierių ar kareiviu Sovietu 
Rusijoje.” Jis paskui sznairuodamas pasa
kė: “Rusijoje visiszkai uždrausta visiems 
Rusijos neprieteliams invažiuoti ar po krasz- 
ta keliauti.”

Jis toliau dar paaiszkino kad Rusijos 
darbininko gyvenimas yra toks geras, kad 
visi kiti jam pavydi. Amerikos darbinin
kai., jis sako, yra tikri vergai ir yra ka- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

sznipus ir szpiegus.
Sovietu Rusijos delegatas, Semyon K.

stovas vieszai pasakė kad Rusijoje randa-

LONDON, ANGLIJA. —
Marshal Nikolai A. Bulganin,
Sovietu Kariszkas Ministeris
per savo prakalbas pasakė, kad m((T_. . _ .. . . . . . , Rosebud, Texas.Visi Rusijos kareiviai ir ka
rininkai turi nuolatos būti pri- Kapitonui kulkos pataikė in 
sirenge in kara, nes Amerikai koja ir in pilvą. Jis dabar ran- 
dabar veda kariszka Užsienio dasi kariszkoje ligonbuteje, ne
tvarka.” Prakalbos buvo pa-i toli nuo Seoul, 
sakytos per trisdeszimts pir-l 
mas sukaktuves Sovietu Armi
jos.

Szitas karininkas Bulganin pietinėje puseje. Ana sanvaite
pasakė kad Amerika nori visa jie sudegino viena vieszbuti, užbaigtas, 
svietą su savo pinigais užka- kur policija buvo apsigyvenus. jy[indszenty buvo nuteistas, ta. 
riauti. Per visas savo prakal- sziaUrine Korėjos dalis yra Vengrijos Komunistiszka val
kas jis vien tik ant Amerikos Komunistu valdoma, o Ameri- džia pasiskubino visiems pasi-

, puoliesi. ka prįžiuri įr valdo pietine pu-
Generolas Shatilovas irgi per se ir už tai beveik nuolatos bu- sirengus derintis ir taikintis su 

Hud-'savo prakalbas užsipuolė ant va susikirtimai prie rubežiaus. ”

Czia jau ne pirmas sykis kad 
Koriecziai isz sziaurines puses 
užsipuolė ant tu kurie gyvena

DETROIT, MICH. — 
son Motor Kompanija, kur yra 
daromi Hudson automobiliai 
paleido septyniolika tukstan- 
cziu darbininku nuo dieninio 
szipto. : 
sako kad kompanija buvo pri- ------ ---- --------- -------------
versta tuos darbininkus atleis- ir nestojo in pagelba, neatida-, 
ti isz darbo nes patys darbinin- rydami antra frunta priesz tuos 
kai tyczia nesiskubina, delsia, Vokiecziius.”

Amerikos. Jis sake kad, kai Tautu Sanjunga jau seniai 
Vokiecziai užsipuolė ant Rusi- ^aįp stengiasi kaip nors szita 
jos 1941 metais, Sovietu armi- kiausįma iszriszti ir Korėjos 
jos per tris metus kariavo bei kraszta suvienyti, bet iki sziol

Kompanijos atstovai jokios pagelbos isz Alijantu,! nepasiseke.
’■ kurie tyczia trukdė Sovietams 

rydami antra frunta priesz tuos Pirkie U. S. BoilUS

, ir kad

Per isztisa teismą Komunis-jos, tai kodėl Sovietai neinsileidžia

džia pasiskubino visiems pasi- 
aiszkinti ir praneszti kad ji pa-

Kataliku Bažnyczios galva, 
Szventu Tėvu. Komunistai rei
kalauja kad Bažnyczios nesi- 
kisztu in kraszto politika, kad; 
nesiprieszintu priesz nustatytai 

j žemes padalinimo tvarka, ir in 
mokyklų klausima, (o kaip tik 
priesz ta mokyklų tvarka, Kar
dinolas Mindszenty labiausiai

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Pasilikti sau vienos, nesusi- 

dedant nei šn vienu nei su kitu, 
iszrodo daug saugesnis kelias. 
Bet visi Skandinavijos tautu 
gyventojai žino kiek reiszkia 
kraszto rubežiai Rusijai, kai 
Rusija mato sau naudos. Butu 
daug geriau susidraugauti su 
Amerika, bet Amerika taip to
li, o Rusija ežia pat susiedijoje. 
Galima dabar tikrai pasakyti 
kad Skandinavai dabar atsidū
rė tarp velnio ir mariu.

' • • " "■
Rusija nereikalauja kad 

Skandinavijos tautos sudaryta 
kokia sutarti su Rusija, bet kad 
jos nei in viena nei in kita puse 
nelinktu, pasiliktu sau vienos. 
Rusija labai,svarbu kad szitie 
krasztai nesusidraugautu su 
Amerika per kita kara.

Skandinavijos tautos tarpu 
saves negali sutikti ant szitu 
klausimu. Sutartis su Ameri
ka duotu visiems jiems karisz- 
kii ginklu, tvirtovių, kariszkos 
pagelbos ir Amerikoniszku do
leriu.

dar garsiau juokiesi, bet jie ge
rai žinojo kad kitas darbas bus 
sunku gauti! Jie žinojo kad be
veik visos redakcijos dabar ne 
tiktai ka daugiau raszytoju ne
samdo, bet dar ir daug savųjų 
atstato.

KUN. DR. KONCZIUS 
VĖL ISŽRINKTAS

In “Care’ ’Direktorijata

Kai paskutinis “The Star” 
(Žvaigžde) laikarszczio nume
ris jau buvo iszdrukotas ir kai 
beveik visi daiibininkai, raižy
tojai ir redaktoriai, jau buvo 
redakcijos kambarius, apleido, 
mieste New Yorke, jie susirin
ko in Lorenzo saliuna ir prie 
baro s u sznapseliais t a 
“Žvaigžde” palydėjo ir szer- 
menis laike. Viena moteriszke 
pradėjo verkszlenti. Raižytojas 
ir kiti redakcijos darbininkai 
jieszkojo drąsos stikleliuose.

Ju laikrasztis, “New York 
Star” (New York miesto 
Žvaig'žde), paspindejus, pamir- 
gejus ir paspraksejus per sep
tynis menesius, tyliai nusilei
do. Jim Russell, sportu redak
torius, per tas liūdnas szerme- 
nis saliune pastebėjo, “Viskas 
taip greitai atsitiko, bet visi 
mes jau žinojome kad taip 
bus J’ Niekas nenustebejo, bet 
visiems liūdna buvo.

Sanvininkas Bartley Crum ir 
Redaktorius Joseph Barnes vi
somis galiomis stengėsi kaip 
nors ta savo laikraszti palaiky
ti, bet nepasiseke. Keturi szim- 
tai ir asztuoni darbininkai ne
teko darbo.

Szitas laikrasztis “New York 
Žvaig'žde,” buvo tas pats kaip 
tas Komunistiszkas ir kairio
sios puses žurnalas, “PM,” ku
ris buvo leidžiamas milijonie
riaus Marshall Field pinigais. 
Milijonierius Marshall Field in 
ta žurnalą inkiszo daugiau ne
gu septynis milijonus doleriu.

Kai to žurnalo vardas 'buvo 
permainytas in “Žvaigžde” ir 
kai naujas sanvininkas ir nau
jas redaktorius stojo in darba, 
visi tikėjosi kad jau dabar vis
kas tvarkoj. Bet tvarkos nebu
vo! Kas sanvaite redakcija lin
do giliau ir giliau in skyle, in 
skola. Kas sanvaite daugiau 
negu penkiolika tukstaneziu 
daugiau skolos.

K a i ta paraudonavusi 
“Žvaigžde” nusileido, tai jos 
raszytojai ir redaktoriai, per 
savo to laikraszczio szermenis 
tame Lorenzo saliune rado nors 
biski drąsos savo stikleliuose, 
ir viens kitam iii sveikata kele 
tuos stiklelius, bet nevienam 
aszaros byrėjo in alaus skune- 
ri. Nors jie drąsiai kalbėjo ir

Szimtas ir keturios deszimts 
metu atgal užgimė Abrahomas 
Lincolnas, kuris tapo Amerikos 
Prezidentu nežiūrint to, kad jis 
isz bieclnu tėvu gimė ir pats vi
sa savo gyvenimą buvo bied- 
nas.

Balandžio menesyje sueis 
asztuonios deszimts keturi me
tai kai jis buvo nužudytas vie
no losziko, John Wilkes Booth, 
Fordo teatre, Washington, I). 
C. Per jo pirmutines inkurtu- 
ves kariuomene drąsiai ir sztar- 
kiai marsziavo, slaptos polici
jos sargai akyliai ir atsargiai 
prižiūrėjo kad niekas nekibin
tu Prezidentą Lincolna. Inkur- 
t uves nebuvo nei didingos nei 
iszkilmingos; labai mažai at
stovu isz svetimu krasztu da
lyvavo.

Keli armijos generolai labai 
neapkentė Prezidento Lincoln© 
ir vieszai isz jo pasiszidydavo, 
bet Prezidentas Lincolnas nei 
vienam neatkerszino.

Kai bobutes ir davatkėles 
Prezidentui Lincolnui inskun- 
de Generolą Grant, kad jis per 
daug geria ir per tankiai pasi
geria, Lincolnas tu davatkėlių 
labai mandagiai paklausė: Ko
ki sznapsa Generolas Grant ge
riat Nes jis nori tokio sznapso 
visiems savo generolams pa
siausti. Kai visa delegacija at
ėjo pas Prezidentą Lincolna 
pareikalaudama kad Generolas 
Grant butu isz armijos pasza- 
lintas, jis visiems susirinku
siems trumpai atsake: “Asz ne
galiu ta Generolą paszalinti nes 
tas Generolas moka kaip ka
riauti. ’ ’

Kai Prezidentas Lincolnas 
kara laimėjo, tai visi jo tarnai 
ir patarėjai ilgas ir iszkilmin- 
gas prakalbas laike ir per ke
lias valandas pyszkino. Bet 
Prezidentas Lincolnas tik ke
lias miliutas pakalbėjo, nes jis 
nenorėjo džiaugtis savo perga
le ir kitu pralaimėjimu.

Kai Lincolnas stojo in rinki
mus, kad jis vėl butu iszrink- 
tas Prezidentu, vienas redak
torius jam patarė pasitraukti 
ir gryžti in savo bakūže. Po rin
kimu kai Lincolnas laimėjo 
tuos rinkinius, jis laike ta re-Į 
daktarių kaipo savo geriausiu į 
ir isztikimiausiu draugu.

Amerikos istorijos knygos i 
da iki sziol nepaaiszkino kaip! 
ten atsitiko kad tam loszikui' 
pasisekė nužudyti Prezidentą! 
Lincolna. Daug visokiu gandu 
dar ir sziandien eina kad iszti-l 
kimiausi jo draugai žinojo apie i 
visus tuos planus, kad jie žino-) 
jo kad keli žmones tykosi ji nu- į 
žudyti, kad jie patys tiems žuli-; 
kams padėjo ir prie ju planu 
prisidėjo.

Prezidentas Abrahomas Lin
colnas sitvienyjo visas Ameri
kos valstijas ir parode kad 
valstija negali pasitraukti isz 
Suvienytu Valstijų; jis teipgi 
visam svietui parciszke ir paro
de, kad žmogaus odos spalva 
nieko nereiszkia, k^d juodukas į 
nigeris yra baltam žmogui ly
gus, kad vergija neturi vietos) 
Amerikoje. Bet už toki darba' 
jis turėjo brangiai užmokėti;) 
Su savo gyvastimi!

NEW YORK. — Kun. Dr. 
Juozas B. Konczius, Bendro 
Amerikos Lietuviu Fondo pir
mininkas, vėl iszrinktas in 
“Care” direktorijata 1949 me
tais.

Kun. Dr. Konczius, ginies ir 
mokslus baigės Lietuvoje, ir 
daugeli metu paszventes Lietu
vos žmonių labui, padės sziais 
metais kaip ir praeityje, palai
kyti “Care” tokia pat ne sau 
pelminga valdžios užgirta or
ganizacija, kuri yra jau isz- 
siuntusi 7 milijonus valgio ir 
tekstiles pakietu in 14 Europos 
valstijų.

Bendros Amerikos Lietuviu 
Fondas, kuris susideda isz 900 
skyrių Su vien. Valstybėse, yra 
nepolitine, ne-tikybine grupe, 
kuri renka aukas, drabužius, 
maistu ir kitas paszelpai reika
lingas reikmenis del 50,000 Lie
tuviu Vakaru Europoje, ypacz 
‘“DP” stovyklose Vokietijoje 
ir Austrijoje. Fondas iszlaiko 
delegatus invairiose sostinėse 
kaip Paryžiuje, Rymoje, Briu
selyje, Kopenhagoje, Stokhol
me ir Zuriche, invykdinti nu
statyta programa.

Kun. Dr. Konczius buvo in- 
szventintas kunigu Lietuvoje. 
Jis buvo niilitariniu kapelionu 
tos szalies ginkluotose jiegose 
per pirmąjį pasaulini kara. 
1919 m., Berlyne jis tapo narys 
‘ ‘Allied Commission in the Re
patriation of Military Cap
tives.” Jo priežiūroj buvo visi 
Lietuviai belaisviai. Grįždamas 
in savo Ievyne 1920 m., jis ėjo 
profesoriaus pareigas Lietuvos 
Kolegijoje, ir sekamais metais 
buvo paskirtas Specialiu Dip- 
liomatiniu Atstovu, Moskvai. 
Kun. Dr. Konczius atvyko in 
Saviem Valstybes 1923 m. 
Sziuo metu jis eina kapeliono 
pareigas “Blessed Sacrament 
Monastery,” Yonkers, New 
Yorke, ir yra direktorius “Na
tional Catholic Resettlement 
Council.”

Jo darbas su “BALE’u” ir 
su “CARE” atspindi jo viso 
gyvenimo susidomėjimą paszęl- 
pos ir atstatymo darbais. Kaip 
pirmininkas Lietuviu paszel- 
pofe grupes, kuri yra nare 
“Care” agentūros kuri siun- 
czia maisto ir tekstiles pakietus 
iii karo sunaikintas vietas. Už 
$10 “Care” garantuoja prista
tyti savo maisto, Manketo, vii- į 
uos, vilnoniu siutu mezginiams,' 
ir specialiai sudarytu kūdi
kiams pakietu. Szie pakietai 
sziuneziami in Austrija, Bei-' 
gija, Czekoslovakija, Suomija,' 
Vengrija, Italija, Francuzija,' 
Vokietija (Amerikos, Britu ir 
Francuzu zonose, ir viso Ber
lyno zonose), Did. Britanija

(Anglija, Škotija, Valija, ir Ai
rija) Graikija, Holandija ir 
Lenkija.

Specialiai paruosztas riebalu 
pakietas isz 10 svaru tauku, 
kasztuoja $5.50 per “Care”| 
kurio adresas yra 50 Broad St. | 
New York.

IN BOSTONĄ AT- i 
VYKO TREMTINIAI 

-------- %
BOSTON, MASS. — Vasario 

22 d., laivu “Ernie Pyle” at
vyksta isz Europos in Bostono 
uosta szie lietuviai:

Aleskaitis, Petras, pas Foun
tain Rd. 1, Mason County, 
Mich. Aukzemas, Viktoras, 
Konstancija, Viktorija ir Al
fredas, pas 25 E. Prince St., 
Philadelphia, Pa. Daugvila, 
Vaclovas, Zinaida ir Irena, pas 
314 So. 4th St., Brooklyn, N. Y. 
Dovydėnas, Liudas, Elena, Ele
na, Liuda ir Jonas pas RD 2, 
Factarville, Pa. Gureckas, My
kolas, Elena, ir Mykolas, pas 
RED 1, Naugatuck, Conn. Ja-

lickas, Juozas, Juzefą, Janina, 
ir Romanas, pas 1147 North St. 
Rochester, N. Y. Skruzdis, Juo
zas, pas 808 Main St., Oakville, 
Conn. Sniečkus, Izidorius, 
Bethlehem, Conn. Stanaitis, 
Kazys, pas 29 Cutler St., Wor
cester, Mass.

Atvykstanczius pasitiks or
gan i z a ci jos atstovai.

— BA.LF Imigracijos Komi
tetas.

kubauskas, Aleksandras, Liu
cija, Aleksandras, Liucija,’ pas 
Lynxville, Wise. Kaminskaite, 
Petronėlė, pas 4337 17th Avė., 
Kenosha, Wise. Kazlauskas, Ig
nas, pas 69 Irving St., Brook
lyn, N. Y. Klimaviezius, Juozas 
pas 110 Line St., Sommerville 
43, Mass. Kolkis, Jurgis, Berta, 
Lydia pas 167 Wade Street 
Bridgeport, Conn. Krampas, 
Alfonsas, Valeria, Christine, 
pas 1120 North St., Rochester, 
N. Y. Malinauskas, Ignas, 
Adolfina, Rita, Adas, pas 241 
Lincoln St., Waterbury, Conn. 
Mazcitavicz.ius, Ona, Stanisla
va, Joanj|, pas 49 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. Pareigis, Al
fonsas, Stefanija, Alexander, 
pas R. I). 1, Box 553, Scottville, 
Mich. Rakauskas, Vaclovas, 
pas 19 Highland Ave., Beacon 
Falls, Conn. Ragelis, Antanas, 
pas Macedon, N. Y. Rauktys, 
Justinas, Vytautas, pas 50 
Sterling St, Worcester, Mass. 
Rimas, Kazys, Agota, Šarūnas, 
Arvydas, pas 25 George St., 
Torrington, Conn. Rimkus, 
Juozas, Marija, Zita, Raimun
das, Ona, Birute, pas RFD 1, 
Box 533 Scottville, Mich. Sed-

Ar Tikrus Musu Norai? I
Tenka dažnai nugirsti kal

bant, o taip pat skaityti spau
doje, kur kartais daromi užme
timai, kodėl BALF-as neiszsi- 
rupino pats savo organizacijai 
pripažinimo isz DP Komisijos 
Washingtone, kad galėtu pats' 
betarpiai tvarkyti tremtiniu 
pargabenimu ir globojimą, o 
dabar esą jis tik tarpininkas. ) 
BALF-as supranta gerai tokius 
norus, bet ai- tie asmenys, ku
rie tokius priekaisztus meta, 
yra. pakankamai praneszti, 
kiek reikia turėti leszu, kad to-

ketvirti Spalio, Lapkriczio ir 
Gruodsio menesius 1948 m. pi
nigais 5,257 dolerius ir maistu 
ir rubais 40,807 doleriu vertes.

Jei musu tautiecziai labiau 
sukrustu ir parodytu daugiau 
uolumo ir dosnumo remiant 
BALK© pinigini vaju, tai ir 
tremtiniu sunki materiale buk 
le, o taip pat imigracijos reika
lai žymiai pagerėtu.

Todėl kviecziame parinkti 
daugiau auka ir nedaryti be
reikalingai savajai instaigai 
priekaisztu ir užmetimu.

Aukas praszome siusti neati-i 
dėliojant: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc. 
105 Grand St. Brooklyn 11, 
New York.

kias pareigas tinkamai atlikti.

Ka gali sziandiena BALF-asI 
padaryti turėdamas tik 1,500. 
doleriu kasoje ? O tuo tarpu jei-j 
gu BALF-as imtus atsakomy-j 
bes paežiam be tarpininku 
tvarkyti tremtiniu reikalus, tai 
reikia turėti mažiausiai 100,000 
doleriu pastovios atsargos ka
soje. BALF-as turėtu pasiusti 
in Eurojia ne 2 atstovus, bet 12 
pTie kiekvieno konsulato po at
stovą. Boto, kada atvyksta 
tremtiniu transportai reiketu 
ne tik pasitikti, bet ir iszpirkti 
bilietus geležinkeliui ir pasius
ti tremtinius su szeimynomis in 
ju apsigyvenimo vieta, o ku
riuos negalima, butu iszšiu.sti, Į 
tai apgyveiidinti vieszbuty. To
kiems uždaviniams reikalinga 
pinigu, kuriu BALF-as neturi. 
Musu tautiecziai yra pailsę be-j 
szelpdami ir aukos BALF-ui 
plaukia tiek lėtai, kad vos pa
neigiame surinktus maisto ir 
rubu siuntinius iszsiusti.

Nežiūrint tokiu sunkumu 
BALF-as yra vis tik pasiuntęs j 
in Europa musu badaujan
tiems naszlaicziams ir vaiku- 
cziams suszelpti per pereita

Buczieriai Gerinasi

SKAITYKIT »
^“SAULE”^

Istorija apie “AMŽINA ŽY» 
DA.” Jo kelione po svietą ir 
iiudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Pub. Co.. Mahanoy Citji|

RADO VAIKA.
GIRIOJE

Jieszkojo Mažuczio Per
Tris Dienas

READING, PA. — Per tris 
dienas visi susiedai Laureldale

UF Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranešame! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja^t 
kožna doleri. ACZIU!

11 Saules ’ ’ Redyste. '

miestelyje, jieszkojo mažuczio 
William Abbott, kuris dingo 
isz savo namu. Rado ji ant Lau
rel kalno, kur giria yra gili ir 
tanki, ir kur nėra jokio kelio ar 
tako. Vaikutis buvo sveikas, 
bet labai suszales. Policija spė
ja, kad tas mažutis buvo pavog
tas ir paskui, kai tie vaikva- 
giai iszsigande, jie ta mažuti 
paliko girioje, nes tas mažutis 
jokiu budu nebutu galejes tenai 
pats nukeliauti.

Daktarai Szvento Juozapo li- 
gonbuteje sako kad vaikutis 
sveikas? Jie sako kad jis toje 
girioje neilgai buvo, ir už tai 
policija spėja, kad jis buvo pa
vogtas ir paskui tenai iszvežtas 
ir paliktas.

Ka raszo musu skaitytoja po
nia Marijona Meskevicziene, 
isz Shenandoah, Pa. — Prisiun- 
cziu užmokesti už prenumera
ta už laikraszti “Saule,” man 
labai patinka jog josios nieka
da nepaliausiu skaityti. Skai
tau laikraszti “Saule” per 29 
metus. Vėlinu jums kunuoge- 
riausio pasisekimo.

ISTORIJEapie Da i8Z 
---------------- igjjo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
tižmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at-
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragam 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Ant Gavėnios
Stacijos arba Kalvarija, 10c4 
Graudus Verksmai,..-.. .10c. 
Maldeles Arcibrostvos Szv.

Veido Jėzaus Kristaus, .. ,25c.
Trumpas Katekizmas, pagal 

iszguldima Kun. Pilauskio su 
nekuriais naudingais pridėji
mais, .................................10c.

Tretininkių Serapphiszkas 
Officium, ..........................10c.

Novena, Stebuklingo Meda-
) liko Dievo Motinos Garbei, 10c.

Siuskite orderi, ant adreso: 
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

>

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Pirmiau szeimininkes tu
rėjo gerintis buezieriams 
kad gautu nors koki švara 
geresnes mėsos, ir nedryso 
klausti kiek kasztuos. Bu- 
czierys buvo kaip koks ponas 
ar karalius, kuris savo malo
nes teike tik tiems ir toms 
kurie jam patiko. Bet dabar 
tie buczieriai suprato kad 
lazda turi du galu. Dabar bu

czieriai gerinasi szeiminin- 
kems ir gražumu praszo ir 
vilioja kad tos szeimininkes 
ateitu pas juos ir pirktu mė
sos.

Szitoje buezerneje,. Brook
lyn© mieste, buezierys pagar
sino kad visi jo kostumeriai 
dabar gaus užkasti kai ateis 
in jo buezerne. Kelios gra
žios merginos buvo pasam

dytos, patarnauti visoms 
szeimininkems ir ju szeimy- j 
noms, kai jos ateina apsi
pirkti. •

Jau beveik visi biznieriai 
ima žmonėms gerintis, ir 1 
agentai jau turi lankstytis ir j 
gerintis tiems kurie nori ar . 
ketina ka pirkti.

□ o o'

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai
kraszti “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.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



“ S AJT L E * * MAHANOY CITY, PA.

Iszdavyste
JJA saules ir žemes nebuvo, o

Iszdavyste jau gyveno ant 
svieto.

Kaip juoda sriove szliauže! 
tamsiame, besislėpdama priesz 
Dvasia kada su viešniomis pa- 
sikeldavo in neapregiamas pa
danges ir tuszczias vietas.

Dvasia mislijo ir isz jos mįs
lių gimdavo svietai. Ugnis pla
ke vandeni karsztis savo lie- 
žiuviais. Vanduo kariavo su 
ugnim. Isz nudegimu pasidary
davo uolos. Susiliedusiu meta
lu upėmis paplautos griūdavo 
tos kietos uolos in nežinomas 
'prapultis aiJba pasikabindavo 
slaptingai beorinej erdvoj lau
kiant nužemintai, kol Sutvere- 
jaus žodis permainys anas in 
kokias nors szviesybes.

“Jr stojosi szviesa!”
Pirmoji diena užžibejo priesz 

Sutvertojo sostą ir suskambėjo 
aniuolu chorais, su nusižemini
mu pasilenkianezios priesz Ji.

O apaczioj neiszmieruotose 
gilumose drebėjo besileizdama 
apgalėta tamsybe, viskas visur 
virė, kaip kokios ugnines ma
res.

Kaip salos, juodavos apa
czioj smertinos, da neuždegtos 
saules, kaip milžiniszkos žu
vys plaukiojo aplinkui juodi 
skieletai ateinancziu planetų.

Ant žemiszkos uolos stovėjo 
puiki dvasia žiūrėdama kaip 
liepsniu vilnys atsimusza in jos 
kojas ir po tam isz to visko pa
sidaro kibirkszcziu pėdai.

Toji dvasia buvo Sutvertojo 
numylėtinė artymiausias Jo 
szviesos paveikslas.

Kada Sutvertojas pavadino 
ja isz nieko sužibo kaip tūks
tantis šauliu ir Sutvertojas už
ganėdintas isz savo misliu vai
siu tarė:

— Gyvenk ir buk antrasis 
po manim visame sviete.

Dvasia buvo galinga laisva 
ir laiminga. Jos akyse gulėjo 
svietu atspindžiai. Buvo kuo- 
geriausiu darbininku, isztiki- 
miausiu Sutvertojo valios isz- 
pildytojum. Valdavo veidas 
pripildė ji dievotu virpėjimu, 
o locna šyla ir galybe džiaugs
mingu užganedinimu.

Sutvertojas prisakė dvasiai 
skriesti ant žemes ir tenai nuo- 
amžinasias kietas ir juodas uo
las pakeisti savo -žodžiu ant 
gražiausiojo svieto.

Dvasia nusileido ant plane
tos, ir apžavėjo ja savo pasiro
dymu.

Stovėjo neap jaudinama i ty
rinėdamas aplinkui liepsna ir 
garus klausydamas nematomu 
šylu trenksmo dirbancziu ug
nies prapultyj.

Staugiant ir virpant pasikė
lė nuo pragarmes juodas volas.

Kaip varpo szirdis užgavo 
kalno kampa kur stovėjo ga
linga d vase ir subyrėjo in krei
vas anglies ir pelenu. Plona 
smirdaneziu durnu sriove pasi
kėlė in virszu per granito sky
les, priszliauže prie dvasios ko
jų ir palytėjo jo kelius.

Dvasia suvirpo, apėmė ja 
jausma i ir mislys iki sziol d a 
nežinomi. Kaipo pirmu sykiu 
pamate szviesa Dieva ir pati 
save.

Ir viskas jai pasirodė suliki- 
mas, niekingu ir pažemiaan- 
cziu. Iszdidus troszkimas ja ap
ėmė. Nesuprato, kas su ja vei
kias!, bet jaute aiszkiai kaip 
meile ir linksmas dekingumos

žūsta jai nuo szirdies ant am
žių, o to visko vietas užima pa
vydėjimas, pikta, neapykanta.

Buvo taip susijudinus, kad 
•užmirszo jai duotus žodžius, su 
kuriais turėjo atlikti stebėti
nus darbus. Kuomet smarkus 
sparnai pakele ja in virszu, 
liūdna planeta pasiliko nuoga 
niurusiu ir prieszingu, o jos ir 
tuszczia aplinkui siūbavo ug
nines mares ir viskas taip pa
liko kaip buvo pirmiau. O kal
no virszune apleista dvasios li
ko apsiaubta pilkais debesiais 
ir juose miegojo susirietus ka
muoliu, laukdama naujos au
kos, Iszdavyste.

Mergina Ir Tėvynė

Amerikietis jūreivis, Ja
mes McAvoy iszsižada savo 
kraszto, Amerikos, kad jis 
galėtu apsiženyti su Alma 
Bolster, isz Bremerhaven, 
Vokietijoje. Jis sako kad jis 
visai nepaiso apie savo pilie
tybe Amerikoje, nes jis nori 
apsiženyti su szita Vokietai
te. Jam meile yra svarbesne 
už tėvynė.

Vejas yra vienas. Jis yra galin
gas, bet ar-gi nepadalijo terp 
musu savo didesnes puses galy
bes? Tukstancziai broliu ir se
serų prižada man savo pagelba!

Buk ir tu Azraele, mano pa- 
gelbininke kovoje ir pergaleji-

Ir vėl ant žemes nusileido ga
linga dvasia, o su ana kartu ki
ta, taippat kaip ji graži ir spin- 
danti.

Apsikabinusios atsisėdo ant 
akmenio ir pirmutine isz anų 
kalbėjo.

— Aszraele sesuo mano 
draugelio, prietelka! Pasakau 
tau savo paslaptį, pasakau tau 
savo likimą!

Suprask; gana man būti tar
naite; jei galiu likties ponia 
Esu apdovanota, galybėmis be 
rubežiu; ar jos man suteikta 
todėl idant, kaipo nevalninke, 
pildycziau svetima valia jei 
galvoje atsiranda daug labai 
locnu misliu ir troszkimu?

Sylos negalima nubausti ant 
gyvasties priesz save paezia. 
Iszdidybe ir galybe tai dvi tik
ros seserys.

Prakeikiu savo likimą ir nie
kinu savim kada, atsimenu, kad 
esu nieku esu inrankiu ‘be va
lios, ir tik inrankiu! Taip kaip 
tie juodi akmenai ir tos ugni
nes vilnys isz kuriu mes, tar
naites dvasios paeiname, neži
nodamos, bet kam tos busimos 
žvaigždes, planetos ir menulis.

Mes nemirtinos, bet toksai 
nemirtingumas mano -baugina 
amžinai buk nusižeminusi, be 
jokio balso ir žinomo sau dar
bo.

'Jei asz taip daug ke-neziu 
asz Sutvertojo numylėtinė dau
giausiai žinanti Jo misliu pa
slaptis ka-gi jus turite jausti, 
jus žemesniu laipsniu dvasios4?

— Aszarele asz nuspren
džiau nusimesti nuo saves 
spaudžianti junga!

— Bukime seserimis! Per
mainykime nevalninkiszka pa- 
donystes junga ir susivieniji
mą ant laisvo ir prietelingo 
jausmo ir vienybes.

Mus daugybe. Paliepimu da-

sopulio, piktumo iszsiilgiino, 
'baimes ir vienatumo.

Tuokart atėjo pas ji Iszda
vyste ir, pasiklonojus, jam ta
re:

Linksminkis mano duktė ir 
ponia! Kelkis, atsiremk ant

me! Ir prisiekiu tau ant tu! mano peties ir buk szito svieto 
liepsnojancziu mariu, kad atsi- kunigaikszcziute.
stosiu svieto prieszakyj gausi į Žeme suteiks tau viską, ka 
nuo manes atskiria sau svietą! atsake dangus.
dovanu kur busi karalium ir 
dievu.

Iszdavejos žodžiai sujudino 
Azraele. Suszuko:

— Turi tiesa, szetone. Lai
kas jau darbuoties patiems ant 
saves ir rinkties savo locnu 
darbu vaisius ir garbe. Asz esu 
tavo ir tau gelbėsiu visomis sa
vo sylomis, kokias man suteikė 
neatsargus Valdovas.

Szetonas atsisveikino drau
ge ir nulėkė nuo žemes, blizgė
damas rūbais, papuosztais su 
■žaibais. Azraele-gi mislijo žiū
rėdama paskui ji:

— Tu labai tvirtas, Szeto
ne; tavo sparnai užkloja puse 
svieto; bet Sutvertojas tvirtes
nis už tave. Jis savimi pripildo 
visa svietą. Tavo užmanymai, 
tai visai niekis. Pražūsi su vi
sais savo szalininkais.

Neeisiu su tavim, norint-s 
man nežinia kiek svietu dova
notum. Asz taippat esu iszdidi, 
bet perdaug nesigiriu su -savo 
sylomis. Del Szetono per ma
žai but antruoju ant svieto, del 
manes, gana, net ir perdaug.

O jei asz parpulcziau ant vei
do priesz Sutvertojaus sostą ir 
apsakycziau jam apie ta suo
kalbi, kokio gal Sutvertojas 
nedasižinojo ? Kažin, ar jis man 
už tai neatiduotu dovanoms vi
sos savo valdžios ir malones, 
kuria ja. apdovanojo Szetona?

Kaipo sunkus debesys krito 
isz dangaus susibuntavojusiu 
dvasiu vadovas, juodas kaip 
anglis nuo terszkancziu dangu
je perkūnu. Krito su galva že
myn ir jo deganti plaukai ka
bojo, kuriuos vejas žarstė in vi
sas puses, kaipo suklydusios 
kometos vuodega.

Krito ir žiurėjo in dangų. Su 
paniurusiu žiurejimu perleke 
kryksztaujancziu aniuolu pul
kus ir vis da nuolatos grasino, 
nuolatos keikė.

Ir sztai, 'blizganeziose eilese 
pamate Aszarele, ta, kuriai kai
po draugui parake savo paslap
tį; kuri veidmainiszkai pagyre' 
jos užmanymus, pavedė jai sa
vo valdžia., ir iszdave ja, sykiu 
su miniomis prikalbintomis 
prie buntu per Szetona, o szian
dien prakeiktomis, kaip ir ji, 
dvasiomis.

Pamate, ir jau neatsuko re
gėjimo. Ir per tukstanezius my
liu Azraele atjautė ant savo 
veido ta Szetono smarku pasi
žiūrėjimą. Veidai jai iszbalo. 
Veltui norėjo pabėgti; sparnai’ --- x
paszauti, be jokio stamantrumo 
pasikabino jam ant pecziu.

Bandė nusukti szalin galva, 
bet negalėjo. Kad tuo tarpu 
Szetonas vis žemiau krito, o juo 
žemiau puolė, juo labiau gra
sino jo baisus regėjimas, juo 
labiau balo jo pardavėjas. Ir 
tiktai tuokart, kada. Szetonas, 
sumažėjęs, kaip krekžde, iszhy- 
ko už žemiszku debesiu, Azra
ele tik tada pasidrąsino atsukti 
savo iszbalusi veidą-

Ir ant jos veido raudonumas 
jau niekados nesugryžo.

Szetonas nukrito ant to pa
ties kalno ant kurio seniau sto
vėdamas sugalvojo ta savo isz
davyste. Kaip lavonas ant uo- 

. los gulėjo, palikes nebeyliu isz.

-Suraminta tais kytrais žod
žiais, iszsitiese Szetonas, dva
sia, kaipo nupuolęs ir prasikal
tos aniuolas, ir su anųjų drąsu
mu, su naujomis iszdidžiomis- 
limis vėl pasirengęs daryti suo
kalbius ir eiti in kova, suszuko:

—- Tegul szita planeta bus 
mano sostapyle, o taisai kalnas 
mano palocius. Nuo ežia su ūg
li ia ir griausmais valdysiu svie
tą!

Sutreplęno kojom. Po ja atsi
vėrė liepsnų prapultis ir ja pra
lijo.

Tame kalne taigi ir lyg sziol 
buna su savo pavaldinėmis 
dvasiomis. Kada ant žemes at
sirado žmones, jie ta kaina pa
vadino Etna. Toli ant visu pu
siu svieto matosi piktos* dva
sios puikus palocius, papuosz- 
tas aplinkui žaliuojaneziais vy- 
nynais, apkarunavolas virszu- 
niu sniegu sidalbrine karūna.

Dieomis, kaip juoda vėliava 
ant Etnos durnu debesys, nak- 
czia dangus žėruoja pažaru nuo 
Szetono pokyliu tame kalne.

Azraelei-gi tarė -Sutvertojas, 
kuris žmones ir aniuolus pa- 
žinsta isz jus migliu, kaipo isz 
kokios atviros knygos:

— Tu esi man isztikima, 
bet ne su atvira, szirdimi. Tu 
atidengei man pikta Szetono 
užmanymu ne isz priderystes 
ir meiles del manes, bet del pel
no. Tu iszdavei Szetono, tai]) 
kaip Szetonas mane.

Per ji atėjo ant svieto Iszda
vyste, o per tave ji tenai susi- 
drutino.

Turiu tave apdovanoti, bet 
toji dovana bus tau kartu ir 
bausme.

Tu troszkai .Szetono valdžios. 
Asz tau duosiu valdžia baisia, 
kuri bus visam svietui ir tau 
paežiai pasibaisėtina. Pasilik
si aniuolu, bet svietas tavęs ne- 
apkens, kaip piktos, dvasios. 
Tavo žodžiai pagimdė mano 
pirmutini rūstumą, taigi buk 
dabar mano rūstumo pasiunti
niu ir inrankiu! Esi laisva, nes 
eisi ant žemes ir tenai draugau
si su Szetonu. Jis ant žemes nu
vijo grieka ir prasikaltima, tu 
mmeszi už griekus bausme: 
Smerti!

Tegul kiekvienas, kas pama
to tavo eisybe, iszbalsta isz bai
mes ir gėdos, ir tegul žino, kad 
jo valanda iszntusze ir laikas 
pasiskubinti ir susivienyti su 
manim, amžina sumene!

Lėk ant tos žemes, mano piu- 
: tęs pjautuve! Lek in svietą 
smerties a-niuole! GALAS.

Pirkie U. S. Bonus

Buy U.S. Savings Bonds 
i REGULARLY

Turime daug tokiu, 
Kurie sarmatinasi būti 

Lietuvais, 
O nori pasirodyt, 
Kad jie kitu tautu 

žmones,
Kaip tai Anglais.

Asz viena toki 
pažinojau,

Ir tuojaus supratau, 
Jok tokiam proto 

trumpa, 
Ir kili net nuo 

burdo pavaro, 
Girdei kad sziandien 

pas Italus gyvena, 
Taigi, kam galvotis 

apie toki, 
Tuszczia jo,

Apie toki bus gana!
* * *

Kur ten mieste Pennsylvanijoje 
Kur daugelis musu 

tautos apsigyveno, 
Nesenei in ten “DP’s” 

pribuvo, 
Ant ju garbes baliukas 

atsibuvo.- 
Daug gužutes iszgere, 

Isz kur ten kėlės 
bonkas guzutes pirko, 

Bet kas ten toliaus 
buvo, 

Nesakysiu, veluk ant 
toliaus pasiliksiu.

*1*

Buvo tai varduves
vienos,

Del Magdutes parte 
parengtas,

Visi gere guzutes
su džindžerales, 

ovijosi kanuolinksmiause, 
Kokis tai vyrukas, 

Pradėjo kibt prie kitu,

Nuo 1887 Tukstancziai Naudojo 
szi Garsu Skilvio Tonika Medici
na Kovojant su Užkietėjimu ir Jo 
Skaudėjimo!
Senesnieji žmones isz patyrimo žino greita szvelnia 

veikimą “Trinerio Kartaus Vyno. Jie žino kad sz< 
moksliszka sujungimas paezios Gamtos szaknu, au
galu ir botanikalu, tuoj imasi darbo iszjudinti užsi- 
kimszusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudė
jimus, nervingumą, suirusi skilvi, nevirszkinima, ga- 
sus ir iszputima, taipgi nemige ir stoka apetito, kai 
szios negeroves paeina nuo užkietėjimo. Nereikalin
ga kentėti be reikalo, nereikia naudoti asztriu vidu
riu valytojų ar liuosuotoju. Tik 
lai jo skanus, užkietejima liuosuo-

ntis veiksnys pradeda jumyse savo darba. (Pastaba: 
galite gauti Triner’s savo artimoje krautuvėj,

Jos.
jums

gaukit sziandieh
bonka Triner’s ir 
a 
Jei ne 
atsiusk $1.50, su tos krautuves adresu mums 
Triner Co^p., 4053 W. Fillmore, Chicago, i 
tuoj bus pasiusta didele 18 oz. bonka Trinerio, apmo
kėtu pasztu.).

Triner’s Bitter Wine

Vyrukui kaili iszpere, 
In kita kambarį 

insitrauke,
■ O kad davė,

Paskui duris atidarė, 
Ir ta vyruką staeziai

O asz, turiu apsiženyt, 
Visai su svetima 

moteriai
Asz sakau, 

Durnas tas Mikas 
ir gana.

Gud Bai.

Czionais telegrama 
perskaitysiu, 

Kokia, asz aplaikiau: 
Ana diena Mikas 

Pikaitis, 
Ketino apsivesti su

Meri Na is, 
Szitas vyrelis paskutina 

diena, 
Pabijojo ir pradėjo 

verkti.
O jam tėvas pasakė:

O tu kreizi, 
Ko tu verki, ko 

bi jei ?
Juk tau nieko 

pikto atsitiko! 
Žiūrėk ant manės,

Juk asz boba 
pacimiau, %

Ir nieko man
■ neatsitiko.
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arba pradžia 
SKAITYMO

Tai kas kitas,

apsiženijo,
Tai apsiženijai su 

mano motina,

Dideles Nyksztnku Vestuves

Czia tikros suaugusiu 
žmonių vestuves, nors iszro- 
do kad tai butu du mažu- 
cziai. Szia porelė • sudaro 
Sandrina Gazzano, keturios 
deszinits metu amžiaus, kuri 
yra trisdeszimts septynių co
liu didumo, ir juos jaunikiu 
Eddy Kozlicki, kuris yra 
trisdeszimts devynių coliii

didumo. Pomerge yra jauni
kio sesuo, Betty Kozlicki, 
kuri stovi su Frank Woods. 
Pralotas, Monsignoras Will
iam Barry szita žemo ūgio 
porele apženijo. Nuotaka 
Sandrina pareina isz Pisa 
miesto, Italijoje, o jos jauni
kis pareina isz Wilkes-Barre, 
Pennsylvania.
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•’SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines
— Petnyczioj suėjo 40 motu 

kai uždetojas “Saules” a. a. 
Dominikas T. Boczkauskas ap
leido szi svietą; mirdamas Va- 
sario (Feb.) 25-ta diena 1909 
metuose.

invyko Petnyczioj, su Szv. Mi- 
szioinis Saldž. J. Szirdies 'baž- 
nyezioje 9-ta. valanda ir palai
dota in parapijos kapines.

Žiema Floridoje

-7 Vasaris jau baigėsi.
— Utariiinke pripuola pir

ma diena Kovo — March.
— Sekantieji angliakasyk- 

los mokės savo darbininkams: 
Petnyczioj, Vasario 25 diena: 
Lo'cust Coal Co., ir Continen
tal; Subatoje: Gilberton, Ger
mantown, Midvalley, Ham
mond, Kohinoor, Packer Nr. 5, 
Buck Run, Repplier ir Mam
moth.

Minersville, Pa..— Laidotu
ves a. a. Onos Bulatienes isz 
Pottsvilles, invyko Pancdelyje 
su apiegomis Szv. Prancisz’kaus 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte ir. 
kūnas likos palaidotas in para
pijos kapines. Graborius Vin
cas P. Bartaiszius laidojo.

-— Petnyczioj pripuola Szv. 
yaburgo.

— Mahanoy City Socialisz- 
ko Kliubo Bankietas invyko 
Ketverge, Elk’s svetainėje. 
Bankietas prasidėjo 9-ta valan
da vakare. Gerai žinomas Nich
olas Smith isz New York mies
to, kuris dirba del valdžios tu- 
rejo prakalba apie Korea.

*— Subatoj Szv. Nestoro.
Matas Urbonas nuo 423 

W. Centre Uly., likos priimtas 
in Ashland ligonbute del gydy
mo, o Jonas Vaitkus nuo 618 
;W. South Uly., ana diena su
grąžo isz Ashland ligonbute, 
jausdamas daug sveikesnis.

—• Kita Sanvaite: Nedelioj 
-pripuola Szv. Leandro; Pane- 
jdelyje Szv. Romano; Utariiinke 
pripuola pirma diena Kovo, 
Mareli, taipgi Szveilto Albino, 
iszįs menesis paszvenstas del 
Szvento Juozapo. Ūkininku 
priežodžiai: Drėgnas Kovas, tai 
ūkininko skausmas. Jeigu Ku- 
negundos dienoje perkunyje 
-griauja reiks tankiai pirsztines 
užsimauti. Jeigu szitam mene
syje erycziai szokineja, tai at- 
einaneziame menesyje tvarte 
bliaus; Seredoj Pelenu Diena, 
yra pirmoji Gavėnios diena; 
Ketverge Szv. Kuncgundos; 
Petnyczios Szv. Kazimiero, 
taipgi ta diena 1863 metuose 
Lietuviai paleisti isz baudžia
vos; Subatoj Szv. Adriana.

Philadelphia, Pa. — Nedelioj 
Vasario (Fe'b.) 20-ta diena, in- 
vyko SzVento Andriejaus Pa
rapijos 25 metu Sukakties Pa
minėjimas Geri). Klebonas Ku
nigas J. J. Czepukaitis 11-ta 
valanda ryte atlaike Isz'kihniu- 
gas Miszias, o vakare 6-ta va
landa, invyko Bankietas Ar
mory svetainėje, kuriame da
lyvavo apie 1,000 žmonių. Sve- 
cziu tarpe 'buvo atvykęs Pralo
tas J. Balkonas isz Brooklyn, 
N. Y., ir visi apylinkes klebo
nai ir vikarai. Vakara vede 
Gerb. Kun. J. J. Bagdonas isz 
Girardville, Pa. Kalbas pasakė 
Pralotas J. Balkonas, teisėjas 
Boyle. Visiems dėkoja Klebo
nas J. Czepukaitis. Programa 
atliko parapijos choras. Po va
karienes buvo szokiai.

Kai Californijos žmones 
szalti kenczia ir isz sniego 
pugu iszsikasa, Floridos 
žmones szildosi in šaulyje ir 
nugaras kepinasi prie mariu 
kranto.

Szita gražuole, Nevada 
Smith, parodo kaip apeisi
mai, orincziai dabar auga ir 
nuoksta Floridoje, kai visur 
kitur žmones už pecziaus tu
pi.

Tie, kurie turi pinigu kas 
metai važiuoja in Florida, 
žiema praleisti. Bet sziais 
metais visi biznieriai Flori
doje nusiskundžia kad net ir 
bagocziai ima savo skatikus 
skaitytis ir visai mažai to sa
vo turtelio tenai palieka.

I szavos žmones taip drąsiai pa- ,metu amžiaus vyrukas isz Bal- szalta kalėjimo kambarį uždą- SANDELIS KNYGŲ 
stojo Naciame ir Hitleriui ke- timore, Md. Tie lakūnai gyve- re per trisdeszimts valandų/ ir ŽOLIŲ 
lia, Sovietu armijos nestojo no Absecon, N. J., ir jie turėjo paskui ji paleido ir jam insake 
jiems in pagelba, nors jos buvo po vaikucziu. 
tik keletą myliu nuo to miesto, 

komunistai sten.
kai buvo iszgainioti, iszžudyti GIASI DERINTIS SU 
vien tik už tai kad Sovietai no
rėjo kad taip butu ir nestojo in 
pagelba, nors jie buvo pasiža
dėję Lenkams padėti. Visi Len
kai žino, kad vien tik Sovietu 
Rusijai ir Raudonajai Armijai 
dėkui kad sziandien visa Var- 
szava yra griuvėsiu ir liekanų ^na Szventam Tėvui ir visai 
miestas. Kataliku Bažnycziai pilna lais-

ve tikėjimo bažnycziose, priža
da priverstinai tikėjimo mokin
ti mokyklose ir dar prižada vi-

NEPATINKA KINIJOS šiem kunigams ir dvasiszkijai

KATALIKAIS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prieszinosi.)
Komunistai net ir dabar siu-

RUSIJAI

KOMUNISTAI mokėti algas.
Vienatine kliūtis, Komunis 

tai sako, szitam gražiam susi
taikinimui buvo Kardinolas 
Mindszenty. O dabar tas Kar
dinolas Mindszenty yra paba
lintas.

I - Aukso altorukas, maldų knyga grąžais
kad jis niekam nieko nesakytu, celuloidos virszais paveiksluotos mi- 
jeigu nenori dar daugiau gauti. sziu maldos aiszkus drukas Tilžės sp-

Pas kltUS klebonus, knygute 75c. Ramybes Szaltin;s
nistai atėjo in klebonijas ir vi- su daugeliu visokiu reikalingiausiu 
SUS perspėjo, kad jie tylėtu, ir'maldų panaszi knyga in senovės Szal- 

. . . .. tini, stambus drukas gera knyga del
visiems patarė, kad jeigu jiems seneįsniu kurie slabnai mato $4.00; 
ju sveikata ir gyvastis brangi,'Gyvenimas Szventuju per visus me- 

. .. , . . • . . . |tus su daug., paveiksliu $4.25; Fran- :tai jie kuo greičiausiai prisi-|cljos apie ^ puslapiu,
T.aszys prie Komunistu Parti- ir ezion nėra kokios baiikos, tik tikri 

stebuklai, patvirtyti j>er Szv. sostą,
J ’ istiprais virszais $3.75. Evangelija

knyga per visus melus $3.25. Biblija 
'svietiszka, su 379 paveikslais, su ap
skaitymu $2.25. Biblija, tai yra visas 
jSzventas rasztas apie 1100 puslapiu, 
stiprais virszais $3.50: Angliszkai ir ’ 
Lietuviškas žodynas stiprais virszais 

; $3.10.Ancikristas ir Komunizmas 35c 
Kaip tapti amerikos piliecziu 25c.

Į Pranaszystes apie svieto pabaiga ir 
ancikristo gimimą $1.25. Gudrus pie- 

Įmenukas graži pasaka 25c. Juoku ve
ržimas juokingi skaitymai 35c. Saviž- 
r'olas didelis stukorus 50c. Raktas in

SOVIETAI PIKTAI 
UŽSIGINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) ■

PALESTINAS.—Žinios pra
nesza kad sutartis likos pada
rytas tarpe Israelio ir Egipto, 
kad užbaigt Palestinos Kara.

NORVEGAI STOJA 
IN ATLANTIKO 

SUTARTI

Nepaiso Ir Nebijo So-
vietų Rusijos 

Grasinimu

gadynėje jau negalima pasi
rinkti ar stosi in kara ar ne. 
Butu buvę daug geriau ir ki
toms tautoms butu labiau pa
tikę jeigu Amerika butu pasi
žadėjus staeziai in kara stoti už 
ta tos sutarties tauta kuria 
koks prieszas užpultu. Nes 
taip mes darysime ar mes nori
me ar ne. Szitoks nusistatymas 
visus Sovietus iszgazdintu.

Derybos eina Washingtone 
su Amerikos Sekretoriumi Ac
heson, ir matyti kad Norvigija 
stos su mumis priesz Rusija. 
Tai labai drąsus žingsnis.

Shenandoah, Pa. — Mykolas 
Lukasz, nuo 505 W. Penu Uly., 

. puldamas tropais žemyn in 
skiepą savo namuose, likos su
žeistas in galva ir randasi Lo
cust Mt. ligonbute.

— Feliksas Grabitskas, nuo 
229 W. Lloyd Ulyczios, likos 
sužeistas in kaire szona, Packer 
Nr. 2 kasykloje. Gydosi Locust 
Mt. ligonbute.

— Edvardas Czuskavrczia, 
25 metu senumo nuo 316 N. Jar- 
din Uly., mieste, ir William G. 
Bloss, 25 metu senumo, nuo 104 
E. Centre Uly., likos suareszta- 
voti ir sziandien jie randasi 
Pottsville kalėjime už pavogi
mą troka prigulintis prie Gil
bert L. Shuey, nuo 11 So. 11-tos 
ulyczios, Ashlando.

WASHINGTON, D. C. — 
Vienas labai augsztoje ir atsa- 
komingoje vietoje Washingto
ne žmogus pranesza laikraszti
ninkams, kad Amerika jau yra 
pasižadėjus, kad ji nieko ne
lauktu, bet statu in talka, jeigu 
viena isz Atlantiko sutarties 
tautu butu Sovietu Rusijos už
pulta.

Tikri žodžiai to pasižadėjimo 
dar neiszejo isz Washingtono, ■ 
bet jau dabar aiszku, kad tie žo-: 
džiai bus asztrus ir aiszkus ir 
kad jai Rusijai baisiai nepatiks 
nes jie jau dabar labai patinka 
Norvegijos atstovams.

Oslo mieste Užsienio Minis-1 
teris Halvard M. Lange jau 
vieszai yra paskelbęs kad Nor-i 
vegija savo likimą paveda tai. 
Atlantiko sutareziai. Szitoks

DIEVE DUOK MUMS
LAISVE

Girardville, Pa. — Pereita 
sanvaite, pone V. Levutis, nuo 
Second Ulyczios, turėjo opera
ciją. Pottsville ligonbute.

New Philadelphia, Pa. — Po
nia Marcela Ackelaitiene, kuri 
kitados gyveno Minersville ir 
New Philadelphia miestuose, 
numirė savo namuose Staten 
Island, N. Y. Velione prigulėjo 
prie Saldž. J. Szirdies parapi
jos New Philadelphijoje. Pali
ko keletą vaikus. Laidotuves

pitalistu skriaudžiami.
Jis nepaaiszkino, kodėl Ru 

sijos darbininkai net savo gy-, laiminga gyvenimą $1. Nauja didele 
vasti paaukoja besistengdami;50'?“ *"•«* pba,as w?“ r J ° J rodykle 15c. Saules ratas ir jos visos
ISZbegti isz Rusijos ir atvykti i planetos su keliais pabriežimais, as- 
in Amerika, ir kodėl nei vienas'tronomiszka mokslo knyga 75c. Ragi- 
. , , . . , , 'nis grąžos žiemiszkos pasagos 35c.
Amerikos darbininkas nebega Dainų.knyga apie 120 gražausiu dai
lu ta kraszta, kur darbininkai nu 75c. Girtuokliu gyvenimas, mirtis 

taip, anot jo gražiai gyvena. įir. laidotuves su paveikslais 30c. Nebi
jok mirties, nes isz jos nepabėgsi su 

; paveikslais 60c. Lietuviszka gaspadi- 
Jne su apie 450 geriausiu receptu$1.25 

; Smakas ir galežinis vyras 25c. Leng- 
) vas būdas iszmokt angliszkos kalbos 
i be kito pagelbos 35c. Sveikata ligo
niams apraszo, apie 350 visokiu vais
tą žolių 25c. Istorija seno ir naujo tęs 
tamento 25c. Karves ir nauda ir geru 
suru padarimas, su paveikslais 25c. 
Didysis. Lalio Žodynas drūtais apda
rais apie 1300 puslapiu $15.00. Pekla 
kur ji yra ir kokius prasikaltėlius ten 
ima ir kankina, su paveikslais kanki
nimo in rankiu 35c. Praloto Olszaus- 

iko darbai ir užmokestis už gerus dar
bus 30c. Paparczio žiedas, kaip isz ro
do ir kada ir kur gali ji surasti 25c.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Visokios žoles yra is pakelius su nu
rodymais nuo ko ir kaip vartuoti. Nuo 
nervu sugedimo, iszgasczio, galvos ir 

trisde- sPrando skaudėjimo, ausyse užejimo, 
. v. - , |bemieges, suklajojimu ir visokios nėr

Szito Žmogaus raportas pa- szimts metu amžiaus. Jos hu-įvu suirutes, szita arbata tai yra vie- 
rodo kad tarp keturios ir pen- nas buvo vienuolikta sykiu su- nas isz geriausiu vaistu nuo virs mi- 
Mos deszimts Protestonu kuni-i badytas.'*' j“?“ ‘f“-

del mažių vaiku nuo iszgasczio ir be- 
gužiu, klebonu buvo suaresz- Policija sako kad szita žmog- mieges 85c. Nuo kosulio, dusulio, mai- 
tuota 1948 metuose. Jie yra isz žudyste labai panaszi in kita, nu astmos’ J)alen^ina atkoseti ir va- 

i Suvienytu Evangelistu tikeji- kada trisdeszimts metu amž., goc. Nuo sauso kosulio, Bronkaitis ir 
mo. Mona McBride buvo nudurta ir visokiu užsenejusiu Bronkaicziu 75c.

Tik kelios sanvaites atgal tai subadyta kitame vieszbutyje, 
Komunistiszka valdžia paskel- tik kelios durys nuo szito. Jos iiges ir kepenų ligos 75c. Vyriszkumo 

be, kad penkiolika dvasiszkijos nužudytojas niekados nebuvo u
virszininku yra suimta ir sua- sugautas. Szitokiu žmogžudys-$1.25. Palangos Trajanka del arielkos 
resztuota. ežiu labai daug dabar atsitinka 75c- Nesisziapyk lovoj bemiegant 60c

Szitie dvasiszkiai yra taip vieszbucziuose, ir policija viso"jNuo sunkiu ir nelaikiniu menesi 75c.

Moskva, Rusija. — Kremlino 
valdovams dabar nepatinka 
Kinijos Komunistu pergale, 
nes jie nujauezia, kad tie Kini
jos Komunistai per daug nuvei
kia patys be Rusijos pagelbos. 
Moskvos didžiūnai dabar bijo
si kad tie Kinijos Komunistai 
jausis per galingi ir neklausys 
insakymu isz Moskvos, nes jie 
patys, be Rusijos pagelbos da- Laikrasztininku centrui buvo 
bar užkariauja visa Kinija., praneszta kad visiszkas Protes- 
tikejosi kad Kinijos Komunis- |Onu persekiojimas Bulgarijoje 
tai praszysis paglbos isz Rusi- prasidėjo jau metai atgal. Szi- 
jos. Stalinui ir visam Kremli-, įas žinias laikrasztininkams in- 
nui dabar yra baime, kad Kini-į teike vienas žmogus kuris ka 
jos Komunistai gali pasistoti,: parvažiavo isz Europos. Jis 
taip kaip Yugoslavijos vadas) praszo laikrasztininku neskelb- 
Tito pasistojo priesz Rusija.

PROTESTONAI
PERSEKIOJAMI
NEW YORK, N. Y

MOTERISZKE
NUDURTA MAŽAME

VIESZBUTYJE
COLUMBUS, OHIO, — Mo- 

teriszke buvo ant smert suba
dyta ir nudurta mažame viesz- 
butyje, hotelyje, szitame mies
te. Josios nužudytojas pabėgo, 
kai vienas vieszbuczio patar- Ąpje razbaininkus ir žudynes 35c. 
nautojas priėjo prie tos mote-

VARSZAVA, LENKIJA. — 
, Daugiau negu penkios deszimts 
tukstaneziu Lenku susirinko 
iszkilmingai priimti ir pasvei
kinti savo nauja Dvasios Vada, 
Daktara Stefan Wyszynski, 
Arkivyskupą. Žmones susirin
ko prie Katedros ir pasiklausė 
savo Vyskupo Zygmunt Choro- 
majiski, kai jis vieszai pareisz- 
ke kad dvasiszkija ir visa Baž- 
nyczia pasirengus isz vieno 
dirbti su valdžia, bet tuo pa
ežiu sykiu jis visiems valdinin
kams davė žinoti, kad dvasisz- 

J kija ir Bažnyczia isz pat pasku- 
tinuju kovos del savo laisves ir 

nuštot’piiaš'^ tuo patsykiu 
drąsus ir reikszmingas nes Nor
vegams gresia Rusijos pavojus .. , . ,
prie pat rubežiaus. '• partl]03’ bet sav0 dvaslni dar'

Vienas atstovas, kuris praszo) ba dirba ir var0 visam kra3z’ 
kad mes jo vardo neskelbtume'tuI' neP“sant partijų.
sako, kad Norvegijos tauta jau Susirinkę Lenkai pareiszke 
yra nusistaezius pasiprieszinti savo jausmus užtraukdami į 
ir nepasiduoti jeigu koks prie- gie°me- Dievas del Lenki-; 
szas ja užsipultu. Norvegams j°S- Szitoje giesmėje randasi 
jokio kito prieszo nėra kaip tik žodžiai: Dieve Palaikyk Len- 
Sovietu Rusija. ‘ kij°s laisve!” Lenkai vietoje,

Anglijos atstovams baisiai tu žodžiu pridėjo savo jausmus! to, kai ju kariszkas eroplanas 
nepatinka Amerikos nusistaty- *r žodžius, giedodami: 
mas. Amerikos atstovai sutin- Sugrąžyk mums Laisve!
ka prie tos sutarties prisidėti Vyskupas per savo pamoks-, 
tik su szita sanlyga: Kad Ame- ^a pasakė kad Katalikai turi

Vyskupas sako kad Bažny- 
czia nepripažinsta nei vienos

ti nei jo vardo, nei szaltiniu, isz 
kur tos žinios pareina. Tokis

D D IV C 7 paskelbimas butu labai pavo- riszkes kambario. Nužudytos)
i K 1 1S □ L jingas tiems kurie dabar tame moteriszkes vardas buvo Es-

KOMUNISTUS kraszte gyvena. ther Seibert Mason,

VENGRIJOJEv
ISZ VENGRIJOS. — Nors 

Vengrijos valdžia yra visiszkai 
Komunistiszka, bet žmones nė
ra Komunistai ir jie laikas nuo 
laiko parodo savo pasiprieszi-į 
nima priesz savo valdininkus.

Kai Budapeszte iszkilo strai- 
kos viename fabrike kur mote
rys dirba, jos spiegdamos susi
kirto su valdžios policijantais 
ir szukuojo, kad jos greieziau 
savo vaikus pasmaugs negu 
jos užaugins, kad jie Komunis
tams tarnautu.

Szesios deszimts tu straiki- 
nikiu buvo suaresztuota ir val
džia iszleido instatyma, kad fa
brikantams nuo szito laiko ne
valia pasisamdyti moterių del 
darbo.

Tie kurie buvo toje vietoje 
kur tos moterys susikirto su 
Komuhistiszkos valdžios poli- 
cijantams, buvo valdžios suim
ti ir visiems jiems buvo insaky
ta, kad jiems nevalia nei žodžio 
apie ta susikirtima iszsižioti. 
Tai mat tokia yra laisve su Ko
munistais !

pat kaltinami, kaip ir Kataliku niis galiomis stengiasi susekti Ramunėlių svaras $1.75. Liepos žiedu 
Kardinolas Mindszenty: už sa- ta žmogžudį ar tos žmogžu- Pinigus liuskit per moni-orderi ar

DU ŽUVO LAIVYNO
BOMBERYJE

vo kraszto iszdavima ir sznipi- 
nejima ir susidedima su Ameri
ka.

Metai atgal jau buvo visiems 
Komunistiszkiems valdinin
kams insakyta suaresztuoti vi
sus dvasinius vadus, nes tie va
dai “griauna valdžios pama
tus.’’

Vasario menesyje keli klebo
nai susirinko pasitarti kaip bu
vo j u paprotys. Jie buvo gave 
isz armijos pavelinima szita sa
vo maža susirinkimėli laikyti. 
Po to susirinkimo septyni isz iu 
iszvažiavo in apylinkes parapi
jas pamokslus sakyti. Ant ry
tojaus, apie deszimta valanda 
visi buvo suimti ir suaresztuo- 
ti. Jiems buvo pasakyta kadį 
nei vienas isz ju neturėjo pave-

 linimo važiuoti po parapijos.
MACON, GEORGIA. — Du| Kita diena vienas garsus ir 

Laiyn.o lakūnai isz Atlantic Užkalbus kunigužis buvo su
eity, N. J., žuvo netoli nuo Oc- aresztuotas. Jo žmona iki sziaiĮ 
mulgee upes, prie Macon mies

džius..

Laimingas Lakunas

per C.O.D., bet nepamirszkite kiek 
dadeti del prisiuntimo kasztu.

M. ŽUKAITIS.
336 Dean St., Spencerport, N. Y.

rsr sieniniai

KALENDORIAI
1949 M.

¥

Steve Wittman, isz Os- 
kosh, Wisconsin, linksmai 
visus sveikina ir visiems ro
do savo grobi, savo laimėji
mo ženklą, kuri jis užsitarna
vo in Miama miestą, kur visi 
Amerikiecziai lakūnai stojo 
in lenktynes pažiūrėti kuris 
yra drąsiausias ir geriausias.

I 15 coliu ploczio x 23* col. 
ilgio., Po 35c, arba 4 ui H 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO„ 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A. *

s
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Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paozta 
20 centai. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

rika pasižadės stoti in talka, 
bet ne in kara, jeigu karas isz- 
kiltu. Szitoks nusistatymas 
buvo musu Konregso ir Senato 
sutvarkytas. Mums iszrodo, 
kad ežia ir Senatas ir Kongre
sas suklydo, nes dabar, szioje

Dieve,' bomberis nukrito isz padangių 
” | nakczia. Jiedu skrido ta nau-

ja eroplana isztirti ir pasimo
kinti kaip ji vairuoti nakczia.

Komandorius Jos. A. Ruddy 
pranesza kad žuvusieji buvo! 
Leitenantas Komandorius R.

palaikyti savo Katalikiszkus 
namus, savo Katalikiszkas mo
kyklas ir savo Bažnyczias, ne j 
vien tik namie, bet ir armijoje D. Bonnell, trisdeszimts trijų 
ir net kalėjimuose, į metu amžiaus isz Frankfurt,

Vyskupas staeziai nepasakej Kansas, ir Leitenantas P. G.
bet visi prisiminė kad kai Var-! Williams, dvideszimts keturiu’

dienai nežino kur jis yra, nei 
nežino ar jis gyvas ar ne.

Kitas kunigužis atvažiavo in steve Wittman tas lenktynes 
viena parapija pasakyti pa- iaimejo.
mokslą. J am ten kariszka vai-  
džia pasakė, kad jam nevalia
pamokslas sakyti be pavėlini- ka inusu Iszganytojaus Jezuso 
mo isz valdžios. Tas kunigužis Ki-istuso, peraszyta i 
nuėjo in valdžios ofisus ir pa- matos ,.astos g.raįe musu iszga. 
prasze tokio pavelinimo. Ten llytoja,Us Jeruzolime. 10c.
jis buvo suimtas ir intartas kai
po savo kraszto iszdavikas. Ji 
baisiai apmusze, apdaužė ir in!

No. 198 Gromata arba Mu-j

isz gro-

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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