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Baisus Gaisras Quebec
★

Isz Amerikos
TRUMANAS SU

PRAKALBOMIS

Sako Apie Politika
Nekalbės

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas su sa
vo palydovais iszvažiavo ant 
szesziu tukstaneziu myliu ke
liones. Jis sustoja miestuose ir 
miesteliuose ir visur visiems 
aiszkinasi kad ežia nėra poli- 
tiszka kelione ir kad jis apie 
politika visai nekalbės. Bet iki 
sziol jis apie nieką kita kaip 
tik apie politika kalba.

Su juo važiuoja jo žmona ir 
duktė.

Visos szitos keliones priežas-i 
te yra pakriksztyti ta dideli 
Grand Coulee prūdą ant Co
lumbia upes Vaszington vals
tijoje.

Bet szita Grand Coulee prū
dą Prezidentas Rooseveltas sy
ki jau pakriksztijo, ir Truma
nas jau syki pakrikszcijo, ir 
dabar jis antra syki tenai su 
tuo paežiu tikslu važiuoja.

Trumanas turėjo kokia nors 
priežaste iszrasti, kad jis su vi-’ 
sais savo palydovais galėtu to-
kia brangia kelione atlikti vi-; , 
sai už dyka, kad mes su savo AlVlUviALl/lo 
taksomis visus kasztus padeng- NUŽUDYT YS
tume.

Mat kai Prezidentas važiuo- ,.
ja politikuodamas, jis turi su Policijanto Nužudyto 
savo pinigais kasztus padengti, NuSZHUtUS
bet kai važiuoja su valdžios, 
reikalais tai mes už viską už
mokame.

Praeitais metais mes su savo 
taksomis užmokėjome net tris 
szimtus ir dvideszimts penkis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

M LAISVES VARPAS M' 
Vajus Eina Del Valdžios Bonu Pirkimo

Lois McCullough, duktė 
Nepriklausomybes Sales pri
žiūrėtojo, atidengia viena isz 
penkios deszimts dvieju 
Laisves Varpu, kurie buvo 
padaryti ir nulieti kaip ir 
tas pirmutinis Laisves Var
pas. Szitos iszkilmes buvo 
Vaszingtone.

Szitie Laisves Varpai bu

vo rodomi kiekvienoje Ame
rikos valstijoje, kai žmones 
bus raginami pirktis Ameri
kos Bonu. Vajus tesis nuo 
Gegužio (May) penkioliktos 
dienos, iki Liepos (July) 
ketvirtos dienos.

Otalsis szito vajaus yra 
“Taupink del Savo Nepri
klausomybes.”

PALEIDŽIA DU Amerikiecziai Pa-
A ^“skandino Sovietu
Amerikiecziai Lakūnai e

p • jr • • • • Submarina
Menesius Kinijoje

i

y

HONGKONG, KINIJA.
Du Amerikiecziai lakūnai da
bar yra paleidžiami po asztuo
niolikos menesiu nelaisvės. Ko- 
munistiszkas radijas isz Pe
king taip praneza. Tiedu lakū
nai yra William C. Smith, isz 
Long Beach, California ir El
mer S. Bender isz Cincinnatti 
ir Chics gos. Vyrukai buvo din
ge nuo Spalio devynioliktos, 
1948 metu, kai jųdviejų mažas 
eroplanas nesugryžo isz trum
pos keliones.

Amerikos Taryba buvo pa
siuntus daug protesto ir pa
reikalavimo laiszku, bet Komu
nistai nieko nebuvo atsake in 
tuos pareikalavimus. Komunis
tai sako kad tiedu lakūnai szni- 
pinejo ir rinko kariszku žinių. 
Du kiti lakūnai yra tu Kinijos 
Komunistu belaisviai.

Traukinys Nusiverte, 82 Žmones 
Žuvo Indijoje; Gaisras Padare 
Dvideszimts Milijonu Doleriu 
Iszkados Rimouski, Quebec; Tė
vas Užmusze Savo Trijų Mene

siu Sūneli Camden, N. J.
KARAS SU RIMOUSKI, QUEBEC. — Vejas ir vie-

SOVIETAIS sUĮos prisidėjo prie baisaus gaisro kuris 
Washington, d. c. — isztiko miestą ant St. Lawrence upes kran- 

omo to- Daugiau ne-b du tukstaneziai žmonių 
valstijos sako kad nors karas neteko SSVO Iiamil, 11 iszkados yra pada- 
su Sovietais dar vieszai nepa
skelbtas, bet kad Amerika jau 
yra su kariszkais ginklais susi- 
kirtus su Sovietu Rusija.

Jis sako kad jis tikrai žino 
kad neseniai Amerikos karisz- 
kas laivas paskandino viena 
labai greita ir naujausi Sovietu 
submarina, povandenini laiva 

i Pacifiko vandenyse.
Jis sako kad Amerikos Tary

ba ir Karo Sztabas apie tai nie
ko nesako, nes nenori kad So
vietai dažinotu kaip Amerikos 
Laivynas gali ir moka susekti 
tuos naujausius mados povan
deninius laivus.

Isz to iszrodo kad Amerika, je; keturios moterys žuvo kai du automo- 
veda kitoki slapta kara negu 
Sovietai. Kai Sovietai paszove 
viena Amerikos eroplana jie vi
siems pranesze ir pasigyrė. Bet 
kai Amerika paskandino viena 
Sovietu Submarina, tai Ameri
kos Taryta nutylėjo ir Ameri
kos Karo Sztabas visiszkai už
sigynė.

Kcngresmonas Stephen M.
Young sako kad ne už ilgo mes 
dar daugiau iszgirsime apie ta 
jau pradėta, nors vieszai nepa
skelbta kara su Sovietais.

ryta už daugiau negu dvideszimts milijonu 
Dar negalima pilnu žinių gauti, 

bet jau dabar žinoma kad deszimts žmo
nių žuvo ir apie penkios deszimts sužeista.

Ugniagesiai isz visu apylinkes miestu 
darbavosi per diena ir nakti, kol galėjo ta 
gaisra suvaldyti. »

Sudege du vieszbucziai - koteliai, ligoni
ne, teatras ir seminarija/

Keturi vaikucziai prigėrė Rimouski upe-

Komunistai sako -kad Ben
der ir Smith isz pradžios visko 
užsigynė ir visai nenorėjo nei 
szneketi su Komunistais,
paskui, kai jiedu pamate kaip 
maloniai ir mandagiai Komu
nistai pasielgia su savo be
laisviais, jiedu prie visko pri
sipažino. Ar nors taip Komu
nistai aiszkina.

pradėjo dirbti tame sztore. Ki-Į 
ti policijantai apsigyveno in to 
sztcrninko sztora, o dar kiti 
automobiliuose lauke prie szto- 
ro.

Apie vienuolikta valanda va-’ 
kare tas žmogžudis, razbainin
kas pasirodė. Policijantai pa
leido savo automobiliu szvie-. 
sas ant jo ir suszuko jam su
stoti. Jis iszsitrauke revolveri 
ir pradėjo szaudyti in polici- 
jantus. Policijantai jam atsake 
su savo revolveriais ir jis su
smuko ant ulyczios, su kulka 
kaktoje. Jis pasimirė ligoninė
je, visai neatgavęs sąmones.

Razbaininkas buvo dažino- 
jes kad szitas sztorninkas Su- 
tatemis daro biznio apie de
szimts tukstaneziu doleriu, 
už tai jis ketino ji apvogti 
paskui pabėgti.

SHIPPENSBURG, PA. — 
Albert Nicholas Gnatz, penkios 
deszimts penkių metu amžiaus 
buvęs kalinys, pasimirė Cham
bersburg ligoninėje, apie szim- 
ta valandų nuo to laiko kada 
jis buvo nuszoves jauna polici- 
janta Philadelphia, Pa.

Policijantai nesitikėjo kad 
bus taip lengva ta žmogžudį 
pagauti, bet jis, rodos taip bu
vo insidrasines kad jis nepaisė 
kad dvieju valstijų policijantai 
jo jieszko su nusistatymu ji gy
va nepaimti, bet nudėti kai tik 
jie ji užmatys.

Jo draugas Robert W. Tay
lor, 34 metu senumo, buvo su
imtas ir jis prisipažino kad jie
du ketino sztorninka in Ship
pensburg miesteli apvogti. Po
licijantai nesitikėjo, kad po to 
policijanto nuszovimo tas raz- 

no, ji greitai ji nusinesze in baininkas iszdrystu ta sztora 
Cooper ligonine, kur Daktarai apvogti,, bet jie vistiek pasi
jai pasakė kad jos sūnelis jau renge tenai ir jo lauke.

Policijantai ta sztorninka ranku automobiliu pardavėjas 
ta Frank Cressler su jo žmona isz- pasimirė ir penkios deszimts 

siuntė visai isz miesto pas savo metu amžiaus Daniel Nea-ry 
sunu kuris mokinasi Kariszko- kostumeris buvo ant smert nu- 

, kai vienas augsztas 
Paskui vienas policijantas, ku- razbaininkas norėjo juodu ap-

TĖVAS INTARTAS

CAMDEN, N. J. — James C. 
Fricker, asztuoniolikos metu 
amžiaus tėvas buvo policijos 
suimtas ir suaresztuotas. Jis 
yra intartas už nužudinima 
savo trijų menesiu sūnelio. Jis 
policijantams prisipažino kad 
jis su savo kumsztimi apdaužė 
ta mažuti, už tai kad tas mažu
tis verke.

Motina kiek vėliau parėjo ir 
padavė savo šuneliui pieno 
bonkute. Kai ji pamate kad sū
nelis jau nebegali gerti to pie-

ir
ir

DU NUSZAUTI,

Norėjo Atimti Revol
veri Nuo Razbaininko

PHILADELPHIA, PA. — 
Alex Martin, keturios deszimts 
szesziu metu amžiaus antru

mires.
Daktarai iszagzaminavo 

mažuti ir darado kad jo galva 
buvo praskelta. Mažiužio tėvas 
kuris dirba moving pikezieriu je Valley Forge Akademijoje, szautas, 
teatre buvo tuoj aus suaresztuo
tas, ir bus kaltinamas už žmog- ris iszrode kaip tas sztorninkas vogti, ant 5310 Woodland uly- 
žudyste - • - • ....................... • -užsidėjo sztorini žiurksta ir (Tasa Ant 2 puslapio)

Dvylika valstijų prisidėjo 
prie Amerikos protestu ir pa
reikalavimu pirm negu Komu
nistai paklausė ir tuodu Ame- 
rikiecziu paleido.

GAISRAS MISZKE

Mažas Miestelis Ap
suptas Isz Visu 

Pusiu

TOMS RIVER, N. J. — Ma- 
žas miestelis, Dover Forge, kur 
daug žmonių važiuoja vasa

ruoti, Luvo miszko gaisru ap
suptas, kai tūkstantis hektaru 
miszko iszdege. New Jersey 
valstijoje tuo paežiu sykiu bu
vo net dvideszimts du
miszkuose, bet szitas buvo 
džiausiąs.

Labai didelis vejas 
nesze deganezias lentas ant

gaisrai
di-

in•Ūkininko Paul Manguld, 
Weymoutr visos triobos sude
gė. Durnu juodi debesiai truk
dė žmones kurie su automobi
liais važiavo vieszkeliu.

Visoje szitoje apylinkėje 
miszkai dege ir baisiai daug 
iszkados padare. Ugniagesiai 
isz visos apylinkes dirbo diena 
ir nakti ir jiems in talka stojo 
daug savanoriu.

kur 
tris
isz-

kitu

biliai susprogo.
Pirmiausiai užsidegė lentų sandelis, 

bledies buvo padaryta už daugiau kaip 
milijonu doleriu, 
kilo ir
namu ir stogu, ir taip visas miestas 
virto in baisu gaisra.

Szvento Juozapo ligonine sudege, 
Sesutes ir Slauges suspėjo iszvesti ar

pa-

bet
ISZ-

BAISI NELAIME ANT neszti visus ligonius, kuriu buvo pustre- 
GELEŽINKELIO ežio szimto. Visi ligoniai buvo nuneszti 

in Sesucziu vedama serat-nami, bet paskuiNEW DELHI, INDIA.
Greitas ir didelis traukinys nu-įr įSZ CZįa VįSį tUfejo isZSlkfaUStyti, UOS
siverte penkios deszimts pėdu 
nuo tilto. Asztuonios deszimts 
du žmones žuvo ant sykio ir 
daugiau negu szimtas buvo su
žeista.

Greitas “Punjab” paczto 
traukinys nusiverte nuo tilto

(Tasa Ant 4 Puslapio)

gaisras pasiekė ir tuos namus.
Sesucziu kliosztorius ir Slaugiu namai 

sudege. Keturios deszimts trvs kaliniai buvo 
iszvesti isz kalėjimo del atsargos, nors kalė
jimas nesudege. Miesto Katedra nesudege.
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Kas Girdei
Theodore Olecho, isz Chica

go's, iszejo žvejoti. Jis tokia 
gražia ir didele žuvi pagavo, 
kad isz to džiaugsmo ir strioko, 
jis paslydo ir sau koja nusilau
žė.

ginti ir daug pinigo kasztuotu. 
Komunistai taip vis daro kad 
privertus žmogų save gintis, 
kad jis neturėtu laiko kitus 
kaltinti.

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAZNYCZIA
Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

Iszverte Petras Aiksznoras - Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

kimas stovi augszcziau negu 
kasdieninio darbo inrankiai ar 
norai, kad musu svajones ir 
troszkimai kyla augsztyn net

Nuszautas DU NUSZAUTI

Giovanno Casonato, Venice 
mieste buvo pagavės daug žu
vų ir žuvelių >su savo meszkere. 
Kai jis tas žuvis -skirstė isz sa
vo meszkeres, viena maža žu
vyte inszoko jam in burna ir 
taip už'kimszo jam gerkle, kad 
Daktarai turėjo jam operacija 
padaryti, kad ta žuvyte iszim- 
tu.

Du žvejoto j ai in Sydney, 
Australijoje isztrauke viena 
didele žuvi, ir, su ja, ant mesz
keres buvo bonka sznapso. Jie
du ta žuvi atgal in vandeni in- 
mete, ta sznapso bonka pasi
ėmė ir nutarė kad jau gana žu- 
vavimo tai dienai.

Louis Budenz paaiszkina 
kaip Komunistai prisiviliojo 
Ponia Rooseveltiene ir Prezi
dentą Trumana, kuris tada bu
vo tik Senatorius, būti garbes . I 
pirmininkais komisijos kuri re
me Marshal Tito, kad jis taip 
isztikimai tarnavo Kremlinui. 
Szita komisija surinko daugiau 
negu tris'milijonus doleriu sa
vo tikslams isz mulkiu Ameri- 
kiecziu.

nl" • • ' ■■■'r
Valdžios policija pataria ir 

perspėja, kad jeigu turite gi
miniu ar pažystalnn tuose 
krasztuose kuriuos Sovietai 
yra užkariavę, jiems nesiuns- 
kite jokiu liekarstu ar vaistu, 
kad jie jusu ir praszytu. Sovie
tai dabar priverczia tuos žmo
nes raszyti in savo gimines 
Amerikoje ir praszyti visokiu 
liekarstu. Bet tie žmones tu 
liekarstu negauna, nes valdžia 
pasisavina.

PATRIOTIZMAS

Bažnyczios garsusis moks- 
linczius Szventas Tomas Akvi- 
nietis, raszo apiepatriotizma 
knygoje, kuri yra užvardinta 
‘ 4 Dievobaimingumas. ’ ’ Gal

spiege “Stalinas 
revoliucijos va

revoliucinis karas r

1

va. Komunistai nori turėti 
vieliava visa raudona. Mes su
tinkame turėti biski .raudonos, 
spalvos, bet mos norime ir bal-. 
tos ir mėlynos, nes tas rando-1
mimas musu vieliavoje reiszia 

Ir ta į
, auka vra ne vien tik musu, bet;

. Kaip Amerika nusikratė Ang-įh. To‘Km.is imims davė laisve!
biski keistai mums iszrodo kad Ii jos pancziu, taip .ji nepriims! Kalvarijos Kalno.
szitas mokslinezius Szventasis, ir Maskvos •pancziu. Tegu mu-'
raszydamas apie Dievobaimin-j su Komunistėliai ta gerai isz-: (BUS DAUGIAU)
guma tuo paežiu'sykiu raszytu! moksta ir atsimena. Komuniz- “ ~~~ “““
ir apie Patriotizmą. ,mas yra svetimas Amerikai ir į MOKINIAI ŽUVO

Bet reikia atsiminti kad ar-! Amerikiecziams. Į j

szukavo. ir
pasaulines
das?”

Amerikos
buvo karas priesz svetima val
džia, o ne.priesz savo žmones.

ne revoliucija, bet auka.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
— 

ežios. Kiti du buvo pavojingai 
sužeisti.

Vagis, razbaininkas paskui 
pabėgo, inszoko in automobiliu 
ir dingo. Philadelphijos polici
ja dabar jo jieszko. Policijan- 
tams pranesze kaip tas razbai
ninkas iszrode žuvusio Neary 
žmona, kuri savo akimis mate 
kai jos vyras buvo nuszautas.

William Toy, razbaininkas, 
20 metu senumo, likos suaresz- 
tuotas.

Dauug kalbama apie spau
dos laisve Amerikoje, bet ta 
laisve ežia yra tankiai taip su
varžoma kaip ir Rusijoje. Kai 
paprastas žmogelis papuola in 
beda ar kokia nelaime, tai visi 
laikraszcziai apie tai apraszo, 
bet kai bagotesnis biznierius ar 
politikierius papuola in tokia 
pat nelaime, tai laikraszcziams 
nevalia nei iszsi'žioti- Kiekvie
nam redaktoriui tenka tokios 
“laisves” paragauti, ir jis yra 
bejiegis pasiprieszinti.

Daug pacztorin dabar jau 
neteko darbo, ir dabar tik syki 
in diena mums pacztas ateina. 
Paczto sztabas nori sutaupinti 
pinigu.

Mažuose miesteliuose, ypa
tingai mainose, randasi labai 
daug tu maszinu del isz pinigu 
loszimo. Pastaromis keliomis 
sanvaitomis daug tu maszinu 
buvo suimta, bet ju dar dau
giau randasi. Sunku suprasti 
kaip kad kliubai ir pool-rui- 
miai gali tas maszinas laikytis 
kai policijantai saliuninkus 
aresztuoja už tokias paczias 
maszinas.

Israelis, nauju Žydu tauta 
ana nedele apvaikszcziojo savo 
antru metu nepriklausomybes 
sukaktuves. Žydai isz viso 
svieto remia ir szelpia tuos Žy
dus kurie dabar apsigyvena ta
me kraszte. Ypatingai Ameri
kos Žydai milijonus doleriu 
kas metai surenka ir tenai pa- 
siunczia.

Pypkes Durnai
Motule Mano!

Loszimas pinigais ant tu nu
meriu dar vis gerai savo bizni 
varo. Net ir moterėles ir mamy
tes, kurios negali nei vienos li
teros suskaityti, eidamos ar pa- 
reidamos isz bažnyczios isz tu 
numeriu loszia, grajina. <

■ • • '
Louis Budenz, buvęs Komu

nistu laikraszczio redaktorius 
buvo dvideszimts viena syki 
patrauktas in teismą per darbi
ninku susikirtimus ir dvide
szimts viena syki iszteisintas.

Budenz dabar yra svietkas 
priesz Owen Lattimore, Ame
rikos Sztabo patarėja ant Toli
mu Rytu klausimo. Jis nesako, 
kaip Senatorius McCarthy, 
kad Owen Lattimore yra Ko
munistu vadas, bet jis svieczi- 
na ir sako kad tas Owen Latti
more buvo ir yra Komunistams 
labai riekalingas draugas ir 
kad jis su Komunistais drauga
vo in juos reme. Mums iszrodo, 
kad tiek ir gana, kad to'kis 
žmogus nėra tinkamas būti pa
tarėju Amerikos Sztabui.

Motule mano, szirdele mano, 
Prikelk, motule, ryt mane 

anksti.
Dukrele mano, jaunoji mano, 
Oi ka darysi anksti ryteli? 
Eisiu darželiu, skinsiu rūtele, 
Skinsiu rūtele, risziu szluotele. 
Risziu szluotele, szliusiu 

kiemeli,
Lauksiu atjojant jauno 

bernelio.
Dar nenuszlaviau puses 

kiemelio,
Žiuriu atjoja mano bernelis.
Mecziau szluotele tiesion 

szalelen,
O pati jauna — aukszton 

kletelen.

Owen Lattimore per savo 
advokatus reikalavo kad tas 
buvęs Komunistas, Louis Bu
denz taip svieczytu vieszai per 
radi ja. Bet Budenz, pats 'buvęs 
Komunistas žino tuos slastus. 
Jis tada butu apskustas ir in 
teismą patrauktas už szrneiž- 
tus. Nors jis butu nekaltas, 
jam.užimtu daug laiko apsi

Sovietiszkoje mokykloje 
mokytojas Lietuvius vaikus 
mokina.

— Kas yra tavo tėvas? 
’Užklausė mokytojas mažo 
vaiko.

— Garbingas^ Stalinas, 
atsake mažas Lietuvis ber- 
niukas.

— O kas tavo motina?
— Sovietu Rusija, tai

syklingai vėl atsake berniu
kas.

— O kas tu nori būti kai 
užaugsi? Paklausė mokyto
jas jau'net ir pasididžiuoda
mas savo mokinio mokslu ir 
paklusnumu.

— Norecziau būti nasz- 
laitis, trumpai atsake ber
niukas.

tinio meile nesiskiria nuo Die-! 
vo meilies, ir už tai draugu pi-! 
liecziu meile yra Dievobaimin--I 
gurno dalis. Sziandien, kai j 
tiek daug žmonių nori viską'

• i sugriauti, tvarka suardyti.: 
mums visai ne pro szali prisi- i 
minti kad meile artimui ir savoj 
krasztui yra reikalinga.

Komunistai, mėgina patei-j 
sinti kita revoliucija perraszoį 
visa Amerikos istorija, kad jie j 
galėtu ja pritaikinti Markso ir Į 
Lenino mokslai. Jie stengiasi 
darodyti kad Amerika prasidė
jo su revoliucija. O kadangi 
Komunistai visa savo darbu 
veda su revoliucija, tai reiszkia 
kad jie yra tikri Amerikiecziai.

Priparodyti kad teip isz tik
ro yra, Komunistai savinames 
Amerikonizmo revoliucijas.

Neapsigaukite Komunistui 
propaganda, kuri skelbia kad! 
Komunizmas’yra Demokratija. į 
Demokratija reiszkia teise ma
žųjų daliu nesutikti ir net pa
siprieszinti daugumai. Komu
nizmas uždraudžia bet koki pa- 
siprieszinima, Demokratija ti
ki in tvarka ir taika; Komuniz-... . Imas tiki in revoliucija ir suki
limą, pries z t ar a v i i na.

Amerikonizmas ir Demokra
tija užtikrina kad žmogus gali 
ir turi turėti savastį, nuosavy
be, kad jis turi teise lavinti ir 
auginti savo szeimynele, ne už 
tai kad Konstitucija, valdžia, 
taryba ar krasztas jam tai pa
vėlina, bet kad tos teises parei
na isz Paties Dievo. Szitai kur 
aiszkiausiai skiriasi Demokra
tija nuo Komunizmo.

Bosas Susimusze Su 
Traukiniu ____ i

I

CAMPUS, ILL. — Szeszi 
mokiniai, važiuodami namo isz 
mokyklos žuvo kai j u autobu
sas susimusze su traukiniu. To 
mokyklos autobusio draiverys 
teipgi buvo užmusztas. Mokyk- 
los autobusas privažiavo prie 
geležinkelio kryžkelio kur ne
buvo nei szvzesu nei sargo. Po
licijantai spėja kad draiverys 
nemate ir negirdejo kai tas 
traukinys važiavo prie to kryž
kelio ir už tai ta nelaime atsiti
ko.

Keliu razb'aininku szuviai 
užbaigė szito politikieriaus 
karjera. Jis buvo Charles Bi- 
naggio, politikierių bosas 
vyrineje Kansas City pusė
je. Su juo buvo nuszautas ir 
jo sekėjas Charles Gargotta.

Policijantai neiszdave nie
ko apie jųdviejų nužudyto- 
jus ir nieko nesako ar jie ti
kisi juos sugauti.

Tie nužudyti buvo labai 
insimaisze ir insivele in poli
tika ir buvo susidėję su di
džiausiais razbaininkais ir 
kitais žulikais. Laikraszti- 
ninkai spėja kad ežia buvo 
kuriu razbaininku atkerszi- 
nimas.

Pirkie U. S. Bonus

i LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

!
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu ![
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. <[ 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Tiktai,. . . $1.00 ;!

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu:

Saule Publishing Co., 
Mananoy City, Pa.,U.S. A. ?

Mes esame vieninteliai, ku
rie sanžiningai seka tuos revo- i 
Uncijos paproezius ir paliki
mus, ir tas revoliucijas pritai
kome prie kasdieninio Ameri
kos gyvenimo. Mes esame 
Amerikiecziai ir Komunizmas 
yra Dvideszimto Szimtmeczio 
Amerikonizmas. Musu Ameri
kiecziai Didvyriai 1776 metais 
buvd ‘tarptautiniai sukūrėjai.’ 
savo dienose. Visame pasau
lyje jie šukele kitus in revoliu
cija.” (puslapiai 22, 19).

Sakyti, kad kadangi Komu
nistai tiki in revoliucija, tai jie 
yra inpediniai musu Revoliu
cinio Karo, butu tokia pat 
kvailyste kaip sakyti kad kiek
vienas Amerikietis kuris ne- 
szioja raudonus marszkinius 
yra Anglijos kareiviu ainys.

Toliau, nuo kurio laiko Ame
rikos Revoliucijos Karas duo
da žmogui teise būti sukilėliu 
ar taip vadinamu revoliucistu ? 
Kad musu pro-teviai Ameriko
je šukele Revoliucija, ar tai 
reiszkia kad mes sziandien ga
lime instatymas laužyti, prava
žiuoti pro raudona szviesa ant 
ulyczios? Ir ar ta. raudona 
szviesa ant ulyczios reiszkia 
Komunizmą, kadangi ji yra tos 
paezios spalvos kaip ir Komu
nistu vieliava? Tik paskutinio 
kurpalo durnius taip protauja.

Lygiai, nėra daugiau teisiu-! 
ga. sakyti, kad “Komunizmas! 
yra dvideszimtojo szimtmeczio 
Amerikonizmas” kaip sakyti 
“Faszizmas yra dvideszimtojo 
szimtmeczio Amerikonizmas. ’ ’ 
Amerika niekados nenirasze in 
.savo Konstitucija kad ji nori 
diktatoriaus, ar jis butu Ko
munistas ar Faszistas.

O jeigu Komunizmas yra tik-! 
ras szio szimtmeczio. Ameriko-' 
nizmas, tai kodėl tie Komunis
tai priklauso prie Maskvos 
tarptautines partijos? Kodėl 
Maskva nepavelina tai tarptau-, 
tautinei Komunistu Partijai 
laikyti savo seimą Amerikoje?' 
Jeigu tie Komunistai yra tokie 
geri musu kraszto piliecziai, tai! 
kodėl j u vadai, nuvažiavę in 
Maskva ant seimo, visa kosere!

O jeigu Amerikonizmo pa
grindas ir esme yra žmogaus 
asmenybes szventumas, Dievo 
Sutvertas, kuris gi daugiausia 
daro ir dirba ta Amerikonizma 
palaikyti? Ar tos mokyklos, 
kurios niekados nemini Dievo 
varda? Universitetai ir kole
gijos, kurios panaikina Dievys
te ir Dieva in savo kambarius 
neinsileidžia?

Atsakymas aiszkus: Tas yra 
geras Amerikietis kuris in Die
va tiki. Ir aiszkus dalykas; 
jeigu mes palaikome ta ir tiki-, 
me in ta isz kurio musu teises, 
mus laisve ir musu krasztas 
pareina, tai mes in Ji tikėdami 
būvame geri to kraszto pilie
cziai ir tos laisves rėmėjai.

Mes, Katalikai taip tikime in 
Dieva ir taip mylime savo 
kraszta kad kas metai mes pa
aukojome daugiau negu pen
kios deszimts asztuonis milijo
nus doleriu del savo pradiniu 
mokyklų, kad galėtume savo 
vaikus iszauginti ir iszaukleti 
gerais Katalikais ir isztikimais 
piliecziais. Ir mes, Katalikai 
patys užmokame už savo 
augsztesniasias mokyklas; ku
rios mums kasztuoja arti de
szimts milijonu doleriu per 
metus.

Tegu tie, kurie taip szmeižia 
ir taip puolasi ant musu mo
kyklų atsimena kad Katalikai 
Amerikai ir Amerikiecziams 
sutaupina apie viena bilijoną 
doleriu vien tik už tai kad ne
reikia valdžiai statyti tik už tai 
kad nereikia valdžiai statyti 
tiek daug mokyklų; o daugiau 
negu $139,600,000 in metus už 
mokslą. Už visa ta Katalikisz- 
ka mokslą patys Katalikai už
moka isz savo kiszeniu ir n§i.! 
cento negauna ir nei nesitiki 
isz valdžios. Aiszku kad Kata
likai labai rimtai žiuri in Ne- 
pri k lausomy bes I szpažinima, 
nes mes tikime kad Laisve ir 
Nepriklausomybe pareina isz 
Dievo.
Atsiminkime, kad Amerikos 
vieliavoje randasi žvaigždes, o 
ne kultuvas ir pjautuvas, pri
minti mums, jog gyvenimo Ii-
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“Kitas Jos Simus”
j 
sziurksztokas.

Jis ėjo pirmiaus ir pasiekęs 
namus, insivede ja savo raszti-

(Tasa) *'

“Ar tu esi sūnūs Roko Tru
pia ? ’ ’

“Taip, tamista.“
“Knr-gi tavo tėvas?’’
“Jis ana kur užpakaly su 

r tūlais, iszkrauna vežimą.’’
Pati buvo tolinus ant kiemo, i 

i šukavo savo vyresniosios duk
ters plaukus. Vienas vaikas sė
dėjo ant apverstos milžtuves ir 
turėjo ant keliu keleto menesiu 
kūdiki, Da vienas ropinėjo po 
žeme tarp viszt u, 'kurios ne tru- 
puczio jo nesibaidė.

“Asz noreczian pasikalbėti: 
su Roku Trupia,’’ pratarė jau
nas gydytojas in moteriszke. 
“Asz esmi naujas gydytojas.’’

Moteriszke in ji spoksojo, 
nustebusi, nesuprasdama, ko j 
dabar szis gydytojas norėtu isz |*jos vyro ? Ji suėmė rankon sa vo j 
sziurksztn sijoną, atsistojo ir 
pasiūlė jam kėde. Gydytojas 
atsisakė ir pasilenkęs žemyn 
glostė kūdiki ant žemes, luom- 
tarpn kitas vaikas nukulniavo

Naujas Iždo
Prižiūrėtojas

Prezidentas Trumanas yra ' 
paskyręs Frederic J. Law- | 
ton, kaipo Iždo Iszlaidu Pri- į 
žiūrėtoją. Jis jau seniai dar- į 
bavosi prie Iždo iszlaidu, ! 
bet dabar jis tampa virszi- į 
ninku. Jis užima vieta Frank 
Pace, kuris buvo paskirtas 
Armijos Sekretoriumi.

' . ,. . . . , :Ji vaikszezioja po kauna elgetų kelias miliutas pasigirdo i, , . ‘ J ,., .. , . . , : taudama, persistatvdama. saveklampsenmas sunkiai pakaus-' . . . '.. i m • • i priesz visus paniekinta ir matytu batu ir Rokas Trupia. isz- J . .,! , . . .. ne sarmatvdama. Gvdvtoiau,lindo isz tigu sodnelio.--
Jis pakele nuo darbo laukuo-1 

se sugargažejusia ranka ir pa
smaukė nuo kaktos augsztyni 
megstine kepure, in sveikinimo: 
ženklą: “Bucziuoju tamistos 
ranka, ponas. Ka tamista liep
site ? ’ ’

“O! Asz atėjau, asz atėjau 
pasikalbėti su jumis!“ Gydyto
jas suklupo, pakliuvęs tarpe j 
drovingu keistu kaimiecziu.1 
“Pasikalbėti su jumis apie ju- ’ 
su motina!“

Rokas Trupia
“Ar ji susirgo?“

“Ne,“ gydytojas skubinosi . .., . .. ' . . . . .nori tusu viesznagespridėt. “Ji, ii tokia kaip ir vi-l. . .J , ' . i kad pis priesz anuossucmet, bet taip sena, suvargo-j 
si, neprižiūrima, niekas jos ne- j 
paiso! ’ ’

Bekalbant gydytojui Rokasi dainas
Tilipia vis labiau ir labiau ne- pr0]iu neapkencziau? Dabar,; 
rimavo. Ant galo jis nebegalėjo i, tai asz ju neapkencziu,1 
susilaikyti ii tarė: G\d\ to-; tai, kad jie taip privertė ma-i 
jau, ar jus lietui it man daugiau ■ no motina įr mane kentėti!' 
ko kito pasak) t ? Asz jumis pa-i Kuomet jįe buvo ezionai, nieko ! 
tai liausiu. Let jeigu jus atėjot; nedirbdavo ir asz turėjau dirbt 
pakalbėti apie mano motina, deĮ visu, Ta paezįa viena nakti 
tai asz tamista persipraszau. jįe afej0 pas mane sakydami, i 
Asz tniiu gryžt pi ie daibo! .kad jie neturi ko valgyt ir kad

Tik truputi palauk, asz ^iy motina eis gult alkana, todėl 
nau, kad jai nieko netrūksta isz :daviaiK Jie mano duotu,s pini. 
jusu puses, kalbėjo gydyto- ; gUS pragėrė ir iszaikvojo, jie 
jas, bandydamas ji sulaiky t . mane visai iszcziulpe. Sztai ma- j 
“Po teisybei, man sake net kadI no pa|j pasakys “ 
jus,“

7Eik szia, tamista,“ per
trauke ji Rokas Trupia, moste
lėdamas galva in vidų. “Mes!

į asz prisiekiu, kad jeigu bent!
1 vienas jos sūnūs sugryž in Far-
i nia, tai asz ji užmusziu už szita 
geda ir szitas kartyges, kurias 
asz del ju kentėjau per szita j 
keturiolika metu!“

Ta kalbėdamas, Rokas Tru-l

persikreipe ir su rankove jisai! 
nusiszluoste isz burnos pasiro-Į

kruptelejo.

1 ruvo.
Jaunas gydytojas, labai su

judintas stovėjo ir žiurėjo iii 
ji. “Gali būt,“ jis ant galo pra
tarė, “dėlto jusu motina ir ne- 

priimt, 
brolius

mm, parode jai atsisėsti ir asz- 
triai in ja žiūrėdamas, pradėjo: 
“Klausykis, sene! Asz kalbė
jausi su tavo sunum ka gyvena 
ties “Kolumnos Namu.“ Kodėl 
gi tu man nesakei kad t n turi 
ezionai da viena sunu?“

Maragaeia pažvelgė in ji, 
pirmiaus kluikuni žvilgsniu, 
paskui beveik persigando; ji 
perbraukė per savo kakta ir ži
lus plaukus drebaneziomis ran
komis ir tarė: “O pone! Mane 
szaltas prakaltas iszpils, jeigu 
jus man kalbėsite apie ta sunu! 
Neminekit man jo, asz meldžiu 
t a*mistos! ’’

“ heto kodėl?“ Paklausė gy
dytojas. “Ka jis tau padare? 
Asz noriu žinot, papasakok 
man!“

“Jis man nieko nepadarė,“ 
senuke pasiskube atsakyt. 
“Szita asz sakau su pilna san- 
žine! Užtiesa! Bet asz, Matai 
kaip asz drebu, ponuti, bekal
bant apie ji! Asz negaliu, Ka
dangi jis, ponuti, ne mano sū
nus!“

Jaunas gydytojas, netekda
mas kantrybes, prispyrė ja. 
“Ka tas reiszkia, ne tavo sū
nus!? Ka tu ežia kalbi? Ar tu 
žiopla ar isztikro pakvaiszus? 
Argi.ne tu pati ji pagimdei?“

Taip sziurkszcziai užpulta, 
sena moteriszke nuleido že
miau paraudusias akis ir tarė: 
“Taip, ponuli, gali but asz esu 
ir žiopla. Bet kvaila, tai ne! 
Vienok tūlu dalyku, ponuti, jus 
negalit žinoti, nes da tebesat 
berniokas! Asz jau turiu baltus 
plaukus, ir asz taip ilgai kentė
jau, ir asz daug ko maeziau!

■ A.sz maeziau tokiu dalyku, ko-' 
kiu jus, ponuti, ne insivaizdint; 
negalit.“

“Gerai, tai ka-gi tu esi ma- 
į czi u s ? Pa ša k\ k ma n! ’ ’ Ta re 
gydytojas, ja ragindamas.

“Juodus daiktus! Juodus
I
daiktus!“ Atsiduso senuole, 
palinguodama galva. Da. apie' 
jus ne Dievas nieko nemislijo, I 
o asz juos jau maeziau su szi- 

' tomis akimis, kurias kruvino- 
; mis aszaromis iszverkiau. Ar 
. jus, ponuti, girdėjot pasako
siant apie toki Kanibarda?“ 
i “Gal Garibaldi?’’ perklau- 
! se gydytojas.

“Taigi, ponuti, kuris ežia 
musu keliais buvo nžejes ir pri
vertęs visus kaimus ir net: 
miestus, kad siikiltn priesz i 
Dievo ir žmonių instatymus!!

I Ar jus girdėjot apie ji pasako-! 
jaut ?’ ’

“Taip, taip, na tai sakyk to
liau! Ka szitas Garibaldi su

: tuo riszasi?“
' “Jis su tuo labai riszasi. Szi-
! tas Kanibardas, atėjės, jAiliepe: 
■atidaryti visus kaimu kaleji-į 
Anus. Dabar Tamista, ponuti,' 
galit insivaizdinti, kokia Dievo j 
rūstybe nukrito ant visos sza-i 
lies! Didžiausi vagvs, pikcziaii-

i si galvažudžiai, laukiniai žve-j 
; rys, per daug metu retežiuose i 
pasiute, pasileido. Tarpe kitu; 
buvo vienas tokis, baisiausias į 
pramusztgalvisj tūlas Kolas! 
Kamizzi, plesziku vadas, kuris 
užniuszinedavo biednus Dievo! 
tvarinius, taip sau, del smagu-! 
mo, kaip kokias muses! “Kadį 
iszbandyt, ar geras parakas,“! 
būdavo jis sako. Jis ezionai pe
rėjo ir per Farnia, ir nužudė: 

į visus, kurie nesekė paskui ji.
! Asz tada jau buvau keletą, me-j

Isz Gaisro In Potvani

Szitas žmogus vos spėjo 
iszsineszti isz deganezio na
mo ir pateko in maža potva
ni, nes ugniagesiai, firemo- 
nai tiek vandenio turėjo ant 
to gaisro iszlieti, kad jis upe
liais tekejo.

Gaisras isztiko dvide- 
szimts treezia augszta Wool
worth ofisu. Szitas žmogus 
bręsta per vandeni ant dvy
likto augszto. Tai galima in

sivaizdinti kiek iszkados tik 
nuo vandenio buvo padaryta 
kai tas vanduo tekejo net 
nuo dvideszimts treczio aug
szto. Nei vienas žmogus ne
buvo sužeistas, bet iszkados 
už keletą szimtu tukstaneziu 
doleriu padaryta.

Policijantai ir ugniagesiai 
sako kad jie dar nežino kaip 
ir isz kur tas gaisras prasi
dėjo.

Rokas 
imszczi us sugniauž- 
O kuomet asz savo

“Už tai!“ Suszuko

Ir kodėl taip? Paklausė

Rokas Trupia piktai isz-:
' sznirpszte:

esam biedni, bet jeigu jus esat “Kodėl? Dėlto, kad manoj 
gydytojas, tai matot ir daugiau motina sako, jog asz ne jos su- 
tokiu nameliu. Asz noriu jums! misp,
parodyt stovinczia. lova, visuo-i 
met. prirengta tai gerai senu-! 
kei; ji yra mano motina! Kitaip 1 
asz jos negaliu vadint. Sztai 
mano pati. Sztai mano vaikai,į 
kurie paliudys, kad asz jiems j 
insakiau tarnauti tai senukei 
kaip Motinai Szvencziausiai. ' 
Kadangi ponuti, motina yra 
szventa. Ka asz padariau szi- 
tai motinai? Kodėl ji mane gė
dina priesz visa, kaima ir lei
džia jiems kažin ka manyti

“Kaip!?“
“Gydytojau, tegul ji pati ta- 

mista iszaiszkins. Asz neturiu: 
laiko tam aikvoti. Ana kur lau- į 
kia vyrai prie vežimo su mu-j 
lais. Asz turiu dirbt, ir jus ma-' 
lot, kad asz visas susimaiszes. 
Tegul ji pati tamistai papasa
kos!“

Da labiau sujudintas ir su- 
sielotas gydytojas pasiskubino | 
gryžt in kaima ir galutinai isz-

apie mane ? Tas tiesa, kad nuo. siaiszkint szita visa byla, kuri 
mano kūdikystes, ponuli, asz: atrodė taip kištai kad net ne
augau pas mano gimines. Bet intiketina.
asz ja gerbiau ir jai gero liuke-' Kaip buvo palikes, taip ir 
jau. Kuomet szitie jos sūnus rado senuke Maragaeia bese- 
iszvažiavo Amerikon, asz tuo-: dint ant trepu savo namelio 
jaus nubėgau pas ja parsivesti prieky.
pas save, kad ji butu mano na- “Eik szia,“ jisai ja paszau- 
muose Karaliene. Ne, ponuti! ke, ir jo balsas buvo truputi

Ir nuo visu pagirti.
* * *

Szia gadynia, 
Nekuriose Ohio miestuose 

nekaip yra, 
Kad godotini vyrai, 
Stato save kvailiais, 

Neženge progreso keliais, 
Mažai ten supranta 

Lietuvyste, 
Neguodoje pirmeivyste.

Darbuosia nesirodo 
pirmeiviai, 

Užtai kaip atžagareiviai, 
Nieko labo nenuveikia,

Tik girtuokliauje ir
4 keikia.

Nesumano jokio
a ugsztesn i o 1 i ks lo, 

Nepasinaudoję isz
gero mokslo.

Kuris in laikraszti tik 
pažiūri, 

Tuo bedievio vardu 
turi, 

O kada iszsitare 
tuo rodo.

Sako-. “Visi tai, 
Bedieviai ir Socialistai.“

Broliai sakaliecziai, 
Saules szviesa lai 

pas jus szvieczia.
Meskite ta tamsybe, 
Ir guzine girtybe,

O veikite labui
Lietuviszkos brolijos,

Ir visos žmonijos, 
Tada busite vyrai tvirti,

Sovietiszkam rojuje, 
Mužikai turi daug 

triubelio su apsivedimu. 
Tenais dabar ženijesi 

pagal naujausia mada.
Kožnas Storasta gali 

duoti szliuba.
Bet daugelis netiki 

in toki szliuba,
Nes kalba jog tai ne 
pagal Dievo teismą.

O kada susilaikė 
beibukia,

Tai neturi jokio 
tru'belio duoti varda.

Pasakysi miesto rodai 
kaip ji nori vadyt,

Paraszys in knyga 
ir alrait.

Badai Rusijoj labai 
lengva gauti bobų.

Velinczia visiems 
nekuriams singel i am s, 
Isz Amerikos važiuoti

. in tenais, 
O suras sau smarku 

bobų.
* * *

Tik tos moterėles yra 
nelaimingi sutvėrimai., . , . . iVisi vyrai nuotalos kabinasi,

Joms in akis.
Vieni raszo apie jeis 

pnikes daineles,
Kiti jeises keikė, 

O kiti visaip iszjiiokineja.
Noreczia žinot,

Ka tosios bestijos « 
darytu be moterių?

Ka tada raszytu 
apie jeises.

Asz vis imu juju 
szali,

Nes tai puikiauses 
sutvėrimas.

Dievo padirbtas isz 
minkszto szmotelio, į

- Todėl teip yra fain!

tu isztekejusi ir jau turėjau 
szituos du simus, kurie dabar 
Amerikoje. Tai mano paezios 
kraujas! Mes tada buvom ne
toli Pozzettos, kur mano vyras,1 
lai ilsis jo dliszia ramybėje! 
Turėjo nuomoje ūki. Tasai Ko
las Kamizzi pro mumis irgi! 
praszniokszte ir su žveriszkaj 
pajiega mano vyra iszvilko eit.! 
Dvi dieni vėliaus jisai pagryžoi 
nei gyvas, nei mires. Jau buvo > 
nebe tas žmogus. Jis nebegale-į 
jo kalbėt, nes jo akys buvo pil
nos to viso, ka jis regejo, ir jis, 
biednas kavojo savo rankas, su 
pasibiaurėjimu nuo to visko,' 
ka jis buvo priverstas daryt. O; 
tamista! Alano szirdis sustojo! 
plakt i kuomet asz ji toki prie į 
saves pamaeziau: “Niuo mio,“' 
asz ji praszne'kinau. “Niuo 
mio! Ka tu padarei?“ Jis nega
lėjo kalbėt. “Juk tu pabegei 
nuo ju? 0 jeigu jie tave pa
gaus? Jie užmusz tave!“ Jis 
nieko neatsake. Jis sėdėjo su 
pakvaiszusiom akim, koki lai
ka žiurėjo in kurenanezia ngni, 
po tam praszneko: “Geriau 
mirti!“ Ir daugiau nieko nesa
kė. Asz laikiau ji paslėpusi 
tris dienas. Ketvirta diena jis 
iszejo. Mes buvom biedni. Jis 
turėjo dirbt. Atėjo naktis. Jis 
nebegryžo! Asz laukiau ir lau
kiau. Ak, Dieve! Bet asz ta jau: 
žinojau. Vis da svajojau: “Kasi 
gal žinot; rasit jie da neužmii- 
sze jo. Gali but jie vėl ji paga- j 
vo!“ Po szesziu dienu asz da-:

Czia Maragaeia atsistojo, jos 
veidas iiz pasibaisėjimo persi
kreipe, ji sztiese viena ■ ranka 
insmeiguši pasruvusias akis iii 
toli, pirsztai isz nuogandos rie
tėsi. Isz pradžių ji neteko žado. 
Rotam:

“Ju rankose, Ju rankose, 
szitu galvažudžiu.“

“Nagi, nagi, kas buvo? 
Klause gydytojas, susimaiszes.

“Jie žaidė bolemis, tenai 
kieme, bet žmonių galvomis, 
juodos, žemėmis apsivele, jie 
griebdavo jas už plauku, ir vie
na isz j u buvo—mano vyro! 
Jis pats Kolas Kamizzi turėjo 
savo rankoje, ir jis sviedė su ja 
in mane. Asz taip garsiai su
klekau, kad kuo ne plyszo ma
no gerkle ir mano krutinę, bu
vo toks mano riksmas, kad net 
szitie galvožudžiai sudrėbėjo. 
Bet kuomet Kolas Kamizzi 

į griebe man už gerkles, kad ma- 
: ne sustabdyti, vienas isz ju, in- 
sutes, szoko ant jo paties; ir 

' tuomet keturi, penki, deszimts 
isz ju, insidrasino, mėtėsi ant 
jo. Jie taipgi sukilo priesz tiro- 
nybe szitos nuožmios szmeklos, 
ponaiti, ir asz gavau užsigane- 
dinima pati savo akimis matyti 
kap ji, galvažudi, užmusze jo 
paties sėbrai!“

Maragaeia, nuilsusi, puksz- 
tuodama sukrito ant suolo; ji 
visa kaip drugio krecziama 
drebėjo. ,

Jaunas gydytojas stovėjo iii 
ja žiūrėdamas su pasibaisėjimu

girdau kad Kolas Kamuzz? su ir szlyksztybe iszsimuszusia 
savo szaika atsigrūdo Montenl- illlt j° veido. A ienok pirrhuti- 
sa apygarden, kuri priklausė sziurpiui nuėjus, jis atsi- 
vieiiuoliams Liguoririi ir kad kvoszejo mintyse, ir vėl pra- 
vienuoliai pabėgo. Asz kaip Slieko in senuke, sakydamas 
kvaila, (nusidanginau tenai. j^s visgi nematąs, ka ben- 
New Pozzetto in tenai buvo J,'° tl,ri.szi baisi P^aka su jos 
daugiau negu szeszios mvlios: :,z^uo sununi'
kelio. Tai buvo, ponuti, tokia tese senuke, atga-
vėjuota diena, kokios asz savo vusi kvaPa- “Pi^^tinis kuris 
gvvenime nemaeziau. Rodėsi, sl,kil°’ kuris maile aPg-nw’ va‘ 
kad visu nužudytuju duszios! dillosi Markus TriW-” 
susirinko kęrsztui atsikaukt.' “O!“ Suszuko gydytojas, 
Vėjas mane pradėjo neszt. Asz, “tokiu būdu szitas Kokas, 
began. Netrukau ne valandos! ' ^° sunus! ’ dabaige Mara- 
pasiekti vienuolyną, stovinti gaeia. “Bet pamanstykite, gy- 
ta.rp dvieju topoliu. Aplinkų Rytojau, ar asz galėjau būti to 
dideli kiemą stovėjo storos mu- žmogaus po to visko ka asz lė- 
ro sienos. In kiemą galėjau in-l S’ejau • ®et jis manės visais bu- 
eit per szone siauras duraites. nor(?j°- Tris menesius jis

rįmanė laike su savim suriszfa, 
užkimszta gerkle, neš asz rė
kiau. Asz kandau ji. Po trijų 
menesiu ji pagavo ir uždare ka
lėjimai!, kur jisai potam ir nu- 

■mire. O ponuti! Asz prisiekiu, 
; kad bneziau davusi sau vidu
rius iszpleszt, kad tik szitas 
vaikas pasaulin neužgimtii! 
Asz jaueziau, kad asz negalė
siu in ji ant mano ranku ir pa
žvelgt! Asz tik ka nenumiriau 

; jam gimstant. Mano motina, 
į Dieve duok jai dangų, man pa
gelbėjo, ir ji pagalinus man jo 
ne neparodė. Ji tuojaus ji nu- 
nesze pas jo tėvo gimines, ku
rie ji ir užauklejd. Dabar, gy- 

! dytojan, ar-gi asz negaliu saky- 
; ti, kad jis nėra mano simus?“ 
! Jaunas gydytojas per keletą 
; minueziu pats mintyse susi- 
; maiszes ir nežinojo, ka atsakyt.
Pagalinus tarė: “Bet kuo tai 
yra kaltas jis, tas tavo sunūs?“ 

“Niekuo!“ Skubinai atkirto 
sena moteriszke. “O kada-gi 
asz sakiau bent viena žodi 
priesz ji? Niekuomet, gydyto
jau! Bet ka asz galiu daryt, 
jeigu asz jo neapkencziu ir ne
noriu ne isz tolo matyt? Jis yra 
lygiai kaip jo tėvas, ponuti. 
Iszvaizda, sudėtis net jo bal
sas, asz sudrebu ji pamaezius 
ir mane visa szaltas prakaitas 

į iszmusza! Tai ne asz, bet mano 
i pats kraujas sukelia maiszta.
Ka asz galiu daryt?

Ji truputi palaukėjo, nu- 
szluoscziusi savo akis su delno 
szonu. Tuomet vėl prisiminė ir 
kruptelejo, kad tik emigrantu 
būrelis neiszvažiiiotii isz Far- 

: nia, nepaėmęs jos laiszko’ in 
anuos tikruosius sūnūs, jos my
limiausius sūnelius, ir ji vėl pa
sidrąsinsi tare in gydytoja, ku
ris da buvo giliai užsimanstes:

■ “Kad tamsta, ponuti, man 
padarytum ta mylista, kaip ža
dėjote.“

Ir kuomet gydytojas visa 
metes in szali atsisėdo prie ra- 
szomojos staliuko, ir pasakė jai 
kad jis jau prisirengęs, ji bai
liai priėjo prie staliuko ir da 
vėl syki pradėjo diktuoti:

“Milei sūneliai!“
— GALAS —

-----------cu-----------
Maryte — Jonai kaip ilgai 

užimtu tau iszmokyti mane 
cziužineti ant ledo?

Jonas — Užimtu visa žie
ma, bet biauria mergele isz- 
mokytau in valanda laiko!

rtitflti paini 
tke. ūmų, utaiia
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Asz pasiėmiau akmeni kad ga-į 
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Žinios Vietines
■— Liet. R. Kat. Susivien., 

Pirmo Apskriczio rengia Dide
li Pikniką, kuris invyks Nede
lioj, Birželio (June) 18-ta die- 
ha, St. Nicholas Picnic Grove, 
Frackville, Pa.

Sekantieji Kuopos dalyvaus 
tame Piknike: Mahanoy City, 
Shenandoah, Gilberton, Gi
rardville, Mt. Carmel, Coaldale 
Tamaqua, New Philadelphia, 
Tower City, Seltzer City, Mid- 
delport, St. Clair, Minersville 
ir Frackville. Bus gera proga 
susitikti savo senus pažysta
mus kuriu nuo praeitu metu ne 
eisate mate. Kviecziame visos 
apylinkes Lietuvius dalyvauti 
tame Piknike, kuris invyks Ne
dėlioję, Birželio June 18-ta die
na.

jeigu dar yra gyva, pasaldin
kite jos gyvenimą, nes trumpas 
yra jos gyvenimas ant szio 
svieto, o jeigu jau ilsisi ant am
žino pasilsio, tai nueikite prie 
jos kapo ir sukalbėkite kelis

darni kad Dievas ja priimtu iii

darbus ant žemes!

ryje.

Washington, D. C. — Anieri-

į 21-ma diena kaipo

Shenandoah, Pa.— Lietuviu Amerikieczius 
Motoru Kliu'bas isz Scbuylkillo 
pavieto turėjo savo susirinki
mą. Utarninko vakara Amvets 
svetainėje. Kliubas nutarė pa-

Mykolo Prieglaudos, del seiie-

DVASIA STROPI,
KŪNAS SILPNAS

Amerikietis Diena— I am Jin 
American Day.” Savo prokla
macijoje Prezidentas Truma- 
nas praszio ir ragina visus

szvietos, miestu ir kitu organi
zacijų ir kuopų suluoszti tinka
mas iszkilmes Nedelioj, Gegu
žio 21-ma diena.

Isz Komunisto, Tikras 
Kapitalistas; Laimėjo j 

$123,000

— Rinkimai paskyrimiu 
Kandidatu atsibus Utarninke 
Gegužio (May) 16-ta diena, del 
Gubernatoriaus, Su vien. Va Is. 
Senatoriaus, Vice-Gubernato- 
riaus ir Sekre. Internal Af
fairs.

— Subatoj pripuola Szven
to Roberto Bellardo. Ir ta die
na: 1434 metuose mirė Lietu
ves Kunigaiksztis Jogaila; 
1816 m., Meksika paskelbė ka- 
rn priesz Amerika; 1940 m., 
1 ii-įlijc.s Premieras Winston 
( ..uic illis pranesze savo žmo- 
i ems kad per szita kara reikes 
1 ra ujo, Prakaito ir Aszaru.

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola penkta Nedelia po 
Velykų, taipgi Nedelioj pripuo
la “Motinos Diena,” ir Szv. 
Bonifaco. Ir ta diena: 1948 me
tuose Žydu kraisztas Izraelis 
paskelbtas Nepriklausomas.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono Kriks. de la Salle. Ir ta 
diena: 1920 metuose Lietuvos 
Steigiamojo Seimo atidary
mas; 1933 m., Amerika nesuti
ko stoti su Anglija ir Francuzi- 
ja priesz Hitlerį, kai kurio po
litikos žinovai ir raszytojai sa 
ko kad jeigmAmerika tuo laiku 
butu stojus ir prisidėjus, tai 
gal ir karas butu buvęs isz- 

,vengtas.
— Utarninke Szv. Ubaldo. 

Taipgi ta diena: 1940 metuose 
Prezidentas Franklin D. Roo- 
seveltas pareikalavo 
doleriu, ir penkios 
tukstancziu kariszku 
del apsiginklavimo.

— In Daugu Žengimas pri
puola Ketverge, .Gegužio May 
18-ta diena, o Sekmines Nedė
liojo, Gegužio May 28-ta diena.

— Salavation A r m i j o s 
Draugijos Vajus prasidėjo 
mieste. Charles A. Thomas yra 
pirmsedis, o Clem J. Decker, 
vice-pirmsedis.

— Nedelioj pripuola Moti
nos Diena, “lai padidina su
pratimą Motinos reikszme li
pas mus Lietuvius, lai supran
ta ir gerbia.Motinos augszta ir 
atsakominga jos darba!” Pa
gerbkite savo motinėlė ta diena

sirinkime. Kitas susirinkimas 
invyks Utarninke Birželio) 
June 13-ta diena in Eagles sve
tainėje, Mahanov Citv.’, ! kados.— Mare Raioekiene, nuo 
409 W. Poplar Uly., numirė 
Utaminko ryta, Locust Mt. li
gonbute, sirgdama tik keletą 
sanvaites. Velione atvyko isz 
Lietuvos 1905 metuose. Jos vy
ras Vincas mirė 1942 metuose. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos, Szv. Pranciszko, Said. 
J. Szirdies ir Szv. Rožancziaus 
draugija. Paliko du sunu: Al
berta mieste ir Juozą namie; 
trys dukterys: C. Hartz, W. 
Shistle ir E. Pelszinskįene visi 
isz miesto, daug anuku, anūkes 
ir pro-anukus; broli Juozą Rut
kauską, Baltimore, Md., ir se
serį Urszule Benderiene, mies
te. Laidotuves atsibus Subato
je su Szv. Misziomis Szv. Jur
gio bažnyczioje 9 valanda ryte, 
ir palaidos in parapijos kapi
nes. Graboriai Oravitz laidos, i

Pittston, Pa. — Didelis gais
ras sudegino apie dvideszimts 
namu sudare pusketvirto

ITALIJA. — Trisdeszimts 
septynių metu amžiaus vargin
gas, biednas ir nuvargęs mai- 
nierys, Giovanni Mannu, viena 
gražu vakara nuėjo sau gulti, 
pasilsėti. Jis nors vargingai bet 
ramiai gyveno, nes jis buvo da
vės savo isztikimybes prisieka 
Komunistu Partijai.

Ant rytojaus, kai jis atsikė
lė, jis buvo jau bagoczius.

Jis diena priesz tai buvo nu-
szimto tukstancziu doleriu isz- sįpįri<es viena bilietą, tikieta

Trisdeszimts ugniage
siu, firemonu buvo sužeista. 
Didelis vejas ta gaisra platino. 
Ugniagesiai pribuvo isz West I 
Pittston, Wilkes-Barre ir 
Scranton. Mažas gaisras prasi-1 
dėjo apie pinna valanda isz ry
to,'bet buvo greitai užgesintas; 
ar tikriau sakant ugniagesiai 
mislino kad jis buvo užgesin
tas. Ugniagesiai užgesinę ta 
maža gaisra sugryžo i it savo 
vakaruszkas ir balių, kuri jie1 
ta vakara laike. LTž pusvalan-! 
džio jie'buvo vėl paszankti kai 
jau keli namai buvo to gaisro veikslas reiszkia? 
apsupti.

| ATSARGUMAS! Ju-
I
■ mis Ir Del Savo Szeimy- 
jnai Ir Kitiems Moto
ristams !!!

Motute, Szirdele!

bilijoną, 
deszimts 
eroplanu

MAHANOY CITY 
Phone 2 

138 E. South St.

Gilberton, Pa. — Albertas 
M. Gataveckas, nuo 502 Main 
Uly., numirė Panedelyje, Ash
land ligonbute. Laidotuves in
vyks Subatoje su a.]negom is i 
Szv. Liudviko bažnyczioje 9:30 j 
valanda ryto ir palaidos in pa
rapijos kapines Frackvilleje. 
Graborius W. Menkieviczius

Girardville, Pa. — Po trum-' 
pai ligai, gerai žinoma gyven-! 
toja ponia Margareta (Didva- 
lis) Maczys, nuo 232 B Uly-į 
ežios, pasimirė Panedelio vaka-' 
ra savo namuose. Apie keletą l 
sanvaites atgal velione gydėsi į 
Good Samaritan ligonbute,! 
Pottsville. Gimė Lietuvoje, at-i 
vyko in Sbenadoryje 1902 me-j 
tuose, o apie penki metai po 
tam persikraustė in • Girard-- 
ville. Velione paliko dideliame' 
nuliūdime savo vyra Alberta; 
dusimu: Alberta ir Alfonsą 
mieste; keturios dukterys:' 
Tessie Levuliene, Adele Kego-Š
liene mieste; panele Violeta, ISZSZOKO ISZ 
slauge isz Washington, D. C., ir 
panele Alesa namie; tris bro
lius: Petrą ir Juozą Didvoliai 
isz Frackville ir Joną, Ontario, 
Canada, taipgi keletą anūkus. 
Laidos Pėtnyezioje, su apiego- 
mis Szv. Vincento bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidos in 
Szv. Marijos kapines Shenado-

Motute szirdele, 
Tu mano miela, 
Auginai dukreles 
Mus tris kaip viena, 
Mus tris kaip viena.

Sukrovei kraitelius 
Visoms po viena, 
Iszleidai vargeliu 
Tik mane viena.

Tris dienas tris'naktis 
Keleliu ėjau, 
Ketvirta naktele 
Girioj gulėjau.

Iszgirdau girdėjau. .. 
Kukuoj gegute.
Maniau asz, kad szaukia 
Mane motute.

Nei szaukia, nei laukia 
Manes motute,
Tik graudžiai kukuoja 
Girioj gegute.

Iszgirdau girdėjau...
Burkuoj karvelis.
Maniau asz, kad szaukia 
Mane tėvelis.

Nei szaukia, nei laukia 
Manes tėvelis,
Tik graudžiai kukuoja 
Girioj karvelis.

EROPLANO

Mergina Žuvo; Du 
Vyrai Sužeisti
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atsake
‘ ‘ pir-

del sporto loterijos, ir jam te
ko pirmutinis laimėjimas: 
$123,000!

Jo gimines, draugai ir susie- 
dai susirinko ji pasveikinti ant 
tokios yisai netikėtos laimes.

I
Susirinko ir jo Komunistai 
draugai. Jie nutraukė jo pa
veikslą. Jis nesziojo apdriskusi 
siutą, pasiskolinta skrybėlė. 
Tame paveiksią, szalia jo sto
vėjo apdriskusi senele, su isz- 
tiestomis rankomis, almužnos 
praszanti.

“Ar tu žinai ka szitas pa-
Užklause

jo vienas jo Komunistu drau
gu.

“Taip, gerai žinau,” atsake 
1 naujas kapitalistas, Giovanni 
Mannu “tai visa biedna žmo-

į nija praszo paszelpos.”
“O tu, drauge,” dar klausė 

tas Komunistas, “ka tu dabar 
darysi suszelpti tuos varg- 

j szus?”
“Asz daug darysiu,’ 

bagotas Komunistas,
miausia asz save suszelpsiu, 

: nes man tokia paszelpa labai 
reikalinga, paskui asz suszelp
siu savo žmona ir vaikus ir po 
tam savo broli Giuseppe. ’ ’

“O po tam?” Klausia tas 
Komunistas.

“Paskui visas savo gimines, 
kurie yra biedni.”

i Komunistas jau kantrybes 
neteko r suszuko: “O kaip apie 
tavo Partija, ka tu jai duosi, 
ka padarysi?”

“O, taip taip,” susiprato 
Mannu. “Asz užsimokėsiu vi
sas savo užsilikusias duokles.”

Kai jo draugai Komunistai 
su piktumu in ji žvairai žiurė
jo, jis dingo in sztora, nusipir
ko sau naujus, brangius czeve- 
rykus, naujus drabužius ir 
Amerikoniszka skrybėlė, pada
vė trijų doleriu arbatpinigeli, 
“tipsa” . darbininkei, ir susi
rinko dvideszimts penkis savo 
draugus ir susiedus ir nuėjo in 
brangiausi restaurana ant pie
tų, kur jie brangiausius valgius 
valgė ir szampana gere.

Jis savo draugams pasisakė 
kad nuo szio- laiko jis vis gers 
alų per pietus ir per vakariene 
ir važiuos vien tik su eropla- 
nais. Po pietų js nuskrido in

a sticker 
in time saves a fine
more important — fT SAVES LIVES

Each year, in Pennsylvania, almost 7,000 serious traffic 
accidents are caused by mechanical failure of cars. 
But, if Pennsylvania’s figure for this type of fatality 
were as high as the national average, there would have 
been 20,000 wore accidents. This means that the Penn
sylvania Official Inspection system is responsible, each 
year, for saving more than 180 lives which would 
otherwise be uselessly sacrificed in traffic accidents 
caused by faulty equipment!
That is why the Pennsylvania Automotive Association 
and the Department of Revenue are holding an intensive 
car inspection campaign in May. Have your car inspected 
now. Make certain it is in safe mechanical condition for 
summer holiday and vacation driving. ,Your inspection 
station thoroughly checks brakes . . . windshield . . . 
steering . . . lights . . . horn . . . muffler . . . stop signal 
. . . windshield wiper . . . and, if found necessary, puts 
them into good working order.
Don’t delay—have your car inspected in May. Let the 
month of May pay oft in extra safety for you and your family.
No car will be permitted on the highways without a 
current inspection sticker after July 31.

MAKE SURE YCUR CAH /S SAFE— K 
THEN DRIVE IT SAFELY

COMMONWEALTH'OF PENNSYLVANIA
Department of Revenue

JAMES H. DUFF 
Governor

OTTO F. MESSNER 
Secretary of Revenue

CHICAGO, ILL. — Dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Panele Virginia Donovan isz- Ryma, 
szoko isz mažo deganczio ero- Viena sanvaite praėjo ir an- 
plano netoli nuo Marengo, Illi- tra; o Komunistai draugai da- 
nois. Su ja isz to eroplano isz- bar, kaip ta mergele, gali tvo- 
szoko jos draugas Bert SadockJ rele riurymuoti, akis pražiūrėti 
dvideszimts devynių metu 
žiaus vyrukas.

Lakūnas, kuris ta maža 
plana vairavo pasiliko su
planu ir buvo labai apdegintas, 
bet gal iszliks gyvas.

Ūkininkas David McKee isz- 
trauke ta lakuna Larry Knight po
isz to deganczio eroplano. Visi pastebėjo: 
trys buvo nuveszti in Szvento rius daugiau, vienas Komunis 
Juozapo ligonine in Belvidere., tas mažiau.” 2

Prižiūrėk, kad tavo automo
bilius butu gerai peržiuretas tu 
kurie yra valdžios paskirti per- 

, žiūrėti, automobilius. Gerai ap- 
i žiūrėk kad tavo automobilius 
butu gerai apžiūrėtas del visu

i kelionių szia vasara.
’ Prižiūrėk kad: Tavo stab- 
; džiai, briekos gerai laikytu kai 
! tau reikes greitai sustoti jeigu 
: koks vaikas iszbegtu ant tavo 
kelio. Guminiai ratai, tajeriai 
nebutu slidus ant szlapio kelio.

I Triuba galėtu visus ant kelio 
, persesgeti. Szviesos neapakin- 
i tu kitus, kurie priesz tave atva- 
. žiuoja. Ratas gerai tavo kara 
■ vairuotu. Ir kad viskas ant ta- 
i vo automobiliaus butu tvarkoj.

Automobiliu peržiūrėjimas 
i Pennsylvanijoje prasidėjo Ge
gužio menesi. “Nevalia vairuo
ti ar važiuoti automobiliu be 

i szito peržiūrėjimo nuo Liepos 
(July) trisdeszimts pirmos die
nos.”

Gerai Prižiūrėk Savo Auto
mobiliu! Važiuok atsargiai!

IQ7 V A IK F ^us nesza nuo Amerikos Em-1 o L V A 1 K > pire gtate iaįvo įr ka(i Komu- ‘
KOMUNISTUS nistai negali juos sustabdyti.

Rotterdam, Nederlandija — 
Policijantai su kardais, szoble- 
mis iszvaike Komunistus ir 
Komunistu užtarėjus, kurie 
buvo susirinkę prie uosto, kur 
buvo priplaukęs Amerikos lai
vas su ginklais tam krasztui.

Komunistai norėjo sustabdy
ti darbininkus, kad jie tuos 
ginklus nuo to laivo neimtu.

Policijantai su kardais visus 
iszvaike. Vienas žmogus, kuris 
tiems policijantams pasiprie- 
szino buvo sužeistas. Dauguma 
tu susirinkusiu buvo moterys, 
kurios visiems dalino plakatus 
apie “Taika.”

Policijantai pranesza kad 
darbininkai dabar visus gink-’

TRUMANAS SU
PRAKALBOMIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

milijonus dolerius, doleriu del 
tokiu reikalingu kelionių ku
rias musu valdžios tarnai pa
dare. Ateinancziais metais 
mums tokios keliones kasztuos 
pusketvirto šzimto milijono do
leriu.

KARISZKU GINKLIU
SUSPROGIMAS

14 Žuvo; 60 Sužeista
CATANIA, SICILY. — Val

džios policija pranesza kad ke- 
! turiolika žmonių žuvo ir dau- 
! giau negu szeszios deszimts 

BAISI NELAIME ANT žmonių buvo sužeista, kai ka- 
riszku ginklu sandelis užsidegė 
ir susprogo, apie septynios my
lios nuo Catania miesto. Kaip 
ta nelaime atsitiko policijantai 
dar nežino.

GELEŽINKELIO
(Tasa' Nuo 1 Puslapio)

in Bihar valstija. Policijantai 
sako kad kas nors buvo atliuo- 
saves, iszardes kelias relias.l

Asztuonias deszimts du lavo-; 
nai buvo surasti, ir policijantai 
dar vis jieszko daugiau lavo-: 
nu.

NEGAVO DIVORSO

Pirkie
U. S. Bonus

JOHM KOVAL
. . . KVIETKININKAS ... !

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias 

''' Prekes 9-

CEDAR RAPIDS, IA. — 
Teisėjas G. K. Thompson isz- 
mete isz teismo vieno žmogaus 
pareikalavima del persiskyri
mo. Szitas žmogus, James F. 
Williams yra žinomas kaipo vi
sos Iowa valstijos tankiausiai 
apsiženijes žmogus.

Teisėjas jam pasakė kad tiek 
daug persiskyrimu, “divorsu” 
vienam žmogui sudaro pasipik
tinimą visiems žmonėms. Jis 
buvo ženotas deszimts ar dvy
lika sykiu, jis pats neatsimena. 
Bet jis sako kad tie žmones me
luoja, kurie sako kad jis buvo 
ženotas szesziolika sykiu.

L. TRASKAUSKAS
am- bet ternuželis Komunistėlis 

kaip negryszta, taip negryszta. 
Komunistu Partija ir Komu
nistai draugai negavo nei ska
tiko pauostyti tu savo buvusio 
draugo pinigėliu.

Romos laikrasztis “H Tem- 
gardžiai nusijuokdamas j 

Vienas milijonie-

ero-
ero-

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir t. t.

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztimu, 

Vestuvių Ir Kitokiam* 
:: Reikalam* ::

*35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78,, 

MAHANOY CITY, PENNA.


