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Naujas Insaky. Japonijoje-

Isz Amerikos Kitas Mokslinczius

Intartas

SENMERGIŲ
DIENA

SPORTININKAI 
PABĖGO

INTARTAS
BAGOCZIUS

NUSIŽUDĖ

Isznaudojo Pusantro
Szimto Tukstancziu

, Doleriu

POTTSTOWN, PA. — Pen
kios deszimts keturiu metu am
žiaus Thomas L. Russell, kuris 
buvo pasižadejes policijantams 
pasiduoti, Pottstown mieste, 
nusiszove kai policijantai pri
buvo prie jo namu.

Jis buvo nusukęs teisėja 
Charles Andre ant dvylikos 
tukstancziu doleriu. Teisėjas 
Andre pasimirė nuo szirdies li-f 
gos kai jis dažinojo kad jis vi
sus savo pinigus taip buvo pra- 
kiszes.

Kai tas sukezius Thomas L. 
Russell nepasirodė teisme, po-į 
licijantai nuėjo in jo namus.' 
Kai jie priėjo prie jo namu jie 
iszgirdo szuvi ir kai jie inejo 
in jo namus jie rado ji jau ne
gyva.

Kompanija kuriai jis dirbo 
sako kad jis buvo nusukęs vie-! 
naip ar kitaip apie pusantro 
szimto tukstancziu doleriu.

Daktaras Edward Corson, ✓ 
mokslinczius kuris dirbo in 
Armour isztyrinejimo sztaba 
Illinois Universitete,, ketino 
važiuoti in Prancūzija. Kai 
jis buvo pasirūpinės sau pas- 
porta ir viza ir jau sėdo ant 
laivo iszvažiuoti, Amerikos 
Tarybos agentai pribuvo ir 
paėmė jo paszporta ir jam 
uždraudė iszvažiuoti. Dar jis 
yra laisvas ir Amerikos Ta
ryba nieko priesz ji nesako, 
bet Amerikos Slapta FBI po
licija jau darbuojasi ir gal 
ne už ilgo iszgirsime daugiau 
apie szita mokslincziu.

NORRISTOWN, PA. — Sen
merge, bet panele, apie penkios 
deszimts metu amžiaus Marion 
Richards, su dvideszimts sep
tyniomis kitomis tokio paties 
stono merginomis nusistatė pa
skelbti “Senmergių Diena.’’

Ji sako kad mes Amerikoje 
dabar turime “Motinos Diena, 
Tėvo Diena ir net Szunyczio 
Diena,’’ bet niekas neatsimena 
“Senmergių.“

Kai ji paskelbė kad visos 
senmerges szves ir apvaiksz- 
czios paskutine szio menesio 

-nedels kaipo “Senmergių Die
na,“ keli senberniai jai para- 
sze laiszkus ir pirszosi ja isz- 
gelteti isz to senmergystes sto
no. Bet ji visiems atsisakė.

Ji yra gavos sveikinimo 
i laiszkus isz Anglijos, Vokieti
jos, New Zealand, Kanados ir

I Australijos.
Senmerge Richards surengė 

puosznia vakariene visoms sa
vo fabriko senmerges ir parsi
kvietė dvi senmerges ir viena 
senberni pasakyti tai pramo
gai pritaikintas prakalbas.

Visi Su Savo Žmonomis
Apleido Sovietus

■ 
——»—

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Vokietijoje, kaip ir Anglijo
je sportinirikai žaidžia sportą 
vadinama “Soccer,” kuris bis- 
ki panaszus in Amerikos fut- 
boles žaidimą.

Tokio “soccer” sporto spor
tininką in Dresden Friedrich
stadt pabėgo su savo žmonomis 
ir dabar kreipiasi in Vakarines 
Berlyno puses sportininkus 
kad juos priimtu. Jie sako kad 
jiems jau ligi gyvo kaulo insi- 
pyko Komunistu ir Sovietu ro
jus. Tu sportininku buvo 
vienuolika ir visi pabėgo 
savo žmonomis.

Pasimirė Buvęs
Lietuvos Prez. Dr.
K. Grinius Chicago
Pasažierinis Eroplanas C-46 
Nukrito Arti Florida 37 Iszgel- 
beti 27 Žuvo; General MacAr
thur Panaikina Komunistu Ko- 

^misija Japonijoje; Amerika Pri-
DAKTARAI ISZ

PRANCŪZIJOS

pažinsta Prancūzus Daktarus
--- *

MAŽA MERGAI- POLICIJANTAS
TUKE DINGO APVOGĖ; NUŽUDĖ

RINKIMAI
ALBANIJOJE

Vienas Vyras Yra

Intartas
LONDON, ANGLIJA. — 

Ateina žinios per Londono 
laikrasztininkus kad Albanijos 
rinkimai labai pasekmingai pa
sisekė Komunistams. Jie tuos 
rinkimus laimėjo net devynios 
deszimts asztuntu procentu.

Szitos žinios atėjo in Londo
ną isz Maskvos.

Ir mums visai ne dyvai kad 
taip buvo nes Sovietai tuos rin
kimus vede ir tvarkė. Albani
jos žmones turėjo isz ko pasi-1 
rinkti: Jie galėjo balsuoti už 
Komunistu kandidatus ar ba
dauti ar pasiduoti policijai ir 
eiti in kalėjimą. Szitokis pasi
rinkimas yra paprastas daly
kas per rinkimus, kuriuos Ko
munistai tvarko ir valdo.

NEW YORK, N. Y. — 
Vincent Flemming, keturios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
policijantas yra intartas už ap-i 
vogimą vieno saliuno Brook-1 
lyne ir nužudinima vieno kos- 
tumerio tame saliune.

Nužudytas kostumeris buvo 
dvideszimts trijų metu 
žiaus Jodn Sheerin, kuris bu-!

KIEK MOKSLO
REIKIA?

Nori .$300,000,000
Mokslui

QUEBEC, KANADA. — Po- 
licijantai yra suėmė viena žmo
gų, kurio vardo jie nepaskelbia 
nes jie dar nėra tikri ar jis yra 
kaltas ar ne už mažutes mer- 
gaitukes, trijų metu amžiaus 
Nicole 7 
miszke, kur randasi daug lau- cijanto darbo ir tik lauke pa
kiniu ir pleszruju meszku. skyrimo.

Apie asztuoni szimtai žmo- Kai policijantas Vincent 
niu stojo in talka jieszkoti tos Flemming iszsitrauke savo po- 

i mergaitukes tuose miszkuose,' licijanto revolveri ir pareiszke 
apie Chateau Bigot, asztuonios kad jis nori visu pinigus, John 
mylios nuo Quebec. Mergaitu- 
ke dingo Subatos diena.

Policij antai rado kelis gaba
lėlius tos mergaitukes sukneles, 
dreses, bet jie prisipažinsta 
kad jie daugiau nieko nežino 
apie tos mergaitukes likimą.

Kai kurie tu miesteliu gy
ventojai spėja ir sako kad jie 
bijosi kad ta mergaituke buvo 
laukiniu ir pleszruju meszku 
sudraskyta tuose miszkuose.

NEW YORK, N. Y. — Ame
rikos Daktaru Draugyste pa
skelbia kad dabar bus priima
ma daktarai isz Prancūzijos ir 
j u mokslo laipsniai bus ežia 
pripažinti. Daktarai isz Pran- 
euzijos dabar gales ežia atva
žiuoti ir be jokiu kvotimu ar 
tardymu galės stoti in darba 
ligoninėse ar savo ofisus insi- 
steigti ir žmones gydyti.

Tas pats pavelinimas yra su
teiktas in Denmark, Finland, 
Norvegijai, Szvedijai, Ncder- 
landijai, Airijai, Szkotijai, 
Wales ir Anglijai.

Szitokis nusistatymas yra 
geras ir pagirtinas, nes mums 
labai reikalinga daugiau dak
taru ir visokiu ligoninema gy-

am- dytoju.
Amerikos Daktaru Draugys-

TRAUKINIAI •
TRUKDOMI

BERLYNE

Renaud pradingimo v0 iszlaikes kvotimus del poli- te teipgi paskelbia kad ji pri- 
ims daug studentu, mokiniu, 
kurie mokinasi ant Daktaru 
kad jie galėtu baigti savo 
mokslus Amerikoje ir ežia ap
sigyventi.

PASIMIRĖ
DR. K. GRINIUS

CHICAGO, ILL. — Birželio 
4-ta diena pasimirė buvęs Lie-

MIAMI, FLORIDA. — Di-
WASHINGTON, D. C. — 

Apie szimtas metu atgal buvo 
keliamas klausimas Ameriko
je: Ar mokslas turėtu būti pa
rūpintas visiems už dyka? Tais 
laikais tas mokslas reiszke apie 
septynis ar asztuonis metus;

(Tasa Ant 2 puslapio)

Sheerin stengiesi isz to saliuno 
pabėgti ir paszzaukti policij an- 
tus. Policijantas Vincent Flem
ming ji nuszove. Bet paskui ki
ti kostumeriai ant jo užsipuolė 
ir gerokai apdaužė ir apmusze
pirm negu policijantai pribuvo tuvos Prezidentas, Daktaras 
ir ji nuo j u iszgelbejo ir paskui 
suaresztavo.

Vincent Flemming buvo bu
vęs policijantu per keturiolika 
metu, jis ženotas, bet neturi 
vaiku. Su juo buvo dvideszimts 
keturiu metu amžiaus Harold 
Blanch, teipgi isz Brooklyno.

delis Pasažierinis Eroplanas Bet jis sako nors jis buvo ke- 
C-46 kuris skrido isz San Juan, liuose saliunuose su tuo polici- 
Puerto Rico in New Yorka su 
62 Puerto Rican darbininkais 
nukrito in Atlantiko mares ar
ti Florida. 37 likos iszgelbeti 
per Amerikos kariszka laiva 
“Saufley,“ o 27 žuvo.

jantu ir buvo gerokai iszsige-' 
res, bet jis nieko nežinojo apie 
to policij anto norą apvogti ta 
saliuna. Jis buvo suimtas ir .su-' 
aresztuotas, ne tiek kaip prasi-i 
kaltelis, kaip tai kaip svietkas.

TOKYO, JAPONIJA. — -Amerikos Ge
nerolas MacArthur iszieido Insakyma panai
kinti dvideszimts keturiu nariu Komunistu 

Sovietai Reikalauja Partijos Komisija ir uždrausti szitai komi- 
Vizu Ir Paszportu sijai vicszai veikti, Szitas uždraudimas pa- 

lieczia ir septynis valdžios tarybos narius.
BERLYNAS, VOK. - Rus-1, 

kiai sutrukdė du Amerikos Ar
mijos traukinius per septynias 
valandas. Jie sudarė priežaste 
kai jie nepripažino vienos 
teriszk.es paszportus. Ji 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

mo-
yra

POPIEŽIUS
PATARIA

Viso Svieto Žmones
Turi Tuojaus Baigti

Szalta Kara

Laikrasztininkai sako, kad už keliu die
nu Generolas MacArthur iszleis kita Insa- 
kyma kuris uždraus ir visiszkai panaikins vi
sa Komunistu Partija visoje Japonijoje.

Generolas MacArthur pasiuntė trumpa 
laiszka Japonijos Premie- 
jam pasakė, kad ta dvi
nariu Komunistu Komisija 

valdžios tiesoms ir visai

bet stcziokiszka 
riui, kuriame jis 
deszimts keturių
yra prasižengus 
tvarkai ir kad jai vietos nėra tame krasz- 
te. Jis tame
nistu Komisija norėjo nuversti teisetina Ja
ponijos valdžia,

Szitokis Generolo MacArthur Insakymas 
. reiszkia, kad tie Komunistai, kurie yra Ta
rybos nariai, turi apleisti savo vietas ir 
visiszkai pasitraukti. Tarpu szitu Tarybos 
nariu randasi trys labai intakingi Komunis
tu Partijos

Jis nepaminėjo vardu Komu- ^ęJęfutOriuS’ 
vargas ir badas stumte stumia linezius ir

VATIKANAS. — Szventas 
Tėvas, Pijus Dvyliktasis, kal
bėdamas in du szimtu delegatu 
isz Tarptautinio Kongreso, pa
tarė kad viso svieto žmones 
turi tuojaus baigti szita szalta 
kara, kuris gali bet kuria die
na pavirsti in karszta kulku ir 
karabinu kara.

Jis sako kad visu krasztu 
žmones turėtu dabar susivieny
ti ir stengtis pagelbeti ir su- 
szelpti tuos žmones kurie varg-

laiszkc sako kad ta Komu-

Kazimieras Grinius, 84 metu 
amžiaus. Atvyko in Amerika sta ir badauja, 
isz Vokietijos 1948 m. Gimė
1866 m., Gruodžio 17-ta diena, nizmo ar Rusijos. Jis sake kad 
Solemos kaimo, Sasnavos vals.
Mariampoles apskr. Buvo žy- žmones in bedievybe. Jeigu 
mus Lietuvos veikėjas politisz- mes norime žmones palaikyti 
kas ir patriotas. Rusu revoliu- laisvais, mes turime pirmiau- 
cijos metu Bolszevikai nužudė šiai jiems parūpinti darba, 
jo pirmąją žmona Joana ir duk- 
tere Gražina.

vadai, Kyuichi Tokuda, bendras 
Sanzo Nosaka, partijos moks- 

Yoshio Shiga.

vyliausiąs Sekretorius, Katsuo

— Nekuriosia valstijosia 
valdžia pavėlina iszteketi mer
gaitėms turinezios dvylika me
lu senumo.

Tarybos
Okazaki tuoiaus pasiskubino pareikszti kad
Generolas MacArthur pareikalavimas bus 
tucz-tuojaus iszpildytas. Jis sako, kad vi-

maista ir pragyvenimą.
Nors vardu jis nepaminavo-' 

jo Komunistu bet jis sake kad 
yra tokiu žmonių kurie badau-sa Taryba pritaria, remia Generolo Mac- 
jantiems viską prižada, jiems 
akis apmuilina ir paskui juos Arthur nusistatymą, 
kursto priesz teisėta valdžia. , (Tasa Ant 4 Puslapio) jį

I

teriszk.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Generolas MacArthur moka 

kaip su Komunistais ir Sovie
tais pasikalbėti. Kai jie parei
kalavo dažinoti ar Amerika 
ginkluoja kurias salas Pacifi- 
ke, jis jiems trumpai ir Komu- 
nistiszkai atsake kad jiems ne 
galvoj ir kad tai ne ju biznis. 
Jie tokius žodžius labai greitai 
ir labai gerai suprato ir nutilo.

vieszai ir 
visas tas 
priesz ka.

Sovietu

Naujas Lietuviu Transportas KATALOGAS

Presbyteronu Bažnyczios 
dvasiszki vadai per savo seimą 
pareiszke kad ju Bažnyczia su 
kitomis Protestonu Bažnyczio- 
mis dabar vieszai pasisako kad 
jie prieszinasi Kataliku Baž
nyczios nusistatymui kad kai 
Katalikas apsiženija su ne-ka- 
talike, ta ne-katalike turi pri
žadėt visus savo vaikus duoti 
apkriksztyti ir paskui juos 
auklėti sulyg Kataliku Bažny
czios mokslu. Jie sako kad Ka
taliku Bažnyczia neturi jokios 
teises statyti toki pareikalavi- 
ma.

Jauna motina prisipažino 
policijai kad ji su paluke pa
smaugė savo szesziu dienu kū
diki. Ji sako ji taip padare nes 
“mes per biedni.”

Motina Dorothy Skeoch isz 
Chicagos, dvideszimts dvieju 
metu amžiaus, per aszaras pa
pasakojo kaip ji užsmaugė sa
vo dukrele, už tai kad jos vyras 
buvo 'be darbo, ir “asz nenorė
jau kad mano dukrele užaugtu 
biedna.” Tik dvi valandos 
priesz tai ji buvo parsivežus ta 
savo dukrele isz ligonines. Po- 
licijantams ji pirmiau pasakojo 
apie koki vagi kuris in ju na
mus insilauže, pavogė jos laik
rodėli ir paskui užsmaugė jos 
dukrele. Bet ji viena klaida pa
dare taip meluodama; ji ta sa
vo laikrodėli pamirszo gerai 
pakayoti. Policijantai surado 
ta laikrodėli ir jau be Paiku 
pradėjo ja klausinėti ir tardyti. 
Ji ir prisipažino, kad ji pati sa
vo dukrele pasmaugė.

Jos vyras negalėjo jokio dar
bo palaikyti, nes iszrodo kad 
jis yra tinginys ar kas jam. 
Pernai jis gavo darba priesz 
Kalėdas laiszkus neszioti, kai
po laikinis pacztorius. Policija 
ji suaresztavo kai jis visa mai- 
sza laiszku parsinesze namo ir 
neiszdalino, pasiaiszkindamas, 
kad jis 'buvo pavargęs ir neno
rėjo tiek daug vaikszczioti.

ginusia ginklu Europos krasz- 
tams. Jis sako kad dabar rei
kia tokiam Europos apginkla
vimui, ir kad negalima nei die
nos laukti.

Jau ir Trumanas 
aiszkiai sako kad 
ginklavimasis nėra
kita, kaip tik priesz 
Rusija. Jis sako kad visi mes 
norime laisves, ramybes ir tai
kos, bet kad ta laisve ir ta tai
ka baisiai daug kasztuoja, ir 
kad mes vieni galime toki bran
gu daigta sziandien supirkti.

Jis teipgi primena kad reikia 
vis dar daugiau ginklu siunsti 
Graikija ir Turkijai. Jis sako 
Amerika vis turi szelpti ir 
remti Irau kraszto žmones ir 
armijas, kad Irau krasztas ga
lėtu atsilaikyti priesz Sovietu 
Rusija.

Jis atkartotinai primine kad 
Amerika kitus apginkluoja ir 
save apsiginkluoja, ne kad 
Amerikiecziai rengiasi ui kara, 
bet kad Amerikiecziai nori ka
ro iszvengti, ar nors būti prisi
rengė, kai tas karas iszkils.

Trumano žodžiai padare la
bai dideli inspudi, ne del to kad 
juos Trumanas sake ar kad 
Truninas ka naujo pasakė, bet 
kad jis taip pataikė savo pra
kalbas, kada musu laikrasz- 
cziai mums pradėjo skelbti apie 
tuos susikirtimus ir grūmoji
mus tarpu Rusijos ir Yugosla- 
vijos, ir kada musu Diplioma- 
tai vieszai prisipažino kad di
delis karo pavojus randasi 
Balkanuose. Jis sako kad mes 
turime ne vien tik pinigus ir 
ginklus siunsti tiems kr’asz- 
tains, bet turime ir savo ge-Į 
riausius . karininkus tenai 
siunsti, tu krasztu vaiska la
vinti, ir jeigu bus reikalas, net 
ir savo vaiska, savo kariuome
nes tenai pasiunsti!

NEW ORLEANS, LA.—Bir
želis (June) 5-ta diena laivu 
“General Haan” in New Orlea
ns atvyko szie Lietuviai Trem
tiniai:

Albreczaitiene, Ona, in Red
lands, Calif. — Baltinis, An
drius,Des Moines, Iowa. — Bal- 
eziunas, Jonas, Chicago, 111. 
Burba, Jonas ir Adolfina, Clar- < 
ksdate, Miss. — Czepokas, Ani-' 
le ir Vytautas, Cicero, Ill. — į 
Dunaitis, Agota, Stasys ir Ro
mualdas, Chicago, Ill. — Gege-, 
viezius, Juozas, Marija, Alber
tas ir Vanda, Cicero, Ill. — Gu
daitis, Jonas, Anele, Jonas ir! 
Vytautas, St. Louis, Mo. — Ir- 
binskas, Jonas, Milford, Kans. 
Ka m ins k a s, Vy taut as, 
Ala. — Karaczauskas, Igoris 
Ona ir Olegas, Los Angeles

Pypkes Durnai
Plika Tiesa

Žinoma, jog blekes paliko 
paskui save! —GALAS.

— Reikalingiausės rakan 
das namie yra motere.

KIEK MOKSLO 
REIKIA?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz . 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 176 A-Be-Cela arba pra- j 
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176yo Trys Istorijos., 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso j 
Altorius, didei naudinga mal į 

L du knygele, pavesta visos Lie 
j tuvos Kataliku Jaunuomenei 
i Apdaryta in celluloid.444 pus 
I lapių. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi . 
liauskio, su nekurais naudin- j 

! gaiš padėjimais. 25c.
No. 196 Stacijos arba Kal- 

i varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus

Kitokios Knygos

knygut 
iszmokejimo 
25c.
knygute

del kasieriaus

No. 162 Trys istorijos apie| 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz-j 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo- j 
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie į 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta, 
malda vargszo, Geras Medėjus. į arba Pasibudinimas

paskui, vėliau jau reiszke 
augsztesniaja mokykla, High 
School.

Dabar mokslo virszininkai 
ima kalbėti apie kolegijas ir 
universitetus. Jie ima reika
lauti kad valdžia parūpintu ko- 15c

Nauvee, lelijas ir universitetus visiems ^lo. 
’ už dyka! Kad Amerikos pilie- Duktė 

ežiai mokėtu už visu vaiku tuvos.
Calif. — Kazemekaityte, Juze, moksla ne vien tik per pradi- No.
Los Angeles, Calif. — Melny-i nes mokyklas ir augsztesnia- Talmudo paslaptys, Du Moki- 
kas, Vytautas, Chicago, Ill. —. sįas mokyklas, bet ir per kole-į nįUj Kam iszdavineti pinigus. 
Meskeleviczius, Juozas, Chica
go, Ill. — Miteeviezius, Vacys,

Kristuso

Verksmai 
prie Ap- 

mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 
172 Dvi istorijos apie i su Jezuso Kristuso. Knygute 

, Sruolis isz Lie reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 

i Kristuso, peraszyta isz gro-

Mariu
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystėms,
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 

• Garbei. 10c.
i No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c 

‘ No. 205 Sieniniai Kalendo- 
į riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
! ežio per 23% coliu ilgio. Po 
į 35c., arba 4 už $1.00.

gijas ir universitetus. : 45 puslapiu. 15c.
Vienas toks mokslo ir mo- y0 475 pasiskaitymo kny-! mat°s rastos grabe musu iszga- 

Altadena, Calif. — Norvaišas,! kykiu virszininkas dabar pata- „ele Kuczios žemaites vaizde-! nytojaus Jeruzolime. 
Viiieentina ir Romanas Bell-, ria kad vaidžia paskirtu tris ’Gudras PiemenliSj Isz ko - 
wood,111. - Babreza, An tanas, szimtU5 milijonu doleriu kas susidare Anglis (su paveiks- 

lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie- na Žydą. Jo kelione po svietą 
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
Paveikslai. 15c.

San Diego, Calif. — Petriaitis, metai del tu kurie norėtu eiti 
Teodoras, Olga, Jonas ir Olga,! įn kolegijas ir universitetus, 
Chicago, Ill. — Pestinikaite, ^et neiszgali. Jis sako, kad szi- 
Konstancija, San Antonio, Te- taip apie 480,000 studentu gau- 
xas. — Raczkauskas, Tūta iri*tu augsztesnius mokslus, kurie 
Barbara, Detroit, Mich. — Sa-Į sziandien tokio mokslo negali 
viekas, Jonas, Albina, Regina gauti, nes neturi gana pinigu, 
ir Irena, M ilsonville, III. — i Mes tokiam pasiulinimui ir 
Spetyla, Petras, Springfield, tokiam inneszimui visai neši
ni. — Smalstys, Jonas, Chica- priesziname. Trys szimtai mili- 
go, 111. — Sudžius, Juozas, Ci- jonu doleriu tai mažmožis mu- 

negu
nuo- 

musu
pra

cero, III. — Survila, Antanas, su valdžiai, tai mažiau 
Hollywood, Calif. — Toliušis, vienas procentas, vienas 
Juozas, Ema, Helena, Bronis- szimtis tu pinigu kuriuos
lovas, Angele, Izidorius, Bro- valdžia ant kitu reikalu
nislova, Erika, Irena Edeltraut leidžia, 
ir Vytautas, Drew, Miss. — 
Volkovickis, Enrikas, Chicago/

das, Chicago, 111.
—BALE Imigracijos i 

Komitetas.|

Szposas Pedloriaus
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Bet, jeigu mes imsime leisti 
in kolegijas ir universitetus vi
sus vaikus, tai ežia bus pradžia 
“naujos gadynes.“

Mes drąsiai sakome, kad ne 
visiems musu vaikams toks 
mokslas reikalingas ir naudin- 
g’as! Mes su ta paezia drąsą sa
kome kad daug vaiku, kurie 
sziandien eina in augsztesnia- 
sias mokyklas geriau padarytu 
jeigu jie mestu ta savo mokslą 
ir eitu dirbti. Ne visiems Die
vas davė tiek proto ar smegenų

10c.
No. 200 Eustakijuszas. Isto

rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži-

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tifi 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

Amerikos Karo Sztabas nie
ko nesako, bet staeziai ir neuž
sigina kad dabar Amerikoje 
yra gaminama tokie nuodingi 
gazai, kad nuo ju jokiu 'budu 
žmogus negali iszsigelbeti, kad 
nei jokios kaukes negilioja, nes 
tie gazai ant žmogaus užsipuo
la ir ji nužudo ne per kvepavi- 
ma, bet per visa žmogaus kuna. 
Musu laikrasztininkai sako 
kad Vokiecziai tokius nuodus 
turėjo per kara, bet neisądryso 
juos pavartuoti, bijodami kad 
Amerika tokiais pat nuodais 
neatkerszintu. Kai daug Vokie- 
cziu mokslincziu pateko Sovie
tams, tai galime būti tikri, kad 
ir Sovietai tokius gazus gami
na.

Prezidentas Trumanas sako 
kad jis dabar kreipiasi staeziai 
in žmones, in Amerikos pilie- 
cczius ir nori visiems mums 
paaiszkinti kaip svarbu yra 
tuojaus, nieko nelaukus paskir
ti 'bilijonus doleriu ir kuo dau-

Kai pakauszis ima plikti, 
Kai plaukai jau ima slinkti; 
Tai ne laikas iszsisziepti 
Ar in zerkola žiūrėti.
Bet jaunatves jau gailėtis, 
Ir pasirengt tyliai karszeti. 
Kai kadaise moterėles, 
Ir tos durnos mergužėles 
Iszsižiojusios žiurėjo, 
Ir jo kaltūnais taip gėrėjos. 
Bet pakauszis vis plikėj a, 
Ir nuogumas vis didėja. 
Jam, nabagui, sarmata, 
Kad pakausze jau plika. 
Juo labiau jis rūpinas, 
Juo placziau jam plikinąs. 
Jis skrybėlė dabar neszioja; 
O draugai isz jo kvatuoja. 
Zerkole jis skaito plaukus, 
Ant galvos jis tepa taukus. 
Kaso, krapszto ir szmeruoja, 
Rūpinas, nepasiduoda. 
Bet, nežiūrint ka jis daro 
Biesas vis tuos plaukus varo. 
Bet ateina jam diena, 
Kada plike jau gryna. 
Ir tada jis apsipranta, 
Ir drąsos jau susiranda. 
Nors kaltūnu jau neturi, 
Ir in zerkola nežiūri.
Jam dabar nereikia kirptis, 
Nei szukotis, nei dabintis. 
Isz kitu jis pasijuokia,
Kad jie plaukus dar szukuojaJ parduosiu ju kiek nori po dc- žmonių mokslus iszejusiu, bet 

-----------------  I szimts doleriu, už kožna! labai mažai mokslincziu ir dar, 
-I— Nepasakok apie savo ru-J Pedlorius temino in ja per ko-j mažiau mokytu žmonių. Ir mu-' 

pesezius. Jeigu nematai nieko į ki tai laika, po tam, sėdas ant su razbaininkai sziandien yra 
gero g;
nesmagumus užlaikykie savy- leidosi namon, net dulkes už- eje. 
je.

duotu savo vaikuti už tavora ? vas davė tiek proto ar smegenų 
Ne, motere neszaauke jo ad- kad jie galėtu su mokslincziais 

gal, isz ko labai pradėjo stebe- j maiszytis.
tis, o vaikutis džiaugėsi jog tu-1 Mes gerai žinome kad randa-; 
res pasivažinejima. Pedlorius; si daug vaiku ir mergaieziu, 
pamatęs, jog jo juokas likos pa-; kurie turi gana proto ir kurie 
imtas ant tikrųjų, sugryžo ad-įgalėtu daug daugiau pasimo- 
gal prie grinezios. Nukelda- kinti, bet kad j u tėvai neturi 
mas nusiminusi vaikuti nuo ve-j isz juos leisti in augsztesnius 
žimo, nuėjo prie duriu, kur pa-, mokslus. Tokiems reikalinga 
mate motere kabinanezia savo' pagelba. Bet daug daugiau 
naujei nupirkta tavora ant vi-j randasi tokiu kuriems užtenka 
niu kamboryje. I iszmokti kaip vardas pasira-'

szyti ir gana. Bet sulyg val
džios instatymu jie turi luku-į 
rioti, laika praleisti mokyklo
se, kur jie nieko neiszmoksta ir 
nenori ir negali iszmokti. Mes 
savo vaikus sziandien su savo

• I mokyklomis iszmokiname kaip 
tinginiauti ir daugiau nieko!

Mokslas yra geras ir reika
lingas, “bet ne visi tam moks-i 
lui yra tinkami.“ Pirm negu 
mes sutiksime didesnes taksas 
mokėti, kad visi vaikai galėtu 
eiti in kolegijas ir universite-; 
tus, mums reikia dasižinoti: Ar

— Pamislinau sau, jog ne
imsiu vaikuti už tavora, tarė 
pedlorius, geriau padarytum 
jeigu ji paimtum adgal, ir ati-

! duok mano blekes adgal!
! Nei nemislinu atiduot. Su- 
i tartis yra sutarė ir privalai da- 
| laikvt savo žodi!I . ' . .
; — Tu nelaba motin, kaipgi
! gali 'būti tokia nemielaszdinga
■ ir parduot savo vaikuti už ble
kes?

— O kas man tieje vaikai 
apeina! Asz neturiu savo vai
ku. Tieje vaikai kuriuos czio-
nais matai, yra sieratelei o kaip tiem vaikams ta kolegija ar tas^ 
man rodos butum del savo na u- universitetas ka gero duos?

i i . . • ijei iszrinkto geru tėvu! Asz tau' Sziandien per daug randasi

yvenime tavo, tai savo vežimo, staiga užkirto arkli ir žmones, kurie yra mokslus isz-

denge ji nuo regėjimo.

20c.
A
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:: SUGRYŽIO ::
(Tasa)

— Nesirūpink apie tai. Tau 
reikia dabar gerai atsilsėti.

Kada Vincas po dvieju san- 
vaicziu pakilo isz lovos, jis jau 
nenorėjo mirt. Ne, jis dabar 
trbszko gyventi, gyventi! Nu
plauti savo kruvinas rankas, 
atsiteisti su Giriniais ir, su 
Dievu! Jis buvo Katalikas! Gi; 
riniai džiaugėsi.

Jis dabar pasipasakojo apie 
savo vargus ir turtą. Jis dabar 
norėjo, kad Giriniai atsiimtu 
visus tuos “kraujo pinigus,”' 
kuriuos jis 'buvo isz ju iszple- 
szes ir ka buvo pelnės.

— Ne, asz nieko nepriimsiu 
teisinosi Girinis. Nes tuos pi
nigus asz kaip ir buvau netei
singai isz žmonių iszpleszes. ; 
Tebus jie tau lyg menkas atly- j 
ginimas už sunaikinimą tavo! 
karszto tikėjimo.. Juk tai buvo; 
didesnis turtas, ar ne taip?

— Taip, bet jau asz vėl in-1 
gijau ta pati tikėjimą. Asz ne- 
kencziu tu pinigu.

— Ir man ju nerei’k! Spy- 
riavosi Girinis. Asz irgi noriu 
atsiteist bent vienam. Juk asz 
tau buvau nutraukęs alga.

— Jau tamsta man dau
giau davei! Kalbėjo susigrau
dinęs Vincas.

— Žinai ka, kad jau taip 
mudviem abiem parupo iszly-i 
ginti savo kaltes, sztai ka mes! 
padarykim. Dabar kaip tik ei-Į 
na auku ’ rinkimas Lietuvos i i 
reikalams. Pa vedam tuos visus 
deszimts tukstančzius savo
tautiecziu apszvietai. Tegu j
bent keliems ju neleistame taip! 
blaszkytis in szaltojo netikeji-! 
mo pinkles inkliuvus.

— Ne! Užprotestavo Vin
cas. Asz jiems pavesiu netik vi
sa turtą, bet ir visa savo gyve
nimą! Suszuko Vincas. Ir žodi 
iszlaike.

Drąsiau kilnojos jo krutinę 
kilniu vilcziu kupina. Tvirti 
pasiryžimai kilo galvoje. 
Linksmas jis sugryžo Pietų 
Amerikon. Tuoj pardavė savo 
sankrova už 150 tukstancziu 
doleriu. 50 tukstancziu draug 
su Giriniais tuojaus iszdalino' 
invairiems tautiecziu kultūros 
reikalams. Dalino po kelis 
szimtus doleriu ir siunsdaini; 
net nepasiraszydavo savo pra
vardes, kad “bereikalingos 
garbes” nesusilaukus. Arba 
tik trumpai pasivadindavo 
“trijų atsivertėliu auka.” Gi-' 
riniene tik džiūgavo.

Šakalinis dažnai būdavo ma-1 
tomas bažny ežioje ir prie sak-l 
ramentu. Dabar ežia viskas 
jam rodėsi rimta, turininga. Jis 
daug skaitė, dar daugiau gal- i 
vojo ir veike.

— Skubinkis gerai daryti! 
Tai buvo jo prisisavintas obal-. 
sis.

Bet Amerikoje jam lyg 
troszku buvo. Jis veržėsi Lie
tuvon. Ten dirbti už save ir už 
kitus.

Szauniai kilnojos Atlantiko;
bangos, blizgedamos tekan- 
czios saules spinduliuos. Daį 
drąsiau siūbavo Vinco Sakali-! 
nio krutinę, kada jis pasijuto 
netoli Europos krantu.

Ak teviszke, kaip galingai 
tu moki užburti jaunuolio du- 
szia kada jis artinas prie tavo ; 
ribų! Vincas nerimavo. Jam j 
liūdna buvo atsiminus ta gim-Į 
tinęs sodžių, kuri jis, nepaisant 
matuszes insakymu, buvo pa
niekinės. Kažin ar iszties iu ji į

Pirkie U. S. Bonus

geroji mamyte savo rankas? 
Ak, tas sapnas, sapnas! Nejau
gi ji but mirus? Taip jis norėtu ■ 
dabar jai pasirodyt isztikimu) 
sunumi.

— Dieve, kaip lėtai dunda 
traukinys. Ak, kad isztikruju1 
jis turėtu sakalo sparnus, sva-■ 
jojo Vincas. Bet tai da bus nu- i 
stebimo, kada asz visai isz ne- 
tycziu pasirodysiu ties gimti
nes vartais. Kažin ar jie mane 
pažins? A, tai da bus smagu!

Sztai jau jis ir Kaune. Czi 
visa Lietuviszka. Visokios mi
nisterijos, prezidentas, seimas 
kaip tai iszkilmingai skamba. 
Kaip glamonėja aki matant sa
vus kareivius, 'savus valdinin
kus. Padangėje laisvai skraido 
valstybiniai orlaiviai. Žemai 
dūzgia automobiliai, szvilpia 
traukiniai. Visur uže atnaujin
ti fabrikai. Kareivinėse skam
ba szaunus Lietuvos himnas. 
Visur plevėsuoja musu vielia- 
vos. Ir kaip malonu gėrėtis ne
priklausomąja Lietuva, pirma 
karta patekus josios padan
gėn !

Trispalve veiliava pasipuo- 
szes jau Nemuno bangomis 
puszkavo garlaivys. Vincas va
žiavo gimtinio sodžiaus linkui. 
Senas Nemunas osze, bangavo, 
klegėjo savo vilnimis lyg rodos 
norėjo su Vincu atvirdi pakal
bėti, juomi pasidžiaugti. Ant 
Nemuno krantu pasistiebė jau
ni puszyneliai rodos lingavo, 
sveikino ji savo virszunelemis. 
Tik iszgriautos Raudondvario 
ir Zapyszkio bažnyczios savo 
griuvėsiais liudnino jo akis.

Bet sztai jau trūkis sustojo. 
Nerimastaudamas jis iszlipo. 
Visi in ji sužiuro.

— Tai koks nors Ameri
kantas, kalbėjo žmones.

Niekas jo nepažino ir jis ne
sutiko ne vieno pažinstamo 
veido.

— Da bus geriau, galvojo 
jisai.

Netrukus jis pasisamdė vie
na žmogeli, kad ji nuvežtu in 
Noviniu kaima.

— Ar tai tamstų busi tas 
Amerikantas isz paežių Novi
niu? Užkalbino ji vežėjas.

— Koks Amerikantas?
— Nagi tas ka nupirko nu- 

sibaigelio Šakalinio namus! 
Maniau kad isz Kauno kur 
parvažiuoja. >•

Vincas net nutirpo!
— Ar tai ūkininkas Šakali

nis jau nusigyveno ? Paklausė 
Vincas po valandėlės.

— O kadai tai! Jau nuo pat 
karo jis neatsigriebe- Priesz 
metus mirė jo žmona. O szia 
žiema ir jis pats ant ledo užsi- 
musze. Sako, kad jis smarkiai 
durnavojo.

Ir ežia jis trumpai nupasako
jo kiek žinojo apie visas Ša
kaliniu nelaimes. Keike ir pik
tąjį Amerikietį, kuris su visa 
apylinke nuolat bylinėjasi.

— Girdėjau, kad ana nakti 
visos jo trobos sudege. Sako 
buk kas nors isz kerszto bus 

padegęs. Na, jau jis ir visiems' 
insipyko iki gyvo kaulo!

Dabar Vincas tik klausinėjo 
ir klausinėjo. Bet jau apie apy- 
linkinius kaimus, apie tai kaip! 
jie praleido kara, kaip jie gy-Į

* • Ivena ir 1.1. Žmogus tik pasako- Į 
jo ir pasakojo. Vienok Sakali-; 
niui jau ne tiek rūpėjo jo pasa-

Ana diena su autobiliu, 
In viena miesteli nupiszkejau,!

Apie viena vyreli 
dažinojau, !

Norints akiniai ant nosies Į 
turi, 

Bet mažai ten inžuri.
Mat, dideliu mokytu statosi, 

Moksliu Dievo vis 
prieszinasi, 

Mano kad žmonių prisakymus 
insakines.

Kad bažnyczes heatlankines.
Bet niekas kvailis neklauso, 

Ba jo posmavimai eina žmonių 
pro ausi, 

Mato visi kad kvailys, 
Kaip negelis.

Viena karta tasai vyrelis, 
In Dievo narna nuėjo,

Bet didele sarmata apturėjo, 
Nes kunigėlis liepe ji 

iszmesti, 
Ir tarė kad:

Tegul gyvena su gyvuliais!
* * *

Karbono paviete, 
Mažam mieste,

Girdėt kad labai pasileidia 
merginos, 

Nors da yra jaunos.
Ant rytojaus po gud-taims, 

Kelios in darba iszsigandino, 
Bet viena,isz ju vyresne, 
Pasirodė iszmintingesne. „ 
Taigi, nutarė in darba 

ne eite, 
Veluk namie pasilsėti, 

Kaip toji nutarė, 
Teip ir padare.

O kitos in darba ne ėjo 
Ant teatrą nuėjo,

Bet ant rytojaus darbo 
nustojo,

Ne tekia darbo ant anos 
užėjo, 

Kurios samaniniai ant 
blogo iszejo.

Kada visos suėjo, 
Sztai bartis terp save pradėjo,;

Viena buvo sztarki, 
Ir pasirodė kad ji labai 

smarki.
Bartis ilgai nenorėjo, 

Bet kaltininke už plauku 
stvėrė,

O toji smarkuolia koje 
paspyrė, 

Susikabinia szoko, 
Publika turėjo nemažai 

juoko. ■
Besmarates, esat da jaunos, į 

Priesz žmonis pasirodot 
kvailos,

Gieda darot visiems musu | 
žmonyja, ! 

O labiausia del savo tėveliams.
Jeigu nepamesite blogu 

papratimu.
Jaunos pasiliksite ant 

isz j nokini u.
Asz szita karta daug 

nekalbėsiu, ;
Ba nepoilgio vėl 

atsilankysiu. ; 

ka, kiek tai, kad tik neimtu jo I 
klausinėti isz kur jis ir 1.1.

Toji giria, kuri szlamejo sa-! 
vo neinspejamas pasakas, ro
dos dabar iii ji rode savo sza-į 
komis, kartodamos “tai tu sa
vo tėvus kapuosna be laiko pa- 
szarvojai, savo brolius pas sve-l 
timus iszgujei!”

Da neramiau pasidarė Vin-! 
cui, kada jis parvažiavo iii 
gimtinio sodžiaus palauke.

— Dėduk, dabar jau tu ga
lėsi gryžti. Užteks! Ir gausiai j 
atsilyginės pasiėmęs savo po-Į 
ra didžiuliu ryszuliu jis pasi
dėjo szalykelej. Ir priėjės in 
palauke jis da ilgai žiurėjo in 
naujintelius nuodėgulius.

Szirdi sopuliai varste.
— Vaikeli, tarė jis pasi- 

szaukes pagiry gananti pieme
nuką. Kur ežia Šakaliniu vai
kai gyvena?

— Vincuk, ar tai tu? Su
szuko džiaugsmingai Antanu
kas.

— Taip, asz Vincas Šakali
nis !

— O asz senai sziezia tave 
laukiau. Vis ganydavau pagi
ry.v

Vincas aszaroniis apsipylęs; 
apkabino broliuką.

— O kur kiti?
— Juozukas Kauno ligoni

nėj da nepagijd ir mokinasi, ! 
Petrukas namie, o Onute su 
kitais gano Dilgynuose.

-— Dabar jau nereiks jums; 
tarnauti!

— Tai asz bėgsiu Petruką' 
paszaukt. Ar paganysi galvi
jus, kad in javus neineitu ?

Ir netrukus jis tekinas dul
kėjo namo. Tuojaus atbėgo ir' 
Petras. Ir su aszaromis pasi
sveikinę niekas nedrįso ne už-|
siminti apie tėvelius. Tik pa
siėmė neszulius jiedu nuėjo na

kvailiais nevadino. Visi tik

mo. Antanukas vienas liko lau
ke. Ir kaip ilga jam buvo szi 
diena!

Sužinoję apie jo sugryžima 
ir kaimynai susirinko ji pa
sveikint. Niekas jau Šakaliniu

klausinėjo kaip jam ėjosi, kur! 
gyveno ir 1.1. Vincas norėda
mas atsitaisyti savo garbe tik 
pasakojo ir pasakojo. Neslepe 
ne to kaip ji “neteisingai” in- 
tare užmuszeju ir gražiai iszsi- 
teisino. Visus apdalino lauktu-’ 
veniis ir jie tikėjo.

Ta paezia sanvaite jis bran-1 
giai atpirko namus. Petrukas! 
tryne rankas isz džiaugsmo ir; 
žadėjo ta pati rudeni savo me
deliais dideliausi plota apso
dinti. Darbininkai suskato tuo
jaus naujus trobesius statyti.' 
Vincas nuvažiavo Raudon ir 
parpuolęs ant teveliu kapo ver
ku, o verke! Tik berželiai svy
ruonėliai, tik puszeles raudoje- 
les stebėjos, szakelemis linga
vo.

Isz kapu, rodos, jis dabar
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Iszkilmingos Vestuves

Rusijoje gimęs raszytojas 
ir juokdaris, keturios de
szimts penkių metu amžiaus 
Mischa Auer apsiženijo su 
dvideszimts vieno meto am
žiaus Suzanne Kalish isz 
New York miesto. Jiedu ap
siženijo Rymoje. Tik keli ar

girdėjo, sznabždant tylu moti-' pažinstamuju tarpe palaimin-
neles baisa. ; taja atgimimo dvasia. Pats

“Vaikeli, klajūnėli, bent da- ‘ szviecziasi ir savo brolius lei-
bar pasitaisyk, kad galėtume 
danguje su tavim pasimatyt 
linksmiau negu Amerikoj!”

— Mamyte, teveli! Ant ju- 
su kapo asz prisiekiu savo kal
tes gerais darbais numazgoti ir 
nenuilstamai darbuotis, vyki
nant szventuosius Kristaus 
obalsius! Kalbėjo jisai pakeles 
rankas auksztyn. Ir persižeg
nojęs, jau saulutei besileidžiant 
jis iszejo isz kapu. Visas rodos 
jautėsi naujai atgimusiu. Ir ta 
saulute meiliai szypsojos. Ir 
kapu medeliai rodos savo sza
kelemis ji laimino.

— Tik darbo duokit, dirbt, 
noriu! Szauke jame kažkas. 
Krutinę veržėsi kovon, žūtbū
tinei! kovon!

Jis dabar dege noru darbuo
tis su Kristumi. Ir tas Kristus, 
kaip Jis buvo dabar jam malo
nus, rodos gyva Ji mate Vincas 
bažnyežiose. Tikėjimas jo gys
lose virė. Šakalinis juom buvo 
persiemes ir visur kur tik pasi
suko, kaimiecziu tarpe jis drą
siai gynė savo insitikinimus. 
Apie jo senesniji gyvenimą nie
kas neužmetinejo, neinate kaip 
karsztai liepsnojo jo tikėjimas. 
Kartais ji net susirinkimuose 
kviesdavo kalbėti. Ir jo audrin
goms kalboms nestenge atsi
spirti net daug mokytesni Be
dievybės apasztalai. Visur jis 
skelbe reikalą kovoti už Lietu
vos dvasine nepriklausomybe, 
vaduojant Tėvynė isz girtuok- 
lybes ir szaltojo netikėjimo 
paneziu.

— Naikinkime tuos karo 
puvėsius, kuriais da dvokia ne 
vienas musu kaimelis! Rauki- ♦
me isz visur apsileidimą.

Ir jam rodėsi, jog Kataliku 
veikėjai Lietuvoje permažai da 
kovoja del savo insitikinimu, 
perletai skleidžia tikybino 
szviesa. Ta szalis, kuri vadino
si krikszczioniszka, permaža 
da buvo persiemusi gaiviuan- 
cziaja Kristaus dvasia.

Tai jis su visu jaunuolio 
karszcziu griebėsi plėsti visur 
katalikiszkasias knygas, laik- 
raszczius. Pats ne karta užmo
kėdavo puse ar net visus pini
gus už laikraszti, kad tik dau
giau žmonių sustiprėtu savo 
insitikiuimuose. Kaimuose jis 
suburdavo po kelis jaunus vai
kinus, “Kristaus karžygiais” 
vadinamus. Ju pareiga buvo 
kuo daugiausiai laikraszcziu 
iszplatinti. Jaunimo kuopelėse 
taip pat jis stengėsi surasti ke
letą kilnesniųjų jaunuoliu, ku
rie pasirižta daugiau prasila
vinti ir* sutartinai pleeziu savo 

timi draugai ir drauges daly
vavo jųdviejų vestuvėse. Jis 
jau antra syki ženijasi, o ji 
pirma syki. Szliubas buvo 
Italijonu kalboje, bet pas
kui kunigas iszverte ir in 
Anglu kalba kad jie žinotu 
tas vestuvių apeigas.

džia mokintis. Juozas instojo 
■ in vienuolyną.

— Net. mirtis užmerkusi 

mano žydriąsias akis, man ne
uždraus veržtis auksztyn! Kal- 

; bėjo jisai. — J. P.
i ' — GALAS —

SZPOSAS ::
:: PEDLORIAUS

VIENA diena, pedlorius viso
kio kiekinio ta voro, važine- 

admas nuo vieno mažo piieste- 
lio in kita, užvažiavo priesz na
rna Pennsylvanijoj valstijoj,

I pririszdamas savo arkliuką 
! prie vartelių, prie kuriu stovė
jo riebi motere. ' Pasakė jai ko
ki tavora turi ir pasiseko jam 
prikalbyt motere ant nupirki
mo keliolika blokiniu indu. Ta
da motere pasakė jam, jog ne
galėjo pirkti daugiau, ba netu- 

į rojo kuom užmokėt.
— Na tai gerai, tarė pedlo- 

; rius, jeigu turi skuduriu, tai 
paimsiu kaipo užmokesti.

— Neturiu, tarė moterisz- 
ke.

Pedlorius pamatęs kone tuzi
ną vaiku bovijenezius ant kie
mo, pamislino isz moteres pas- 
posuot, tardamas:

— Kaip man rodos, tai turi 
gana vaikucziu. Gal man par
duotum viena, o in vieta užmo- 
kesezio gali paimt, tavoro.

— O ka duotum už viena?

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

Each June 14 we pay honor to the 
Stars and Stripes on what is officially 
designated ‘‘Flag Day.” Under that 
flag our country has remained free and 
it is everyone’s desire that it stays that 
way. It has been Said that no country 
can ever be stronger than its people, 

I citysens who are free in every way. 
One of the keystones in this freedom is 
financial security and your government 
has provided a safe, sure and automatic 
(way of saving. It is U. S. Savings 
Bonds which can be piled up through 
the Payroll Savings Plan at work, the 
Bond-A-Męnth Plan at your bank, or 
for cash at your bank or post office. <

I , ' U. S. Treasury Dcp^'

—■ Duosiu tau deszimts do
leriu vertes ta voro.

— Na tai gerai, sutinku ant 
tavo sutarimo, iszrink sau vie
na isz ju.

Pedlorius nusistebėjo jog jo
jo szposas teip lengvai jam nu
sidavė, isz'.sirinko sau viena isz 
puikiausiu vaiku, apie szesziu 
metu senumo, paėmė ji ant ve
žimo, po tam padavė materei už 
deszimts doleriu vertes visokiu 
blekiu kokias sau buvo iszsi- 
rinkus.

Nemislindamas jog motere 
graudysis už padaryta sutarte, 
ir jog motere duos jam pinigus 
kada pamatis jog pedlorius ant 
tikrųjų vaikuti paima su savim 
užkirta arkli ir judinosi to
linus. Važiavo labai povalei, 

; ba tikėjosi jog motere ji pa- 
szauks adgal, ba kaip-gi, misti
no sau, galėtu būti teip nemie-

■ laszirdinga motina, kuri par-

(Tasa Ant 2 puslapio)
----------------- --------

BALF’0 PIRM. KAN. 
KUN. J. B. K0NCZIUS 
ISZVYK0 IN EUROPA

NEW YORK. — BALF-o 
Pirmininkas iszvyko in Europa 
Birželio (June) 1 diena, laivu 
“Queen Elizabeth.” Pirminin
ką palydėti in uosta atvyko jo 
gimines, paszinstami, bieziuliai 
ir bendradarbiai. Atsisveiki
nant visi linkėjo iszvykstan- 
cziajam geriausios pasekmes.

BALF-o Pirmininkas, vyk
damas in Europa, BALF-o val
dybai praszant sutiko bent vie
na menesi paszvesti grynai 
BALF-o reikalams. Tuo tikslu 
jis lankysis invairiose instai- 

, gose, kur pasistengs iszjudinti 
daugeli užkliuvusiu musu tau- 

| tiecziu bylu.
Jis taip pat jieszkos keliu ir 

budu kaip pagelbeti tiems Lie
tuviams, kurie del nesveikatos 
ar senatvės negali iszvažiuoti 
ir jiems statomos sunkios san- 
lygos vizoms gauti.

BALF-o Centras, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y., bus 
nuolatiniam susineszte su pir- 
mininku Europoje. Jei kas no
rėtu, kad pats pirmininkas už
kilu vusiomis Imigracijos Bylo
mis pasirūpintu, tai praszomi 
daneszti BALF-o Centra, 
kokioje būklėj e kviecziamuju 
bylos randasi, kokioje instaigo- 
je sulaikytos ir del kokiu prie- 
žaseziu. Visos tokios informaci
jos reikalingos, kad galima bu
tu greieziau ir sėkmingiau ap
ginti skriaudžiamuju tau.tie- 
cziu teises. Visais atvejais 
BALF-o Centras žinias persius 
pirmininkui.

BALF-o pirmininką, esant 
jam Europoje, pavaduoja Juo
zas Boley, BALF-o vice-pirmi- 
ninkas.

Svecziuose

Po labai nuobodžiu pietų 
szeimininkas sako svecziui:i

— Labai malonu man 
tamsta savo namuose matyti. 
Kada gi tamsta da karta su 
mumis pietus suvalgysi?

Sveczias — Taip, asz tiesa 
sakant, galiu ir dabar!

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranes~eme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai lai'k 
raszczio, kuris sureikalauja 

I kožna doleri. ACZIĮII



SAULE” MAHANOY CITY, FA.

Žinios Vietines LIETUVIU DIENOS
SUSIRINKIMAS

, ~ , dp troka ir pradėjo su akmeni-
taipgi keletą anukus. Laidotu-; ŽMOGŽUDYSTES ...... ' ' - - — —

1 — Mikalina Bieliuniene nuo 
821 E. Pine Uly., pasimirė Ne- 
delioj, 4-ta valanda popietu sa
vo namuose. Velione gimė Lie
tuvoje, po tėvais vadinosi Mi
kalina Alanskiute, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Paliko savo vyra Juozapa ; sze- 
szis sūnūs: Jurgi, mieste, Joną, 
Juozapa, Mykolą, Vinca ir 
Bernarda visi isz Philadelphia, 
Pa., trys dukterys: Millie, pati 
Peter Rolland; Katarina ir He
lena, namie, taipgi deszimts 
anukus ir broli Jurgi Alanska, 
mieste. Laidos Subatoje, su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny
czioje devinta valanda ryte ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

— Nedelioje, Birželio June 
11-ta diena, .Szvento Juozapo 
bažnyczioje, per Szv. Miszias 
8-ta valanda, Graduantai szios 
parapijos, kuria 'baigė mokslą 
Mahanoy City High School ir 
Mahanoy Township High 
School prieis sykiu prie Szv. 
Komunijos, apsirenge in savo 
“Caps ir Gowns. ” Tuojau po 
Szv. Misziu visi Graduantai 
parapijos svetainėje valgys 
j lįsi-; ežius. Klebonas Kun. P. 
C. Czesna kas meta rengia toki 
programa tiems, kurie isz szios 
parapijos baigia auksztesni 
mokslą arba High School.

— Sukatoj pripuola Szven- 
tbs Margaretes Karalaites; 
Tautines Vardines: Vingela. Ir 
ta diena: 1940 metuose Italija 
stojo in Antra Pasaulini Kara 
priesz Prancūzija ir Anglija; 
1949 m., garsi Norvegijos ra- 
szytoja Sigrid Undset pasimi
rė, ji buvo po visa svietą pa
garsėjusi raszytoja ir buvo pa- 

• rasziusi labai daug Katalikams 
palankiu apysakų; 1752 m., 
Benjaminas Franklinas atrado 
elektros jiega.

—- Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola Szv. Barnabo Apasz- 
talo, o Tautines Vardines: 
Skirgele. Ir ta diena: 1903 m., 
Serbijos Karaluis Aleksandras 
ir Karaliene Draga buvo Armi
jos karininku nužudyti, Bel
grade mieste.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono isz Pakando, Szv. Jono 
Vyskupo ir Szv. Anupro, o tau
tines vardines: Rūta. Ir ta die
na 1399 metuose Totoriai per
galėjo Vytauto ties Varksla.

—• Utarninke Szv. Antano 
Padvieczio, o Tautines Vardi
nes: Kunotas. Taipgi ta diena: 
1939 metuose Nacis Heinrich 
Himmler buvo pasiunstas nu- 
nialszinti Czekus; 1525 m., Liu
teris Martynas, buvęs Katali
kas Kunigas, ir Liuteronu ti
kėjimo insteigejas apsiženijo 
su Catharine van Bora, buvu
sia vienuole, menisz'ka; 1383 
m.,-Sungaila, Sambskis ir Gosz- 
tautas pergalėjo Vokieczius 
ties Dauguya.

Seredoj pripuola Ame
rikos szvente, tai yra Veiliavos 
Pagerbimo diena.

•—■ Sirgdamas per keletą 
menesius laiko, Andrew Ma- 
hutsky, nuo 331 W. Mahanoy 
Avė., pasimirė Utarninke, 7-ta 
valanda ryte, savo namuose. 
Velionis gimė Shenadoryje, o 
apie dvideszimts metu atgal, 
apsigyveno Mahanojuje. Buvo 
angliakasis, paskutini karta 
diibo Maple Hill kasyklose ir 
prigulėjo prie kasyklos unija. 
Paliko savo paezia Julija, (po 
tėvais vadinasi Jenalavicziute) 
ir duktere Leona, slauge, na-

Saint Glair, Pa. — Lietuviu 
Dienos Rengimo Komisija lai
ke savo metini susirinkimą pas 
Gerb. Kunigą Petrą Laumaki, 
Szvento Kazimiero parapijos 
kleboną, Saint Clair.

Per valdybos rinkimus, buvo 
iszrinkta beveik ta pati valdy
ba : Kun. Pijus Czesna, Pirmi
ninkas, Szv. Juozapo parapijom 
Mahanoy City; Kun. Petras 
Laumakis, Sekretorius; Kun. 
Kazimieras Rakauskas, Iždi
ninkas, Mahanoy City; Kun. 
Juozas Neverauskas, Kores
pondentas, Shenandoah ir 
Kun. Klemensas Batutis, Dva
sios Vadas, Tamaqua.

Kun. Pijus Czesna jau per 
daug metu veda ir uoliai dar
buojasi szitai dienai, kad vi
siems Lietuviams suruoszus 
gražia Lietuviu Diena ir sutei
kus pagelba labdarybės reika
lams. Jis sziais metais jau no
rėjo pasitraukti, sakydamas 
kad jam jau gana, kad jo vieta 
kitam paskirti, bet visi vien
balsiai nubalsavo kad Kunigas 
Czesna nors dar del sziu metu 
turi pasilikti.

Apie szitois po visa Amerika 
žinomos Lietuviu Dienos ren
gimą bus ne už ilgo praneszta 
visuose Lietuviu laikraszcziuo- 
se. Mes sveikiname Lietuviu 
Dienos Valdyba ir esame tikri, 
kad sziais metais, kaip ir kitais 
ji suruosz labai gražia, diena 
Lakewood Park, arti Mahanoy 
City, Pa.

ves atsibuvo Seredoje, su apie-, 
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir palaido-i 
tas in parapijos kailines.

Isz Bolivijos ateina žinios ar 
gandai, kad Katalikai peszasi 
ir riejasi su Protestonais.

Dvideszimts darbszcziu 
pasiszventusiu Baptistu tikėji
mo misijonieriu, dirba Bolivi
jos vargszuoliu tarpe, skelbda
mi savo Evangelija ir tikėji
mą. Szitie misijonieriai yra pa
state mokyklas, ligonines del 
biednu, vargszu mainieriu; jie 
mokina tuos mainierius Anglu 
ir Ispanu kalbu.

O tie Protestonai. dabar nusi- 
Pa-j skundžia kad Kataliku Kuni- 

; gai dabar skersai žiuri in ta j u 
landa ryte in Kalvarijos Kalno darba, ir sako kad tie Protesto 
kapines, Shenadoryje. Grabo
rius Vincas P. Bartaszius lai
dos.

kitados gyveno Ėhenado- 
pasimire Utarninke po
pas savo duktere popia]

kuris 
ryje, 
pietų
K. Kovoliene, Phoenix Park,
arti Minersville. Velionis gimė 
Lietuvoje ir atvyko iu Shena
doryje, kuris gyveno tame 
mieste per daugelis metu. Pali
ko trys dukterys: V. Subirk ir 
J. Verdon, Philadelphia ir K. 
Kovoliene isz Phoenix Park; 
po-suni Petra Alanska, Shena- 
doali, vienuolika anūkus ir se
serį J. Wolf, Bronx, N. Y.
laidos Subatoje, deszimta va

f
Mažas Eroplanas

Sudužo

mie; pus-broli Michael Rebel, 
Shenadoryje. Laidotuves in- 
vyks Petnyczioje, su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Juozapo bažny
czioje devinta valanda ryte, 
kuna palaidos in Szv. Mykolo 
Rusnaku kapines Shenadoryje. 
Graboriai Oravitz laidos.

CLEVELAND, OHIO. — 
Trys vyrai isz Indiana valsti
jos, važiuodami žvejoti buvo 
užmuszti ir vienas labai pavo
jingai sužeistas kai j u mažas 
eroplanas sudužo in viena tvar
tą, trys mylios nuo Bedford 
lauko del eroplanams. Irwin 
Moses, kuris buvo sužeistas, 
bet liko gyvas policijantams 
pasakė vardus ir pavardes žu- 
vusiuju, kurie buvo Ivan Mo
ses, jo brolis; Dale Dunaway 
isz Liberty Center ir Sylven 
Tonner ir Bluffton.

©

I mis ir su lazdomis daužyti tuos 
VYNUOGYNE žmones.

_____  Kai savo 
MELCAMYA, BOLIVIA. — man Dabbs, 

nierius ir 
Baptistai buvo negyvi.

Kaip ten kas atsitiko, mes 
ir tikrai nežinome, bet mes žino

me kad tie Baptistai negyvi, ir 
kad Protestonai nesutinka su 
Katalikais.

darba atliko, Nor- 
Protestonu Misijo- 
septyni Bolivijos

POPIEŽIUS
PRASZO DARBOį

Sako Bedarbiai Kryps
ta In Komunizmą

VAGIS PASZAUTAS NAUJAS INSAKY-

— Mykolas Varjick, Slavo- 
kas, nuo 608 W. Market Uly., 
darbininkas del Mahanoy City 
School District, kuris norėjo 
pataisyti elektrikini transfer-' 
ineri, ant East End Park, likos 
.staiga užmusztas kaip jo ranka 
gavosi prie elektrekinio jiegos 
drato. Nelaime atsitiko Pane
delyje apie 1:15 valanda popie- 
tu. Paliko paezia, sunu ir trys 
seserys. Velionis prigulėjo prie 
Szv Marijos Slavoku parapijos 
Graborius L. Traskauskas lai
dos.

— Panedelyje, apie 7:30 
valanda ryte, nelaime atsitiko 
Mahanoy City kasyklose, kai 
Stanislovas Vitkauskais, nuo 
615 W. Spruce uly., kuris yra 
kontrakt mainierys, timlberavo 
praeijimo, ganguei, staiga di
delis akmuo nuo virsziaus nu
puolė -ir pataikė Vitkauskui in 
kaira koja. Koja likos perlauž
ta in dvi vietas. Vitkauskas li
kos tuojaus nuvežtas in Potts
ville ligonbute, kur daktarai 
turėjo nupiaut jam koja.

Shenandoah, Pa. — Senas 
gyventojas, Juozas Ruseskas, 
nuo 185 Florida Avė., nuo 
Heights, kuris sirgo per keletą 
menesius, numirė Sukatos nak
tyje, savo namuose. Atvyko isz 
Lietuvos in Amerika daugelis 
metu atgal, o 1914 metuose ap
sigyveno Shenadoryje. Per 
daugelis metu buvo ang'liakaisis 
ir kitados dirbo Locust Coal 
kasyklose Packer Nr. 3. Paliko 
savo paezia Margareta; tris 
sūnūs: Juozą, mieste; Konstan
ta, Chicago, ir Alberta namie,

nai lenda in Vynuogyną, kuris 
yra skirtas vien tik Katali
kams.

Jie sako kad Katalikai mo
kina ir sako mainieriams kad 
Protestonai yra “Velnio 
Apasztalai.’’ Kitiems mokytes- 
niams Katalikai sako kad tie 
Protestonai yra Amerikos Ka
pitalistu agentai.

Isz szitokiu skundu ir susi
kirtimu, neseniai iszaugo ir 
blogu vaisiu tame vynuogyne.

\ ieno atsivertėlio in Protes- 
tonu tikėjimą namuose, ana 
Nedele, Norman Dabbas moki
no Szventa Raszta.

Trys szimtai pasigerusiu ir 
gerokai inkauszusiu Indijonu, 
pradėjo akmenimis daužyti to 
žmogaus namus, ir keturios de
szimts tu susirinkusiu stengie
si pabėgti. “ 
troka.

Tie pasigėrė Indijonai užbe- 
go tam trekui ant kelio, sustab.

YORK, PA. — Policijantai 
per visa nakti jiszkojo vagies, 
kuris buvo pavogęs milijonie
riaus Beauchamp Smith auto
mobiliu. Kai auszra jau szvito, 8 
vienas policijantas patemijo 
kad ten krūmai juda. Jis su- 
szuko kad kas randasi tuose 
krūmuose iszeitu ir rankas isz- 
keltu.

Vagis Lewis Bosserman, dvi- 
deszimts szesziu metu amžiaus, 
atsistojo, bet ranku neiszkele. 
Jis norėjo revolveri iszsitrauk- 
ti, ir policijantas paleido kelis 
szuvius in ji ir jis sukniubo ant 
vietos.

Vagis buvo nuvesztas in 
York ligonine.

Policijantai pradėjo to va
gies ir to pavogto automobi- 
liaus jieszkoti apie vienuolikta 
valanda nakezia, kai naujokas 
policijantas Charles H. Miller 
pamate ta brangu automobiliu 
mieste. Jis suriko draiveriui 
sustoti, bet tas draiverys grei
tai nuvažiavo.

MAS JAPONIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jie visi sulipo in

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Popiežius, Szventas Tėvas Pi
jus Dvyliktasis per savo pra
kalbas kreipiasi in viso svieto 
darbdavius ir praszo kad jie 
parūpintu daugiau darbu, kad 
tie kurie neturi darbo galėtu 
nors duonos užsidirbti.

Jis sako kad jeigu dar vis 
daugiau ir daugiau žmonių ra
sis be darbo tai tas taip vadi
namas “szaltas karas’’ galil 
greitai pavirsti ir “karszta 
■kara,’’ su kariszkais ginklais.

Popiežius kalbėjo Prancu- 
ziszkai in tarptautini Socialio 
Klausimo Kongresą. Jis sako 

ad kai žmogus neturi ir ne-į 
randa darbo jis apsidairo, ir 
nieko gero neradęs krypsta in 
Komunizmą. Jįs toliau sake 
Kad bedarbe, skurdas ir badas 
pa raukia milijonus in Komu- 
mzma nes jie tada jieszko ko 
esam^'0 nieko gero 

Va^c^a neduoda ir no- Pirkie U. S. Bonus Sziandien! 
Prižada.

Policijantas Miller pradėjo 
ta automobiliu vytis ir rado ji 
sudaužyta ant E. L. Markle 
ūkio. Automobilius buvo tusz- 
czias. Policijantas patelefona-

Ir ežia galima net nusiszy^p- 
soti jeigu ne staeziai nusijuok
ti: Generolas MacArthur szi- 
taip pasielgė sulyg Potsdam 
Konferencijos nusistatymais; 
kuriuose yra pažymėta ir Ru
sijos pritaria ir patvirtinta kad 
reikia panaikinti visas tas par 
tijas kurios kenkia ar prieszi- 
nasi Demokratiszkoms val
džioms.

Tarybos virszininkas dabar, 
su Generolo MacArthur pagel- 
ba pradeda geneti ir guiti visus 
Komunistus visose vietose.

Mums keletą kartu teko prie- 
szintis ir vieszai pasakyti kai 
mums nepatiko Generolo Mac- 
Arthur. Visa musu taryba 
Vaszingtone galėtu pasimokin
ti isz Generolo MacArthur pa
sielgimo su Komunistais. Gene
rolas MacArthur gerai žino 
kaip su tais Stalin padupcznin- 
kais kalbėtis, jis kalba tokia 
kalba kuria ir pats Stalinas 
supranta.

Jau per ilgai Stalinas ir jo 
pagelbininkai mums kumszti-

vo savo virszininkui ir prasze mis grasino. Dabar Generolas 
- • .. MacArthur jam taip pat atsa

ko, ir jo kumsztis yra kur kas 
galingesne negu visi Kremlino 
grasinimai. Mes sveikiname 
Generolą MacArthur už toki 
nusistatymą.

Dabar Komunistams ir j u 
partijai nėra vietos Japonijo
je. Ir kas tiems Komunistams 
skaudžiausia tai kad Generolas 
MacArthur pasinaudojo tais 
nusistatymais ant kuriu pats 
Stalinas sutiko Potsdam Kon
ferencijoje. Reiszkia, Stalino 
instatymai dabar Komunistus 
smaugia Japonijoje.

pagelbos. Tuojaus pribuvo 
daugiau negu dvideszimts poli- 
cijantu.

Policijantai sugavę ta vagi, 
dažinojo kad jis ka tik neseniai 
buvo paleistas isz kalėjimo, 
kur jis tupėjo už pervažima 
pavogtu automobiliu skersai 
valstijos rubežius.
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darbininke in Szvedu Konsula
tą.

Traukiniai buvo sustabdyti 
į in Marienborn. Sovietai sake 
kad tos moteriszkes viza ir 
paszportas jau buvo per senas 

■ ir negiliavo.
Amerikos Armijos Sztabo 

atstovas prisipažino kad tos 
Szvedes darbininkes paszpor
tas isz savo kraszto jau buvo 
pasenės ir negiliavo, bet jis sa
ko kad Amerikos Armijos Szta- 
bas buvo jai iszdaves savo nau
ja paszporta.

Szita Szvede, Panele Brum- 
din važiavo isz Berlyno in 
Frankforta. ,

Kai Sovietai sustabdė ta 
traukini, tai ir kitas traukinis 
kuris ta traukini seke, turėjo 
sustoti. Bet kai Amerikos Ar
mijos Sztabas tiems Ruskiams 
nenusileido ir pareikalavo kad 
tiedu traukiniai butu paleisti 
ir kad tai merginai butu pavė
linta važiuoti, Sovietai nusilei
do ir pasitraukė.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam*
:: Reikalams ::

___ __
#38 WEST CENTRE STREET 
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