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Mokslinczius Suaresztuotas•v

į
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Isz Amerikos Kelione In Kalėjimą

SEKRETORIUS :
PRIESZ RUSIJA

Rusija Gazdina Silp
nesnes Tautas

DALLAS, TEXAS? — Ame- 
rikos Sekretorius, Dean Ache- 
sonas per prakalbas in Dalias 
miestą stacziai pasakė, kad 
“Rusija gazdina ir grasina 
silpnesnes tautas ir jas paver
gia.’’

SUGULQVE Unijos Vadas
Harry Bridges NeBUENOS AIRES, ARGEN

TINA. — Kai policijantai sura
do moteriszkes lavona Plate
upėj e, jie paskelbė kad ji buvo 
nužudyta. Jie teipgi prisipaži
no kad jie neturi vilties jos nu
žudytoj a surasti ar suimti, nes
tos moteriszkes plaukai buvo 
labai trumpai nukirpti, beveik 
nuskusti, jos sztoriniai dantys 
buvo iszimti ir net jos nagai 
buvo taip nukarpyti ar nude
ginti, kad nebuvo galima jos 
pirsztu nuospaudas paimti.

Policija prisipažino, kad ji

teks Pilietystes
Amerikos Sekr. Dean Acheson- 
as Sako Pataikavimas Su Rusija 
NiekoGeroMumsNeduos; Tėvas

Jis visiems pasakė kad Ame
rika dabar yra priversta kisz-; 
tis in Europos ir Azijos reika
lus ir negali sau ramiai namie 
tupėti ir leisti Rusijai užka
riauti visus krasztus. Galima 
karo iszvengti, bet reikia da
bar parodyti Rusijai, kad mes 
baiku nekrecziame. Jis teipgi 
pasakė kad Rusija ir dabar 
rengiasi in kara, palaikydama 
toki dideli vaiska ir ruoszdama 
tiek daug kariszku ginklu.

Jis teipgi pasakė kad dabar 
jau negalima Rusijai pataikau-; 
ti, kad pataikavimas nieko ge
ro mums neduos.

Sekretorius sako kad nega
lima to klausimo iszriszti su 
sprogstanczia atomine bomba,; 
kuria daug Amerikiecziu nori 
kad mes paleistume ant Mask
vos. Jis vis sako kad mes dar 
galime susitarti ir susitaikinti 
su Sovietais.

Nors jis kalba apie pasikal- 
bejima ir susitarimą, bet jis 
pats prisipažinsta, kad Rusija 
tokiu pasikalbėjimu nenori ir 
nelaukia, nes Sovietai tikisi 
kad Amerika pati pasikars su 
visomis tomis paskolomis ir 
kad Demokratija pati žlugs.

Baigdamas savo kallba Ame
rikos Sekretorius, Dean Ache-’ 
sonas prisipažino kad geriau
sia Amerikai apsauga yra ga
linga armija ir galingi karisz- 
ki eroplanai. Jis prisipažino 
kad Politika nieko nereiszkia 
Stalinui, jeigu ta Politika nėra 
paremta karabinais ir karei
viais !

Ponia Yvette Madsen, dvi- 
deszimts dvieju metu am
žiaus, dvieju vaikucziu mo
tina lipa in eroplana in Fra
nkfort, Vokietija. Su ja va
žiuoja kariszka policijante, 
kuri Ponia Yvętte Madsen 
veža in Amerika in kalėjimą 
kur ji turės iszbuti penkioli
ka metu. Ji nuszove savo vy

ra, karininka lakuna praei
ta Spalio menesi. Amerikos 
teismas Vokietijoje ja nutei
sė ir insake kad ji turi pen
kiolika metu praleisti Ame
rikos kalėjime. Ji nesitikė
jo tokio pasmerkimo ir vis 
tikėjosi kad teismas ja isz- 
teisins ir paleis.
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Bet laikrasztininkas, trisde-

Apie 60 Žmones Žuvo Ero- 
ant La Razon laikraszczio szta- j ja r y • • • •
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jieszkojo daugiau žinių. "

Jis viena gražiu ryta buvo A
paszauktas prie telefono. Mo- Pasisznekejo Su NEW YORK, N. Y. — Treczias Ame- 
teriszkas balsas per telefoną c r • i • • v •
jam pasakė: “Vyras, kuris nu-j StahUU IlkietlS bllVO SUlITltaS 11 SliareSZtUOtaS, UZ tai,

se mates kaip tie garsingi žuli- 
kai taip daro.

Pirmosios mergaites tėvai 
labai prižiūrėjo savo dukrele, 
privertė ja eiti in bažnyczia 
net du sykiu ant nedėlios. Bet 
jos tėvas turėjo revolveri, o 
antros mergaites tėvas turėjo 
automobiliu. O tekiam darbui 
reikia ir revolverio ir automo- 
biliaus.

Firms ju darbas buvo ap
vogti maža svaiginaneziu gėri
mu sztoreli. Tommy Cook, su 
revolveriu rankose inejo in ta 
sztoreli, Muriel stovėjo tarp
duryje, o Peggy sėdėjo automo
bilyje, pasirengus greitai dum- 
ti isz ten, taip kaip tie garsingi 
razbaininkai daro.

Sztorelio savininkas Domi
nic Calarco, gražumu paprasze 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

JAUNI ŽULIKAI
■’ ’• i- ? "1 f ■

Policijantai Sugavo
Visus

LONG BEACH, CALIF. — 
Kai plonas, sulysęs, septynioli
kos metu amžiaus pienburnis, 
Tommy Cook, nutarė tapti va
giu, razbaininku ir žuliku, jis 
pasirinko kelis talkininkus,! 
dvi mergaites, septyniolikos 
metu amžiaus, Muriel Downs ir 
penkiolikos metu amžiaus Peg
gy Byrns.

Jis taip dare nes jis buvo 
skaitės ir muving-pikczieriuo-,

PROFESORIUS 
ŽUVO

Trys Automobiliai 
Susikūlė

NEW BRUNSWICK, N. J.— 
Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus profesorius Andrew Tul
ly žuvo automobiliu nelaimėje 
netoli nuo Raritan miestelio. 
Jis profesoriavo in Rutgers 
Universitetą.

Policijos virszininkas Char
les Grandjean sako kad Prof e-

KARISZKAS ERO- !
PLANAS SUDUŽO 

Devyni Žuvo; Sudegin
ti Lavonai Iszimit Isz

Eroplano
------- -

ELKINS, W. VA. — Devyni 
lakūnai, kareiviai žuvo kai j u 
B-29 kariszkas eroplanas, bom- 
beris sudužo in kaina. Eropla
nas buvo dingės per kelias va
landas ir kiti eroplanai buvo 
iszskride jo jieszkoti. Jis buvo 
iszskrides isz Olmsted lauko, 
netoli nuo Middletown, Pa., ir 
skrido in Offutt lauka, netoli 
nuo Nebraska.

Tas didis eroplanas nukrito 
ir sudužo apie ketvirta valan
da isz ryto netoli nuo Circle
ville, West Virginia. Ūkininkai 
parode policijantams kur tas 
eroplanas randasi.

Karo Sztabo virszininkai 
spėja kad to eroplano lakūnas 
paklydo padangėse tarp miglu 
ir pasuko savo eroplana isz nu
statyto kelio.

TĖVAS NUTEISTAS

NEW YORK, N. Y. — Trijų 
metu vaikas pasimirė nuo ba
do. Jo tėvas teisme prisipažino 
kad jis savo vaika numarino. 
Trisdeszimts metu amžiaus te-

sorius Tully buvo iszmestas isz 
savo automobiliaus kai jo au
tomobilius su dvejais kitais su- 
simusze.

Profesorius Tully buvo ka 
tik neseniai sugryžes isz Peru,! 
Pietų Amerikos, kur jis buvo 
pasiunstas Amerikos valdžios 
isztirti ir sutvarkyti to krasz-i 
to pramone.

vas Guy Scielzo dabar gali būti 
nuteistas net ant dvideszimts 
metu in kalėjimą. Jo žmona yra 
teipgi intarta ir ji yra patrauk
ta in teismą, ir ji gali būti pa- 
nasziai nuteista.

Kai tas vaikutis pasimirė jis 
svėrė tik keturiolika svaru. 
Daktarai pripažino kad jis isz 
bado pasimirė.

žude ta moteri, kuria policija 
rado upeje, yra armijos kapi
tonas, kuris gyvena in Don 
Torcuato. ’ ’

Laikrasztininkas Toryho nu
siskubino in ta antrasza kuri ta 
mcteriszke per telefoną buvo 
jam davus. Namas buvo ap
leistas, bet susiedai jam pasakė 
kad tenai gyvendavo žmogus 
vardu Domingo Massolo, kuris 
yra ar buvo kapitonas armijo
je. Susiedai jam paaiszkino 
kad tas Domingo Massolo bu
vo labai ramus žmogus, kuris 
gyveno su savo žmona ir turėjo 
tris vaikus."

Tarnaite kuri buvo pravary
ta isz tu namu jam pasakė kad 
ji buvo maeziusi kraujo demes 
tuose namuose kai ji atėjo vie
na ryta ir kai jai buvo pasaky
ta kad ji nuo to laiko yra ne
reikalinga.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kad jis daug labai slaptu ir reikalingu ži
nių buvo iszdavos tam szpiegui Daktarui 
Kkus fuchs.

Tai buvo antras tokis suaresztavimas in 
dvideszimts keturias valandas. Slapta F B 
I Policija sako kad dar daugiau tokiu isz- 
daviku bus suaresztuota trumpu laiku.

New York mieste buvo suimtas ir su
aresztuotas ant sznipinejimo intarimo dvi-

Tautu Sanjungos Sekre- deszimts asztuoniu metu amžiaus David Green-
torius, Trygve Lie iszlipa 
isz eroplano Paryžiuje. Jis 
buvo nuvažiavęs in Maskva 
pasiszneketi su Stalinu. Da
bar, pargryžes jis pasikalbė
jo su Anglijos Ministeriu ir 
ketina pasiszneketi su Ame
rikos atstovais Vaszingtone.

glass, kuris yra buvęs kareivis ir dirbo 
prie tos atomines bombos, kuri buvo ir yra 
gaminama Los Alamos, New Meksikoje. Jis 
su Komunistais ir Sovietu agentais buvo 
susineszes nuo 1945 metu. Jis buvo tuo

DVI NELAIMES
PADANGĖSE

Jo ta kelione pas Stalina 
jau pasirodė tuszczia pirm 
negu jis iszvažiavo isz Mas-

laiku paskirtas
rikos Amerikos

tyrinėti ir tobulinti ta Ame- 
sprogstanezia bomba.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Apie szeszios deszimts žmones 
žuvo dvejose eroplanu ne
laimėse Prancūzijoje. Vienas 
eroplanas nukrito in Persian 
Gulf, antras in laukinius lau
kus in Madagascar.

Keturios deszimts penki gal 
prigėrė kai keturiu inžinu pre
kybinis eroplanas nukrito in 
mares prie Bahrein salos. Szi-
ta nelaime atsitiko vidunakty
je. Virszininkai sako kad sze- 
szi žmones buvo iszgelbeti, sze- 
szi lavonai buvo surasti ir tris
deszimts devyni dingo.

Prancūzu Armijos kariszkas 
eroplanas su szesziolika žmonių 
pradingo. Jis skrido isz Tana- 
nariva, Madagascar sostines in 
Tamatava.

kvos. Kai jis kalbėjo apie 
keturiu didžiųjų susirinki
mą, Londone jau buvo nutar
ta eiti pirmyn be Stalino.

Slaptos policijos FBI agentai tuo paežiu 
sykiu suėmė keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus Alfred Dean Slack in Syracuse,
N. Y., kaip suėmė D Greenglass New York.

Slack ir Greenglass pirmiau užsigynė 
kad kad jie nieko bendra neturi ir netu- 

Liuteronas Pataikauja- rejo su profesoriumi Klaus Fuchs, bet pa- 
ja Komunistams skui iie prisipažino, kad jiedu su juo ben

dradarbiavo ir jam slaptas

NAUJAS VYSKUPAS
VENGRIJOJE

BUDAPESZTAS, VENGRI- v. .
JA. — Vengrijos Liuteronu ZlllitlS pCfdOVC.
Bažnyczia gavo nauja Vysku
pą, Laszlo Dezsery, trisde- Tuo nacziu katrų buvo

ir reikalingas

suimtas Dakta-
szimts sAsziu metu žmogų, ku- ras Sidnev Weinbaum isz Calif ornijos, už 
ris yra pasižadejes bendradar- . . f .
biauti sykiu su Komunistais. toki pati prasikaltima. Jis yra penkios

Jis užima vieta Liuterono (JeSZimtS (ĮvieŠU meti! aillŽiaUS ir bUVO Įjri- 
Vyskupo Lajos Ordass, kuris . r
ka tik buvo paleistas isz kale- siekęs kad jis nėra Komunistas. FBI po-

(Tasa Ant 4 Puslapio) į (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Du raszytojai isz Hollywood 
užsispyrė Kongreso komisijai 
nepasake ar jie yra Komunis
tai ar ne. Taip pat užsispyrė 
Philip Jaffe, buvęs Amerasįa 
žurnalo redaktorius. Jis sako 
kad jis negali in toki klausima 
atsakyti, nes jo atsakymas ji 
pati intartu ar pasmerktu. 
Mums iszrodo kad jis kaltas ar 
vienaip ar kitaip.

Dar daug yra žinių kuriu 
mes negavome ir gal nei ne
gausime apie ta žurnalą Ame- 
rasia ir jo sztaba. Ten buvo gy
vas Komunistu lizdas, nors nie
kas netikėjo kai mes apie tai 
raszeme jau keli metai atgal.

Vieliavos Diena praėjo ra
miai ir tykiai, bet ta Amerikos 
vieliava mums tiek daug reisz
kia kad sunku ja apraszyti al
savo jausmus paaiszkinti. 
Amerikos vieliava reiszkia: 
‘Laisve, Nepriklausomybe, Ga-! 
lybe ir Amžina Vilti!’

Amerikos valdžia vis sten
giasi su pinigais nusipirkti tai
ka ir ramybe ant szio svieto bet 
nesiseka. Jeigu Amerikos val
džia su tais savo pinigais nors 
biski atmokėtu savo pilie- 
cziams, tai nebutu pinigu taip 
po visa svietą szvaistyti, 
Amerika taptų galinga.

ir

Ubagas ant ulyczios pra
keikia žmogų kad jis duoda 
jam deszimtuka, o ne kvoteri. 
Taip ir tie Europos krasztai.

Rusija su savo padupcznin- 
kais jieszko ir stengiasi surasti 
ar sudaryti visokiu priekabu 
ir priekaisztu priesz laisvus 
krasztus. Ji taip daro, norėda
mas isztirti kiek kantrybes 
Amerika turi ir kaip, toli Rusi
ja gali nueiti be tikro karo.

Sovietams labai rupi Ameri
ka. Jie labai norėtu turėti, ka 
Amerika turi. Nors jie 
mus, 'bet tuo paežiu 
mums labai pavydi.

mokėti ?!
Jis iszrokavo, kad kai mes ka 

nors perkame, mes apie trisde
szimts noszimti taksomis isz- 
mokame.

Ir kas ji dar labiau inpykino, 
tai kad, dauguma žmonių nesu
prasdami apie taksas vien tik 
biznierius kaltina.

Neseniei jis savo fabrike pri
rengė cegelius visokiems daig- 
tams, kurie tiek daug kasztuo-j 
ja. Jis parode kiek fabrikan
tas, kompanija ar sztorninkas 
ima, o kiek valdžia tuos daik
tus taksuoja. Sztai tik keli jo 
priparodinimai:

Pienas kasztuoja trylika cen
tu už kvorta,, .taksos ant to 
pieno yra asztuoni centai; mes 
turime mokėti dvideszimts vie
na centą.

Paprastos mėsos svaras kasz
tuoja puse dolerio,, .taksos ant 
to svaro mėsos yra kvoteris; 
mes mokame tris kvoterius už 
ta švara.

Duonos banduke kasztuoja 
deszimtuka,. .taksos ant tos 
bandukes yra septynios et; mes 
mokame septyniolika centu.

Cigaretu dėžutė, pakelis kasz
tuoja dvylika centu,, .taksos 
ant tu cigaretu yra devyni cen
tai; mes mokame dvideszimts 
viena centą.

Automobiliui gazolino gor- 
czius kasztuoja keturiolika 
centu,, .taksos ant to gazolino 
yra vienuolika centu; mes mo
kame dvideszimts penkis cen
tus už goreziu.

Geras naujas namas pastaty- 
dinti kasztuoja apie septynis 
tukstanezius doleriu: trys dar
bininkams, keturi už medi ir 
kita tavora,. .taksos ant taksos 
ant tokio namo yra trys tuks- 
taneziai doleriu; mes už ta sep
tynių tukstaneziu doleriu na
rna mokame deszimts tukstan
eziu doleriu.

Jis daug kitu daigtu taip pat 
paaiszkina ir sako, kad už 
branguma negalima kaltinti 
fabrikantus, kompanijas nei 
sztorninkus, jeigu tik pasižiū
rėsime kiek mes iszmokame 
taksomis.

keikia 
sykiu

Amerikos pramone ir darbai 
dabar dar gerai eina ir gerai 
stovi už tai kad vis eina karo 
gandai. Valdžia daug visokio 
tavoro perka, vis daugiau dar- 

. bininku samdosi, ir taip pra
mone ir darbai dar gerai eina. 
Bet tai tik laikinas dalykas; ne 
ilgai tesis.

Musu valdžia dabar savo biz
ni veda kaip girtuoklis dar vie
na stikleli iszmaukia “ant drą
sos.“ Bet ta drąsą jam iszga- 
ruos kai reikes už ta savo gir
tuokliavimą užsimokėti ne tik 
pinigais, bet ir liga.

Dabar randasi daug daugiau 
szeimynu, bet mažiau žmonių. 
Reiszkia szeimynos turi ma
žiau vaiku..

Visi mes gerai žinome, kad 
pragyvenimas sziandien vis 
brangus, kad viskas paszielisz- 
kai daug kasztuoja. Bet, retas 
kuris žmogus sustoja pagalvo
ti : Kur ir kam ir už ka mes taip 
brangiai mokame?

Vienas mažas fabrikantas, 
Larry Kreger, Chicagoje taip 
inpyko ant to brangumo, kad 
jis susimislino isztirti ir ki
tiems pasakyai: Kur jo ir kitu 
pinigai eina, ir kodėl visi turi
me taip brangiai už viską

LIETUVIU KALBA
JOS KILME IR SVARBA

Kiekviena tauta didžiuojasi 
savaja kalba ir stengiasi ja vi
saip iszgarbinti ir iszauksztin- 
ti. Kai kurie musu Lietuviai, 
kurie, žinoma, nebuvo jokie

Sveikina Laimėtoja KATALOGAS

bos, vadinamos Indo-Europie-1 
ežiu prokalbe, kuria, kalbėjo vi-i 
su szitu tautu pro-teviai, gal 
apie tris tukstanezius metu 
priesz Kristaus atėjima, nuo; 

specialistai kalbotyros mokslo' kada atskiros kalbos pradėjo 
srityje, taip pat kartais “iszei- iszsivystyti ir skirtis nuo savo 
davo isz raszto,“ per daug gir-, “motinos.“ Tiksliai nustaty
dami Lietuviu kalba. Kiti gi, ti laiko mes niekados negalesi- 
ypatingai eiliniai Amerikie-' me, nes tuo metu tos kalbos ne- 
cziai, daugumoje net ir dabar turėjo raszto, todėl mes tik ga- 
galvoja, kad Lietuviu kalba lime daugiau ar mažiau spėti,: 
yra viena isz vadinamu Slavu nes nėra užraszyta, kaip tos vi-; 
kalbu, kažkaip panaszi in Bu- sos kalbos tuomet atrodė ar
šu, Lenku ir kitas Slavu kai-' skambėjo.
bas. Tai yra vis klaidingos 
nuomones žmonių, 
bemoksliai, nieko neiszmanan- 
tieji szitoje srityje, o tik kvai
lai protingauja apie dalykus, 
kuriu jie visai neiszmano.

Kad nusimanyti szitoje sri- gimininga kalba. Lietuviu kel
tyje, reikia ilgus metus mokinti bai yra Latviu kalba. Lietu- 
ne vien tik Lietuviu kalba, bet viu kalba, vienok iszlaike daug 
taip pat ir daugeli kitu, senu senesnes formas ir todėl kalbo-; _ 
kalbu, kaip: Sanskrito, Graiku tyros mokslui ji yra reikszmin- 
ir Lotynu kalbas; taip pat dau- gesne, negu Latviu kalba.

O kaip-gi su tuo Lietuviu

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

szito Katalogo.

Malkiaus, Iszklausyta 
vargszo, Geras Medėjus.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Pypkes Durnai

O, Atsimenu Nameli
O, atsimenu nameli
Asz gimtini savo, 
Kur motule prie ratelio 
Supdama niūniavo.

Ir dainele ta lopszine, 
Ta daina motules, 
Ir sziandiena man ausyse 
Skamba cziuczia liūlia.

Cziuczia liūlia, mažutėli, 
Auk, greicziau užauki....
Ir tėvynė, ir Dievulis 
Tavęs jauno laukia....

Kai iszklystu in pasauli 
Platu, begalini, * 
Teviszkeles atminimas 
Man laimuže mini....

Kai in saule pasižiūriu, 
Vakaro sauluže, 
Man ji primena, kaip gyva, 
Mylima mamuže.

Ir kasdien regiu ta kaima, 
Ta nameli savo, 
Kur gyvenimo palaima 
Man lopszy liūliavo.
_______

Bet, mes aiszkiai žinome, kad! 
kurie yra Lietuviu kalba nepriklauso nei: 

' Slavu, nei Germanu grupei, ir' 
szeimynai, nes ji iszsivyste sa-į 
vo keliu isz vadinamos Balto 
prokalbes ir vienintele artimai

geli szios dienos kalbu, kad tik
rai nustaczius,

Kapitonas Rich. Creighto 
laimėjo eroplanu lenktynes 
tarp San Francisco in Los 
Angeles. Jis nuskrido tris 
szimtus keturios deszimts 
viena mylia in trisdeszimts 
viena minuta ir penkios de
szimts szeszias sekundas. 
Jis skrido apie szeszis szim
tus ir keturios deszimts my
liu per valanda. Jo žmona 
ji pasitiko kai jis nusileido 
in Los Angeles ir ji pabu- 
cziavo už toki atsižymejima.

pacziuotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

NELAIME IR :: 
DŽIAUGSMAS

kur Lietuviu kalbos senumu? Vienas daly-; 
kalba priklauso ir kiek ji yra kas yra aiszkus: Lietuviu kal- 
iszlaikusi savo senumą, savo ba yra iszlaikiusi seniausias 
linksniu gausumą ir skambe-i kalbines formas isz visu gyvu! 
šio groži. <

Lietuviu kalba priklauso va-į ežiu kalbu.
dinama jai Indo—Europiecziu! kalba yra seniausia,.. .negali- 
kalbu grupei, kuriai priklauso i ma taip tvirtinti, nes visos ln- 
beveik visos Europos kalbos, do-Europiecziu kalbos yra se-, 
iszsky'rus Suomiu, Estu, Veng- uos, tik kitos labai pasikeitu- 
ru ir Basku, (Ispanijoje) kai-;
bas. O taip pat ir Armėnu, Per
su, ir Indu kalbos, kuriu, ypacz Į 
pastarųjų daugumas yra tiek; 
pasikeitė maisamtis su Ne-In- 
do-Europiecziu kalbomis, kad 
jos jau tik savo gramatine tvar
ka ir kai kuriais garsais dar; 
priklauso prie szitos grupes.; 
Didžioji Indo-Europiecziu kal
bu szeimyna yra skirstoma in! 
trylika dideliu szaku:

1— Sanskritas: Indu kalbu 
prokalbe.

2— Iraniecziu kalbu szeimy-; viu kalboje irgi labai smarkiai
na. ' pasikeitė, vienok, dar daug

3— Armėnu grupe. į formų yra netoli nuo Indo-
4— Romanu kalbu grupe, ku-j Europiecziu prokalbes, todėl

riai priklauso: Lotynu, Rumu-į Lietuviu kalba turi mokinti vi
liu, Ispanu, Italu ir Portagalu si kalbininkai, kurie dirba In- 
kalbos. do-Europiecziu kalbu srityje.

5— Graiku kalbu grupe. i Todėl, ir Amerikos Universite-
6— Alsnu kalba. , tuose ypatingai didesniuosuo-
7— Ilyru kalbu grupe, kuri se ir svabesniuosiuose yra des- 

yra jau seniai visai iszmirusi.
8— Keltu kalba, kuriai pri-; reikalams.

klauso iszmirusi Galu kalba,! Lietuviu kalba, nors ir sena 
taip pat: Airiu kalba, Bretonu savo formomis, bet yra labai 
kalba ir kitos mažesnes kalbi- lanksti ir jautri ir puikiausiai 
nes grupes. ; tinka visiems mokslams ir me-

9— Germanu kalbu grupe,; namS; Gerai mokant Lietuviu
kuriai priklauso sekaneziosj kalba ja galima puikiausiai, 
kalbos Jslandu, Norvegu, Szve-Į lygiai kaip ir kitomis sziu die
du, Danu, Anglu, Olandu, Fle-; nu kalbomis iszreikszti viską, 
mu ir Vokiecziu. ka tik žmogus nori: Filosofines

10— Baltu kalbu grupe: Lat-; mintis, mokslo dėsnius, szvel- 
viu, Lietuviu ir iszmiriusu sep- i niausius jausmus poezijoje ir 
tyniolikto amžiaus Senu Prusu'taip toliau. Todėl nėra reika- 
kalba.

11— Slavu kalbu grupe: Rusu,! gražu yra ja gi
Ukrainiecziu, Baltgudžiu, Len- gražiai, tinkamai iszsireikszti. 
ku, Czeku, Slovaku, Vendu, —Antanas Klimas.
Serbo-Kroatu, Bulgaru, Kroa-; 
tu kalbos.

12— Tocharu kalbu grupe: 
Jau seniai iszmirusi. .

13— Hititu kalbu grupe: Isz
mirusi dar priesz Kristaus gi
minia.

Taigų, visos szitos kalbos su
daro svarbiausia pasaulyje kal
bu szeimyna: Indo-Europie
cziu kalbas. Lietuviu kalba! 
turi sanryszio su visomis szito-!

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

No. 166 Trys istorijos apie 
Simus 
malda 
15c

No.
Duktė 
t u vos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie-

. tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

aPie; No. 176 A-Be-Cela arba pra- 
1c\ džia skaitymo ir raszymo, del 

; Lietuviszku vaiku. 25c.
No. 17614 Trys Istorijos 

apie Irlanda, Robertas Velnias 
j ir Medėjus. 78 pus. 20c.
i. No. 186 Mažas Naujas Aukso
I Altorius, didei naudinga mal-
- du knygele, pavesta visos Lie- 
! tuvos Kataliku Jaunuomenei
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 

; liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c. /

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kueziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsai. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika1 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c. į

No. 138, Keturios istorijos:, 
Irlanda, Robertas Velnias, Me-Į 
dejus, Kaip Kuzma Skripko- ' 
rius likos turtingu ponu, 78 j 
puslapiu. 25c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, i 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele; 
Rnyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae-' 
jusia žudinsta, Paskutine vale j 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- į 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie! 
Velniszkas malūnas, Kaip stu-į 
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
! Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a-

istorijos Kristų soi mink mane, palaimink, Szven- 
dabar kalbamu Indo-Europie-Įtas Teve- kol.d!' akimis matflu’ 

kol da neužsimerkiau!
Grigorius iszkele savo ran

kas, tuokart Alena puolė po 
piežiui prie kojų szauke:

— Ak, palaimink ir maža 
kūdikėli!

•Grigorius antru kartu iszke
le savo rankas ir 
drauge su anu'ku 
krikszczioniu tėvo 
ma.

Su dideliu sunkumu, palikes 
be jokios sylos, Carnoro pakele 

’! savo ranka, kad Szvento Kry- 
! žiaus ženklą ant saves padaryti 
bet deszine tuojaus in szali nu- 

į szlijo ir balta, kaip balandis 
galva, susiubavo ant Gabrije- 
liaus ranku. Szv. Tėvas ji per
žegnojo ir duszia Carnoro nu
lėkė priesz Sutvertojo sostą, z 

Gabrijelius mirusi seneli nu- 
nesze namoliai. Paskui ji verk
damos ėjo Alena ir Teresa.

Vakare prie mirusio senelio 
susirinko kaimynai, nes senelis 
buvo visu guodojamas. Nuo ne- 
kurio laiko juk jis tik vienas 
ne nuo džumos bet paprasta 
smerezia numirė.

— Grigorius, Szv. Tėvas, 
prie jo buvo! Grigorius ji pa
laimino kalbama buvo visur. 
Grigorius atsigabeno ir sugra
žino Rymui ramybe ir iszmelde 
pas Dieva, kad ta nelaime nuo 
mus miesto atitolintu!

Potarn da ilgus laikus žmo
nes vieni kitiems pasakodavo 
apie Gabrijeliu ir Alena, kaip 
apie laimingiausius, kurie pir
mutiniai nuo Szv. Tėvo palai
minimą apturėjo.

■ - ; Kad kartais Grigorius Pir-
; lo Lietuviu kalbos gėdytis; °j masįs įr nepriguletu prie tu 

erai mokėti ii jjj auksztuju vyru, kurie savo 
dvasia kaipo paezetimi visa
me sviete iszspaude atsižymė
jo, tai jau tik vienos Grigorians 
bažnytines giesmes užtektu, 
kad ji amžinos garbes, nemirti- 

jnu vainiku apvainikuoti. Bet to 
giedojimo užvedimas butu tik 
vienu Grigorians darbu, vie
nok jis daug daugiau ir daug 

'geriau ka buvo padaręs, nes ga
lim tik sustoti ir pamislyti ant 
Szv. lldenfonso žodžiu: “Anta
ną dievobaimingu gyvenimu, 
Ciprijona kalba, o Augustina 
iszmintimi Popiežius Grigorius 
perauksztino. ’ ’ GALAS.

Bet kad Lieut viu Verksmai 
prie Ap-

sios ir labai yra suprastinuo- 
sios savo senos formas. Bet isz 
jau mirusiu kalbu kai kurios 
vra iszlaikiusios dar senesnes! - I
formas, negu Lietuviu kalba.,; 
kaip tokios: Hititu, Sanskrito,! 
Graiku ir Lotynu kalbos. Bet ; 
josios yra jau negyvos kalbos,. 
kurios yra mums paliktos kny-; 
gose, kaip rasztuose; o Lietu
viu kalba yra dar gyva. Tai 
isz ežia iszeina ir jos svarba 
kalbotyros reikalams.

’Nors daugelis dalyku Lietu-'

tomą Lietuviu kalba mokslo

Pirkie U. S. Bonus

diedukas 
gavo nuo 

palaimini-

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, ’del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu
I draugystėms, del kasieriauS

knygut 
iszmokejimo 
25c.
knygute

No. 205 Sieniniai Kalendo-

pie Vaitas Szvdpikas, Pas mer- nuo sudėtu pinigu ant susmin
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg-! kimu. 25c.
dienis Jonukas karalium. 61 i No. 202 Novena, Stebuklin- 
puslapiu. 15c. ; go Medaliko Dievo Motinos

No. 152 Trys istorijos apie. Garbei. 10c.
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo-; No. 203 Knygute, Tretinin- 
galis. 62 puslapiu. 15c. I kiu Seraphiszkas Officium. 10c

No. 153 Trys istorijos apie
Gailuti, Du broliai, Majoro riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
dukte. 62 puslapiu. 15c. ežio per 23% coliu ilgio. Po

No. 155 Szakinis . Nedoras: 35c., arba 4 už $1.00.
Žydas ir Du Draugai. 136 pus-j 
lapių 25c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma' in balta! 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz-; 
pats Jėzus ir miszke medžiai, Money-Order 
žvake, Del pirsztiniu, Apie Money-Orderi, o jeigu norite

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tie 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note,

• arba Express

— Mokykis savo sopulius 
ir kenkimus po uždangalu 
linksmybes užlaikyti. Niekas mis kalbomis, nes visos szitos 

kalbos iszsivyste isz vienos kalnepaiso kas tave slegia.

mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

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

pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.
SSV’ Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kašztu.

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.

Pirkie U. S. Bonus
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sirode juodaplaukis vyras, ku-į 
ris, pirmiausiai pasveikinės se-j 
nei i, o po tam moteriszke in ku-

Ar ne- rankose pasiliekam. Rymo liki
mas yra musu likimu.

— Bet pavietre, teve, pa-

Į AB AI blogai, teveli, 
ra Tereses?

— Nėra vaikeli. Terese busi •
daugiau valandos, kaip iszejo; vietre.
in Szv. Jono Laterano bažny-' — Jei Dievas taip nori ir

Duokit man atsikvėpti,; 
visi mano sanariai dreba, nei i 
pats nežinau, kaip dabar asz1 
esu!

— Kas atsitiko, sakyk, Ga
brį jei i a u ?

Losz Kristaus Kanczios Vaidinime

— Jau asz matau, jog apie 
viską žinote. Tai ir dievobai
mingasis Pelagijus puolė auka, 
žmonija jau paskendus raudo
jimuose. Visur matyti žmonių gere vyną, kuris visada su sa- 

i vo sveikata buvo pasitikintis, 
. - _ riu ir vežimai be jokio persto-; asz ji maeziau ant vežimo visai

jimu. ■ nes vyras ežia sau turi duonos; jįmo su numirėliu lavonais tik persimainiusi, vos pažinau; jis
— Taip, teveli. Pavietre vis kąsni, bet ateina Gabrijelius, važiuoja. Kur tik akim pa- pereita nakti lavonus ant ka- 

labiau platinasi. Pasakoja kad jau asz jo ir žingsnius girdžiu, žvelgsi, visur tik lavonai ir la-lpiniu vežiojo.

v . c—..........~ j ------ ----------— —1'-------- jimuuse. \ imu niaij ll /.muilinį

ežia. Kažin, ar pargry'ž? Dadu-; teip valdo, tai ir kur kitur bu-; burįus vaitojanezius, tarp ku-l 
re senelis, su sunkiu atsidukse- i darni nuo jos neiszbegsim. Ale-! rįu įr veįįmaį jokio persto-'

kus palccius ir daejusi net 
prie paties Popiežiaus.

— In Popiežiaus kamba
rius? Paklausė su pasistebeji-į• mu senelis. Taip taip, smertisi 
mielaszirdystes nepažinsta ir; 
jokiu rubežiu neturi. Ima senus i 
ir jaunus, turtingus ir varguo
lius. Ir visos krikszczionystes i 
tėvas priesz ja negali būti be! 
pavojaus. O kad Ponas Dievas, 
ant musu susimylėtu, nes kas 
su Rymu atsitiks, kada Pela-, 
gi jus II, akis užmerks, jau apie: 
tai ir suprasti negaliu.

— Ir asz taip-gi nežinau, 
teve Carnoro, atsiliepe vienas 
tvirtas vyras, turintis per ke
turios deszimts metu amžiaus, 
kuris greitai duris atidarė ir in 
kambarį inženge. Labai blogai,; 
pavietre kasdien vis daugiau; 
auku veržia, ir jeigu permainos j 
jokios nebus. Rymas netrukusi 
paliks tik dideliu kapinynu.

— Del s Dievo, nekalbek.it 
taip prasze jauna moteriszke,! 
spausdama prie krutinės savo; 
kūdiki.

— Skambina varpais Szv. 
Petro bažnyczioj! Ar girdite?' 
Szv. Tėvas numirė! I

— Numirė, numirė! Atkar
tojo visi drauge. Szv. Tėvas jau: 
numirė!

— O Dieve, Dieve! Szauke 
Carnoro. Asz velyeziau savo 
gyvasti vietoj jo paaukauti! 
Kas dabar bus su nelaiminguo- 
ju miestu! Juoda smertis jo pa- 
lociuose dabar vientik riogso, 
Longobardąi priesz vartus, 
Ari jonai isz visu pusiu!

— Ar girdėjote, teve, Ale-i 
na? Suszuko viena vidutinio1 
amžiaus moteriszke, be dvasios 
inpuolus in kambarį. Szv. Tė
vas, dievobaimingas Pelagijus 
numirė. Džuma ji nuskynė. Da
bar jau mums jokios pagelbosi 
nėra! Da sziandien asz Ryma 
palieku, nors tėvelis; nežiūrint 1 
ant mus praszymu ir pasiliktu, 
kad tos ligos pasilikti auka?

— Alena pasiliks ežia ir tu, 
Teresa atsake tvirtai senelis. 
Taip ežia, kaip ir visur, Dievo,;

BALTRUVIENE

vonai. Liūdnas labai regėjimas.
— Vargingas

praszneko Alena, prisiartinus

— Antanas, o Antanas, ku
ris dar vakar drauge su mumis

tvirtasAntanas, toksai
Gabrijeliau, vyras, nuolatos linksmas!

Vakar da sveikas ir
prie vyro ir pasodinus ant jo tvirtas, sziandien jau szaltas ir 
keliu kūdiki. Nors valandėlė ant moru! Baisybe!

i buk tu kantresnis: asz tau nors! — Asz bucziau* I
pieno stiklą atnesziu.

Tėvelio ausis dagirdo tuos 
žodžius.

— Eik Teresa, atsikreipė 
prie dukteries. Dideliame sku- 
riniame maisze yra da trupu
tis vyno, atneszk, visi drauge 
iszsigersim, gal mums tada 
kiek nors ir pa leno’ves.

-y'V

i

■A- B - GĖLAIS 
arba pradžia 

SKAITYMO

"J

...ir...
RASZYMO

Pennsylvanijoje in viena 
saliuna užėjau, 

Keletą moterėliu pamaeziau, 
Ten kokios parties 

■buvo, 
Tai ir moterėliu pribuvo. 
Buvo ten ir keletą vyru, 

Tarp tuju bobelių, 
Tuojaus. gerai užezestavojo, 

Na. ir siusti pradėjo. 
Kada naktis užėjo, 

Inkaitus moterėles musztis 
pradėjo.

Net laukan iszejo, 
Riksmas, kliksmas ir 

staugimas, 
Ir visokis plūdimas!

Mat, ant parties suprasze, 
0 ežia net varda tautos 

aptersze, 
Ir. tai Lietuves Katalikes, 

Nuo visu atlėkusios, 
Ne yra kam pataisyti, 

Nei nuo ko paveizda imti.* * *
Vienoje pleise buvo 

szokis, 
Ir tai nebile kokis, 

Szoko ir linksminosi, 
Kiek tik kam norėjosi, 
Mergeles su moterėlėms 

maiszesi, 
Kožna isz savo dukreles 

gėrėjosi, 
Ne dyvai, juk peleda, 

Isz savo vaiku 
gėrisi, 

Isz skaistumo stebysi, 
O ežia szirdeles mamyte, 
Isz dukreles, jau gana! 
Bet kokie tai kvaraba 

inlindo, 
Jog nuo keliu mergeliu, 

Skrybėlių papuoszai dingo.
O kad girtos buvo, 

Tai mat paezios nežino.
.0 mano rūteles, 

Biauru kaip pasigėrė 
' mergeles,
0 ka kelis stiklelius guzutes 

trauke, 
Nei nesusirauke.

Ir niekam neapsileidžiai, 
Norints pasileidžia.

Ka daryt, kokios mameles, 
Tokios' ir dukreles!

pribuvęs! 
kallbejo Gabrijelius kad ne An
tano iszveizda. Visiszkai susi-! 
maisziau. Bucziau su džiaugs-; 
mu szirdyj pribuvęs, nes Sena
tas, žmones ir dvasiszkija 
vienbalsiai iszrinko Popiežium 
benediktinu, opata. Ar girdite 
balsus ir kliksmus: Lai -gyvuo
ja Popiežius! Lai gyvuoja Gri
gori us!

Visi nutilo, o Carnoro iszke- 
le auksztyn rankas ir tarė:

Padekavokite Dievui, valke
lei, kad davė mums toki gera ir 
szviesu piemeni!

— Lai gyvuoja Grigorius! 
Lai gyvuoja Popiežius! Vis la
biau balsai skambėjo ant uly-

Pirmutinaji syki in tris 
szimtus metu Oberammer
gau miestelyje, Vokietijoje, 
Kristaus Kanczios vaidini
me, losz vienas loszikas ku
ris nėra gimęs, augės ir gy
venęs tame mažame mieste
lyje. Tas loszikas yra szitas

szesziu metu vaikas, Johnny 
MsMahon, isz Baise, Idaho, 
sūnelis Amerikieczio kari
ninko Vokietijoj. Szitas vai
kutis kalba Bavaru kalba 
taip kaip ten gimė vaikai 
kalba. Ji ežia aprėdo jo tė
vas ir motina.

VALGYKLOJE

64 pus., Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.
“SAULE ” 

MAHANOY CITY, PA.

Tarne, kodėl szisai 
“roast beef.’’ ne truputi ne
kvepia.

— Džiaugkis, tamsta, 
kad jisai da nedvokia.

Naujas rytas Ryme iszbudo 
ir vėl ant giedro dangaus sau
lute užkaito. Bet sziandien 
ulyczios tuszczios jau nebuvo-, 
prieszingai prisipildžiusios ne
apmatomomis žmonių minio
mis.

Senelis Carnoro ir ta diena
vėl savo stubelej sėdėjo. Apie eziu- 
ji sukinosi Teresa.

— Ar negirdi ant ulycziu 
to riksmo? Paklausė senelis. 
Kas ten galėtu būti?

— Jau nuo seniau asz tuos 
riksmus girdžiu atsake duktė 
bet nežinau kas ten butu. Rasi 
žmones ant ulycziu susirinko 
taip kaip anuose metuose laikę 
bado, kad Senatorių turtus isz 
palociu pleszti, nes visi Sena
toriai apleido miestą. Jei var
guoliai jau turi mirti, taip pri- 

! valo priesz smerti nors svecziai 
pavalgyt ir atsigerti. Popie
žius numirė, tai jau ir visa 
tvarka prapuolė. Norecziau ant 
galo, kad Alena su kūdikiu jau 
pareitu.

| Tuo tarpu pasirodė Alena su 
’ kūdikiu ant ranku ir tuojaus 
; atsiliepe:
. — Ar žinote, Grigorius pa- 
1 siliks Popiežium!

— Ka? Grigorius? Paklau
sė Carnori ir saldus nusiszyp- 
sojimas ant jo lupu atsirado.

i — Grigorius, benediktinu 
opatas? Atsiliepe ir Teresa.

— Taip, dievobaimingasis 
Grigorius, Szventas Grigorius, 
kaip jau ji žmones sziandien 
vadina pridūrė Alena. Gabrije- 
lius-gi dabar iszejo in miestą 
idant tenai apie tai daugiau 
ko dasižinoti. Neatbūtinai jis 
parnesz mums artimesnes ži
nias.

— Jei opatas Grigorius Po
piežium pasiliks, viskas ant ge
ro da gales pasibaigti, kalbė
jo Carnoro galva linguodamas. 
Instabus dalykas, asz, apie ji 
visiszkai nemisliju. Yra tai! 
vienatinis žmogus, kurio ran
ka gali but tvirta, kad sziuose 
persekiojimu laikuose valdyti 
Kristaus Bažnyczia. Grigorius 
visus apmalszins ir visam svie 
tui ramybe sugražin.

Arel durys atsidarė ir Gabri
jelius iszbales ir drebantis du
ryse pasirodė.

— Na ir kas? Paklausė visi

Lai gyvuoja Grigorius! 
Suszuko ir Gabrijelius ir nuo 
kėdės paszoko.

— Tvirtina Žioplaite, buk 
tave Lopszis sumusze lazda. 
Ar turėjo kokia priežaste?

— Ne, ponas sūdžiau, nes 
turėjo, lazda.

Į Mato aniuola, pradėjo vienas 
kitam kalbėti.

Bet kad Popiežius savo akis 
atsuko vėl ant žmonių, akys jo 
susilaikė ant mažos žmonių 
krūveles, susidedanezios isz 
jaunos, patogios moteriszkeš 
su kūdikiu ant ranku ir drūto, 
jauno vyro, laikanezio ant ran
ku seneli.

— Kas tai yra? Kaip užsi- 
vadinate? Paklausė su nuosta
ba Popiežius ir pamoję ranka.

— Asz esu Gabrijelius Ver- 
celli, o tasai senelis yra mote
ries tėvas, Carnoro, senas bai- 
korius, gyvenant arti Tibero 
tilto. Jis sziandien buvo visai 
nuilsės ir sumenkęs, bet užsi
manė neatbūtinai tame ap- 
vaikszcziojime dalyvauti.

— O kad Dievas jam lai
minau! Tarė Grigorius, žiūrė
damas in seneli.

Carnoro, iszgirdes Popie
žiaus baisa, akis atvėrė.

— Pavelyk, Gabrijeliau, 
man atsiklaupti, prasze su su
sijudinimu, stosime prieszai 
aukszcziausia savo piemeni ant 
žemes.

— Na, ne, tarė Grigorius, 
uždedamas savo ranka ant se
nelio galvos. Nusiramink Car
noro, tavo tikėjimas ir mano 
viltis priesz aukszcziausiojo 
sosto atrado mylista. Priesz va
landėlė, ten, pakalnėj, maeziau 
aniuola, kuris karda in maksz- 
tis paslėpė. Dievo rūstybe liko
si permaldauta ir juodoji džu
ma Ryme jokiu auku jau nega
les sdu gauti.

Senelio akys, kuo toliau tai 
vis labiau pražiurinejo.

— Grigorius kalbėjo paty
lomis senelui, Grigorius Szven- 
tas iszrinktasis Pono, Bažny
czios parama, mokslo szviesa, 
jo vardas bus nemirtinas. 
Alums jis, kaipo saules spindu
lys tamsoje pasirodė, per tai 
jis per visus amžius bus atmin
tas ir visados su linksmybe 
apie ji žmones kalbės! Palai-

(Tasa Ant 2 puslapio) j

nigai, zokoninkai, vyrai, mote
rys, turtingi ir vargszai, maži 
ir dideli.

— Kodėl man ankseziau 
apie tai nepasakete? Skundėsi 
■senelis ir asz bucziau prie to 
iszkilmingo apvaikszcziojimo 
prisidejes.

— Kam teveli? Insimaisze 
Teresa tokioj senatvėj juk jau 
negalite dalyvauti.

— Eisiu ir gana! Atsake se- °1*nelis.
— Tu teveli? Paklausė su 

nuosteba Alena.
— Tai negalimas daiktas, 

teveli, atsiliepe- Teresa. Tik at
simink gerai neperseniai nepa- 
jiegei daeiti ir iki Tiberio til-

I tui.
! — Tis senos kojos nusi-
i szypsojo senelis tikrai jau ne-
| tvirtos ir serganezios bet da sy-
; ki jos man turi patarnauti. Jei 
jau tokia Pono Dievo valia tai 
tegul jau bus ir paskutinis kar- 

! tas. Juk ir jus ten busite, vai
keliai?

i — Imsiu savo mažiuką ant
Į

idant jis jo iszrinkimo nepa- ranku tarė Alena ir pasįžiure- 
tvirtintu. Bet Rymoniai kurie jo in lopszi kuriame kūdikis 
beveik po prievarta dievobai- miegojo.
minga vyra parsikvietė, su tais — Asz teveli nuvesiu, kal- 
dalykais gana buvo jautrus pa-; bėjo Gabrijelius, mano drūtas 
siuntinius, suėmė ir prasze Gri
gorians kad neatbūtina jis ant 
savo pecziu ta valdžia pasiim
tu. Tuokart Griorius persire- 
des iszbego isz Rymo 
vienam atsiskyrus nuo 
tarnauti Dievui.

Rymionai vienok ji ir girio- puosztas, o dievotu žmonių bu- 
se atrado ir tokiu budu Dievo 
apveizdai turėjo pasiduoti.

Pargryžo in Ryma in ta ne
laiminga miestą, kuriame vis 
da pavietre siautė ir kasdien 
naujas aukas guldė.

— Didelis darbas atliktas 
Grigoriu in Ryma parsikvietė 
pasakojo Gabrijelius viena va- 
kara suvargusiam seneliui Car- 
no.

ties persimainė in miestą links
mybes ir gyvybes. Vietoj veži
mu vietoj lavonu viso miesto 
dalyse galima buvo pamatyti 
tik tylinezius žmones vienok 
pilnus vilties ir džiaugsmo. 
Taip kaip bažnyczios iszkil- 

) miesto 
buvo iszpuosztos 

ant mūrui I 
tik plevesavo, beveik visi na-, 

’’mai papuoszti brangiais divo-i 
Į na is. Grigorius benediktinu į 
opalas kuris vienbalsiai likosi j 
apszauktas krikszczioniu tėvu 
ir kuris nuo to urėdo slaptomis, 

, norėjo prasiszalinti, pargryžo;
i n R y m a i r pi r m u ka r t u k a i p i 
regima Bažnyczios galva isz-j 
tarė pirma Dievo žodi.

Kad priesz pora sanvaieziu 
dievobaimingas zokoninkas da-j 
sigirdo apie Senato ir dvasisz- 
kijos užtvirtinimą didis liud-į 
numas ji apėmė ir jokiu budu 
savo gyvenimo nenorėjo su 
Szv. Petro sostu sumainyti. Da

• I
ta paezia nakti iszsiunte Cieso-j 
riui Mauriejiui pasiuntinius;

A isi jau paniirszo ir apie pa- į mįngOj szventej viso 
ežia pavietre baisu pavoju ir! uivczios 
naujas villties spindulėlis in vi-į kvįetkomis vėliavos 
su szirdis insigavo.

— Juk sveika, Alena, ir tu,! 
teveli atsiliepe Gabrijelius.

— Bėgsiu in Szv. Andrie
jaus kliosztoriu, idant ten Gri- 
goriu nauja Popiežių, pasvei
kinti. Lai gyvuoja Popiežius!

Gabrijelius tuojaus atsirado 
ant ulyczios, tarp siubuojan- 
cziu miniu, kurios be paliovos 
vienon krūvon trauke ir skubi-/ 
uosi prie Szv. Andriejaus 
kliosztoriaus.

Visas Rymas baimes ir smer- 
ties miestas begyj vienos nak-
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Pas jauna naszli ateina 
draugas, o apsidairse in sza- 
lis, užklausė:

— Ka veiki?
— Sėdu namie.
— Ar nenubodu tau? ....
— Ne, turiu toki meilu 

sutvėrimą pas save, su kuria 
perleidu savo laika!

— Ka?
— Meilu sutvėrimą!
— Na, na, o ar puiki?
— Labai, paregėsi pats.
— 0 kur randasi? Ar gal 

kuknioje.
— Teip.
— Ar gyvena sykiu?
— Žinoma.
— Supažink mane su ja! 

Nes palauk, asz ryto ateisiu 
geriau pasiredias.

— Ar papaikai? Kam? 
Ir teip tave iszpurvins, kada 
szoks ant keliu.

— Ne suprantu kaip gali 
teip kalbėt apie moterį kuri 
tave myli, ir,

— Apie motere? Laikyk 
mane, ba numirsiu isz juoku. 
Dynuk, eik sze!

Tuojaus atbėgo puiki ka- 
tuke ir atsisėdo ant keliu 
naszlio.

— 0 asz mislinau jog 
tai,..,!

idant 
svieto

petys ji gales gerai prilaikyti, 
o kiekviename atsitikime gale- 
cziau da ir paneszeti.

— Atslinko ant galo lau
kiamoji iszkilminga diena. Vi
sas Rymas nuo krasžto iki ga- 

i lui kuopuikiausiai 'buvo

Dėkui Dievui atsake se- 
su džiaugsmu. Kad butu- 
Grigoriaus neteke, viskas

nelis 
mem 
ant nieku butu nueje.

— Ir negana tarė Gabrije-I 
liūs, jog apturėjome ta Szven- 
ta vyra bet jis tuojaus griebėsi 
už darbo idant Dievo rūstybe 
nuo musu miesto nukreipti. 
Rytoj prasideda didele proce
sija ir visi kurie tik nuo pa
vietres liko ims dalyvuma: ku-

pa-

riai tik siūbavo ulvcziomis.
I •

Amžino miesto visi klioszto- 
riai savo vartus atidarinėjo ir 
dievobaimingi seneliai ir jauni 
zokoninkai nuo keliu metu tarp 
biuru pra.gyvene dabar iszeidi- 
nejo ant miesto ulycziu iszkil- 

! mingame ejime dalyvauti. Prie 
i zokoninku prisidėjo svietiszka 
dvasiszkeje, o po tam visi kiti 
žmones praszydami Dievo mie- 
laszirdytes ir susimylejimo.

Apsuptas kardinolais ir 
skaitlinga dvasiszkija, stovėjo 

Į naujai iszrinktas Popiežius ir 
žiurėjo in praeinanezius burius 
savo aveliu. Staiga garbingo 
Dievo vyro veidas nuszvito, 
akys, kurios pirmiau buvo nu
liūdusiomis, pakilo in aukszta, 
ir taip be jokio susikrutinimo 
auksztyn nepaliaudamas žiu
rėjo. ..............
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ZiniosVietines Senatorius Linksmas ATSISVEIKINIMAS

— Seredoj pripuola Szven-j 
to Aloyzo Gonzagos, o Tautines Į 
Vardines: Vadulis. Szita diena, 
yra ilgiausia, Vasaros pradžia,: 
ir daugiausia visko ir atsitiko.! 
Ir ta diena: 1877 metuose vie
nuolika taip vadinamųjų 
“Molly Maguires” buvo pa
karta Pottsville, Pennsylvani- 
joje, jie gazdino, kankino ir žu
dė žmones mainieriu mieste
liuose, dauguma buvo Airisziai 
kurie norėjo atsikirsti kitu tau
tu žmonėms, kurie juos stum
dydavo ir muszdavo mainose; 
1773 m., Dominikonai insteige 
savo pirmutini kliosztoriu Ca- 
lifornijoje; 1807 m., susikirti
mas ant juru tarp laivu Leo
pard ir Chesapeaks; 1812 m., 
Napaleonas paskelbė kara 
priesz Rusija; 1861 m., pirmu
tinis lengvesnis už orą lėktuvas 
baliunas augszcziau žemes 
Amerikoje; 1887 m., mokslin- 
czius ir iszradejas Julian Hux
ley gimė; 1893 pirmutines au
tomobiliu lenktynes; 1930 m., 
Bolivijos valdžia buvo nuvers
ta; 1938 m., kumsztininkas juo
dukas Joe Louis sumusze Max 
Sehmelinga; 1940 m., Prancū
zai pasirasze paliaubų ir pasi
davimo sutarti >-su Vokietija; 
l'.’-tl m., Italija paskelba kara 
priesz Rusija; 1941 m., Naciai 
užsipuolė ant Rusijos.

— Ponas Antanas Domei
ka ir szeimyna isz Philadelfijos 
a..a diena lankėsi pas gimines, 
G. Pataszius, 533 W. Market 
Uly. Ir prie tos progos, ponas 
Domeika atlankė ir “Saules” 
redakcija. Acziu už atsilanky- 
ma.

— Ketverge pripuola Szv. 
. Paulino, ir Deszimts tukstan-

Senatorius Arth. Vanden
berg buvo susirgęs ir negalė
jo dalyvauti Senatorių posė
džiuose net nuo Vasario-Feb. 
menesio. Kai jis dabar pa
sveiko ir sugryžo in Senata, 
visi Senatoriai ji linksmai 
priėmė ir triukszmingai pa
sveikino. Už tai jis ežia ir 
toks linksmas.

dukrele Charlotte ip sūneli Ka
zimiera namie; savo motinėlė, 
Teofilija. Norakiene,. mieste; 
keturios brolius: Stanislova, 
Philadelphia, Vinca ir Juozą, 
mieste ir Feliksą, Maizeville; 
seserį Ona, pati Vai Pulaski, 
mieste. Jo tėvas mirė keletą 
metu atgal. Laidotuves atsibus 
isz Grab. Oravitziu koplyczios, 
635-37 E. Centre uly. Velionis 
prigulėjo prie Szv. Kazimiero 
parapijos.

Minersville, Pa. — Ana die
na garnys atsilankė pas pons. 
Alfredus Bagdonus, ir palike 
patogia dukrelei

u w
Girardville, Pa. — Sirgda

mas per du menesius Antanas 
Lynch, nuo 300 E. Main uly., 
numirė Petnyczios ryta apie

ežiu Kentėtojų, o Tautines Var-1 asztunta valanda, savo namuo- I
dines: Laimute. Ir ta diena: {,se. Velionis gimė Lietuvoje, at- 
1933 metuose Hitlerio valdžia j vyko in Amerika daugelis me- 
pradejo naikinti visas Partijas | iu atgal. Buvo angliakasis ir 
Vokietijoje; 1230 m., Didysis
Lietuvos Kunigaiksztis Rim- isyklose.
gandas su savo kareiviais per- Ona (Patriki ui e); 
galėjo ir iszmusze du szimtu 
tukstaneziu Vokiecziu; 1940 Philadelphia; Izabele
m., Rusai Bolszevikai užgrobė; Ona Baxteriene ir Helena Ma- 
Lietuva, sukilime dalyvavo 
szimtas trisdeszimts vienas 
tūkstantis organizuotu vyru, 
kurie per kelias dienas iszlave 
isz Lietuvos baisu 
'Bolszevizma.

paskntini karta dirbo Bast ka- 
savo paezia 

keturios 
dukterys: Adele M (‘Feeley, isz 

namie;

loney, mieste; du snnu: Edvar
dą, Lock Haven ir Naviera, At
lantic City, taipgi septynis 
anukuj. Likos palaidotas Pane- 

ir žiauru! delyje, su apiegomis Szv. Vin-
i cento bažnyczioje devinta va-

— Petnyczioj pripuola Szv. landa ir palaidotas in parapi- 
Eliodo taipgi Szventos Marijos jos kapines. Graborius A. J. Vi- 
Nep. P. Szvente. Tautines Var- linskas laidojo.
dienes: Blinda. Ir ta diena 1938 
metuose priverezia visus Vo- 
kieczius, vyrus, vaikus, moteris 
ir merginas dirbti prievartos 
darbus; 1946 m., Generolas D. 
Eisenhoweris Jyuvo paskelbęs 
kad Naciai Gestapo vadas, 
Heinrich Himmleris 'buvo pa- 
siulines kara baigti ir visas 
Vokiecziu, Naciu armijas pa
vesti Alijantams, kad visi su
darytu bendra frunta priesz 
Sovietus.

— Nedelioje, Szv. Juozapo 
bažnyczioje, atsibuvo Kriksz- 
tas sūnelio Bernardu Yocziu, 
nuo 937 E.*Mahanoy uly. Sūne
lis aplaike varda Petras Juozas 
per Kun. K. Rakauska. Kriksz- 
to tėvais buvo ponia Ed. Bocz- 
kauskiene, su ponu Edvardu 
Yocziu.

Hazleton, Pa. — Stanislovas 
Visgaitis, senas miesto gyven
tojas, numirė. Velionis sirgo il
ga laika. Atvyko isz Lietuvos 
daugelis metu atgal. Buvo ang- 
liakasis, ir kitados dirbo Ha
zleton Shaft kasyklose. Paliko 
savo paezia Ona ir keletą vai
kus. Prigulėjo prie SS. Petro 
ir Povilo parapijos.

Su Kunigu 
L. Pecziukevicziu

PHILADELPHIA, PA. — 
Nemalonu žinia pasiekė Szv. 
Andriejaus Lietuviu parapija, 
būtent kad visu ežia gerbiamas 
Kun. Leonas Pecziukeviczius 
vyskupijos rasztines paredynpi 
iszkeliamas in kita parapija.

rapijiecziai labai nusiminė. 
Kun. L. Pecziukeviczius buvo i 
mylimas ir gerbiamas kaip se-i 
nu taip ir jaunosios kartos. Ir 
svetimtaueziai ji pamėgo. Dva- 
siszkiai abelniai ne mėgsta pa
girti, o tuolabian Kun. Leono 
asmenybe, bet prie szios progos 
turime atsiminti kad per 4 me
tus ir 4 menesius Kun. Leonas 
visa keri opa i labai daug pasi
darbavo Szv. Andriejaus para
pijai. Jis ir Tremtiniam daug 
patarnavo.

Ketverge, Birželio (June) 8 
d., 7-ta vai. vakare, Kun. Leo
nui buvo surengtas Atsisveiki
nimo Bankietas. Parapijieczin 
ir svecziu priėjo pilna parapi
jos svetaine. Bankieto komite
to pirm. Ramanauskas papra- 
sze Kun. I. Valancziuna sukal
bėti malda. Po to Ona Urboniu
te akomponuojant prof. P. 'Sta- 
niszkiui sugiedojo Amerikos 
himną. Bankieto programos 
vedeju buvo Kun. Jonas Gibas, 
kuris pareiszke kad szi^ atsi
sveikinimo parengimas neturi 
but liūdesio vakaras, bet links- 
maus turinio žodžiu ir pamar- 
ginimu vakaras, duodant Kun. 
Leonui proga su mumis links
moje, jaukioje nuotaikoje va
karu praleisti. Pirmas kalbėjo 
Kun. Dr. F. Statkus apie Kun. 
Leona kuomet per nekuri laika 
kartu teko darbuotis Szv. An
driejaus parapijoje. Linkėjo 
geru pasekmių naujoje vietoje. 
Po to prof. V. Macijauskas
akomponuojant prof, P. Sta-Į Jis paklausė, 
niszkiui padainavo dvi daine-i vaikus ir man szitie pinigai rei
ks. Sekantis kalbėjo prof. J.j kalingi.’’ 
Puzinas. Jis suglaustai perbe-

istorija, per kare’ kas suszuko ir asz daugiau ne- 
Lietuviu vargus,: reikalausiu.’’

Kai savininkas pradėjo eiti 
isz už baro su ta penkine, vai
kas iszsigando ir paleido szuvi. dinolo Mindszenty. Jie tikisi 
Szuvis nepataike. Vaikas bego, kad jis bus jiems labai geras 
savininkas ji pasivijo. Kai jie inrankis priesz Katalikus.
pradėjo imtis ant ulyczios, pa-| Katiliku Vyskupai tuo pa
sigirdo szuvis ir savininkas ežiu kartu*pradėjo raginti vi- 
susmuko su kulka savo gerk-' sus Katalikus pareikalauti isz 
leje.

Tommy su savo abiem merg- 
palaikem paspruko ir pabėgo. 
Už dvieju sanvaieziu, visi trys, 
vėl insidrasine nutarė vėl eiti 
in savo darba.

Jie kita toki sztoreli apvogė 
tokiu paežiu budu, bet szita sy
ki policijantai juos užklupo. 
Jie trys pabėgo, bet vienas nau
jas j u narys buvo sueziuptas ir 
jis iszsigandes viską iszplepejo.

Policijantai ta pati vakara 
sugavo visus tuos jaunus raz- 
baininkus. Bet visi jie kad ir 
teisme ar kalėjime savo drąsą 
dar vis rode, ir policijantams 
prie nieko neprisipažino.

Visi dabar bus teisiami už
vagystes ir už žmogžudyste.i rius ®av° laikrasztyje paskelbė 
Bet jie visi sako kad jie nieko ka^ armijos Kapitonas prisipa-

: žino kad jis nužudė savo meilu- kar Yra inneszta patarimas 
že, sugulove; bet tas redakto- atimti isz Harry Bridges jo Pi-

į rius neiszdryso visa teisybe pa- lietybes teises!’’
sakyti. Laikrasztis La Prensa Australijos valdžia, kur H. 

! ant rytojaus papilde La Razon Bridges yra gimęs pasakė Ame- 
laikraszczio žinias, paskelbda- rikos valdžiai kad ji nenori ir 
mas kad tas armijos kapitonas nepriims to iszdaviko, Komu-: 
kuris turėjo meiluže, sugulove, 

j kuria jis nužudė yra Kataliku
Bažnyczios Kunigas, Kapelio
nas ir laiko augszta vieta Ka-

ežiu valdybų atatinkami linkė
jimu pareiszkimai ii- dovaneliu 
inteikimai. Szios draugystes 
ome dalvvuma: Szv. Elenos,' 

’ v . • ’Gyvojo I’ožancziaus, Trecziasj

daliecziu, Szv. Andriejaus pa
rapijos Veteranu Postas Nr.
1030, A pasztalystes Maldos; 
draugija, Parapijos Choras ir 
Tremtiniu atstovybe. Ir sekau-;

Kun. Leonas Pecziukeviczius. 
Dėkojo klebonui Kun. J. Cze- 
pnkaieziui už gerus patarimus; 
Kun. Jonui Cibui už taip ginu-1 
du bendradarbiavimu parapi
jos darbuotėje ir visiem para- 
pijeoziams už klusnumą ir pri-Į 
sidejima gausiomis sakomis. 
Czia sako Kun. Leonas ne ma
no bet visu nuopelnas. Jei ne
būtu buvę tiek daug sutartinu- 
mo, vienybes ir kooperacijos, 
tai nebūtume tiek gausiai pa
rapijai nuveikė. Dar dėkojo 
draugystėms ir suregusiems szi 
bankieta ir visiems atsila,ūku
siems. Ta savo padėkos kalba 
pakartojo angliszkai. Po to 
Kun. Dr. V. Martuseviczius su
kalbėjo malda. Užbaigai Ona 
Urboniute akomponuojant .P. 
Staniszkini ir visa publika su
giedojo Lietuvos Himną. Ban- 
kiete dalyvavo szie dvasisz- 
kiai: Patlaba, Martuseviczius, 
V a 1 a n c z i u n a s, Cze p u kailis,
Statkus, Szimkus, Raila, Luk- 
szys, Jaskeviczius, Budreckas, 
Czegys, Gibas ir Pecziukevi
czius.

Kun. L. Pecziukeviczius isz- 
vyko in nauja paskirta parapi
ja, Antraszas toks: ‘_____
Heart Church, Silver ____
P. O., New Philadelphia, Pa.

Regėjimas Sugražintas nista Harry Bridges.

Shenandoah, Pa. — Kazimie
ras Urbanaviezius, 40 metu am
žiaus, nuo 433 V2 W. New York 
Uly., numirė Subatoje, 9:05 va
landa. ryte, Locust Mt. ligonbu- 
te. Kitados dirbo Locust Coal 
kasyklose. Paliko savo paezia 
gelena (Fox, isz Wm. Penu),

Parsiduoda Gera 
Farma!

Parduosiu puikia ir derlinga 
farma, susidedanti isz 135 akie- 
riu: 90 akieriu iszdirbtos že
mes, reszta giria, su ukiszkais 
padarais, gyvuliais, kluonas. 
Namas su 7 kambariais, van
duo ir elektrikinia szviesia na
muose. Farma randasi anti 
steitino kelio. Trys mylios nuo 
miesto Catawissa, Pa. 
szaukite ant adreso:

Wm. Luzuski,
Route 2 — Box 21, 

Catawissa, Pa.

Atsi-

mus ir savo sportus, ir Kiekvie
nas kuris vairiua, draivina au
tomobiliu turi atsiminti, kad 
tie vaikai žaidžia ant ulycziu ir

Mokslo metas jau užsibaigė. 
Arnikai su savo tėvais ar be tė
vu važiuoja in kalnus ir poma
res Dainį vaiku neims tokie

VAIKAI - ATOSTOGOS

ant miesto uly'n' 
mis savo žaidi-

Don Ertman, szesziolikos 
metu amžiaus mokinys in 
Fairfax, California dabar 
jau gali su savo kaire akimi 
matyti.' Jam buvo indeta 
nauja, vienos mirusios mote
ries akis. Daktarai jam ir

antra aki indės kai jis susi
lauks dvideszimts pirmo me
to. Jo motina, Ponia Margę 
Ertman ežia su savo šuneliu 
džiaugiasi, kad ta operacija 
taip pasekmingai pasisekė.

NAUJAS VYSKUPAS 
VENGRIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jimo. Vyskupas Ordass buvo; 
nuteistas nuo dvideszimts me
nesiu iki dvieju metu in kalėji
mą, už tai kad jis valdžiai ne- 
pranesze kad jis buvo gavės 
penkis szimtus tukstaneziu do
leriu auka isz Amerikos Liute
ronu.

Amerikos Liuteronu vyriau-1 
' sybe sako kad Vengrijos vai-

taliku Bažnyczios vyriausybes 
valdžioje.

Jis prisipažino kad jis nužu-i 
de savo meiluže su kuria jis bu- stogą 
vo turejes tris vaikus, kai ji kaszti 
grasino ji iszduoti ir jo vyrės- penkis 
niemsiems pasakyti apie 
veidmainiszka gyvenimą.

Visi laikraszcziai bijojo 
tas žinias paskelbti.

Kiekvienas susipratęs žmo
gus turi atsiminti kad labai 
daug vaiku randasi kurie netu
ri tėvu ar tai per divorsus ar 

| per įnirti. Visi tie vaikai yra 
reikalingi pagelbos, paszelpos.

Daug draugyseziu paskiria 
pinigu del tokiu vaiku, kad jie 
galėtu kaip ir kiti vaikai iszva- 

' žinoti atostogų in kalnus ar in 
pamares.

Pasiunsti toki vaika in ato- 
s kalnuose ar pamarese 

a apie dvideszimts 
dolerius. Ta mažas

j° kasztas parūpinti vaikui links- 
t mas ir geras atostogas.

szi-į Jeigu kuris isz musu skaity
mo ju norėtu kokiam naszlaicziui 
į parūpinti tokias atostogas, jis

KALINIAI IN LAISVE gali mums pasiunsti dvide- 
 szimts penkis dolerius, ar sta- 

Muntinlupa, Philippines. — ežiai siausti in C. S. S. Camp 
Kaliniai in Muntinlupa kaleji- Appeal, 105 East Twenty- Se
rna nusistvere už sargu karabi-. Cond Str., New York 10, N. Y.

džia gerai žinojo apie ta auka nu, iszlauže skyle in kalėjimo -------------------------

MOKSLINCZIUS
SUARESZTUOTAS

— • • • •
Sacred nes pinU'ai buvo pasiunsti per siena, ir vienas po kito per ta 

r Creek Vengrijos valdžios banka. skyle iszlindo isz kalėjimo in 
ka jie mislino bus llaisve.

Bet prie tos skyles stovėjo

JAUNI ŽULIKAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad tas vaikezas liautųsi. “Ka 
tu darysi su mano pinigais?” 

Asz turiu du

Duok man penkine,’’ vai-
i go Lietuvos 

pergyventus 
tremties gyvenimą ir atvykimai 
Amerikos. Tremtiniu vardu dė
kojo Kun. L. Pecziukeviczius 
už visakeriopa atvykusiems 
pagelba, patarnavima ir pa
mokinimus. Duota dvi daineles 
padainavo Ona Urboniute ir 
Maryte Varvuoliute, akompo- 
navo P. Staniszkis. To vakaro 
rimtesne, ilgesne ir turininges
ne kalba anglu kalboje pasakė 
talentingas kalbėtojas adv. 
Stanley F. Maukas. Linkėjo 
Kun. Leonui kogeriausio pa
sisekimo naujoje vietoje. Po to 
in vyko staigmena: Kun. Jonas 
Gibas ant smuiko ir p. Rama
nauskas ant armonikos sutarti
nai pagrojo dvi polkas. Jiedu 
slaptai praktikavo del pasiro
dymo sziame bankiete. 'Susi
rinkusieji turėjo daug juoko ir 
gausiai plojo. Sekantis kalbė
jo klebonas Kun. J. Czepukai- 
tis nusiskusdamas kad netenka 
darbsztaus pagelbininko. Lin
kėjo Kun. Leonui geros sekmos 
naujoje vietoje, ir nepamirszti 
musu; prie progos būnant 
Phila., aplankyti Szv. Andrie
jaus klebonija. Szv. Andriejaus 
parapijos mokyklos 8-to sky-' 
riaus mokinis, Edvardas Jun- 
czius, parap. mokyklos moki
niu ir seserų mokytoju vardu 
pasakė nuosekliai atsisveikini
mo ir geru linkėjimu kalba ir 
inteike Kun. Leonui didele 
pluokszte rožių. Po to seke Szv. 
Andriejaus parapijos draugys-

Ir 
tai buvo du szimtai tukstaneziu 
doleriu, ne penki!

Naujas Vyskupas Dezsery keli kalėjimo sargai, ir jie nu- 
dar būdamas tik kunigu jau szove kiekviena kalini kuris 
kelis sykius buvo per laikrasz- tenai iszlindo. Szesziolika kali- 
czius užsipuoles ant Kataliku niu iszlindo ir szesziolika kali- 
Kardinolo Mindszenty, kuris niu buvo ant smert nuszauti, 
dabar randasi kalėjimą iki gy- kai tik jie savo galvas iszkiszoį 
vos galvos. isz tos skyles.

Liuteronai sudaro tik koki’ 
szeszta nuoszimti Vengrijos 
gyventoju, kur szeszios de- 
szimts penktas nuoszimtis yra 
Katalika.i

Galimas daigtas kad Komu
nistai szita Vyskupą Dezsery 
paskyrė kaip tik už tai, kad jis 
taip puoliesi ant Kataliku Kar-

BRIDGES NETEKS 
PILIETYSTES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

licija darado kad jis buvo ir 
yra Komunistu Partijos Ame
rikoje narys. Jam buvo tuo- 
jaus uždėta szimto tukstaneziu 
doleriu kaucija. Jis prisipaži
no, kad jis ketino nusižudyti, 
jeigu jis nebutu turejes žmona 
ir du vaiku.

Visi szitie suaresztavimai pa
reina isz tos iszpažinties kuria 
Daktaras Fuchs buvo padaręs 
Anglijoje, kur jis prisipažino 
savo iszdavikystes darbus ir 
pasakė kas su juomi darbavosi 
priesz Amerika ir už Sovietu 
Rusija.

valdžios kad va-ldžia pavėlin
tu j u vaikmas mokintis tikėji
mo.

KAPITONO
SUGULOVE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Laikrasztininkas tada susi- 
jieszkojo to Domingo Massolo 
broli su kurio tas Domingo 
Massolo gyveno.

Už keliu dienu tas armijos 
kapitonas nujautė kad jis yra 
sekamas ir pats policijai pasi-į 
davė.

To laikrasztininko redakto-

SAN FRANCISCO. — Vals-! 
tybes teismas pripažino val
džios pareikalavima ir nu
sprendė atimti pilietybes teises 
CIO unijos vadui Harry Bri
dges. H. Bridges yra gimęs 
Australijoje. Jis Amerikoje
darbavosi ir dabar darbuojasi ~ 
su Komunistais. Jis yra teis
mo nuteistas ir pasmerktas už 
melagystes. Jis po prisieka 0 A 
buvo prisiekęs, kad jis nieką- 0 Al IT 11II fl I II |j| 
dos nebuvo ir nėra Komunistas.

Harry Bridges yra pasmerk-į 
tas ant penkių metu in kalėji
mą. Jis dabar kreipiasi in 
augsztesni teismą.

Dabar CIO unija nieko kito 
negali daryti kaip iszsižadeti 
to savo vado, kuris yra be jo
kios abejones Komunistas. Per 
daug musu uniju turi tokiu Ko
munistėliu ar Komunizmo tar
nu ir už tai tu uniju vardas yra 
taip sutersztas. •

Teisėjas kuris nuteisė Harry 
Bridges pasakė kad kai žmogus 
yra nuteistas jis negali pasi-, 
naudoti valdžios teisėmis ir ta- 
da jis yra skaitomas prasikalte-į 

j liu be jokiu teisiu ir už tai da-

UETUVISZKAS

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., 

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

L. TRASKAUSKAS
nepaiso.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai W ::

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

nisto Harry Bridges. Austra
lijos valdžia sako, kad Ameri
ka turi apsidirbti ir pasilaikyti 
ta nieksza, iszdavika ir Komu-j

LIETU VISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunva Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam* 
:: Reikalams ::

■35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


