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Amerikos Tankos Atsikerta
Isz Amerikos
STATYS KARISZ-

KUS EROPLANUS

Du Szimtai Fabriku Ga
vo lusakymus Pradėti

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Lakunu Armijos 
Sztabas iszleido insakyma 
dviem szitam fabriku tuojaus 
pradėti gaminti kariszkus ero- 
planus. Szitam darbui jau yra 
paskirta keturi bilijonai dole
riu.

Fabrikantams yra insakyta 
tuojaus pradėti tuos darbus, ir 
paskui gales iszsiderinti kon
traktus.

Kompanijos dabar tuojaus 
turi praneszti kiek daugiau 
darbininku joms reikes del tu 
darbu.

Tik pernai ėjo visokie gin- 
czai ir barniai Kongrese ir net 
Karo Sztabo eilese, kad mums 
nereikia tiek daug kariszku 
eroplanu. Dabar visi kurie taip 
sake ir reikalavo, tyli.

UŽSIPUOLĖ
ANT MERGINOS

2 Vyrukai Suaresztuoti

OCEAN CITY, N. J. — Du 
jauni vyrukai buvo suimti ir 
suaresztuoti. Jiedu yra kaltina
mi už užsipuolimą ant vienos 
merginos.

Policijantai sako kad tu vy
ruku vardai yra William C. 
Marks, dvideszimts metu am
žiaus ir Henry Bailey, dvide
szimts trijų metu amžiaus.

Pirmasis, William C. Marks 
yra kaltinamas už tai kad jis 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus Panele Mary Mawhinney, 
isz Philadelphijos labai apdau
žė ir norėjo iszniekinti. Jo 
draugas Henry Bailey yra su- 
aresztuotas kaipo savo draugo 
pagelbininkas.

Vyrukai pasikvietė Mary 
Mawhinney ir jos drauge, Pat
ricia E. Brennan ant raidos 
apie ketvirta valanda isz ryto. 
Visi keturi buvo keliuose sa- 
liunuose pirma tai. Jie iszva- 
žiavo in dvejus automobilius. 
Kai Marks pradėjo užsipulti 
ant Mary Mawhinney, jo drau
gas savo automobilyje sulaikė 
jos drauge, kuri norėjo bėgti 
jai in pagelba.

Kai Panele Brennan isztruko 
ir iszszoko isz automobiliaus ji 
nubėgo ir paszauke policijan- 
tus. Kai policijantas John Gen- 
semer pribuvo jis rado ta 
Marks vis muczinant Panele 
Mawrinney.

Daug Amerikiecziu karei
viu, kurie buvo Japonijoje, 
iszplaukia isz Fukuoka sker
sai Tsushima vandenyna sto
ti savo draugams in talka 
ant karo frunto Korėjoje. 
Jie buvo susidraugavę su Ja- 
ponaitemis, kurios dabar 
skaito Amerikieczius kaipo 
draugus.

Kelios tokios Japonaites

PASMAUGĖ ŽMONA APVOGĖ DRAU-
------ I GISZKA ŽMOGŲ 

Paskui Paszauke ’ ------
Daktara ' Philadelphia, pa. -

į Trisdeszimts devynių metu am-
I žiaus Norman Watson užėjo in 

COLLINGSWOOD, N. J. - saliuna apie vidurnakti. Prie 
Earl Hurff,. penkios deszimts. tarQ jįs rado vįena porele su 
penkių metu amžiaus kontrak- kurįa ,.s įr draugiszkai kelis 
torius policijantams prisipazi. įszgere Pirmiau jįs pundm0. 
no kad jis pasmaugė savo žmo- paskui jiedu Apie antra valan. 
na, Edith Hurff, keturios de- da jįs jau rengiesį traukti na. 
szimts asztuoniu metu amžiaus. m0 Jis paklause to vyr0 ir jo 
Jie per kuri laika sirguliavo ir drauges ar jiedu turf automo. 
buvo po Daktaro priežiūra. : bUiu Kaį jįedu pasake kad jie 

Jiedu už ka ten susiginezino netur, automobiliaus, tai jis pa- 
ir susibarė per pusryczius. Vy- sįsįubn0 jodu parveszti namo, 
ras, inpykes trenke savo kavos . x .’ . , . .J . Visi trys insisedo ir iszvazia-poduka ant grindų ir reze savo ......................r . . . . vo. Kai jie iszvaziavo isz mies-žmonai in aki, paskui jis ja par- , , , . . , .

r j j r t0, ta moteris nusistvere uz au- 
arenke ant grindų ir pasmaugė.

Kai jis jau buvo pasmaugęs ' r '
savo žmona jis paszauke Dak
tara Claude B. Phillips ir savo TŪKSTANTIS AUKU 
broli William Hurff. 

Daktaras Phillips paszauke WASHINGTON, D. C._
policijantus, kurie nuveže žmo- Amerikos Kar0 Sztabas pa
nos lavona in ligonine, o vyra skelbia kad jau suvirsz tuks- 
nuveže in kalėjimą. tanezio Amerikos kareiviu bu-

Jiedu buvo ženoti apie sze- vo užmuszti, sužeisti ar dingo 
szis metus. Ponas Hurff gauna anį karo lauko.
isz valdžios szimta szeszios de- Kai kurie kareiviai, kurie 
szimts septynis dolerius ant buv0 paskelbti kaipo dingusieji 
menesio, nes jis guvo armijoje vebau sugryžo pas savuosius, 
per Pirmąjį Pasaulini Kara. Jo Isz tu yra ir suzeistuju.
žmona dirbo in Modern Leas- gunku tikras skaiįzius da.r 
ing Corporation jau per de- dabar sudarytii nes kasdien po 
szimts metu. Iszrode kad jie kelis kareivius susilauke armi. 
gražiai gyveno. ja ,gz anapjus fruntOj kur jįe

----- -----------— buvo dinge, bet paskui jiems 
kaip nors pasisekė pasprukti ir 

Pirkie U. S. Bonus ■ sugryszti. )

---------------------------------

Atsisveikina! Dypukai” Turi 
Užsiregistruoti 
Del U.S. Vaisko

ežia atėjo prie kranto atsi
sveikinti su savo Amerikie- 
ežiais draugais, kai jie isz- 
plauke isz ju kraszto kariau
ti Korėjoje.

Daug ir Amerikiecziu 
draugiu ir žmonų panasziai 
dabar atsisveikina su savo 
vyrais, kurie važiuoja in ta 
kara Korėjoje.

□ □ □

AMERIKIECZIAI 66 
STENGIASI ATSIIM-.

TI APLEISTUS
KALNUS

------- -
TOKYO, JAPONIJA. — Su 

naujomis tankomis Amerikie- 
cziai kareiviai pradėjo atsi-
kirsti Korėjos Komunistams 
ant Pietinio frunto, kur iki 
sziol gresia visam Pusan mies
tui pavojus.

Bet ant Sziaures frunto prie 
szito Pusan miesto, Amerikie- 
cziai buvo priversti kelias my
lias pasitraukti.

Nauji ir szvieži Amerikie- 
cziai skubinosi in frunta užimti 
kitu, pavargusiu ir nukamuotu 
Amerikiecziu vietas. Nauji 
Amerikiecziai kareiviai ypa
tingai skubinasi in ta frunta, 
apie keturios deszimts myliu 
nuo Pusan miesto, kur gresia 
visai musu linijai pavojus, ir 
kur randasi daug musu karisz
ku ginklu ir tavoro.

Ant Pietinio frunto Ameri
kiecziai isz visu savo jiegui 
stengiasi užimti kelis kalnus, 
kur Komunistai dabar yra in- 
sikase.

Kai Komunistai isz paskuti- 
nuju stengiesi persilauszti per 
musu frunta, Amerikiecziai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SUDAUŽĖ RADIJO 

STOTI

Komunistai Vartuojo 
Amerikos Radija

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kai Amerikos Karo Sztabas 
dažinojo kad Komunistai lei
džia savo žinias ir savo propa
ganda per radijo stoti, Taejon 
mieste, tenai buvo pasiunsti 
keli Amerikos kariszki eropla- 
nai kurie ta radijo stoti visisz- 
kai sunaikino.

B-26 bombnesziai atskrido 
virsz tos radijo stoties ir palei
do kelias bombas staeziai ant 
tos radijo stoties stogo.

Visi labai greitai dažinojo 
kad musu lakūnai in ta radijo 
stoti gerai pataikė, nes ji nuo 
tos valandos visiszkai nutilo.

CHIANG KAI-SHEK 
GINASI

TAIKEI, FORMOSA. —
Chiang Kai-sheko Apsaugos 
Ministerija pranesza kad apie 
penki szimtai Komunistu suki
lėliu stengiesi priplaukti prie 
mažos Taitan Salos, bet visi 
buvo ar nužudyti ar paimti in 
nelaisve.

Komunistai turi Amoy Sala, 
isz kur jie siunezia savo karei
vius in Formosa ar in kitas ma
žas salas. w

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kinai Atmusze Penki Szimtai 
Komunistu Sukilėliu Ant Mažos 
Salos; Tukstancziai Kunigu Nu
žudyta, Suimta Ar Isztremta 
Isz Tu Krasztu Kur Sov.-Rusija 

Dabar Vieszpatauja \
HARRISBURG, PA. — Visi “Dypukai” 

ežia atvažiavusieji isz kitu krasztu Pabėgė
liai, vyrukai, nuo asztuoniolikos iki dvide
szimts szesziu metu amžiaus, turi užsiregis
truoti, užsiraszyti del vaisko ! Jie turi te
nai užsiregistruoti, kur visi Amerikiecziai 
registruojasi.

Pennsylvanijoje randasi apie tūkstantis 
vienas szimtas tokiu ežia atvažiavusiu “Dypu- 
ku” jaunu vyruku.

ISZSZOKO
ISZ EROPLANO

TOKYO, JAPONIJA. —
Tolimu Rytu Bombnesziu Szta
bas pranesza kad deszimts 
Amerikiecziu lakunu kareiviu 
iszszoko isz B-29 bombneszio 
netoli nuo Tokyo, kai ju bomb- 
neszis užsidegė.

Lakūnas, kuris ta bombneszi 
vairavo,'Leitenantas C. Farre- 
low su savo pagelbininku Lei
tenantu Wallace G. Hydnes pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Formosa Salos Sargas

Vice-Admirolas Arthur D. 
Struble turi savo priežiūroje 
visa Amerikos Septinta Lai
vyną, kuris buvo Prezidento 
Trumano pasiunstas prie 
Formosa Salos krantus, kad 
neprisileisti Kinieczius Ko
munistus ežia. Jam yra in
sakyta sergėti visa ta For
mosa Sala ir nedaleisti nei 
Komunistus isz Kinijos in ta 
Sala, ir isz tos Salos nepave- 
linti Chiang Kai-sheko ka
reiviams, lakūnams ir juri
ninkams pultis ant Kinijos 
Komunistu.

Jam in pagelba pribuvo 
keli kariszki laivai isz Angli
jos ir isz Australijos.

Tie “Dypukai” kurie nėra dar užsire
gistravę, turėtu tuojaus taip padaryti! In- 
statymas reikalauja kad “visi nuo asztuo
niolikos metu iki dvideszimts szesziu užsi- 
raszytu.” Jauni vyrukai, kai jie susilau
ke asztuoniolikos metu, turi in penkias die- 
nas nuo ju 18-to gimtadienio užsiregistruoti

Frank K. Boal, Pabėgėliu Registracijos 
Sekretorius sako, kad szitokis užsiraszymas 
daug gero daro tiems “Dypukams” ir pa
taria visiems jiems be jokio atidėliojimo 
užsiregistruoti.

Tokie Pabėgėliai vyrukai gali pareika- \
lauti kad valdžia ju neimtu in vaiska, ir 
taip valdžia sutiks, bet tada jau tokis vy
rukas “niekados negales gauti szio kraszto 
Pilietybes Popieru!”

Sekretorius Boal sako, kad labai mažai 
tokiu atsiras, nes visi tie Pabėgėliai myli 
musu kraszta ir nori parodyti savo ta mei
le stodami mums in pagelba ir talka!
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Kas Girdėt
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Kava vėl pabrangs apie de- 
■szimts centu ant svaro.

kalbu mokykla,- kuri vadinasi 
4 4 The Polycultural Institution 
of America.“ Czia galima pasi
rinkti net isz szeszios deszimts 
asztuoniu svetimu kalbu, kuriu 
tarpe randasi ir musu Lietuviu 
kalba.

Indu Lakūne

Nors laikr a szcziai mums 
skelbia kad Amerikiecziai tuo- 
jalis atsikirs priesz Komunistu 
Korėjoje, bet karininkai sako 
kad gal nebus taip galima pa
daryti pirm Spalio, (Oct.) me
nesio. Tada mes tenai turėsime 
gana ginklu ir gana kareiviu.

Szitokiornis kalbu mokyklo
mis daugiausia pasinaudoja tie 
žmones, kuriems reikia greitai 
ir gerai kuria svetima kalba 
iszmokti, nes jie turi važiuoti 
in kuri svetima kraszta kaipo 
atstovai savo kraszto ar savo 
biznio.

Bravorai dabar dirba diena 
ir nakti, kad pagamintu gana 
sznapso visiems jeigu vėliau 
reikes jiems 'Sustoti gamine 
sznapsa ir pradėti gaminti gu
ma del karo.

Blaivininku virszininke Pb- 
nia D. Leigh Calvin sako kad 
armija turėtu uždrausti vi
siems kareiviams gerti alų ir 
■sznapsa vaiske ir kad karinin
kams butu uždrausta inrengti 
sau kliubus ir saliunus. Ji sako 
kad baisiai daug karininku ir 
kareiviu sziandien yra girtuok
liai, nes jie iszmoko ir inprato 
gerti vaiske.

Mokslo metai szitoje kalbu 
mokykloje yra padalinti in tris 
dalis: Žiemos kursai, Spalio 
(Octoberio) pirmo iki Sausio, 
(Januario) dvideszimts devin
to; pavasario kursai, Vasario 
(Februario) pirmo iki Gegužio 
(Mojaus) trisdeszimts pirmo; 
vasaros kursai, Birželio (Ju- 
niaus) dvylikto iki Rugsėjo 
(Septemberio) dvideszimts an
tro.

visus szio kraszto darbininkus, 
vartotojus ir pinigieczius. 
Lengva apie tai raszyti savo 
giminėms ar biznio draugams 
Užsienyje. Visi kalba apie tas 
žinias.

“Sziuo budu dalykai veikia 
Amerikoje,“ laiszkai gali saky
ti. “Didelis biznis ir darbas pa
sitiki ateitimi ir kartu jie in- 
vykdo taikos, gerbūvio ir sau
gumo sanlygas.“

NEI TAI SZPOSAS
NEI TEISYBE

Jurininkas lakūnas Stanley 
W. Henderson, isz New Haven 
Apygardos, iszszoko isz. savo 
krintanezio eroplano, nusileido 
su parasziutu, pataikė in medi, 
iszlipo isz medžio sveikas ir ta
da jam szuva inkando in abi 
kojas.

Buvusieji kareiviai gali czia 
eiti mokslus, mokintis svetimu 
kalbu už dyka, kaip ir kitose 
kolegijose.

Mokslo sztabas užtikrina 
kad tie kurie czia iszmoks ku
ria svetima kalba, gaus darba 
ar Amerikoje, ar Užsienyje.

Nebutu pro szali ir musu jau
niems Lietuviams szitokiu 
mokslu pasinaudoti, ir * savo 
kalbos pramokti. Adresas: The 
Polycultural Institution of 
America, 1329 18th St., N. W., 
Washington 6, D. C.

Loszike, aktorka Barbara 
Lawrence iszvažiuoja isz Los 
Angeles miesto, California, 
su eroplanu. Ji važiuoja in 
Hawaii. Ji ežia yra apsiren
gus ir neszioja jai prirengta 
suknele ir laiko didele leksz- 
te, nes ji buvo iszrinkta kai
po gražiausia naminiu indu 
sergėtoja. Szitie szposia bu
vo iszgalvoti del pagersini- 
mo “Muving Pikczieriu” ba- 
goeziu.

Czia yra vienas isz serijos 
straipsniu Common Council for 
American Unity paruoszta pa
stangoje padėti Amerikos pi
liečiams skleisti teisybe apie 
Amerika per visa pasauli. Jei
gu turite klausimu arba patari
mu, praszome paraszyti redak
toriui arba tiesiog in Common 
Council for American Unity, 20 
West 40 St. New York, N. Y.

TEPLORIAUS ::
:: :: KERSZTAS

TOLI-SIEKIANTIS
NEVEIKIMAS

Omaha mieste, Teisėjas Per
ry Wheeler apženijo jauna po
rele, gavo doleri už savo darba 
nuo jaunikio, kuris ta doleri 
buvo pasiskolinės nuo savo 
nuotakos. Paskui Teisėjas 
Wheeler abiem paskolino po 
kvbtėri kad jiedu galėtu ant 
autobusio nuvažiuoti nanio.

Pypkes Durnai

“Lietuviu Diena”

Detroit mieste yra instaty- 
mas kad duonos banda ar ke
palas negali sverti mažiau kaip 
penkiolika ir nedaugiau kaip 
septyniolika auncu. Duonkepis 
Charles Elson buvo in teismą 
patrauktas už tai kad jis per 
dideles duonos bandos kepa ir 
parduoda.

Karo Sztabo virszininkas ir 
kariszku ginklu prižiūrėtojas, 
Symington perspėja Amerikie- 
czius kad galimas daigtas kad 
musu laukia deszimts ar pen
kiolika metu szitokio karo ar 
pasirengimo in kara.
- Jis pataria tuojaus padidin
ti visiems takas net per czverti, 
dvideszimts penkta nuoszimti.

Armi ja, Laivynas ir Lakunu 
Sztabas jau be jokiu baiku, ima 
imti vyrukus in vaiska, ir rei
kalauja kad valdžia paskirtu 
daug daugiau pinigu.

jauAutomobiliu fabrikai 
ima gaminti kariszkas tankas 
ir kitokius ginklus. Bet ims ko
kius tris menesius, pirm negu 
tie fabrikai pagamins pirmuti
nes tokias kaniszkae tankas.

Labas rytas, nematytas, — 
Visiems darbas nustatytas: 
Mama dirba, bėginėja, 
Ir visiems insakineja.
Reikia viskas supakuoti, 
Suskaityti, surokuoti: 
Visokie užkandžiai;
Silkes ir skilandžiai, 
Raugyti agurkai, 
Raugyti kuopustai.
Viską deda, kemsza, krauna, 
Ir po biski paragauna.
Jonas rengiasi žuvauti, 
Ona rengiasi vyrauti.
Tėvas eina gaut autobiluka, 
Ir iszmaukia sau sznapsuka 
Isz tos paslėptos pantukes — 
Koks kermoszius be burniukes? 
Visi, kurie tik pajiegia 
Skubinasi, eina, bėga;—- 
In kermosziu, pikninka 
Važiuoja. Nes in parka 
Atvažiuos draugu 
Ir giminiu.
Bus iszkilmingu prakalbu, 
Ir moterėliu plepalu.
Kūmutes prie stalo, 
O vyrai prie baro;
Mergužėles prie vaikinu, 
O vyrueziai prie merginu. 
Kaip tik tam ir prirengta 
Ta mus “Lietuviu Diena.“

L. TRASKAUSKAS
Kai laikrasztininkai syki už

klausė Sovietu Rusijos Moloto
vo: Kas Amerikoje jam di
džiausi inspudi padare? Jis 
tuojaus atsake, kad musu Slap
ta FBI Policija, kuri savo dar- 

, ba daug geriau ir daug grei- 
cziau atlieka negu Vokiecziu 
Gestapo ir Sovietu NKVD sy
kiu.

LIETUVISZKAS 
GRABORIUg 

Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam* 
:: Reikalam* ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Vaszįngtone randasi in vairiu pirkie U. S. Bonus Sziandien!

NEW YORK. — Neseniai 
laikraszcziai rasze apie nepa
prasta kontrakta tarpe General 
Motors Korporacijos ir United 
Automobile Workers, of Ame
rica. Szi penkių metu sutartis 
lieczia daugiau negu ketvirtda- 
li milijono darbininku. Pagal 
kontrakta algos yra pakeltos 
kiekvienais metais, pensijos 
gali pasiekti net $117 per me
nesi, ligos yra apdraustos, ligo
nines ir kitos iszlaidos ir bus 
padengtos pagal užmanymą.

Butu sunku insivaizduoti ki
ta nuveikima, kuris aiszkiau 
parodytu Amerikos tikra būda. 
Yra puiki proga laiszku-raszy- 
tojams paminėti ta kontrakta 
ir paskleisti teisybe Užsienyje 
ir paneigti prieszu melus.

Rusai nuolat kalba kad Jung. 
Amerikos Valstybes užpuls pri- 
spauda, žmones bus sugedimi 
ir jos intekme pasaulyje susilp- 
nes. Jie pranesza Marshall Pla
no krasztams kad, kada depre
sija arba prispauda invyks, 
jos nebetures ginklu ir taupi- 
nes pagelbos.

Bet aiszku, kad vadai Gene
ral Motors ir Automobile Wor
kers Union taip negalvoja! Szis 
kontraktas su prižadu auksz- 
tesniu ir pastovios iszdirbimos 
per sekamus penkis metus pa
rodo pilna pasitikėjimą atei- 
cziai. Tai yra užtikrinimas kad 
Amerika pasiliks stipri ir ga
linga.

Rusai nuvaizduoja Amerika 
užgrobta “Didelio Biznio.“ Nė
ra geresnio atsakymo kaip pa
raszyti apie sociales ir ekono
mines privilegijas szio kon
trakto suteiktas.

Reikia pažymėti kad “dide
lis biznis“ nesusilpnina darbo 
unijas; atvirkseziai dvi didžiu
les jiegos valdymos ir darbo de
rėsi su lygiu stiprumu ir pa
siekia susitarimą. Walter Reu
ther, prezidentas United Auto
mobile Workers Union užgiria 
szita susitaikymą su visoms 
naudoms kaipo viena isz ge
riausiu unijos atsiekimu, tuo 
paežiu laiku kompanijos bonu 
verte pasiekė aukszcziausia 
laipsni per 20 metu.

Szitas dalykas su savo priža
du auksztos iszdirbimo ir 
auksztesnems ineigoms lieczia

QARSUS tepliorius, artistas
Hogarth’as kaip raszo Ang- 

liszki laikraszcziai, atmonijo 
vienkart Robertui Sheard’ui 
už ka, nežinia, bet atmonijo 
gana skaudžiai, o tai sziokiu 
budu. Nutepliojo Sheardo pa
veikslą, perstaty damas ji kai
po sziksztuoli, snlijauti sznni 
už pavogimą kaulelio. Paveiks
las buvo labai akyvas ir dauge
lis žingeidžių žmonių stengda
vos ji pamatyt, kas Sheardui 
dare dideli nesmaguma. Kitu- 
sk tas pats Hogarth’as nutep
liojęs paveiksią tūlo Lordo nu
siuntė savininkui portretą Lor
das atsiuntė artistui atgal su 
raszteliu: “Nepriimu renoku 
už darba, karikatūra! Mat 
sziais žodžiais iszreiszke savo 
neužsiganedijima isz darbo tep
lioriaus Hogarth ’as nurasze 
jam szeip: “Jeigu tamista por
treto po trejų dienu neatimsi ir 
nemokėsi už ji, tai po tam lai
kui paveiksią turėsiu už savo 
savasti, su kuria galėsiu pada
ryt teip kaip norėsiu; galėsiu 
pridaryt paveikslui tamistos 
vuodega ir kitus prideczkus, o 
po tam parduosiu ji ar atiduo
siu (pagal savo norą) prekejui 
žvėreliu ir retu galviju isz- 
kimsztom skurom, idant pa
veikslą pastatytu lange. ’ ’ Žino
ma jau to Lordas nelinkejo sau.

Artistas Horacy Vernet’as 
turėjo parduot paveiksią ant 
kurio buvo perstatyta puiki ap
linkine, kur ant žalios, pievos, 
terp gražiu medžiu ganėsi ke
lios karves. Koksai tai ponpa
laikis gal menkai nusimanan
tis ant teplorystes artistizmo, 
o gal norėjo pasijuokt isz tep-; 
loriaus, gana vienok tarė:

— Ka, tamista teip bran
giai reikalauji už paveikslus 
keliu medžiu ir jaueziu?

— Niekad, tamista niekad! 
Atsake Vernet’as. Tamistos pa
veikslą uždyka nupiesziu.

Ponelis kuoveikiausiai atsi
traukė susigerijes, nes pats 
sako supratęs atsakymu artisto 
prilygino prie jaueziu. ■

------GALAS----- •

gPYRYS buvo geras žmogus, L 
mylintis savo motere ir vai- 

kuczius, bet turėjo nepaprasta 
pajunkime erzinti savo moterį, 
jis būdavo tuoj ka szposais jai 
ir pasako; o dažnai sakydavo, 
kad: moteris pasaulyje nei tru
puti nėra ko verta; sakysiu vi
sai bevertes; arba jos yra ant 
žemes, arba nebutu, vis vien ir 
be moterų pasaulis butu laimin
gas. Spyriene labai už tai pyk
davo isz vyro tokios kalbos, 
davo, ir niekad neužsiganedin- 
Statydavosi prieszais ji ir 
stengdavosi apginti moterų tei
ses.

O Spyrys vis savo pakarto
davo, kad moterys ant žemes 
visai be vertes. Jis tai daryda
vo ne isz blogosios puses, kad 
kam ka užkenkti, ne; vien tik 
kad erzinti’savo moteri. Jis rė
mė visukuom moterų organiza
cijas; szelpe ju instaigas, bet 
moteris neatkreipe in tai savo 
domes, ir ji nepermane, kad ja 
jos vyras tik tyczia erzino, no
rėdamas persitikrinti, ar jo mo
teris stipriai laikysis prie pa
žangiųjų moterų.

Taip besikivirezijant ilgai 
tęsęsi.

Syki Spyrys, kartu su savo 
motere, atostogų suvažiavo in 
New Yorka. Szen ir ten, juodu 
po didiji miestą vaikszczioja, 
gėrisi dideliais gražiais na
mais; puikiais iszpuosztais lan
gais ir kitokomis grožybėmis. 
Spyrys czion ir užsimirszo savo 
paezia erzinti; labai gražiai 
draugavo; o jo moteris didžiai 
buvo užsiganedijus.

Galop Spyrys pavargo be- 
vaikszcziodamas, o kad praleis
ti linksmai laika sumanė da pa
sivėžinti.

Priėjės prie vežejo klausia; 
kaip brangus pasivažinėjimas? 
Vežėjas atsako: Už viena va
landa laiko penki doleriai.

Czion jam moteris pastebi, 
kad bus per brangu važiuoti, 
nes už du reikes deszimt dole
riu. •

Tuo Sprys kreipiasi in vežė
ja ir pranesza kad jis nevienas 
esąs, bet su motere; tad kiek 
tuomet reikes mokėti, jeigu 
dviese vežysis.

Vežėjas atsake, už moteri 
virszaus neskaitoma mokesties

jis vežis abudu už penkis dole
rius.

Tuomet ’ Spyriui prisiminė, 
kaip tik proga paezia paerzinti 
ir sako:

— Dabar pati matai, kad 
net tokiam gražiam mieste, o 
moteris nieko nėra verta; nei 
už pavežiniraa nieko neima,

KATALOGAS

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

szito Katalogo.
v

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apie 
apie 
15c 

apie

Skripko- 
ponu, 78

Lakunu Komandorius

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules“ prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

Pirkie
U. S. Bonus

Majoras Generolas Will
ard W. Irvine yra paskirtas 
Amerikos Apsaugos Lakunu 
Sztabo Komandoriumi. Jo 
darbas yra parūpinti tinka
ma sargyba visam krasztui 
padangėse, jeigu Amerika 
butu invelta in kita pasaulini 
kara. Jo pareigos yra ne tik 
su eroplanais padangėse, bet 
ir su didžiais karabinais ant 
žemes, kurie turi būti pri
rengti nuszauti prieszo ero- 
planus, jeigu jie pasiektu 
musu kraszta. *

Malkiaus, Iszklausyta 
vargszo, Geras Medėjus.

172 Dvi istorijos apie
Sruolis isz Lie-

istorijos
Lietuvos

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likosz turtingu 
puslapiu. 25c.

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

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

No. 142 i’rys 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 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
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- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me-, Per neatsargumu in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolaę 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.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs 
malda 
15c

No.
Duktė Mariu, 
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
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.

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

No. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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 Jernzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szcziony'bes. 128 puslapiu. 35c.

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu k-n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinds 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per %3% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas: ’

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tiR 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postai Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
S®3 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 ežio 
adreso:
SAULE PUBLISHING GO.» 

Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.
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Bepigu, nuvažiuosiu in maiti
na, važma sulygsiu, ir pinigu 
bus!

Netrukus pasikinkė ir nuva-| 
žiavo.

— Ar vra melninkas na-. . i
mie? Klause žmonos, kuri susi
raukusi terebijo visztos žarnas.

— Kam reikia? Atsake Žy- 
delka klausimu in klausima.

— Man reikia! Atsake Sta-
' — Ko czia egzaminuoji 

mm ? Sakyk ko reikia!
—- Asz galiu jums važma 

nuvežti: miltus, grudus, ko rei
kia, tarė Stasys.

Žydelka ilgai tylėjo, dėliojo 
mėsa, plovė puodą, sude, galu 
gale prabilo:

— Mes turime savo, kurie 
visada, veža, kam mums reikia 
svetimo!

— Tai kaip, nereikia? Už-į 
klausė Stasys.

— Žinoma, nereikia!
— Tiek ir to! Tarė Stasys, 

ir szvilpinuodamas iszejo.
— Rytoj ryta eisiu prie 

tartoko, ten visada reikia! Nu
tarė Stasys ir susirūpino. Ryto 
meta po pusrycziu iszejo. Nu
sivylė ir czia, važmos negavo. 
Susiraukęs gryžo namon, kie
me sutiko tęva. Na ka, gavai? 
Užklausė tėvas.

— Gausiu! Atsake Stasys, 
biski užkasiu ir da in viena; 
vieta nueisiu, ten kaip padėta!

— Kažin kas ten padėjo, 
bumbėjo senas. Pietus beval
gant senis kalba užvede:

— Vaikuti, ar tu pameni, 
kad jau didžioji sanvaite, kada 
gi Iszpažintes eisi? Tai sziaip 
taip, bet vyrui geda po Velykų 
likti!

Stasys nusijuokė: Kame tas 
stovi paraszyta, kad asz būti
nai eieziau, užklausė ir vėl eme 
juoktis.

— Tu isz proto kraustais? 
Nuo boeziu praboeziu toks pa
likimas, tai ir reikia pildyti.

— Pa-a-li-ki-mas! O cziu- 
czia liūlia! Daug kvailyscziu 
boeziai dare, tai ir mes darysi
me? Pats kaip nori, tetuszeli, 
bet asz nebe vaikas, manės ne
ganyk, asz pats iszsiganysiu!

— Tai bent Dievo neatsiža- 
dek! Suszuko senis iszsigandes. 
Be Dievo padėjimo tu žingsnio 
nežengsi, ka tu manai?

— Dievas, sakote visi ta 
Dieva minavo ja, bet kame Jis, 
kas Ji mate? Asz ne, o tamsta, 
tetuszi, jau pasenai, ar esi ma
tes bent syki ?

— Esi kvailas! Kvailas 
kaip avis, o ka! Suszuko tėvas, 
argi tu prie Jo kada neszaukes!

— Na jau ir ne, asz pasiti
kiu vien savimi, savo protu, sa
vo jiegomis, ko pats nepaimsiu, 
nuo Dievo nėr ko laukti, tarė

gTASYS iszejoj in karinome- j 
ne nekvailas, bet siigryžo 

visai gudroczius. Ar isz tikro 
buvo taip gudrus, daugumai 
abejojo, kiti intikejo, bet jis 
pats pertikrintas buvo, kad ly
giai gudraus niekur nėra.

Nieko priesz save nestatė ir j 
dažnai kartojo:

— Manes ne vienas nėpa-! 
mokins, asz žinau asz geriau 
suprantu! Ir ka tu man szneki,. 
aklas būdamas lyg tas kurmis!'

Taip rėkdavo, rankomis mo- j 
javo, o toki baisa turėjo, kad 
sunku buvo kam su juo kalbė
ti, taigi nutildavo ir Stasys vis j 
gaudavo virszu, kaip bent pats 
sprendė.

Senukas tėvas, ar jis in su-! 
naus gudrybe intikejo agsziaipi 
nusibodus paežiam rūpintis, j 
pavede sūnui ūki ir ant de- 
szimtines paliko. Stasys da la
biau eme kalbėti ūkininku ta
pes, ir didesne puikybe ingavo.

Nevisai tetiko tėvui tas sū
naus randas, dažnai tai szi, tai 
ta patemijas, sakydavo jam:

— E, nesirūpink, tetuszi!! 
Tamsta ne puses to neiszmanai 
kaip asz matysi, kad gerai isz- 
eis! Asz žinau, manes mokinti 
nereikia! Senis peczius sutrau
kė, ranka pamojo ir vėl pas pe- 
cziu atsisėdės, pypke su zovese- 
le cziulpe ir niekus nesikiszo.

— Placziai tu eini, vaikeli, 
patemijo senis, matydamas, 
kad sūnūs, kiek sykiu turgau 
važiuoja, vis sau po puspūri 
grūda insimeta, arkliui taipogi 
avižų po pilna terba pripila. 
Ka tu gyvuliui duosi in dirva 
einant, kuomitu laukus sesi ja
vus isz vėžio jes ?

— Nesirūpink, tetuszeli, 
kad reikes, tai ir bus! Mano 
galva tai galva, nė kaiksztis!

—- Matysime, sakydavo se
nis ir vėl pas pecziu pypke 
cziulpe, o Stasys ūkininkavo.

❖ ❖ ❖
Artinosi pavasaris. Senis pa

žvelgęs in mijga ir peczius 
traukia, neiszkentejes ir sako 
<simui:

— Staseli, permieruokim 
grudus, del žinios, man matosi 
kad sėklai neteks!

— Tamstai, tetuszi, reikia 
mieruoti, kad žinoti kiek yra, 
o asz aki užmetu ir žinau, vie
nok, kad jau tajip nori, galima 
pamieruoti.

Eme mieruoti, o ežia pat ir 
mijgos galas! O sekios puses 
nėra!

— Kas bus? Klausia senis 
kasydamas pakauszi.

— Kokia beda! Czia nėra, 
sviete yra, bile pinigai kisze- 
niuje, sėkla bus!

— Isz kur-gi tuos pinigais 
imsi? Klause tėvas.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Jeigu katras isz 
saliuninku, 

Neturi laikraszczio jokiu, 
Tai ten nei koja 

neženkite, 
Ir an tokia vieta 

neeikite.
Pas gera saliuninka, 

Rasi laikraszti ir knyga, 
Gali sau ir atsigerti, 

Ir pasiskaityti.
Tokis žmogus neapsuks, 

Ir nei neaplups.
Ba tai sanžiningas 
Ir doras žmogus.* * *

Vienam miestelyje, 
Mergina dora vaikina 

pamynė,
Apleido ji priesz 

szliuba.
Viskas buvo parenkta, 

Lauke tik tosios 
dienos, 

Kada bažnyczioje kunigas 
sužiedos..

Taigi nelaba mergele, 
Iszdumė su kitu, 

Mergele paliko ant 
juoku, 

Sumynė vainyka po kojų.
Dabar ta monkiute 

sugryžo pas pirmąjį, 
Prižadėjo nemislyti apie 

kita, 
Bet tas pirmasis 

atstume nuo save, 
Liepe eiti pas ta, 
Ka ja iszivoge.

Mergele dabar aszaras

Stasys ir, ^atsikėlęs nuo stalo, 
paėmė kepure nuo gembes.

— Kur dabar beeisi? Niū
rai užklausė tėvas.

— In stoti, atsake sūnūs ir 
szvilpaudamas iszejo.

— Cziort! Su ta sėkla! na, 
niekas! Iszgausiu, neapsijuo
kinsiu, senis vis bambėtu, na ir 
szicki toki virszu ingautu, nors 
bieselis lai padeda, o 'turiu gau
ti.

Ėjo szvilpiniaudamas keliu, 
oras buvo sziltas, pavasaris di
deliais žingsniais artinosi.

Kelias ėjo pro stebuklingąją 
koplytėlė; iszdabinta ji buvo 
margais kaspinais, veidrodė
liais ir isz popieros darytomis 
gėlėmis. Stasys su kokiu tai 
ypatingu szypsojimu žiurėjo in 
koplytėlė ir in paszvitus, stai
ga patemijo prikalta skrynute 
su paraszu: ‘ ‘ Auka bažnytėlei 
taisyti, kiek kas-galit, paau
kauki! Dievo namams.”

Netoli buvo ir bažnytėlė, ka
ro laiku apdaužyta ir sunaikin
ta. Stogas supuvęs gabalais' 
krito, sienos apdraskytos, tai
symo reikalavo.

— Ir kam ta palapine? Ta
re in save Stasys, niekas czia 
nestovi; žmonių kvailybe ir ne
reikalingos iszlaidos, nutarė ir 
jo akys susilaikė ant prikaltos 
skrynutes. Stasys manste.

— Kažin kas reikalingesnis 
ar užsėtas laukas, ar ta palapi
ne?

Protas jam atsake tuoj, kad 
laukas apsėtas. Griebe in kisze- 
niu, iszsitl’auke peili ir priėjo

prie karbonkos. Be vargo užki- 
szo aszmeni ir virszelis atkrito, I 
o Stasys nustebės pamate, kad 
karbonka buvo beveik pilna,' 
matėsi auksiniai pinigai, sidab-j 

, riniai ir popieriniai. Paskleidė 
nosine ant žemes, sukrėtė in ja 
pinigus ir suriszes inkiszo sau 
in kiszeniu.

Geriausiame upe, szvilpi- 
niuodamas, nutarė gryžti na
mo; ne, ne, užeisiu prie Skirge- 

I los, jis visada turi javu par- 
| duoti, sulygsiu, užsimokėsiu ir 
pabaigta! Per upe buvo areziau 

j priėjo ir nors mate, kad ledas 
susproginėjęs ir visai per ma
tomas, paszutes, kaip visada 
pasitikėdamas savo jiegomis ir 
miklumu, eme leistis per ku
riuose vanduo tyvuliavo.

Jau vidury upes buvo, kai ’ 
baisus triukszmas, lyg patran-, 
kos szuvys, sukratė oras ir upe 
subruzdo.

Lendines lendine vijo, vir- 
szum lipo, grūmėsi ir plauke pa 
vandeniui neszdamos ir ta le
dine ant kurios stovėjo Stasys, j

Netrukus ir ta sulisgavo ir 
pusiau persprogo. Stasys eme 
rėkti isz visu jiegu:

— Gelbėkit, žmones! O, Je-į 
zau! Dieve, susimilk, atleisk 
mano nuodėmės, nebausk taip 
baisiai!

Vienu jam atsakymu buvo 
bildesys besigrumianeziu ledi
niu.

— Daryk gailesti! Reke 
nuo kranto žmones, mes czia 
pasimelsime už mirsztanti!

Ledine da persprogo ir Sta
sys eme grimsti.

lieje, 
Graudinąs kad nebuvo 

vestuves.
Gerai vyrelis padare 

Jog iszvare.
* * *

Grandrapidse ant n
vieno stryto, 

Funes atsitiko, 
Vienas norėjo patrepset, 

O kitas su kumszczia 
jam padėt, 

Mat, likos isz saliuno 
iszvesti, 

Ir del stryto pavesti, 
Sztai publikos sargas, 

Kaip tai tikrai vadinasi 
poliemonas, 

Nugabeno in lakupa, 
Nelabai smagi vieta.
Ant rytojaus gerai 

užmokėjo.
Geriause tegul nekisza 

nosi, 
Kur ne reikia!
* * *

Netoli nuo Springfildo 
atsilankiau,

Daug funiu macziau, 
Ir czia geru žmonių,

Bet ir yra tokiu 
niekam tikusiu.

Dirstelėjau ant vieno 
stryto, 

O buvo tai isz pats 
ryto, 

Kada, in viena pleisa 
inejau, 

Mat, pilna stuba 
vyru, 

Vienas alų ir guzule 
neszioti nespėjo, 

Net pasilsėti turėjo.
Kado nuo gėrimo 

akis net pabalo, 
Pradėjo karas ant 

galo, 
Vienas buvo nariausias, 

Prie kožno kabinosi, 
Bet to, szlubas, 

Juk tai nedyvai, 
Nes tai nuo Dievo 

ženklytas.

Laukia Vyro Ir Tėvo

Ponia Robert Vogeler su 
savo dvejais vaikais žiuri 
pro langa isz savo laikinu na
mu Vienoje, Austrijoje ir 
laukia savo vyro ir tėvo su- 
gryžimo isz Vengrijos.

Ponas Robert Vogeler, 
Amerikietis biznierius buvo 
suimtas, suarezstuotas ir nu
teistas ant penkiolikos metu 
in kalėjimą už sznipinejima 
Vengrijoje.

Vengrijos Komunistai da
bar veda derybas su Ameri
kos valdžia, New York ir 
Cleveland miestuose. Ven
grijos Komunistai dabar rei
kalauja kad Amerika vėl ati-

— Dieve, susimilk! Viską 
atiduosiu, Dieve, Dieve!

Staiga didžiausia ’ ledine 
trenkė in ta ant kurios Stasys 
stovėjo ir sykiu su juo iszmete 
ant kranto.

Stasys pritrenktas nieko ne
jautė, atbudęs lyg isz miego 
dairėsi nustebės.

— Gyvas ar nė? Klause sa
ves ir žmonių, kurįe susispietė 
apie ji nežinodami ka daryti.

Stebuklas, tikras stebuklas! 
Kalbėjo žmones; lyg tyczia kas 
paemes ta viena ledine mete in 
krauta, kitos nuvažiavo! Sta
sys kasė užpakali, o jo veido 
reikszme buvo panaszi in mažo 
vaiko veidą, vaiko, kuris gavo 
nuo tėvo in kaili.

Stasys ta pati ir jaute, užipa- 
kalis skaudus buvo nepaszvil- 
piniavo, tik kažin ka manste; 
pamatęs nuėjo staeziai per tilta 
kur stovėjo lygiai apgriuvusi 
bažnytėlė, žemyn sukritsui al- 
torija.

Inejo, kepure nuėmė ir isz- 
raudonaves stovėjo be žodžio, 
galu gale prabilo: Tegul bus 
pagarbintas!

— Ant amžių! Atsake sene
lis kunigas, pakeldamas užrau
donavusias akis nuo lygiai 
kaip jis seno brevijoriaus; ka 
pasakysi, vaikuti ?

— Czia, czia, nepykit, teve
li atleiskit, kvailyste padariau, 
o prie koplytėlės, asz pasiė
miau, bet asz nenoriu^ visus 
atiduodu, tik nepykit, atleiskit !

Veidas senelio kunigo apsi
niaukė, bet ir tuoj szyptelejo:

— Asz visai nepykstu ant 
tavęs, tas ne mano, tese atstum
damas nuo saves riszuleli su pi
nigais, czia asz lygus tau klai
dingas žmogus, ateik pas mane 
tenai bažnyczioj, tada pasikal
bėsime, vaikuti, czia vien kaipo 
senesnis brolis sakau tau, kad 
ypatinga Dievo malone sulaikė 
tave pirmame žingsny in pra
pulti, buk Jam dėkingas!

— Kvailas buvau, asz kvai
las ir puikybes pilnas, nubaii-

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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darytu Vengrijos Konsula
tus New York ir Cleveland 
miestuose, ir kad jiems duo
tu Vengrijos karaliszka ka
rūna. Už toki sutikima jie 
sutinka paleisti Amerikieti 
Robert Vogeler isz kalėjimo.

Amerikos valdžia dar in 
tuos pareikalavimus nėra 
nieko neatsakius. Szventas 
Tėvas sako ir pataria Ameri
kos valdžiai ant visko sutik
ti, bet tos Vengrijos karalisz- 
kos karūnos neatiduoti, nes 
su ta karūna yra surisztas vi
sas Kataliku Vengru tikėji
mas.

□ L3 □

de Dievulis, ir anūkams papasa
kosiu, tarė Stasys, tuo tarpu 
priimk, teveli, prie saves tuos 
pinigus ir užtark už mane kvai
li!

— Turiu vilti, kad bus tau 
atleista, nes gailės savo klai
dos; Raszte szventame aiszkiai 
stovi paraszyta, kad didesne 
yra Dievo mielaszirdyste už vi
so pasaulio nuodėmės, in baž
nytėlė vienok ateik, vaikuti, tai 
asz tau draugiszkai patarsiu!

Ryto laika Stasys buvo baž
nyczioj. Jo szirdy invyko prisi
kėlimas ir nuo tos dienos Sta
sys nesigyrė jau savo gudrumu 
tapo rimtas ir aikrai protingas.

Ta atsitikima geras pilietis 
Stasys pats man pasakojo ne
senai, o asz jums perduodu, 
mieli skaitytojai. —L. P.

— GALAS —

BROLIU MEILE
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ĮSZ Anglijos Amerikon plau
ke didelis laivas, kuriame 

buvo daugelis kareiviu. Po ke
liu dienu keliones, kuomet, ne
betoliais jau buvo Ameriko 
krasztas, pakilo smarkus vejas 
netrukus gi pavirto in baisia 
audra. Laivas su keleiviais, 
lyg plunksna nesziojamas juru 
bangu daužomas, vėjo drasko
mas, ir paszeles, nardė vande
niniu. Vejas nudraskė bures 
(žėglius) nulaužė stiebus, ir vi
sas laivas audros daužomas 
braszkejo, sztai, rodos, neisz- 
tvers ir in smulkuczius sutru
pės.

Audra, be paliovos, siautė 
jau antra diena. Galėjo būti pu
siaudienis. Audra nors aptilo, 
bet bangos vis da buvo dideles. 
Laivas, vėjo ir bangu neszioja
mas, vis leke. Tik su -syk, it kas 
visu laivu smarkiai kresteliu, 
net visas subraszkejo, tarsi 
sprogo. Mat insibegejes laivas 
atsimusze in uola ir užkliuvo. 
Nuo smarkaus smūgio in kieta 
uola, truko laivo dugnas ir van
duo didele srove prasimusze 
laivam Veltui jurininkai sten
gėsi sulaikyti vanduo vis labyn 

semasi in laiva: reikėjo kokiu 
nors budu gelbeties kad sykiu 
su laivu nenuskendus juros gel
mėse.

Iszplaukiant isz uosto prie 
laivo butą keletas valcziu (luo
tu), bet audra visus nudraskius 
ir jūron isznesziojus, tik viena 
valti tepaliko; toji viena valtis 
buvo žustaneziu viltis. Tuo tar
pu gi keleiviu buvo per szimta; 
vien kelinta dalis tegalėjo tilp
ti in valti.

Kas daryti? Reikėjo geĮbetes 
nors tiems, kuriems buvo gali
ma. Nuleidus vandenin valti, 
insedo keli jurininkai, valties 
valdyti ir keliolika keleiviu isz 
viso tilpo in dvideszimts pen
kis. Valtis nugrimzdo arti 
briaunų in vandeni. Daugiau 
jau nebetilpo, ir likusieji turė
jo nuskęsti.

Bet sztai da valtyje atsira
do viena vietele jurininkai ap- 
szauke kad tilpsiais da vienas 
jeigu rastųsi mažas.

Ant laivo stovėjo du vaikai: 
grobs ir sesuo. Jiedu liūdnai 
žiurėjo, akimis lydėdami inse- 
danezias vai tin. Iszgi.rdus kad 
da vieta yra ir reikalauja ma
žo, abudu vaiku tarytum pabu
do ir puolė prie valties.

— Leisit mažesni, riktelėjai 
jurininkai; mažiau bus pavo
jaus :

Mergaite taip ir nutirpo: ji 
buvo dvejais metais už broli 
vyresne ir truputi didesne. •

— Duokit vaika, tas ma
žesnis! Vėl rikterejo jurininkai.

Mergaite liūdnai pažiurėjo 
in broli ir dideles aszaros pasi
pylė isz akucziu.

Asz lieku, eik tu, Onute su
szuko tuomet mažas broliukai, 
apsikabinamas sesute.

Ji tegu eina! Da pakartojo 
vaikas.

— Asz lieku. Sudiev Onute 
kaip pargryszi namon, papasa
kok apie mane mamytei!

Mergaite nenorėdama pri
ėmė brolio aukojama malone. ’

Už valandėles valtis jau 
liumpavosi juros bangose; ju
rininkai dirbo irklais isz viso 
vieko gala nuvažiavus nuo lai
vo, szitai iszleto pradėjo grims- 
ti vis smarkyn ir smarkyn, 
sztai da virszus matyti, sztai 
tik stiebai, da valandėlė, apsu
po bangos ir palaidojo ji amži
nai juros gelmeje su likusiais 
keleiviais.

Teip brolis parode meile sa
vo sesers, kad už ja pasiaukojo 
ir, nuskendo!

— GALAS —

— Verbludas gali paneszti 
keturis kartus sunkenybes dau
giau ant savo pecziu ne kaipi 
arklys.

Pasiskaitymo Knygeles
■ L

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

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^| 
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Žinios Vietines
■— Petny'czioj Szvento Do

mininko. Ir ta diena 1792 m., 
gimė garsus rasizytojas dainius 
Percy Blisshe Shelly, jis pasi
mirė pirm negu susilaukė tris
deszimts metu Rymoje.

— Pienas pabrango viena 
centą ant kvortos.

— John Kumerusky, jo pa
ti Helen, sunns Albert, 20 metu 
ir duktė Clare 19 metu, isz Park 
Crest, praszo Pottsvilles korto 
kad permainytu ju pravarde 
Kumerusky ant Cumers.

— Subatoj pripuola Szven- 
cziausios P. M., Sniegines. 
Taipgi ta diena 1945 metuose 
Amerikos lakūnai paleido pir
mutine “Atom” sprogstanczia 
bomba ant Japonijos Hirishi- 
ma miesto. In kelias sekundas 
daugiau negu trys czvertys to 
didelio miesto buvo visiszkai 
sunaikinta, o už keliu dienu 
Amerikiecziai kita tokia bom
ba paleido ant Nagasaki, ežia 
jau buvo Japonams pradžia pa
baigos.

—■ Nedelioj in vyks “Lenku 
Diena” Lakeside Parke.

— Kita ‘sanvaite: Nedelioj 
pripuola Vieszpaties Jėzaus at
simainymas. Taipgi ta diena, 
1926 m., Gertrude Ederle per
plaukė skersai English Chan
nel in keturiolika valandų ir 
trisdeszimts viena minuta, ji 
buvo pirmutine moteriszke 
taip padaryti.

- — Panedelyje p r i p u o 1 a 
Szvento Kaljetono. Ir ta diena: 
1252 metuose Didysis Lietuvos 
Kunigaiksztis Mindaugą prie- 
ne Krikszta; 1789 m., Ameri
kos Karo Sztabas buvo sutver
tas; 1948 m., Ruske mokytoja, 
Oksana Kasenkina, Sovietu su
imta iszszoko per Įauga ir taip 
paspruko isz Sovietu nagu, o 
Amerika valdžia ja apsaugojo 
ir priėmė kaipo Amerikos pi
liete.

— Utarninke Szvento Cy- 
riaco ir Komp., ir ta diena 1303 
metuose smarkus žemes drebė
jimas Žemaityje.

Shenandoah, Pa. — Sekan
tieji turėjo opercijos Locust 
Mt. ligonbute: Aleksandrija 
Nojunas isz Girardville; Pat
ricija Mareziulonis, Mahanoy 
City; Vincas Sadukas, Gilber
ton; Edvardas Galinskas, isz 
Shaft ir Pranas Czizauskas, isz 
Shenandoah.

— Vincas Link (Linkevi- 
czius) nuo 119 N. Market uly., 

.staiga susirgo szirdies atako ir 
in trumpa laika numirė Pane
delyje, vienuolikta valanda ry
te. Velionis gimė Shenadoryje. 
Buvo angliakasis, ir dirbo Ma
ple Hill kasyklose, ir prigulėjo 
prie UMWA Lokalo Nr. 807. Jo 
motina Marcele Linkevicziene 
mirė du metai atgal. Paliko 
tris brolius: Aleksandra ir Ma
ta namie ir Petrą mieste, taipgi 
keletą anuku ir anūkes. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Graboriai Oravitz laidos. 

t

Frackville, Pa. — Gerai žino
mas Darbininku Suderintojas, 

..James F. Dewey, 63 metu am- 
. žiaus kur jis kitados gyveno 
Chester, Pa,, likos surastas ne
gyvas savo miegama, kambary
je per savo seseri, Mrs. John 
Norton, 324 Washington uly., 
mieste, Utarninko ryta. Velio
nis gimė Locust Dale. Paliko 
du sunu; dukteri, broli ir sese
ri. Laidotuves invyks Chester, 
Pa.

Saint Clair, Pa, — Szv. Ka

zimiero parapija, rengia “Meti
ni Pikniką” kuris invyks Rug
sėjo (Sept.) 3 ir 4 dd., ant pa
rapijos kiemo. Bus žaidimai, 
gardžiu valgiu IT t.t. Klebonas 
Kunigas P. Laumakis kvieczia 
visus in Pikniką. Taipgi atsi
veskite savo patinstamus.

— Stanislovas Mataskievi- 
czius, kur jis sirgo ir gydosi 
Pottsville ligonbute, numirė. 
Laidotuves invyko Seredoje. 
Jis buvo Laivynoje per Antraji 
Pasaulini Kara. Prigulėjo prie 
American Legion, Kataliku ve
teranu, Alert Ugniagesiu drau
gijos ir prie Frackville Beno. 
Paliko savo paezia Ona; keletą 
vaiku, broli, seseri, motina ir 
pa-tevi.

Minersville, Pa. — Anele Ei- 
dukiniene, numirė Good Sama
ritan ligonbute Pottsvilleje. 
Velione sirgo trumpa laika. Gi
mė Lietuvoje. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos. Paliko 
savo vyra Petrą ir keletą vaiku.

Wilkes-Barre, Pa. — Senas 
gyventojas Juozas Leszkaus- 
kas, nuo 172 Jones Uly., numirė 
Liepos 23 diena. Mercy ligonbu
te. Velionis gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika daugelis me
tu atgal, o 1922 metuose apsi
gyveno mieste Wilkes-Barre. 
Paliko dideliame nuliudime: 
savo paezia, sunu, trys dukte
rys, antika ir dvi seserys. Likos 
palaidotas Liepos 26-aa diena 
su apiegomis Szvencz. Trejybes 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte, 
ir palaidotas in parapijos ka
pines Bear Creek.

Plains, Pa. — Vincas Pilva- 
lis, angliakasis, nuo 275 Maffet 
Uly., kuris sirgo trumpa laika, 
numirė Liepos 23-czia diena, sa
vo namuose. Velionis gimė 
mieste Plains. Paliko paezia il
simu taipgi seseri ir broli. Pa
laidotas 26-ta-diena, su apiego
mis Szv. Pranciszkaiiš Ibaziiy- 
czioje, Miners Mills, devinta 
valanda ryte, ir palaidotas in 
parapijos kapines.

Giltine Pasveikino

Szitas Korietis guli savo 
darže kur jis dirbo, kai jis 
buvo Komunistu nuszautas. 
Daug tokiu Koriecziu, kurie 
nėra kareiviai yra dabar žu
domi be jokios priežasties, 
ikai tik Komunistai koki 
miestą ar miesteli užima.

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

CHIANG KAI-SHEK APLEIDŽIA SOSTĄ
GINASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Karalius Leopold Pasi
traukia; Sūnus Užima 

Sostą

12,000 KUNIGU 
UŽMUSZTI

Suimti Ar Isztremti

ISZSZOKO
ISZ EROPLANO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jersey City, N. J. — Vieno 
didelio sztoro sanvininkas, no
rėdamas visus intikinti kad yra 
visiems gana, cukraus ir kad 
nėra jokio reikalo ji krautis na
muose, dabar paskelbia kad jo 
sztoras duos švara cukraus vi
sai už dyka visiems tiems, ku
rie ateis ka nors nusipirkti in 
jo sztora, nepaisant ar jie pirks 
daug ar mažai.

Pittston, Pa. — Liepos 23- 
czia diena, numirė gerai žino
mas senas gyventojas Marty
nas Balukeviczius, nuo 809 
Tunkhannock Ave., isz West 
Pittston, Nesbitt Memorial li- 
gonbute. Velionis atvyko isz 
Lietuvos 1898 metuose in Exe
ter, po tam in Pittstona. Paliko 
savo paezia, dvi dukterys, su
nu, du po-suniu ir penkis anū
kus taipgi broli. Likos palaido- 
tass Liepos 27-ta. diena, su Szv. 
Misziomis Szv. Kazimiero baž
nyczioje, o kūnas likos palaido
tas in parapijos kapines.

Pittsburgh, Pa. — «Du vie
nuolikos metu amžiaus vaikai 
buvo ant smert užmuszti kai 
griausmas trenkė in medi, po 
kurio jodu buvo palindę apsi
saugoti nuo lietaus. Policijan- 
tai sako kad vaiku vardai buvo 
Raymond Kress ir Samuel 
Remly. Daktarai stengiesi jo
du atgaivinti, bet jiedu jau bu
vo mirė.

Pirkte U. S. Bonus ^šiandien l

Apsaugos Ministerija sako 
kad daugiau negu du szimtai 
buvo paimti in nelaisve, o visi 
kiti buvo nužudytu Daug ju tu 
mažu laivu buvo sudeginta, ki
ti buvo nuskandinti, o dar kiti 
buvo suimti.

Buvo teipgi suimta daug ka- 
riszku ginklu.

Chiang Kai-shek dabar per-Į vo7sz’ukavo’’ir ”sudare’'milžin- 
tvarko visa savo valdžios ir ka- įszkas pergat(_s parodas

Keturios deszimts devynių 
metu amžiaus Karalius buvo 
sugryžes in savo.kraszta isz

i isztremties, kai Taryba buvo 
nubalsavus kad jis bus priim
tas.

Bet Komunistai ir Socialis
tai baisiai prieszinosi ir šukele 
revoliucija visame kraszte,

Belgijos žmones ant savo Ka
raliaus pyksta už tai, kad jis be 
jokio pasiprieszinimo pasidavė

Praszo Tautu Sanjun- U1“”3 .per,Antra Pasai,111,11j unro bari no Irom rtnnaa vtolaiG

gOS Pagelbos veje gyveno ir tenai apsiženijo kur ir kiek Kunigu buvo nužu- 
----— su praseziokele mergina.

WASHINGTON, D. C. — Dabar jo sūnūs devyniolikos
Trijų Pabaltijos krasztu diplio- metu Karalaitis Baudouin uži-Į tuvoje: daugiau negu tukstan- 
matai, atstovai praszo Ameri-J 
kos kad Amerikos atstovai
Tautu Sanjungoje pareikalau- Karalius Leopoldas Trecziasis 
tu, kad Tautu Sanjunga isztir- stengiesi palaikyti savo sostą, Kunigu isztremta in Sibirą.

tvarko visa savo valdžios ir ka
ro sztabo tvarka ir ima in aug- 
sztas vietas tokius, kurie nieka
dos dar nėra buvę valdžioje, 
kad niekas negalėtu prikiszti 
jam kad jis tik bagoezius ima 
in valdžios sztaba kuris yra va
dinamas Koumintangas.

LIETUVOS
MINISTERIS

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Szvento Tėvo, Vatikano radi
jas pranesza kad apie dvylika 
tukstaneziu Kunigu yra jau 
nužudyti, suaresztuoti ar isz
tremti isz tu krasztu kur Sovie
tu Rusija dabar vieszpatauja.

Popiežius, Szventas Tėvas 
Pijus Dvyliktasis sako kad po 
tokiu skriaudų ir tokiu niek- 
sziszku darbu, Sovietai dabar 
leidžia propaganda del palszy- 
vos taikos, praszydami kad visi 
pasiraszytu ant taikos pareika
lavimo, ir kad patys Amerikie
cziai pasmerktu savo valdžia, 
jeigu ta valdžia iszdrystu pa- 
vartuoti ta atomine bomba.

Vien tik Ukraine trys tuks
taneziai ir szeszi szimtai Kuni
gu buvo iszžudyta ir daugiau 
negu tūkstantis bažnycziu ii; 
koplycziu buvo sunaikinta.

Popiežiaus radijas isz Vati- 
i Kara kad jis kaip ponas nelais- kano pranesza ir iszskaitlioja , - . ... —— . -> v

BRUSSELS, BELGIJA. — 
Belgijos Karalius, Leopoldas 
Trecziasis visiems savo žmo
nėms pranesze kad jis sutinka 
pasitraukti, apleisti sostą ir už
leisti savo vieta savo sunui.

Prie palociaus žmones daina-

siliko su tuo bombnesziu ir 
jiemdviem pasisekė ji nutup- 
dinti, kai visi kiti iszszoko su 
parasziutais.

Gaisras ant to bombneszio 
buvo tuoj aus užgesintas, kai 
tik jis nutupe ant žemes.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

PRANESZIMAS!

BROOKLYN, N. Y. — Ket- 
verge, Rugpiuczio (Aug.) 3 
diena in New Orleano uosta ir 
apie Rugpiuczio 9 diena in New 
Yorka laivu “General Lang- 
fitt” atvyksta szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Aleknavieziene: Ona, West 
Chazy, N. Y. — Atkoczaitis: 
Izidorius, Laimute, Alligator, 
Miss. — Balandis: Alfredas, 
Brooklyn, N. Y. — Baltroma- 
naitis: Jokūbas, Autose, Povi
las, Chicago, III. — Baltroma- 
naityte: Veronika, Chicago, III. 
— Baltrūnas: Bronius, Birute, 
Danute, Cicero, 111. — Barei
kas: Edmundas, Stase, Marija, 
Birute, Edmundas, Philadel
phia, Pa. — Czekyte: Gerta, 
New York, N. Y. — Gustas: 
Viktoras, Brone Algis, Kazi- 
mieras, Omaha, Nebr. = Jan
kauskas: Juozas, Saliomeja, 
Dalia, Omaha, Nebr. — Kaba- 
linskas: Leonardas, Philadel
phia, Pa. —Kaiczinauskas: Va
lerija, Marijona, Vytautas, iii 
Custer, Mich. — Kemeža: Jo
nas, Waterbury, Conn. — Ka
minskas: Kazys, Philadelphia, 
Pa. — Kilikauskas: Stasys, 
Brooklyn, N. Y. — Kruzikas: 
Pranas, Eleonora, Riczardas, 
Omaha. Nebr. —Kvecas: Si
mas, Chicago, Ill. — Kuraitis: 
Algirdas, Tamara, Viktoras, 
Vytenis, Mt. Clemens, Mich. — 
Liepiniene: Žentą, Central Vil
lage, Conn.— Lopas: Marija, 
Kazys, Stamford, Conn. — 
Maksvytis: Vytautas, Balti
more, Md. —Mikalauskas: Juo
zas, Cleveland, Ohio. — Moc
kus: Vincentas, Brone, Anta
nas, Detroit, Mich. — Kondra- 
tas: Vladas, Chicago, Ill. — Na
vickas: Povilas, Elze, Gerd, 
Abillene, Texas. — Naujokaitis 
Jonas, Detroit, Mich. — Pakal
nis: Jonas, Chicago, 111. — Kun. 
Eduardas Petruleviczius, Chi
cago, Ill. —Peteraitis: Jurgis, 
Marija, Danguole, Basute, Chi
cago, Ill. — Pocius: Julius, Chi
cago, Ill. — Sodeika: Stepas, 
Cicero, 111. — Stasys: Jonas, 
Chicago, 111. — Serafinas: Jo
nas, Jane, Detroit, Mich. — 
Tvarkinius-; Bronius, Magdale
na, Kęstutis, Danute, Philadel
phia, Pa. — Vidra: Jonas, Hu
ron, Ohio. — Vieraitis: Kazys, 
Philadelphia, Pa.— Vyszniaus- 
kas: Mykolas, Jersey City, N. 
J. —Vyszniau’skaite: Anele, in 
Chicago, III.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

dyta, suimta ar isztremta:
Estonijoje, Latvijoje ir Lie-

ma savo tėvo karaliszka sostą, tis Kunigu iszžudyta ar isz- 
Per deszimts dienu tėvas, tremta, ar suaresztuota.

Lenkijoje, virsz tūkstantis

tu tu pavergtųjų tautu likimą. fcet paskui pamate kad nieko 
Szita praszyma inteike Ame- isz to nebus ir jis nusileido.

rikos Pagelbininkui Sekreto-Į 
riui, George Perkins. Jau dvi- 
deszimts asztuoni metai kai 
Amerika buvo pripažinus Lie
tuva, Latvija ir Estonija kaipo 
laisvus ir nepriklausomus 
krasztus, ir jau deszimts metu 
kai Rusija laiko tuos krasztus 
baisioje vergijoje.

Lietuvos Ministeris Povilas o jos draugas nusistvere už 
Žadeikis, Latvijos reikalu mi- Norman Watsono sprando ir 
nisteris, Jules Feldman ir Es- iszeme isz jo kiszeniaus devy- 
tonijos veikiamasis Konsulas nis dolerius. Paskui jiedu isz- 
Johannes Kaiv, atsilankė pas stūmė Watsona isz jo automo- 
Amerikos Pagelbininka Sekre- giliaus ir patys sau nuvažiavo, 
toriu George Perkins ir prasze 
savo krasztams pagelbos.

Visi jie sako kad Rusija yra parvažiavo namo ant strytka- 
uždejus nepaneszama 
ant j u krasztu ir jau per tuos 
deszimts metu baigia iszžudyti 
tu krasztu žmones.

APVOGĖ DRAU-
GISZKA ŽMOGŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tomobiliaus stabdžio, “brič
kos” ir sustabdė automobiliu,

Norman Watsonas nerado 
telefono toje apylinkėje, tai jis

junga rio ir isz namu patelefonavo 
policijai.

28-TA DIVIZIJA
PASZAUKTA

Tautos Sargybos
Divizijai Insakyta

Prisirengti

SOVIETU ATSTOVAI 
AMERIKOJE

Su Szeimynomis 410 
Isz Viso Darba

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietu Rusijos Atstovu su sa
vo szeimynomis Amerikoje ran
dasi keturi szimtai ir deszimts. 
Sziais metais dar szeszios de
szimts trys tokie Atstovai ežia 
atvažiavo. O Amerikos Atstovu

HARRISBURG, PA.-Penn- 
sylvanijos dvideszimts asztun-j 
ta divizija jau yra paszaukta, 
ir visi nariai turi jau rengtis in su savo szeimynomis Rusijoje 
vaiska.

Szitos divizijos visi nariai 
ėjo manevras, rengiesi in Indi
antown Gap, netoli nuo Harris
burg, Pa. Kai szitas Insaky- 
mas iszejo, visi greitai iszva- 
žiavo namo, užsiregistruoti sa
vose apylinkėse.

Trys kitos tokios Sargybos 
Divizijos buvo tuo paežiu sykiu 
paszauktos, viena in South Da
kota, kita in Tennessee.

Pennsylvanijos-Divizija da
bar sudaro deszimts tukstan
eziu kareiviu. Paprastai divi
zija sudaro isz apie asztuonio- 
likos tukstanezius kareiviu.

Dabar' visu tu trijų divizijų 
vadai yra ingalioti imti vyrus 
in ju armijas, kad butu sudary
ta pilnos asztuoniolikos tuks- gali puikius tonus iszvesti ant 
taneziu kareiviu divizijos.

randasi tik devynios deszimts 
asztuoni.

Matyti kad Rusijos Atstovai 
ežia daugiau darbo turi, negu 
musu atstovai Rusijoje.

— Jeigu vyras geidžia pa
ežiai prisilaižyt, tai jai in ausi 
sznabžda meilius žodelius, o 
kada ja kolioja tai taip garsiai 
kad net visi kaimynai girdi.

— Geriause gyduole del 
laimes žmogui yra: Biskuti do
rybes, tikybes, meiles ir pinigu; 
tai yra geriause gyduole del 
gavimo laimes.

— Geri žmones panaszus in 
gerus muzikantus, kurie ir ant 
niekam netikusio instrumento

gero kelio gali užvesti.

Czekoslovakijoje daugiau 
negu trys szimtai Kunigu ka
lėjimuose, ir daug Kunigu din
go, ir niekas nežino kokio liki
mo jie susilaukė.

Vengrijoje daugiau negu 
tūkstantis Kunigu ir Vienuoliu 
Sesucziu kalėjimuose, penki 
szimtai trisdeszimts asztuoni 
Kunigai ir Sesutes nužudyti ar 
isztremti, ir penki szimtai asz- 
tuonios deszimts dvasiszkiu 
buvo pravaryta isz valdžios 
vietų.

Rumunijoje, daugiau negu 
septyni szimtai Kunigu yra au
kos to persekiojimo.

Bulgarijoje szimtas dvide-, 
szimts Kunigu iszžudyta ar 
isztremta.

Yugoslavijoje beveik du 
tukstaneziai Kunigu iszžudyta, 
suaresztuota, ar isztremta. Ke į 
turi szimtai pabėgo in Užsieni.

Albanijoje visiems Kuni
gams ir Vyskupams uždrausta 
vieszai veikti ar savo žmones 
mokinti.

AMERIKIECZIAI
STENGIASI ATSIIM

TI APLEISTUS 
KALNUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite ezekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

skubinosi su naujomis lanko
mis, naujais karabinais ir ski
tais ginklais, kurie ka tik buvo 
atveszti.

Pirmos Divizijos Marinai, 
kareiviai tenai teipgi jau pri
buvo ir dabar jie stoja in pir
mas frunto eiles. Marinu Bri
gada susidaro isz apie szesziu 
tukstaneziu kareiviu. Marinai 
atsiveža su savimi didesnius 
karabinus, geresnes tankas ir 
sziaip jau geresnius ginklus ne
gu armija Korėjoje iki sziol yra 
turėjus.

Nors dabar jau iszrodo kad 
musu kareiviams tenai yra 
nors biski vilties, bet dar turi
me palaukti ir pažiūrėti ar szi- 
tie nauji Amerikos kareiviai ir 
nauji ginklai galės atmuszti 
Komunistus, kurie vis isjs visu 
szonu puolasi.

"DIP-LESS”
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point 
for

The Way You Write
No. 5556

No. 566H

No. 5550

t

Can’t Leak - Won’t Flood

Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

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

Tiktai,. . . $1.00 
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:

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

ILir3 Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalaujž* 
kožna doleri. ACZIŲi


