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U.S. Kerta Komunistu Eiles
X-

Isz Amerikos
PUSNUOGE MERGI

NA IR POLICIJA

Nuliudusi Szeimynele

ATLANTA, GA. — Žmones 
visokiu netikėtu szposu iszkre- 
czia, kai buvo karszta ir dusz- 
na. Atlanta mieste viena pus- 
nuoge gražuole paszauke ug
niagesius, firemonus, ir paskui 
kai pamate tuos ugniagesius su 
policij antais atvažiuojant, ji 
užtiko troka kuris veže leda. Ji
in ta troka inszoko ir su tuo 
draiveriu sau nuvažiavo.

Kai policijantai nerado jokio 
gaisro, tai jie pradėjo ta troka 
vytis. O tuo laiku, to ledinio 
troko draiverys jau apsiprato 
su ta pusnuoge gražuole ir sau 
ramiai važiavo apie savo bizni. 
Tik sykiu jis iszgirdo policijos 
automobilius bestaugiant ir va
žiuojant paskui jo troka. Jis 
sustojo. Policijantai iszsitrau- 
ke isz to troko ta pusnuoge 
mergina ir nusivežė in polici
jos ofisus. Pirmiau jie jai parū
pino dideli abrusa kad ji nors 
kiek apsidengtu.

Policijai szita pusnuoge gra
žuole szitaip pasiaiszkino. Jos 
vardas yra Ann Warren, ji yra 
dvideszimts vieno meto ir labai 
graži. (Policijantai ta patemijo 
be josios pasiaiszkinimo). Ji 
yra tarnaite vienoje užeigoje.

Ta vakara buvo taip duszna 
ir karszta, kad ji, žinodama 
kad ji negales miegoti, sutiko 
su dvejais vyrais važiuoti ant 
raido.

Jie ja iszsiveže. Visi trys ge- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PIRMOS LIETUVIU
AMERIKIECZIU

AUKOS KORĖJOJE
WASHINGTON, D. C. — 

Žinant kaikuriu Lietuviu Ame- 
rikiecziu, ypatingai ežia gi
musiųjų palinkima “Ameriko- 
ninti” arba tikriau “Nulietu- 
vinti” savo pavardes, kartais 
yra sunku isz pavardžių atpa
žinti Lietuviu kilmes žmones. 
Laimei, didžiuma Lietuviu ne
mato jokio “pasididžiavimo,” 
savo kilmes nuslepime.

Kiek tai lieczia pirmąsias 
Lietuviu Amerikiecziu aukas 
Korėjos kautynėse, isz pavar
džių galima nustatyti kol kas 
tiktai isz dingusiuju kautynėse 
ir sužeistųjų sanraszu.

Liepos 18 d., Gynybos Depar
tamento paskelbtuose sanra- 
szuose, ‘dingusiuju kautynėse’ 
tarpe skaituoja jaunesnysis 
puskarininkis Joseph A. Wa- 
lintukonis. Mortos Stuckienes 
sūnūs, isz New Britain, Conn.

Rugp. 12 d., sužeistųjų san- 
raszucse minimas eilinis Rich
ard S. Rumbutis, Sofijos Rum- 
butienes sūnūs isz Utica, N. Y.

Ponia Douglas MacKier- 
san, žmona Amerikos Vice- 
Konsulo, kuris buvo nužudy
tas prie Tibetan rubežiaus, 
ežia su savo dvejais mažu- 
cziais vis laukia geresniu ži
nių, dar vis netikėdama kad 
jos vyras yra žuvęs. .

Žinios isz Tibet sako kad 
jis buvo Tibiecziu nužudytas Į 
prie pat rubežiaus kai jis 
stengiesi nuo Komunistu pa
bėgti.

Jo žmona ežia laiko jų
dviejų vaikucziu, dvynuku, 
Mykolą ir Mariute. Szeimy
nele gyvena in Fairfax, Cali
fornia.

Tibet kareiviai per klaida 
mislino kad jis yra Komu
nistas ir už tai ji nužudė.

NEPASITENKINIMAS

Žmones Jieszko Naujo 
Gyvenimo

NEW YORK, — Dabar daug 
žmonių jaueziasi nepatenkinti 
savo paprastu gyvenimu, ir 
jieszko ko naujo, ko geresnio.

Viena gražia diena keturios 
deszimts penkių metu amžiaus 
juodukas inejo in Amerikos 
Konsulata, Prague mieste, nu
mėtė ant stalo savo paszporta 
ir sau tykiai iszejo. Prie pasz- 
porto buvo prisegtas trumpas 
laiszkelis: “Asz, James Miller 
Robinson, iszsižadu savo pilie- 
tystes kaip Amerikietis.” Pas
kui, kiek vėliau kai laikraszti- 
ninkai ji pasivijo ir jo paklau
sė kodėl jis taip padare? Jis su 
piktumu jiems atkirto: “Asz 
velei mireziau negu gryszcziau 
namo ir vėl kitiems batus, cze- 
verykus valycziau ir szvakso- 
cziau!”

Kai mėlynakis Dan McCar
thy pargryžo in Amerika, jis 
negalėjo pamirszti tu gražiu, 
laimes pilnu dienu Vokietijoje, 
kur jis buvo kaipo kareivis. Jis 
negalėjo užmirszti tu gražu va
karu, kada jis prie vyno stikle
lio klausiesi muzikos ir žiurėjo 
in spragstanezias žvakes.

Kovo menesi jis, neiszkentes 
iszkeliavo atgal in Vokietija. 
Amerikos Konsulate, Frank-[ 
furt mieste jis pareiszke kad jis

(Tasa Ant 4 Puslapio) i

MOKYTOJU ALGOS MAŽAI ŽINIŲ
ISZ KORĖJOS

Ir Vėl Klausimas Apie 
Musu Mokytojus

HARRISBURG, PA. — 
Su mokyklų atsidarymu ir su 
mokslo metu pradžia vėl iszky- 
la tas, rodos amžinas klausi-1 
mas: Mokytoju algos ir j u pra
gyvenimas.

Pennsylvanijos valstijoje da
bar daug mokytoju gales pasi
naudoti nauja paszelpos tvar
ka. Valstijos instatymas parū
pina mokytojams ir mokyto
joms ne mažiau kaip szimta do
leriu ant menesio paszelpos. 
Szita paszelpa tiems ir toms, 
kurie ilgus metus iszmokytoja- 
vo.

Szita paszelpa daug pagel
bės tiems mokytojams, kurie il
gus metus mokino už ubagiszka 
alga. Pennsylvanijos valstija 
parūpino dar geresnes pensijas 
paszelpas tiem mokytojams ku
rie pasitrauks isz savo darbu.

Taip ir reikia, taip turėjo jau 
seniai būti. Valstija turi nei 
biski mažiau savo mokytojams 
patarnauti, kiek unijos savo 
darbininkams.

Pennsylvanijos mokytojai ne
gali savo apsidrausti su ta “So
cial Security, ’ ’ kaip beveik visi 
darbininkai gali ir daro.

Mokytojo paszaukimas nėra 
doleriais nuklotas, bet yra be
veik svarbiausias už visus ki
tus paszaukimus. Mokytojo 
rankose randasi Amerikos atei
tis. Mes pavedame savo vaikus 
tiems mokytojams per svar
biausius tu vaiku metus.

Daug mokytoju, per kara, 
butu gale j e gauti daug geres
nius darbus fabrikuose ir butu
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Prisimena Stalina

Harry Venzer, isz Pitts- 
burgho sako kad jis labai ge
rai atsimena Juozą Stalina, 
kai Juozas Stalinas pasislėpė 
po suolu saliune, Odessa 
mieste, kai Rusijos slapta 
policijos agentai jo jieszkojo. 
Kai tie policijantai jo nesu
rado ir iszejo isz saliuno, 
Juozas Stalinas atsikėlė nuo 
grindų ir, pataksznuojes jam 
ant galvos pasakė: “Labai 
aeziu, mažuti.”

Laikraszcziu Susisieki
mai Nutraukti

TOKYO, JAPONIJA. — 
Karo korespondentai, laikrasz- 
tininkai, dabar labai mažai ži
nių gali savo laikraszcziams 
praneszti isz karo lauko, nes ar
mija yra pasisavinus ju telefo
nus ir telegrapho dratus.

Armijos sztabas pasiaiszki- 
na kad tie telefonai ir visi tie 
dratai yra dabar kareiviams 
reikalingi susisiekti ir susi- 
neszti su tais kurie stoja ant 
karo frunto.

Karo korespondentai baisiai 
pyksta ir sako kad Karo Szta
bas tyczia, be jokios geros prie
žasties ju susisiekimus nukirto.

Jau dabar eina gandai kad 
Armijos Sztabas ketina visiems 
laikrasztininkams ir korespon
dentams syki ant dienos iszduo- 
ti tokias paezias žinias, kad vi
si vienodai apie kara raszytu. 
Daug laikrasztininku dabar su 
eroplanais gryszta kasdien isz 
karo lauko in Tokyo, isz kur jie 
savo redakcijoms pasiunezia 
savo žinias.

KOMUNISTISZKAS 
TEISMAS

Žmogus Yra Isz Anksto 
Pasmerktas; Nėra 
Progos Pateisinti

LONDON, ANGLIJA. — 
Kas tikrai tenai Vengrijoje at- 
sitiko, kai Kardinolas Mind- 
szenty buvo suimtas, suaresz- 
tuotas, in teismą patrauktas ir 
nuteistas, mes gal niekados ne- 
dažinosime. Bet isz to teismo ir 
to pasmerkimo Amerikiecziai 
dažinojo nors biski apie Komu- 
nistiszkus teismus ir Sovietu 
teisingumą.

Vienas laikrasztininkas ku
ris raszo del vieno Londono I 
laikraszczio buvo tame teisme 
ir dabar parvažiavęs savo laik
raszczio skaitytojams szi-ta pa
pasakoja apie ta Sovietu tei
singumą.

Liudijimas, arba intarimai 
priesz aresztuota žmogų buvo 
surinkti ar geriau sakant, isz- 
traukti isz to žmogaus kai jis 
jau sėdi kalėjime. .

Szitokie intarimai ar prie- 
kaisztai yra labai abejingi, nes 
žmogus kalėjime jau nėra lais
vas ir negali jau laisvai apsi
ginti ar gerai iszsiaiszkinti. Ir 
niekas nežino kas tenai kalėji
me atsitinka. Policijai yra pa
vesta surinkti visas žinias ir vi
sus intarimus, kurie pasmerks 
ta jau isz anksto pasmerkta 
žmogų teisme. Kaip policija
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Visi Europos
Kr asztai Reikalau- 
ja U.S. Paszelpos
Amerikos Laivai Szaudo In 
Komunistus Korėjoje; Eina Gan
dai Kad Amerikos Armijos Sky
rius Ketina Visiems Korespon

dentams Syki Ant Dienos 
Isz duoti Žinios Isz Korėjos

___ L ' 1 . 1 1 1 1 ■■■■■■■■■ i.

Pranesza Prezidentui

Generolas Omar N. Brad
ley, Karo Sztabo Pirminin
kas, kas rytas užeina pas 
Amerikos Prezidentą Tru- 
mana, jam praneszti kaip ka
ras Korėjoje eina.

Jis kasdien su Prezidentu 
Trumanu pasiszneka ir jam 
pranesza vėliausias žinias 
isz Karo frunto. Preziden
tas Trumanas ji priima pirm 
negu koki svarbu dipliomata 
ar patarėja.

Visos žinios kurias Gene
rolas Omar N. Bradley da
bar gali Prezidentui Truma- 
nui praneszti yra blogos, nes 
ant visu frontu musu karei
viams riestai ir jie visur yra 
priversti trauktis nuo tu Ko
munistu Koriecziu.

TOKYO, JAPONIJA. — Kelios Pieti
niu Koriecziu Kompanijos priplaukė kran
tą užpakali Komunistu Koriecziu linijos ir 
pradėjo pultis ant Komunistu isz užpakalio.

Tuo paežio sykiu devynios deszimts 
B-29 bombncsziu paliedo asztuonis szimtus 
tonu sprogstaneziu bombų, penkios mylios 
nuo Sovietu rubežiaus.

Kai Amerikiecziai paėmė Komunistu Tok- 
chok tvirtove jie atsidūrė in labai gera vieta, 
isz kurios jie gali pultis ant Komunistu. 
Besipuldami ant Tokchok tvirtoves Ame
rikiecziai atstume atgal daugiau negu ke
turios deszimts tukstaneziu Komunistu.

Amerikos Laivyno kariszki laivai buvo 
priplaukė prie kranto ir szaude in bėsi- 
traukianezius Komunistus kai musu karei
viai užėmė ta tvirtove.

Dabar jau iszrodo daug geriau Ameri- 
kiecziams ant visu fruntu, ir Komunistai 
arba ant vietos stovi ar jau traukiasi. 
Bet dar per anksti per daug apsidžiaugti, 
nes galimas daigtas kad Komunistai tik ren
giasi ant kurio kito frunto pultis.

Per Daug Nori PERSPĖJA KORĖJOS MIESTUS X.
Pati reke ant savo vyro: 

Kas-gi mate, kas dien parei
ni namon isz ryto ant penk
tos adynos, ir da nusilakias 
kaip kiaule!

Vyras — Tai mat, szirdele, 
ar tu nori idant pareidamas 
ant penktos adynos isz ryto 
butau nepasigerias? Tai jau 
per daug!

TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos la
kūnai pasiuntė kelis savo kariszkus eropla- 
nus, ne su sprogstaneziomis bombomis, bet 
su trumpais perspėjimais visiems Sziaurines 
Korėjos gyventojams kurie gyvena arti 
kariszku fabriku. Amerikos eroplanai skrido 
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
'Nors musu valdininkai ir 

valdžios ir Užsienio žinovai 
pyksta kai laikrasztininkai 
juos kaltina už neapsižiureji- 
ma ir neprisirengima del szito 
karo, ;bet kas kaltas jeigu ne 
jie. Juk ju darbas ir ju pareiga 
buvo ir yra apie tokius dalykus 
žinoti. Jeigu jie nežinojo ir už 
tai neprisirenge, tai jie yra kal
ti. Jeigu jie žinojo ir nieko ne
darė tai jie yra dar kaltesni.

kia sziurkszczia nelaime, jie vi
si nustebo, nes Arthur Mayer, 
rodos, buvo geras ir padorus 
žmogus.

■■ • • '
Republikonai dabar jau ren

giasi in rinkimus. Jie per tuos 
rinkimus kaltins Demokratus 
už neprisirengima del szito ka
ro, jie kaltins Prezidentą Tru- 
mana ir jo patarėjus, kad da
bar tiek daug Amerikiecziu ka
reiviu žūsta ant Korėjos karo 
lauko.

Senas Savanoris

Nors karas Korėjoje mums 
dar prastai eina, bet jau Ko
munistams ragai aplaužyai. Iki 
dabar Korėjos Komunistai lai
mėjo muszius ant kiekvieno 
frunto, bet dabar Amerikiecziai 
jiems gerai davė kelis sykius ir 
jie dabar turi trauktis. Korėjos 
žmones ima suprasti kad tie 
Komunistai nėra jau tokia di
džiūnai, galingi didvyriai. Vis 
daugiau ir daugiau Korėjos 
Komunistu kareiviu pasiduoda 
in nelaisve Amerikiecziams.

Asztuoniolikos metu am
žiaus jurininkas, Ray. J. Urian 
isz miesto York, Pa., buvo kal- 
ainamas už viena automobi- »
liaus nelaime, kurioje trys žu
vo. Policijantai sako kad R. J. 
Brian užmigo prie automobi- 
iiaus rato ir taip ta nelaime at
sitiko, kai jo automobilius su
dužo in medi.

Toje nelaimėje žuvo trys kiti 
jurininkai, o varytojas Urian ir 
kitas draugas, visai nebuvo su
žeisti.

Visi szitie jurininkai iszva- 
žiavo isz miesto puse po devy
nių vakare priesz ta nelaime. 
Jie skubinosi ąugryszti is savo 
vietas in New London, kur jie 
turėjo priguti puse po szesziu 
ta ryta. Urian beveik per visa 
ta kelione automobiliu vairavo 
ir už tai užsnūdo prie automo- 
biliaus rato.

Sovietai Ryaineje puseje 
Berlyno kviecziasi sveczius pas 
juos apsilankyti: jie tiems sve- 
cziams prižada gražiu merginu, 
gero maisto, pasilinksminimo 
ir sako kad tie atsilankusieji 
svecziai galės pamatyti kas da
rosi už tos geležines Sovietu už
dangos. Czia galima paveiksią 
nusitraukti szali Komunisto, 
Sovieto kareivio, kuris laiko 
atprovinta kara'bina.

Argi ne indomu pateminti 
kad beveik visi tie sznipai, isz- 
davikai, kurie buvo suimti yra 
Žydai ar isz Žydu kilmes'?

1 • • ■■ —
Žydas gali būti didis kapita

listas ar murzinas Komunistas., 
bile tik jam bus geras geszeftas, 
biznis.

Anglija dar vis siunczia daug 
visokio tavoro in Hong Kong, 
isz kur Kiniecziai ta tavora 
parduoda Komunistams. To ta
voro Anglija siunczia in Hong 
Kong už apie deszimts milijonu 
doleriu. Amerikos valdžia da
bar insako Anglijos valdžiai 
vengti tokio biznio.

Visi mes žinome kad mes da
bar kariaujame priesz Komu
nistus ir priesz Sovietu Rusijos 
karininkus, bet musu valdžia 
dar vis palaiko draugiszkus 
santykius su Rusija. Kairioji 
ranka nežino ka tiesioji daro.

——————— • • ■
Panele Octabel Self, trisde

szimts keturiu metu amžiaus, 
isz Czikagos, labai apsigavo ir 
apsiriko ir daug turtelio neteko 
kai ji insimylejo in viena jauni
ki, Greater Thomas, keturios 
deszimts metu amžiaus darbi
ninką.

1947 metuose szita panele ga
vo apie trisdeszimts tukstan- 
cziu doleriu isz apdraudos kom
panijos kai ji buvo sužeista au- 
tomobiliaus nelaimėje.

Kai ji gavo tiek, tai ir jauni
kis labai greitai atsirado. Ji sa
ko kad szitas jaunikis, C. Tho
mas jai prisipirszo, sakydamas 
kad jiedu tuojaus apsiženys ir 
prižadėjo kad tada jiedu amži
nai laimingai gyvens. Per sep
tynis menesius ji tam savo jau
nikiui davė pinigu; tai del nau
jo automobiliaus, ligonines bi- 
liu, sutuoktuviu žiedelio ir pa- 
nasziai.

Bet per visa ta laika nebuvo 
jokio ženklo, kad jiedu eis ant 
užsaku ar nors pas skvaira ap- 
siženyti. Jis vis atidėjo, aiški
nosi ir patarė jai palaukti.

In trumpa laika po tam ji da- 
žinojo kodėl tas jos jaunikis 
taip kratiesi ir venge užsaku ir 
ženystvos. Ji nuėjo in jo namus 
ir dažinojo kad jis ženotas ir 
turi penkiolikos metu vaika.

Ji ji ji tuojaus apskundė, bet 
paskui savo skunda atszauke 
kai jis jai nors dali jos pinigu 
sugražino.

Dabąr ji vėl ji apskundė, rei
kalaudama asztuoniu tukstan- 
cziu ir penkių szimtu doleriu, 
kuriuos jis jai dar skolingas ir 
penkių tukstancziu doleriu už 
jai padaryta skriauda.

Samuel Barsumian, asz- 
tuonios deszimts penkių me
tu žmogus, isz Philadelphi- 
jos, kuris kariavo su Turki
jos armija per Pirmutinaji 
Pasaulini Kara, dabar asme- 
niszkai kreikiasi in Ameri
kos Prezidentą Trumana kad 
jam butu pavėlinta stoti in 
vaiska ir kariauti priesz Ko
rėjos Komunistus. Jis sako 
kad jis nepaiso kur jis butu 
paskirtas, bile tik jis galėtu 
stoti priesz Komunistus.

sako kad pirmieji krikszczio- 
nys buvo pažinami už tai, kad 
jie viens kita taip tikrai ir la
bai mylėjo. O mylėti viens ki
ta, reiszkia viens kitam padėti. 
Ne vien tik kunigai gali parapi- 
jiecziams padėti, bet parapijie- 
cziai gali ir kunigams padėti ne 
vien tik su kolektomis, bet ir su 
gerais patarimais. Jis sako 
kad jeigu parapijiecziams butu 
duodama proga savo klebo
nams apie ju pamokslus patar
ti ir juos pamokyti, tai visi pa
mokslai musu bažnycziose butu 
daug geresni ir naudingesni ne
gu dabar yra.

Mes ant szito taip opaus 
klausimo savo žodžio ar savo 
nuomones nedrystame tarti, 
bet drąsiai sakome, kad mes su 
tuo mokytu - raszytoju - pra- 
kalbininku-pamokslininku Ku
nigu Daniel A. Lord, ant kiek
vieno žodžio sutinkame ir jam 
pritariame. Gero pamokslinin
ko pamokslas nieko nereiszkia, 
jeigu jis nuskamba bažnyczioje 
ar net bažnyczios sienas ir sto
gą sujudina,, jeigu jis žmogaus 
szirdies nepasiekia.

Svarbus Praneszimas
Susimildami, jeigu iszkeliao 

nate in kita miestą ant apsigy 
venimo ir geidžete permainyti 
tai'kraszti, prikimškite savo se 
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gy venot ir apsistojot, ne* 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta 
Daugelis praszo idant permai 
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva 
ziavo. Tokiu laiszlku sziandier 
aplaikome daug, nes svietas la 
bai maiszosi, o del mus yra ne 
reikalingas sukimas galvom 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau 
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne 
atlaikote. “Saules” Redyste

Pirkie U. S. Bonus

apie 
apie 
15c 

apie

PAMOKSLININKUS
PAMOKINTI

“DEDE SAMAS” AM
ŽINAS KALĖDŲ 

DIEDUKAS

KATALOGAS

Trisdeszimts metu amžiaus 
Arthur Mayer, isz Detroito, nu
žudė savo devynių metu am
žiaus seseriete, Barbara Jean 
Ąberl. Paskui pats nusižudė.

Jo lavonas buvo surastas’ Ki- 
szeniuje buvo trumpas dieno- 
rasztis, kuriame buvo paraszy- 
ta ka jis buvo padaręs ir kur 
galima surasti tos jaunos mer
gaites lavonėlis. Tame rasztely- 
je jis prisipažino ir paaiszkino 
koclel jis ta jauna mergaite 'bu
vo nužudęs. Jis buvo su ja ne
padoriai pasielgęs, ir kai ji 
grasino savo tėvams viską pa
sakyti, jis buvo priverstas ja 
nudėti. Jis ja nužudė, paskui 
pats sau gala pasidarė.

Kai susiedai iszgirdo apie to

Pypkes Durnai

Povams Pritinka
Povams pritinka ir didžiuotis, 
Nes turi kuo pasidabint, 
Jie raiba uodega nors turi, ‘ 
Ja sziaip ar taip gal pakraipyt, 
Bet kiek žmogus už juos 

kvailesnis,
Kuris in visus isz aukszto žiuri, 
O jokios dovanos geresnes, 
Kaip tik didybe viena turi.

— Savo neapleisk, bet ir 
svetimo negeisk.

Kataliku tikėjimas yra toks 
gilus, tikras ir pastovus, kad ji 
galima priimti su lengva szir- 
dimi. Kataliku tikėjimo gilu
mas pareina isz to kad jo sza- 
knys yra giliai insetos ir už tai 
kad jis pasiekia vilties ir mei
les augsztenybes.
. .Vienas isz tu kurie skelbia ir 
platina ta Katalikybos giluma 
ir augsztuma yra Kunigas Da
niel A. Lord, Jezavitas, kuris 
raszo sanvaitini straipsni 
“Along the Way - Drauge Pa
kelyje.” Ana Lapkriczio try
liktos dienos savo žurnalo’ 
straipsnyje, Kunigas Lord duo
da szitoki patarima visiems I 
klebonams: Prisimindamas kad' 
mokytojai tankiai daug ko pa-1 
simokina isz savo mokiniu,! 
Kun. Lord klausia: Kodėl ir 
musu pamokslininkai negalėtu
daug ko gero pasimokinti isz tu tas, bagoeziams ir fabrikan- 
kurie turi jo pamokslu kiaušy-' tams mažesnes taksos. Ir vi- 
ti? . sus szitus pažadėjimus padare

Vienas skaitytojas tam Ku- Prez. Trumanas kai jis savo 
nigui raszo ir pataria kad kle-1 prakalbas pyszkino kad žmo- 
bonai iszdalintu savo parapU 
jiecziams mažus rasztelius ant!
kuriu jie galėtu paraszyti kas I prižadėjo viską visiems, bet isz 
jiems patinka, kas nepatinka, kur Amerikos valdžia tiek pi-

WASHINGTON, D. C. —
Dede Samas (Amerika) yra 
amžinas Kalėdų Diedukas, isz 
kurio dabar visi laukia ir rei
kalauja brangiu dovanu! Ame
rika dabar yra meldžiamoji 
karvute.

Visi Europos krasztai ir ju 
žmones reikalauja Amerikos 
maisto, tavoro, ginklu ir dole
riu; ir visi viso to nori visai už 
dyka!

Seni žmones, pargryžusieji 
kareiviai, veteranai, koliekos 
ir bedarbiai reikalauju dau
giau paszelpos, daugiau pinigu 
isz valdžios. Ir valdžia visiems 
viską prižada.

Ūkininkams yra prižadėta 
didesnis ir užtikrintas pelnas; 
szeimininkems pigesnis mais-

nes iszrinktu Prezidentu.
Prez. Trumanas labai gražiai

nigu ims ar gaus, tai tik vienas 
Dievas težino! Musu krasztas 
jau ir taip bilijonais skaito sa
vo skolas, ir dar giliau in tas 
skolas lenda!

Jeigu taip dar toliau bus, tai 
mes czia Amerikoje atsidursi
me in tokia paczia padėti, prie 
kurios Hitleris Vokieczius pri
vedė: Reikes pasirinkti -tarp 
duonos ir doleriu, tarp maisto 
ir karabinu, negalėsime pirktis 
ar laikytis!

ka jie supranta, ka jie nori kad 
jiems butu placziau paaiszkin- 
ta? Tada klebonai ir kiti pa
mokslininkai galėtu dažinoti 
kaip ju pamokslai patinka, 
kiek ir ka jie pasiekia ir ka jie 
nuveikia. Szitas skaitytojas i 
Kunigui Daniel A. Lord raszo:!

“Mes, lankose prisiklausome' 
daug pamokslu. .. .Ne visi mes 
esame durni ir nemokyti. Daugi 
isz musu esame mokslus iszeje. į 
Mes galime invertinti gera pa
mokslą ir tinkama pamokini
mą. Dar daugiau, mes gal ge-l 
riau už pamokslininką žinomej 
ko mums reikia. Ar-gi nebutuj 
gerai, jeigu mes galėtume tiems 
pamokslininkams pasakyti ku
rie pamokslai mums patinka ir 
kurie ne ir kurie yra mums rei
kalingi ir kurie ne? Ar-gi to
kia tvarka neduotu mums daug 
geresniu, žingeidesnių ir nau
dingesnių pamokslu?”

Kunigas Lord sutinka su tuo 
skaitytoju. Jis dar toliau eina. 
Jis pats pareiszkia ir paraszo 
net dvylika punktu kuriuose jis 
iszdesto parapijiecziu, kiaušy-: 
toju priekaisztus ir misiskun-i 
dimus kaslink pamokslu kuriu |
jie yra priversti klausytis. Jis j jeigu niekai boba tenka.

Vyras In Paczia, 
Iszbudes Isz Miego

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

szito Katalogo.
ISTORIJOS, PASAKOS, 

APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai, galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant no-

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 

| Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts. , 

Saule Publishing Co.,Vyras — Ar girdi Magduk Tt g aJ Mahanoy City, Pa. - - U. S. Akelkis!
Pati — Na ka nori?
Vyras — Kas ten tokia 

riksmas užsienos kaimynuo
se, ar ten dega, ar smaugesi?

Pati — E, tai nieko Petruk 
parėjo Pikaitis nuo naktinio 
szipto, tai su paczia sveiki
nasi!

L. TRASKAUSKAS

— Damaskas, Syrijoje yra 
seniauses miestas ant svieto.

— Ne vienas save kramto,

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

135 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos 

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimidtas ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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 likos 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 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 
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 neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Eg-

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

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

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 Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
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 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.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

apie
Nuo-

apie

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, deB kasieriauS 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
UST Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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

Ii, Aržiuolas ir Uosis, BudyneJ Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield
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Raudonas Kvietkas
pUSE po vienuolikai, tuom-J 

laik, kaip tarnaite, vos kve-i 
puodama nuo greitb ėjimo, da 
lipo trepais su knygomis ran-’ 
koše, Alba jau spėjo užbėgti 
ant virszaus ir paskambinti pas 
duris. Vos jai atidarė, ji teki
na puolėsi in valgomoji kamba
rį, kur jos lauke tėvas ir moti
na ir ju dovanos dienoje jos gi
mimo.

Akies mirksnyje ji pamate 
viską jai prirengta: ir puiku 
geliu bukietu, žiedą, knyga su 
paveikslėliais ir dirbamąjį gur- 
buti. Tas viskas gulėjo ant 
szventadieniszkai iszpuoszto 
staliuko, ant kurio mirksėjo 
saules spindulys. Greit su dė
kingumo žodžiais ir juokais 
mergaite karsztai apsikabino 
gimdytojus, o paskui, paskui 
pavelijo jiems savimi gereties.

Szi ryta ji buvo gražesne, ne
gu kuomet kitatos. Jos garbi
niuoti plaukai ir dideles akys 
rodėsi juodesnėmis, negu kitą
kart. O puikus raudonas kviet
kas, dabinantis jos balta jaku- 
te, atrodė iszbalusiu sulyginant 
su maža, aiszkiai purpurinia, 
kaprizna ir paliepianczia mer
gaites burnute.

Albos tėvas pastovėjo priesz 
ja valandėlė nebyliszki gėrėda
masis ja maloniomis akimis. 
Tos akys keistai prieszginiavo 
su ilgais, žilais ūsais, turiu-! 
ežiais žiauria iszveizda ir te-1 
siancziasi nuo burnos iki pat 
ausu. Vien pažiūrėjimo užtek
tu, kad isz kart suprast, jog 
senjoras Macci, tasai nedidelio 
ūgio žmogus, su seno kareivio 
iszveizda ir pūslėtomis buvu
sio darbininko rankomis, kurio 
visi du szimtai ir penkios de- 
szimts darbininku jo didelei 
dirbtuvėje vienoje isz puikiau-, 
siu dirbtuvių visame Turine, 
greicziau bijojosi negu mylėjo, 
buvo nuolaidžiausui tarnu savo 
dvylikos metu dukters, ploni' 
ruožai kurios veido da aiszkiau j 
pabrieždavo sena jos motinos 
bajoriszka paėjima.

Vienturte duktė, graži, silp
nos sveikatos, Alba turėjo vis
ką, kas tik yra reikalinga. Ilga 
liga kuria ji perejo du metu at
gal, galutinai užtvirtino jos 
valdžia. Iszpildžius kiekviena 
jos kaprizą, tėvas bažijosi, kad 
tai daro paskutini karta. Bet 
kuomet jis mate, kad jo atsaky
mas pykina mergaite, arba 
kuomet ji griebdavosi už bai
saus ginklo, badavimo, kad sa
vo pasiekti, arba, pagalios, 
kuomet tėvas patemydavo, kad 
ant gražaus balto Albos kak
liuko gyslos pasipusdavo isz 
piktumo, tartum pasiruoszusios

pratrukti, jis visiszkai nusto
davo norą vesti su ja kova.

Senjoras Macci tuomet dary
davo da paskutine pastanga, 
szaukdamas in pagelba savo

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais < !

160 Puslapiu ![
8 col. ilgio, 5i/2 ool. ploczio <[ 
Iszaiszkma sapna ir kas <[i 
ateiteje stosis. Su priedu <[ 
planatu ir visokiu burtu. <[ 
Knyga in minksztos po- ![ 
pieros virszeliuose. :: :: ! [ j 

Tiktai,. . . $1.00 į 

Pinigai reikia siusti su ;

užsakymu: Į

s'

Saule Publishing Co., i
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Į»!

Lietuviai vienam mieste 
Pennsylvanijoje, 

Kada jie susikuopina, 
Tai tankiause ėdasi 

ir peszasi. 
Neseniai keli muszesi,

O kitas insimaisze,
Kad juos sutaikyti, 

Ir apmalszyai.
Mat, pats nuo ju in

• kaili gavo, 
Ka tik nuo ju

iszsigavo, 
Namo parbėgtas paežiai

apsakė,
O jo bobele paszokus 

sako:
Asz nueisiu viską 

padarysiu,
Ir- žandus del j u 

isztviszkysiu.
Teisybe bobele tarė 

ir nuėjo, 
Bet nieko nelaimėjo.

Keliolika kumszcziu už 
tai apturėjo.

Geriause tegul bobos 
nekisza uosi,

Kur vyrai muszasi.
* * *

Miczigane visokiu 
randasi Lietuviu, 

Isz Amerikos visu 
szaliu, 

O ir tamsuneliu yra , 
invales, 

Tiejei tūnoti ten 
sau gales, 

Ba tai ne musu 
kaino, 

Tiktai kitokį, 
Ten randasi ne 

viena pora, 
Persiskyria gyvena pagal 

savo norą.
Yra ir davadnu vyru,
Ir labai geru žmonių, 

Bet ka daryt,
Jeigu visi geri butu, 
Tai ant ko nieksza 

žmogų pažytu?* * *
Girtavimas tai jau 

ne kas,
Nes pažinojau viena 

vyra,
Labai žmogų gera, 
Buvo tai žmogelis 

darbszius,
Vedas, turi paezia 

ir vaikus.
Kol da dirbo sunkiai, 

Viskas buvo gerai.
Bet, kada lengvesni 

darba gavo,
Tai vyrelis atsigavo, 

Pradėjo po urvas 
valkiotis,

Ir su autobiliais 
trankytis,

Pasileido kaip kažka, 
Dabar žmogelis stojosi 

niekszas!

žmona. Bet toji su paprastu jai 
malonumu, patardavo jam del į 
santaikos nusileisti dukterei. 
Tokiu budu Albos vėl liuesai 
kerejosi anksztai supintas tink
las visokeriopu mažu ir dideliu 
klaidu. Bet szios paskutines ne-i v j 
užslopino Albos szirdyje zydi- 
nio pasigailėjimo ir gerumo, o 
teiposgi ankstyvo ir stebetino 
del jos metu supratimo žmonių! 
skurdo.

Kuomet Alba pamate kad tė
vas užtektinai ja atsidžiaugė,! 
ji tarė jam:

— Tete, asz turiu pas tave' 
reikalą.

Bet kaip sykis, in ta laika 
duryse valgomojo kambario 
pasirodė tarnaite ir pranesze, 
kad senjoras Boleti, garsus ir 
žinomas advokatas, didelis 
Macci’o draugas nori matyti 
ji ant keliu minueziu.

Sveczia invede in gretini su 
valgomuoju kambarį, teiposgi 
ten inejo ir senjoras Macci. O 
jo duktė, terp kitu ydų, esan
ti ir labai žingeidi, .priėjo prie 
uždengtu duriu, kad dažinoti, 
kame dalykas. Bet kalba ji 
girdėjo tik vietomis.

Ant pirmu advokato žodžiu, 
kuriuos jis prakalbėjo papras
tai, linksmu balsu, Macci atsa-

gailejimo.
— Jis sziandien meldžia pa

sigailėjimo, kad rytoj pradėti 
da arszesne kova priesz mane. 
Susimildamas, nekalbėk apie 
tai, asz neperkeisiu savo nuta-i 
rimo.

— Tai paskutinis tavo žo
dis ?

— Man labai nesmagu, kad: 
tu ta dalyka teip arti prie szir- 
clies priimi. Bet tai mano pas
kutinis žodis.

— Žinai, pasakė advokatas 
kreipdamasis prie duru, po tei
sybei asz tave skaieziau ne tik J 
geresniu, bet ir protingesniu ir 
mažiau puikesniu. Lai buna ta- 
vaip, ir lai tau būna gerai. Per
duok dukterei sztai szita bukie
tą ir visus pasveikink.

V ♦♦♦ v

Senjor Macci sugryžo in val
gomąja su apsiniaukusiu veidu 
ir perdavė Albai geliu bukietą.

— Tete, tarė jam duktė 
tvirtu balsu, priimk vėl in 
dirbtuve ta žmogų!

— Ne, sausai atsake tėvas. 
Bet jis tuoj pasigailėjo savo 
žiaurumo ir minksztu balsu 
pridūrė: Pakalbėkim apie ka 
kita, mano Albina. Tu sakei, 
kad turi prie manes reikalą?

— Tai buvo tas reikalas,
ke visiszkai kitokiu.

— Labai gailiuosi, bet jo
kiu bildu negaliu!

— Palauk, atsake jam jo1 
draugas, negaliu-gi asz padary-l 
ti nesmaguma gerbiamam pir
mininkui “Amatininku Drau-! 
gijos,” kurio tas vargszas dar
bininkas prasze pasirūpinti 
apie ji. Galu gale, jis puikus-gi 
darbininkas: Iszbuvo du metu 
tavo dirbtuvėje ir ne karta ne
privedė prie to, kad tu ant jo 
skųst umesi.

Vienok senjor Macci vėl at
kartojo savo “ne” aiszkinda-l 
mas atsisakymo priežastis; bet 
mergaite neiszgirdo ju.

Tuomet advokatas užsipuolei 
da labiau.

— Gerai, jis tarė, bet pa
galvok apie tai, kad jis jau sze-j 
szi menesiai kaip be darbo ir 
kad, kreipdamasis prie tavęs 
priimti ji, jis tuom paežiu pri- 
sipažysta prie savo kaltes, jei
gu jis jau yra kaltu. Pagalvok 
ir apie tai, kad jis turi szeimy
na ir kad jie visi badauja!

Bet Macci vis atsake, aisz- 
kindamas priežastis. Reikia gi 
parodyt pavyzdi .Labai jis no
rėtu iszpildyti draugo meldi
mą, bet negali ir net neturi ta 
daryti.

— Jie norėjo kovoti su ma-j 
nim, tarė užbaigdamas Macci,. 
jis ir likusieji nariai jo szaikos,! 
bet pralosze. Tas blogiau del ju.! 
Asz teip elgiuosi, kaip ir jie: 
naudodamasis prieszais juos! 
ginklu, koksai man po rankai 
pateko.

— Bet tu-gi kovoji su žino-: 
gum, kurisai. ginklą jau nume-j 
te, atsake Baloti, tu kovoji su Į 
apgalėtu, kursai meldžia pasi-|

kuri tau pasakiau.
— Kaip tai, nusistebėjo tė

vas, sustodamas viduryj valgo
mojo.

— Teip, atsake mergaite, 
ir pamaželi užsidegdama, tese; 
Taigi ta ir norėjau melsti taveš. 
Marija Czincano, to darbinin
ko duktė, mano mokykloje 
drauge, sziandien ryta ji melde 
manes papraszyti to nuo tavęs. 
Ji tarė man: “Sziandien pas ta
vo tęva ateis advokatas Boleti, 
kad teipogi papraszyti tavo te- ; 
vo. Asz-gi‘meldžiu tavęs, per
tikrink savo tęva, ‘kad jis vėl 
priimtu mano tęva atgal in 
dirbtuve. Mes badaujame!” 
Marija man padovanojo szita 
raudona kvietka. Asz prižadė
jau iszpildyti jos meldimą. Ne- 
gali-gi tu, tete; atsakyti mano 
dienoje gimimo!

Ir mergaite apsikabino tėvo 
kakla.

— Tu prižadėjai draugei 
papraszyti manes, tare Albos 
tėvas rimtai, ir todėl, kad tu 
turi gera szirdi, asz tavęs už tai 
nebaru. Bet asz negaliu iszpil
dyti tavo praszymo.

— Kodel-gi ?
— Nėra kam aiszkyti tau 

delko, kad tu nesuprasi tu prie- 
žaseziu.

— Asz jas puikiai supran
tu. Tu senjorui Boleti iszaiszki- 
nai delko. Bet tai visiszkai ne- 
pertikrinanezios priežasties. O 
paskui. Ar-gi galima, kad asz 
pasakycziau draugei, kad tu 
staiga man atsakei? Pagalios, 
asz da sziandien turiu paraszy- 
ti ant temos, kaip gailestingas 
turtuolis gelbsti nuo skurdo 
vargszo szeimyna. Kaip asz su
rinksiu tam man reikalingas

mintis? O žinok ta, kad Czin
cano szeimyna yra.baisiam var-, 
ge! Ak, dabar asz viską supran- ■ 
tu! Jau menesis, kaip asz matau i 
kad Marija Czincano persikei-į 
te sumenkėjo. Dievas žino, ka 
ji valgo. Gal but ji gyva tik 
viena juoda duona. Ji dabar 
pradėjo blogai mokytis ir atei
na in mokykla su raudonomis 
akimis. Ar nori tete, kad asz j . I 
jai pasakycziau kad tu nori, 
kad jiedsz bado numirtu?

— Asz visiszkai to nenoriu, 
piktai atsake Senjoras Macci! 
Užtenka! Einam pietuoti.

— Ka daryt? Apreiszke 
mergaite, jeigu Marija neturi 
ka valgyti, nevalgysiu ir asz!

— Alba, asz tave nubausiu.
— Bausk!
Senjoras Macci sukryžiavojo 

rankas ant krutinės ir atsįkrei- 
pe in paezia, kuri ežia pat sėdė
jo ir szypsoclamasl klausė kal
bos tėvo su duktere.

— Žinai ka pati, szita, sztai 
mergaite pereina visas rybas: 
Ar girdėjo kas kuomet apie pa- X 
naszu drąsumą?

Ir vėl atsigryžes prie duk
ters tėvas tese: •

Ir kok—ios tavo pareigos! 
kas link to galvažudžio, kursai, 
apleido mane paežiam karszta- 
me laike ir kursai dabar, vargo 
davestas, siūlo man darba, vi
siszkai man nereikalinga ?

Paskui Senjor Macci vėl at
sikreipė in paezia:

— Insivaizdyk sau, kad tai 
yra tas pats, kursai pereita me-; 
ta šukele priesz mane deszimti 
savo draugu. Viską jie renge 
patyka ir surengė ka tai pana- 
szu iii draugove. Paskui viena 
gražia diena jie atsitraukė isz 
namo dirbtuves, ir da kaip: jie 
nuėjo pas nuolatinius mano kli- 
jentus (kito globoti pasidavus 
ypatus) siūlydami savo patar
navimus, privertė kalbėt apie 
save laikraszczius. Už metu,su
prantama, jie visi subankruti- 
jo, pabaigė pinigus, nežinau 
kokiu budu del ju surinktus. Ir 
asz turiu priimti in savo dirb
tuve ju vada, kad tuomi pada
ryti smagumą advokatui Bole
ti, tam karsztam apgynėjui vi
su tinginiu ir pleperiu?!

Ir vėl atsikreipęs in dukterį, 
jis pridūrė:

— Tariant, ne žodžio dau
giau apie Czincano, ne szian
dien, ne rytoj, ne abelnai kuo
met nors. Girdi? Kitaip visai 
bus blogai. O dabar eik pietuot, 
Sinjorina! ♦♦♦

Jie sėdo už stalo. Mergaite 
neparagavo veik ne vieno val
gio! Tėvas nutaręs nenusileisti, 
nudavė buk nematąs to. Senei 
jau laikas parodyti tvirtuma, 
jeigu jis nenori tapti žaisluį 
rankose tos iszdykusios mer- 
giszczios. Senjor Macci valgė: 
tylėdamas. Bet matydamas, 
kad laike visu pietų Alba nieko 
nevalgo, nepaisant ant motinos 
meldimu, jo piktumas apsikei-

Arbuzu Karaliene

Asztuoniolikos metu kole- 
giste, Arizona Valstijos Ko
legijoje, Mary Ann Davis, 
buvo iszrinkta kaipo “Arbu
zu Vajaus Karaliene,” Glen
dale mieste, Arizona valsti
joje. Ji ežia besiszypsodama 
laiko maža dalele tu savo 
valstijos arbuzu kurie yra 
verti apie penkis milijonus 
doleriu.

se, laukdamas minuta už minu
tes, ar neiszgirs artinantis 
dukters žingsnius. Jis lauke, 
ar ji neateis atsisVeikinti su 
juom ir palinkę! jam laba nak- 
ti, kaip tai darydavo kas va- 
kara. Ir vėl savo jis tikėjosi, 
kad toj valandoj meilumo, kuo- 
mea viskas susilygina tarp tė
vo ir vaiku, Alba persipraszys 
ji.

Isztikruju, už pusvalandžio 
jis tamsumoj iszgirdo jos žings
nius. Senjor Macci iszsitiese; 
tartum parodyti norėdamas, 
kad da jis tuojaus nedovanos. 
Bet jam isz karto prisiėjo nusi
leisti kuomet jis iszgirdo, kad 
dukters žingsniai, vietoj to, 
kad būti nedrąsiais, kaip jis ti
kėjosi,, skamba tvirtai ir nutar
tai. Kuomet iszvydo prieszais 
save puikia dukters stovyla, jis 
kuo neszoko, kad jo apkabinti 
ir priglausti prie savo krutinės, 
bet susilaikė.

Alba szaltai tarė:
— Laba nakti tete.
— Tu nieko daugiau netir
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te neramumu. Vieszpatie Die
ve! Lyg tyczia tokioj dienoj, 
kuria jis vaidino sau tokia 
linksma busiana! Pereita meta 
tokioj dienoj laike pieta atmin
davo visokius nekaltus dukters 
szposus, jos pirma kudikis'zka 
cziulbejima, visokius iszmin-į 
tingus žodžius, pirmas pergales! 
jos grožybes, kurios privertė 
drėbėt isz pasididžiavimo te-i 
viszka senjoro Macci szirdi.! 
Diena Albos gimimo visuomet! 
jam būdavo szvente. O dabar 
jis turi žiūrėt, kaip ji badauja, 
supykus ir nuliūdus.

Ir jis pats turi ryti užnuody
ta del jo valgi su szirdžia pilna' 

į piktumo. Jis paslapczia žiurėjo'

ia dukterį veik nedrąsiai, todėl 
kad jam buvo žinomas jos be
galinis užsispyrimas. Ji galėjo, 
jei tik norėjo, iszbuti visa s'an- 
vaite ant vienos sausos duonos, 
galėjo priverst ji perkest pek- 
liszkas kanezias, rizikuodama 
užtraukti ant saves liga. Vi
soms spėkoms stengėsi sustip
rėt savo nutarime ir kreipė aki 
in iszbalusi veiduką, apsiausta 
juodais plaukais, idant pripras
ti prie pasiprieszinimo, kuria
me jis turi būti nors kelias die
nas, kad sugražinti sau silps- 
tanezia teviszka valdžia.

Pietus pasibaigė teip, kaip ir j 
prasidėjo liūdnai. Tuojaus po 
pietų tėvas nuėjo in savo kam
barį tvirtais žingsniais.

Buvo Ketvergas ir kad duk
tė po pietų nuėjo in mokykla, 
tai sėdosi raszyti užduota dar- 
ba ant temos apie gailestinga 
turtuoli ir varginga szeimyna. 
Vakariene praslinko teip pat 
liūdnai, kaip ir pietus. Mergai
te vos-vos nurijo kelis salotu 
lapelius ir duonos kąsneli ir sė
dėjo prie stalo tylinti ir nuliū
dus.

Bėt sztai senjor Macci pamė
tė kantrybe ir riktelėjo in pa
ezia.

— Atgyk-gi nors syki. 
Kaip tu gali ta daleisti? Ar tu 
nieko neturi pasakyti tai nege
rai mergiszcziai, kuri tyczia 
nieko nevalgo, .kad tęva kanky- 
ti?

— O Dieve mano! Ramiai 
atsake senjora Macci. Tu pats 
gana gerai žinai kad mus duk
terį nepertikrins ne perkalbe- 
jimai, ne meldimai. Ir vel-gi, 
po teisybei, ji parodo tik gera 
szirdi. Iszpildyk jos meldimą ir 
viskas užsibaigs! Man rodos, 
tas bus iszmintingiausiu iszeji- 
mu.

Senjor Macci nuo kreses pa- 
szoko.

.—■ Stacziai stebėtina! Mo
tina da mažiau protingesne ne
gu duktė? Ar-gi tu nesupranti, 
kad asz priimsiu ta Czincano! 
tai man reiks priimti ir jo visus 
draugus? Butu tai didžiausia 
beprotyste visu akyse ir tokiu 
mano silpnumo darodymu, kad 
susilpnintu mano valdžia dirb
tuvėj. Nejaugi tu nieko tuose 
dalykuose nesupranti? Taigi, 
anot tavęs, asz neteisus? Nėra 
ka sakyti, puiku suraminimą 
duoda man mano szeimyna!

Ir metes peili ant stalo nu
ėjo in savo kambarį, kur pa- 
tamsej sėdėjo suerzintas ir su
pykęs. Bet jis atydžiai klausė-i

ri man pasakyti? Užklausė još 
tėvas.

Mergaite valandėlė paabejo
jus tarė:

— Priimk atgal in dirbtu
ve Czincano.

— Vėl! Suriko senjor Mac
ci, paszokes. Ne, to tai jau per
daug! Ne už jokius pinigus, 
girdi! Badauk kad ir menesi. 
Eik gulti!

— BUS DAUGIAU —

Gerai Iszsiteisino
Sudžia — Mes turime ran

koje davada, jog per metus 
buvai be jokio užsiėmimo. 
Tai pasakyk man, nuo ko gy
venai per ta laika?

Vagis — Na žinoma, jog 
nuo valgio ir gėrimo!

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka
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Žinios Vietines Smutnas Bernelis

— Gerai žinomas musu tau-j 
tietis, ponas Andrius Rėklaitis,' 
nuo 206 W. Centre uly., turėjo, 
operacija Locust M t. ligonbute 
Shenadoryje.

' —- Subatoj pripuola Szv. 
Zefirino. Taipgi ta diena 1920 
metuose Amerikos Konstitucija 
buvo permainyta ir nuo szios 
dienos moterys ir merginos ga
lėjo balsuoti.

—- Utarninke, Rugp. (Aug.). 
29-ta diena, 6:15 valanda ryte, 
iszvažios in Philadelphia, Pa., 
del daktariszko peržiūrėjimo 
68 vyrukai, kurie jie likos pa- 
szaukti del kariszkos tarnys- 
tos. Žemiau paduodame var
dus tuju kurie apleis isz musu 
distrikte:

Mahanoy City — Jos. B. To- 
malonis, Geo. Cheslock, Leon
ard G. Dower, Steven Gnall, 
Jos. McNamara, Harry R. Sha
ner, Francis Ed. Dreher, Wil
bur W. Linkchorst, John J. 
Giesen, Richard J. Sheehan, W. 
C. Hall, Wm. T. Jenkins, Geo. 
A.. Centek, Jos. G. Whitecava- 
ge, Thomas J. Nolan, Michael 
J. Kasko, Louis D. Walchak, 
Geo. Ed. Zimmerman, Thomas 
J. Krevis ir Charles A. Elliott.

Isz Morea—Henry Sagan.
Isz Frackville — Arthur M. 

Teneholz, Bernard Ed. Lapa- 
chinsky, Robert L. Koncsler, 
Jos. S. Cudding, Howard Ca
ton, Wm. G. Rhoades, Stephen 
Dura, Michael M. Marhon, Paul 
Malinchok, Michael R. DeHock, 
Jos. F. Huth, John Sedar, And. 
Chriil ir Norman Bretz.

Girardville — Wm. George, 
Francis M. Pompalis, Ed. J. 
Haughney, John Jos. Mulligan, 
Leonard A. Morris, Ed. T. Ke- 
tusky, John A. Vabolis, Jos. St. 
Kozel ir John J. Burns.

Ashland — Jos. Ed. Lally, 
John Horvath, Harry L. Nat- 
schke, Jr., Frederick G. Kess
ler, Cornelius V. McFadden, 
Daniel F. Renner, Raymond P. 
Staudenmeier, Emlem Blesher 
Whipple.

Ashland, R.F.D. 1 — Ralph 
C. Waifgang.

Gordon — Chas. H. Constan
tine.

Lavelle — Leon L. Schlorff, 
Raymond E. Carl, Frederick H. 
Reichwein.

New Philadelphia — Geo. V. 
Matalavaige ir Alb. J. Dauksis.

Middleport — John J. Kosh- 
nick, John Francis Gallagher.

Cumbola—James R. Carri
gan ir Donald O. Ney.

Connerton — Harvey Harlen 
Shoup.

Shenandoah — Leo J. Fry.
Locust Dale — Edward F. 

Kessler.
Pottsville, R.F.D. — Michael 

Anthony.
— Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola trylikta Nedelia po 
Sekminių. Ir ta diena Szv. Juo
zapo Kalo; Taipgi ta diena 
1946 metuose Rusija susikirto 
su Australija Paryžiaus Kon
ferencijoje.

■—< Panedelyje Szvento Au
gustino.

— Utarninke pripuola Szv. 
Jono Krik. Nuk. Gal. Ir ta die
na: 1506 metuose Lietuviai per
galėjo Totorius ties Cipra; 1946 
m., keturiu didžiųjų Tautu Mi
nisterial susirinko Paryžiuje, 
bet visai nieko nenuveike.

— Musu skaitytojai pons- 
tva Pranai Lavinskai isz 
Brooklyn, N. Y., ana diena lan
kėsi mieste pas pažinstamus, ir

i

Nereikia nei kalendoriaus 
suprasti, kad atostogų, vaka- 
ciju dienos jau suskaitytos, 
ir kad mokslo metai jau pra
sidės. Szitai, mažas berniu
kas, pasidėjęs visas savo 
mokslo knygas ant slenks- 
czio smutnai laukia kol mo
kyklos durys atsidarys ir ka
da jam vėl reikes mokslo 
suolas trinti. Jo draugas, 
szunytis stengiasi ji sura
minti, bet berniukas to savo 
anų dienu draugo rodos vi
sai nei nemato.

Sziais metais daug dau
giau vaiku stos in pradines 
mokyklas.

Mokyklų virszininkai sako 
kad dabar beveik visur yra 
per mažai mokytoju. O da
bar kai karas siauezia Korė
joje, ir kai atsidarys karisz- 
ki fabrikai, tai dar mažiau 
rasis mokytoju, nes daug j u 
stos in tokius fabrikus, kur 
jie kelis sykius daugiau už
dirba negu mokyklose.

atgal. Kitados gyveno Maha- |>( SM()(;E MERGE 
nojuje. Paliko dideliame nu
liūdime : .savo paczia T eresa;
keturis sūnūs: Vitali, Vaslova 
Juozą mieste ir Adolfą, isz Rea
ding; dvi dukterys: Konstanci
ja, pati Amos Milligan, isz Shil
lington ir Ona, pati James Cun
ningham, kur ji yra mokytoja 
del West Mahanoy Township 
High School, taipgi keletą anū
kus. Laidojo Ketverge, su Szv.

NA IR POLICIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dinolas Mindszenty prisipažino 
kad jis buvo kaltas, kai teisėjai 
jam parode tiek daug ji inta- 
rianeziu žinių, ir kai Vengrijos 

' Vyskupai ji ragino ir jam pata
rė susitaikinti su valdžia. Taip' 

- - ■ ta teisme buvo, bet niekas nežino 
žmogų prie visko prisipažinti, kas priesz teismą kalėjime at
mes nežinome, bet galime inspe- sitiko.

Bet kas ten kaltas ar nekal- 
Teismas tik tada prasideda, tas, kur randasi teisybe, viso

KOMUNISTISZKAS 
TEISMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

priverczia ar prikalbinare ir baliavuojo. Paskui tie vy
rai pradėjo meilikautis ir ja ki
binti. Ji nepasidavė ir paskui 
iszszoko isz ju automobiliaus, ti. 
bet ji jau buvo be sukneles ir be 
kitu nepaminetinu moteriszku kaį policija teisėjams pristato svieto žmones žino kad tas

giszkus perspėjimus, bet 
sprogstanezias bombas.

Visuose tuose miestuose ran
dasi Komunistu kariszki fabri
kai, kuriuos Amerikiecziai yra 
jau pasirenge susprogdinti, bet 

I Amerikiecziai nenori nekaltu 
žmonių iszžudyti, ir už tai juos 
isz anksto perspėja.

MOKYTOJU ALGOS
Misziomis, Apreiszkimo P. M. drabužiu. Ji sako kad ji norėjo gana tokįu žinių, kurios tikrai teismas nejieszkojo ir nepaisė 

suaresztuota žmogų pa- nei teisybes, nei teisingumo. Tu 
teisėju darbas buvo pasmerkti 
Kardinola Mindszenty, ir jie 
savo ta darba labai gerai atli
ko.

Musu Komunistėliai daug ko 
ežia galėtu pasimokinti, jeigu 
jie prilygintu toki palszyva 
teismą prie Amerikos teismo, 
kur ir raudonskuriai yra laiko
mi kaipo žmones, ir kur žmogus 
yra nekaltas, kol teismas visa 
klausima isztiria, ir intartas 
žmogus turi proga pasiaiszkin- 
ti ar iszsiteisinti. Geras prilygi
nimas dabar yrs tarp tu Komu-

bažny ežioje
ryte ir palaidotas in Szvento 
Juozapo parapijos kapines Ma- 
hanojuje. Amžina Atilsi!

Grahorius Liudvikas Tras- 
kauskas laidojo.

, devinta valanda pagelbos ir žinojo kad pagelba

Coaldale, Pa. — Mainieriu

greieziausia pribus jeigu ji ug
niagesius pasiszauks. Taip ir 
padare.

Bet ji sako kai ji pamate tiek 
daug vyru atsiskubinant, ji su
sisarmatijo savo pliku nuogu
mu, pamate ta ledinio troka ir

bosas Prezidentas John L. Le
wis, Vice-Prezidentas Thomas 
Kennedy, dalyvaus 
Diena—-Labor Day” 
kuris invyks Panedelyje, Rug-Į 
sėjo (Sept.) 4-ta diena, ir bus 
laikomas Coaldale High School 
Field lauko. Taipgi kiti unijis-l 
tai dalyvaus: Peter Flyzik, Mi- 
chale Kosik, Paul McNelis, Jo- 
seph Kerszitski, David J. Ste
vens, Mart Brennan, taipgi 
miesto 'bordžesas.

inszoko.
t t Ji turės szita savo pasaka pa

pasakoti teisėjui isz ryto, o per 
piogiame nap.tį jį buvo patupdinta in ka- 
- - •_ . - Įėjima, kur ji gales atvesti.

REIKIA SLAUGIU

ta 
smerks.

Tikriausias priparodinimas 
kad žmogus yra kaltas, yra tai, 
kad jis yra patrauktas in teis
mą. Valdžia jau isz anksto nu
taria, kad tas žmogus yra kal
tas, ir už tai beveik visados tas 
teismas randa intarta žmogų 
kaltu. Tai matyti, kad teismo 
darbas yra ne isztirti, ne teisin
gumo jieszkoti, bet tiktai pa
smerkti.

Penki teisėjai teise ar pa
smerkė Kardinola Mindszenty. 
Tik vienas isz tu teisėju turėjo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nors kokio patyrimo tokiam nistu kurie intarti ir teisia'
Slaugiu Trumpa If darbui.

Trūksta Ligoninėse
mi New York mieste, ir Kardi
nolo Mindszenty, kuris papuo
lė in Komunistiszko teismo na
gus,

prie tos progos atlankė “Sau
les” redakcija. Taipgi atlankė 
savo szvogeri Joną Bakszy isz 
Girardvilles ir broli Kazimie
ra.Lavinska isz New Philadel- 
phijos. Pons. Lavinskai ir .szei- 
myna kitados gyveno Girard- 
viileje, bet apie trisdcszimts 
metu atgal apsigyveno Brook- 
lyne. Acziu už atsilankyma.

Ellendale, Delaware. — Tris-, 
deszimts vieno meto 
Clifton C. Moore, isz Lynch’s 
Heights, netoli nuo Milford, bu
vo užmusztas, kai jo automobi-' 
liūs susimusze su dideliu troku 
netoli nuo Ellendale. Valstijos 
policijantai sako kad jo auto
mobilius staeziai isz pryszakio 
susimusze su tuo dideliu tusz- 
cziu troku, Troko draiverys 
Paul T. Whaley visai nebuvo 
nei nesužeistas.

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves a. a. Juozo Dudio, Jr., nuo 
158 Swatara uly., Shenandoah 
Heights, kur jis pasimirė perei
ta Petnyczia, Ashland ligonbu- 
te, invyko Utarninke su apiego- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje, 
devinta valanda ryte, ir palai
dotas in parapijos kapines. 
Graboriai Oravitz laidojo.

Girardville, Pa. — Sekantie
ji iszeme laisnius del apsivedi- 
mo: Panele Ona J. Bernotas, 
336 N. Second uly., ir George M. 
Borzek, 309 S. Broad Mt. Avė., 
Frackville.

Frackville, Pa. — Nedelioj, 
pirma valanda p. p., Apreisz- 
kimo P. M. 'bažnyczioje, Kuni
gas S. J. Norbutas suriszo maz
gu moterystes, panele Adelina 
M. Grabauskiute, duktė ponios 
Katarinos Grabauskienės, nuo 
133 N. Second uly., ir Vinca. J. 
Šanku, nuo 820 Jefferson uly., 
Willington, Del., .sūnūs ponios 
Onos Sticklerienes isz Fountain 
Springs. Svotai 'buvo: Agniesz
ka Grabauskiute ir Walter 
Swingle. Vestuves atsibuvo 
133 N. Second uly. Jaunave
džiai apsigyvens Wellington, 
Del

— Senas “Saules” skaity
tojas, Vincas Grabauskas, sa- 
liuninkas nuo 230 So. Wylam 
uly., numirė Panedelyje, 12:30 
valanda popieti! Ashland ligon- 
bute. Velionis sirgo per visa 
meta. Ginies Lietuvoje, atvy
ko in. Amerika daugelis metu

Belvidere, New Jersey. — 
Penkiolikos metu amžiaus mer
gaite Brenda M. Rymon, isz 
Vasziingtono, buvo užmuszta 
kai jos dėdės automobilius atsi- 
musze in medi szalia Ilope- 
Bridgeville vieszkelio. Jos dė
dė Harry Rymon buvo nuvesz- 
tas in Warren ligonine, in Phil- 
li'sburg. Jis visai mažai buvo 
sužeistas, nors mergaite buvo 
ant sykio užmuszta. Jiedu gry- 
žo isz Blairstown, kai nelaime 
atsitiko.

NEPASITENKINIMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atsisako savo pilietybes, iszsi- 
žada savo kraszto ir nori pasi
likti Vokietijoje. Jis sako kad 
jis baisiai iszsiilges Amerikos, 
savo tėvu ir pažinstamu, kad jo 
szirdis plyszta kai jis tik pa
misima apie Amerika, bet tuo 
paežiu sykiu jis jauezia kad jo 
likimas randasi Vokietijoje.

Amerikos karo sztabas ji su- 
cziupo ir suaresztavo už tai kad 
jis be jokio pavelinimo atvažia
vo in Vokietija. Jis nuteistas 
asztuonis menesius in kalėjimą.

Sovietu Lakūnas, Leitenan
tas Ilya Muchets teipgi jieszko- 
jo savo likimo, teipgi nebuvo 
patenkintas savo gyvenimu. Jis 
insisedo in savo maža eroplana 
ir tyczia ji sudaužė prie Stock
holm Sodertt&n eroplanams 
vietos. Jis tik tiek pasiaiszkino, 
kad jam insipyko Rusija ir 
Ruskiai ir jis ko naujo jieszko- 
jo-

PHILADELPHIA, PA. — L 
Kai mes keli metai atgal rasze- 

amžiaus, me fcad mums reikia daugiau 
slaugiu, kad per mažai musu 
mergaieziu ir merginu stoja in 
slauges mokslus, dauguma žmo
nių sake kad tik per kara buvo 
tas trukumas ir ta slaugiu sto
ka, už tai kad daug slaugiu bu
vo stojusios in vaiska.

Bet dabar matome kad ne del 
tos priežasties mums trumpa ir 
trūksta slaugiu. Karas jau pa
sibaigė, o slaugiu mums vis rei
kia j u vis trumpa.

Daugiau negu keturios de
szimts tukstaneziu loveliu ligo
ninėse turėjo būti apleistos, 
pernai kai nebuvo gana slaugiu 
ligonius prižiūrėti.

Amerikoje dabar randasi' 
apie szimtas devyni tukstan- 
cziai slaugiu. O mums reikia 
tris ar keturis sykiu daugiau.

Kas ežia reikalinga tai yra 
geresne mokestis toms slau
gėms, kad ir kitos mergaites ir 
merginos panorėtu stoti in ta 
mokslą. Reikia taip pat parū
pinti geresni ir augsztesni in- 
vertinima slauges darbui ir jos 
luomui.

Slauges valandos ilgos, mo
kestis prasta.

O kas dar svarbiau ir skau
džiau yra tai kad slauge, dirb
dama ligoninėje turi per daug 
visokiu bosu ir boseliu. Dakta
rai laiko slauge už paprasta 
tarnaite; slaugiu virszininke 
labai tankiai savo ožius varine- į 
ja ir visas slauges kaip kokia 
moeziaka valdo; instatymai 
slaugiu mokyklose yra isz ma
dos iszeje ir szioms dienoms vi
sai netinka.

Mergina, eidama savo moks
lus kolegijoje turi deszimts sy
kiu daugiau laisves negu moki
ne slauge. Mokine slauge, kaip 
ir pabaigusį savo mokslus slau
ge yra per daug isz visu pusiu 
varžoma, ir už tai tiek mažai 
mergaieziu ir merginu stoja in 
toki mokslą. į

Slauges darbas yra neinver- 
tinamas, geras, augsztas ir to
bulas. Jau beveik laikas kad 
mes imtume jos darba ir pasi
aukojimą nors kiek invertinti.

galeje daug daugiau užsidirbti, 
bet jie neapleido musu mokyk
lų, musu vaiku ir už užbago al
ga dirbo ir sziandien dirba.

Mokytojas, kuris savo gyve
nimą yra paszventes kitus mo
kyti, turi būti aprūpintas se
natvėje. Darbininkai kurie 
daug daugiau uždirba reika
lauja paszelpos senatvėje, tai 
kodėl ne mokytojai?

Kai musu valdininkai supras 
ir invertins mokytojo darba, 
kai mokytojams geresnes algas 
mokes, tai tada mes susilauksi
me ir geresniu mokytoju, nes 
tada daug daugiau musu jauni
mo eis mokytoju mokslus ir 
stos in ta taip svarbu darba, 
mokinti Amerikos jaunomene.

Londono laikraszczio kores
pondentas sako, kad jis tikrai 
negali sakyti kad Kardinolas 
Mindszenty buvo aptrucintas, 
ar kad jis buvo kankinamas, 
bet jis tiek staeziai sako, kad 
Kardinolas iszrode baisiai nu
vargęs, ir savo likimui pasida
vęs.

Kardinolo prisipažinimas 
kad jis kaltas teipgi mums nie
ko nereiszkia, nes tokie prisi
pažinimai yra paprastas daly
kas tokiuose Komunistu teis- ti, neš kai antru kartu musu 
muose. Teisme buvo neužgin- eroplanai tenai grysz, jie pa- ka, tam tankiausia velnias ten- 
czyjamai priparodyti kad Kar- leis ne plakatus ar kokius drau- ka.

PERSPĖJA KORĖJOS
• MIESTUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Iszmintingi Žodeliai
— Su teisingysta visur tik

si; su melagysta niekam nepa
tiksi.

— Tegu kožnas ta už pama- 
ta turi, jog reikia atiduoti, kas 

kuo greieziausiai iszsikrausty- ^am Pr^u^«

virsz deszimts Korėjos miestu 
ir visus perspėjo iisz tu miestu

Katras ilgai paczia ren-

— Kožnas sako: Neverta 
labai rūpintis, o pats negali nuo 
rupesezio susilaikyt.

— Liga kūno isz duszios 
paeina, isz duszios kaip isz 
szaltinio viskas iszeina.

Pirkie
U. S. Bonus

— Boba verke kaip vyras 
numirszta, bet apie antra vyra 
neužmirszta.

HOT 
WATER

JUST the RIGHT 
TEMPERATURE *

Have you investigated the

NEW LOW COSTS

I

It’s available now! water heated 
automatically, efficiently... 
electrically!.. .for as little as If per 
KWH!

Never before has the company 
been able to provide you with this 
superior water heating service for 
so little.

But see for yourself! Visit your

local PP&L office today and have 
the special new low water heating 
rate thoroughly explained. Then 
stop in at your local electrical ap
pliance retailer and arrange to have 
an electric water heater delivered to 
your home immediately. Your re
tailer will be glad to help you choose 
the size best suited for your family's 
needs.

PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT 

COMPANY

RK

AiUTT^AS o 
KIUyWATTH^-

— J eigų ant tuszczio kalbė
si geriau padarysi kaip tylėsi.

— Laime tai kaip garsas 
atsiliepė, bet nuo tavęs pasislė
pęs.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burik« 

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(1

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 2(M 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

^A-B-CELA'^a 
arba pradžia ;> 

SKAITYMO
.. .ir...

RASZYMO

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

MAHANOY CITY, PA.


