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U.S.A. Užėmė Geležinkelius
Isz Amerikos Gen. MacArthur Atsisveikina

AMERIKOS LIGO
NINIS LAIVAS PA

SKANDINTAS

Arti San Francisco
SAN FRANCISCO, CALIF. 

—Ligoninis laivas “Benevo-1; 
lence” nuskendo su 500 žmonių 
kuriu tarpe buvo penkiolika 
Amerikiecziu slaugiu, nursiu. 
Kiek buvo galima sužinoti, tai,

SZAUNA IN LIGO- IZ" ~ « JL 5
NINES TRAUKINI O^OIYlOlQlStS,!

nebuvo nei vieno ligonio ant to 
laivo.

Laivas susimusze miglose su 
Prekybiniu laivu “Mary Luck- 
enbach,” apie keturios mylios 
nuo San Francisco uosto. Daug 
laivu nusiskubino tiems in pa
gelba. ir už dvieju valandų bu
vo paskelbta kad 18 žuvo toje 
nelaimėje, o visi kiti buvo isz- 
gelbeti. Miglos buvo tokios 
tirsztos, kad nebuvo galima nei 
matytis ant paties laivo, kai ta 
nelaime atstiko.

Daugiau negu trisdeszimts 
laivu greitai pribuvo iszgelbeti 
visus ant to laivo. Dar daugiau 
laivu pasuko in ta kraszta, bet 
per radija jiems buvo praneszta 
kad viskas tvarkoje ir kad jie 
nereikalingi.

Tas Prekybinis laivas ‘ ‘ Mary 
Luckenbach” buvo labai su-

Generolas Douglas Mac- ! 
Arthur, kuris buvo apsilan
kęs in Taiwan, ant Formosa 
Salos, kelios dienos atgal, 
ežia iszkilmingai ir labai 
džentelmoniszkai ir bajorisz- Į 
kai atsisveikina su Madame 
Chiang Kai-shek, kai jis pa- 
bueziuoja jos ranka ant Tai
pei lakūnams vietos.

Ka ir apie ka Generolas j 
MacArthur su Chiang Kai- 
sheku pasisznekejo niekas 
nežino, nes nebuvo paskelbta 
laikraszcziuose, bet visi laik- 
rasztininkai spėja ir Chiang 
Kai-shekas pritaria kad Ge
nerolas MacArthuris jam 
prižadėjo paramos ir pagel- i 
bos priesz Komunistus ant 
Formosa Salos.

Visi valdininkai ir diplio- 
matai Vaszingtone užsigina

kad Generolas MacArthuris 
ka jiemdviem prižadėjo, bet 
visi gandai atnesza kad Ge
nerolas MacArthuris Chiang 
Kai-shekui prižadėjo daug 
daugiau negu Kongresas ar 
Senatas dryso prižadėti.

Amerikos valdžios sztabas 
iszleido insakyma Generolui 
MacArthuriui kad, nuo szio 
laiko, jis paliktu dipliomati- 
ja diplomatams ir kad jis 
rūpintųsi tik karo reikalais.

Kaip Kinijoje, taip ir ant 
Formosa Salos randasi labai 
daug tokiu Kiniecziu kurie 
remia Komunistus ir prieszi- 
nasi Chiang Kai-Shekui. Bet 
tokis nusistatymas yra mums 
labai gerai suprantamas, nes 
labai daug Kiniecziu baisiai 
neapkenezia Chiang Kai- 
sheko ir jo palydovu. i

KORĖJOS FRUNTO. —
Prie Samnangjin miestelio, ku
ris randasi Pietinėje Korėjoje, 
Koriecziai sukilėliai paleido 
szeszis szuvius in traukini ku
ris veže sužeistus Amerikie- 
czius nuo karo frunto. Trauki- 
nyys buvo aiszkiai paženklin
tas kaipo ligonines traukinys.

Laikrasztininkai sako kad 
apie szita maža miesteli randa
si daug Koriecziu kurie remia 
Komunistus ir yra savo kraszto 
iszdavikai.

Szuviai niekam nepataike. 
Bet tokis szovimas in ligonini 
traukini, yra prieszingas vi
siems Tautu Sanjungos nusi
statymams kaslink kariszku 
taisyklių.

TRYS VYSKUPAI
SUARESZTUOTI

Negali Atsiimti
Taeju Miestą

Prekybinis Laivas Susimusze Su 
Ligoniniu Laivu Arti San Fran
cisco Uosto, 18 Žuvo; Geležinke
liu Straikos Baigtos; Sovietai 
Pasiunezia 120 Kariszku Tanku 

Korėjos Komunistams
KOMUNISTAI

musztas, bet nenuskendo. Jo 
kapitonas tuoj aus iszmete savo 
inkari ir tenai stovėjo, stengda
mas pagelbeti.

Eroplanai kurie labai greitai 
pribuvo negalėjo pagelbeti, nes 
miglos buvo per tirsztos, bet jie 
paleido deganezias szviesas ant 
tos vietos kad laivams butu 
lengviau surasti ir priplaukti.

Armija tuoj aus paszauke 
daug daktaru, slaugiu ir ligo
niniu automobiliu, kurie pribu
vo prie uosto, ir lauke veszti su 
-žeistuosius in ligonines. ...

KORĖJOS KOMU
NISTAI ATSISAKO

TAEGU MIESTO

taip drąsiai ir vieszai stotu Ko- 
rieeziams in pagelba ir užsi
trauktu visu krasztu rūstybe!

APMUSZE
SENMERGE

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijantai dabar jieszko pe
tingo vyro, kuris insilauže in 
treczio augszto kambarius, kur 
gyvena senmerge.

Katherine Kingston papasa
kojo policijos detektyvui Tho
mas McFarland, kad ji pabudo, 
kai ji iszgirdo kad kas prie jos 
kambario lango. Ji pamate di
deli, petinga vyra virsz savo lo
vos. Jis nusistvere už jos ir jai 
pasakė: “Asz tave užmusziu 
jeigu tu dabar imsi spiegti!”

Kiek buvo galima dažinoti, 
tai tas vagis nieko nepavogė. 
Jis arba iszsigando, ar ko kito

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KORĖJA. — Amerikos ir 
Pietines Korėjos karininkai pa-1 
skelbia kad Komunistai Korie- 
cziai dabar atsisako Taegu 
miesto, prisipažindami, kad jie 
jau negali atsiimti isz Ameri
kiecziu. Pavojus szitam mies
tui isz Komunistu jau praėjo.

Prieszas negales nors per de
szimts ar penkiolika dienu savo 
armijas susitvarykti del kito 
puolimo ant szito miesto. O per 
ta laika Amerikos kariszki ero
planai ir bombnesziai stengsis, 
ji kamuoti ir jo armijas da la
biau suardyti.

Isz Vaszingtono ateina pati
krintos žinios kad Sovietai yra 
pasiuntė szimta dvideszimts 
didžiausiu savo kariszku tanku 
Korėjos Komunistams ant Ko
rėjos. Tankos yra pristatytos 
isz Dairen uosto, kuris yra po 
Sovietu valdžia.

Jeigu szitos žinios yra tikros 
tai tuoj aus bus iszkeltas labai 
svarbus ir pavojingas klausi
mas Tautu Sanjungos posė
džiuose, nes tada jau butu aisz- 
ku, kad “Rusija valdyba remia 
Korėjos Komunistus!” Daug 
karininku ir dipliomatu sako 
kad jie negali tikėti kad Rusija

PHILIPPINAI SIUN-
CZIA GERIAUSIA

ARMIJA
MANILLA. — Philippinu 

valdžia paskelbia kad ji dabar 
pasiunezia savo geriausia armi
ja in Korėja, Amerikiecziams 
in pagelba. Isz Philippinu va
žiuoja geriausi eiliniai karei
viai, visa kompanija geriausiu 
kariszku tanku, visa artilerijos 
kompanija, inžinieriai, Dakta
rai ir susisiekimo žinovai.

Leitenantas Pulkininkas Ma
riano Azurin, sako kad visi tie 
kareiviai iszvažiuos Rugsėjo 
(Sept.) antra diena, ir paskui 
mes apie juos iszgirsime kai 
jie jau petis in peti, stos Ame
rikiecziams in talka ant karo 
lauko.

SUSIEDU
ATSILANKYMAS

BIRMINGHAM, ALA. —Ža
liuose slėniuose, Birmingham 
miesto apylinkėje, viena gražu 
vakara, apie szeszios deszimts 
susiedu Susiedo in savo auto
mobilius ir iszvažiavo kitus su-

(Tasa Ant 4 Puslapio) 1

< VATIKANAS. — Isz Romos 
ateina patikrintos žinios, kad 
dar trys Kataliku Bažnyežios 
Vyskupai yra suaresztuoti Cze- 
koslovakijoje. Czia Komunis- 
tiszka valdžia stengiasi visisz- 
kai panaikinti Kataliku Bažny- 
czia.

Vėliausiu laiku buvo su
aresztuoti Vyskupai Michelle 
Buzalka Bratislavos, Stanislao 
Zela isz Olmutz ir Stefan Josef 
Barnas isz Scepusio.

Priesz juos yra statomi jau 
mums gerai žinomi priekaisz- 
tai, buk kad jie daro ir veda 
suokalbius priesz Komunis- 
tiszka valdžia Čekoslovakijo
je. . >

NORI POLICIJANTU 
ARMIJA

LONDON, ANGLIJA. —
Vakarine Vokietija nori grei
tai susitverti Policijantu Armi
ja, kad galėtu apsiginti nuo Ry
tines Vokietijos Komunistu 
Vokiecziu, kurie jau dabar tu
ri taip vadinama “Žmonių Ar
mija,” kurioje dabar randasi 
daugiau negu penkios deszimts 
tukstaneziu kareiviu.

Vokiecziai sako kad jie neno
ri kad j u krasztas taptų antra 
Korėja.

Vakaru Vokietijos vadas 
Chancellor Konrad Adenauer 
teipgi praszo kad Amerika 
jiems pristatytu mažiausia de-

WASHINGTON, D. C. — Kai tik Ge- 
AT SIK E R T A Įežinkeliu Uni ja paskelbė straikas, tai Ame

rikos Prezidentas Trumanas iszleido Insaky
ma armijai užimti visus geležinkelius ir 
kariszka tvarka juos vesti.

Unijos Vadai' sako, kad jie laimėjo 
dele pergale visiems darbininkams kai 
privertė armija užimti tuos geležinkelius 
visa tvarka viesti.

Straikos turėjo 
Nedėlios vakara ir 
turėjo visa tvarka 

Amerikos dvideszimts septinta £zi() jc Vlsk<lS bllVO 
Visi darbininkai 

paezias algas, kol

Atsiima Miestą Ir Kelis 
Kalnus; Puolasi 

Pietuose
TOKYO, JAPONIJA. — 

Komunistu eiliniai kareiviai su 
kariszku tanku pagelba dabar 
jau nesitraukia nuo Tautu San
jungos, Amerikos kareiviu, bet 
jau ima atsikirsti ir patys pul
tis Pietuose.

Komunistai buvo nore j e

regimenta sunaikinti apie ke
turiolika myliu nuo Taegu 
miesto. Kai jiems czia nepasi- 
seke, jie pasitraukė biski, bet 
dabar jau isz kitu pusiu rengia- jiems nevalia straikuoti! 
si pultis.

Kai treczias menesis prasi-
Unijos

XJlOjX UI 111 V11 ^0X0 • < •

dėjo del szito karo Korėjoje, i rCZluClltUl 
Komunistai beveik ant visu ka- (JflĮjgf
ro frunto pusiu puolasi ant 
Amerikiecziu, o Amerikiecziai prižadėję, 
jau ima laikytis ar net ir atsi
kirsti. * labai

niais

po

di- 
jie 
ir

būti tikrai paskelbtos 
tada armija tikrumoje 

užimti, bet jau Petny- 
sutvarkyta.
dabar turi dirbti už tas 
derybos užsibaigs, bet

Vadai buvo pirmiau prižadėję 
Trumanui kad jie nestraikuos, 

jie užsigina, kad jie buvo taip 
Taikos laiku szitokios striakos

nuskriaudžia tuos kurie turi trauki- 
važiuoti, jos suardo viso kraszto pra- 

ir už tai yra neteisingos, bet jau 
laiku, tokios straikos yra neinmano- 
ir Prezidentas Trumanas labai gerai

Nors Amerikiecziams ne kaip
dar sekasi ant karo frunto, bet niOfiC 
musu kariszki eroplanai ardo , 
ir baisiai daužo Komunistu su- ^“1 
sisiekimus ir visa j u tvarka.

,pa^nka 1S padare kai jis tas straikas uždraudė.
Mes nežinome ir nepaisome kieno czia 

szimts divizijų szarvuotu tan-per tris ar keturias dienas jie jįesa jr Į^as czja skriaudžiamas ar kaltina
mas, bet kivireziai tarp traukiniu kompa-

nelaisve beveik vienbalsiai nu
siskundžia kad jie badauja kad

mos,

ku. Jis teipgi praszo dar kokias 
dvi Amerikos divizijas pasiuns- 
ti in Vokietija del szios žiemos.

Matyti kad Vokiecziu vadai 
nujauezia kad ne viskas tenai 
tvarkoj!

— Katras gaspadorius tan
kiai balavoja,. pas ta szeimyna 
bedavoja.

nieko negauna valgyti.

Vienas Komunistu Koriecziu .. . i *• i i i • • i . < . .
Leitenantas Pulkininkas kuris HIJOS 11 ^CieZinkellU u31 blflinku, joklll bll“ 
pasidavė, pasiaiszkino kad jis cj(1 negali pakirsti musu jiegas ir pastan- 

Kad darbininkai turėtu 
vPUlka tIPi T il,oda duona va^yri <r kad kompanijos po- skraidė, taip iszvaike, kad jis , r j i

savo kareiviu negalėjo susi-1131 tllllUS kl'OUtU, IllGS VlStiek toklU Sttai- 
rinkti.

butu su visu savo pulku pasida
vęs, bet kad Amerikos krintan- gas vesti kara.

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Darbininku unijos dabar 

skubinasi pareikalauti dides
niu algų visiems darbininkams, 
nes visi bijosi kad valdžia už 
trumpo laiko suszaldys algas ir 
insakys kad niekas negali dau
giau reikalauti negu dabar gau
na. Taip buvo per1 ana kara.

mirė kai ji buvo ligoninėje 
laukdama savo ketvirto kūdi
kėlio. Ji dažinojo' apie jo mirti 
kai ji parvažiavo isz ligonines. 
Policijantai sako ar spėja, kad 
kai ji parvažiavo isz ligonines 
ir dažinojo kad jos vyras pasi
mirė, ji tada nutarė visus savo 
vaikuczius nužudyti ir save 
nusižudyti.

Naujas Lietuviu Transportas Svarbus Praneszimas

Pasilinksminimas, kaip žmcr- 
gaust apdrauda, juo senyn, juo 
brangyn. Juo senesnis žmogus, 
juo brangesnis jam pasilinks
minimas.

Nors visi žmones dabar viens 
kito klausia kada tas treczias 
pasaulinis karas prasidės su 
Rusija, beveik visi Užsienio ži
novai ir dipliomatai sako kad 
jie nesitiki kad tokis karas 
ežiais metais prasidės. Jie spė
ja kad už dvejų metu mes gali
me tokio karo susilaukti.

Laivynas dabar visai neisz- 
duoda žinių apie savo laivus, ir 
už tai mes nieko nežinome apie 
visus tuos kariszkus laivus ku
rie dabar yra rengiami ar jau 
ant mariu plaukia. Spėjama 
kad su sziuo pavasariu musu 
Laivynas bus du sykiu didesnis 
ir galingesnis.

Atvyko szie Lietuviai Trem
tiniai: x

~ Aksys: Jonas, in Girardville, 
Pa. — Arendarczikas: Vytau
tas, Brooklyn 2, N. Y.—Augus- 
tis: Kazys, Chicago, Ill. — Bag
donaite, Aldona: Green Spring, 
Ohio. — Banys; Vytautas, Chi
cago, Ill. — Burzdžius: Ona, 
Petras, Nijole, Bronius, Paulius 
ir Alma, Omaha, Nebr. — Da-

_ I

brega: Juozas, Stase, Brockton, j Hampston, N. Y.

Karininkams nepatinka kad 
musu Karo Sztabas ir musu 
laikraszcziai per daug žinių 
skelbia apie musu prieszo armi
jas ir jo vietas. Jie sako kad ka
ro laiku prieszui labai svarbu 
žinoti kiek antras prieszas apie 
ji ir apie jo užimtas vietas žino.

Matyti kad ne viskas tvarko
je Stalino szeimynoje. Stalino 
sūnūs, Leitenantas Generolas 
Vasili Stalinas biški prasiszo- 
ko. Jis buvo paskelbęs didžia 
lakunu paroda. Kremlinas ta 
paroda uždraudė ant rytojaus.

Bulgarijos Komunistu Parti
ja yra pravarius devynios de- 
szimts du tukstancziu nariu isz 
savo partijos, kaipo neisztiki- 
mus Komunistus.

Žmones dabar perkasi ir 
kraunasi in sziepas cukraus, 
kavos ir kito maisto, sakydami 
kad szita syki jie nestovės isz 
kaleinos prie sztoro kelis sva
rus nusipirkti. Kiti rūpinasi 
nusipirkti naujus automobilius 
ar nors naujus guminius ratus, 
“tajerius” savo automobiliams 
pirm negu valdžia visus tuos 
daigtus suvaržys, kaip buvo 
suvaržius per ana kara.

Eina ganai kad Rumunija su 
Bulgarija yra pasirengusios 
prisiraszyti prie Rusijos.

Europos krasztai sako kad 
Amerika turės jiems pasiunsti 
nors kelias pilnas kariszkas di
vizijas kareiviu, pakol tie 
krasztai gales savo armijas su
daryti.

Pabalus ir suliesus po pusan
tro meto tardymo ir Daktaru 
tyrimo del proto ligos, Ponia 
Evelyn C. Roche, trisdeszimts 
trijų metu amžiaus, keturiu 
vaikucziu motina buvo pa
traukta in teismą už savo vai
kucziu nužudinima, Kovo me
nesyje, 1948 metuose, Bostone, 
Mass., vals.

Szita moteriszke, kiek yra 
galima isz jos dažinoti, pasi
skolino automobiliu insivede ir 
insinesze visus keturis, savo 
vaikuczius in ta automobiliu, 
priszriubavo paipa prie auto- 
mobiliaus vamzdžio isz kurio 
dujos eina, paleido inžina, in- 
kiszo tos paipos gala pro Įauga 
in automobiliaus viduri ir atsi
gulė su savo vaikucziais ir lau
ke mirties.

Visi keturi vaikucziai pasi
mirė, užduso; bet ji iszliko gy
va. Vaikucziai buvo: Petras, 
septynių metu; Jonas, penkių 
metu; Mariute, trijų metu; ir 
Katarina trijų nedeliu.

Ponia Roche per deszimts 
metu gyveno su vyru sporti
ninku, su kuriuo ji niekados 
nebuvo szliubo emus. Po tos 
baisios nelaimes ji buvo nu- 
veszta in Worcester State ligo
nine, kur ji atsipeikėjo nuo au
tomobiliaus duju, kurios uždu
sino visus keturis jos vaiku
czius.

Ji buvo suimta ir suaresztuo- 
ta. Daktarai stengiesi ‘isztirti 
ar ji yra pilno proto. Kai visi 

■ jie sutiko kad ji yra. pilno proto 
ir žino ir žinojo ka ji daro, ji 
buvo patupdinta in East Cam
bridge kalėjimą. Ji dabar per 
aszaras ginasi kad ji yra ne
kalta.

Jos vyras su kurio ji nebuvo 
apsiženijus, bet kuris buvo vi
su keturiu vaiku tėvas, pasi-

Mes per daug skaitėme ir per 
daug pasitikėjome ant visokiu 
tu nauju kariszku iszradimu. O 
dabar, kai karas iszkilo Korė
joje, augszcziausi karininkai 
prisipažinsta kad eilinis karei
vis 'su karabinu yra reikalin
giausias.

Korėjoje dar nebuvo nei vie
no tikro susikirtimo, kur armi
ja priesz armija stotu, ir kur 
nuo karo lauko grysztu vienas 
pergalėtojas o kitas nugalėtas. 
Susikirtimu daug buvo ir yra 
kalnuose, pelkese ir miestuose, 
bet tikras karo laukas dar nėra 
nustatytas.

kauskas: Vladislovas, Ona, Au- i 
drone-V., Jurate-E, Brooklyn, 
N. Y. — Pranatiis: Pranas, Ga
briela, Detroit, Mich. — Fran
kus: Aleksandras, Bethlehem, 
Pa. — Puznikas: Kostas, Petro 
nele, Alge-Birute, Donius-K., 
Detroit, Mich. — Racziukaitis: 
Pranas, Elena, Gediminas-J., 
Birute-O., Worcester, Mass. — 
Raczkauskas: Antanas, .East

Raiby s: 
Mass. — Daunys: Stasys, Chi-; Juozas, S. Easton, Mass. — Ric- 
cago, III. — Dieterl.e: Ramute, j keviezius: Stefanija, Chicago,

- Rimkeviczius: Rozalija,, 
Brockton, Mass. — Rudys: Be
nediktas, Chicago, Ill. — Rup
lėnas: Petras, Ursula, Ply
mouth, Mich. — Sabaliauskas: 
Antanas, Rochester, N. Y. — 
Sapkaite; Jone, Joliet, III. — 
Šikšnius: Petras, Julius, Wa
terbury, Conn. — Skowronek: 
Jadvyga, Milladore, Wise. — 
Szirvinskas: Stasys, Chicago, 
Ill. — Spirauskaite: Brone, So
merville, N. J. — Sprindžiukas: 
Zofija Haverhill, Mass. — Sta- 
neviezius: Algirdas, Hartford, 
Conn. — Urbsas: Ričardas, Ona 
Jonas, Elena, S. Boston, Mass. 
— Veiveris: Jonas, Baltimore, 
Aid. — Vieraitis: Mykolas, Ma
rija, Zita, Baltimore, Md. — 
Vilimą viezius: Viktorija, in 
Marshfield, Wise. — Vitkaus
kaite: Marija, Chicago, Ill. — 
Želenka: Antanas, Ona, Water
bury, Conn. — Žibąs’: Vladas, 
Kazimiera, Algirdas, Ozone 
Park, N. Y. — Zulpa: Kazys, 
Chicago, Ill.

— BALF Imigracijos Kom.
Brangus Tautieti! Užėjo ne

ramus laikai. Nejauku musu 
likusiems ligoniams ir sene
liams Europoje. Jusu parama 
jiems nepaprastai reikalinga 
sziuo sunkiu metu. Nepagailėk 
jiems aukos, kuria siusk neati- 
deliodamas sziuo adresu: Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc. 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

—o_, - Dieterle: Ramute, i keviezius: Stefanija,
Norbert, Chicago, Ill. — Dirda:! Hl.
Henrikas, Rochester, N. Y. — 
Garbavojus: Marija, Jonas, in 
Lawrence, Mass. — Gecevich: 
Nikoley, Elizabeth, N. J. — 
Giedraityte: Monica, Webster 
N. Y. — Gopas: Elena, Povilas, 
Aldona, Philadelphia, Pa. — 
Trampaite: Maria, Philadel
phia, Pa. — Grigaliūnas: Mika
lojus, Jadvyga, Aloyzas, Chica
go, Ill. — Igaunis: Wally, Chi
cago, Ill. —Ivoskus: Kazys, 
Amsterdam, N. YT. — Jablons
kis: Vytautas, S. Boston, Mass. 
— Januskeviczius: Petras, El- 
freida, Danute, Sunderland, 
Mass, — Jaraszunas: Kazys, 
Long Branch, N. J. — Jaszai- 
tis: Jonas, Chicago, Ill. — Ja- 
szaitis: Domas, Sofija, Water
bury, Conn. — Joczius: Petras, 
Zelma, Edith, Lena, Erika, De
troit, Mich. — Juodvalkis: Vin
cas, Liuda, Liudvikas, Cleve
land, Ohio. — Kalvaitis: Otto, 
Ane, Hedwig, Willi, Mooers, N. 
Y. — Karosas: Kazys, Margot, 
Maspeth, L. I., N. Y. — Kedai- 
tis: Jonas, Chicago, Ill. — 
Kruopis: Bronius, Hartford, 
Conn. — Lazoraitis: Jonas, 
Chicago, Ill. — Lukaseviczius: 
Stasys, Chicago, Ill. — Maci
jauskas: Stanislava, Jonas, 
Philadelphia, Pa. — Malinaus
kas: Stanislovas, Antigo, Wise.
— Martiszius: Antanas, De
troit, Mich. — Morkūniene: 
Barbara, Ramute, Nijole, Vy
tautas, Chicago, Ill. — Plec-

Little Rock mieste, Arkan
sas valstijoje, Ponia Dorothy 
Tillman policijantams prisipa
žino kad ji inszozve Fred 
Friedburger in koja, bet ji sako 
kad ji dabar negali atsiminti, 
kodėl ji in ji szove. Ji sako kad 
jis jai nieko nebuvo padaręs ir 
kad ji ant jo visai nepyksta.

Pypkes Durnai

Nebijau,
Nebijau asz kardo,

Nors ir ‘kuo asztriausio,

Nebijau asz nuodo,
Nors ir kuo smarkiausio,

Nebijau asz kulku,
Ore lekiancziu,....

Bet bijau liežuviu

Moterų piktu.

SKAITYKIT
A ITT T?”

PLATINKI!!

Susimildami, jeigu iszkeliau 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prismnskite savo se 
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyvenot ir apsistojo!, ne> 
be to, negalime jum siuntinėti 
taikraszczio in nauja vieta 
Daugelis praszo idant permai 
uyt adresa, prisiunczia save 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne 
reikalingas sukimas galvot 
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 laikraszczio ne 
aplaikote. “Saules” Redyste

Pirkie U. S. Bonus

KATALOGAS

žios ir malonios kaip ir tos die
nos, ir už tai dabar tas gražias 
dienas mes vadiname Indijonu 
Vasara.

Kituose krasztuose tos die
nos yra visaip vadinamos.

Anglijoje žmones keliais var
dais ta Bobų Vasara vadina: 
Jeigu tos sziltos dienos buna 
Rugpjuczio (Aug.) menesyje 
tai Szvento Augustino Vasara; 
jeigu Rugsejaus (Sept.) mene
syje, tai Szvento Lukosziaus 
Vasara;jeigu Lapkriczio(Nov.) 
menesyje, tai Szvento Martino 
Vasara.

Velszmonai ir Belgai vadina 
tas dienas Szv. Mykolo Vasara.

Vokiecziai Szvento Galio Va- 
f sara, ar Senu Bobų Vasara. 
Czia irgi negalima pasakyti ai’ 

bar nieko apie ta Bobų Vasara y0kįec2įaį įsz Lietuviu, ar Lie- 
------------------------ tuviai isz Vokiecziu ta Bobų

BOBŲ VASARA
Mes norėjome sužinoti: “Ko

dėl tos sziltos dienos yra vadi
namos Bobų Vasara? Ir už tai 
keliu savo draugu paklausėme, 
bet vieni vienaip, kiti kitaip 
aiszkino. Vieni sako, kad tos 
sziltos dienos yra vadinamos 
Bobų Vasara, už tai, kad kaip 
tik Tuo laiku ūkininkai bulves 
kasa, o ta darba dažniausia mo
terys atlieka. Kiti aiszkino, 
kad tos dienos tokios malonios, 
kaip graži moteriszke. O kiti 
aiszkino, kad tos sziltos rude
nio dienos yra tokios nepasto
vios, kaip moterys.

Bet turime savo skaitytojams f 
prisipažinti, kad mes cfar ir da-

nežinome. Mes butume dėkin
gi, jeigu kas mums paaiszkintu. Vasara pasiskolino.

Keli seniai, su kuriais mes 
pasisznekejome sako, kad ta 
Bobų Vasara gali būti, bet ka
da nuo Rugpuczio (Aug.) me
nesio net iki Sausio (Jan.) ir ji 
gali testis tik kelias dienas, ar 
kelias sanvaite ar net kelis 
menesius.

Czia Amerikoje ta Bobų Va
sara yra vadinama Indijonu 
Vasara. Ir kaip ir isz kur 
Amerikiecziai susirado ta var
dą mes nežinome.

Vieši sako, kad per tas sziltas 
dienas Indijonai szakas ir krū
mus, ir kad tos liepsneles ru
dens vakare buvo tokios gra-

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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, Ražam 
ežius 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 ne-

Bohemijos gyventojai vadina 
Szvento Venceslavo Vasara.

Szvedai, Szventos Brigitos 
Vasara.

Lombardy karalystes žmones 
ir dauguma Italijonu tas dienas 
vadina Szv. Tereses Vasara.

Prancūzai, Szvento Martino 
Vasara.

Matyti kad daugiausia žmo
nių tas gražias dienas paskiria 
kuriam isz Szventuju, rodos, 
szventiemsiems dekavodami už 
tas gražias rudenio dieneles.

— Žvairas, szlubas ir rudas 
tiejei trys svieto brudas.

S
“N 0 V E NA ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiems 
:: Reikalams ::

•35 WEST CENTRE STREET . 
Telefonai 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 
Valdimieras 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 daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
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. 158 Keturios istorijos 
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 kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

Malkiaus, Iszklausyta 
vargszo, Geras Medėjus.

172 Dvi istorijos apie
Sruolis isz Lis-

pacziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

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 
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-1 J

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 
Lletuviszku vaiku. 25c.

No. 176V2 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 
10 c.

No. 197 Graudus
arba Pasibudinimas
mislinimd 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

Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu knygų 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 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. 
HsiU1 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 CO., 

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



‘‘SAULE’* MAHANOY CITY, PA.

Raudonas Kvietkas
(Tasa)

Už valandos, ilgai vai'ksz- 
cziojes po kambari, senjor Mac- Į 
ei su žvake ranko je sustojo j 
prieszais duris Albos kamba
rio. Pridėjęs ausi prie spynos 
skylutes, jis iszgirdo ramu mer
gaites kvepavima; ji miegojo. 
Visgi valandėlė paabejojęs, tė
vas tykiai, tykiai pravėrė duris 
ir, pridengęs ranka szviesa, in- 
ejo ant galu pirsztu in kamba
ri. Mergaite gulėjo augsztie- 
ninka savo lovutėje. Niekuomet 
da ji neatrodė tėvui tokia gra
žia ir kerejanezia. Bet jos vei
dukas su užmerktomis akimis 
da reiszke liūdnumą. Apatine 
jos lupa buvo truputi atkiszta, 
kaip tai pas vaikus buna, kuo
met jie rengiasi verkti. Jos 
kvėpavimas atrodė tėvui pri
slėgtu.

Ir staiga sudrebejes jis pa- 
temijo kad mergaite sukryžia- 
vojo rankas ant krutinės, tar
tum numirus. Jo suerzintai 
vaidintuvei pasirodė, kad mer
gaites nosuke užsirietę ir jos 
veidukas nuo ryto jau sumen
kėjo. Susijudinęs, paėmė jos 
rankas, kad iszskesti jas, ir su 
tarp jos pirsztu raudona, tar- 
iszgaszcziu atszoko, iszvydes 
turn kruvina, deme. Jis aty- 
džiau pažiurėjo ir pažino rau
dona kvietka, kuri jai davė jos 
drauge Czincano.. Tuomet jis 
atsiduso ir užsiman&te. Vargsze 
Alba! Ji galaude prie savo kru
tinės drauges gele. Kas per my
linti szirdis! Ir jis insivaizdino 
ir ta mergaite, kuri, gal but, 
toj paezioj valandoj teiposgi 
miega su prislėgtu kvėpavimu, 
sujudinta arba linksma lukes- 
czia, arba sunkiu prijautimu. 
Bet tuoj atstume nuo saves gai
lesti, pasiruoszusia ji apimti. 
Ir ji vėl paėmė piktumas atsi
minus, kad tie niekszai pasi
naudojo jo dukters gerumu, 
kad pasiekti savo tikslą ir su-j 
ardyt ramuma jo namuose. Tik- Į 
ri galvažudžiai! Vargsze mer
gaite! Ir jis užsimanė isztraukt 
isz jos ranku gele ir instatyt in 
stiklą su vandeniu, kursai sto
vėjo ant jos naktinio staliuko. 
Bet mandagumo jausmas sulai
kė ji. Ir, da karta pažiūrėjęs in 
teip karsztai mylima dukteri, 
jis vėl tykiai, tykiai iszejo isz 
jos kambario ii’ nuėjo gulti. 
Bet jam da vis vaidesi miegan
ti mergaite su ta raudona deme 
ant krutinės, atrodanezia kru
vina žaizda.

❖ ❖ ❖
Ant rytojaus tėvas neinejo 

pas Alba, kaip tai paprastai ta 
darydavo, kad pasisveikinti su 
ja, kuomet ji da gulėjo lovoje. 
Alba nuliūdo, todėl kad tikėjo
si, jo;g su rytmetiniu savo pabu- 
cziavimu tėvas atnesz jai lau
kiama sutikima. Bet ji atsikėlė 
su tvirtu nutarimu tęsti kova 
ir nuė jo in valgykla, kur ja lau
ke kava su pienu. Kaipo ka- 
riszka vėliava, ji pastate ant 
stalo vandens stiklą in kuri bu
vo instatytas raudonas kviet
kas ir atsisėdo prieszais garuo- 
janezia kava, toliau nustūmus 
duona. Isztikruju senjor Macci 
pasirodė palei duris valgomojo, 
sutraukė piktai antakius ir už
trenkė duris. Tuomet Alba su
davė szauksztu in stala ir su
kando apatine lupa. Ji da vis 
tikėjosi, kad tėvas sutiks. Kas i
ryta ji nuskindavo gele ir už- 
kiszdavo in tėvo surdota, kad 

iszeidamas isz namu iszsisesz- 
tu apie ja atminima. Nejaugi 
sziandien jis iszeis be gėlės? 
Turbut, kad teip, nes jau arti
nosi laikas ėjimo in mokykla,

BALTRUVIENE

Brookline mieste merginu 
daug yra, 

Kurios traukia gerai byro 
ir guzute, 

Ir nei nesusiraukia,
Bet pradeda riaugset abiem 

galais,
Net persiima grinezia 

smirdalais.
Vai jus mergeles, 
Kaip tai negražu,

Del jaunu mergeliu tai 
biauru,

Negražu prie baro stovėti, 
Guzute ir alų gerti.

Girdėjau kad vienoj vietoje, 
Viena mergele taip padare, 

Kaip menkute gerai užsigėrė, 
Turėjo tam pleise nakvote. 

Geriau tu mergele pasitaisyk, 
Po urvas nesitrankyk, 

Ypatingai po szokiui ten 
nestovėk, 

Geriaus namo tuoj eik, 
Ba visai susivalkiokie,

Nes jokio vyrelio negausi.
Jeigu da apie tave 

girdesU,
Tai net varda pagarsysiu! 

3$ *
Jau tik tam Ludsvilleje 

kvailysta,
Kur moterėles daugiausia 

paklysta,
Ant žmonių visaip 

užpuldinėja,
Gerus gyventojus apkalbinėja, 

Visiems in akis szokineja, 
Ir visaip iszjuokineja. 
O jeigu da karta toki 

iszgirsiu, 
Tai visom gerai 

užkirsiu, 
Vardus visu užraszysiu, 

O tada kas bus?
Isz to bus didelis riksmas, 

In pagelba policijantus 
paszauksiu!

Visas pravardas jiems 
iszszauksiu,

Pasakysiu kad ne gerios, 
Tokias in lakupa turi but, 

Taip ir padarys,
Jeigu tuo jaus neapsimlszys. 

Jį? *
Apie Skulkillo pedes 

diena, 
Apėmė svaigulys vyruką 

( viena,
Per nakti kur ten ant 

žemes varavo, 
Bet nieko neiszgavo.
Butu gavės kad už 

valandeli palaukes, 
Bet ant giliuko 

iszsipagiriojo, 
Ir namo nuvežliojo. • 

— Tasai kuris dirba yra 
kurstomas per viena velnią, bet 
tas kuris tinginiauja yra kurs
tomas per tūkstanti velniu!

o tėvas da negryžo. Pagalios ji 
turi eiti in savo kambari pasi
imti knygas. Tėvas iszejo isz 
jos kambario jai ten’ineinant. 
Galbūt jis buvo pas ja, kad 
kaip pirmiau, slapta perskaityt 
jos darba ? Tas jai atrodė geru 
ženklu. Ji sukosėjo. Bet tėvas 
nieko nepasake. O kaip ji no
rėjo melsti jo kuonomeiliau- 
siais žodžiais, kad tik jis sutik
tu ii’ kad ji nenueitu in mokyk
la su gėdingu atsakymo jungu 
dvasioj. Bet ji gerai pažinojo 
savo tęva, kad vienatinis bū
das ji pergalėtu, nenumesi 
ginklo ir nenulenkt galvos. Ir ji 
nepasijudino isz vietos. Ji su
rinko savo knygas ir sasuvas ir į 
pastovėjo kelias miliutas da 
laukdama. Bet veltu! Tėvas nu
ėjo, paskutine mergaites viltis 
užgeso.

v v v
Alba nuėjo in mokykla lydi

ma tarnaites su szirdžia pilna \ 
liūdnumo. Ji stengėsi eiti pa
maži ir kas minuta sustodavo, j 
kad nueiti in mokykla vėliau 
kuomet visos drauges jau busi 
susirinkusios ir Marija Czinca-; 
no negales su ja szneket.

Alba galvojo sau patykiai.
“Gal da ji nieko nežino ir 

sutiks mane akimis, pilnomis 
vilties, su geru ir szypsojaneziu 
veidu. Ir kaip asz tuomet galė
siu pasakyt jai liūdna žinia? 
Arba ji jau viską žino, ir jos 
veidas da labiau nublanks, ir 
jos akys bus pilnos aszaru, kaip 
asz iszkesiu ta regini?“

Bet Marija Czincano stojo 
priesz ja ne toj, ne kitokioj isz- 
veizdoj. Inejus in mokykla 
kartu su mokytoja, Alba pama
te Marija ant paprastos vietos, 
pirmam suole ir sutiko jos pa
žiurejima. Kaip baisiai tas pa
žiūrėjimas pervere Albos szir- 
di. Buvo tai pažiūrėjimas pil
nas neapykantos ir paniekini
mo, pažiūrėjimas prieszo, ap
garsinusio kurezia bet begai- 
lestinga. kara. Alba sudrėbėjo, 
bet puikumas paėmė virszu, ir 
kad jai reikėjo praeit pro drau
ge, kad patekt ant savo vietos, 
ji sumažino ėjimą, idant pa
slėpti savo baime. Vienok tas 
padare da blogiau. Kuomet Al
ba ėjo pro Marija Czincano, szi 
paskutine spėjo jai kuždelt:

— Tavo tėvas beszirdis!
Albai atrodė kad ja kas kin

žalu dure in smilkinį, ir ji nu
ėjo ant savo vietos visa nu- 
blankus, nelygiais žingsniais, 
bu akimis migla aptrauktomis.

Prasidėjo mokinimas, bet 
Alba nieko negirdejo. Jos au
syse nenustojo skambėję szvil- 
pianti, tūkstanti kartu atsikar
todami, baisus drauges žodžiai. 
Mergaite kente jausma kartaus 
pasigailėjimo savo tėvo, nusi
žeminimą su piktumu ir gilia 
gailesezia. Laiks in laika ji 
dirstelėdavo in savo priesza. 
Marija sėdėjo in ja užsisukus 
ir Alba pakeistinai jaute tai 
stipriausia kerszta geidimą, tai 

gailesti, matant jos menkus pe- 
czius, ta piloną kakla, gimdanti 
joje minti apie skurdą in kuri 
gramzdino juos jos tėvas. Ir ji 
spaude savo galva ir labai tvir
tai turėjo laikyties, kad neapsi- 
verkt.

Mokytoja, gera szeimynai 
motina, kuri slapta taisė szi ir 
ta isz drabužiu savo penketos 
vaiku, per mėlynus stikliukus 
savo akiniu patemijo nublan
kusi Albos veidą. Ir kad panai
kinti jos liūdnumą, neklausiant 
priežasties, mokytoja pasi- 
sząuke mergaite prie savo sta
lelio perskaityti savo darba isz 
sasiuvos, kaip visuomet dary
davosi, tuom laik, kaip moky
toja temijo skaitymą pagal per- 
raszyta lapeli.

Alba nuėjo nuo savo vietos 
ir užėjo ant mažo paauksztini- 
mo, kur sėdėjo mokytoja. Spė
kos veik ja apleido, kuomet ji 
atsidūrė ten viena, veidu atsi
kreipus in visa mokykla, su 
pravira, sasiuva rankose. Jai 
tas buvo nauja ir sunkesne kan- 
czia garsiai perskaityti, stovint 
vos žingsnis nuo pirmo suole, 
veik priesz paezia Marija Czin
cano, ta nelaiminga raszta, ku
riame buvo iszgirtas geradaris 
senjoras, kursai kilduszingu sa
vo pasielgimu iszgelbejo nuo 
mirties varginga szeimyna, ir 
kuri paskui dekavojo jam ir 
laimino ji. Koks baisus pasity- 
cziojimas!

Alba pradėjo skaityti silpnu 
balsu ir ūkanomis uždengu
sioms jai akis, tartum skaity
dama apkaltinimo akta sau ir 
savo tėvui. Ji neinate, bet jaute 
pikta pažiurejima savo drau
ges, jaute kad perskaiezius jai 
sakini apie pasigailejima ir 
kilduszingnma senjoro, paszai- 
pos nusiszypsojimais kreivina 
Marijos burna, burna kuriai 
Albos tėvas atsakė duoti duo
nos kąsneli.

Pagalios stumiama kokio tai 
liguisto ir kartaus žingeidumo, 
Alba pakele akis nuo sasiuvos 
ir pamate Marijos pažiurejima, 
pamate jos paszaipos nusiszyp- 
sojima. Albos balsas nutruko; 
kraujo banga užliejo jos veidą, 
sasiuva sudrėbėjo jos rankose. 
Bet visgi ji save pergalėjo ir 
vėl pradėjo skaityti vis su la
biau ir labiau blankstancziu 
veidu, vis labiau silpstaneziu 
balsu.

Bet staiga, kuomet ji perver
tė kita lapa, kad perskaityti 
paskutines eilutes, akis mer
gaites sustojo ir pažiurėjo in 
czysta lapa po tiesei, tartum 
apakytos kuom tai netikėtu, 
žvilgancziuJ

— Skaityk-gi toliau, tarė 
mokytoja.

Bet mergaite neskaitė. Jos 
akys sužibėjo, veidas užraudo, 
krutinę alsavo.

Greitai netikėtai, greitu ju
dėjimu ji iszplesze ta lapa ir 
mete Marijai Czincano, kuri, 
nustebus, nustvėrė ji pakeliuj.
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Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
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Nusistebėjus mokytoja žiurėjo 
akis pastaezius. Marija per
skaitė, truputi sėdėjo tartum 
nutirpus, paskui pasirėmė in 
lapa ir apsiverke. Tuomet Alba 
nuszoko nuo paauksztinimo ir 
pabueziavo drauge in galva.

Toji apsikabino ja ir tykiai 
sukuždėjo jai in ausi, krupezio- 
dama:

— Atleisk man.
Ant lapo didėlėmis raidėmis 

pirszeliu buvo paraszyta;
“Pasakyk Marijai Czincano 

kad jos tėvas gali sugryžti in 
dirbtuve ir kad asz džiaugiuosi 
isz to. “

Visa drebanti isz laimes’ir 
dėkingumo, Alba, vos tik pasi
baigė mokslas, teip greit nubė
go namo, kad tarnaite, steneda 
ma, negalėjo suspėti su ja kar
tu. Mergaite vos skambuezio 
nenutraukė, teip drueziai ji ji 
truktelėjo ir iribegus, tartum 
viesulą in valgomaji, puolėsi 
tėvui ant kaklo. Ne žodžio ne
sakydama, ji bueziavo jo veidą 
tokiais audringais bueziavi- 
mais, kad jai' net kvapa užtrau
kė ir akys apsiaszarojo. Tik 
paskui jau ji patemijo malonu 
advokato Boleti veidą, su ku- 
riuom senjor Macci jau pirmiau 
papietavęs rengėsi iszeiti isz 
namu.

— Užtenka, užtenka! Kal
bėjo nudžiugęs tėvas. Tik ne
manyk, kad tavo kaprizai pri
vertė mane perkeist mano nu
tarimą.

O Albos motina, su paprastu 
jai malonumu, szypsodamosi 
pridūrė:

— Padare tai raudonas 
kvietkas, kuri tėvas pamate ta
vo rankose, kuomet tu miego
jai.

— O tai man gera mintis in 
galva atėjo, suszuko mergaite, 
plodama delnais.

—- Kaip tai gera mintis, už
klausė nusistebejes tėvas.

— Teip, atsake szypsoda- 
mosi Alba, — mintis apie kviet
ka. Asz girdėjau kad tu vaiksz- 
cziojei palei mano duris ir bu
vau persitikrinus, kad užbaig
si tuo, jog užeisi pas mane. Tuo- ■ 
met asz paėmiau Marijos Ožiu- Į 
cano kvietka ir nudaviau, kad 
miegu. Asz pagalvojau, kadi 
mano tete geras, iszveizda tos 
gėlės, prispustos prie mano 
krutinės, sugraudis ji, ir jis isz- 
pildys ta, ko asz noriu.

Advokatas Boleti garsiai nu
sijuokė. Bet Albos tėvas užsi
rūstinęs paszoko atgal.

— Ne! Tai yra bloga, tai 
buvo apgavyste. Ir tas nuodi
ja man visa smagumą.

— Et, niekis, patemijo jam 
advokatas Boleti. Argi tu nesa
kei, kad nori kovoti su darbi
ninkais visokiu ginklu? Tavo 
duktė tik darbe pasinaudojo 
tavo mintim.

— Ak tete! Suszuko Alba, 
nustverus tęva už rankos, neda
ryk tokio'pikto veido, del to, 
kad tu buvai tokiu geru. Dabar 
tu vėl supykai, o asz to neno
riu.

Ir pribėgus prie stalo, ji isz- 
trauke isz stiklo kvietka Mari
jos Czincano ir užkįszo tėvui in 
surdota, kalbėdama:

-— Eik, tete, in dirbtuve ge
ram upe. Ten laukia tavęs Czin
cano. Tu turi sutikti ji meiliai, 
kaip tu žadėjai savo raszcziu- 
kyj. Tik pagalvok, kad pas ta
ve ant krutinės gele jo dukters.

Tėvas pažiurėjo in Alba ir 
pabueziavo ja.

Bet kuomet jis atsidūrė ant 
gatves, jis su sukastais danti
mis atkartojo savo sakelei vi ui 
advokatui Boleti, paprastus sa
vo žodžius;

Prisiekiu ant dangaus,' 
kad paskutini karta Alba; 
szvenezia ant manes pergaleji- 
ma!

— Niekis, linksmai atsake! 
jam advokatas. Atbulai, tai jos 
pirmutine pergale isz visos ei
les nauju pergaliu ant tavęs. Tu 
manai, kad tavo duktė tik ge
resne už tave? O gal būti, kad 
ji ir teisingesse ir toliau ma
tanti už tave. Tu inkuniji suvi
ję XIX amži, ji XX, viena apsi
ginklavusi prieszais kita. Ir pa
galios, jos vardas “Alba“ 
(auszra). Tu davei pranaszo 
varda mano drauge. Rengkis in 
kova ir džiaugkis mintim, kad 
tukstaneziuose. kitu szeimynu 
atsitiks tas pats kaip ir tavo. 
Apart to susitaikyk su taja 
mintim, kad pergale bus ne po 
tėvu pusei.

— Netikiu! Atsake senjor 
Macci sutraukęs antakius' ir 
tartum norėdamas isztraukti 
raudona kvietka isz savo sur- 
doto kilputes.

— Ne, palik ji ten, tarė jam 
jo draugas, sulaikydamas jo 
ranka, butu tas visiszkai ne
mandagus pasielgimas su duk
teria isz tavo puses. Galu gale, 
tas raudonas kvietkas tinka 
tau.

Senjor Macci nusiszypsojo ir 
paliko raudona kvietka kilpu
tėj savo surdoto.

GALAS-----

— Kitu neapkalbinekie, ba 
apie save da daugiau kalbu isz- 
girsi.

— Teisybes turėtu būti 
daugiau ant svieto, bet teisybe 
naudoja kaip gyduole, o melą 
kabina su kauszu nuolatos.
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Motute mane bare, 
Lineliu raut iszvare. 
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Lineliu raut iszvare.
Asz tu linu nerausiu, 
In skryneles nekrausiu. 
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
In skryneles nekrausiu.

Vidur tamsios nakteles 
Atjos szelmis bernelis...
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Atjos szelmis bernelis.

Atjos szelmis bernelis, 
Lodys szaunius kurtelius... 
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Lodys szaunius kurtelius,

Lodys szaunius kurtelius, 
Žadins senus tėvelius 
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Žadins senus tėvelius.

Žadins senus tėvelius, 
Klabins svirno dureles...
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Klabins svirno dureles.

Klabins svirno dureles, 
Žadins jauna mergele...
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Žadins jauna mergele...
Atstok, szelmi berneli, 
Palik mane mergele....
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Palik mane mergele.

Tamsi naktis be vėjo, 
Svirno duris pravėrė....
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Svirno duris pravėrė.

Vidur tamsios nakteles 
Žiba danguj žvaigždeles...
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Žiba danguj žvaigždeles.
Ir tu taip žibėsi, 
Kol vainiką turėsi...
Oi ly, oi ly, oi lialia, 
Kol vainiką turėsi.

' f. . ■■ ■
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ŽiniosVietines DARBO DIENA
(Panedelyje, Rugsėjo - Sept. 4-ta Diena)

U.S.A. UZEME
GELEŽINKELIU

— Seredoj pripuola Szv. 
Rože Limieto. Ir ta diena: 1387 
m., Lietuva priėmė Krikszezio- 
nybe; 1946 m., Graikijos kara
lius sugryžo in savo sostą,, su 
Amerikos pagelba.

— Parapines Mokykla pra
sidės Petnyczioj (Sept.) 1-ma 
diena.

— Rugpjuczio menesis jau 
baigėsi.

— Ketverge Szv. Reymun
do Nonato. Taipgi ta diena: 
1946 metuolsie New York miesto 
biznis buvo suparalyžiuotas per 
straikas troku draiveriu.

— Vakacijos vaikams taip
gi baigėsi.

— Petnyczioj pripuola pir
ma diena Rugsėjo (Septemlbe- 
rio), ir Szv. Egidijo. Menesis 
paszverisitas Marijos, Kankiniu 
Karai. Ir ta diena 1939 m., Vo- 
kiecziai užsipuolė ant Lenkijos.

— Hunt Bros, cirkusas pri
bus in miestą Utarninke, West 
End parko.

— Ketverge, Rugp. (Aug.) 
31-ma diena iszvažiauoja in 
Philadelphia, Pa., del dakta- 
riszko peržiureljimo 59 vyrukai, 
kurie jie likos paszaukti del 
kariszkos tarnystes. Žemiau 
paduodame vardus tuju kurie 
apleis musu diistrikte:

Trenton—John Saloma. Ma- 
hanoy Plane—Nicholas Solan, 
John Basaro, Daniel J. Metz
gar. Gilberton— Jos. Kupus- 
nic'k, Wm. C. Noyaikes. Delano 
— Francis T. Kershetsky. Ta
maqua Rt. '2 — Chas. Frye, 
Const. Rogoskey. Frackville — 
Rob. P. Devitz. Haddock — 
Aloy. E. Stankiewitch. Ring
town — Don. M. Shoup, John C. 
Ro'binholt, James Mummey. 
McAdoo — And. Siroką, Euig. 
L. Organis, Ed. Temprovich, 
Ed. Parsons, John Nestron, 
Amelio Ritz, Wm. Dvorsack, 
Jos. Buckery, Ed. Stanley, Wm. 
Mingo, Chester Nechetsky, 
Geo. Benko, Jr. Zion Grove — 
John Malacuslky, Earl Rarick, 
Ray. W. Moyer. Oheida — Wm. 
Cora. Brandonville— Theo. Se- 
manchyk. Kelayres — Jos. Sac
co. Nuremberg — Geo. Brobst, 
Gerald Brown. Shenandoah 
Heights — Jos. Baginski, Ed. 
Rebel. Shenandoah — Chas. 
Ratomski, Fr. Zimitski, Elmer 
Edmondson, Ray. Starke, Alt. 
Shatalsky, John Maksimik, 
Alb. Maltu, Chas. Kerchusky, 
Casimir Michelik, John Les- 
kun, Edm. Lipier, Wm. Heff
ner, John McDevitt, Casimir 
Honorowski, Chas. Henninger, 
Jos. Yanuslhefsky, Clar. Mo- 
hutsky, Jos. Pa'lubinsky, Leon 
Shafranski, Jos. Edmondson, 
John McHal, Jos. Bonenlberger. 
Shaft — Jos. Truck.

-TIX

Darbo žmogus yra kiekvieno kraszto reikalin
giausias žmogus.

Darbininkas Amerikoje iszmaitina ir aprėdo 
daugiau negu- szimta trisdeszimts milijonu žmonių.

Per darbininko prakaita, mes galime statytis 
kariszkus laivus, tankas, croplands ir kitus gink
lus del savo kraszto apsaugos.

Darbininkas pristato visa tai kas reikalinga 
žmonėms ne tik per kara, bet ir taikos laiku.

r

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

klojimo. Darbininku unijos milijonus
Rusija dabar vieszai ir atvi- doleriu paskiria del politikos, 

rai persekioja Bažnyczia. Bet 
ne visi prieszai yra tokie aisz
kus. Net ir Katalikiszkuose 
krasztuose randame tokiu per
sekiojimu, kurie nėra tokie 
aiszkus. Katalikiszkoje Ispani
joje Pilypas Antrasis, Austro- gali taip daryti, tai kodėl ti- 
Vengrijos Juozas Antrasis per kineziuju unija negali pana
šavo politika pavergė dvasi-! sziai daryti? O Bažnyczia, ko-

kad tuos politikierius privers
tu ar papirktu kad jie balsuo
tu, taip kaip unija nori. Unijų 
vadai eina in teismus priesz 
valdžios atstovus.

Tai jeigu darbininku unija
ku nepagirtame. Darbininkai 
gali kreiptis in valdžia, gali tei- 
setinai reikalauti teisingo atly
ginimo, gali kompanijos ponus 
in teismą patraukti, bet jie ne
gali straikuoti, kai musu vaikai’ nius tikslus del politikos reika- kia ji nebutu, yra tikineziuju 
ant karo lauko mirszta; už tai lu. 
kad tie geležinkeliu darbiniu- Demokratijos krasztuose, 
kai per savo straikas gana ka- kaip Amerikoje tas tikėjimo 
riszku ginklu jiems nepristato.

KAN. DR. J. B. KON 
CZIUS VEIKLA 
TREMTINIU

REIKALAIS

Girardville, Pa. — Schuyl
kill apygardos Kunigu Vieny
bes Kuopa, turėjo savo metini 
susirinkimą, Szvento Vincento 
parapijos klebonijoje, pais kuo
pos buvusi Prezidentą, Kunigą 
Mykolą Fr. Daumanta. Buvo 
iszrinkta. nauja kuopos valdy
ba. Nauja valdy'ba sudaro se
kantieji: Prezidentas, Kunigas 
Kazimieras Rakauskas, Maha- 
noy City; Vice-Prezidentas, 
Kunigas Jeronimas J, Bagdo
nas, Girardville: Sekretorius, 
Kunigas Juozas A. Neveraus- 
kas, Shenandoah; Iždininkas, 
Kunigas Jonas Luklszys, She
nandoah. Susirinkime buvo 
paskirtas Sodaliecziu Dvaisios 
Vadas, Kunigas Leonas Pe- 
eziukeviezius, New Philadelp-

unija. Jeigu vieniems valia, tai 
kodėl ne kitiems?

Czia mes nesistatome kokiais 
tikėjimo ar valdžios žinovais, 
bet tik tiek norime pasakyti 
kad, sulyg musu numanymu, 
kas vienam leista, turi būti ir 
kitam.

Jeigu darbininku unijos 
sziandien taip reikalauja sau 
laisves ir balso, tai ir tikineziu- 
ju unija, Bažnyczia yra verta 
tokios laisves. O Bažnyczia 
reiszkia ne vien tik pamokslus, 
bet ir mokslą, O Kataliku para
pijines mokyklos niekuomi ne
siskiria nuo vieszuju mokyklų, 
kaslink tautybes, mokslo ar pi
lietybes ir jeigu katalikai dva- 
siszkiai jaueziasi kad j u mo-

suvaržymas ir Bažnyczios per
sekiojimas nerajau toks aisz
kus; bet kaip tik už tai kad jis 
nėra tokis aiszkus, jis yra pa
vojingesnis.

Demokratijos valdžios pripa- 
žinsta Bažnycziai teise gyvuoti 
bet tuo paežiu sykiu neduoda 
jai galimybes veikti ar gyvuoti.;

Sunku insivaizdinti kad 
Amerikoje kada butu bažny
czios uždarytos. Bet tokia de
mokratijos valdžia iszdrysta 
pakirsti Katalikiszku mokyklų 
intaka, drysta skirtumą dary
ti tarp valdžios ir Bažnyczios 
ligoniniu.

Du obalsiai sziandien yra la-' kyklos turėtu gauti paramos isz 
bai platinami ir baisiai visus valdžios, tai jie turi pilna teise 
klaidina visus. Pirmutinis yra taip reikalauti. Kaip in tuos ju 
tai kad tikėjimas, “turi būti reikalavimus valdžia atsilieps 
žmogaus asmeniszkas daly-j ar kas isz viso tai bus, tai visai 
kas. ’ ’ Reiszkia kaip žmogus ti- kita pasaka, ir mes neesame 

pasirenge pasakyti, bet mes tik 
tiek sakome kad jiems mes tu
rime pripažinti pilna laisve sa
vo klausima ir pareikalavima 
iszkelti, kaip ir kitiems Ameri
kos piliecziams.

Juk czia ne Rusija; mes ir 
Rusijos padupezninkams pri- 
pažinstame pilna laisve, nors 
jie spjauna in musu kraszto 
vieliava. Tai kaip mes tos lais
ves nepripažinsime tiems kurie 
dirba Dievui ir Tėvynei?

BROOKLYN, N. Y. —
Kanauninkas Dr. J. B. Kon- 

czius, BALF-o Pirmininkas, 
grįždamas in (USA) buvo ke
lioms dienoms sustojęs Pary
žiuje, kur ta proga turėjo kele
tą svarbiu pasimatymu ir pasi
kalbėjimu Lietuviu Tremtiniu 
reikalais. Atsižvelgdamas in 
esama padėti ir in Lietuviu 
Tremtiniu pageidavimus, jis 
padare eile žygiu ju labui.

Vienas svarbiausiu žygiu 
BALF-o Pirmininko ir Dr. S. 
Baczkio buvo pasimatymas su 
Ispanijos Ambasadoriumi 
Prancūzijoje.

Isz Paryžiaus Kun. Dr. J. B. 
Konczius nuvyks kelioms die
noms in Ispanija, kur turės pa
sikalbėjimu ir pasitarimu 
Ispanijos Vyriausybe Lietuviu 
Tremtiniu reikalais. Isz ten jis 
dar grisz in Prayžiu isz kur vė
liau iszvyks in Londoną 
Suvien. Vals., (USA).

ki, tai jo biznis, bet tas jo tike 
jimas nieko bendra negali tu
rėti su valdžia, politika ar gy
venimu.

Szitoks nusistatymas yra 
klaidingas. Tikėjimas, koks jis 

Su nebutu, mokina žmogų kaip gy
venti. O kaip galima žmogaus 
gyvenimą atskirti nuo jo poli
tikos, nuo jo valdžios ir nuo jo 
kasdieninio pragyvneimo?

Antras klaidingas obalsis 
yra: “Bažnyczia turi būti at
skirta nuo valdžios.’’ Mes ant 
szito obalsio sutiktume jeigu 
kas nustatytu kur ir kaip toli 
valdžia gali kisztis ir eiti, kur 
valdžios intaka baigiasi ir kur 
Bažnyczios prasideda. Bet to
kio nustatymo dar nei vienas 
mokslinczius ar 
nėra nustatęs.

Kam mokslsa priguli? Kas 
ligonius gydys? Kas naszlai- ; Penkios Istorijos apie Burike 
ežius, senelius prižiuręs? ( ’r Enrikas, Kareivis ir Velnias;

Turime prisipažinti kad mu- KasMan Nakci Acitiko (Dzūko 
su valdžia vis daugiau ir dau- pasaka); Užliekos isz Senovės 
giau kiszasi in žmogaus asme- Padavimu; Peary ant Žemgalio 
nini gyvenimą: Senatvės pa- (Atminimas isz keliones in Le- 
szelpa; bedarbio suszelpimas; dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ 
vaiku mokinimas; ligoniniu Trys Istorijos apie Irlanda 
parama; algos nustatymas; arba Nekaltybe suspausta; Ro- 
brangiu taksu pareikalavimas, bertas Velnias; Mede jus; Kaip 
biednuju instaigos. Kuzma Skripkorius liko Tur-

Visi szitie parupinimai yra Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
labai geri, bet tuo paežiu sy-,SAULE PUB- co- P*-
kiu baisiai pavojingi musu '
laisvei. Negalime pamirszti Er*A - B - CELA“^I 
kad kur tik randasi valdžia, 
randasi ir politikieriai. Jeigu 
valdžia mums tiek duoda ir 
taip mus prižiūri, tai mes vis 
daugiau ir daugiau tampame 
gyvi vergai ir bernai tu politi
kierių, be kuriu mes prie tos 
valdžios negalime prieiti.

Pirmiau labdarybe, mokslas, 
paszelpa, seratu priglaudimas 
buvo Bažnyczios darbas. Bet 
dabar Bažnyczia jau turi pasi- 

kalno didelis kryžius liepsnojo. Mums nedyvai kad szitokie tokie laikai kada Bažnyczios traukti, nes valdžios baisiai di- 
Jie paskui tam užeigos savinin- dalykai atsitinka pas Sovietus atstovai prasiszoko, bet už to- deles taksos apkarbo Bažny- 
kui pasakė kad reikia juodukus ar Komunistus, bet, kad czia, kius prasiszokimus visa Baž- ežios- ineigos ir padidina val-

Panedelyje, Rugsėjo (Septemberio) ketvirta 
diena yra paskirta darbininkams ir yra pavadinta 
“Darbo Diena.”

Dabar, kai visa pramone, visas biznis yra pa- 
lYmtas maszinomis, kada taika ir karas reikalau
ja, maszinu, tai darbininkas yra labai reikalingas.

Be darbo žmogaus visas musu kraszto turtas 
nieko mums nereiksztu!

hia. Buvo paskirtas atstovas 
in seimą, Kunigas Czeponis, 
Kulpmont, kuris yra, ingaliotas 
vietine kuopa atstovauti.

Chicago, Ill. — Žydai statosi 
dvi mokyklas kuriose be klasių 
bus taipgi inrengtos sporto 
svetaine, valgyklos ir audito
rių. M o k y k 1 u pastatymas 
kasztuos apie $350,000.

Korėja. — Isz Naktong fron
to kafo vadovyja sako kad 
Amerikos Generolas Dean, kur 
jis buvo 24-tos Divizijos vadas 
Komunistu buvo nužudytas. 
Kiti kareiviai nelaisvėn paimti 
sako jie mate Generolo Dean 
lavona.

UNIVERSITETAS
PRAVARO 32 MOKS
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ir in

APMUSZE
SENMERGE

buvo, yra ir liksis isztikimi sa
vo krasztui.

Czia ir kiti musu kraszto uni
versitetai galėtu pasimokyti ir 
savo profesorius iszguiti.

“Tegu tokie važiuoja in 
Rusija savo rauduona mokslą 
skelbti. Jie isz musu duona 
valgo, o mus isz pasalu užsipuo
la ir trucina musu jaunimo 
protą!’’

SUSIEDU
ATSILANKYMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Už keliu myliu nuo tos užei
gos, keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus moteriszke, jau 
pasirengus eiti gulti, szneku- 
cziavosi per telefoną su savo 
susietka. Jos vyras buvo in 
darba iszejes.

Szitie razbaininkai, KuKluk- 
sai atėjo pas jos duris, pareika
lavo kad ji juos insileistu. Na
bage moteriszke suspigo ir savo 
susietkos per telefoną prasze 
kad ji paszauktu policijantus. 
Paskui ji nusistvere karabina. 
Bet nei policija, nei karabinas 
jos neiszgelbejo. Tie žulikai 
insilauže in jos namus, karabi
na isztrenke isz jos drebaneziu 
ranku ir ja baisiai apdaužė. Jie 
paskui ja iszvede laukan kad ir 
ji pamatytu ta deganti kryžių. 
Jie intaria ja kad ji savo na
muose priima ir vaiszina vyrus 
ir moteris ir jiems duoda gerti. 
Ji užsigina ir sako, kad nieko

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

norėjo. Bet apmuszes ta sen
merge, jis pabėgo. Senmerge 
Katherine Kingston buvo nu- 
veszta in Hahnemann ligonbu- 
te kur jos žaizdos buvo aprū
pintos ir aprisztos.

BAZNYCZIA
IR POLITIKA

Labai Lengva Intarti: 
Kas Kita Iszaiszkinti

— Sergėkis tuju, katrie 
prie tavęs glaudos, ba tai vis 
daro del savo naudos.

— Smertis ir pati, nuo Die
vo yra paskirti.

poiitikienus pasiskaitymo Knygeles

BERKLEY, CALIF. —Cali- 
f orui j os Universiteto vyrausy- 
be, perbalsavo Gubernatorių 
Earl Warren ir panaikino jo 
nusistatymą, nubalsuodami, 
dvylika priesz deszimts prava- 
ryai trisdeszimts du mokslo 
sztabo narius, kurie nesutiko 
po prisieka pasiraszyti, kad jie numalszinti ir baimes iszmokin 
yra savo krasztui isztikimi ti. Vienas isz tu Ku Kluksu, 
piliecziai.

Keturi tie profesoriai ar mo-j shlar mareziai, 
kytojai kurie nesutiko ant to
kios isztikimybes prisiekęs pa- 
siraszyai patys pasitraukė, ne
laukdami kol jie bus pravaryti. 
Keturi kiti nusileido ir sutiko 
pasiraszyti ir prisiekti kad jie

Nuo to laiko kada Kristus, 
sulyg Szvento Raszto, insteige 
Bažnyczia ir ingaliojo Popie
žius ir Vyskupus Jo darba to
liau vesti, tie Popiežiai ir Vys
kupai turėjo stoti priesz politi
ka ir priesz politikierius.

Labai lengva skaityti ir at- 
kartuoti Szvento Raszto žo
džius: Kas Ciesoriaus, Cieso
riui; Kas Dievo, Dievui, bet vi-

arba pradžia 
SKAITYMO

siedus aplankyti. — . .
In Brookside, Steve Marsh- 

lar vare savo bizni, parduoda
mas valgi ir gėrimą baltiems ir 
juodiems žmonėms, savo aplu- 
žusioje užeigoje. Steve Mar- 
shlar yra Pravoslavas. Visi
szitie susiedai, staeziai atklepe- panaszaus nebuvo, 
tavo, inmarszavo in jo ta užei- Jie perspėjo ja, kad jie vėl 
ga. Visi buvo baltomis paklo-’ sugrysz ir jos namus sugriaus 
demis apsidenge ir savo snu-! ar sudegins, jeigu ji nesiliaus. sa,i kita pasaka kai mes prade-

Paskui visi tie geri susiedai in dame atskirti tuos Ciesoriaus ir 
savo automobilius sau nuva- Dievo dalykus.

Mes gerai žinome kad buvo

kius su kaukėmis pasikavoje.
Jie iszvijo visus juodukus isz 

užeigos ir parode kur ten ant žiavo. 
kalno didelis kryžius liepsnojo.

razbaininku pasakė Steve Mar- 
Jau mums in- 

sipyko szitu Kataliku sauvalia
vimas. Jie musu miesto nuo 
szio laiko nevaldys.’’ Tada jie 
vėl insisedo in savo automobi
lius ir važiavo toliau pas kitus 
susiedus atsilankyti.

džios galybe.
Tiems kuriems taip nepatin

ka kad Bažnyczia sziandien ki- 
ir szasi in politika ir stengiasi 

priversti politikierius derintis

“laisves szalyje, Amerikoje,’’ nyczia baisiai brangiai užsimo- 
tokie dalykai atsitinka, tai jau kejo. Turime teipgi pasakyti 
isztikro mums sarmata! kad ir tas Ciesorius, ta valdžia

Nieko neiszgirstame, kad po- dar tankiau prasiszoko 
licija tokius žulikus suimtu ar sziandien prasiszoksta.

Kad valdžia Bažnyczia per- su ja, pamirszta kad kitos 
sekioja, tai jau sena pasaka, draugystes valdžiai labai tan- 
bet kiekvienos atskiros gady- kiai pareiszkia savo nepasiten- 
nes valdžia prasimislina kito- kinima ir niekas apie tai nieko 
niszkesnius budus del to perse-' nesako,

kad nors ju jieszkotu!

— Apie tai visi turi atsi
minti kad visi niekszai

j Dievo paženklinti.
nuo

.. .ir...
RASZYMO

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