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Isz Amerikos Naujas Kariszkas Automobilius

NUŽUDĖ
RAUDONPLAUKE

Studentas Prisipažinsta
—

NEW YORK, N. Y. — 
Slaptos policijos agentai suse
kė dvideszimts trijų metu am
žiaus televizijos radijo studen
tą, kuris prisipažino kad jis 
buvo nužudęs gražia, raudon 
plauke moteriszke, kad jiedu 
sušipesze ant “deito.”

Policijantai sako kad studen
tas Steven Albert prisipažino 
kad jis ant smert užmusze gra
žia raudonplauke, trisdeszimts 
keturiu metu amžiaus mote
riszke, Ponia Teresa Maguire. 
Kai ji jau buvo negyva jis nu
draskė visus drabužius nuo jos 
kūno.

Jis sako kad jis baisiai supy
ko kai ji jam inkando in liežu
vi per pasibucziavima. Jis taip 
supyko kad jis nusistvere už 
akmenio ir daužė ja kol ji buvo 
negyva. Tada jis nudraskė jos 
drabužius ir ja nuvilko ant 
“dumpo,” kur jis jos lavona 
paliko. Jis buvo policijos suim
tas ir suaresztuotas saliune 
apie treczia valanda isz ryto.

Nužudytos moteriszkes vy
ras sako kad jis paskutinaji sy
ki mate savo žmona apie szesz- 
ta valanda iszryto, kai jis isz- 
ejo in darba.

ISZMESTA ISZ
AUTOMOBILIAUS

WILMINGTON, DEL. — 
Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus moteriszke, gaspadine 
buvo iszmesta isz greitai va- 
žiuojanezio automobiliaus. Ji 
buvo labai pavojingai sužeista.

Ta moteriszke, Ponia Martha 
Carrier, isz 605 Washington 
ulyczios, pasakė policijautams 
kad ji važiavo su trimis vyrais. 
Ji tada neteko sąmones ir ne
galėjo daugiau pasakyti. Ji ka 
ten sake kad ji stengiesi atsi
ginti nuo tu trijų vyru.

Policijantai ja rado szalia In
dustrial vieszkelio netoli nuo 
Woodland ir Szeszios Deszimt 
Penktos ulyczios, Philadelphii 
joje.

Daktarai Mercy-Douglass li
goninėje sako kad ji buvo labai 
pavojingai sužeista ir kad gal 
jos galva yra perskelta.

Pirm negu ji neteko sąmones 
ji isztare kelis vardus ir kelias 
pavardes, bet isz to policijantai 
mažai ka galėjo sužinoti.

-----------c j--------------

— Grinczele yra palocium, 
del vargszo.

— Slaptybe yra ginklu ir 
prietelium.

Szitas kariszkas automobi
lius ir trokas (Eager Bea
ver) gali ir ant žemes važiuo
ti ir per upes bristi. Ameri
kos fabrikantai ji iszrado ir 
pastate kad Amerikiecziai 
kareiviai galėtu su juo va
žiuoti. Jis dabar labai reika
lingas Korėjoje, kur reikia

DAKTARAI
IN VAISKA

WASHINGTON, D. C. — 
Senato Kariszkos Tarnybos 
Komisija vienbalsiai pritaria ir 
priima nusistatymą imti Dak
tarus, Gydytojus, dantistus ir 
kitus gydymo mokslinezius in 
vaiska.

Senatorius Hunt, Demokra
tas isz Wyoming valstijos, ku
ris pats yra dantistas, buvo pa
skirtas, kaipo atstovas ta nusi
statymą pristatyti Senatui, kad 
Senatas priimtu ir padarytu ta 
nusistatymą insakymu.

Szitokis inneszimas jau yra 
innesztas in Kongresą, ir visi 
tikisi kad Senatas ir Kongresas 
priims ir patvirtins.

Musu armija dabar labai rei
kia Daktaru ir Dantistu.

AUTOMOBILIUS .
PASLYDO

t. - -

Sudužo In Kelmą; Žuvo 
Mergaite; 4 Sužeisti

LANCASTER, PA. — Sze- 
sziolikos metu amžiaus mergai
te buvo užmuszta, kai automo
bilius, kuriame ji važiavo pa
slydo ant vieszkelio ir atsimu- 
nelaimeje.

Policijantai sako kad to au- 
(Tasa Ant 4 Puslapio) 

bristi per pelkes ir skersai 
upes.

Jis gali važiuoti skersai 
vandenynus kai vanduo jam 
virsz ratu. Tekis automobi
lius labai reikalingas dabar 
per szita kara kai karas eina 
kalnuose ir pelkese ir skersai 
upes.

INŽINIERIUS ŽUVO

Du Traukiniai 
Susimusze

BARRINGTON, ILL. — Vie- 
nas geležinkelio darbininkas 
buvo užmusztas ir kitas buvo 
labai sužeistas, kai du trauki
niai susimusze netoli nuo Bar
rington miesto, Illinois valsti
joje.

Robert Wood, penkios de- 
szimts amžiaus inžinierius isz 
Chicagos žuvo toje nelaimėje; 
jo pagelbininkas, firemonas Ed 
Pitschmann, trisdeszimts trijų į 
metu amžiaus, teipgi isz Chica
gos, buvo labai sužeistas kai 
jis per trenksmą buvo isz inžino 
iszmestas. Jis buvo labai apde
gintas ir buvo nuvesztas in 
Sherman ligonine, in Elgin, 
Illinois,

Vienas isz tu traukiniu buvo 
vietinis traukinis, kuris tuo lai
ku buvo tuszczias, kuris važia
vo in Williams Bay, Wisconsin. 
Antras traukinys buvo freit- 
karis, kuris važiavo in Madi
son, Wisconsin.

-----------o-----------

— Czedyk, ba pinigas sun
kiai pareina, bet senatve greit 
ateina.

— Turėk szirdi kieta kaip 
plienas, o ne inkas tave niekas.1

LAIKRASZTININ-
KAMS PAVOJUS

KORĖ JO. — Laikrasztinin- 
kai visai nesisarmatina prisi
pažinti kad juos baime ima, ant 
Korėjos karo J lauko, ir kad 
jiems gresia pavojus, kokio jie 
da nei per • viena kara nebuvo 
patyrė.

Per antra kara daug laikra- 
sztininku žuvo, bet per szita 
dar daugiau. Per asztuonias 
sanvaites, devyni laikrasztinin- 
kai, reporteriai žuvo, trys din
go ir szeszi buvo sužeisti.

Daug laikrasztininku mete 
viską ir sugryžo in savo laik- 
raszcziu ofisus, sakydami, kad 
Korėjoje ne karas, bet skerdy
nes ! Laikrasztininkai dabar 
jau ima nesziotis revolverius, 
nors tarptautiniai instatymai 
jiems uždraudžia. Jie sako kad 
tie prakeikti Komunistai la
biau invertina atprovinta revol 
veri, negu visa troka ingalioja- 
mu rasztu.

Jie isz ryto skubinasi in karo 
frunta, gaudami “raida” nuo 
kareiviu, gauna savo žinias, 
po tam skubinasi atgal ir jas 
pasiunezia del savo redakto
riams. Jie taip per visa san- 
vaite dirba, skubindamiesi in ir 
isz karo frunto. Paskui par- 
gryszta in laikrasztininku kliu- 
ba Tokyo mieste, kur jie pasil
si. Bet ir ežia jie turi gauti nuo 
daktaru ar slaugiu vaistu, kad 
jie galėtu užmigti ir pasilsėti.

PASZELPA
PADIDINTA

Trumanas Pasiraszo 
Ant Bylos

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas pasira- 
sze ant Bylos (Social Security) 
kuri dabar suszelps deszimts 
milijonu daugiau žmonių ir vi
siems kitiems beveik dvigubai 
daugiau duos.

Szita seniemsiams paszelpa 
bus daug didesne ir daug dau
giau žmonių gaus ta paszelpa.

Jis juo paežiu sykiu pasakė 
kad mums reikia daugiau duo
ti tiems kurie del vienos ar ki-, 
tos priežasties liekasi be darbo 
per kuri laika.

Darbininkas ir darbdavis vis 
mokes tik pusantro nuoszim- 
czio, bet darbininkas daug 
daugiau paszelpos gaus.

Dabar ir tie kurie niekam ki
tam, bet tik sau dirba gales 
gauti szita pensija ar paszelpa. 
Pirmiau tokie darbininkai ne
galėjo gauti jokios paszelpos.

Ir beveik visi gaus du sykiu 
tiek kiek iki sziol gavo. Tie ku
rie iki sziol gavo deszimts do
leriu gaus dvideszimts, kurie 
gavo penkiolika gaus trisde
szimts, 1

Kinijos Komunis
tai Kariauj a Priesz 

Amerikieczius
Kongresas Paskiria $16,771,- 
384,479 Del Apsiginklavimo 
Amerikai Ir Kitiems Kras ztams; 
5,000 Žmonių Žuvo Per Žemes
Drebejima Indijoje; Traukiniai 

Susimusze Barrington, III.
■----- ' “--------- '------- ------ - *

KINIECZIAI WASHINGTON, D. C. — Kogresas pri-
KOMUNISTAI eme ir patvirtino inneszima paskirti $16,-

Laukia Ženklo Stoti In 
Kara Korėjoje

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos Karo Sztabas Korė
joje sako kad Rusijos vadai už

771,384,479 del apsiginklavimo ne tik Ame
rikai, bet ir kitiems krasztams

Balsavimai buvo 310 už, ir vienas bal-
sas priesz. Ta viena baisa priesz pasta
te Kongresmonas Robert F. Fich, Republi-

keliu dienu gali pasiunsti bai
siai dideles Komunistu Kinie- 
cziu armijas in Korėja. Kiti 
laikrasztininkai sako kad tos 
armijos jau dabar yra pasiuns- 
tos in Karo lauka.

Dipliomatai sako kad szito
kis Rusijos žingsnis butu ženk
las, kad Rusija yra pasirengus 
paskelbti Treczia Pasaulini 
Kara.

Kinijos teisetinos valdžios 
atstovas sako kad jau dabar ke
turios Kiniecziu Komunistu ar
mijos, Sovietu apginkluotos 
marszuoja in Korėja, ir kad du 
szimtai tukstaneziu kitu karei
viu stoja sziaurines Korėjos 
Komunistams in talka.

Szeszios kitos Komunistu ar
mijos ir artilerijos divizija da
bar rikiuojasi prie rubežiaus 
tarp Mancziurijos ir Sziaurines 
Korėjos.

konas isz Pennsylvanijos.
Isz szitu pinigu bus parūpinta 5,333 ka- 

riszki eroplanai.
Daugiau negu keturi bilijonai isz tu pi

nigu eis draugingiems krasztams. Ameri
kos Laivynas gaus $185,000,000 del nauju 
kariszku laivu.

Dabar szita Byla yra pasiunsta Senatui, 
kur tikimasi kad ji bus labai greitai pri
imta ir patvirtinta.

Bet isz kur Amerikos valdžia tiek pi
nigu ims ar gaus, tai niekas mums nėra 
pasakęs. Jau ir dabar kas metai musu 
valdžia skenda giliau ir giliau in skolas! 
O musu taksos yra jau ir taip baisiai di-

Komunistiszkos Kinijos vai. deleS jr sunkjos. Politikieriai, Kongresmo- 
džia intarineja Amerikieczius, . .... .
sakydami kad Amerikos ka- nai ir Senatoriai jokiu budu nesutinka mums 
riszki eroplanai ir bombnesziai t k padidinti, bet jie visi vienbalsiai SU- 
užsipuola ant Mancziurijos. Jie ’ J
szitus intarimus skelbia kad tinka daugiau pinigu iszleisti, negu jie vai- 
jie paskui sralctu pasiteisinti, jv»- • j •
kai Kinieczlai Komunistai stos dZ’OJe tUU ar gaUS.
in kara Korėjoje. ........ ■—...   ...... .., '■ ........

Augszti karininkai sako kad ŽEMES DREBĖJIMAS INDIJOJE
mažai ka padės ar reiksz jeigu 
Kiniecziai Komunistai stos in
kara Korėjoje, nes Amerikie- NEW DELHI, INDIJA. — Ana diena 
ežiai su kitu tautu pagelba szi-f , . v ,
ta kara tikrai laimes. buvo baisus žemes drebėjimas Indijoje. Dar

Bet kiti karininkai sako kad jf f|abar vjso f0 fcraSZtO laukai ir ŽemCS
Kinijos Komunistai sudaro * .
mums tikra ir gyva pavoju, nes Didinosi W kcicZlBSi FIDO t O SUdrebcjilTlO.

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio) f
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Kas Girdėt
Albuquerque mieste, New 

Meksikoje, vienas žmogus už
ėjo in paskolų ofisą pasiskolin
ti tris szimtus doleriu. Kai jam 
tu pinigu nesutiko paskolinti, 
jis iszsitrauke revolveri ir pa
sivogė tris szimtus ir septynios 
deszimts asztuonis dolerius ir 
sau iszejo. 

' • •
St. Joseph mieste, Missouri, 

vagis insilauže in kalėjimą ir 
pasivogė kalėjimo ka kertini 
akmeni.

doje yra užpirkti Amerikos ba- 
geriausios ir tinkamiausios 
goeziu, kurie puiku bizni daro, 
reikalaudami baisiai brangiu 
užmokeseziu isz tu kurie tenai 
per savo atostogas nori žvejoti, 
žuvauti.

In San Jose, Costa Rica, va
giai pasivogė visas vieno ūki
ninko visztas, ir paliko trumpa 
raszteli pririszta prie gaidžio 
kojos: “AiSz likausi naszlys an
tra valanda szi ryta.”

Harold Stassen Republikonu 
Partijos kandidatas in Prezi
dento vieta, pataria Amerikos 
valdžiai kad ji staeziai paskelb
tu kas yra musu prieszas, ir 
kad pasakytu Sovietu Rusijai 
kad jeigu kuris kitas Sovietu 
valdomas krasztas prasiszoktu 
ir taip pradėtu kara kaip Korė
ja pradėjo tai tada Amerika 
paskelbtu kara staeziai priesz 
Sovietu Rusija.
Mums iszrodo kad szitokis 

nusistatymas butu labai pavo
jingas, nes mes nežinome ar 
visi kiti krasztai stotu mums in 
pagelba per toki kara.

Keleiviai In Italija/ *

Viena autobuso kompanija 
Floridoje paskelbė kad visi ku
rie nori važiuoti in Bažnyczia, 
nedaliomis, gali už dyka va
žiuoti ant jos autobusu. Pirma 
nedele net asztuoni tukstan- 
cziai ir penki szimtai žmonių 
pasinaudojo tais raidais. Auto
buso kompanijos virszininkas, 
Wiley Moore sako kad kompa
nija gerai žino kad visi tie 
žmones nebuvo Bažnyczioje, 
bet jis sako kad kompanija ne
paiso nes tokie 'žmones turės už 
save Dievui atsakyti.

Pjūtis buvo labai prasta szia 
vasara Rusijoje. Gal už tai So
vietai dabar tyli ir per daug 
neprasiszoka. Jiems reikia isz 
kitu krasztu daug kuo praszy- 
tis ir pirktis.

Loszike ir arktorka Eliza- 
beah Taylor ir Edward Bige
low, jos vyro draugas kurio 
vardas yra Conrad Hilton, 
Jr., apsilanko in Rymos griu
vėsius kur szitie naujave
džiai praleido trumpa laika

savo menulio saldžioje kelio
nėje. Isz Rymos naujavedžiai 
iszkeliavo in Venecija. Jiedu 
apsiženijo ana vasara, ir da
bar keliauja per Europos 
krasztus.

Viena senmerge isz San 
Francisco, California, apsilan
kydama in Vaszingtona, norė
jo susitikti su Prezidentu Tru
mann. Kai slapta policija ir 
Trumano sargai jai nepavelino 
prisiartinti prie Prezidento 
Trumano, ji užsispyrus sake 
kad niekas jai negali uždrausti 
jeigu ji nori su savo kraszto 
Prezidentu pasiszneketi. Ji 'bu
vo patraukta in teismą, ir tei
sėjas paszauke kelis Daktarus 
patikrinti ar ta senmerge yra 
sveiko proto. Advokatai tuo- 
jaus ir tam teisėjui ir tiems 
Daktarams primine kad ežia 
Amerika, ežia laisves krasztas, 
ir kad jeigu žmogus nori susi
tikti su Prezidentu Trumanu 
tai nereiszkia jau kad jis nėra 
pilno proto.

Amerikiecziai kareiviai ir 
karininkai Korėjoje baisiai 
piktinasi kad Amerikiecziai 
namie dar mažai ka paiso apie 
szita kara, kad jie beveik ir ne
žino ir nepaiso kad kiti Ameri
kiecziai ant karo lauko krinta. 
Musu didieji laivai dar vis ve
ža ponus keliautojus, kurie pil
vus iszsipute važiuoja ant atos
togų, musu prekybiniai laivai 
dar vis veža tavora del pramo
nes ir biznio. O tuo paežiu laiku 
musu kareiviai ant Korėjos sa
los laukia ginklu, laukia pa- 
gelbos. Prekybiniai eroplanai 
lekia skersai Pacifika kaip ir 
lėkdavo su bagoeziais, kurie 
važiuoja kur.

Laikrasztininkai laikosi Ka
ro Sztabo praszymo visai ne
skelbti kur ir kada musu ka
reivius.

Daug žvejotiju isz Suvienytu 
Valstijų kas metai važiuoja in 
Kanada žvejoti. Kanados žmo
nes musu visados laukia ir gra
žiai priima, nes isz tokiu spor
tininku jie ir pragyvena. Bet 
upes ir gražiausi ežerai Kana

Deszimtuku sztoro sanvinin- 
kai, Atlanta mieste nutarė už
siūti visu mergaieziu darbinin
kių kiszenius kad jos negalėtu 
nieko pasivogti isz to sztoro kai 
jos dirba. Teismas nutarė kad 
tokios mergaites gali tokius 
darbus pamesti ir gauti bedar
bes pagelba isz valdiszkos ap- 
draudos.

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO

Pypkes Durnai

64 pus., Did. 5x7 col.
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Pypkele
• ——————

Kada sėdu asz raszyti
Poezijos eilele, 
Visada mėgstu asz rūkyti 
Vien jautria savo pypkele.

Kada užžiebiu asz jaja,
Ji pradeda pleszketi, 
Ūžia, czirszka, sako “aja,” 
O paskui — net plepėti.
Kada klausau jos ūžimo, 
Ir kaip durnai eina,
Net ramumas tuojaus ima... 
Žiūrėk, jau turi ir daina.
Nors nemėgstu kas vis ruko, 
Nes tai blogas yra, 
Bet ka daryt, jei nutruko 
Ir rymai nebyra?

jmas vienbalsiai iszrinko skait
linga “TAG DAY” Komitetą 
j ir ingaliojo BALF-o Apskrities

l J. Brundza su
kviesti pirma ji posėdi, kuria-

į me Komitetas pasiskirstys pa- 
BROOKLYN, N. Y. - į reilgomis. In Komitetą iszrinkti 

Rugp. 20 diena in vyko New; pafyre paszelpos darbe veike- 
Yorko ir apylinkių BALF-o su- fu U visuomenėje dideli pa
sirinkimas, kuriame dalyvavo sįUkiejima 
BALF-o skyrių, draugijų ir or- Į 
ganizaciju atstovai, visuome
nes; veikėjai ir paszelpos darbui 
prijaueziantieji tautiecziai.

Susirinkimą atidarė New 
Yorko BALF-o apskrities Pir
mininkas Jonas Brundza, api
budindamas trumpais žodžiais 
susirinkimo tikslus ir kviesda
mas iszsirinkti susirinkimo 
pirmininką ir sekretorių. Susi
rinkimui vesti pirmininku bu
vo iszrinktas vienbalsiai žino
mas veikėjas Juozas Sagys, o 
sekretorių Jurgis Kiaune. Pri
ėmus dieno-tvarke susirinki
mui žodi tarė einas BALF-o 
Pirmininko pareigas Juozas 
Boley, nuszviesdamas reikalin
gumą surengti dar s/m rudeni 
New Yorke ir apylinkėse viesza 
rinkliava gatvėse (TAG DAG) 
ir parinkti atiku musu tautie- 
cziams, kurie liko del nesveika
tos ar senatvės ir toliau vargti 
Europoje. Jis pasakė, kad tūks
tantis lietuviu rinkėju, pasipy
lė po New Yorko ir apylinkių 
gatves, su rinkliavos dėžutėmis 
padarys geriausia reklama mu
su tautiniams tikslams, primins 
Amerikos visuomenei Lietuvai 
padarytas skriaudas ir sukels 
taip reikalingus pinigus trem
tiniu paszelpos reikalams. Po 
to dar kalbėjo J. Czernius, pa
brėždamas svarbumą suorgani
zuoti skaitlingus rinkimo cen
trus, pritraukti galimai dau
giau rinkėju, ypacz isz musu 
jaunimo tarpo. Lietuvaites su 
tautiniais rubais turi geresni 
pasisekimą aukoms rinkti ir 
musu tauta reprezentuoti. 
BALF-o iždininkas A. Treczio- 
kas pažadėjo Lietuviu isz New 
Jersey parama ir uolu bendra
darbiavimą, kad “Tag Day” 
pasekmingai pavyktu. Jis ragi
no kuo daugiausia pritraukti 
rinkėju. Ne vienas lietuvis ar 
lietuve negali atsisakyti nuo 
szio kilnaus savo tautos reika
lams darbo.

Iszklausius Nominacijos Ko
misijos praneszima susirinki-

ISZRINKTAS 
“TAG DAY 

KOMITETAS

BALF-o apskr. Pirmininkas 
kvieczia “Tag Day” komitetą 
in posėdi kuris irivyks Rugsė
jo 1 d., Petnyczioje, 8 vai. va
kare, BALF-o Centro patalpo
se, 105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y. Kai bus pasiskirstyta pa
reigomis, apie tai bus daneszta 
visuomene.

ISZ LENKIJOS

Valdininkai Komunis
tai, Žmones Katalikai

Nepaisant kaip musu laik- 
raszcziai raszo ir ka jie sako, 
mes gerai žinome kad Lenkai 
yra ir sziandien Katalikai, 
nors ju valdininkai yra Komu
nistai.

Lenkus ir ju Komunistiszka : 
valdžia, negalime paminszti 
kad Lenkai neapkenezia Vokie- 

iCziu ir bijosi Vokietijos.
Ir Rusija bijosi Vokietijos. 

Ir Ruskiai negreitai pamirsz 
kaip jie isz paskutinuju gynėsi 
prie Stalingrado vartų.

Bet Lenku nelaime kad ju 
krasztas randasi kaip tik toje 
vietoje kuri Rusijai labai pavo
jinga ir reikalinga. Kaip vagis 
negali ant vagies pasitikėti, 
taip ir Rusija negali ant kito 
kraszto pasitikėti. Už tai Rusi
ja negali leisti Lenkija gyvuoti 
kaipo laisva ir nepriklausoma 
tauta. Rusija, kaip ir raz'baL 
ninkas negali turėti draugu, 
bet tik tarnu ar vergu. Už tai 
Lenkai sziandien Rusijos ver
gai.

Lenkijoje kaip ir kituose Ry
tiniuose krasztuose Žydai yra 
neapkeneziami. Priesz kara 
Lenkijoje buvo apie trys mili
jonai Žydu. Jie beveik visa pra
mone ir bizni turėjo savo ran
kose. Dabar ju liko apie szim- 
tas tukstaneziu. Kaip priesz 
kara, taip ir dabar Žydai kaip 
ten vis inlenda in bizni ir in 
valdžia. Sziandien daug Žydu 
randasi toje Lenku Komunis- 
tiszkoje valdžioje.

Žydai teipgi baisiai nuken
tejo nuo Vokiecziu ir už tai da
bar jie mato vienatine sau vilti: 
Susidėti su Komunistais ir 
Kremlium tarnauti.

Lenkai neapkęsdami Vokie
cziu užkariavimo susidėjo su 
Rusija, ne už tai kad jie Stali
na mylėjo, bet už tai kad jie ki
to Hitlerio bijojo.

Sovietams ne labai sekasi 
Lenkijoje. Jie nori ukius panai
kinti, ūkininkus iszkasavoti, 
bet jiems nesiseka.

Kai Lenkai pamatys ir insi- 
tikins kad Vakarai nereiszkia 
vien tik Vokietija, kaip buvo 
jiems iki dabar, bet Anglija, 
Prancūzija ir Amerika; kai jie 
supras kad vakarienes tautos 
nesitraukia nuo savo rubežiu ir 
nesibijo Rusijos; kai jis pama
tys kad jiems nėra pavojaus 
isz Vokietijos, tai dar visko 
gali būti.

Už tai galima tikėtis ir be- I 
veik staeziai sakyti kad, nors 
Lenku valdžia yra Komunis
tiszka, patys Lenkai pasiliks 
Katalikais ir Lenkais.

Lenkas, pirm viso ko yra pa- 
trijotas, savo kraszto mylėto
jas. Jis isz prigimties pareina 
isz Slavu ruszies, bet jis yra 
Katalikas Slavas, pasitraukęs 
nuo Slavu gimines per savo ti
kėjimą.

Lenko dvasia, yra nepalau
žiama. Ta dvasia palaike ji ir jo 
kraszta per tūkstanti metu. Jis 
baisiai nukentejo per szita ka
ra, bet visgi pasiliko Lenkas, o 
ne Komunistas.

Kai Vokiecziai užkariavo jo 
kraszta, tai szzuniui buvo dau
giau vietos tame kraszte negu 
Lenkui. Lenku skerdynes da
bar visam svietui žinomos. 
Apie szeszi milijonai Lenku 
pražuvo ar dingo per ta Vokie
cziu užkariavima.

Per ta nelemta ir nepasek- 
minga sukilimą Varszavoje, 
1944 metuose, per asztuonias 
sanvaites du szimtai tukstan- 
cziu Lenku buvo savo namu 
(skiepuose užgriauta, iszžudyta, 
\suszaudyta ar pakarta.

Tu dienu 'baisenybes paliko 
ženklą ant kiekvieno Lenko. Už 
tai mes, dabar kalbėdami apie

KATALOGAS

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. 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. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

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 daigtas 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 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalną, 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 hunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

paeziuotas. 76

istorijos
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos 
Lietuvos 
pasakoji-

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. 176% Trys Istorijos 
i 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-

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

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

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

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

No. 181 Kvitu knygute 
draugy stems, 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. 10o

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:. _____  - u.
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. 
BSF’Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasžtu.

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.
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Izabelės Sužieda vimas
(Tasa) [ju buvo vienas žymus Anglikas, j 

Lordas Lyntonas isz Lyncourt, l 
^ETOLI Gadaveros, kur upe kuids įgyveno Ispanijoje del sa- s 

Izellina vingiuoja medžiais Vo vienaiczio sunaus sveikatos, j 
priaugusiais kloniais, tarp za- Anglijos oras negeresnis buvo j 
liuojancziu pievų, stovi sena, tada, kaip dabav ir jaunikaitis' 
pilka pilis, paskendus medžiuo- ; jjynton savo gimtine szalyje vi-; 
se, prie augsztos, akmenines ; suOmet pat buvo mirus, o tėvas ; 
uolos, kybanczios ant upes. Pi-Į pajautesi blogai. Jo motina j 
Ii pastate Gracija.no Lizmano Laįp Szvente savo gyvenimą sa- Į 
protėviai vienuolikto szimtme- • vo sunaus laimei. Kad sunui 
ežio pradžioje. butu geriau, jis iszsižadejo ir '

Ant uolos virszaus ėjo status savo namu, ir savo mylimos sza-' 
takelis, taip siauras, kad juo lies! Jaunuolis Lyntonas buvo 
vos, ne vos, vienas žmogus galė
jo pralįsti. O tenai tarp orin- 
cziu ir akacijų medžiu buvo 
maža koplyczia, apaugus sa
manomis ir jau pusiau apgriu
vus. Ji buvo paszvensta Kūdi
kėlio Jėzaus garbei. Taip buvo 
padaryta del stebuklo, kuris

vienu metu su Izabele. Del savo ! 
silpnumo ir menkos sveikatos j 
jis negalėjo dalyvauti vyru 
pramogose laukuose, todėl jis 
pasilikdavo namieje su moteri
mis, kurios buvo jam gana prie
lankios; ypatingai gera jam 
buvo Izabele. Jis ja szirdingai;

tenai atsitiko; taip sako Graci- j mylėjo, ne tiek del jos 
jano Lizmano archyvuose su
rašai dokumentai isz keturio
likto szimtmeezio.

Tai atsitiko szitaip: Griovas 
Liudvikas Lizmanas turėjo 
viena dukterį ir tris sūnūs. . 
Dukters vardas buvo Izabele. 
Ji 'buvo nepaprastai graži. To- į 
kios gražuoles visa Ispanija iki 
tolei nebuvo turėjus. Jos moti- ; 
na buvo Anglike; nuo jos tai 
Izabele paveldėjo melsvas akis, i 
balta oda, kaip lelija, baltai 

' raudonus, kaip rože, veidus,' 
szviesius geltonus plaukus,; 
blizganczius ir 'szvieczianczius, i 
kaip auksas, kuomet juos pa
leisdavo vasaros saulele.

Izabele taip buvo gera, kaip 
ji buvo graži. Nebuvo tuomet 
paproczio, kad mergaites mo
kytųsi, kaip dabar daro, taigi 
ji Visa savo laika paszvesdavo 
pavargėliams ir maldai kaply-: 
ežioje. Jo's motina buvo jau mi
rus. Jos tėvo sesuo, kuri liko j 
dabar namu šzeimininke, pa-* 
eme ja in savo globa. Ta globa 
buvo žiauri. Teta, kuomet bū
davo blogame upe, iszdrisdavo 
net apmuszti naszlaite. Ir tai;

Z Į

laike už niek-nieki. Izabele bu- ■ 
vo perdaug nuolanki ir per ge
ros szirdies. Ji net tėvui nesi
skųsdavo už savo skriaudas. 
Tėvais, nors buvo labai asztrus, 
kaip daugelis tu laiku tėvu, bet; 
savo dukrele karsztai mylėjo.

Pilis buvo labai gražioje vie
toje. Joje buvo linksma. Pats 
Ispanijos' karalius aplanke: 
griova jo pilyje. Isztisus metus 
pilyje neiszsibaigdavo svecziai. 
Vieni iszvažiuodavo, tai kiti at
važiuodavo. Mat griovas buvo 
labai svetingas. Jis mylėjo! 
draugija ir pasilinksminimus.! 
Be to pas ji netruko invairiu i 
pramogų. Buvo kur medžioti, : 
žuvauti uogauti ir kitu malonu- | 
mu ragauti. Todėl griovų pa-: 
kvietimu niekas neatmesdavo. ,

Tarp tankiu pilies lankyto-1

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5i4 col.
TIKTAI, 25 Cts.

grazu- 
kie’k del jos gerumo ir manda
gumo, koki jam iszreiszke szim- 
tais budu.

Jam augant jo sveikata stip
rėjo. Jis vienok nenustojo my
lėjęs mokslą ir atsiskyrimą nuo 
kitu. Jis mėgo draugauti tik
tai su Isa'bele. Kada ji dirbo, 
jis szale jos skaitė, kada ji triū
se sode apie savo gėlės ir jis 
vai'ksz£ziojo aplinkui; pasako
damas jai apie invairias szalis, 
kurias jis aplanke ir apie stebė
tinus daigtus, kokiu jis tenai 
mate. Kada Izabelei suėjo 
penkiolika metu tėvas suspren- 
de gabenti ja in karaliszką 
dvara. Ji verke, iszsikalbine- 
jo, bet nieko negelbėjo. Tėvas 
insake, kad ji butu pasirengusi 
o jos teta bare ja už nedėkingu
mą. “Žiūrėk, kokia isz tavęs 
ponia,” tarė teta, “nenori, at
kreipti atydo'S in tuos gražius 
žemeziugus ir puikius parėdus, 
kuriuos, tau tėvas parūpino, 
kad galėtum tinkamai pasiro
dyti dvare ? Koki da norėtum? 
Gal norėtum būti pati karalie
ne?” Bet Izabele vis verke ir 
maldavo, kad ja paliktu pilyje 
ir neimtu in pasauli, prie kurio 
visiszkai nelinksta ir nėra pri
sirengusi.

Niekas nežinojo josios pa
slapties. Ji pati gerai negalėjo 
suprasti saves, bet ji jaute, kad 
ji myli jaunuoli Lyntona, kuris 
jau kelintas menesis drauge su 
savo tėvu gyveno pilyje. Ja 
risza meile prie namu prie Lyn- 
tono, o ežia jai rengia atsisky
rimą visiems metams; o kas ži
no, kas per tiek laiko gali atsi
tikti?

Viena popieti ji sėdėjo sode 
mažoje altanoje, maloniame 
mažame kampelyje, apaugusia
me rožėmis su tekaneziu prosza- 
li upelycziu, kuris ringiavo 
per visa soda. Sztai ji iszgirsta 
žingsnius ir jaunasis Lyntonas 
pasirodo. Jo veidas isžbales,

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. 

iszdžiuves, akis raudonos nuo 
aszaru.

“Kas tau pasidarė, Lynto- 
nai?” Užklausė mergina man
dagiai ir rūpestingai.

“O, Izabele, mano brangiau
sioji,” kalbėjo jis verkdamas, 
po nedeliai tu iszvažiuoji in 
Madridą. O ka asz darysiu be 
tavęs? Greitai tame linksmame 
pasaulyje mane užmirszi. Tenai 
kiekvienas bus už mane avirtes- 
nis, stipresnis ir tinkamiau isz- 
auges. O, mano Izabele, sugry- 
szi isz ten sužiedota, o gal but ir 
isztekėjusi, ir neatkreipsi dau
giau atvdos in vargisza, ligūsta 
Lyntona.”

Jis kone apalpo. Pripuolė 
prie žemes, padėjo savo galva 
ant žoles ir verke taip gailiai, 
kad, rodos jo szirdis plyszo. 
Mergaite jau ne kūdikis supra
to kas darosi. Ji atsisėdo sza
le jo ir, pasitverus jo ranka, 
apkrovė ja gucziavimais ir asz- 
aromis.

“Lyntone, mano brangus 
Lyntone, nekalbėk tokiu skau
džiu žodžiu. Greieziau lelija už- 
mirsz savo žiedą atidaryti sau
lei, greieziau upe nustos tekė
jus in jūres, greieziau aniolai 
užmirsz žibinti žvaigždes dan
guje, kaip asz užmirsziu tave.”

“Ar gali tai būti teisybe? 
Suszuko Lyntonas, atsistoda
mas. ir spauzdamas mergaite 
prie savo krutinės.”

“Ar gali tai būti, ka kalbi, 
mano brangioji ? Prižadėk, kad 
man visuomet būti isztikima, 
kad ir kažin kas turėtu atsitik
ti. Isztark kad niekam kitam 
nepavesi saves, kaip tiktai 
vargszui Lyntonui.”

“Asz prižadu,” prasznabž- 
dejo meiliai mergaite. 110 Lyn-

I

Geri tėvai, ir ju 
vaikai, 

Tieji buna kitoki vyrai, 
Nes pasielgineja gerai, 
Ir paezedžiai gyvena, 
Buna apszviesti gana, 
Užsiiminėja skaitymu, 
Saugojasi girtavimu, 

Toki vaika visur 
tinka, 

Ir del visu žmonių 
patinka, 

Bet ir kitoki sztama 
turime, 

Kuriuos už Lietuvius 
turime, 

Bet negalima prilygint 
prie Lietuviu, 

Tiktai prie laukiniu.
* * *

Kur ten inkurtuves 
buvo,

Ir muzikantai pribuvo, 
Pargabeno ir daug 

alaus, 
Ir da ko kito daugiaus, 

Pradėjo visi szokt.
Per seni kojas kilnot, 
Guzutes nepavydėjo, 
Apsvaigia musztis 

pradėjo, 
Krumpelei ir biles darbe 

buvo, 
Konia kožnas daly'bes

<įįfr gavo,
Gaspadorius ir jo pati 

ir gavo,

tone, tu mane greieziau užmir
szi. Tu esi szviesus iszmintin- 
gas, geras, kaip tu gali mylėti 
prasta, tamsia, nieko nežinan- 
czia mergaite, kaip asz?”

“Mano brangiausioji, tu esi 
gera, kaip aniuolas, o drauge 
maloni ir skaisti. Mudu savo 

į isztikimybeis žodžiu niekuomet 
' neatmainysime, ar ne tiesa?
į Juodu praleido visa popieti 
! drauge, kalbėdami apie ateiti, 
ramindami vienas antra ir in
ti krinedami kad vieni metai,

■ tai da ne taip ilgas laikas.
“Asz raszysiu tau laiszka, 

kada tiktai atsitiks proga ji 
prisiunsti, tarė Lyntonas. Gal 
but, kad asz prikalbinsiu savo 
tęva atkeliauti Madridan, pra
leidus žiema sziltoee Italijos 
vietose.”

“Asz melsiuosiu už tave kas
dien, tarė mergaite, labai rim
tai ir su pagarba. Asz aukosiu 
žvakes prie Szvencziausios Die
vo Motinos altoriaus ir neabe-
joju, kad Dievas mudu palai
mins ir vėl suves in daigia. ’ ’

Juodu praleido visa menesi 
drauge, nepaprastai isz to lai
mingi. Vienok, atėjo baisioji at
siskyrimo valanda. Reikėjo 
iszvažiuoti in dvara. Lyntonas 
buvo sode mažoje Izabelės alta
noje, kurioje juodu buvo susi
tarė paskutini karta pasimaty
ti ir pasakyti sudiev. Nenorėjo, 
kad juodu atsisveikinant maty
tu kokia nors nedraugiszka ir 
neprijauezianti akis. Bet nelai
me. In ta pati laika, kada Iza
bele skubėjo laiptais žemyn, 
kad iszeitu in soda, iszejo isz 
savo kambario teta ir tarė asz- 
triai:

“Kur taip skubini, Izabele? 
Eik szia czionai. Dabar nelai-

Jeigu visi tai ir jiedu 
paragavo, 

Norints dabar ilgai 
pastenes, 

Bet jau galvas neskaudės, 
O ka, ar-gi ne puikios 

inkurtuves, 
Jeigu padaro galvoje 

zaidules. 
* * * 

Kažin ar tai gražu, 
Kaip vyras eina in 

saliuna, 
Ir geria su motere 

alų, 
Nueja abudu gerai 

pasilaka, 
Po tam vyras bobele 

plaka, 
Ar bonkais viens in 

kita laido, 
Niekas juos nesustabdo, 
Tada vyras už plauku 

laukan iszvelka, 
Duoda in kaili ir namo 

parvelka, 
Kaip tai per Szv. Augustino 

dare, 
Geria saliunoje prie 

baro, 
Kožna karta susimusza, 

Ir bjauriai susipesza. 
* * *

Pittsburghe yra tokiu, 
Netikusiu niekszu, 
Ka laikraszczius 

vagineja, 
Nuo paczto imineja.

Kaip pagausite, 
Tai žandus gerai v 

atmuszkite, 
Arba pas vai t a 

nutempkite, 
Pusėtinai nubauskite.

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

20 Centai.

Saule, Malianoy City, Pa.

RUGSĖJIS — SEPTEMBER

Ūkininku priežodžiai: Ko
kia Egidijaus diena, toks ir 
Ruduo. Rugsėjo perkūnija 
ženklina Kalėdoms daug 
sniego. Koksai oras per szi 
menesi bus toksai pats ir at

kas lakstyti visur aplinkui. Už 
penkių miliutu bus karieta jau 
prie duru. ”

Ir ežia, užėjus mergaitei už 
užpakalio, pastvėrė ja už pecziu 
ir instume in savo kambarį.

“Asz žinau, kas tau dabar 
rupi, susznypszte ji, lyg gyvate 
mergaitei in ausi. Tai jaunuolis 
Lyntonas, tas pienburnis. Sa
kau tau, kad tu jo niekada dau
giau nematysi, tu biauri veid
maine. Dažnai asz tave paste
bėjau, kad vietoje eiti koply- 
czion melstis, tu valkiojaisi su 
juo aplinkui po visa soda. Tu 
myli ji labiau, kaip savo teta; 
tu leidi laika su juo, vietoje pa
saldinti mano sunkias valan
das.”

“Asz neveidmaine vau. Kad 
buvo laikas melstis, meldžiau
si, o kada ėjau in soda, tai ne
buvo maldos laikas ir niekada 
po priedanga maldos nebėgau 
iii soda, tarė verkdama Izabele. 
Asz nemaniau niekuomet, kad 
butu tau maloni mano draugys
te, arba, kad butu naudingas 
man buvimas szale tavęs. ’ ’

“E, e—atszoveiteta, neina-' 
nyk mane apgauti. Sakau tau, 
skiriesi nuo Lyntono ant visa
da ; supranti, ant visada.

Ji užrakino duris ir inside jo j 
rakta in kiszene, neikiek nesu
judinta Izabelės aszaromis ir 
praszymais. Izabele buvo pa-’ 
leista tiktai tada, kada jau bu
vo laikas eiti su tėvu sesti in 
karieta, kuri stovėjo jau priesz 
duris. Izabele iszvažiavo su 
szirdimi pilna skausmo, nega
vus pažvelgti in Lyntona ir isz- 
tarti jam nors viena žodi. Taip- 
pat nesurado nei vieno asmens, 
per kuri butu galėjus iszsiaisz- 
kinti, delko ji neatėjo in altana 
su juo pasimatyti.

O vargszas Lyntonas lauke, 
ir lauke, kelias isztisas valan
das. Pasidrąsinęs nuėjo in pyli 
paklausti ar jau iszvažiavo. 
Iszgirdes, kad jau ju nėra, nu
siminė baisiausia. Atjautė, kad j 
ežia turi būti, kas nors negerai.! 
Sunkios mintis pripildė jo gal
va ir skausmo jausmai pervere 
szirdi.

Dvare visi stebėjosi isz Iza
belės. Jos gražumas buvo nepa
prastas Iszpanijoj, kurioje visi 
atsižymi tamsiomis akimis ir 
plaukais. Daug prakilniu vyru 
pirszosi jai, trokszdami gauti 
ja sau už moteri. Bet del invai
riu priežaseziu tėvas jiems vi
siems davė neprielanku atsaky
mą. Viena diena in Izabelės 
kambari inlindo jos teta ir ta
rė:

“Ar asz tau nepasakiau tei
sybes, kad tu daugiau nematy
si Lyntono ? Tėvas pasiryžo isz- 
leisti tave už žymaus ir turtin- 

einaneziame bus. Koks oras 
per szilines, toks bus per ke
turios sanvaites. Jeigu per 
Szv. Mykolo nelyja, tai gali
ma tiketiesi sauso pavasario.

go vyro ir greitai busi su juo 
sužieduota.”

Izabele puolė ant keliu prie 
tetos kojų.

“O, teta, ji szauke maldau- 
janeziu balsu, gelbek mane nuo 
to baisaus likimo, neatidalinki
te manes nuo Lyntono. Gelbek 
mane! Praszyk mano tėvo, kad 
neverstu manes eiti už tokio su 
kuriuo turecziau būti visa g'y- 
venirna nelaiminga!”

Teta vietoje mergaite sura
minti, tiktai juokavo isz jos. Ji, 
mat, gavo progos patenkinti 
savo biauria szirdi. Ji užvydejo 
Izabelei, kad ji jauna ir graži. 
Ir dabar džiaugėsi, matydama 
Izabele nelaimėje.

Keliomis dienomis vėliau 
griovas Gracijano Luizmanas 
pasivadino Izabele pas save ir 
pranesze jai, kad jaunas mar- 
kyzas Luzignanas, augsztos kil
mes Prancūzas, esantis ežia 
dabar prie Ispanijos karaliaus 
dvaro, su Francijos ambasado
riumi, praszo jos rankos, kad 
taptų jo moterimi. Tėvas pasa
kė, kad jis jau jam pažadėjo.

“Jis yra jaunas, gražus ir 
turtingas — tarė jos tėvas, ko 
mergaitei gali da daugiau rei
kėti? Kas tai yra? Ka reiszkia 
tos tavo aszaros?”

Izabele apsikabino tęva ir 
maldavo jo atszaukti pažadeji- 
ma, padaryta Markizui Lusin- 
gamui ir leisti jai teketi už 
Lyntono.

“Kaip už paliegėlio? Tarė 
jos tėvas piktai. Ar tu manai, 
kad asz galiu sutikti leisti savo 
vienaite dukterį už paliegėlio? 
Niekuomet; asz veliju tave ma
tyti negyva ant lentos, negu to
kioje moterystėje.”

“Eik sau, mergaite, tarė jis, 
taszkendamas jai in veidą, 
begk. Tavyje veikia tavo jauna 
vaidentuve. Greitai užmirszi 
Lyntona ir po kiek laiko cleka- 
vosi man visa savo szirdimi, 
kad szioje valandoje pasilikau 
tvirtas. ’ ’

Veltui Izabele priesztaravo. 
Jos tėvas buvo neatmainomai 
pasiryžęs, kad pati mergaite 
rinktųsi sau vyra, ypacz sziame 
atsitikime, kad jo duktė renka
si vpra, kuris gali būti jai sun
kybe per visa jos gyvenimą.

Sanvaites bego. Izabele men
ko ir iszblyszko. Tėvas ja suve
dė in pažinti su Markyzu. Jis 
jai visiszkai nepatiko. Iszrode, 
kaip padirbta lele. Plaukai ty- 
czia sugarbaniuoti, barzdžiuke 
apkarpyta, ūsiukai smailai 
augsztyn užraityti ir visas pa
sipūtės. Nerasdama niekur sau 
pagelbos, ji jos tikėjosi tiktai 
nuo Dievo. Kasdien vis dau
giau ir daugiau meldėsi, kad ja 
paliuosuotu nuo to ryszio su ne-

mplimu žmogumi' ir užlaikytu 
ja Lyntonui. Ji negavo nei vie
no laiszko nuo Lyntono, nors jis 
prižadėjo raszineti. Jis neatsi- 
lanke taippat Madride. Ji tada 
pradėjo kaip kada skausme ir 
nusiminime maustyti, kad gal 
but Lvntonas mirė. Jos teta, »z '
pasinaudodama ja, pasakė, kad 
Lyntonas pasiliko jai jau neisz- 
tikimas, kaip paprastai visi 
vyrai. Jis gal rado sau kokia 
gražia Italiuke mergaite ir su 
ja jau apsivedė. Ji pradėjo 
tvirtint kad apie ta girdėjusi 
nuo vienos ponios, atsilankiu
sios Dvare.

— BUS DAUGIAU —

PRANESZIMAS!
Siuncziant pinigus per ban

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

“Saules” Redyste.

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

:: Tiktai 151 «

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

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais C

160 Puslapiu ! [
8 col. ilgio, 5% col. ploczio <[ 
Iszaiszkina sapna ir kas <[ 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- <[ 
pieros virszeliuose. :: :: <[

Tiktai,. . . $1.00

Pinigai reikia siusti su J [ 
užsakymu:

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

, "DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point 
for 

The Way You Write

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., ’ 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

Gracija.no
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— Rugsėjis —September.
— Garnys paliko sveika ir 

drūta sūneli del Leonams V. 
Boczkauskams, 336 W. Maha
noy ulyczios.

— Sekantieji iszeme lais- 
nius del apsivedimo: panele 
Loretta M. Setevicziute, 75 
Fort Washington Ave., New 
York, (josios tėvai gyvena 
mieste,) ir Joseph A. Turrano, 
278 Montgomery uly., New Jer
sey, 'buvęs gyventojas isz Nes
quehoning, Pa.

— Kazimieras Kunauskas 
turėjo operacija Locust Mt. li
gonbute.

— Angliakasyklos mokėjo 
savo darbininkams:

Rugp. 30—Continental, Pac
ker Nr. 5 ir Mammoth. Rugp. 
31 — Midyalley, Germantown, 
Hammond, Kohinoor, Gilber
ton, Morea, Repplier ir Buck 
Run.

— Sukatoj Szvento Stepo
no. Taipgi ta diena: 1945 me
tuose Japonai pasidavė; 1340 
m., Keistutis užgrobė isz Lenku 
Draczina ir Lucką.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola keturiolikta Nedelia 
po Sekminių. Ir ta diena Szv. 
Serafijos; 1939 metuose Fran- £
euzija su Anglija paskelbia Vo- 
kiecziams kara; 1853 m., gimė 
Amerikos dainius ir poetas Eu
gene Field, katalikas ir geras 
raszytojas kuris parasze daug 
dainų ir rasztu, kuriuos da ir 
sziandien Amerikiecziai atsi
mena ir atkartuoja.

— Panedelyje Szventos Ro
zalijos. Taipgi ta diena "Darbo 
Diena — Labor Day,” visi ban
kai, fabrikai ir angliakasiai ap- 
vaiksztines ta diena.
. — Utarninke Szvento Lau
ryno Jus.

■
•

Kunigužis D. A. Fehsen- 
feld, isz Kansas City, Baptis
tu ministeris, po kairei, ku
ris uždraudė savo parapijie- 
cziams tikėti in Kalėdų Die
duką, ežia pasiszneka su 
Baptistu Bažnyczios Sekre
toriumi, in Kansas apie ta 
savo nusistatymą. Jis sako 
kad vaikai per daug tiki in 
Kalėdų Dieduką ir pamirszta 
tikra Kalėdų prasme. Jis bu
vo isz savo parapijos iszm.es- 
tas už savo pareiszkimus ir 
nusistatymus.

Bravorininkas Apvog
tas Ir Sumusztas

legeville buvo paszaukti ir su
rado nuszauta darbininką, dvi
deszimts penkių metu amžiaus 
Martin Young. Jie dažinojo 
kad ji buvo nuszovus jo žmona, 
Ruth, dvideszimts keturiu me
tu amžiaus. Jiedu jau per kelis 
menesius nesutiko ir kasdien 
paszdavosi. Jo žmona Ruth sa
ko kad ji nusistvere už karabi
no, paskui jis norėjo ta karabi-

Laidotuves invyko 
su apiegomis Szv.

Girardville, Pa. — Agnieszka 
(Peowie) Hal'be, nuo 461 W. 
Mahanoy avė., numirė Panede- 
lio ryta, Ashland ligonbute. Pa
liko savo vyra Petra; keturios 
dukterys, viena sunn ir keletą 
anukus.
Ketverge
Vincento bažnyczioje deszimta 
valanda ryte ir palaidota in 
Szv. Marijos kapines Shenado- 
ry'je.

—• Utaminke apie 10:30 va
landa naktyje, Ashland ligon
bute, numirė senas gyventojas, 
Aleksandras Ekertas, isz Rap
pahannock kaimelio. Velionis 
gimė Lietuvoje. Paskutini kar
ta dirbo Packer Nr. 5 kasyklo
se. Buvo nevedąs. Paliko 'broli 
Juozapa. Laidos Su'batos ryta. 
Graborius Vincas Menkievi- 
czius laidos.

PHILADELPHIA, PA. — 
East Falls bravoro bravorinin
kas buvo baisiai sumusztas ir 
apvogtas ant dvieju szimtu asz- na isz jos atimti, ir kai jiedu pe-
tuonios deszimts penkių dole- sziesi ir tasiesi, gaidukas ka
riu. Dvideszimts septynių metu 
amžiaus bravorininkas, Frank 
Evangelista, papasakojo Poli- 
cijantui John Regan kaip du 
razbaininkai ji sumusze, su 
spardė, paskui suriszo ir paliko 
ji be sanmones jo ofise ant Fre
derick ulyczios. Jis sako kad 
jis per penkiolika minueziu ko
vojo ir stengiesi apsiginti kol 
jie ji parbloszke ir sumusze ir 
apvogė. Jis buvo nuvesztas in 
Womens College ligonine.

Tiedu razbaininkai buvo at- 
eje nusipirkti alaus; pirmiausia 
paprasze vienokio paskui kito
kio alaus. Po tam jiedu jam pa
sakė kad jiedu nei jokio alaus 
nenori, bet nori visus jo pini
gus.

Vienas isz tu razbaininku 
iszsitrauke revolveri, bet bra 
vorininkas iszmusze ta revol- 
veri isz to razbaininko ranku ir! amžiaus ““«*«•> kuri žuvo, 
tada prasidėjo musztynes, i Draiverys Clinton visai ne-

Jo draugas tame biznyje su- buvo sužeistas, bet keturi kiti 
gryžo in ofisą ir negalėjo ineiti buvo biski sužeisti ir buvo nu-' 
nes razbaininkai buvo užrakinę sze in kelmą, apie asztuonios 

mylios nuo Lancaster miesto.
Mergaite, Dorothy Miller, isz 

Columbia, Pa., pasimirė kai jai

rabino buvo netpczia paspaus
tas ir jos vyras krito negyvas.

AUTOMOBILIUS 
PASLYDO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ANGLIJOS ARMIJOS
IN KORĖJA

Traukia Szirdies Paveikslus

tomobiliaus draiverys labai 
greitai važiavo, stengdamasis 
pasivyti kita draiveri kuris bu
vo ji inpykines, Nelaime atsiti
ko apie vidurnakti.

To nelemto automobiliaus 
draiverys buvo jurininkas, dvi
deszimts metu amžiaus Lewis 
Clinton. Jis sako kad jo auto
mobilius taip greitai važiavo 
kad jis negalėjo ji sulaikyti ant 
vieszkelio užsisukimo. Su juo 
važiavo ta szesziolikos metu 

I amžiaus mergaite, kuri žuvo.

Draiverys Clinton visai

nes razbaininkai buvo užrakinę 
duris. Jis inlipo per langa ir 
rado savo dranga be sanmones 
gulinti kraujuose. Jis paszauke 
policijantus, bet tiedu razbai
ninkai pabėgo.

ŽEMES DREBĖJI
MAS INDIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 4

Daktaras Andrew C. Ivy 
po deszinei, ir Daktaras L. R. 
Krasno, isz Illinois valstijos 
Universiteto patikrina savo 
iszradima kuris seka szirdies 
plakejimus ir darodo kai 
žmogus turi szirdies liga. Per 
jųdviejų iszradima bus gali-

ma labai greitai ir tikrai su
sekti szirdies ligos plakejima 
žmogaus kūne. Jiedu yra pa- 
szvente daugiau negu de- 
szimts metu szitam iszradi- 
mui, kuris, jie sako pagelbės 
visus tuos kurie serga szir
dies liga.

Mokslincziai sako, kad tai 
buvo vienas isz penkių didžiau
siu ir baisiausiu žemes drebėji
mus. Upes taip patvino, kad 
persilejo per savo krantus ir 
daug žmonių prigėrė.

Tikro skaieziaus negalima 
gauti, bet laikrasztininkai spė
ja kad daugiau negu penki 
tukstaneziai žmonių žuvo per 
ta žemes drebejima.

Milijonai žmonių meldiesi, 
savo namuose ar ant ulycziu. 
Daugiau negu penki milijonai 
žmonių dabar randasi be namu 
be pastoges.

KINIECZIAI
KOMUNISTAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kino policijantams kad visi jie 
buvo sustoję tamsioje vietoje, 
kai kitas draiverys privažiavęs 
paleido savo automobiliaus 
szviesas ant ju. Jie supykę pra
dėjo vytis ta draiveri ir tada' 
ta nelaime atsitiko.

Readingo mieste Pa., buvo 
ant smert suvažinėtas penkių 

i vaiku tėvas, kai tuszczias auto
mobilius pasileido nuo kalno ir 
atsimusze in stovinti automobi
liu, kuri dvideszimts septynių 
metu amžiaus Gerald Miller

sprandas buvo nulausztas toje tuo laiku taisė. Jis buvo po to
veszti in Columbia ligonine. 

Vienas isz sužeistųjų paaisz-

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Mare Deluca, nuo 504 W. Coal 
uly., aplaike laiszke isz Korė
jos, nuo sunaus, kareivio Pvt. 
Joseph Deluca, buk jisai likos 
sužeistas in ranka ir koja ant 
kares lauko, ir gydosi ligoribu- 
toje Korėjoje.

— Jonas Karaliūnas isz 
miesto, turėjo operacija Ash
land ligonbute.

— Albertas Klimas, nuo 60 
Water uly., Gilberton, likos (su
žeistas in ranka laike darbo 
angliakasyklose.

— Pilypas Petrus, 232 W. 
Chester uly., anglia'kasis, likos 
sužeistas in krutinę Hammond 
kasyklose. Gydosi Locust Mt. 
ligonbute.

— Kazimieras Gavėnas nuo 
234% W. Lloyd uly., likos su
žeistas in koja Hammond ka
syklose. Gydosi Locust Mt. li
gonbute.

Pusantro Tukstanczio 
Anglu In Frunta

KORĖJA. — Du szvieži 
Anglijos batalijonai, apie pus
antro tukstanczio kareiviu isz- 
važiavo in Korėjos karo frunta, 
Amerikiecziams in pagelba. Jie 
yra pirmutiniai Tautu Sanjun- 
gos kareiviai kurie stoja mums 
in talka per szita kara Korėjo
je.

Szitiedu batalijonai daug 
garbes užsitarnavo per antra 
pasaulini kara, ir dabar jau 
randasi Korėjoje. Vienas isz tu 
batalijonu yra pravardžiuoja
mas kaipo "Nemirsztantis Ba- 
talijonas” o antras save vadi
nasi "Bobos isz Peklos.”

L. TRAŠKA USKAS
z LIETUVISZKAS

GRABORIUS
Laidoja Kimu* Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalam* ::

Anglijos kariszki laivai juos 
atveže in Korėja. Tie Anglijos 
kareiviai atvažiavo pasirenge 
in kara ir iszrodo kad jie savo 
bizni labai gerai pažinsta. Tai 
gal pirmutinis sykis kad Ame- 
rikiecziai pasitko ir priėmė 
Anglijos kareivius in talka. 
Pirmiau Amcrikiecziai vis 
Anglams stojo in talka.

•35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Pirkie
U. S. Bonus

Komunistiszka Kinija turi dau
giau negu visa milijoną karei
viu savo armijoje.

Jau dabar matyti kad Kini
jos Komunistai prisideda prie 
szito karo, nes daug karo be
laisviu yra Koriecziu kurie bu
vo Kinijos Komunistu armijo
se per Kinijos vidaus kara.

Tie, kurie žino sako kad jau 
mobiliaus. Jis gryžo isz arkliu dabar 227,000 Kinijos Komu- 
parodos, Reading mieste, kai nistu kariauja Korėjoje priesz 
nelaime atsitiko. Pirm negu po-Į Amerikieczius. 
licijantai spėjo ji nuveszti in 
Pottsville ligonine, jis jau buvo 
pasimiręs.

liūs atsimusze.
Dvideszimts szesziu metu 

amžiaus buvęs Marinas, George 
E. Manhart užsimusze kai jo 
automobilius nulėkė nuo viesz
kelio, netoli nuo Orwigsburg,’

■

Pa., atsimusze in vienus namus 
ir apsivertė in griovį. Tas 
trenksmas ji iszmete isz auto !

SKAITYKIT i

stovineziu automobiliu atsigu-' 
les kai tas tuszczias automoibi-Į Pirkie U. S. Bonus Sziandien! PLATINKI!!
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What
the American System?

live better

Nesutikimas 
Szeimynoje

POTTSTOWN, PA. — Jau- 
nas, Pottstown miesto plieno 
darbininkas buvo nuszautas ir 
nužudytas, kai jo žmona per 
barnius ir nesutikimus paleido 
kelias kulkas isz revolverio.

Valstijos policijantai isz Col-

Brigados Generolas 
Žuvo

Brigados Generolas Robert 
F. Travis, Fairfield-Suisun 
lakunu vietos komandorius 
buvo vienas isz septyniolikos 
lakunu kurie žuvo kai bomb- 
neszis su sprogstaneziomis 
bombomis sudužo, užsidegė 
ir susprogo Californijoje. 
Bombneszis negalėjo pakilti, 
sudužo ir užsidegė. Kai ug
niagesiai pribėgo prie to ero- 
plano jis užsidegė ir suspro
go ant žemes.

‘ ‘NO VENA" 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
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* Why America
£ fjoto machines

make jobs

j. Why fre^0”* a' 
go together

ind scants

Today your America is the leader of the free 
world—the most powerful nation in all history.
There are good reasons for this, all rooted in 
the way we live and work—in the American 
system.
One of our new responsibilities as Americans 
and leaders is to understand what has made our 
country great.
The free 20-page booklet, "The Miracle of 
America,” tells you just how that system has 
been shaped.
At right are some of the subjects covered in 
simple, graphic words and pictures:

THE BETTER WE PRODUCE . THE BETTER WE iiVE
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How our U. S. economic system started 
Why Americans enjoy the highest stand
ard of living the world has ever known, 
in good times and bad
What we are doing to correct the faults 
in our system
How we have been able to raise wages 
and shorten hours over the years
ft hy political freedom and economic seett* 
rity go hand in hand •
Why the mainspring of our system is 
productivity
How a better living can be had for all

PPPPi Send for thisS iAfcifc,, valuable booklet today!
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