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Isz Amerikos Kolieka Motina Ir
Vaikas

POLICIJANTO MOTERYS, TAIKOS 
KAPAS MYLĖTOJOS? Kad U.S.A. Butu

TIE STEBUKLINGI 
SOVIETAI

NEW YORK. — Neseniai 
Sovietai visam svietui paskel-Į 
be kad vienas Ruskis atrado ir 
pasiekė Pietini pasaulio asziga- 
li keletą desietku metu priesz 
Amerikieczius.

Tie Sovietai isz tikro yra mo
kinti ir stebuklingai nagingi; 
jie, anot ju paežiu prisipažini
mo, viską ant szio svieto iszra- 
do ir buvo pirmutinia prieiti, 
dasiekti ar padarti.

“Gal vien tik Tikėjimo, Lais
ves, Laisvos Spaudos ir Žmo- 
niszkumo jie neiszrado?”

Pasiskaitant apie tokius tik
rai stebuklingus Sovietu nu
veikiamus, kaip iszradimas elek
tros lemputes, eroplano ir kitu 
maszinu, mums labai lengva 
suprasti kaip lengvai tie Sovie
tai moka iszrasti pasakęs in ku
rias jie patys tiki.

Jie gali girtis kiek tik jie no
ri, kad jie-visus Amerikos isz- 
radimus keli szimtai metu pirm 
musu iszrado, mes nepyksime 
ir nieko nesakysime. Bet tie to
kie stebuklingi Sovietai gali 
būti tylus ir tikri kad mes ne- 
sigirsime kad mes Sovietu isz- 
radimus pirmiau Svietu iszra- 
dome.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Dvideszimts szesziu metu 
amžiaus kolieka, paliegele, 
kuri serga “Polio” liga ežia 
bovinasi su savo mažiueziu 
in McKeesport, Pa. Ji pa
gimdė ta savo sūneli per ope
racija, kuria daktarai ant jos 
padare. Ir motina ir sūnelis 
yra sveiki ir linksmi, nors 
daug daktaru jai buvo pasa
kė kad ji negali pagimdyti 
vaika, nes pagimdymas jai 
kasztuos jos gyvastį.

Sukcziai Ir Razbainin- 
kai Atsilygino

HARLAN APYGARDA, KEN
TUCKY. — Tykiai kalbantieji 
bet kiaurai ir asztriai per žmo
gų žiurintieji Harlan apygar
dos žmones tuojaus pradėjo sa
kyti, kad Ambrose Metcalfe 
yra kandidatas in kapus, kai 
jis1 prisisege prie savo krutinės 
policijanto ženklą 1946 metuo
se. Jam užėmė tik keletą metu 
pasiekti ta tu žmonių prižadėta 
jam kapa.

Ana diena kai jo gimines pa
ėmė jo kulkomis suszaudyta la
voną nuo Poor Fork vieszkelio 
ir palaidojo ant kapiniu, jie sa
ke kad jis iszgyveno ir iszpilde 
tu Harlan Apygardos žmonių 
pranaszyste.

Policijantas Ambrose Met
calfe, galima sakyti, praszesi 
tos mirties. Jis buvo tamsia
plaukis kumsztininkas, kuris

Profesorius Pataria P aSifeilfiUS D©! S©" 
I piQri iVInrpriQ **

Paša.™ vietu Užsipuolimo
NEW YORK, N. Y. —

Daktaras Oscar W. Junek, New 
York Universiteto profesorius, 
pataria kad butu geriausia leis
ti moteris valdyti ir tvarkyti 
pasauli del ateinanezio tuks- 
tanezio metu. Jis sako kad mo
teris isz savo prigimties yra 
taikos ir ramybes mylėtoja. Jis 
toliau aiszkina, sakydamas, 
kad jeigu moterysvisa tvarka 
vestu, tai butu mažiau vainu,

Devyni Žuvo Penkios Deszimts 
Sužeisti Milwaukee Traukinio 
Nelaimėje; Ims In Vaiska Nuo 
25 - 35Ir Ženotus, Eina Gandai

mažiau karu ir mažiau tokiu 
karingu tautu, negu dabar ran
dasi, kai vyrai visa tvarka ve
da ir žmones valdo.

Gal szitas mokintas daktaras 
ir profesorius ir žino ka jis sa-

Kad Bus Imami Ir Tie Vyrukai 
Kurie BuvoVaiske Per AnaKara

TRAUKINIO
NELAIME

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Perplauke English 
Channel

ko, gal jis moteris ir moteriszka 
būda geriau pažinsta negu mes, 
bet visgi mus baime ima, tik pa
misimus kas atsitiktu, kas bu
tu jeigu bobos-imtu mus. valdy- 
ti.

Mes ne tokie mokinti kaip 
tas gerbiamas daktaras, bet 
visgi mes norėtume jam užduo-

PRIESZAS
ATSIKERTA

Pohang Uostas -
Apsuptas

TOKYO, JAPONIJA. —

BYLA PRIESZ
KOMUNISTUS

Privers Visus Komunis
tus Užsiregistruoti

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresas priėmė ir patvirtino 
labai svarbia Byla priesz visus 
Amerikos Komunistus. Balsa
vimai Kongrese buvo 153 už ir 
tik 64 priesz. Kai iszejo ant' 
bendro balsavimo tai buvo 354 
už ir tik dvideszimts priesz.

Kongresmonas Vito Marcan- 
tonio isz New York buvo prie- 
szingas. Bet tai suprantamas 
dalykas, nes jis jau visiems yra 
žinomas kaipo Komunistu ge
ras draugas.

J eigų szita Byla bus priimta, 
tai visi Amerikos Komunistai 
turės vieszai pasikalbėti ir pa
sisakyti kokia propaganda jie 
varo ir ka jie ežia daro.

Szita Byla palies 550,000 rau
donuosius, Komunistus Ame
rikoje. Ir jeigu kuris isz tu Ko
munistu neužsiregistruos ir 
vieszai nepasiskelbs ka jis daro 
ir ka jis veikia, jis bus tuojaus 
suaresztuotas ir in kalėjimą pa- 
tupdintas.

Szitokio Instatymo mums 
jau seniai reikėjo ir mes tiki- 
mies kad Senatas ta instatyma 
greitai priims ir patvirtins.

MILWAUKEE, W. — Daug 
žmonių, kurie mėgsta savo ma
žus traukinius pasigaminti ir 
pasistatyti, važiavo in seimą in 
Milwaukee ir j u traukinis susi- 
musze su dvejais vietiniais 
traukiniais.

Devyni buvo ant sykio už- 
muszti ir daugiau negu penkios 
deszimts buvo sužeisti.

Viena isz tu traukiniu vaira
vo to geležinkelio kompanijos 
pats Prezidentas Jay Maeder. 
Jis sako kad jis negali pasaky
ti kaip ta nelaime atsitiko. Jay 
Maeder tik metai atgal buvo 
iszrinktas tos kompanijos Pre
zidentu. Sužeistieji buvo grei
tai nuveszti in vietines ligoni
nes.

ti kelis klausimus, kurie jam Komunistai Koriecziai daužo 
gal ir durnai skambės, bet tie Amerikieczius isz sziaures, isz

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Trumanas, kalbėdamas Amerikiecziams sa
ko, kad Korėjos karas jau yra pasiekęs 
savo didžiausi laipsni ir dabar Amerikie- 
cziai kareiviai tuos Komunistus Korieczius 
numalszins. Bet jis to paežiu kartu pa
sakė Amerikiecziams ir perspėjo visus So-

klausimai mums rupi ir mums vakaru ir isz vasarų. Jis isz vi-vjeĮu gusjįos (jidžponiUS, kad Amerika da- 
ramybes neduoda: su pusiu yra apsupę Pohang . J i j

Ar gerbiamas daktaras kada uosta, ir jau užėmė Kigye. Da- baf IHIIS III VSlSKzl 3plC tflS UlliljOIllIS, K3(l
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226 LAIVU
NUSKANDINTA

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Laivynas iszdave 

savo sanskaita del Karo Korė
joje. Augszti Amerikos Laivy
no karininkai, iszduodami savo 
raportą paskelbia kad jie nu
skandino ar sudaužė du szimtu 
dvideszimts szeszis prieszo lai
vus, septynios deszimts eropla- 
nu ir septynios deszimts septy
nias prieszo kariszkas tankas 
per du menesiu.

Laivynas teipgi sudaužė ar 
sunaikino szimta asztuoniolika 
inžinu traukiniu ant geležinke
liu ir tūkstanti viena szimta ir 
penkiolika karu ant traukiniu, 
sunaikino ar suardė septynios 
deszimts penkis tiltus, sudaužė* 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Florence Chadwick, isz 
San Diego, California per
plauke skersai English 
Channel, kuri vandenyna 
daug plaukiku ir plaukikių 
kas metai stengiasi per
plaukti. Ji tuos vandenynus 
perplauke greieziau ir in 
trumpesni laika negu kas ki
tas ligi sziol yra perplaukęs. 
Jai eme trylika valandų ir 
trisdeszimts viena minuta ta 
English Channel perplaukti.

Daug kitu plaukiku ir 
plaukikių stengiasi szituos 
vandenynus sziais metais 
perplaukti, bet jiems nepasi- 
seke. Dabar, su ateinaneziais 
metais bus surengtos rungty
nes kas metai visiems plauki-
kams ir plaukikėms del szito 
bandymo ir laimėtojas bus 
apvainikuotas ir visu bus pa
gerbtas. Szitokia tvarka su
darys vieszas rungtynes ir 
nebus tiek daug tu plaukiku 
ir plaukikių kurie kas metai, 
bet kuria diena nutaria tuos 
vandenynus perplaukti.

mate inpykusia szeimininke 
buezerneje?

Ar didžiai gerbiamas profe
sorius kada buvo sztore, kur 
buvo kas pigiau parduodama, 
kur taip vadinamas “seilas” 
ant kokiu daigtu ar drabužiu 
buvo laikomas? Ar taip mokin
tas profesorius kada mate ma
ža pikeziurna, kuri apdaužo sa
vo dideli, petinga, drūta kaip 
burloka vyra?

Ar musu didžiai gerbiamas 
profesorius taip greitai užmir- 
szo praeities istorija? Ar jis 
neatsimena Trojaus Elena, ku
rios veido grožis iszleido in ma
res tūkstanti kariszku laivu? 
Ar jis kada pamislino koks bu
tu buvęs galingos Romos Impe
rijos likimas, ir koks galingas 
butu buvęs tas krasztas gal ir 
iki sziai dienai jeigu ta Cleo
patra butu buvusi biauraus vei
do ir szeivakoja, o ne tokia gra
žuole? Ar jis pamirszo karinga 
Anglija, kai Karaliene Elžbieta 
tupėjo ant sosto?

Jeigu teisybe kad pragaras 
neturi tokio pasiutimo, kaip 
paniekinta moteriszke, tai kaip
tas musu taip gerbiamas ir mo
kintas Daktaras gali sau ra
miai sėdėti ir mums apie mote
riszka valdžia kalbėti? Ar jis 
kada pamislino kas atsitiktu 
kai kelios tokios bobos, savo 
kraszto valdininkes, imtu viena 
kitai plaukus rauti? Mums net 
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bar jie puolasi skersai Naktong 
upe priesz Amerikos dvide
szimts penkta divizija.

Szitas Komunistu naujas už
sipuolimas tęsiasi per trisde
szimts myliu frunta isz Taegu 
miestu in Pohang uosta. Di- 
džiausas susikirtimas yra prie 
Pohang uosto, kur Komunistai 
turi daugiau negu dvideszimts 
penkis tukstanezius kareiviu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Seselei Buczkis

Sylvia Cheesman, Anglijos
sportininke pabueziuoja sa
vo sesute Eleanora, (po kai
rei) kai jos sesute isztekejo 
už Pierre Landreau isz Pary
žiaus. Kad ežia mums butu 
parode kai josios jaunikis ja 
pabueziuoja tai gal butu bu
vę naujienos, bet dabar tik 
sesute, sesute bueziuoja.

Amerika butu pasirengus del bet kokio 
Sovietu užsipuolimo.

Prezidentas Trumanas pasakė, kad Ame
rika nori Taikos ir Ramybes, bet kad ta 
pati Amerika yra pasirengus stoti in kara 
del tos taikos!

Prezidentas Trumanas Sovietams toliau 
pasakė, kad Hitleris ir Japonai ta paezia 
klaida padare, manydami kad Amerika ne
gali taip greitai prisirengti in kara, ir sako 
kad Stalinas dabar gali pasimokinti isz Hit
lerio ir Japonu klaidos ir nckibinti Amerikos.

Augszti karininkai prasze ir reikalavo 
pustreczio milijono kareiviu, bet Prez. Tru
manas dabar nori lygiai trijų milijonu armijos.

Jeigu tiek kariuomenes reikės pristaty
ti, tai tuojaus ims ir ženotus vyrus ir tuos 
kurie buvo kariuomeneje per ana kara.

Prezidentas Trumanas prižadėjo kad jis 
ne užilgo vėl per radija pasikalbės su vi-
sais Amerikiecziais, pasakys kaip dalykai stovi.

Prezidentas Trumanas invede Byla imti 
panevalia gydytojus, daktarus ir dantistus 
in vaiska. Daktarai iki penkios deszimts 
metu amžiaus bus imami del dvideszimts 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



Kas Girdėt
Vienas kunigužis, pamoks

lininkas, parėjo namo ir pasi
gyrė savo žmonai kad jis klau
sytoju szirdis uždege su savo 
pamokslais. Ta nakti jo na
mas užsidegė. Mes nežinome ar 
tai nuo tu jo ugningu pamokslu 
ir jo namas užsidegė ar ne.

Miami miesto Mayoras Wm. 
Wohfarth gavo laiszka nuo 
naszles isz Texas. Ta naszle 
praszo kad jis jai sujieszkotu 
vyra kuris mėgsta medžioti, 
myli arklius, ir kuris jai duotu 
deszimts tukstancziu doleriu 
priesz szliu'ba. Ji sako ji cze- 
kio nepriims ir dar pareikalau- 
na kad tas vyras nebutu senes
nis kaip keturios deszimts pen
kių metu amžiaus.

In Grand Rapids miestą, 
Michigan valstijoje, Cornelius 
Weeda pasiskundė ipolicijan- 
tams, kad kai buvo labai dusz- 
na ir szilta, koks ten juokdaris 
inlindo in jo skiepą ir užkure 
jo ipecziu.

Miesto valdžia galutinai ga
vo pavelinima iszvaryti isz na
mu Poną ir Ponia Joseph Fres- 
ques ir ju deszimts vaiku. Val
džios atstovai priparode kad 
szita szeimytna nuo 1946 metu 
trisdeszimts asztuonis sykius 
pavėlavo užsimokėti savo ran
da, iszmusze dvideszimts devy
nis langus septyniolika sykiu, 
sudaužė penkias1 duris ir suga
dino tuos namus taip kad ketu
rios deszimts sykiu reikėjo juos 
taisyti.

In Syracuse miestą N. Y., du 
ugniagesiai, policijantams pri
sipažino kad jiedu tyczia isz- 
szauke visus ugniagesius kai 
niekur nebuvo gaisro. Jųdvie
jų vardai yra John F. Blom
berg ir William S. Klinke.

St. Louis mieste, Melvin G. 
Parsons prisipažino policijan- 
tams kad jis namie pats dare, 
gamino ipalszyvas deszimtines. 
Jis sako 'kad jis labai mėgsta 
drukuoti pinigus.

. In La Crosse mieste, Wiscon
sin valstijoje, Richard Klaber 
tik dabar gavo czeki už $374.30 
isz Kongreso už jo kelione isz 
Manila, po Ispanijos ir Ameri
kos karo.

Cricagoje viena nuotaka ap
skundė savo jauniki, už tai kad

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO
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Pagerba Teva

Praeitais metais Amerikie-! 
ežiai surukę 355 bilijonus ciga- 
retu. Tai trys bilijonai dau
giau negu užpereitais metais.
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jis nepribuvo in bažnyczia del 
szliubo. Ji reikalavo net dvi
deszimts penkis tukstanczius 
doleriu. Jaunikis, naszlys Pa
trick J. Carrington pasiaiszki- 
no kad jo duktė buvo pakavo- 
jus visus jo drabužius ir kad be 
keliniu jis sarmatinosi ateiti 
apsiženyti.

Prezidentas Trumanas dabar 
bijosi suvaržinti pirkimą ar al
gas, nes rinkimai per arti. Jam 
ir jo partijai rinkimai rupi 
daugiau negu viso kraszto ge
rove.

Nors dabar po Generolo Mac- 
Arthurio tvarka viskas ramu 
Japonijoje bet per daug nenu- 
sistebekite jeigu isz,girsite kad 
Komunistai yra inlinde in Ja
ponijos valdžia. Sovietai jau 
seniai žiuri in Japonija ir nori 
ja pasisavinti, • nes Japonija 
yra visai Azijai fabrikas.

ikiEina gandai, nors dar 
sziol nepatikrinti, kad du szim- 
tai tukstancziu Komunistu Ki- 
niecziu jau stoja in talka Korė
jos Komunistams priesz musu 
kareivius.

Jau dabar musu kariszkas 
teismas ima nagan tuos Korie- 
czius Komunistus, kurie sulau
žo tarptautinius instatymus 
kaslink karo. Jiei bus teisiami 
kaip Vokiecziai buvo teisiami.

Kai tik Sovietu Rusijos at
stovas Malik neteks savo gar
bes vietos kaipo Tautu Sanjun- 
gos Prezidentas, tai tada Sir 
Gladwyn Jebb (pasikvies Pietų 
Korėjos Ambasadorių Chang in 
taryba. Kai Sovietu atstovas 
Malik pasiprieszins, tai, iszeis 
ant balsavimu ir jis per balsa
vimus pralaimės. Tai Sovie
tams bus kaip su szlapia maz
gote per snuki.

Kai Tautu Sanjunga laikys 
savo posėdžius tai greicziausiai 
bus paskirtas in prezidento vie
ta Sir Mohammad Zafrullah 
Khan isz Pakistan. Tie posė
džiai prasidės Rugsėjo (Sept.) 
devyniolikta diena.

Dabar Malenkovas neteko 
savo gero vardo Rusijoje, nes 
jis su savo partija prasiszoko, 
tikėdamiesi kad Amerika ne- 
drys insikiszti in kara Korėjo
je.

Pypkes Durnai
Oi, Dukters

Oi, Dukters, nusidejusios
Jie vos!

Kur vyrams neszat džiaugsma 
ir vargus!

Drabužis jus.. .paskiausios vis 
mados, \ •

Bet protas... maru atmena 
metus!

Pirkie
U. S. Bonus ®

Penki Sūnūs Harvey S. 
Firestone žiuri in statula sa
vo tėvo, kuri buvo atidengta 
pagerbti penkios deszimts 
metu sukaktuves nuo kurio 
laiko Firestone gurno kom
panija pradėjo savo darba 
Amerikoje. Tai kompanijai 
sukanka penkios deszimts 
metu sukaktuves, bet szitam 
darbininkui yra dvideszimts

Jieszkodami 
Taikos

NEW YORK. — Pasaulio 
žmones trokszta taikos. Tuomi 
laiku kada lemiamos militari- 
nes akcijos Korėjoj tęsiasi, pa
saulio dipliomatai ir tarptauti- 
nels politikos žinovai apsvarsti- 
neja bandydami nustatyti kal
te už užpuolimą ir nustatyti pa
grindą susitarimams.

Eilinis pilietis! gali manyti, 
kad jis neturi nieko bendro su 
sziais supainuotais reikalais, 
bet yra teisybe, kad ežia jis ga
li suvaidinti labai (svarbia role. 
Jis irgi dalyvauja szose ap- 
svarstinejimose klausytojo ro
lėj, jo sprendimas irgi prisidės 
sziame pasaulio svarbiausiame 
teisme., Eilinis pilietis turi su
prasti sziuos reikalus ir turi 
teisingai juos perduoti kitiems.

Pilietis, kuris paprastai ra- 
szo savo draugams ir giminėms 
Užsienyje turėtu pasinaudoti 
labai puikia proga. Jis gali api
budinti-taika pagal Amerikos 
supratima taikos. Savo laisz- 
kuofee jis gali paremti ka Vaka
ru vadai kalba Jung. Tautose, 
ka “Voice of America” karto
ja visam pasauliui ir ka geros 
valios žmones Visur tiki.

Jeigu yra kokiu abejonių, 
kad yra svarbu iszaiszkinti 
Amerikos gilu norą taikos, rei
kia atsiminti kaip Sovietu San
junga elgiasi. Sovietu delega
tai reikia atsiminti, pasitraukė 
isz Jung. Tautu ir ne dalyvavo 
posėdžiuose kada musziai pra
sidėjo Korėjoj. Bet staiga, So
vietu Sanjunga nustebino pa
sauli praneszdama kad ji 
gryszta. Ka ji norėjo tuomi at
siekti? Ir kiekvienas nekan
triai lauke kada Sovietu dele
gatas užėmė savo vieta prie po
sėdžiu stalo.

Paaiszkejo, kad Sovietu val
džia. tiktai norėjo panaudoti 
veikalą isz kurios ji galėtu 
skleisti savo iszdilusius melus, 
manydami kad tuomi intikinti 
visa pasauli kad Sovietu val
džia myli taika ir nusistaezius 

v

metu geros darbuoties.
Suukaktuuves buvo ap- 

vaikszcziojamos in Akron 
miestą, Ohio valstijoje, kur 
randasi dvideszimts penki 
hektarai gražio sodo ir misz- 
ko. Kompanija buvo insteig- 
ta 1900 metais ir jai sueina 
penkios deszimts metu su
kaktuves.

priesz užpuolimą.
Bet tikrai kitaip parodo. Ne- 

ilszprovokuotas Sziaures Korė
jos Komunistu užpuolimas pra
dėjo dabartini ginezia; tas gin- 
czias baigsis kada Komunistai 
pasitrauks ligi Suv. Tautu nu
statytos linijos. Sovietu delega
tais negali pakeisti liūdnus da
bartines istorijos faktus, bet 
jis mano sudaryti sumiszima ir 
nesusipratimą žmonių sanvo- 
koj.

Ka, tada, laiszku raszytojas 
gali sakyti, kada jis raszb savo 
draugui Užsienyje?

Jis turėtu aiszkiai pabrėžti, 
kad Jung. Valstybes veikia ir 
veiks kaipo Jung. Tautu tar
nas.

Szi szalis paszauke savo jau
nuolius in karo tarnyba kada 
Jung. Tautos nusprendė, kad 
Komunistai Korėjoj invykde 
užpuolimą. Jie padės savo 
ginklus kada Jung. Tautos nu
spręs kad taikos sanlygos vėl 
insteigtos.

Laiszku raszytojas, jeigu jis 
nori patarnauti aukszcziausiam 
ir kilniausiam savo szalies tiks
lui, sumines szias kuklias teisy
bes savo žodžiuose taip kad- jo 
draugai supras. Ir jis da gali 
užbaigti su inspejimu.

Jis savo draugui gali patarti 
“nebūkit suklaidinti Sovietu 
taikos propaganda.” Jie kalba 
apie taika, bet jie skatina savo 
lydėtojus ir pavergtus žmones 
prie karo. Musu szalis neapken- 
czia karo, bet mes esam pasiry
žę tarnauti ligi pabaigos kad 
užpuolimą ir 'baime butu ant 
visados praszalinti isz pasau
lio.

Szis yra vienas serijoje sa
vaitiniu straipsniu, kuriuos isz- 
leidžia Common Council for 
American Unity, 20 West 40th 
St., New York City, padėti 
Amerikos piliecziams platinti 
teisybe apie Amerika visur.

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

20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Geri Vaikai Yra Tikras 
Džiaugsmas Tėvams

verke!
Kalvis atsikreipęs nuleido 

akis kalbėdamas in Elena: 
Dukriuk mano, sukulk bonka. 
Kada da toji neintikejo tėvui 
ar jo žodžiai yra teisingi, tėvas 
vela paantrino:

— Dukriuk mano, sukulk 
bonka! Jiji neturi sugryžti in 
grinezia mano! O kada Elena 
da svarstesi, kalvis paėmė bon
ka isz josios rankos ir trenkė in 
žeme kuri susikūlė ant szimto 
szmoteliu ir ėjo su duktere na
mo.

Malsziai apsakinėjo gaspa- 
doriui kas atsitiko. Tasai isz 
pradžių tylėjo bet ant galo ta
re:

— Klausykie prietel, jeigu 
asz taip-gi tureczia tokia duk
tere kuri mane taip mylėtu, 
kaip buezia laimingas! Aszaros 
stojo akyse gaspadoriaus. Pa
ėmė savo lazdele ir iszeidamas 
tarė: Ka kalvis padarys, ta ir 
gaspadoriaus pati gali iszpil- 
dyt!

Ir isz tikrųjų iszpilde savo 
prižadejima; ne gere daugiau 
arielkos. Vėliaus, kada jau bu
vo senatvėje, tankiai apsakinė
jo kaip nustojo gėrės 
nes prie jo turėjo būti 
gaspadine. O toji buvo 
duktė kalvio. Turtingas 
dorins, po smert kalvio, 
ja pas save kaipo savo marezia, 
o sunui atidavė visa gaspado- 
rysta.

----- GALAS-----

arielka, 
jauna 
Elena, 
gaspa- 
paeme

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 Sziupiniš (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo isžlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

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 paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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

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

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
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 teva 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. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Aliena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

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

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 apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
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 Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

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

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

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

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c..

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

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

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
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.

Kitokios Knygos

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

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

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo 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 ti.K 
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. 
IfĮgU Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING C9., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. A„
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Izabelės Sužiedavimas
(Tasa)

Szliubas ir vestuves buvo 
skirti atlikti per Kalėdas. Tai 
turėjo būti pilyje, vietinėje 
koplyczioje, kurioje nuo senu' 
senovės buvo atliekamos viso- 
kios szeimyniszkos iszkilmes ir 
apeigos.

Vargsze Izabele neteko visoj 
linksmumo. Szirdies jai sopėjo. 
Niekas jos nemato juokentes ar 
szypsojantes. Dažnai isztisias: 
naktis ji praleisdavo melsda- į 
mosi ir verkdama. Dienos, mat 
bego, o ežia jokiu žinių nuo 
Lyntono nėra. Žiuri in tęva ir 
jame nemato nei ženklo atmai 
nes, ar nusileidimo. Niekas ne
ramino jos szirdies. Ta kelione 
namon, kurios ji taip lauke, da
bar buvo jai baisi. Ji norėjo, 
kad koilgiausia da jos nebutu.1 
Jau laikas praszvilpe. Jau tik
tai dvi dieni iki Kalėdų, o ežia 
nei spindulėlio vilties, nei ki- 
birkszteles šzviesos ant jos; 
erszkecziuoto tako. Atėjo Ka
lėdų vigilija visa szeimyna apie ; 
vidurnakti susirinko klausyti ■ 
Szventu Misziu. Ryto turės bu- į 
ti szliubas. Izabele buvo taip I 
silpna ir visa drebanti, kad vos , 
tesejo prisiartinti priimti Szv. 
Komunija -per Miszias.

Praszvito Kalėdų rytas, o 
pagelbos vis da nėra. Izabele, ■ 
pusiau be. nuovokos, jau aprė
dyta ir nuvesta in koplyczia, 
kad paimtu szliuba. Jaunas 
Markyzas atsiklaupė szale jos 
priesz altorių. Koplyczia buvo ! 
grūste prisigrudus svecziu ir 
grovo prieteliu. Atėjo kunigas 
ir pradėjo savo darba. Izabele 
neiszlaike ir pradėjo graudžiai 
verkti. Ji pažvelgė in Motinos 
Szvencziausios su Kūdikėliu 
Jėzumi stovyla ant altoriaus 
stovinezia ir eme melstis? “O 
Kūdikėli Iszganytojau, argi 
dienoje savo gimimo nepaliuo- 
suosi manės?”

Ir sztai, matant visai daugy
bei susirinkusiu, Szvencziau- 
sias Kūdikėlis pratiesė savo 
ranka ir tokia aiszki szviesa isz 
jos iszejo, kad Markyzas Lusig- 
nanas apjako. Toje pat valan
doje sudundėjo ant kiemo, ne- 
beužilgo atsidarė duris ir in 
koplyczia inejo Lordas Lynto
nas su savo sūnum. Jaunasis 
Lyntonas nebuvo jau mažas, 
susitraukęs, bet iszrode augsz- 
tas miklus, tvirtas kaip paties 
griovo sūnūs, Izabele paliko al
torių ir nuėjo pasitikti ji. Jis ja 
paėmė in savo rahkas ir isztare 
inžada, kad nepaleis jos, kolei 
negaus griovo leidimo gauti ja 
sau už moteri. Markyzas, girdė
damas, kas atsitiko, ir kad Iza
bele seniai yra pasižadėjusi 
Lyntonui, kaipo garbingas ir 
iszdidus vyras, paliuosavo grio

va nuo jo pažadėjimo. Taigi to-! 
je laimingoje Kalėdų dienoje! 
susiriszo amžinu rysziu prie al
toriaus Lyntonas ir Izabele. 
Kada jie ėjo in pilies sale, sve- 
cziai grūdosi aplinkui juodu, 
sveikindami ir linkėdami viso
kios laimes. Izabele priėjo prie 
Markyzo Lusignano meiliai pa
davė jam savo ranka, dekavo- 
dama už jo garbinga pasielgi
mą. Tuo ja us vėl dabar atsidarė 
jo akis. Jis mate viską gražiai 
ir linksminosi su kitais sve- 
cziais.

*♦* %* *♦*
Szio atsitikimo atminimui 

ant virszaus uolinio kalno buvo 
pastatyta koplyczia. Jos bok- 
sztelyje buvo pakabinti septy
ni sidabriniai varpeliai, kad vi
si vaikai isz arti ir toli^iszgirde 
ju skambejima, garbintu Kūdi
kėli Jezu ir jame turėtu pasiti
kėjimą prisimindami, kaip Jis 
palaimino Izabele ir Lyntona. 
Kas Kalėdas maži vaikai tenai 
darydavo procesija Kūdikėlio 
Jėzaus garbei ir dabar vaikai 
bažnycziose rūpinasi tai dary
ti. Taipp^t jie tenai dalino al- 
mužnas pavargėliams, garbin
dami Jezu, kuris niekada neat
sisako palengvinti tiems, kurie 
ka nors kenezia.

----- GALAS—-

Vienam mieste,
Yra pusėtinas skaitlis 

Lietuviu,
O ir visokiu vyreliu, 

Ten yra senu 
jaunikiu,

Pasigerusiu isztikiu, 
Kiek uždirba, 

Tai ant girtavimo 
padirba.

O vargingi nebagąi 
vyreliai,

Biski Angliszkai 
moka,

Na ir taip augsztai 
szoka.

Kad neturėtu verszio 
smegenų,

Tai nesiskirtu nuo 
kitu.

* * *
Teko man nekart

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

matyti, 
Kaip gyvena pora tarp 

saves, 
O ypacz jeigu yra

pasenės, 
Vyras priglaudžia bobele

jauna, 
Toji muses nosije gauna, 
Vyra pradeda paniekinet,

• Priesz publika visaip 
iszjuokinet,

O tas stengėsi jai užganadyt 
visame,

Bet ja pasisziauszimas 
apima,

Ant senio nedboja, 
Priesz viėus aploja.
Po visas pakampes

tranko, 
O per dienas ant jo 

kramto, 
Neduoda negerio žodelio, 

Ne glostinti savo 
veidelio, 

Sunkiai uždirbtus pinigus 
iszleidineja, 

Kitiems kaip monke 
perstatineja, 

O kaip pinigu neduoda, 
Kita rodą sau duoda. 

Jeigu tau “panele” jo 
turtas geras, 

O vyras buvo tau
nepersenas, 

Del ko ji neguodoji, 
Kaip gera vyra 

neguodoji?
Saldyk visame jo 

, gyvenimą, 
Neprisileisk prie saves 

artima, 
Ba jam szirdi žiedi, 

Jeigu paguodones nuo 
, jo geidi.

Ramyk ji visame, 
Bukie su juom 

namie, 
Nes jisai tave ant 

ranku nesziotu, 
Jeigu tu ji mylėtum, jis 

žinotu, 
Tada gyvenimas butu 

saldus, 
Iszmeskie isz galvos 

niekus, 
Drauge eikie su juom 

nuolatos, 
O neturėsi nuo jo 

sarmatos, 
Žmones visaip nepliovos, 
Tave ir vyra paguodos.

vedi vargszpalaike isz namu. 
Nors pelno mažai isz to turėda
vau, bet vis-tiek man unaras. 
Jes, asz galiu didžiuotis tuom, | 
kad vedusias moteris iszvedu 
nuo ju vyru. O tie lieka kaip la- i 
trai: girtuokliai, be szeimynos 
ir turto. O asz bueziuoju ir my
luoju ju balandytes, kol iszvi-! 
lioju pinigus. Paskui, spiriu, in j 
užpakali,- velniai tave neinate, 
reik ežia man tokios bobos! Ta 
iszsisziepia, ima bliaut kaip 
karve, o asz einu kitur laimes 
jieszkoti. (Imasi už pilvo.)

— Bet dabar, tai visai blo-i 
gai! Kad nors ne tas prakeiktas i 
pilvas. Jis man visa laime su-

toli nuo jos ir ne užkeikto gra- 
szio neturėjau, kad buezia ga
lėjęs paraszyti jai meiles laisz- 
kuti. Czia tu o jaus galva palen
kiau priesz moteri, sakau: Teip 
ir teip, ir gavau daleidima, kad
galiu paraszyt laiszka. Tuojaus 
sėdausi ir surasziau du milži- j 
niszkus puslapius popieros. In-I 
clejova abu laiszku in viena 
konventą ir ji nunesze in skry
nute. Kada ji sugryžo, asz ta
riau: “Szirdinga aeziu,” ir su 
didžiausia laime leidausi ant 
gatves. Nugi czia tik pakysztj 
koks Cicilikas. “A-a!” Jis tuo 
iszsižiojo, rodydamas mano 
meiliszka laiszka, kuri tik-ka

Geri V aikai Y raTikras 
Džiaugsmas Tevams

naikis. ! iszsiuncziau. “Ar tai tu, žioply,,
Ana dien toki šukele bildesį, i iszvedei mano paezia?” Jisai 

kad net isz grinezios turėjau pradėjo savo litanija, o asz pa
bėgti. Kad ne, tai namiszkiai: buges, kad negauezia jo letenos 
but pamisime, kad žeme dreba, in veidą, puoliau atgal prie du- 
Vos tik apsitrusiau. Bet kaip ru, bet czia toki szluotos smūgi 
tik iszsiritau ant gatves, tiki patikau, kad rodos, saule apt(T- 
cinkt mintis in pakauszi, kad : me. Sze tau, Rauluk, is szeszti- 
asz galu .sau nauja laime su-j nes! Tai toks, sakau, inteligen- 
rast. Tuo, brace, žaibo greitu- to gyvenimas!

ALVIS kuris labai mėgo 
arielka turėjo vienatine 

duktere kuri buvo labai dora 
mergaite. Taskiai ji melde Die
vo idant tęva nuo bjauro papra
timo atverstu. O kad tėvas, 
daug guzutes gerdavo, apsirgo Į 
ir tris menesius pergulėjo lovo-. 
je. Gera mergaite baisiai rupi- j 
uosi apie sveikata savo tėvelio 
ir neapleisdavo jojo lovos, pa
duodavo jam gyduoles, o kada

stikleli.
Kalvis atstumdamas pinigus 

paszauke:
— Jeigu jau tikrai turi ger

ti, tai asz užmokėsiu už ja, bet 
gerti su tavim ne gersiu!

— Ar tu gal in davatkas in- 
įsirasziai kvaili, juk tankiai su 
savim gereme, o szianclien taip
gi abudu iszgersime. Jeigu nori 
būti nuobrodu tai ir asz galiu 
juom būti. Atsimink jog turiu

Nusidevejas 
Inteligentas

Monologas

Pasirodo liesas vyras apie

niu prie savo regresyviszko ka
pitalo. Viską suvereziau in va- 
lyza ir maszier ant stoties. Nu-! 
sipirkau bilietą, voš tik pinigu' 
isztekau, ir dui in Brūkliu' 
miestą. Traukinys, — labadai. 
labadai ir jau vietoje. Iszsigra- 
mozclinu isz traukino, o-gi ne
turiu kur dingti. Gatvėje teip- 
gi vietos nėr, kaip inteligentui.

Na ka daryt? Reik jieszkoti 
kokios nors pastoges. Einu, sa
kau, turiu rast kvotiera.

Velniai žino, kaip asz papuo
liau in ciciliku susirinkimą. Isz 
syk pradžiugau. Kaip inteli
gentas, tai maniau laime czia 
suradęs. Bet kas czia tau! Ne in I 
tokius pataikiau. Jie tik sužiu-i 
ro in mane, lyg viszta iszpere- • 
jusi ne savus vaikus. Girdi, ne
reikia tokiu pamazgoeziu, ar
dytoju. Brr... (Pasipurto). 
Kaip man buvo karszta girdėti ! 
tokius žodžius! Rodos, kad vi
su vulkanu garai butu susirin
kę in viena didele krūva ir tai 
nebuezia teip inkaites. Lyg; 
neszte mane kas isznesze lau
kan.

— Na, dabar, pamislinaiU 
sau, jus vis-tiek tautos iszga-! 
mos ir gana! Asz isz jus nieko! 
nepesziau ir nepesziu, gaukit 
gala ir be manes.

Vėl leidausi per miestą to
lyn, nes pilve raitėsi gyvate ir 
stumte stūmė, kad ka nors su
medžiojus. Daug prižiopline-

Negana ka diena isz dienos 
pilve ūžia, nelyginant lyg ru- 
peczkes senam griuvesyj vese 
le kelia, bet da ir in galva in- 
taiso vėjini maluna. (Pasižiūri 
in save).

— Nejaugi asz pelėdos ple- 
nieks neužkenezia. (Vėl pasi
žiūri ).

— In ka da asz panaszus? 
Szvarkas trumputis, kelines 
teip-pat pusiau kiszku, o batai, 
isz visu pusiu tur ventilecijas 
kojoms. Iszsivyscziau protisz- 
kai, dabar vystaus ir isz drapa
nų. Dabar pamaeziau, kodėl tie 
Cicilikai tiki visokems iszsivys- 
tymams. Bet ka jie, kvailiai, 
fanatikai! Tik su vienui viena 
teorija! Asz, tai mokslo vyras! 
Asz turiu daug teorijų. Nepati
ko viena, tai imu kita. Asz ga
liu gryszai kad ir sziandien 
prie savo sudėtinės teorijos: 
biskis Anarchisto, truputis So- 
cijalisto, kiek-nors klerikalo ir 
bedievio, o tėvynainio, tai bra
ce, didžiausias szmotas iszeina 
isz manes. Asz patrijotas, je.

(Ima pundą in rankas, deda
si ant galvos skrybėlė ir iszei- 
damas dainuoja):

—Ak, Lietuva prakilnioji, 
Tu Perkūno garbintoja, 
Priglausk savaji žiedeli — 
Ta paklydusi sūneli.

— S. P.
— GALAS —

jau, bet galu gale pasisekė gaut 
kvotiera (Nusiszypso) valgo
mu daigtu krautuvėje. Neno- 
roms mane ten priėmė, bet pri
ėmė. Mat asz jiems prižadėjau 
daug gero padaryti. Žinoma,
asz kaip mokytas vyras, pasi-

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

ant trumpo laiko atsitolindavo,! 
tėvas tuojauš szaukdavo:

— Kodėl ne ateini pas ma
ne Eliuke?

Kada tėvas pasveiko tiek,; 
jog jau galėjo sėdėti lovoje, 
Elena stovėjo prie jo. Tada 
dukriuke paimdavo tėvo rauko 
ir kalbėdavo: '

— Teveli, jeigu pasveiksi 
tai jau daugiau negersi ariel
kos?

— O-kodėl ne? Klause tė
vas.

— Ba vela galėtum apsirg
ti, o ir galėtum numirti. Būtu
mėm tada labai vargingi, mo
tinėlė ir asz, atsiliepe mergaite 
pro verksmus.

Žodžiai ir aszaros mergaites 
sujudino tęva kuris jai atsake:

— Dukriuk mano, nuo szios 
valandos jau negersiu!

Mergaite prisiglaudus prie 
tėvo, pabueziavo ranka ant 
ženklo užganadinimo.

Ne truko ilgai, o kalvis suvis 
pasveiko jog vela galėjo užsi
imi savo dinstu. Bonka, kuri 
priesz tai būdavo neszama nuo 
5 lyg 6 kartu ant dienos in kar- 
czema, suvis buvo užmirszta, 
niekas apie jaja nesirūpino. 
Per septynis menesius kalvis 
neturėjo burnoje arielkos ne la- 
szelio, bet daug kartu ji prie to 
pagunda stūmė.

Da ketino atsibūti sunki už
duotis. Turtingas gaspadorius 
kuris labai mylėjo arielka, atė
jo pas kalvi idant užmokėti ga
na ženklyva suma pinigu, o 
priek tam paliepė atneszti ant 
stalo bonka su arielka. Kalvis 
nežinodamas ka jam ant to at
sakyt, atsiliepe:

— Ar žinai, jau negeriu 
arielkos, o nuo laiko mano li
gos nesiranda namie ne lasze- 
lio.

— Gerai, atsake gasppdo- 
rius, sztai czionais pinigai, nu- 
siunskie bonka sznapso o isz
gersime sau vela drauge po

kelia pas kita kalvi!
Paskutiniai žodžiai padare 

savo intekme ant kalvio, kuris 
jau daug pinigu buvo iszleides 
ant savo ligos, pamislindamas 
trumpai, nusidavė in skiepą at
neszti bonka, szaukdamas tuom 
paežiu kartu ant dukters. Ele
na iszgirdus paliepima tėvo, 
paėmė bonka su drebanezia 
ranka. In kareziama buvo arti 
ir galėjo tuojaus sugryžt. Moti
na tuom kart su nuliudimu pa
gamino pusryczius, gaspado
rius užmokėjo rokunda»ir davė 
nauja užkalbinimą.

— Kaip man nurodo tai ta
vo duktė nesiskubina su su- 
gryžimu. Eikie pažiūrėti del ko 
nesugryžta?

Kalvis iszejas laukan pare
gėjo prie vartelių verkenezia 
duktere:

— Kas tau? Ar pamėtai pi
nigus, ar sergi?

— O teve, brangus teve, 
nešiunskie mane arielkos, jeigu 
pradėsi gerti tai vela apsirgsi!

— Ar-gi tik del to verki?
— Taip, o motina taip-gi

(Tasa Ant 2 puslapio)

PRANESZIMAS!
V

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 iszmdkejima 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. Aeziu visiems.

“Saules” Redyste. i I

LIETUVISZKAS

dvideszimts septynių metu se
numo; su akiniais; visas nusku
ręs; rankoj laiko popiefu pun
deli. Inejes, tuojaus meta ant 
stalo popieras, szale ju, skrybė
lė. Nusispjauna ir kalba sau:

— Tfu! Velniai žino kas 
czia darosi su manim! Ar czia 
kiti laikai atėjo, ar man galva 
kas permaine, besibastant 
miestas isz miesto? Pirmiau vi
sai ka kita asz jausdavau. Pa 
siimu, būdavo, kelis giszeftus 
in kiszeniu ir per pus civilisz- 
kus pūdymus traukiu, kaip am
žinas žydas, kur mane niekas 
nekliudydavo. Laimiu turėda
vau tukstanizius. Tankiai, bū
davo, kaip tik vyrai in darba, 
tai asz, lyg ta lape pas žąsiukes, 
paszmakszt pas gražias mote
ris ant savo giliuko. Ir kartais 
dikeziai laimėdavau. Kaire aki 
tik mirkti, liežuvi kyszt, kaip 
bematant ir buczkis. Ir kad tik 
žmogus panori, tai jau, žiūrėk, 

į pakabarszt, pakabarszt ir isz-

skyriau sau chemiko amata, 
tuojau pradėjau tyrinėti vai
sius (skaito ant pirsztu): obuo
lius, agurkus, bananes, kringe- 
lius, deszras ir teip toliau. Kas 
tik buvo nelegaliszka, viską 
konfiskavau in gurbą. (Rodo! 
in pilvą). Bet tas, brace, velnio- 
niszkai nepatiko krautuves sa
vininkui. Kaip žvėris pradėjo 
žvairuot ant manės. Asz teisi
nuosi, bet kas? Žinia, kad kož- 
nam kapitalstui teisybe nepa
tinka. Matydamas, kad gali 
iszeit da blogiau, negu pas Ci- 
cilikuczius, asz nusprendžiau 
iszeiti. Susudejes savo giszeftus 
in kiszeniu ir einu. Tuojaus pa
puoliau in viena szeimyna. Tuo 
pamaeziau, kad bus laime! Mat 
ten buvo gražiu moterų. Viena 
rasze laiszka. Asz dirst jai per 
peti, ugi tas laiszkas pas mano 
mylimąją, kuria buvau iszve- 
des nuo vyro, o nors paskui bu
vau pabėgės nuo jos, bet vis da 

į turėjau patraūkimą. Gy venauĮ
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Parapines ir Pu'blikines 

Mokyklos prasidės Seredoje, 
Rugsėjo (Sept.) 6-ta diena.

• — Subatoje, devinta valan
da ryte, Szvento Juozapo baž- 
nyczioje, Kunigas P. Czesna 
suriszo mazgu moterystes, pa
nele Helena, duktė ponios Juo- 
zafinos Dereszkieviczienes, nuo 
636 W. Mahanoy avė., .su Frank 
Mysilwiczu, sūnūs ponstvu 
Alex Mysihvicziu isz Detroit, 
Mich. Svotai buvo Jennie Ori- 
le, Juozafina Gregelioniene, 
Cyntdia Orile, Barbora Deresz- 
kievicziute, Petras Maloni, Ju
lius Dereszkieviczius ir Dennis 
Tolsdorf. Vestuves invyko pas 
Rod and Gun Club mieste. Jau
navedžiai apsigyvens Detroit, 
Mich.

— Rudeninis oras artinasi; 
pirma diena Rudenio pripuola 
Su'batoj, Rugsėjo (Sept.) 23- 
Czia diena.

— Seredoj pripuola Szv. 
Onesiforio. Ir ta diena 1865 
metuose,. Vilniaus Generalinis 
Gubernatorius Kaufamanas už
draudė Lietuviams.

— Ketverge Szventos Regi
nos. Taipgi ta diena, 1533 me
tuose gimė Anglijos Karaliene 
Elizabeth Tudor, duktė Kara
liaus Henriko asztunto, ji užė
mė sostą savo puse-seres Mares 
Tudor. Ji palsliunte galinga lai
vyną priesz Ispanijos galinga 
Armada laivyną, Per jos kara- 
liavima atsirado labai daug 
garsiu raszytoju.

— Petn^czioj pripuola Szv- 
encz. Paneleis Marijos Gimimas 
arba Sziline. Ir ta diena 1841 
metuose gimė muzikantas An
ton Dvorzak, jis labai gyvai at
vaizdavo Amerikos gyvenimą, 
ypacz taip musu Juoduku, Ni- 
gieru.

Shenandoah, Pa. — Patricija 
31/? metu amž., dukrele, pons. 
Kaz. Sinkievioziu, Jr., nuo 1137 
W. Centre uly., numirė Subato
je, 5:30 valanda ryte, Locust 
Mt. ligonbute. Mergaite stai
ga! susirgo pereita Utarninka 
ir likos tuo jaus nuvežta in vie
tiniu ligonbute. Laidotuves in- 
vyks Seredos ryta su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9 vai., 
ir palaidos in para, kapines.

Mount Carmel, Pa. — Sena 
gyventoja, ponia Natalija Moc- 
kaitiene, nuo 138 S. Maple uly., 
numirė Seredoje, 3:30 valanda 
ryte, savo namuose. Velione 
sirgo ilga laika. Paliko svaine 
S. Gegužiene isz Mahanoy City 
ir keletą anukus. Palaidota 
Subatoje, su $zv. Misziomis 
Szv. Kryžiaus bažnynczioje de- 
szimta valanda ryte, ir palaido
jo in parapijos kapines.

Minersville, Pa.—Vincas Ur
bias, senas veteranas, numirė 
Ketvergo ryta in Veteranu li
gonbute, Wilmington, Del. Ve
lionis gimė Lietuvoje, atvyko 
in Mahanoy City, po tam apsi
gyveno Seltzer City miestelyje. 
Paliko paczia, Ona (Smulksz- 
tiene) dvi dukterys :Teresa La- 
butiene, Minersville ir J. Olek- 
Sa, Bristol; penkis sunns: Vin
cą, Atlantic City; Bernarda, 
Chester; Klerenca, Pottsville; 
Alberta, Schoestown ir Valen
tina Isz Philadelphia. Likos 
palaidotas! Panedelyje, su apie
gomis Sžv. Pranciszko bažny
czioje, ir palaidojo in parapi
jos kapines.__

TIE STEBUKLINGI
SOVIETAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mes niekados nesigirsime 
kad mes iszradome belaisviams 
vietas, slapta O GPU policija; 
mes dar ir dabar prisipažinsta-Į 
me kad mes nežinome ir nesu
prantame kaip jie priverczia 
nekaltus žmones prie nebutu 
prasikaltimu prisipažinti. Mes 
dar nežinome kaip prikalbinti 
savo pilieczius, kad jie bėgtu 
isz musu prakeikto kapitalisti
nio kraszto in Rusijos rojų ir 
kad pasiekti toki dangų, jie 
szoktu per langa isz treczio 
augszczio. Mes neatimsime isz 
Sovietu garbe kad jie iszrado 
ir ’net sudarė ta Plieno Siena, 
ta geležies uždangala kuris ski
ria rojų nuo svieto. Vien tik 
Vieszpats Dievas ka panaszaus 
buvo padaręs kai jis pastate 
aniuola su liepsnoj ancziu kar
du prie rojaus vartų. Bet to 
aniuolo darbas buvo lengvas 
prilyginus prie Sovietu darbo. 
Tas aniuolas turėjo prižiūrėti 
kad niekas in ta rojų neinlystu, 
bet Sovietai turi prižiūrėti kad 
niekas isz to j u rojaus nepa
bėgtu.

3 MILIJONAI IN
VAISKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vieno menesio in vaiska.
Kongresas priėmė Preziden-' 

to Trumano pasiulinimus. Ir 
visi tikisi kad Senatas labai 
greitai priims ir patvirtins.

Armijai dabar labai reikia 
penkis tukstanezius szeszis 
szimtus daktaru ir tris tukstan
ezius dantistu. Beveik visi 
szitie daktarai ir dantistai ga
vo savo mokslus už dyka isz 
valdžios.

Dabar ir Laivynas praszo 
daug daugiau jurininku ir ka
rininku ir gydytoju.

eęDIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point 
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No. 5668
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“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms, $1.00; Nr. 3 Se- 
taSi-16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- ■ 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

POLICIJANTO 
. KAPAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nepaisė ka jis užpykino. Stai
gi ir netikėta mirtis tai papras
tas dalykas szitoje Harlan Apy
gardoje.

Tie susikirtimai ir tos pesz- 
tynes kurios nužudė Ambrose 
Metcalfe prasidėjo, kai tos 
apygardos žmones nubalsavo 
uždrausti gėrimą. Czia beveik 
visi žmones daro ir gamina 
savo svaiginanti gėrimą, 
sznapsa ar taip vadinama mun- 
szaine. Razbaininkai, žulikai 
ir visokie sukeziai gera bizni 
dare parduodami savo namie 
užraugta munszaine mainie- 
riams.

Buteliuko mylėtojas, cziuta- 
baki kramtyto j as teisėjas Wil
lie Bob Howard jau isz anksto 
prirengė szito naujo policijau
to laidotuves. Tos apygardos 
marszelka ir policijos virszin- 
inkas, Jim Cawood, rodos nie
kados negalėjo surasti tu mun- 
szaininku. O tie kurie buvo 
sugauti buvo visados tuoj aus 
paleisti. Apygardos advoka
tas, Bert Howard ir Valstijos 
atstovas advokatas Daniel Boo- 
ne Smith buvo szito policijos 
virszininko draugai. Taip pat 
buvo ir tas teisėjas Jim Fores
ter.

Policijantas Metcalfe, kuris 
buvo sarzentas armijoje per 
kara nutarė investi Dievo bai- 
me tame miestelyje. Jis mun- 
szaininkus gainiojo kaip ko
kius žvėris: Visi sukeziai, isz 
pinigu loszikai buvo suaresz- 
tuoti, politikieriai turėjo su juo 
skaitytis.

Viena diena, kai jis m savo 
automobiliu insisedo, tas auto
mobilius susprogi. Buvo in jo 
automobiliu insisedo, tas auto
mobilius susprogo. Buvo in 
jo automobiliu indeta kelios dū
lio, dinamito sztikes. Syki vie
nas munszaines virėjas in ji 
szove isz karabino.

1
Bet szitas policij antas nieko 

nesibijojo. Jis policijos virszi-' 
ninko sunu suaresztavo už gir- 
tuoklyste.- Vienas isz jo polici- 
j antai pasitraukė isz savo dar
bo ir buvo nužudytas. Penki 
kiti jo policijantai buvo sua- 
resztuoti ir pasitraukė isz savo 
vietų. Bet policij antas Metcal
fe nieko nepaisė ir nesibijojo.

Ana ryta, kai ūkanos užklojo 
visa apylinke ir visus kalnus ir 
slėnius Harlan apygardoje ta 
pranaszyste tu žmonių iszsipil- 
de. Policij antas Metcalfe su 
savo mažu šuneliu nuvažiavo 
in Lejunios apylinke kur visi 
biednieji gyvena. Jis sustabdė 
savo automobiliu ir iszlipo pa
žiūrėti in stovinti automobiliu 
kuriame jis užmatė butlegeri, 
munszainininka Ford Sizemore 
kuris buvo ir saliunininkas.

Už keliu sekundų pasigirdo 
szuviai isz revolverio ir polici- 
jantas Metcalfe sukniubo ant 
ulyczios su penkiomis kulkomis 
savo krutinėję. Jis pasimirė 
pirm negu pasiekė ligonine.

Saliunininkas Sizemore ir jo 
draugas Jackson buvo suaresz- 
tuoti, padėti ant penkiolikos 
tukstaneziu doleriu kaucijos. 
Nors jo žmona per aszaras 
svieczino ir tikino kad ji mate 
kai szitiedu razbaininkai jos 
vyra nuSzove, teismas juos pa
leido, nes kiti svietkai po pri- 
sieka tikino kad jie tuodu vyru 
tuo laiku mate saliune kitame 
mieste.

Szitoje apygardoje buvo apie 
keturios deszimts žmogžudys- 
cziu kas metai, bet per suvirsz 
devynios dezimts metu tik ke
turi žmones buvo pasmerkti už 
tokias žmogžudystes.

SZILTA, DUSZNA 
IR PIKTA

Vyriszki Drabužiai 
Vasara Kvaili 
Ir Nerangus

NEW YORK. — Mums ra- 
szytojai vis sako ir raszo kad 
moterys vergiszkai seka viso
kias madas, ir rūpinasi kad bu
tu kitoniszka kad ir nežmonisz- 
ka. Bet mums iszrodo kad mes 
vyrai yra didesni vergai ma
doms ir drabužiams negu musu 
moterėles.

Vasara, kai szilta, duszna, 
kai prakaitas varva, musu mo
terėles sau pusnuoges vaikšz- 
tineja ir tos kaitros visai ne
paiso.

Jos iszrodo kaip nuluptos ir 
nuskustos, bet mums vyru- 
cziams nėra isz ko juoktis. Tik 
pasižiūrėkime in savo kvailus 
drabužius.

Moterėliu bateliai, czevery- 
kai yra tik keli dirželiai apvy
nioti apie maža guzikeli o dirs- 
telkime in savo szliures ar 
klumpes.

Moterėliu sukneles, “dre- 
ses” labai žemai iszkirptos nuo 
kaklo žemyn net iki ten apie 
ka mums nevalia laikrasztyje 
raszyti. Gal sakysime kad tos 
merginos ir moterėles darkosi, 
savo kuna ant parodos stato. 
Gal ir taip, bet pirm negu mes 
jas jau imsime peikti ar barti, 
pasižiūrėkime in savo sunkaus 
audeklo marszkinius ir savo 
kravatas, naktaizas, kurios 
mus kaip kilpa smaugia, ir ta
da pasiklauskime kuris czia 
protingas ir kuris durnas?

Jeigu koks drąsuolis vyrisz- 
kus iszdrystu taip savo marsz
kinius iszsikirpti, kaip moterė
les savo sukneles, ir jeigu jis 
iszeitu ant ulyczios, jis tuojau 
atsidurtu in kamara ar in be- 
proeziu namus.

Jeigu vyro kojų pirsztai isz- 
sikisztu isz jo czeveryku, tai vi
si sakytu kad jis valkata, be
rnas. O kai moterėliu nukvar- 
buoti kojų nageliai ir pirszte- 
liai kyszoja isz tu bateliu tai 
madinga ir gražu.

Ir tas pats su skrybėlėmis.
Vyriszka skrybėlė, tai kaip 
koks bliudas ar puodas ant pa- 
kauszio. Mes juokiamies ir szi- 
diname isz tu kvailiu moterisz- 
ku skrybelaieziu, bet nei viena 
isz j u nėra tokia kvaila kaip 
tuos musu vyriszkos skrybėlės.

Gal kaip tik už tai atsirado 
mada, kad vyras turi savo 
skrybėlė nusiimti ar nors ja 
pakelti, kai jis su panele ar 
moterėle susitinka; tai jam bū
va proga nors kiek szviežio oro 
insileisti ant to prakaituoto pa- 
kauszio.

Ir mes czia nebaikaujame. 
Tik žiūrėkite kas atsitinka kai 
mes nueiname in restauranta 
pavalgyti. Merginos, moterė
les ir bobeles, nuogomis ranko-j 
mis, pusnuogėmis kritinėmis, 
nuogomis, bet paneziaku kojo
mis sau viesiai sėdi ir plepa. O
vyriszkis negali nei coato nusi-; 
vilkti. Jis tenais kepa ir s vila 
su naktaiza, storais marszki
niais, ilgomis kelinėmis ir coa- 
tu.

Kurgi czia lygybe? Kurgi 
czia laisve? Kurgi czia teisybe?(

Kartas koks žmogelis, už 
mus drąsesnis, nueina in mies
tą vien-marszkinis, be naktai- 
zos ir su iszkirptais czevery- 
kais. Bet toki žmogų tuoj aus 
intaria, ir jo paklausia kur jis 
vakar buvo, ar iszsipagiriojo?

Bet toks jau musu likimas. 
Net ir pieszejai, artistai czia 
mus vyrus baisiai nuskriau
džia. Kai jie nupiesze paveiksią 
kuris atvaizduoja groži, vilti 
ar teisybe, tai jie pasirenka 
gražios merginos pavidalą ir 
visai pamirszta ja aprengti. 
Bet kai tie patys pieszejai pie- 
szia vyriszkio paveiksią, tai jie 
jam užmauna kelines, uždeda 

i kepure, apvelka marszkiniais,
I užsmaugia naktaize ir dar už
krauna coata.

Mums vyrams reiketu biski 
daugiau proto turėti ir dar 
daugiau drąsos kur nors susi
rasti; mums reiketu rengtis ar 
nusirengti sulyg szalczio ar 
kaitros. Kai biski szilta reikia 
numesti skrybėlė, kai dar bis
ki szileziau reikia nusivilkti 
coatas, kai duszna reikia nusi
vilkti marszkinius, paskui nu-
siauti czeverykus, o kai jau 
karszta ir duszna tai reikia mu
su moterėliu pavyzdi pasekti.

Bet mes visa tai kitiems pa
tariame, o mes patys lauksime 
ir pažiūrėsime kas tokiems pro
tingiems drąsuoliams atsitiks.

MOTERYS, TAIKOS 
MYLĖTOJOS?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

baisu ir pamislinti!
Ir kaip musu gerbiamas Pro

fesorius mums paaiszkins kas 
ten atsitiko Rojaus darže, kada

Matyti kad didžiai gerbia
mas Profesorius niekados ne
buvo insimylejes, niekados ne-, 
pakliuvo in moteriszkas slas-' 
tas, in ju panezius. Trumpai sa
kant, gerbiamas profesorius 
daug apie moteris yra skaitės, 
bet iki sziol nabagas nėra nei 
vienos nepažines.

Jievute suviliojo ir sugundė na- griaužia. Jie apsiverkia ir per 
baga Adoma, kuris ne tik ant Ju skrostus teka aszaros, kai 
savo galvos bet ir ant visu mu
su gaivu tiek nelaimiu ir var
gu, vargeliu užkrovė?

PRIESZAS
ATSIKERTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) tus> atneszdamas persekiojimus 
ir pridarydamas nauju tremti-

Paimti belaisviai sako kad n^u ,)au8as-
jiems buvo insakyta paimti Po- 
hang uosta in keturios de
szimts asztuonias valandas, ir 
jeigu jie ta uosta in tiek laiko 
nepaims tai visi jie bus iszžudy- 
ti. Bet jiems nepasiseke ta uos
ta paimti, nes kai szita mes ra- 
szome, Amerikiecziai dar vis 
drąsiai ginasi ir Komunistu ne- 
insileidžia in ta uosta.

Komunistai paėmė isz Ame- 
rikiecziu Sobuk kalnus, isz kur 
Amerikiecziai jau septinta syki 
buvo priversti pasitraukti.

Didžiausias pavojus Ameri- 
kiecziams dabar gresia ant Po- 
hang uosto frunto, kur Komu
nistai isz visu savo jiegu puola
si.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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NEPASITIKI
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Sovietams Nevalia 
Maiszytis Su 

Kitais
VIENNA. — Raudonosios 

Sztabas iszleido insakyma sa
vo kareiviams Viennos mieste, 
kad jiems nuo szio laiko nevar 
lia lankytis in sztorus, saliunus 
ar restaurantus, kai jie turi 
liuoso laiko. Jie dabar tur savo 
liuosa laika praleisti savo la
geryje.

Szitokis insakymas iszejo už 
tai, kad Raudonosios Armijos 
Sztabas nenori kad Sovietai 
kareiviai susipažintu su Aus
trijos ir Alijantu kareiviais ir 
civiliniais žmonėmis. Rusija 
bijosi kad jos kareiviai per 
daug nedažinotu kaip kitu 
krasztu žmones gyvena, ir kad1 
jie nepalygintu savo skudra 
bada ir nelaisve su kitu krasztu 
gražiu gyvenimu ir laisve.

KREIPIAMĖS
IN JUS BROLIAI 

TREMTINIAI
Like musu tautiecziai Vokie

tijoje, matydami, kad visi svei
kieji ir stiprieji baigia iszva- 
žineti in užjūrio krasztus, siel
varto ir nevilties 'pagauti raszo 
graudžius laiszkus ne tik savo 
pažinstamiems, 'bet visur, kur 
tik tikisi bent kokios paramos.

Jiems pasidarė neramu.
Visokie pasaulio in vykiai ir ne- 
aiszkus rytojus juos griaužte 

jie atsisveikina su iszvažiuo- 
janeziais. “Taip man gaila tu 
paliekaneziu, kad ir asz pati 
verkiau,” pasakoja New Yorko 
poste tik ka iszlipusi isz laivo 
tremtine moteris. >

Gal niekas kitas tiek nežino 
musu tremtiniu vargo, kiek 
Jus, czia atvažiavusieji isz 
tremties. Juk ne vienam prisi
ėjo pergyventi visokiu skrynin
gu ir patikrinimu. Ne vienam 
teko visai nekaltam nukentėti. 
Gal tik dabar' pradedama su
prasti padaryta lietuviams 
skriauda, kada tas pats prie- 
szas beldžiasi in naujus krasz-

Jau 23,000 Lietuviu tremti
niu yra atvykę in szi kraszta. 
Czia jie daug prisideda prie 
Lietuviszko's veiklos, visur kel
dami ir remdami Lietuvo's By
la. Daugelis tremtiniu patys tik 
atvykę jau tiesia kitam savo 
gailestinga ranka. BALF-as 
kuris rūpinosi per 6 metus vi
saip gei'bedamas tremtinius, 
tiek siuneziant paszelpu, tiek 
pagelbstint atsikviesti in Ame
rika, yra susilaukęs isz Tremti
niu ne mažai paramos. Musu 
tremtiniai Vokietijoje, ypacz 
ligoniai, seneliai ir paliegėliai,’ 
laukia ir toliau tos paramos. 
•Sziandiena jie atsidūrė Vokie- 
cziu globoje, nes IRO baigia sa
vo darba. Be musu paramos jie 
negali isztverti ir pragyventi. 
Jiems reikalinga visokeriopa 
paszelpa: maistu, vaistais, pini
gais, rūbais, apavu.

Visu szdpiamuju vardu 
BALF-as kreipiasi in Jus, 
tremtiniai, praszydamas insi- 
jungti in musu žmonių gelbėji
mo darba. Organizuokitei BA- 
LFo rėmimą. Parinkite auku. 

Jei reikia, apsidekite nors ne
dideliais mokeseziais savo bro
liu gelbėjimo tikslams. Isz su
rinktu, nors ir kukliu auku, in- 
plaukiancziu isz tukstaneziu 
aukotoju susidaro žymios 'su
mos, už kurias jau galima nu
pirkti ir pasiusti siuntas trem
tiniams. Mes turime suszelpti 
3,000 likusiu Vokietijoje musu 
broliu ir sesių. Jie liko ten, ne 
del to kad jie norėjo, bet del 
neleidimo iszvykti. Jie niekuo 
nėra Lietuvai nusikaltę, jei ku
ris ju del sunkiu gyvenimo san- 
lygu yra gavės ar tai džiova, ar 
praradęs sveikata del 'bombar
davimu ar tapes invalidu, ar, 
pagaliau, susilaukė senesnio 
negu 60. metu amžiaus.

Be visu lietuviu paramos 
BA'LFas neinstengs ju paszelp- 
ti. Sziam darbui reikalinga vi 
su lietuviu talka, nes. tik visi 
vieningai veikdami galime at
likti didelio masto uždavinius.

Jus, tremtiniai, turite būti 
pirmose eilese musu tautiecziu 
gellejime. Kiek kas galėdamas 
ar tai auka, ar darbu, priside
kite uoliai prie vykdomu szel- 
pos reikalams BALF-o vaju. 
Sziam darbui pasiszvęnsti mus 
inpareigoja tautinio solidaru
mo, artimo meiles ir gailestin
gumo jausmas. Kol mes vado
vausimės sziais kilniais tiks
lais, tai niekas mus nepalauž ir 
nesunaikins.

Žmonių gel'bejimo darbas 
yra pirmaeilis tautinio ir vals
tybinio masto uždavinys. Be 
žmonių negali būti nei tautos, 
nei valstybes. Sziu 3,000 liku
siu tremtiniu tarpe yra daug 
nusipelniusiu, musu, tautai ir 
valstybei asmenų. Pasikeitus 
politinėms sanlygoms jie dar
ia bai bus mums reikalingi.

Gelbėkime Savuosius!

Tremtiniai Remia 
Paszelpos Darba

Connecticuto Lietuviu Trem
tiniai, savo suvažiavime 1950 
m., Liepos (July) men. 16 d., 
Union City, Conn., priėmė szia 
rezoliucija: “Tremtiniu suva
žiavimas, pripažindamas dide
lius BALF-o nuopelnus lietu
viu tremtiniu szelpimo darbe ir 
tikėdamas, kad BALF-o pagcl- 
ba ir ateityje bus labai naudin
ga Lietuviu tautai, ragina vi
sus tremtinius nuolat remti 
BALF-a ir aktinga dalyvauti 
jo skyrių darbuose.”

226 LAIVU
NUSKANDINTA

\____
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tūkstanti du szimtu dvide- 
szimts keturis kariszkus auto
mobilius ir sunaikino szimta ir 
penkis prieszo armotus.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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