
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Canada, $6.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metams; 
In Kanada $6.00 Metams; $3.50 % Metams.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY ANDA. STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

No.77 H MAHANOY CITY, PA. RUGSĖJIS, UTARNINKAS 26,1950 (SEPTEMBER, TUESDAY 26. 1950) Rį v.LBWtkow(ki.wlw..oSr. ” 62 METAS

$4,7oo,ooo,ooo Del Taksu
Isz Amerikos Valdžios Advokatas

Pasitraukia
KOMUNISTAI GINA-LAIVAS SUSPROGO 
’ SI SEOUL MIESTE

MAINIERIU SEIMAS

Priesz Taft-Hartley 
Instatyma

MOUNT CARMEL, PA. — 
Per Kietos Anglies Mainieriu 
Seimą czionais mieste, buvo be
veik vienbalsiai nutarta, viso
mis galiomis prieszintis priesz 
ta Taft-Hartley Instatyma, ir 
taip darbuotis kad tas Instaty-’ 
mas butu atszauktas ir panai
kintas. Vice-Prezidentas Tho
mas Kennedy pasakė ugininga 
prakalba, kurioje jis aiszkino 
kad tas Taft-Hartley Instaty- 
mas buvo darbininku prieszu 
investas, ir kad jis taiko sta
eziai ir ypatingai in mainierius.

Jis sako, kad szitas Instaty- 
mas yra tokis neaiszkus, taip 
supainiotas ir suraiszgytas kad 
geriausi advokatai nesutinka 
beveik nei ant vieno punkto.

Jis toliau prižadėjo mainie- 
riams kad jau dabar yra deda
mos pastangos ta Instatyma isz 
valdžios knygų iszbraukti.

Per szito Devinto Mainieriu 
Distrikto Seimą nebuvo 
vieno prieszingo balso, nei 
vieno inneszimo.

50,000 Amerikiecziu 
Puolasi Ant Pusan 

Frunto

nei 
ant

DAKTARUS
IN VAISKA

Valdžios Advokatas Jo
seph Donohue, kuris taip 
darbavosi ir taip neužgin- 
czyjamai priparode kad Har
ry Bridges yra Komunistas 
ir kad jis darbuojasi priesz 
musu kraszta, pasitraukė isz 
savo vietos, kai valdžia ta 
Komunistą Bridges paleido.

Jis sako kad jis buvo pri
verstas pasitraukti isz savo 
atsakomingos vietos, kad jis 
galėtu laisvai visiems teisy
be pasakyti.

Isz tikro gaila ir staeziai 
sarmata, kad žmones atsako- 
ming'ose vietose negali teisy
be pasakyti, kad jie yra vi
sokia politika suvaržyti, ir 
turi su visokiais puskeptais 
politikieriais skaitytis.

ST. MALO, PRANCŪZIJA. 
— Penkios deszimts vienas ke
leivis ir jurininkai prigėrė, kai 
Prancūzu laivas, dvieju tuks
taneziu vieno szimto tonu “La 
Place” užplaukė ant paskendu
sios sprogstanezios bombos.

Kiti laivai iszgelbejo ketu
rios deszimts viena žmogų, o 
dvideszimts devynių visai ne
surado.

Prancūzijos Laivynas sako 
kad szita yra didžiausia nelai
me taikos metu. Penki augszti 
karininkai, devyniolika mažes
niu karininku, penkios de
szimts vienas jurininkas, ma
trosas, ir septyniolika keleiviu 
plauke isz Bręsti in St. Malo, 
del iszkilmiu del atidarymo 
naujo uosto.

Eroplanas Nukri
to In Pacifiko
Mares, 26 Žuvo

HARRISBURG, PA.-Penn- 
sylvanijos valstijos In Vaiska 
Imimo Direktorius, Henry M. 
Gross, pranesza kad jau pradės 
imti in vaiska Daktarus ir Dan
tistus. Diena jau paskirta del 
szito darbo pradžios Spalio 
(Oct.) szesziolikta.

Ims Daktarus ir Dantistus, 
kurie buvo Armijos ar Laivyno 
mokinami ir kurie neisztarnavo 
vaiske daugiaus kaip devynios 
deszimts dienu.

Ims tuos, kuriems buvo pavė
linta baigti savo mokslus per Amerikiecziai jau pradėjo Ko- 
ana kara ir kurie nebuvo už tai munistams tenai kaili pilti. Da- 
imami tada in vaiska. Moteres bar jau Komunistai traukiasi, 
Daktarkos nebus imamos in o Amerikiecziai žengia pirmyn, 
vaiska.

PERMAINOS ANT
KARO FRUNTO IR

VASZINGTONE

WASHINGTON, D. C. — 
Per kelias valandas, ana san- 
vaite iszvyko daug svarbiu per
mainų ant karo frunto, Korėjo
je ir paeziame Vaszingtone.

Svarbiausios žinios atėjo isz 
Korėjos. Po, asztuonios de
szimts trijų dienu nelemto ka
ro, nuostoliu ir nepasekmingu 
susikirtimu su Komunistais,

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikiecziai Marinai puolasi 
ant Seoul isz trijų pusiu. Pas
kutines žinios, kurias mes ga
vome, tai Amerikiecziai jau bu
vo tik pustreczios mylios nuo 
Korėjos sostines.

Nors visi laikraszcziai raszo 
daug apie kaip Komunistai 
traukiasi, bet laikrasztininkai, 
kurie randasi ant pat karo 
frunto, sako kad nors tie Ko
munistai traukiasi, bet jie dra-; 
šiai ginasi ir nei vienos vietos 
neužleidžia lengviai.

Amerikiecziai isz trijų pusiu jz a UI TMTCT A T 
i spaudžia Komunistus Seoul
mieste. Jie ežia ne tik su kara- NUGINKLUOJA SAVO 
binais bet jau net ir su durtu
vais susikerta su Komunistais.

Keli augszti Korėjos Komu
nistu armijos karininkai sava
noriai pasidavė Amerikie
cziams. Vienas tokis Komunis
tas, Pulkininkas Lee Hak Ku, 
pats pasidavė, pasiaiszkinda- 
mas kad jis buvo skaitės apie 
Demokratiszkus krasztus, ir jis 
nori taip gyventi, kaip ir mes 
gyvename be jokiu Komunistu.

Dabar vis eina gandai kad 
Koriecziai, kurie randasi po, 
Komunistu kariszka valdžia,' 
sukils priesz tuos Komunistus 
bet dar per anksti ka aiszkaus 
dažinoti ar tokiems gandams 
tikėti.

KARININKUS

Netoli nuo Waegon Ameri- 
kiecziai kareiviai laiko apsupę 
isz visu krasztu apie penkis 
tukstanczius Komunistu karei
viu. Szitie Komunistai už die
nos ar kitos turės galutinai pa
sirinkti; ar gintis ir žūti, ar pa
siduoti ir gyventi, nes jie jokiu 
budu negali isz tenai iszsprukti 
ar atsimuszti.

SNIEGO VIESULOS

Sniego Pūgos Užkirto
Dideli Vieszkeli

Isz Vaszingtono atėjo žinios, 
kad Amerikos Apsaugos Sekre
torius, Louis Johnson buvo 
pravarytas ir in jo vieta pa
skirtas Armijos Generolas Geo. 
C. Marshall.

Prezidentas Trumanas buvo 
labai inpykes ant Louis John
son ir už aai jis buvo pravary-

PRANCŪZAI
IN KORĖJA

LAKE PLACID, N. Y. —
Whiteface Memorial vieszkelisJ tas. Nor jis buvo padaręs daug 
kuris siekia Whiteface kalnus klaidu, Prez. Trumanas butu ji 
buvo višiszkai uždarytas ir pasilikęs, jeigu jis butu buvęs 
užkirstas, kai sniego viesulos jo draugas. Bet Johnsonas 
sukrovė augsztas pūgas, sniego niekados nepataikavo Prezi- 
ant to vieszkelio. dentui, ir tas Prez. Trumanui

Vieszkelio virszininkai sako, baisiai nepatiko.
kad tai pirmutinis sykis kad Pats Geo. C. Marshall, Armi- 
taip anksti tiek sniego prisnig- jos Generolas yra tiek klaidu 
tu szitoje apylinkėje. Czia ne padaręs kai jis buvo Ambasa- 
tik labai daug prisnigo, bet bu- dorins Kinijoje, bet jis yra 
vo ir baisiai szalta. Prez. Trumano draugas.

Viešnios Sukrovė Daug Sniego 
Lake Placid, N. Y.; Pennsylva- 
nijos Vaisko Direktorius Prane- 
sza Kad Pradės Imti In Vaiska 
Daktarius Ir Dantistus; Prancū
zu Kareiviai Iszplauks In Korėja

W0LMI, KORĖJA. — 
Bziaurines Koriejoš kareiviai 
nuginklavo savo karininkus ir 
juos nuogai nurengė, ir paskui 
juos privertė pasiduoti Ameri- 
kiecziams augsztoje tvirtovėje 
prie Inchon uosto.

Szitoje tvirtovėje buvo ketu
ri szimta'kareiviu ir karinin
ku. Amerikiecziai ežia suėmė 
visa tuziną Komunistu kari
ninku. Tai turbut daugiausia 
prieszo karininku suimti ant 
vieno sykio.

Belaisviai Amerikiecziams 
paaiszkino kad jie norėjo pa
bėgti ar pasiduoti, kai j u tvir
tove isz visu pusiu Amerikos 
karabinai pradėjo daužyti, bet 
karininkai nuszove tuos kurie 
bego ir nuo kitu net karabinus 
atėmė. Kai tik jie gavo proga, 
jie užsipuolė ant savo karinin
ku, juos nuginklavo ir nurengė 
nuogus ir tada juos privertė 
Amerikiecziams pasiduoti.

ISZDAVIKAS
NUBAUSTAS

GREENVILLE, TENN. — 
Alfred Dean Slack, buvo Teisė
jo Robert L. Taylor, nubaustas 
ir nuteistas ant penkiolikos me
tu in kalėjimą. Alfred Dean 
Slack buvo prasikaltęs per ana 
kara, kai jis iszdave Rusijai 
daug Amerikos paslapcziu.

Teisėjas Robert L. Taylor vi
sai nesutiko su valdžios teismu,

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Septyni szimtai ir penkios de
szimts Prancūzu eiliniu karei
viu yra jau pasirenge plaukti 
in Korėja mums in pagelba. Jie 
iszplauks Spalio asztunta die
na. Jie sudaro tik dali tu karei
viu kurie važiuos isz Prancūzi
jos, nes visas batalijonas yra
jau gavės savo insakymus pri- kuris buvo pataręs nubausti ji 
sirengti tai kelionei.

Nors laikraszcziams valia 
praneszti kada tik kareiviai 
iszplauks isz Prancūzijos, bet 
tai nereiszkia kad tai tikrai bus 
ta diena. Reiszkia tik kad visi 
kareiviai ta diena jau bus pasi

kasa Ant 4 Puslapio) i Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

ant deszimts metu, ir paskui ir 
ta bausme sutrumpint ir suma
žini. Teisėjas butu galejes ji 
mirties bausme nubausti, nes 
tas jo prasikaltimas buvo karo 
laiku.

Kitas Intartas 
Iszdavikas

Trisdeszimts trijų metu 
Morton Sobell buvo FBI po
licijos suimtas ir dabar yra 
intartas kaipo szpiegas, isz
davikas. Jam buvo uždėta 
szimto tukstaneziu doleriu 
kaucija.

Jis yra asztuntas Ameri
kietis suaresztuotas už to
kias iszdavikystes. Jis yra 
mokslinczius ir dirbo sykiu 
su Klaus Fuchs prie atomi
nes bombos gaminimo. Jis, 
kaip ir
Fuchs yra iszdaves daug pa- 
slapcziu Rusijai.

WASHINGTON, D. C. — Kongresas ir 
Senatas priėmė ir patvirtino nauja Taksu 
Instatyma, kuris valdžiai atnesz keturis bi
lijonus, septynis szimtus milijonu doleriu 
daugiau per metus.

į Ta Instatyma Prezidentas Trumanas pri
ėmė ir ant tos Instatymos pasirasze.

Keli Senatoriai Kongresmonai pasiprie-
szino, klausdami: Isz kur bus galima tiek
pinigu imti, ir kaip žmones gales dar di
desnes taksas mokėti?

Paprastiems žmonėms darbininkams, rei
kės apie dvideszimta nuoszimti daugiau tak
su mokėti, 
giau turės 
trisdeszimts 
mokes net
szimti taksomis.

Kareiviams armijoje nereikės taksu mo
kėti ant tu pinigu kuriuos jie vaiske uždirbs. 

Daktaras Klaus

Kompanijos ir fabrikantai dau- 
moketi. 
asztunta 
keturios

Jie iki dabar mokėjo 
nuoszimti, o dabar jau 
deszimts penkta nuo-

SEOUL APSUPTAS

Komunistu Susisieki
mas Nukirstas

TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos Pirmoji Raiteliu Di
vizija trisdeszimas mylias pra
sistūmė per trisdeszimts pen
kias valandas ir užbėgo Komu
nistams už akiu, nukirsdami 
paskutini Komunistu susisieki
mą isz apsupto Seoul miesto.

Tuo paežiu sykiu Septinta 
Divizija paėmė Suwon miestą, 
kur randasi gerai inrengta vie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VIENUOLIKA SLAUGIU ŽUVO

WASHINGTON, D. C. — Vienuolika 
Laivyno slaugiu žuvo kai Laivyno eropla- 
nas nukrito in Pacifiko mares, netoli nuo 
Kwajalein Salos.

Szitoje nelaimėje isz viso net dvideszimts 
szeszi žmones žuvo. ■ Visos slauges, nurses 
važiavo in Tolimus Rytus. Buvo asztuo- 
ni kiti keleiviai ir septyni lakūnai.

Eroplanas ka tik buvo atskridęs isz Hawaii, 
ir buvo sustojęs ant Kwajalein Salos. Kai 
tik eroplanas pakilo, jis ir nukrito in mares.
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Kas Girdėt
Jau dabar galima beveik tik

rai sakyti kad Amerikos armi
ja bus padidinta iki dvide- 
szimts penkių ar trisdeszimts 
divizijų.

goję, mes skaitėme Szventuju 
Gyvenimus ir in juos, kaip in ta 
Szventa Raszta tikėjome, 
skaitėme kad Szventas - 
kas buvo Airiu kraszto < 
jas'.

Mes skaitome, kad

Tas Nelabas Jonas
, mes 
Patri- 
globe-

szitas

Duok man savo szirdi miela, 
Teip kalbėjo Jonas Marei, 
In kamara užsidarė.
Myliu tave kaip kvietkeli, 
Amžinai tavo busiu, 
Kol turėsiu kūne duszia.

Armija ir dabar pareikalau
tu daug daugiau kareiviu ir 
karininku bet neturi gana ka
rabinu, karįszku tanku ir kitu 
karui reikalingu daigtu del 
tiek daug kareiviu. Bet armija 
tikisi kad su ateinancziais me
tais visokiu ginklu bus užten
kamai.

Automobiliu kompanijų vir- 
szininkai dabar jau tariesi 
tarpu saves kada ir kiek savo 
naujus automobilius pabran
ginti.

Neseniai New York miesto 
Italijonu-Amerikonu laikrasz- 
tis reikalauja kad butu insteig- 
tas naujas teismas del žmogžu
dystes klausimo, kuriame vie
nas studentas buvo intartas ir 
pasmerktas. Szitas laikrasztis 
sako kad jis in talka yra pasi- 
praszes New Hampshire valsti
jos Gubernatorių ir kelis kitus 
intakingus žmones. Nelaime ar 
žmogžudyste atsitiko in Dart
mouth Kolegija, kur vienas stu
dentas buvo nužudytas. Szitas 
laikrasztis sako kad daug kitu 
laikraszcziu ir laikrasztininku 
dabar parodo kad teismas, la
bai baisiai klaida padare ir da
ro, nuteisdamas ta buvusi ka
reivi, už kito buvusio kareivio, 
Raymond J. Girotta nužudini- 
ma. To laikraszczio redaktorius 
Generoso Pope, kuris raszo ir 
dėl U Progressso ir Italio-Ame- 
rikano laikraszcziams, sako 
kad keli Senatoriai, Kongres- 
monai ir Politikieriai remia jo 
klausima ir reikalauja naujo 
teismo. Cirotta, dvideszimts 
vieno meto amžiaus studentas 
pasmire po pesztyniu miegama
jame kambaryje, Kova devy
niolikta diena.

Szventaiss vienu žodžiu, ir vie
nu savo vyskupiszkos lazdos 
mostelėjimu ar szvystelejimu, 
iszvare visas gyvates isz Airiu 
žemes.

Mums buvo labai gerai tada 
apie tai skaityti ir iszgirsti, nes . 
mes labai bijojome tu gyvaeziu, 
ypacz kai iszeidavome grybau
ti ar uogauti. Taigi Szventasis, 
mes sakeme, kuris tikria szven
ta ir gera darba atliko.

Bet sztai dabar kokis ten 
profesorius, mokslinczius, Yale 
Universitete, sako kad nieko 
panaszaus tenai nebuvo. Jis 
moksliszkai aiszkina, kad kai 
ant viso svieto užėjo baisus 
szaltis ir kai beveik visa žeme 
buvo milijonais tonu ledo ir 
sniego užklota, visos gyvates 
isz Airijos iszsikrauste. Ir kai 
tie ledai sutirpo Airijos krasz- 
tas jau likosi sala mariose ir tos Vos jis ryto susilaukė,

Su manim kaip pauksztelis, 
Laimingai, linksmai gyvensi, 
Ir dabar ir kaip pasensi.

Ar sutinki būti mano?
Tark man žodi, pasakyki,— 
Tiktai greitai, — netrukdyki!
Marei ilgai laukt nereike,
Jiji Jonui tuo prabilo: 
“Sutinku,” ir vėl nutilo.

Jonas džiaugės, szirdis plake, 
Ja in glebi pasiėmęs, 
Pabucziavo pasirėmęs.
Ant rytojaus visas miestas, 
Naujienas prastas žinojo 
Jonas su Mare nakvojo.
Tasai bernas, mat, nelabas, 
Prie langelio sėdės klausė, 
Atkiszes kaip grybą ause.

gyvates ar au gyvaeziu anūkai 
negalėjo sugryszti.

Tai tau ir pasaka! Nors mes 
labai gerbiame mokslo žmones,, 
o ypatingai tuos, kurie žino 
daugiau negu mes, vienok, jau 
szitam mokslincziui mes visai 
netikime, nes jis negali mums 
priparodyti, kad jis žino apie 
ka jis szneka.

Iki jis mums prikiszamai pri- 
parodys kad taip buvo, ar iki 
tos gyvates mums pasakys, kad 
jos del to ledo, o ne del Szvento 
Patriko insakymo isz ten iszsi- 
krauste, mes vis tikėsime kad j 
Szventasis, o ne ledas, iszvare 
tas gyvates isz Airijos.

Ka nutiko, tam plepėjo, 
Kaip isz maiszo jam birejo.

Ak, ta meile nelaiminga, 
Kiek reik už ja prikenteti, 
Vercziau szirdies neturėti.

Bet nebuvo tokio žmogaus, 
Kuris drąsą but turejas, 
Kad mylėt but nenorėjas.

Iszmintingi Žodeliai

Pypkes Durnai

— Tasai, kuris sako, kad 
savo gyvenime nepadare jokios 
klaidos, yra melagiam.

— Apjuodinanti žodžiai, 
j kerta arsziau už peili.

— Laksztingalas kaip nu- 
• stoję mylėti, tada pradeda ty

lėti.

:: DIDELIS ::
ISZLAIMEJIMAS

Valdžia pavėlina dar vis nau
jus namus statyti, ir tam dar
bui skiria daug pinigu. Sziais 
metais 'bus pradėta statyti dar 
1,200,000 nauju namu.

Kelios trumpos isztraukos 
isz "Pagoniszkos Dainos,’’ kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara.

“Pagoniszkos Dainos”

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Plienas jau dabar vėl pa
brango ir dar brangs, nes plie
no darbininkai jau rengiasi pa
reikalauti dar didesniu algų.

Beveik visi fabrikai dabar 
perkasi kiek tik gali anglių, 
nes jie nujauczia kad mainie- 
riu bosas, John L. Lewisas, ne 
už ilgo, vėl pareikalaus dides
niu algų ir gal paskelbs strai- 
kas.

Na, kelkis, nes saulute jau 
seniai 

Žvaigždes iszvaike isz dangaus, 
ir sztai,

Sykiu ir nakti varo pryszakyjj . -
Apszviesdama mus boksztus ... .’ 

ežia, žemai!

i Jei toji suknia norints butu 
del manes, mislijo isz nuobodu
mo, bet dabar kankytis del ko 
tai svetimo! Jei jau bueziau po
no Leono pati, ne reikalaucziau 
taip sunkiai dirbti! Kada prisi-

i artins tasai pageidaujamas ir 
■ laimingas laikas! Taupiu kiek- 

o vienok nega-
i liu surinkti tiek kad butu gali-

ma susitaisyti nors praseziau- 
sia kraiteli! Gal kad iszlosziu ’ 
dideli sau laimejima! Ak Die
ve! Dabar traukimas jau pasi
baigė! Gal iszlosziau! Pirksiu 
sau tubjaus kelias sukneles, 
skrybėlės.

Ir paskendus anose lebinguo- 
se svajojimuose, nepatemijo, 
kaip balta suknia nušildavo jai 
nuo keliu ir nukrito ant aslos. 
Mergaite svajojimu niekas ne
galėjo pertraukti!

Sztai pasigirdo in duris 
smarkus barszkinimas ir kolek
torius pas kuri Katre pirko lai
mėjimo bilietą, inejo in vidų.

—- Iszlosziai dideli laimeji- 
ma, mano vaikeli,-tarė paduo
damas jei telegrama.

Katre suakmenėjo. Džiaugs
mas atėmė nuo jos paskutines 
pajiegas. Dabar inbego kamba
rin motina paskui ana tėvas, 
seserys ir broliai, visi pripuolė 
prie jos, pradėjo ja glamonėti 
ir jai linkėti tos neapsakomos 
laimes!

— Katre iszlosze dideli lai
mejima! Musu vargai pasibai
gė! Gausime tiek daug pinigu! 
Ak!

Taip, beda pagalios pasibai
gė! Tėvas jau nereikalauja fab
rike dirbti, motina ilgiau ne
skalbs žlukto, broliai ir seserys 
gali mokyties ir lavinties.

— Imk velniai ta darba!
Suszuko tėvas ir tuojaus nubė
go in kareziama iszsigerti stik
leli degtines. O motina, pasi
baigus džiaugsmui, atsisėdo 
prie Katrės ir pradėjo taisyti 
užmanymus ateieziai.

— Turime tuojaus iszsi- 
kraustyti isz tu stabu. Czia per 
ankszta, turime dabar tiek 
daug pinigu kad galime.

Katre pykino motinos žo
džiai. Juk tai buvo jos pinigai!

— Gerai, tarė kiek tai asz- 
triau, galite pasijieszkoti kitu 
stubu, užmokėsiu už jas jums 
mielai. Asz žinoma iszeisiu už 
vyro.

— Ah! Tu eisi už vyro?
— Na taip! Dabar galiu 

sau susitaisyti kraiti!
Bet motinai tas visai nepati

ko. Su taja valanda kada Kat
re iszais už vyro, jiems visiems 
pasibaigs geri laikai!

— Žinai, tarė pamislijus, 
tavęs gaila del tokio Leono! 
Dabar turi turtus, gali iszsi- 
rinkt sau kita jauniki. Tai di
delis isz jo daigtas, spedito- 
riaus bugateris! Grafa gali 
gauti!

Ir Katre patykejo!

jos turtas leidosi kaip vaiskas, 
kad ant galo isz pinigu nieko 
neliko.

Isz ko dabar gyvensim? Su
szuko Katre verkdama.

— Eik sau kur nori, asz sau 
vienas gausiu rodą, atsake pik
tai grafas.

,— Bet juk asz esu tavo pa
ti!

—■ Na, kas man isz to, jei 
neturi pinigu! Gryžk atgal pas 
savo tęva girtuokli, pas savo 
motina sena, juokinga, na,...

— Tylėk! Suszuko piktai 
Katre ir sudavė su kumsztim 
stalan taip smarkiai, kad net,...

— Ka tu iszdarineji, vaike
li?! Iszsigirdo toj paežio j va
landoj motinos balsas. Per tru
puti butum nusiritus nuo kė
dės.

— Kur grafas? Paklausė 
susimaiszius Katre.

— Koksai grafas? Tarė su 
nuosteba motina. Ar tu sap
nuoji da vis?

Katre pasitrynė akis.
— Tai-gi buvo sapnas! Su- 

szvapejo. Neiszloszdama dide
lio laimėjimo? Ak, dėkui Die
vui! Suszuko linksmai apsika
bindama motina.

— Ka tas reiszkia? Nuvar
gai ir užmigai! Suknia nukrito 
ant aslos.

— Ak, tai nieko, nieko blo
go jai neatsitiko!

— Padek man dabar patai
syti pietus. Netrukus sugryž 
tėvas, taip-pat ir vaikai! Tarė 
motina. Po pietų asz tau siūti 
padėsiu.

Tai-gi tėvas ir broliai nebu
vo girtuokliais! Visi buvo 
darbszcziais ir dorais žmonė
mis !

Po pietų atėjo Leonas.
— Atnesziau laikraszti, ta

re — pažiūrėsime ar tavo nu
meris buvo laimingas.

Bet Katre neiszlosze nei ska
tiko. Ir isz to visai neliūdo!

GALAS

KATALOGAS

Armija ir Laivynas vis pra
szo daugiau Daktaru. Labai 
daug jaunu Daktaru gavo savo 
mokslus isz Armijos ir Laivyno 
bet dabar nenori savanoriais 
stoti in vaiska.

Sztai, vos szmekla palszyvo Svarbus Praneszimas 
ryto ežia j

Isznyko; balsas szaukia saleje:
“Kai prirengta bažnyczia

viduryj ’
Kodelgi snaudžia dievmaldis 

lauke?!”

Armija teipgi reikia daug 
daugiau Kapelionu, Kunigu. 
Protestonai ir per daug Kape
lionu turi vaislke, bet Kataliku 
Kunigu vis dar reikia.

Anksti, su gaidžio užgiedojimu 
Girtuokliai szukauja didžiu 

balsu: 
“Atidaryki! karcziamos duris, 
Nes gal jau mirsim su saulė

leidžiu!”

Kai mes dar maži buvome, ir 
kai vienatine knyga aparti 
Szvento Raszto ir “Mikaldos 
Pranaszystes ” buvo musu teve
liu namuose, senas, didelis, su į 
aprimpejusiais puslapiais, Szv. 
Rasztas, kuriame buvo daugiau 
paveikslu negu “.

“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
tas—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.

Peklos” kiiy- Pirkie U. S. Bonus į

Susimildami, jeigu iszkeliau 
nate in kita miestą ant apsigy 
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se 
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyvenot ir apsistojot, ne* 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva 
žiavo. Tokiu laiszku sziandier 
aplaikome daug, nes svietas la 
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvot 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau 
ja adresa, tai greicziau galėsi
me permainyt ir greicziau gau 
site laikraszti. Kitaip ant mm 
nerugokite, jog laikraszczio ne 
aplaikote. “Saules” Redyste

taip pat 
seserys, 
lankyti 
su tėvu

Ta paezia da diena parasze 
Leonui, kad jo paezia nebus. 
Truputis jai buvo liūdna ir gai
la, nes ji mylėjo, bet toli ten kur 
matėsi grafo titulas taigi ir ne 
buvo ko daug mislyti.

Po tam nusipirko namus su 
daržu ir nuo sziol rėdėsi tiktai 
szilkais ir aksomais, 
kaip ir jos motina ir 
Bet broliai perstojo 
mokykla ir po draug
dienomis ir naktimis valkiojosi 
po karezemas. Sugryždavo na
mo visuomet visi ir pas ja vis 
reikalaudavo daugiau pinigu.

Viena gražia diena pasirodė 
laukiamas grafas. Jau ne jau
nas, apsiskolines iki aus u bet 
kaip nebūk, grafas! Katre be 
jokiu apsvarstymu sutiko ap
mokėt visas skolas ir praslinko 
kelioms Nedelioms atsibuvo jos 
su grafu szliubas. Per vėlai vie
nok patyrė kad ant vyro sko
lų turėjo iszleisti beveik puse 
savo turto, ir kad vyras pas 
ja vis daugiau pinigu reikalavo 
mylėjo kaziruoti. Katre inpuole 
nusiminiman. Grafo rankose

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. 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. 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-

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 kafiluka, 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

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

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

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

No. 148 Dvi istorijos apie 
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 Kapitonas 
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,Į

pacziuotas. 76

istorijos 
žiedas, ir

apie 
apie 
15c 

apie

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

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 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 
Duktė 
tuvos.

No.
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. 176Mj Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

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

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes, 128 puslapiu. 35c.

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

knygut 
iszmokejimo 
25c.
knygutė

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos 
.Stormfield

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 180 Kvitu
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15 c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
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.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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

Mahanoy City, Pa., - U. S. Ą,



“SAULE“ MAHANOY CITY, PA.

Už Jaunystes Kaltes
labai norėjo, bet sutiko. Suse-QYVENIAIQ nuotikiai aisz- 

kiai parodo, kad tie, kurie j 
praleidžia jaunystė nenaudin-i 
gai, senatvėje labai apgailes
tauja ir kartais kenczia di
džiausias sielos kanczias. Tokiu 
nuotikiu tikruma galiu patvir-j 
tinti pats savo žodžiu in žodi 
teip, kaip kad man pasakojo 
vienas senelis riedincziomis per 
raukszleta veidą aszaromis.

Gręždamas isz Pietų Ameri-! 
kos in tėvynė Lietuva turėjau 
progos aplankyti Olandu žeme, 
szali, auksztai pakilusia preky
boje ir civilizacijoje. Turėda
mas liuoso laiko vaikszcziojau 
po placzias Amsterdam’o gat
ves, gėrėjausi gražiais miesto 
mūrais ir puikia Olandu tvar
ka. Eidamas gatve pamacziau 
dideli muro narna ir pasukau 
jo link. Buvo tai graži Kataliku 
bažnyczia, Gotiszko pavidalo, 
Kadangi buvo jau po pietų, tai 
pasigėrėti bažnyczios gražumu 
galėjau tik isz lauko. Sztai ei
nant man pro bažnyczia suti
kau seneli, kuris isztiese in ina
ne ranka, praszydamas isizmal- 
dos. Nieko nelaukdamas sie
kiau in kiszene ir radęs, guldė- j 
na, norėjau induoti. Bet senelis! 
pažiurėjo in mane/ir kažin kaį 
Olandu kalboje sake. Nors ir 
nemoku Olandu kalbos, betgi' 
supratau, jog atsisakinėjo nuo 
manes guldeną priimti, aiszkin- 
damas, kad tai perdaug. Netu
rėdamas kito iszejimo paaiszki- 
nau Ispanu kalba, kad mažes
nio neturiu ir inbrukau in ran
ka sidabrini pinigą.

Kuomet senelis iszgirdo 
Buenos Aires tarme, tai krūp
telėjo ir nustebo. Paskui gra
žiu Madrido akcentu prabilo:

— Ar galiu paklausti tams
tos, isz kur esi ir kaip ežia pa
kliuvai ?

— Esu Lietuvis. Gimiau ir 
augau Lietuvoje, bet gyvenimo 
audros nubloksztas tolimon 
Argentinon, ten gyvenau apie 
10 metu. Dabar, didelio ilgesio 
vereziamas griszti in tėvynė.

— Kaip laimingas esi tams
ta, palingavęs galva atsake se
nelis ir nuleido žemyn jau be
veik gestanezias akis.

Stovėjau ir žiurėjau in seneli 
lyg užavetas. Spėjau kad jo 
gyvenimo istorija yra surisz- 
ta su Argentinos valstija ir 
kad primindamas jam ta szali 
paliecziau opiausia jo gyveni
mo styga. Kilo tuomet pas ma
ne didelis žingeidumas, atsira
do noras isztirti seneli, nes pro
ga buvo gera.

Buvo Žiemos laikas, bet die
na graži ir neszalta. Czia pat 
buvo sodas ir sėdynės. Užpuo
liau seneli vadinti prie sėdynių 
ir prasziau papasakoti savo 
gyvenimo istorija. Nors ir ne-

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 sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderio 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

dome. Senelis pjdtvle auksztyn 
akis, atsiduso giliai ir pradėjo 
pasakoti:

— Kita syki, kuomet asz da 
kūdikiu buvau, mes gyvenome 
Ispanijoj, Madrido apylinkėj. 
Asz mokinausi musu sostinėje 
Madride. Bet mirus mano tėve
liui užsigeidžiau važiuoti in j 
Amerika. Nors matusze ir se
suo labai nenorėjo manes leisti, 
vienok asz nepaisydamas ju 
iszvažiavau in Argentina. Tuo-' 
met Argentinoje siautė Sočia-j 
lizino epidemija, apimdama vi-į 
sa sizali. Asz turėjau tada asz- 
tuoniolika metu. Turiu pažy
mėti, kad tai buvo didelis1 sui
rutes laikai; priesztikybine 
agitacija sklido vis labiau ir? 
laibiau, gi Socializmu, lyg ko-j 
kia limpanczia liga užsikrėtė; 
didelis skauezius gyventoju, o 
lalbausia moksleivija. Nors Ar
gentinoje jau buvo insikurusij 
tarptautine Socialistu sąjungai i 
bet pleczi antis labiau buvo rei-Į 
kalingi vadai. Alan teko susi
durti su Socialistais ir nuo tos 
dienos praradau savo gyveninio 
laime.

Czia senelis nutilo. Ant rauk-l 
szleto jo veido pasirodė stam. 
bus aszaru laszai. Atsikvepėsi 
tese toliau.

— Kuomet asz likau Socia
listu, viskas man gerai sekėsi. 
Mokslo didelio neturėjau, bet 
gražios iszkal'bos ir jautriu žo
džiu netruko. Socializmą skelb
ti tuomet buvo lengva, nes ne
buvo kam prieszintis. Tikintie
ji žmones nebuvo tinkamai su
siorganizavę, o norint ir mate 
Socializmo blogas pasekmes, 
jie tik guosayo, bet stoti in at
vira kova neiszdryso. Užtai So
cialistu pergalėjimas pasiekė 
aukszcziausio laipsnio. Jiems 
teip pasisekė suklaidinti žmo
nes kad dvasiszkija niekino net 
vieszose vietose. (Tas yra tikra 
teisybe, nes ir man yra žinoma, 
kad einant gatve kunigą ar vie
nuoli fanatikai vieszai Imlioda
vo). Prisipažinti turiu, dėjau 
visas pastangas, visas jaunys
tes jiegas Socializmui platinti, 
mokslui kuris yra prieszingas 
ir Dievui ir pagalios gamtos in- 
statymams, prieszingas žmoni
jai ir kiekvieno sanžinei svei
kam protui. Užtai dabar bran
giai turiu mokėti už jaunystes 
kaltes. Jaucziu kad Dievo rūs
tybe užsitraukiau ant saves, 
keneziu didžiausi sanžines 
graužimą, ramios vietos nie
kur neatrasdamas. Rodos visas 
pasaulis manes neapkenezia. 
Rodos jaucziu ant saves isz- 
spausta ženklą, niekszo, iszga- 
mos ir iszdaviko.

— Teip, asz dirbau su atsi
davimu tai mintai du metu. Per 
ta laika turėjau progos pa
garsėti kaipo gabus kalbėtojas. 
Ne tik Argentinos sostinėje tu
rėjau daug intekmes ir geros 
nuomones pilieczuose, bet ir 
apygardoje buvau auksztai 
gerbiamas ir nuolat kvieczia- 
mas su prakalbomis. Sąjungą 
matydama mano gabumus, su
teikė man vado garbinybe, tuo
met asz visai atsidavau protin
gai darbui. Nuo to laiko prasi
dėjo man nauja gadyne. Gavus 
vado garbinybe atsirado pas 
mane nemažai troszkimas; gy
venimą pradėjau sverti kitokio
mis sva r tykiomis. Alano gyve
nimo sanlygos kaipo vado buvo j

persunktos; jas reikėjo page
rinti. Sziuo žvilgsniu nereikejo ! 
daug galva sukti. Gana buvo ■ 
pasakyti viena kita karsztes- 
nio turinio prakalba: iszkeikti 
kapitalistus, iszniekinti bažny
czia ir dvasiszkija o tamsiai 
miniai pažadėti neiszpyĮdomu 
ir gyvenime neinvykdomu da- 
lyku ir gyvenimo sanlygos bu
vo žymei pagerintos. Nesusi
pratę darbo žmones dėjo savo 
sunkiai uždirbtus centus So
cializmo palaikymui, o asz kai
po vadas, naudojau tuos pini
gus savo tikslams. Darbininku I 
skurdas ir sunki padėtis man ' 
tuomet nerūpėjo, gyvenau kaip 
man buvo tinkama, o skelbiau 
kas buvo tinkama tamsiems ir 
nesusipratusiems žmonėms.

Teip asz gyvenau apie dvide- 
szimts metu, bet per ta laika 
pasidarė dideles perversities. 
Priesz Socialistu sanjunga at
sirado kita organizacija Krik- 
szczioniszkos dvasios kuri sto
jo priesz mumis in atvira kova, 
o toje kovoje vartojo tris gink-1 
lūs: Aleile, Teisybe ir Lygybe, i 
Ilgai da asz nenorėjau pasiduo- i 
ti, bet su dideliu įnirtimu kovo- j 
jau. Vienok pamacziau, kad 
teisybe pradeda imti virszu. 
Sztai viena karta turėdamas 
liuoso laiko mintimis perbėgau 
visa savo gyvenimą. Sziurpas 
mane pereme, atsiminus savo 
pareigas, tai yra žmogaus pa
reigas, kurias asz kojom min
džiojau, o gyvenimą vedžiau 
toki už kuri ankseziau ar vė
liau atsakvti reikes. Dabar man 
atsiminė laimingos .jaunystes 
dienos, atsiminė sena motina, 
sesuo, gimines, draugai, tėvynė 
ir galutinai tikyba. Priesz vis
ką jaueziausi didžiausiu prasi
žengėliu mano nuodėmių skai-

ežius buvo be galo, be kraszto. 
Juo tolyn, juo labiau pradėjo 
atbudusi sanžine mane kankin
ti teip kad galu gale sanžines 
graužimo vereziamas turėjau 
atsisakyti visai isz sanjungos. 
Pastebėję tai draugai, vadino 
iszdaviku, pamiszeliu, bet tas 
man mažiausiai rūpėjo. Dabar 
mano buvo svarbiausias užda
vinys važiuoti teviszken, suras
ti motina ir seseri.

‘— Neilgai trukus apleidau 
Argentina ir su dideliu szirdies 
skaudėjimu skubinausi in nu
mylėta gimtine, in Aladrido 
apylinke. Bet sužinojęs, kad 
jau nėra matuszes, nei sesers, 
inpuoliau in slogima. Reiszkia 
visa mano viltis, visa laime ir 
džiaugsmas jau buvo žuvę am
žinai! ,

— Alatusze sužinojusi apie 
mano gyvenimą svetimoje sza- 
lyje, sužinojusi, kad jos viena
tinis sūnūs yra prieszas Dievo 
ir tėvynės isz didelio susikrim
timo ir rupesezio susirgo ir ne
ilgai sirgus pasimirė. Sesuo, 
norėdama iszlyginti mano kal
tes padarytas priesz tikyba ir 
bažnyczia, nuėjo in vienuolyną. 
Dabar asz likausi vienas, kas 
buvo szirdžiai brangiausio ir 
artimausio netekau. Kito isze
jimo asz nemaeziau, kaip tiktai 
eiti prie atgailos.

— Nuosavybe man priklau- 
sanezia pavedžiau savo seserei- 
vienuolei, o gryžes Argentinon 
pardaviau gražius namus, ku
rios beplatindamas Socializmą 
buvau insigyjes. Visus savo 
turtus iszdalinau pavargėliams 
kur tik buvo galimybes ir pro
gos, stengiausi atitaisyti jau
nystes klaidas. Bet gyvenimas 
jau buvo nemalonus, ramumo 
niekur negalėjau rasti ir szian-

diena jo nerandu! Pasiryžau tai 
važinėti po pasauli ir lankyti 
Kataliku bažnyczias, o tas klin
tis, vargus ir nemalonumus ku-i 
riuos sutiksiu bevažinėdamas! 
prisiekiau kantriai kęsti kaipo 
metavone už savo nuodėmės, už 
jaunystes kaltes. Buvau Itali
joje, aplankiau visas Rymo 
bažnyczias, lankiausi katakom-' 
bose norėdamas sustiprinti sa-į 
vo szirdyje menka tikėjimą pri-i 
siutindamas pirmųjų Kriksz-! 
czionui darbus ir pasiaukoji-' 
mus del szventos tikybos. Pas-Į 
kiaus buvau Francijoj, Angli
joj, Vokietijoj Belgijoj. Oriau-! 
dijon atvykau priesz pat kara. 
Dabar jau ir jiegos susilpnėjo, 
nebepajiegiu dirbti, gyvenu isz 
smulkios iszmaldos ir imu tik 
mažas aukas. Jei kas1 duoda 
daugiau, visuomet stengiuosi 
atsisakyti, nes rytojum nesirū
pinu.

Kodėl tamsta nevažiuoji Is
panijon? Paklausiau senelio.

— Kodėl ? Tese jis toliau. 
Argi galiu drysti tevyszkeje 
gyventi nieko jos labui jaunys
tėje nenuveikes. Ispanija yra 
mano tėvynė! Ten asz gimiau, 
augau, ten iszvydau pirma kar
ta szviesos saulutes spindulius.

Ten gavau pradžia tikybos ir 
pasaulinio mokslo. Visi tie at
minimai yra . mano szirdžiai 
brangus ir slegianti siela. Žino
damas begalini Dievo geruma 
ir mielaszirdyste turiu vilties 
kad atleis man nuodėmės bet 
iszdaviko cleme nenudils ir tė
vynė niekuomet man neatleis. 
Būdamas Socialistu negalėjau 
pripažinti tėvynės, nei tauty
bes; ne tik kad tėvynės labui 
nieko nenuveikiau, bet da 
priesz ėjau. Czia yra didelis ir 
baisus prasižengimas už kuri 
atleisti niekas negali. Kad ga- 
lecziau numesti sunkia savo se
natvės naszta, kuri mane pri
slėgė, kad galeeziau sugryžti in 
jaunystes dienas, tuomet skai- 
tycziau sau už aukszcziausi gy
venimo tikslą-. Dievui ir Tėvy
nei!

Nieko daugiau senelis nepa
sakojo, nors da ilgai tirinejau. 
Verke tik jis graudžiomis asz-|

i^A - B - CELA^I

aroinis lyg kūdikis tėvo už pra
sikaltimą nubaustas.

Inspaudžiau da viena gul
deną in drebanezias jo rankas 
ir atsisveikinęs žingsniavau! 
stoties link.

— GALAS —

Didelis Iszlaimejimas
J^ATRE buvo duktė labai 

vargingu žmonių. Kadangi 
beda ant svieto prigulėjo ne 
prie geriausiu daigtu, apie tai 
žinojo Katre beveik nuo patį 
savo užgimimo. Vaikas visuo
met beveik buvo alkanas, reke

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO
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Nesenei in viena Konektiko 
miestą atlankiau,

Alotereles manes labai 
pagedavo,

Ir ant tos garbes 
susirinktavo.

Be-gi buvo puikus 
susirinkimas,

O da puikesnis gerymas, 
Buvo ten kelios moterėles,

Da jaunos mergeles,
Na ir vienas vyrelis,

Gana doras vaikinelis, 
Nepratęs daug gerti.

Nuo keletą stikleliu turėjo 
pasirgti,

Nuejas kur ten in 
lova puolė,

Ugi gražiosios ant jo 
užpuolė.

Kankino nebaga,
Visokius szposus jam 

dare.
Czia nevieta czion sakyti, 

Turiu nutylėti,
O jus begedes apsvaigeles!

* * *
O saugok Dieve, 
Kas dedasi toj

Viskonsine,
Tikra naujiena,

Gali sudrebėti ne 
viena.

Kokis tai vakarėlis 
ten buvo,

Ant kurio daugelis 
pribuvo, 

O viena jauna bobele, 
Su giminaieziu susitvėrė, 
Norėjo1 koki ten vyruką 

sumuszti.
Ar tai žmonis teip 

daro, 
O tai guzute viską padaro, 

Jog vos moteres isz 
svieto neiszvare.

* * *
Asz jum sakalėliai 

duosiu patarima, 
Jeigu katro mergina 

nemyli, 
Tai tegul po nogliu ’ 

tyli, 
Juk ir mergele savo 

valia turi, 
Ne in kožna kvaili 

žiuri ?
O jeigu su vienu meilei 

pasikalba, 
Tai kitas tuo ima sau 

in galva: 
Alat, tuojaus ant merginos 

visaip prasimano, 
Ir visaip iszgalvojo ir 

plusta kiek iszmano, 
Tai ne gerai, 

Nemandagus vyras. 
Daugelis pas mane 

raszo, 
Ir labai praszo: 
Ana ta mergele

sziokia ir tokia, 
Veidus kvarbuoja, 

Akulorius ant nosies 
turi, 

Isz augszto ant vyru 
žiuri, 

O jeigu ant tavęs nežiūri 
Tai kam tu vyreli ant 

jos piktumą turi? 
Tik durnei teip daro, 

Savo pusgalvystes varo, 
Bet ne iszmintinga, 
Apie tai bus gana.

ir verke, o niekas jo nesurami
no, niekas pieno nedave, ba tė
vas dirbo fabrike, o motina po 
namus drabužius skalbė. Alo- 
kykloj da būdavo arsziau. Ka- j 
trinkės sukneles norints szva-i 
rios, buvo daug prastesnes už į 
jos draugiu sukneles; karta bū
davo per trumpos, kita karta 
per ilgos, anksztos, tai placzios. 
Kokias motina nuo poniu gau
davo, tokias Katriuka turėda
vo dėvėti, o suknelių perdirbi
mui nebūdavo laiko. Alergaite 
su pavydėjimu žiūrėdavo in 
kitu mergaieziu dailiai pasiu-| 
tas sukneles, bet visoki atsi-
duksejimai ir norai buvo bevai- 
singi.

Apart Katriukės namie buvo 
da keli vaikai, pertai motina 
nepaprastai jautėsi laiminga, 
kada Katriuka, turėdama ke
turiolika metu, apleido mo
kykla ir pradėjo namie gaspa- 
doriauti ir kitus vaikus savo 
globoje laikyti. Alergaite buvo, 
darbszti, supratlyva, netrukusi 
pramoko siūti, krauezystos ir 
perdirbinėjo sau ir savo dviem 
sesutėm gautas nuo poniu suk
neles.

Praslinkus keliems metams,

locna nameli ir szeimyna. Bet 
abudu buvo jauni, tai-gi galėjo 
drąsiai kelis metus palaukt su 
vestuvėmis. Katrės drauges 
pradėjo jai pavydėti jos suža
dėtinio, buvo jis kadangi pato
gus jaunikaitis ir gana darbsz- 
tus, kuriam ateitis tarytum, tik 
szypsojosi. Bet Katre kankino 
vienok mislis kad tik tie biau- 
rybes pinigai jai laimes atsie- 
kimui perszkadijo todėl nusi
pirko iszlaimejimo bilietą ir 
apie nieką daugiau nemislijo ir 
nepasakojo kaip tik apie dide
les pinigu sumos iszloszima. 
Budavojo kuogražiausius palo- 
cius ant ledo, taip kad retkar- 
cziais Leonas ant jos rustinda- 
vosi ir praszydavo, idant ji 
tuom tik per daug sau neužim- 
dinetu ir galvos nedžiovintu, 
kas pagal jo nuomones tas vis
kas niekados negalėjo iszsipil- 
dyti.

Pagalios prisiartino laimėji
mu traukimas ir Katrės susiju
dinimas ingavo kuoaugszcziau- 
sia laipsni.

Ta diena taipgi buvo didelis 
karsztis, Katre siuvo szliubui 
suknia, siuvo per visa nakti, ne
guldama net in lova, tai-gi da
bar jautėsi tokia silpna ir su
vargusi kad jai isz pirsztu net 
adata iszpuldavo.

Bet szliubas turėjo rytoj at
sibūti taigi suknia turėjo būti, 
pabaigta ir pasiūta!

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burikė 

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

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Aledejus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^Į
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Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

The first oil well was drilled in 1859, 
ninety years ago. Drilling is still go
ing on even under the ocean. Occasion
ally one of those wells bursts into flame 
and “up in smoke” go much of the 
profits. Much the same thing happens 
when many of my nephews and nieces 
allow their money to burn holes in 
their pockets. - your government offers 
a safe, sure way of holding on to some 
of that pay check. That is through the 
Payroll Savings Plan for the purchase 
of U. S. Savings Bonds.

U.S. Treasury Department

Katriuka iszaugo aut patogios 
ir stamantrios merginos. Apsi- 
redžius visados nors prastai, 
bet szvariai, atkreipė in save 
ne vieno jauno žmogaus atyda 
bet dorais tėvais iszauginta, ne- 
sistenge su nieko -suseiti ir pa
žinti ir nesilanke nei ant balių į 
nei ant jokiu kitokiu zobovu. |

Pabaigus dvideszimts metu, j 
susižadėjo su vieno spedyto-į 
riaus bugateriu, labai doru ir 
geru žmogum, bet kas link mo
terystes, negalėjo net nei jokios 
kalbos. Katre neturėjo nei vie
no skatiko prie duszios, jogi 
sužadėtinis, Leonas Laskis, la
bai mažai taippat uždirbdavo ' 
kad galėtu laisvai mislyti apie j

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. 33/4x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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Žinios Vietines
— Vėsus ir nepastovus 

oras.
— S. Bistroniai pirko narna 

nuo Vinco Petkeviczio, mieste 
už viena doleri.

— Seredoj pripuola SS. Ko
simas ir Dmij. Ir ta diena 1269 
metuose Lietuviai pamusze Ru
sus ties Borisovu.

— Musu tautietis ponas 
Andrius Rėklaitis, nuo 206 W. 
Centre uly., vela randasi Lo
cust Mt. ligonbute, kur jis turė
jo antra operacija.

— Ketverge Szvento Vac
lovo. Taipgi ta diena Lietuviai 
susitaikė su Vokiecziais ties 
Narva.

— Ponia Teresa, pati dak
taro P. B. Dunnio, kur ji sirgo 
per koki tai laika, numirė Ket
verge, savo namuose, 2414 So. 
21-st Uly., Philadelphia, Pa. 
Velione gimė Mahanoy Plane. 
Paliko savo vyra, Daktara P. 
B. Dunn, duktė Mare ir keletą 
anukus. Laidotuves invyko Pa- 
nedelyje ir palaidota Philadel- 
phijoje.

—■ Petnyczioj Szvento My
kolo Arkangelio. Ir ta diena: 
1530 metuose visoje Lietuvoje 
paskelbti Ins'tatymai; 1513 m., 
Drąsuolis Balboa atrado Paci- 
fiko mares.

— Sekanti vyrukai likos' 
paszaukti in kariszka tarnysta 
ir apleis miestą Ketverge, Rug
sėjo (Sept.) 28-ta diena, 6:30 
valanda ryte:

Isz Mahanoy City — Jos. To- 
malonis, x Steve Gnall, Joseph 
Whitecavage ir Michael Kasko.

Isz Morea — Henry Sagan.
Isz Frackville — Bernard 

Lapachinsky, Robert Koncsler, 
Wm. Rhoades, Paul Malinchok, 
Michael Dellock ir 'Norman 
Bretz.

Isz Girardville — Edward 
Ketusky.

Isz Ashland — John Horvath 
ir Cornelius McFadden.

Isz New Philadelphia — Geo. 
Matalavage.

Isz Middleport — John Gal
lagher.

Philadelphia, Pa. — Gerai ži
nomas Viktoras J. Mockus, nuo 
3335 Livingston uly., Chemis- 
tas del Brehm and Stehle Dye 
Works, numirė Rugsėjo ketvir
ta diena Atlantic City. Palaido
tas Rugsėjo devinta diena su 
apiegomis Szvento Jurgio baž^ 
nyczioje ir kuna palaidojo in 
Szv. Iszganytojaus kapines. 
Velionis turėjo apie 38 metu 
amžiaus. Jisai prigulėjo prie 
Lietuviu Republikoniszko 
Kliubo.

PRANESZIMAS!

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Generolas Nubaustas

Major Gen. O. Anderson, 
Kariszkos Lakunu Kolegijos 
Komandorius, in Alabama, 
buvo nubaustas ir praszalin- 
tas, už tai kad jis iszdryso 
vieszai patarti, kad mums 
reikie ne tiek rūpintis apie 
kara Korėjoje, kaip paskelb
ti kas yra tikrai musu prie- 
szas ir paskelbti kara sta- 
cziai priesz Rusija, pirm ne
gu Rusija paskelbs kara 
priesz mus. Generolas H. 
Vandenberg ji nubaudė, pa- 
szalino isz tos atsakomingos 
vietos. In viena sanvaite du 
tokie augszti žmones buvo 
nubausti už nova prasiszoki- 
mus.

52 KARISZKI

AMERIKOS LAIVAI

LONDON, ANGLIJA. — 
Penkios deszimts du Amerikos 
kariszki laivai dabar randasi 
Viduržemiu Jurose, kaipo per
spėjimas Komunistiszkam pa
sauliui, kad karas Korėjoje ne
nusilpnino musu jiegas Euro
poje.

Amerikos Laivyno Sztabas 
prisipažinsta kad tiek Ameri
kos kariszku laivu dar nebuvo 
vienoje vietoje, nuo karo pa
baigos.

Laivynas nepaaiszkina kodėl 
tiek daug savo kariszku laivu 
jis yra tenai in Viduržemiu Ju
ras pasiuntęs, bet tik sako kad 
paprastas invykis kai jurinin
kus permaino, naujus pristato 
ir tenai buvusius paleidžia.

Laivyno Sztabas teipgi pra- 
nesza kad tenai dabar randasi 
daug daugiau Amerikos povan
deniniu laivu, submarinu.

Anų Dienu Loszike

Norma Shearer buvo labai 
garsi loszike, aktorka Kruta- 
muosiuose Paveiksluose, Mu- 
ving Pikczieriuose, kai pa
veikslai buvo rodomi visai be 
balso.

Ji dabar xsako kad ji ren

Eina gandai kad Amerika 
dar daugiau savo kariszku lai
vu ežia ne už ilgo pasiuns.

Czia iszrodo, kad Amerika 
nori Rusijai kelia pastoti. So
vietą dabar vis grasina užimti 
tuos mariu kelius, kuriuos 
Amerika ir Anglija dabar var
iuoja. Rusija dabar stato apie 
tūkstanti submarinu daugiau 
ir labai rūpinasi insisteigti ga
linga laivyną. ,

SZVEDAI DAKTA
RAI KORĖJOJE

PUSAN, KORĖJA. — Szve- 
dijos Raudonojo Kryžiaus ligo
nines sztabas pribuvo in Korė
ja su savo Daktarais, ir slaugė
mis. Tai pirmutinis tokis Gydy
toju sztabas isz Europos in Ko
rėja.

Isz viso atvažiavo szimtas 
szeszios deszimts asztuoni žmo
nes, kuriu tarpe yra vienuolika 
Daktaru ir trisdeszimts ketu
rios slauges, nurses.

Major Kirt C. Hakanson, 
trisdeszimts devynių metu am
žiaus karininkas, visu tu Szve- 
du vardu pasakė: “Mes džiau
giamės kad mes galime nors 
biski prisidėti Korėjoje ir vi
sam svietui patarnauti, kiek 
mes pajiegiame.”

SEOUL APSUPTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta kariszkiems eroplanams.
Nors Seoul miestas isz visu 

pusiu apsuptas, bet Komunis
tai nepasiduoda; jie insikasa ir 
nesitraukia. Iszrodo kad jie 
tikėjosi kad jiems reikes czia 
gintis, nes jie gerai prisirengė.

Seoul mieste gyvena apie mi
lijonas žmonių, tai matyti kad 
nemažas miestas ir kad bus 
sunku Komunistus czia isz- 
muszti.

PRANCŪZAI
IN KORĖJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

renge in ta kelione, o kada jie. 
tikrai iszplauks, tai niekas ne
žino ir nežinos, kol jie jau pa
sieks Korėjos kranta.

giasi vėl gryszti in ta darba. 
Ji czia su savo vyru Martin 
Arrouge pamarese prie Biar
ritz, Prancūzijoje.

Szitos pamares yra gar
siausios ir puikiausios visoje 
Prancūzijoje.

AMERIKOS
SARGYBOJE

(Generolas Geo. G. Marshall)

NEW YORK. — Szis yra 
vienas isz straipsniu apie gy
venimą Amerikoje sziandien, 
Juos raszo žymus Amerikie- 
cziai, sanryszyje su “Laiszku 
isz Amerikos” vaju.

Nei viena tauta naujagady- 
niszkeje istorijoje užėmė tokia

GENEROLAS 
GEORGE C. MARSHALL 

svarbia atsakomybes vieta kaip 
szi szalis dabar užima, ir visa 
tai invyko per labai trumpa 
laikotarpy.

Žmonija yra vėl užsiėmusi 
amžina kova tarp Laisves ir 
Tironijos, tarp Nepriklauso
mybes ir Vergijos. Szioj kovoj 
yra labai svarbu, kad mes Ame- 
rikiecziai suprastume kitus 
ir, kad kiti mus suprastu. Už 
tai yra labai gerai, kad milijo
nai svetur gimusiu isztikimu 
piliecziu supranta tai ir raszy- 
dami laiszkus savo draugams 
ir giminėms Užsieny padeda 
iszaiszkinti Jung. Valstybes 
(Amerika) ir jos politika. Szis 
būdas yra labai pagirtinas ir 
pasekmingas paneikti anti- 
Amerikos nepaleista todėl, kad 
dabartines propagandos tikslas 
yra klaidinti, iszkreipti ir sU- 
maiszyti.

Mes Amerikiecziai esame Ia
bai duosnus, duosnumas turi 
būti pagrista invertinimu. Tai 
reiszkia kad mes turime su
prasti kitu žmonių pažiūras,1 
kaip ir j u reagavima in daugeli 
dalyku kurie vieszai skelbiami 
sžioje szalyje.

Neturime pažeminti žmonių 
jautrumą, j u tautini iszdiduma 
ir gyvenimo aplinkybes, kurios 
skiriasi nuo musu czionai Ame
rikoje.'

Už Geležines Uždangis žmo
nes turi tik suvaldyta spauda ir 
propaganda stebėtina, todėl 
kad ji nesiskaito su tikrais at
sitikimais. Todėl, ir prie ge
riausiu noru nelengva pasiekti 
ir intikinti tuos žmones apie 
musu nusistatymus.

Daugelis Europos žmonių 
mus visiszkai nesupranta, jie 
tiki kad mums negali pasitikė
ti, kad mes staiga, be jokio in- 
spejimo ir nepaisedami pasek- 
mu pakeisime savo sudariai 
priimta politika, pav., Euro
pean Recovery Programa.

Tie žmones klaidingai galvo
ja, nes jiese supranta musu de
mokratijos politinio iszsivysti- 
jimo. Bet mes irgi turime lai
kytis savo nusistatymą, ir tu
rime rimtai apsvarstyti kiek
viena pasiūlyta instatymos li
nija ir jos prisilaikyti. Jeigu 
mes keisime savo nusistatymus 
mes susilpninsime savo politi
ne instatyma.

Mes dabar vedame rimta ko
va su sesusikalbamu prieszu. 
Mes turime kariauti ligi pabaL

gos. Mes turime saugoti visus 
savo brangius insitikinimus ir 
musu gyvenimo būda, kuriuos 
vadiname demokratija. Yra 
musu szventa pareiga užlaikyti 
žmonių laisve szvariame ir tei
singame pasaulyje.

Sunku kitiems suprasti Ame
rikos tikra dvasia; ji tik nori 
kitiems padėti sau nieko ne- 
jieszko. Sunku suprasti, ypacz 
kada diktorių biauri propogan- 
da šmeižia Amerika invairiose 
užgrobtuose szalyse kur laisve, 
kaip mes ja pažystame; kurios 
visi pasaulio žmones taip 
trokszta, yra žuvusi.

Jung. Valsstybems Ameriko
je nepatinka sziu dienu baisus 
intempimas.

Jung. Valstybes niekad ne
užmirš svarbiausius instaty- 
mus. Mes visada gerbsime ki
tu žmonių teises ir laisves.

Pagrindiniai yra bloga, kad 
milijonus vyru ir moterų baisy
be vieszpatavo slapta policija, 
iszveszdamai, inkalinimai, ar
ba iszsiuntimas in priverstino 
darbo stovyklas ir panasziai. 
Kitos tautos žino apie tas bai
sias skriaudas. Aiszku, kad 
valdžios kurios sutaisiningai 
nepaiso savo žmonių teisiu nie
kad negerbs teises kitu tautu ir 
kitu žmonių, ir tarptautinėje 
aronjoje, jos vis stengs atsiekti 
savo tikslą prievarta.

Kiton pusėn, Amerikos pa
stangos pasaulio veikalo j e pra 
pagryžtos teisingumo ir teises 
instatymais, nes szi tauta pa- 
szensta užlaikyti žmogaus kil
numą.

Gerai kad yra plysziu Gele
žinėj Uždangoj per kurias mu
su supratimai pasiekia žmones 
už uždangos. Labai svarbia ro
le vaidina laiszkai patriotiniu 
Amerikiecziu giminėms ir 
draugams Užsieny.

PIRMAS VIRGIN 

SALŲ VIETINIS 
GUBERNATORIUS

NEW YORK. — Musu szalis 
turi kilnu pritaikoma visiems 
laisves ir lygybes supratimas ir 
niekas negali paneikti, kad ji 
nepaliaujamai ir tikrai veikia 
invykdinti ta supratima. Mor
ris Fidanque de Castro, naujas 
gubernatorius Virgin Islands, 
Vakaru Indijoj rimtai veikia 
atsiekti to tikslo. P. De Castro 
yra visiems prieinamas. Jo du
rys yra atdaros visiems, kurie
nori ji pamatyti.

Pirmas Virgin Salų vietinis, 
būti iszrinktas in gubernato
riaus vieta, p. de Castro jau il
gai tarnauja valdžiai — jo kar
jera yra suriszta su tu salų is
torija ir ju palaipsniszku savi
valdybes pirmeivystu.
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Szios gražios salos, kurios 
randasii n rytus nuo Puerto Ri
co, buvo atrastos Christopher 
Columbus 1493 m., kada jis an
tra karta atvyko in nauja pa
sauli; Jas susitvėrė, uždėjo ko
lonija, Danija 1671 m., ir Jung. 
Valstybes nupirko salas nuo 
Danijos 1917 m. Daugelis Danu 
kilmes žmonių vis ten gyvena1 
bet 80% visu gyventoju yra Ne- Į 
grai. Gubernatorius de Castro 
yra Sephardic-Žydas (Žydas 
Ispanu-Portugalu kilmes). Su 
isztremimu Žydu isz Ispanijos 
1492 m., jo paeinamiai nuvyko 
in Olandija. 17to szimtmeczio 
pabaigoj jie atvyko in naujaji 
pasauli ir keli isz j u apsigyveno 
Curacojoj (Curacoa) Saloje, 
Karibų juroje, ir priklausoma 
Olandijai. Pirmame ketvirtda-1 
lyje 18-to szimtmeczio jo szei- 
mynos nariai vėl iszvyko jiesz- 
koti nauju apsigyvenimo vietų, 
ir keli isz ju apsistojo Virgin 
Salose, kurios tuomi laiku buvo 
Olandu vakaru Indiju dalimi.

Danai buvo tu salų adminis
tratoriai, kada jaunasis M. de 
Castro pradėjo darba krautu
vėj St. Thomas miestelyje. Ka
da Jung. Valstybes nupirko sa
las, JAV laivynas pereme ad
ministracija, ir de Castro ap
leido savo darba krautuvėj, ir 
priėmė tarnyba sanitarijos de
partamente, kuris buvo salų 
valdžios priežiūroj. Jis iszmoko 
naudoti raszoma maszinele ir 
stenografija. Jis norėjo mokin
tis advokatūra, bet jo tėvui 
staigiai mirus, jis to negalėjo 
daryti. Jis priėmė maža tarny
ba gubernatoriaus rasztinej.

Pirmas Amerikietis guberna- 
aorius buvo Laivyno admirolas. 
Po jo, buvo kiti laivyno guber
natoriai, kurie vis palikdavo 
Morris de Castro rasztines tar
nyboj. 1931 m., salų adminis
tracija buvo perkelta in vidaus 
Departamenta ir civiliai JAV 
prezidento paskirti pakeitė lai
vyno gubernatorius. (Sziuom 
laiku Virgin Salų gyventojai 
jau buvo Amerikos piliecziai ir 
keliais metais vėliau balsavi
mo teises suteiktos visiems, ku
rie tik galėjo skaityti ir raszy- 
ti). Morris de Castro buvo gu
bernatorių sekretorius.

Per 32 metus p. de Castro ma
žai dalyvavo salų politikoje. 
Jis atliko administratyvini 
darba bet patys gubernatoriai 
priėmė visus pagyrimus ir gali
ma sakyti visa kritika. Praei
tais metais, kada gubernatorius 
Hastie, Amerikoje gimęs Neg
ras, juodukas, atsisakė nuo vie
tos kada buvo paskirtas federa- 
liniu teisėju Jung. Valstybėse, 
jis prezidentui Trumanui pata
rė kad jis paskirtu p. de Castro.

Kada naujas gubernatorius 
užėmė vieta jis neleido siusti 
pakvietimu in inszventinima ir 
priėmimo ceremonija. Ju nerei- 
kejo, visi buvo kviecziame ly
giai. Ir ceremonijose juodo dar
bo darbininkai stovėjo kartu su 
JAV Laivyno admirolais ir po
nios šnibždėjo su savo tarnaitė
mis.

De Castro yra aukszto ūgio 
žmogus. Rimtas, nekalbus. Su 
savo žmona, kuri gimė salose,1 
ir keturiolika metu sunumi gy
vena dideliame, kukliame kam
baryje Government House ant 
St. Thomas salos. Isz langu ga
lima matyti uosta. Szesztadie- 
niais jis su savo žmona vaka
rieniauja turistu vieszbutyje 
prie Charlotte Amalie. Po va
karienes eina pasivaikszczioti 
su savo draugais, ir klausyti vi
sokiu skundu. P. de Castro vis
ką maloniai priima, Per trisde-į

szimts du metus jis davė pata
rimu kitiems Virgin Salų gu
bernatoriams, dabar jis priima 
visu žmonių patarimus. — C.
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