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Pre. Rhee Sugry zo InKorej a
Isz Amerikos Vaiku Karalaite

ARMIJOS LIGONINE 
ATSIDARYS .

VALLAY FORGE, PA. — 
Valley Forge ligonines virszi- 
ninkai paskelbia kad ta ligoni
ne bus prirengta in tris sanvai- 
tes ir gales priimti sužeistuo
sius kareivius.

Szita ligonine buvo uždary
ta Vaszingtono ponu ana mene
si, bet dabar tie ponai dasi- 
protejo ir pamate kad tokios li
gonines yra reikalingos.

Isz pradžios szitoje ligoninė
je bus tik penkiolika Daktaru, 
gydytoju, bet už keliu sanvai- 
cziu daugiau Daktaru bus pa
skirta.

Szita Valley Forge ligonine 
turi tūkstanti ir szeszis szim- 
tus lovų. Czia reikia apie de
vynios deszimts Daktaru ir 
apie du szimtu slaugiu, mirsiu.

KRIAUCZIUS PER
DŪRĖ SAVO ŽMONA

Trylikos metu amžiaus 
Joan Crawford, isz Hamil
ton, Ohio, buvo iszrinkta kai
po visu Vaiku Karalaite. Už 
tokia garbe ji dabar gavo vi
sa kelione in Hollywood 
miestą už dyka. Visus kasz- 
tus Karalaitei ir tam ar tai 
kuris ar kuri su ja važiuos, 
kasztus padengia Kiwanis 
kliubas.

BANKOS
DARBININKAS

NUSIŽUDĖ
Nepilno Proto

PHILADELPHIA, PA. — 
Morris Rosenbloom, penkios 
deszimts penkių metu amžiaus 
kriauczius, buvo policijantu su
imtas sztore prie tryliktos ir 
Market ulycziu.

Jis savo žmona buvo perdu- 
res su žirklėmis. Po tam jis pa
liko savo namus ir per kelias 
dienas valkiojosi po miestą, 
miegodamas in krutamuju pa
veikslu svetaines. Jis kelis sy
kius paszauke savo sunu ir vis 
klausė kaip jo motina. Po keliu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PITTSBURGH, PA. — 
Bankos darbininkas, kuris bu
vo visu gerbiamas Pittsburghe,
buvo intartas ir susektas, kai 
apie puse milijonu doleriu din
go isz tos Lankos kur jis dirbo.

Kai tos bankos darbininkas,

BELAISVIAI
ISZLAJSVINTI

Drąsuoliai Isz 
Džiaugsmo Verkia

YONGDONG, KORĖJA. — 
Kai Amerikos kareiviai užėmė 
Yongdong miestą ir kai Ameri
kos Armijos Saržentas garsiu 
balsu suszuko: “Mes szita 
miestą užimame, ’ ’ Amerikie- 
cziai kareiviai belaisviai tik
rai žinojo kad czia jau ju drau
gai. Jie isiz džiaugsmo apsiver
kė.

Saržentas Frank R. Freede, 
isz Monett, Missouri be sarma
tos prisipažino, kad jis nieka
dos nemislino kad jis gali ar 
moka verkti, bet jis aszaras isz 
džiaugsmo liejo, kai Amerikie- 
cziai ta miestą užėmė.

Amerikiecziai kareiviai isz- 
laisvino tuos savo draugus ir 
visiems davė kelis stiklelius 
sznapso.

Belaisviai kareiviai sako kad 
Korėjos Komunistu Daktarai 
juos gerai prižiūrėjo ir aprūpi
no, ir kad jie visai nepyksta ant 
Amerikiecziu kareiviu, bet jie 
neapkenczia Amerikos val
džios. Jie sako kad jie yra tikri 
kad Komunistai Koriecziai szi
ta kara laimes, nes juos remia 
Komunistiszka Kinija ir Sovie
tu Rusij’a.

6,000 IN DIENA
KOMUNISTU 

NUOSTOLIAI

Per Kara Korėjoje

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikiecziai užmusza, sužei
džia ar paima in nelaisve apie 
szeszis tukstanczius Komunistu 
Koriecziu kasdien.

Generolas MacArthur prane- 
sza kad per viena diena Ameri
kiecziai užmusze ar sužeidė 
3,240 Komunistus ir paėmė in 
nelaisve 1,512. O Amerikos ka- 
riszki eroplanai ir bombnesziai 
ant rytojaus nužudė daugiau 
negu 1,200.

Karininkai sako kad daugiau 
negu szimtas tukstancziu Ko
munistu yra dabar apsupti ir 
negali pasiaraukti. ,

Kiti laikrasztininkai sako 
kad dvideszimts tukstancziu 
Komunistu buvo nužudyta, su
žeista ar in nelaisve paimta 
tarp Rugsėjo (Sept.) asztuonio- 
likto ir dvideszimts treczio.

Komunistu--radijas skelbia 
kad pustreczio tukstanczio 
Amerikiecziu žuvo ar buvo su- 
žeisti prie Seoul miesto.

Bet negalima per daug pasi
tikėti nei ant vienu nei ant kitu 
žinių, nes per kara tikru žinių 
Karo Sztabas neiszleidžia.

Kor ej os Komunis
tai P asi trauke Nuo 

38-tos Linijos
Pittsburgh Bankos Darbininkas 
Nusižudė, $500,000 Dingo Kur 
Jis Dirbo; Korėjos Komunistai 
Nužudė550Kareiviu Belaisviu; 
Gen. Mac Arthur Sugražino Pie- 

tuKorejos Žmones Ju Sostine
+ ___________

NETINKAMI I TOKYO, JAPONIJA. — Generolas D.

ATEIVI AI. MacArthuris iszkilmingai ir didingai sugra- 
atlanticcity, n. j.- žino Pietų Korėjos žmonėms ju sostine, Se-

Patrick A, Kiley, isz Jersey 
City, New Jersey, buvęs per
žiūrėtojas, inspekaorius Ame
rikos Ateiviu Sztabo, sako kad 
ateiviai daug gero padaro ir 
atnesza musu krasztui, bet, jis
sako: “Asz bijau kad mes ne
gauname czia tinkamus atei
vius.”

KAREIVIAI
GAUS ALAUS

PASSAIC, N. J. — John R. 
O’Brien, Marinu kareiviu Ko- 
mandorius paskelbia kad Gene
rolas Douglas MacArthuris su
tiko pavėlinti visiems karei
viams gauti alaus, kuri Marinu 
Sanjunga pristatys visiems ka
reiviams ant Korėjos Karo 
Frunto.

Szita Marinu Sanjunga nori 
pasiunsti kiekvienam kareiviui 
nors viena bonka alaus kasdien 
nežiūrint ar jis butu lakūnas, 
jurininkas- ar kareivis armijo
je-

Generolas Douglas MacAr
thur parasze trumpa laiszka 
Marinu Sanjungos Komando- 
riui, šaky darnas: ‘ ‘ Asz skubi
nosi Jums praneszti kad asz su
tinku ir priimu Jusu pasiulini- 
ma duoti musu kareiviams 
alaus. Musu kareiviai drąsiai 
ir gerai kariauja ir jie yra ver
ti visokios paszelpos ir para
mos. ’ ’

oul ir pavede viso kraszto tvarka Preziden
tui Syngman Rhee.

Tik dvideszimts keturios valandos pra
ėjo nuo to laiko kada Amerikos Marinai
iszmusze Komunistus isz to miesto, ir Pie
tų Korėjos valdžia sugryžo in rankas sep-

penkios deszimts septynių me
tu amžiaus John F. Wagner 
buvo surastas negyvas, bankos 
virszininkai peržiurėjo bankos 
knygas ir rado kad jiems trum
pa penkių szimtu tukstancziu 
doleriu. John F. Wagner ban
ko j e dirbo per dvideszimts me
tu.

Isz pradžių visi mislino kad 
jis buvo pasimiręs nuo szirdies 
ligos, policijos Daktaras L. C. 
Gray rado kulka jo kaktoje.

Visi bankos pinigai yra ap
drausti, ir už tai nei bankai, 
nei žmonėms nebus jokios nuo
stolio.

SUSPROGIMAS
ANT LAIVO

4 Žuvo; Komunistai 
Intarti

SAIGON. — Keturi žmones 
buvo užmuszti per netikėta su- j 
sprogimą ant Prancūzu laivo in 
Tonkin Gulf. Prancūzijos Lai
vyno Sztabas szitas žinias isz- 
duoda.

Paryžiuje Laivyno Ministe
rijos virszininkai vieszai sako 
kad tas susprogimas buvo Ko
munistu surengtas. Tie Komu
nistai yra sukilėliai isz Viet- 
Minh. Laivynas nepranesza 
kiek buvo sužeistųjų per ta su- 
sprogima ant to laivo.

Faraono Drauge? 58 AMERIKIECZIAI 
BELAISVIAI

Komunistu Nužudyti 
Nelaisvėje

TAEJON, KORĖJA. — Ko- 
rėjos Komunistai nužudė dar 
penkios deszimts asztuonis 
Amerikieczius kareivius be
laisvius. Jie vienus suszaude, 
kai j u rankos buvo surisztos o, 
kitus sudegino ar susprogdino 
kalėjime.

Dvideszimts ketvirta Ameri-

'‘Mes per daug tynies deszimts penkių metu amž. Prezidento,apie mokslą ir per mažai apie J r
pati žmogų,” sake Patrick A Generolas MacArthuris atskrido isz To-
Kiley per dideli susirinkimą ir. . o . . . . . . . . j . .
vakariene. kyo Seoul miestą biski priesz deszimtos

Kiley yra advokatas. Jis valandos isz ryto del tu iszkilmiu. Pre- 
sake kad kiti krasztai rūpinasi . . . . « • « i

(Tasa Ant 4 Puslapio) zidentas Rhee atskrido su Generolo Mac- 
-------------Arthurio senesniu eroplanu. Su juo at- 

KOMUNISTAI skrido sykiu ir U. S. Ambasadorius J. J. Muccio. 
UŽIMA SZTORUS Prezidentas Rhee sugryžo in savo sos-

BERLYNE tine ujį trijų menesiu ir dvieju dienu, ka-

Mimi Medart, szesziolikos 
metu amžiaus gražuole isz 
St. Louis, su savo tėvais bu
vo Paryžiuje, kur ji susitiko 
su Egipto karaliumi Farouk. 
Ji jam patiko ir dabar eina 
gandai kad jis in ja yra insi- 
mylejes. Ji sako kad ji su sa
vo tėvais važiuos in Egiptą 
kada apie Kalėdas, nes Egip
to valdovas Farouk yra ja ir 
jos tėvus pasikvietęs in sve- 
czius.

Kai laikrasztininkai buvo 
jos užklausė ar ji apsiženytu 
su Egipto valdovu, ji nusi
juokė ir atsake kad ji už jo 
iszteketu jeigu in ji insimyle- 
tu.

— Daugumas vyru negali 
to sau iszdet, del ko moteres ji 
nemyli.

kos Armijos divizija paėmė 
Taejon miestą, iszlaisvino du 
Amerikieczius kareivius be
laisvius ir dažinojo kad czia 
Komunistai trys dienos atgal 
nužudė keturios deszimts Ame
rikiecziu kareiviu. Penki szim- 
tai ir penkios deszimts Pietų 
Korėjos belaisviu buvo nužudy
ta.

Deszimts Amerikiecziu ka
reiviu belaisviu buvo nužudy
ta Chinju mieste. Kiti Ameri
kiecziai rado savo draugu lavo
nus policijos darže, pusiau pa- 
kavotus.

Du Amerikiecziai kareiviai 
belaisviai kurie iszliko gyvi, 
kai jiedu nudavė negyvi, sako 
kad jiedu savo akimis mate kai 
Komunistai nuszove jųdviejų 
draugus, kurie buvo suriszti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

berlynas, vok. - Atei. da jis skubomis buvo priverstas pasitrauk- 
na žinios kad Komunistiszka (j Į^j Komunistai KoriCCziai pCIsilailŽC per 
Rytu Berlyno valdžia užėmė , ..
kelis szimtu mažu sztoru. Va- ta trisdeszimts asztunta linija.
karu Berlyno laikraszcziai sako Pi ezideiltO Rhee SUgtyŽimaS ill S3VO SOS- 
kad czia dar kitas žingsnis ° J
priesz taip vadinamus kapita tine yra ryszkus ženklas Komunistu žygio 
listus. Keli laikraszcziai sako • •
kad visi tie sztorai buvo užimti SUgflUVlinO.
per viena diena. Visur, Pietų Korėjoje, Komunistu armi-
vis^ZrXX™" ia, kuri pirmiau turėjo pusantro szimto tuks- 
kriaucziu namus dabar paveda tancziu kareiviu, dabar jau ne tik traukiau- 
džia sako kad visi sztorai ir Si, bet bcgtC llCga ir Viską palieka. JlC 
fabrikai negali prigulėti ku stengiasi pasiekti ta trisdeszimts asztunta 
riam vienam žmogui, bet visi .. . . . . .. . . .
visiems priguli, nes viskas da- linija ir gryszti m isz kur pe taip drąsiai 
bar turi būti visu bendrai. buVO atejc

Mums tokioš žinios visai ne- . . . . , ...
ra naujienos, nes mes gerai ži- Belaisviai Komunistai kareiviai sako kad 
„ome kaip Komunistai viską ju karinįnkaj juos paliko be joklO insaky- 
subendrina, viską isz visu ati- ■’ • . . . . J
ma ir paskui leidžia visiems U1O 3Y pasiduoti gUltlSy
bendrai badauti. I (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Sužeistieji kareiviai dabar 

jau parvažiuoja isz Korėjos, ir 
jiems jau dabar nėra gana vie
tos armijos ir laivyno ligoninė
se, o vis daugiau ir daugiau to
kiu ligoniu yra uždaroma.

Karo Sztabas neiszleidžia 
tikru žinių apie musu nuosto
lius Korėjoje; laikrasztinin- 
kams nevalia paskelbti. Bet jau 
visi ima matyti ir suprasti kad 
laikraszcziai ne viską pasako, 
kai matome kiek sužeistųjų 
pargryszta isz to karo lauko.

SPALIS OCTOBER

Buvęs Apsaugos Sekretorius, 
Louis Johnson, didžiausia klai
da buvo padaręs, kai jis iszlei- 
do Insakyma uždaryti tiek 
daug Armijos ligoniniu, kad 
sutaupinus kelis milijonus do
leriu.

Mes giriamies ir didžiuoja
mės kad mes turime geriausius 
karo pabūklus, didžiausius lai
vus ir karabinus, geriausius ka
reivius ir karininkus; bet musu 
ligonines sudaro visiems mums 
sarmata. Jeigu mes taip di- 
džiuojamies savo kareiviais, tai 
argi mes neturėtume jiems pa
rūpinti tinkamas ligonines, kai 
jie sugryszta sužeisti1?

Iszroko kad musu valdžia ir 
visi žmones dabar laikosi to se
no, pagoniszko nusistatymo, 
kaslink musu kareiviu: “Su- 
gryszk didvyris, ar visai ne- 
gryszk! ’ ’

Bet galingi ir didingi ponai 
Vašzingtone, kurie paprastai, 
visai nepaiso apie kitus pras- 
cziokelius, dabar jau gavo ar 
žmonių ar Dievo baimes. Valley 
Forge ligonine, nors uždaryta 
ir be Daktaru Bztabo, dar turi 
1,600 lovas ir tik laukia žodžio 
isz Vaszingtono, atsidaryai sa
vo duris sužeistiems karei
viams. v

Bet Valley Forge ligonine, 
Pennsylvanijoje tik mažas la- 
szas, rpilyginus prie viso krasz- 
to. Ir kitu valstijų žmones tu
rėtu surasti gana drąsos pamo
kinti tuos ponus Vaszingtone.

Laivyno ligonines taip pilnos 
kad sužeistieji neranda vietos 
ir yra atstumiami; jiems pasa
koma jieszkotis kitur vietos.

Dabar, kai tie prakalbinin- 
kai, politikieriai ims pyszkinti 
savo prakalbas, kai jie mums 
dangų prižadės priesz rinkimus 
nebutu pro szali ju paklausti ar 
jie pasikloniojo Prez. Truma- 
nui ir Louis Johnsonui ant 
kiu nelemtu nutarimu, ar 
prieszinosi Vaszingtono
nams ir stojo už musu sužeis
tus kareivius. Prakalbos pigios, 
bet pažiūrėkime in ju darbus 
kai jie galėjo kareivius užtarti.

to- 
jie 
po-

ATVYKO SZIE LIETUVIAI TREMTINIAI
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Szis menesis paszvenstas 
ant garbes Szv. Rožancziaus.

Ūkininku priežodžiai: Ru
dens skaidros dienos gabena 
viek veja ir sniegus. Jeigu 
zuikelis ilgai vasaros kaili

deveja, tai ir žiema da toli. 
Jeigu Spalio menuo szaltas 
tai ateinancziame mete nebus 
kirmėlių gadinancziu kopūs
tus.

uosi tiksavo sziltomis vietomis. 
Jie turėjo proga mums ir musu 
vaikams padėti, bet dauguma 
isz ju tik už Vaszingtono pe- 
cziaus tupėjo ir savo partijos 
balsais szildiesi .

ju budės, draugai sužeistieji tu
rėtu proga pasveikti.

Ant Kaimo

Daug musu politikierių da
bar visa kosere szaukia ir reke, 
kad reikia suszelpti Graikija, 
visa Europa, Indija ir kitus to
limus krasztus, ir jie prižada 
visa tai padaryti, jeigu mes už 
juos ateinanti menesi balsuosi
me. Bet jie nedrysta nei prasi
žioti apie musu sužeistuosius 
kareivius, kurie yra musu vai
kai.

Tai, kai savo apylinkėje isz- 
girsite tas sziaunias ir garsiai 
skambanezias prakalbas isz 
savo politikierių apie Užsienio 
reikalus, apie Europa ir Azija, 
apie Armija ir Laivyną; pa
klauskite tu drąsuoliu prakal- 
bininku, politikierių ka ir kiek 
jie yra padare musu sužeis- 
tiemsiems kareiviams. Kaip jie 
in ta klausima atsakys, taip 
jus balsuokite ateinaneziuose 
rinkimuose.

Jokubas — Tegul bus pa
garbintas, o kur tenai eini 
kumute?

Magde — Ant amžių amži
nųjų, .. einu arielkos!

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Bakszys: Petre ir Bronius, 
Hartford, Conn. — Balandis: 
Herma, Frieda, Hugo ir Arnold 
Chicago, Ill. — Baurauskas: 
Stepas: Cicero, 111. — Buktus: 
Antanas ir Alfredas, Detroit, 
Mich. — Burba: Jurgis, New
field, N. Y. — Czesna: Jonas, 
Omaha, Neb. —Choromanskis: 
Pranas, Ona, Emilija, Jonas, 
Pranciszkus, Rochester, N. Y. 
—Drillingas: Juozas, Rita, Ro
ma, Detroit, Mich. — Endriu
kaitis: Simonas, Morta, Petras, j Philadelphia, Pa. — Karpas:

j Monika, Chicago, Ill. — Kens- 
kitus namus. Ten gyveno Žy-; taviezius: 
das su viena Lenke. Jie mane ■ 
nuvede in gražu kambarį. Kal
bomis ir szvelnumais mane ra
mino.

Vakare girdėjosi juokai ir 
muzika. Jaucziau kažka baisu! 
Žydas su Lenke mane saugojo,! 
prikalbinėjo ir žadėjo ta pat,] 
ka ir kiti. Sugryžo “artistas” į 
Zigmantas.

Mergele užsidenge veidą ir 
pasakojo pro aszaras.

— Jie mane nurengė ir ma- 
buvo vil-

Coloma, Mich. — Gimzunas, 
Antanas, Rockford, Ill. —Giru- 
lis: Kazys, Ona, Vainauskas 
James, Detroit, Mich. — Igna- 
taviezius: Vytautas, Genovaite 
Egle, Elizabeth, N. J. — Jukni- 
tis: Veronika, Henrikas, Irena, 
Chicago, 111. — Kalinauskas: 
Koste, Detroit, Mich. —Kalvai
tis: Jonas, Chicago, Ill. — Kal
vėnas: Jonas, Chicago, Ill. — 
Karaska: Jonas, Bronislava, 

j Adolfas-M., Jonas-A., Stasys,

Zigmas, Ramūnas, 
Vygandas, E. Chicago, Ind. — 
Kilikauskas: Viktoras ir Ona, 
Brooklyn, N. Y. — Lange-. An
tanas, Rockford, Ill. — Laukai
tis: Andrius, Ona, Vaclovas, 
Philadelphia, Pa. — Macziulai- 
tis: Milda, Arnoldas, Edvardas 
-F., Chicago, 111. — Marcinke- 
viczius:Juze, Philadelphia, Pa. 
Miceika: Jonas, So. Boston, 
Mass. — Obaleviczius: Sofija, 
Vladas, Reimundas, Rochester 
N. Y. — Paltarzinskas: Rapol
as, Chicago, Ill. —Papeliucka: 
Stase, Jonas, Aras, Philadel-

iphia, Pa. — Pieczaitis: Vincas, 
sziandien: pun(jaik, yjj — Finikas: Ka- 
man ai'įzvs, Chicago, Ill. — Rimydis, 

Tave paliksiu Braaili-1 AntauaSj B1.ookIyn> N. y. _ Si.

pacziuotas. 76
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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 Aimana vy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

No. 176^2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

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

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

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

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

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

te nuoga. Iszbegti ne 
ties.

— Reikia, kad 
iszvyktum, kalbėjo 
tistas.” r"
joj. Ten }ia mano skyiius. Tu į czjunas. Elena, Irena, Jeroni- 
l-esi daug draugiu. Ten tau bus i Algimantas h. Danguoie, 
8eia- j Omaha, Nebr. — Srubenas:

— Maežiau, kad stoviu prie | pranas> MiWc> Chicago. Ill. -
bedugnes ir jie mane nustums Tamaszauskaite. Blzbieta, Ci. 
in purvą. Paskui e.io pas mane I _ Aavaras. |zi(lo,.ius>
vyrai; žveriszkai puolė ir siūle Urszul(|) Valparaiso, Ihd—To-

eikis: Pranas, Paterson, N. J. 
—Vasiliauskas: Felicija, Ausz- 
rele, Cezaris, Newark, N. J. — 

riau. Jie mane nugalėjo ir api- virakaS; Vladas, Chicago, 111. 
plesze. Motute mano! Neverk!į 
Gal asz da sugrysziu pas tave! ‘

Kas toliau buvo nebeatmenu. 
Tik pasijutau einanti gatve su 
savo garbeliu.

— Ka, mergele, paleisdami! 
jie tau sake?

— Asz nebežinau. Girdėjau! 
kaip jie man greso. Liepe eiti ir 
su nieku nekalbėti. Jei asz kal
bėsianti, jie mane sekdami nu-j 
žudysią.

Buvo Nedeldienis. Prie vieno 
pamaeziau Lietuvos vieliava. 
Asz nudžiugau. Inejusi ten, ra
dau susirinkusiu Lietuviu. Asz 
kalbėjau su jais ir papasakojau 
savo nelaime. Jie mane nuvede 
in kambarius kur gyveno Lie
tuviu konsulas. Jis buvo labai 
senas ir labai panaszus in mano 
teveli. Asz jam viską papasa-

pinigus. Man teliko draskyt na
gais ir rėkti. Bet niekas negir
dėjo, o ipane kankino da žiau-

teriszke. Tik ji man atrodė kaž
kaip keista. Kalbėjo Žydiszkai. 
Man eme darytis klaiku. Kru- 

i tinej sukilo nerimastis. Jie ma
nės lauke. Asz maeziau szokola-

Musu kareiviai nepraszo jo- į vyną ir paperosus. Girdejo- 
kios tokios brangios paszelpos į dusli muzika. Ten slankiojo 
kokios tolimi krasztai reika- kelios neramios žmogystos.
lau ja isz musu; jie tik nori kad Priėjo prie manes vienas vy- 

----  ---- — ras. Jis keistas szypsojos. Pa- 
— ---------- —----------------įgaliau eme glostyti sakydamas:

i — Mažyte, tu busi laimin- 
į ga. Esi jaunute ir graži.

I *'*• . v •i Žmogaus su kuriuo atvazia- 
| vau jau nebuvo. Atėjo vėl toji 
I pati moteriszke. Ji rodėsi savo 
brangius drabužius ir sznibžde- 
jo gundydama mane. Krūtinėj 

I pajutau nesmaguma. Sziunpu 
man darėsi žiūrint in ta mote- 
riszke. Baisus man pasidarė tie 
namai. Dabar pamaeziau, kur 
mane atveže. Asz traukiaus nuo

Pypkes Durnai
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”

—BALF Imigracijos Kom.

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.

ko jau. Jis mane atjautė kaip te- i No. 103 Vaidelota, apysaka 
vas ir priryžo sujieszkot sziuos į isz pirmutines puses szimtme- 
žmones. Paskiau jis mane pa-;I 
siuntė in jus, kad apraszytume- 
te savo laikraszty ir suimtume- 
te tuos piktuosius. Man rodos, 

> asz nelaimingu

ežio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai:. jos. Norėjau iszibegti, bet ji ma- kad d>aug kaip 

t: mergeliu ten yra uždaryta. O į Ha isz maiszo iszlins, Apie bo-“Kiekvienas rytas tūkstanti nes neleido. Ji eme kvatoti!
geliu,’’ — 

Sakai “mums atnesza.” Bet man.
kurgi Ju ' —

Anos dienos žiedus palieka Jis? —
Ir kur gabena tukstanezius rimk ir neverk! Tuo labiau kad 

žmonių?

Kvaila esi! Sznabždejo

Ne! Ne! Paleiskit mane!: 
Nebijok užsispyrėlė! Nu-į

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

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. 13*2 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

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

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

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

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

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

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

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

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
> Joną ir Alena, Pavojinga klai

da. 45 puslapiu. 15c.
i 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 
i 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- 

! lapių 25c.
No. 

apie
, danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 

tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 

! pats Jėzus ir miszke medžiai,
• Žvake, Del pirsztiniu, Apie 

mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kuhus,

j Meszla-vežis, Grapas apie Eg-
• Ii, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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

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

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:

apie
Nuo-

mergeliu ten
gal joms jau per vėlu gryžti.

— Mes tavo, mergele liūd
na atsitikima praneszime vi
siems, kurie skaito musu laik- 
raszti, pasakė jai redakcijos 
žmones. Bet pasakyk mums 
vieta kur szie žmones gyvena.

Ji jiems viską pasakė. Jail 
patarė gryžti in 
šulo namus.

— Ar norėtum, 
gryžti in savo tėvynė ?

— Mano motule ir tėvelis 
manim pasitikėjo. Asz pasiža
dėjau sugryžt gera ir laiminga. 
Bet dabar asz pažeminta ir ne
laiminga. Asz turiu dabar ken
tėt, nes ju nepaklausiau. Bet 
asz da gryžiu pas juos in savo 
teviszke ir aggal jie man viską 
atleis!

— GALAS —

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 
Lietuviu kon- pinigai galva-žudžiai, Ražan- 

i ežius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
jnergele ■ Kristupą, Juokingi szposelei,

apie

; iszejimo nebėra. >
Mergele pasakodama verke.

i Aszaros drėkino jai skruostus.
Mane laike ten kėlės die-Armijos ir Laivyno mažes

nieji Daktarai, karininkai, bai
siai nusiskundžia. Jie sako kad 
jie negali viesza’i sakyti ka jie 
žino, kad jie viską dare ka ga- 
Įėjo, bet augszti ponai isz Vasz- į 
ingtono jiems insake savo lie- Žiūrėk in rože, žydinezia tarp tista> 
žuvius suvaldyti ar pasitrauk
ti isz savo vietų.

kalbos sugraudintas žvilgsnis

toli!

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Užsisakant knygas isz iszio 
katalogo, reikia paminėti tiK 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10(5 
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., - Ų. S. A.

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-

Vieni garbe pasaulio; o kiti
Svajoja pranaszautu dangumi/
Ak! Imkie pinigus — skolas nas ir kankino. Klausiusiu jos 

pamirszk!
Neperžengk upiu kol dar jos sugnybo jos szirdi ir aszaru ka

roliai nulaszejo ant grindų.
— Paskiau atvažiavo “ar- 

s.” Su manim kalbėjo!
' mus; | szvelniai. Jis pasakojo apie bu- 

Sztai, besijuokdama: “In svie-isianezia mano laime: apie ke
ta jus ilione in New Yorka ir apie ma-

i no groži. Atsakinėjau kaip pri-
' tardama. Galvojau tiktai kaip'] 

mus ir tos laiszkus ir pamatyti Ir skrisiu ten, kur Sutvėrėjas pabėgti nuo tu žmonių ir 
gryžti pas savo drauge.

Mane parvežė automobiliu in

Sziandien ne butu pro szali I Žydžiu; nuplieszkit szilko 
isztirti visus tuos nusiskundi- i užklote

•su
kurie musu politikieriai darba
vosi musu labui ir kurie rupi-

sius.



» “SAU L E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

:: Praszymas Užsipildė::
L

ĮJUVO motere L., po geram 
vyrui naszle, kuri jau nuo 

trijų metu kente dideli varga. 
Buvimas jos buvo vargingesnis, 
ne kaip tos ubages, ka slankio
ja namas nuo namo, ba ji nedrį
so rankos atkiszt, kad papra- 
szyt szmotelio duonos; ir nie
kas apie jos varga nežinojo, 
kaip tik pats Dievas!

Toji motere. kitados turėjo 
kitoki gyvenimą; gera gyveni
mą, o priek tam vyro alga, (ba 
mat vyras buvo vaislkavas o ne
prastu buvęs), kurios užtekda
vo ant visokiu reikalu, ba galė
jo laikyt tarnaite ir kaip kada 
kaimyną in sveczius pąpraszy- 
ti. Per tai skaudėjo jai szirdi; 
priek tam turėjo da pora vaiku- 
cziu po na'baszninkui, vaikiuką 
ir mergiuka. Vaikiukas buvo 
penkių metu Juozukas vardu, o 
mergaite keturiu metu, Onute 
vardu.

Žinoma, motere paczioj jau
nystėje dirbtie galėjo; isz locnu 
ranku darbo maitinosi pati su 
vaikucziais; per tris metus mai
tinosi isz adatos; nes prastas 
tai buvo gyvenimas ir sunkus 
uždarbis. Žinote patys kas mo- 
teriszkes per darbas, kuri dve-- 
jata vaikucziu apžiūrėt, situlbu- 
te aptriust, aplopjnt, tai tokis 
darbas puse dienos užima; o 
vienok toji biedna motere viską 
apsidirbdavo, o kaip kada ne
tekdavo darbo, kada turėdavo 
darbo, tai dirbdavo diena ir 
nakti, ir tai vos ant vargingo 
maisto uždirbdavo. O ežia, ži
noma kaip Varszavoj, viskas 
brangu, randa užmokėt, kuras, 
szviesa, drapana, muilas; o ži
nomas daigtas, jog maži vaikai 
tuojaus praszo valgyt, o ežia 
vos biednai moterei likdavo 5 
ant maisto kapeikos, o buvo ir 
tokiu dienu, kad nei tu nebuvo!

Viena pavasario diena, ap
sirgo jai mergaite, Onute, ir 
teip buvo bloga, jog negalima 
buvo tikėtis kad pasveiks. Ži
nomas daigtas, jog del kožnos 
motinos szirdi skauda kada vie
nas isz kūdikiu apsierga. Niekas 
nemiela isz viską del savo kū
dikio padarytu, idant nuo 
smerties iszgelbet.

Biedna motere nepamislijus 
apie tolimesni gyvenimą, iszda- 
ve paskutni skatiką, užstate 
paskutinius marszkinius, kad 
tik dukriukiai palengvint; net 
nei ant to neatsiminė ka duos 
kūdikiui valgyt, jeigu kada pa
sveiks1; o kada gydytojas, ku
ris kas diena ateidavo, pasakė, 
jog jau neprivalo 'bijotis ba ne
užilgo pasveiks. Rankas iszke- 
lus Dievui dekavojo; linksmi
nosi, kaip karaliene ant sosto 
sėdėdama, ir gailėjosi, jog ge
ram daktarui niekuom negali 
užmokėt.

Vienok neilgai jai tas 
džiaugsmas ramino, sztai var
gas ir vela ežia; kada dukrele 
sirgo, motina negalėjo teip at- 
sakaneziai ir laiku atlikt dar
bą, per ka dabar katrai tik kai- 
minkai nunes'ze darba, ji kito 
negavo, tiktai gavo koliot, jog

“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.

ne ant laiko atnesze. Mergaite 
po ligai nuolatos prasze valgyt, 
bet isz kur paimt? Jau motere 
rūpestyje, nežinojo ka daryt; 
jau buvo pamislijus eit ant uly- 
czios ir praeigius atkiszus ran
ka praszyzt paszelpos, bet szir- 
dis ant tos mislies sudrėbėjo; 
jieszkojo kitokio spasabo; mel
dėsi karsztai prie Dievo, idant 
prisiunstu kokia nors jai var
guose pagelba, ir sztai kada 
viena vakara po karsztai mal
dai gule, turėjo saldu sapna. 
Sapnavo; kad rodos jai kas 
kalbėjo, idant atliktu su vaiku
cziais in Czernikava kelione in 
ta szventa vieta atlankytu, o 
ten jos vargai pasibaigs.

Gal yra kam žinoma, jog ne
toli Varszavos Czernikave yra 
bažnyczia uždėta XVII, septy
nioliktam amžiuja, per vada 
Lubomirska, kur sudėti Szv. 
Banifaco kaulai, o in kuria tai 
vieta žmones isz visu szaliu kai
po ant atlaidų trauke.

Kada pabudo varginga mo
tere padekavojo pirmiause su
dėjus rankas, kalbėdama pote
rėli Augszcziausiui, paskui pa
kilus tare in save:

— Tegul stojasi kas nori, 
asz turiu eitei in ta szventa vie
ta drauge su savo vaikucziais; 
dabar pPadžia Gegužio menesio 
atlaidai artinosi, dienos gra
žios; mano Onute sveikesne, ei
sime, o Dievas mus suramins! 
Ir kaip pasakė, teip ir padare.

Pabaigė duota darba, gavo 
užmokesties pora auksinu, val
giu, koki turėjo, ir Dievuja 
pasistiprino su vaikuczais, ap
rengė kuom galėdama ir dvy
likta Gegužio diena apie sau
les tekėjimą, leidosi in kelione.

Isz pradžių kelione sekėsi la
bai gerai, nevat maža Onute su 
akvata ėjo: gražus oras prida
vė jai akvatos, bet neūžilgio 
pradėjo skunstis ir ant galo 
verkt, jog jai kojeles skauda. 
Erne ja motina ant ranku nors 
ir pati jau buvo nuilsus, ir 
yrėsi koja už kojos, tankiai sil
sėdamas!.

Jau buvo saule isz piet, o 
varginga motere da nebuvo pu
ses kelio padarius.

— O Dieve! Szaukesi puo
lus ant keliu motere, priduok 
da vieko, idant galeezia dasiekt 
ta szventa vieta, kol da liesu
tėms; ka darysiu jeigu pareis 
nakti perleist!

Nežinojo ta biedniuke, jog 
Dievas kožnoj vietoj gali pagel
ba priduot.

'Saule nusileido, o motere kad 
ir skubinosi, vienok da toli bu
vo nuo Czernikavo, ba vos ^da 
tik boksztai nuo nusileidusios; 
saulutes augsztai atmusztos 
szviesos buvo matyt. Jau suvis 
nuvargo; ane kūdikio nesztie, 
ane pati eitie negalėjo. Juozu
kas kad ir lyg sziam laikui ėjo, 
vienok teipgi nuilsės puolė ant 
žemes ir pradėjo praszyt gert. 
Motina pamaezius szale kelio 
krūmus ir kaip ir kokio grabu
te, mislijo, jog ten ras upeluka, 
eme vaikuczius' ant ranku nu
žengė kelis žingsnius isz kelio. 
Bet, o Dieve! Nieko, nei szalti- 
nelio, nei jokio upeluko, o ka ir 
pati labai troszko; o ežia tam
su, norint su pirsztu in aki 
durk. Prispaudė prie saves ap- 
siaszarojusius vaikuczius, ku
rie saldžiai dabar prie motinos 
krutinės užmigo, o ji isz gilumo 
szirdies paszauke:

— Dieve, o Dieve! — kad

tame sztai iszgirdo netoli sa
ves gailinga ir mielaszirdinga 
kalba.

v *♦*
Dvi asabos nepuikiai, bet 

szvariai pasirėdė, vyriszkis ir 
moteriszkas keliu ėjo. Tame 
pamate szale kelio sedinezia su 
kūdikiais motere, ir atmine jos 
nelaime.

Buvo tai senukai, kurie ilgus

metus dvare tarnavo, už ka ga
vo gera szmota dirvos, kaipo 
nagrada, netoli Czernikavo, 
teipgi ir puikia šlubele, kurio-

žmoniems dekavodama Dievui 
jog iszsipilde jos sapnas. Po tei
sybei, nebuvo tai didele laime, 
vienok turėjo rami gyvenimą,

je jau nuo keliu metu gyveno.
— Ach Dieve, tarė senuke1

o vela džiaugėsi kad jos kūdi
kiai daugiau bado nekens.

I

BALTRUVIENE

Kur ten apie Vosteryje 
Kelios moterėles per 

daug loję, 
Ne dyvai ilgus liežuvius 

turi, 
Ir už'sipuldineja ant 

visu.
Ar jauna, ar sena, 
Mergina ar vyra.

Jeigu kokis vyrukas 
mergele pamyli,

Tai ir nenutyli, 
Visaip iszranda, 

'Nebūtus daigtus atranda, 
O gal kad dantis 

turėtu, 
Tai gal ir liežuvi suvaldytu, 

Dabar negali žioeziu 
suvaldyti,

Ir savo ponografa 
uždaryti!

* * *
Pennsylvanijoje vienoje, 

miestelyje, 
Moteriukes susivaidykite, 

Norints karta savo 
žiotis uždarykite, 

Sztai, viena kvaraba 
boba,

Nenustoja kvarksėjus 
ir gana, 

Ir tik su liežuviu 
teszkina, 

Bet ir su nagais draskina, 
O kaip prigėrė guzutes, 
Vos ant kojų laikosi.

Betgi nežinau szirdeles 
kad jos vyras, 

Gal ir niekam netikės.
Turbūt nekurios suvis > 

proto neteko, 
Ir kone apjako.

Moterėles isz peklos, 
Pekliszkai gyvena, 
Po smert velnias in 

pekla gabena.
* * *

Indianojoj ir keletą 
moterėliu, 

Kurios nemyli, savo 
vyreliu, 

Vakarais autobilais 
valkiojesi, 

Laimes jieszkosi, 
O ju vyrai eina 

jieszkoti per namus, 
Gal kur suras, 

O kaip suranda, 
Tai namo varosi,

O kaip parėjo muszasi!
Ir ko jos taip valkiojasi, 

Gal suranda ka 
nori, 

Na ir gerus laikus 
turi.

Sarmata darote del 
visu Lietuviu.

Asz kada turėsiu 
daugiau laiko,

Tai vela padainuosiu, 
Ir da koezelu 

iszkocziuosiu.

in savo dieduką: Kaip ji ji nu 
vargus, žiūrėk, Ignai, u-gi ta 
mergaite vos gyva akutes už
merktos, lupukes pamėlynavu
sios, iszbalus, kaip drobe!

— Reike ja greitai paimti 
ir in mus stubele nuvestie, atsa
ke Ignas in Katre, savo bobelia. 
Gal ant atlaidų skubinasi su sa
vo mažulelais.

Tai kalbėdami pradėjo ža
dint vos gyva motere ir ant ko
jų statyt toliaus kalbėdami:

— Rytoj mums papasako
sit apie savo nelaime.

— Dieve jums užmokėk, at
sake vos girdėtu balsu nuvar
gus motere ir ėjo su vargu in 
geru senuku nameli, o nuvar
gusius kūdikėlius senukai ne- 
sze.

Atėjo ant galo in seneliu gy
venimą. Atnesze in lova szieno, 
patiesė drobule ir paguldė silp
na motere, o pasisylijus saldinu 
pienu saldžiai užmigo. Onute 
su Juozuku eme senuke pas sa
ve in lova, bet pirma pavalgy
dino kosziuke su szvįestu, ir 
per visa nakti prižiurinejo, 
kaip savo lomios dukters su 
anūkėliais.

Kaip tik pradėjo dienytis, 
Ignotas atsikėlė ir su savo se
nuke kažin ka patykiai kalbė
josi. Buvo ant ju matyt, kad 
apie svarbu daigia kalbėjo.

Apie piet, kada jau buvo pa- 
kelevinga pasirėdžius ir pusry- 
czius, apsakė senukams visa 
savo gyvenimą o matydama ju 
gera szirdi, pirma karta savo 
vargus iszpažino; Katarina ap
siverkus iszejo isz stubukes 
pirma sznabžd'elejus Ignotui in 
ausi: “Jau jai pasakyk.”

Ignotas atsistojas tarė:
— Da mes vakar supratome 

jog jus esate puikios szirdies ir 
iszminties motere ir kad tas jus 
vargas ne yra paprastas; pa- 
klausykie ka mes su savo pa- 
czia sutarėm: Mano bobute la
bai nupuolė ant sveikatos, o 
jau ir sena, nėra kam laukuose, 
o ir apie namus triustis; matau 
kad jau jai per sunku stuba isz- 
szluot ir valgi pagaminti, visz- 
tas palesini ir karvute melžt, o 
priek tam mane apskalbi ir ap
siūt. Jeigu nebūtu del jus, per- 
praszau, per sunku mano Kata
rina iszvaduot ir likt su mumis 
tai melstumem, ir būtumėt kaip 
duktė, o justi vaikucziai kaip 
anūkėliai. Mums Dievas neda
vė vaikucziu, giminiu jokiu ne
turim, nes tame sztai inejo ir 
Katarina, per ka senis sustojo 
kalbejas.

— Tarnausiu jums, prigel
bėsiu ir jus senatve guodosiu, 
ir pasilenkus pabueziavo abiem 
rankas.

į Tuojaus treczia diena nuėjo
■ in bažnyczia su vaikucziais ir 
clekavojo Apveizdai Dievo.

Du metus pergyveno motere 
‘ laimingai su senukais ir buvo 
igeriause del senuku duktė. Vai- 
i kucziai jos nuolatos.ant szvie- 
žio oro, prie lengvo darbuko 
krutėjo, prie kurio juos motina 
pratino; buvo sveiki ir angoj 
kaip ant mielių. Žiemos laike,i 

' vakarais, mokino juos skaityt 
į ir raszyt ir apsakinėjo jiems 
į apie visokius daigtus, kuriu ir 
senukai godžiai klausė.

Pavasario sulaukus, apsirgo 
senukas ir vos spėjo ant vargin
gos moteres savo laukeli ir na
meli apraszyt, numirė! Katari
na, ne jauna žmoniuke, isz gai- 

; lesezio savo vyro apsirgo ir per 
[vasara pakrunejus, rudeni taip
ogi numirė. Abudu mirdami lai- 
Įmino ja kaipo ir jos vaikuczius, 
' palikdami savo turtelio užra- 
szus. Didesni turteli rado ne 
kaip tikėjosi nes rado visokiu 
sidabriniu ir auksiniu pinigu 
visokiuose mazgineliuose, isz 

Įviso apie 600 rubliu. Isz tu pini
gu pirko apie kėlės karves ir 
gyveno kaip Dievas prisakė; 

i melže savo karvutes ir pieną in 
: miestą pardavinėjo. Kas meta 
užpirkdavo egzekvijas už du- 
szia Ignoto ir Katarinos, in 
bažnyczia tankiai eidavo, o 
Juozukas jau aria. Onute turi 
jau septyniolika metu ir jauni
kiu neapsigina.

I

| Pravardes tos moteres nepa
sakysiu nes gal da gyva.

----- GALAS-----
_______________

■ — Kožna negraži motere 
' netiki veidroliu.

Svarbus Praneszimas
Susimildami, jeigu iszkeliau 

nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszezio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo 
da kur gyveno ir in kur iszva 
žiavo. Tokiu laiszku sziandiei 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 

! jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus

Varginga 
Lietuvaite

^♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦^♦♦X**Z**Z**Z**Z**Z**Z**4>*’'

(Tikras Atsitikimas)

gUENOS Aaires mieste in vie
no Iaikraszezio redakcija at-, 

ėjo jauna mergaite. Ji buvo ne
drąsi lyg inbaugintas vaikas ir 
dairėsi tartum ko jieszkodama. 
Ant veido žvilgėjo kelios asza- 
ros.

— Ko jums, mergele, rei
kia? Paklausė žmones. Mergai
te eme kalbėti, bet redakcijos 
žmones jos kalbos nesuprato. 
Ji buvo Lietuvaite. Paskui ji 
atsirėmė sienos ir eme grau
džiai verkti. Ji atrodė da jau
nute. Gailingai žiurėjo in žmo
nes ir kukeziojo. Klausiama 
mergaite atsake:

— Nemoku Iszpaniszkai. 
Bet noriu jums pasiskusti. Man 
liepe .pas jus ateiti ir viską pa
pasakoti.

Mergaite nuvede prie lentos 
ir prasze raszyt. Ji nudžiugo. 
Nusiszluoste skarele aszaras ir 
parasze: “Lietuva.” A! Lietu
va. — Taip — atsiduso ji ir už- 
rasze rodydama in save. “Leo
kadija Aleknavicziute. ” asz 
Leokadija, pakartojo ji žodžiu.

Paskui ja nuvede in atskira 
kambari. Buvo atvestas vertė
jas ir mergaite aszarotomis aki
mis eme jam pasakoti. Ji pabė
go isz namu, kur ja buvo užda
re nedori žmones, patamsio 
szmeklos. Jos likimas toks kaip 
ir daugelio kitu jaunu mergai- 
cziu, kurios atvažiuoja in szi 
miestą jieszkoti laimes.

— Kaip czionai atvykai 
mergele? Paklausė jos Lietu- 
viszkai. Gal esi naszlaite ir ne
tekai pragyvenimo savo krasz- 
te?

— Tėvus asz turiu. Jie liko 
Lietuvoje. O asz iszvažiavau. 
Asz labai norėjau tapti artiste. 
Mane inkalbejo važiuoti ir asz 
tai padariau.

— Ar tamstos tėvai leido 
tamsta iszvažiuoti in taip toli
ma ir nežinoma kraszta? Per 
tiek placzius vandens!

— Jie ilgai nesutiko. Nes 
labai jiems manes gailėjo. Asz 
buvau vienintele ju duktė. Man 
labai buvo sunku iszvažiuoti, 
bet mane kažkas trauke.

Ir kukeziodama ji pasakojo 
toliau.

— Asz mėgau visa, kas gra
žu. Labiausiai man patiko tie 
žmones, kurie rodo scenoje di-

minga. Ir jie, nusiraminę mane 
iszleido.

In Argentina! Iszvažiavau su 
viena neturtinga mergaite. Ji 
jau ankseziau buvo tame krasz- 
ae buvusi. Kelionėje asz buvo 
laiminga. Macziau gražus mies
tus ir didžius vandenis. Paga
liau atvykome in Buenos Aires 
uosta. Czia buvo man nematy
tai gražu. Parasziau laiszka tė
veliams.

Mano drauge instojo in fa
briką. Man buvo savas tikslas. 
Reikėjo susijieszkoti kinemato
grafijos mokykla ir in ja insto- 
ti. Bet kaip? Iszpaniszkai ne
mokėjau. Pažystamu taip pat 
maža turėjau. Atsivežti pinigai 
jau baigėsi. Todėl rengiausi im
tis kad ir papraseziausio darbo.

Karta in mus kur gyvenau 
atvažiavo automobiliu žmogus. 
Jis eme kaįbeti su manim ir pa
siūlė pavežiot savo automobi
liu. Prižadėjo supažindint ma
ne su garsiu kinematografijos 
artistu. Asz buvau per daug ak
la. Asz juo pasitikėjau.

— Paimk, mergele, sako 
czemodana, tarė jis man. Jis 
man neatrodė blogas.

— Bet kam? Juk asz da 
gryžiu! Tariau jam. Czia yra 
tik mano drabužiai.

— Tai ir gerai! Del visa ko!
Asz pasiėmiau czemodana ir 

iszvažiavau. Pravažiavome 
daug gatvių. Pagaliau pasuke 
sustojome prie vieno namo. 
Man nežinoma buvo toji vieta.

— Ineik, mergele, czionai! 
—'Czia gyvena mano žmona, ta
re jis. Pasitiko mane graži mo-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Ir pasiliko motere su gerais
nerugokite, jog Iaikraszezio ne 
aplaikote. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste
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Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

džiu žmonių darbus. Todėl asz 
nutariau but kinematografo j 
artiste. Asz pasisakiau savo 
motinai, bet ji man nepritare. 
Nepatiko mano sumanymas ir 
tėvui. Mano tėvynėj buvo kine
matografijos mokykla. Asz no
rėjau ten instoti. Bet toji mo
kykla pagaliau užsidarė.

Tada svetimi žmones eme 
prikalbinet jaunas mergaites, 
norinezias mokytis kinemato
grafijos, važiuoti in Amerika. 
Man rodosi akyse didele ir gra
žus tolimu szaliu miestai. Atro
dė, kad asz ten surasiu savo pa- 
szankima.

Mano tėvai nenorėjo to ir, 
girdėt. Asz buvau dvideszimts 
metu mergele. Pykau ir verkiau 
bet norėjau pasiekti tai, ko gei
džiau. Tėtis nenorėjo su manim 
kalbėt. Motute verke ir atkal
binėjo. Pagaliau juos prikalbė
jau. Jie mane laimino ir žegno
jo. Asz prižadėjau ju neapvilti; 
sugryžti pas juos gera ir lai-Į

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says ;

The Payroll Savings Plan for the reg
ular purchase of U. S. Savings Bonds 
is AMERICA’S NEW WAY TO SAVE— 
it’s “the way millions save billions.” 
Today there are more than million 
Americans—people just like you and 
your neighbors down the street—who 
have signed up for Payroll Savings 
where they work. Every payday these 
“Payroll Savings regulars” put aside 
part of their earnings in U. S. Savings 
Bonds—the world’s safest investment.

U.S, Treasury Department
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ŽiniosVietines Vieszpatie Pasigailėk!
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— Spalis - October.
— Spalio menesis turi tris- 

deszimts viena diena.
— Szis menesis paszvenstas 

ant garbes Szv. Rožancziaus.
— Seredoj pripuola Szven- 

to Pranciszko Asyž.
— Szio menesio menulio 

permainos szitokios: Delczia 4- 
ta diena; Jaunutis 11-ta diena; 
Prieszpilnis 17-ta diena; Pilna
tis 25-ta diena. %

— Ketverge Szvento Plasi- 
do.

— Katruke, devynių metu 
amžiaus dukrele pons. Karol 
Erley', nuo 626 E. Railroad uly., 
staiga susirgo su Paralyžių 
“Polio” liga ir likos nuvežta 
in Allentown ligoribute del gy
dymo.

— Petnyczioj Szvento Bru
no.

— Ana diena lankėsi mies
te ponia Pr. Vylioniene, sūnūs 
Pranciszkus ir jo dukrele Pe
tronėle, isz William Penn, su 
reikalais, ir prie tos progos at
lankė ir “Saules” Redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata už 
laikraszti. Ponstva Vylioniai 
yra musu seni skaitytojai ir sa
ko : Mes eisame labai užganady- 
ti istz “Saules” kuri talpina 
puikes istorijos, pamokinimus 
ir kitokius straipsnus. —Acziu 
už atsilankyma.

— Subatos ryte, ant Szv. 
Juozapo parapijos kapines iu- 
vyko paszventinimo stovylos 
ant kapo a. a. Alekso Kupsto, 
per Kleboną Kun. P. C. Czesna. 
A. a. Aleksas Kupstas mirė Ge
gužio 22 d., 1944 metuose, ir bu
vo gerai žinomas Mainieriu 
Unijos organizatorius.

— Sekantieji iszeme laips
nius del apsivedimo:

Lucy T. Gulden, nuo 623 W. 
Pine uly., ir Alponsas Yacabo- 
nis nuo 526 W. South uly., isz 
miesto.

Atsiminėme mirusius, 
Pagerbėme kareivius 
Per Kara žuvusius. 
Jie miega ramybėje 
Nes jie dryso staugianczius 
Prieszo karabinus 
Nutildinti.
Jie mirė kad mes 
Galėtume gyventi. 
Jie ilsisi ramybėje 
Po saulute, 
Po lietumi, 
Po veju ir 
Po sniegu.
Nejieszkojo 
Jie garbes vainiko. 
Jiems terūpėjo 
Stoti ir tarnauti, 
Savo krasztui ir 
Apginti laisve 
Ne tik sau 
Bet ir kitiems.
Mes juos jau imame 
Pamirszt, bet Tu, 
0 Vieszpatie, Pasigailėk!

Szv. Trejybes bažnyczioje ir 
palaidotas in parapijos kapines 
Bear Creek.

Girardville, Pa. — Szvento 
Vincento parapija rengia Dide
li Bazara, Spalio (Oct.) 26, 27, 
28 ir 29 d. d. Bus laikomas pa
rapijos svetainėje. Nepamirsz- 
kite dalyvaute tame bazare!

Hazleton, Pa. — Trijų ap- 
skricziu Sodaliecziu virszinin- 
kiu susirinkimas 'buvo Hazleto- 
ne. Kunigas Jeronimas J. Bag
donas, vikaras isz Szv. Vincen
to parapijos Girardville, inves- 
dino visa nauja valdyba. Per 
susirinkimą buvo svarstoma 
keli labai svarbus klausimai, 
kurie bus iszkelti per ateinan
ti susirinkimą Hazletone.

Sakoma; kjna sav0 atominra bombas,’ N £ y į ję R Ą M j ’ Į KRIAUCZIUS PER-
ATEIVIAI DURE SAVO ŽMONA

mas taikos peticija.
kad ji buvo sugalvota praeita bet aiszku, kad mes nepavelin- 

sime kitus atvykti už Geležines 
Uždangos ir spręsti ar mes ga
miname savo ar ne.”

Stockholmo Taikos Peticija' 
bando paversti, 
niams tikslams, žmonijos gilu rupi tik mokinti, 
troszkima i 

’ Komunistai nuduoda, kad visi liniukai, laikrasztininkai,
Ir koki aspriežastis laiszku kurie ju neseka nori kara; tik- šoriai, daktarai, karabelninkai, seniai buvo beproeziu namuose, 

raszytojas gali paduoti?
patariame sekanezias:

1—Stockholmo Taikos 
cija yra apgaulinga todėl, kad 
sutrauktai užpuolimą atomi
nius ginklus ir ne paczia užpuo
limą. Užpuolimą, nepaisant vo jaiszkuose in Užsieny, 
kokiais ginklais invykdinta, brėžkite tikrai, kad mes visi 
yra tikras prasižengimas piiesz troksztame taikos, bet pasira- palikti musu kraszta tiems ne- 
žmonija ir taika. . szymas p0 Szia peticija to tiks- va-mokslincziams ateiviams.

lo neatsieks. —C. į

KUNIGAI
A R E S Z T U O J A M I Žiema Stockholme. Mes žino- 

 I me, kad po ja pasiraszo milijo-
ISZ CZECHOSLOVAKIJOS nai žmonių Europoje, ir net 

— Ateina žinios isz Kataliku kaikurie musu tautiecziai pati- 
vyriausybes kad visi geri ir isz- kejo. Bet szis dokumentas, yra 
tikimi Bažnycziai Kunigai yra apgaulingas ir ežia suminėsiu 
suaresztuojami ir kalėjimus už- kodėl asz atsisakiau pasiraszy- 
r akinami. ai. ”

, , ..
Nepraeina nei viena diena 

kad keli kunigai nebutu su- 
aresztuoti. Visi Kunigai ku
rie iszdryso perskaityti savo 
žmonėms tuos laiszkus kuriuos 
jie buvo gave isz savo Vysku
pu. Valdžia buvo kunigams už
draudus tuos laiszkus vieszai 
skaityti. Ir tie kunigai yra 
aresztuojami kurie nesutiko 
priimti Komunistu valdžios isz- 
tikimybes prisieka.-

Jau daugiau negu trys szim- 
ta kunigu yra suaresztuoti. 
Czechoslovakijoje randasi apie 
septyni tukstaneziai kunigu. 
Czia randasi apie trylika mili
jonu žmonių, isz kurui devyni 
milijonai yra Katalikai.

Komunistiszka valdžia dabar 
seka visus bažnyczios žingsnius 
ir trukdo jos darba kur tik gali.

Valdžia dabar szitokiais bu
dais pakirsti bažnyczios inta
ką: '

Frackville, Pa. — Connie A. 
Najunas, nuo 500 W. Spring 
uly., praszo Pottsvilles korto 
kad duotu persiskyrimą “Di- 
vorsa” nuo savo vyro John J. 
Najunas, kur jis gyvena Phila
delphia, Pa.

Rengiasi panaikinti daug 
klebonijų, sakydami kad jos 
nėra reikalingos.

Valstybine Uažnyczia dabar 
rengia dideli vaju prisitraukti 
daugiau žmonių. Szita Cze- 
choslovakijos tautine bažny-

Mes

Peti-

(Tasa Nuo 1 Puslapio) i (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Komunisti- prisiimti gerus žmones, o mums tokiu telefono pasisznekejimu 
Už tai pas sūnūs dažinojo isz kur jo tėvas 

invykdinti taika. mus dabar yra privažiavę rasz- ji szaukia.
i.. . , • ’pį Kriauczius Rosenbloom ne

rai, Sziaures Korėjos Komunis- mokyktojai, inžinieriai, redak- Kai jis buvo isz tu namu paleis
tai, Rusijos remiami, pradėjo toriai ir kiti tokie kurie daug 
užpuolimą. Amerikos laiszku prisidėjo prie Europos suardy- 
raszytojai turėtu nuvaizduoti 
tikra tikslą szios Stockholmo 
Taikos Peticijos, pabrėždami 
sziuos ir panaszius ginezius sa-

Pa-

mo priesz ana karą.,
Dabar kiti krasztai, sako 

Patrick A. Kiley, kalbinasi 
Amerikos jaunimą iszvažiuot 
ir apsigyventi kaip Kanadoje, 
New Zealand ir Australijoje ir

tas jis baisiai susipesze su savo 
žmona, kuria jis su žirklėmis 
perdure. Ji dabar labai pavo
jingoje padėtyje ligoninėje.

— Kožna motere yra tosios 
nuomones, kad ji tiek verta, 
kiek aukso atsvertu.

Pringle, Pa. — Gerai žinoma 
Lietuviams Veronika Dabaus- 
kiene, nuo 24 Flanagan uly., 
pasimirė Rugsėjo 22 diena. Pa
liko savo vyra, trys dukterys, 
penkis sūnūs, taipgi dvi seserys 
ir du anukus. Laidotuves invy- 
ko Rugsėjo 26 diena su Szv. 
Misziomis Szv. Marijos bažny
czioje Kingsitone, devinta va
landa ryte ir palaidota in pa
rapijos kapines.

Miami, Florida. — Valdžios 
žmones pranesze, kad viešnios 
jau ateina. Manoma kad daug 
iszkados bus. Žinios pranesza 
kad daug iszkados padaryta 
Teksuose.

Detroit, Mich. — Ponia Cla
ra Bryant Ford, 84 metu am
žiaus naszle Henry Ford, nu
mirė nuo szirdies liga. Jos vy
ras Henry Ford mirė 1947 me
tuose.

czia buvo sutverta po Pirmo 
Pasaulinio Karo, kada ji pasi
traukė nuo Rymos, nuo Popie
žiaus. Dabar ji turi apie mili
joną nariu.

Valdžia ragina jaunuosius 
imti szliubus tautinėje bažny
czioje, o ne Kataliku bažny
czioje.

STOCKHOLMO
TAIKOS PETICIJA

žmonija ir taika.
2— Ji yra apgaulinga todėl, 

kad ji pataria kad vienintelis 
būdas invykdinti taika yra už
drausti atomine bomba: kada 
yra tikrai kad Amerikos atomi
ne jiega sulaikė Rusija nuo to
lesniu užpuolimu Vakaru Euro
poje.

3— Ji yra apgaulinga todėl, 
kad Komunistai nori praszalin- 
ti Amerikos stipriausia ginklą; 
paežiu laiku Rusijos pasigelbe- 
jimai neliecziami.

4— Ji yra apgaulina todėl, 
kad Amerika ir kitos Vakaru 
szalys stenge uždrausti atomine 
energija, bet Rusija niekad ne
priėmė tinkama plana. Rusija 
sake: “Tegul Amerika sunai-

Pasiskaitymo Knygeles 58 AMERIKIECZIAI
BELAISVIAI

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Penkios Istorijos apie Burik* 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūke, 
pasaka); Užliekos isz Senovei- 
Padavimu; Peary ant Žemgalie 
(Atminimas isz keliones in Le 
dinius Krasztus). 96 pus. . . 25<

Trys Istorijos apie Irland* rikiecziai jau rengiasi žengti 
arba Nekaltybe suspausta; Ro skersai Naktong upe.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kiti kareiviai pasakoja kaip 
keturi szimtai Pietų Korėjos 
žmonių buvo suszaudyti kai 
Komunistai iszgirdo kad Ame-

bertas Velnias; Medėjus; Kai; 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Paskui 
jie apipylė su gazolinu viena 
kalėjimą, kur buvo szimtas asz- 
tuonios deszimts septyni Korie- 
cziai ir Amerikiecziai, ir ji už
degė, ir dar dinamito po to ka- 

i Įėjimu padėjo. i

Su 283 Paveikslais

160“ Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

STOCKHOM. — Praeita Ko
vo menesi, Kairiųjų protingųjų 
suszauktoje konferencijoje, bu
vo sugalvota vienas isz klai
dingiausiu dokumentu, rasztu, 
kuri Szaltaszis Karas lig sziol 
padaryta. Dokumento virszu- 
je užraszyta žodžiai: “Tavo 
ranka gali sustabdyti Atomini 
kara! Pasiraszyk už Taika!”

Trumpa deklaracija, apskel
bimą seka: “Mes reikalaujame 
uždrausti atominius ginklus.”

Rusija sziandien remia szia 
Stockholmo Taikos Peticija 
kaipo viena isz jos svarbiausiu 
propagandos ginklu: Ja iszgar-

Ashley, Pa. — Senas gyven
tojas Aleksandras Szimkus nuo 
14 Wyoming ulyczios numirė 
Rugsėjo 23 diena savo namuo
se. Gimęs Lietuvoje atvyko in 
Amerika penkis deszimts metu 
atgal. Paliko savo paczia, po
dukra ir du anukus. Laidojo 
Rugsėjo 27 diena su apiegomis

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunvs Numirėlio. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

■35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

PRE. RHEE SUGRY- 
ŽO IN KORĖJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dabar, beveik niekur Ameri- 
kiecziai nesutinka Komunistu 
pasiprieszinimo, nes visi tie 
Komunistai dabar traukiasi 
kaip tik gali ar pasiduoda.

Arszesne Už Velnią
Jonas — Myliu tave Onuk 

teip, jog del tavęs dirsteletau 
paežiam velniui in akis!

Onute — Ar teip? Tai pa
kalbėk apie tai su motina!

Jonas — Su motina! Vajei! 
Prisipažysiu tau atvirai, jog 
ant to neturiu drąsos. 

sino visu krasztu Komunistine 
spauda. “Pravda,” Rusu laik- 
rasztis skelbia, kad tie kurie 
nepasiraszo po peticija “yra 
bendradarbiai ir szalininkai 
karo kurstytoju.” Ir pasekme 
szios stipriai organizuotos ir 
nepaliaujamos priespaudos, 
yra skelbama, kad po peticija 
pasirasze daugiau negu 273,- 
000,000 žmonių, kuriu tarpe yra 
milijonas ir puse Amerikiecziu.

Szio straipsnio skaitytojai 
turi suprasti kokia apgaulinga 
yra szi taikos peticija. Jie tu
rėtu, mes patariame, vartoti 
savo laiszkus savo draugams ir 
giminėms Užsienyje pabrėžti 
szio taikos užgaunamo propa-' 
gandini tikslą.

“Czionai,” szie laiszka isz 
Amerikos galėtu pabrėžti, ‘Ko
munistai platina taip vadina-'

“If Communism Triumphs, j
Democracy Will Die!” r |

" “If Communism triumphs, de
ni • acy will die. Then will our 
ch ’en be committed to serfdom 
in world itself enchained by 
atheistic Communists who already 
hold, within their ruthless, godless 
grip, hundreds of millions of inno
cent people.

“Therefore do I beg God-rever
ing, liberty-loving men and women

F. CARDINAL SPELLMAN

JOIN THE CRUSADE FOR FREEDOM

everywhere, fervently to pray and 
loyally work, to strive to save man
kind from this cancerous growth of 
Communism and the evils growing 
from out its rotted roots—else the 
whole democratic world is doomed 
to destruction, and the precious 
young blood of our soldier-sons will 
have been spilled in fruitless 
waste!”

Help lift the 
Iron Curtain 
Everywhere

If you cannot sign the actual Freedom Scroll, 
fill out this coupon and mcdl it to General 
Clay.

Gen. Lucius D. Glay, Nat’l Chairman
Crusade for Freedom
Nat’l Committee for a Free Europe, Inc.
Empire State Bldg., New York 1, N. Y.
Please enroll me in the Crusade for Freedom ; 
and place my name on the Freedom Scroll. J

• ' !
Signed----------- .----------------------------------- - !

II
Address..._______________________ - m «
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