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40,000 Vyruku In Vaiska
Isz Amerikos Pabėgo Nuo Sovietu VADAI SUVEDŽIOJA

DAKTARKA SUIM
TA; PAVOGĖ 

MAŽA MERGAITE

NEW MEXICO. — Daktar- 
ka Nancy Campbell, garsi ir 
gera akuszere, yra suimta ir 
suaresztuota. Ji pasivogė de
vynių metu amžiaus Linda 
Louise Stamm isz Santa Fe, ir 
ji isz tos mergaites tėvu buvo 
pareikalavus dvideszimts tuks- 
tancziu doleriu, kad j u dukrele 
butu jiems sugražinta sveika.

KORĖJA. — Kinietis karei
vis, paimtas in nelaisve pasi- 
aiszkino kodėl jis ir kiti tokie 
Kiniecziai dabar kariauja 
priesz Amerikieczius. Ju vadai 
jiems aiiszkina kad jie turi 
gintis nuo Amerikiecziu užpuo
liku, kurie jau dabar yra in- 
silauže in Mandžiurija.

Jis sako kad jis ir kiti Ki- 
nieczaii butu pabege isz armi
jos, bet jie bijosi, nes jie butu 
greitai suimti ir užmuszti, už 
tai kad ju tarme kitoniszkesne 
ir visi juos labai greitai pažin
tu.

Asztuonias
Sovietu Divizijos

Mandžiurij oj e

Daktarka prisipažinsta prie 
tos vaikvagystes, ir pasiteisi
na kad ji taip insiskolinus 
kad jai tie pinigai buvo verkti- 
nai reikalingi. Ji dabar yra 
paleista ant dvideszimts pen
kių tukstancziu doleriu kauci
jos. Keli daktarai sako, kad ji 
nėra pilno proto. Jos brolis ta 
kaucija už ja uždėjo.

Pavogtorios mergaites moti
na reikalauja kad szita daktar
ka butu pilnai nubausta sulyg 
valstijos instatymais. Ji sako 
kad dukrele buvo badu mari
nama ir buvo užrakinta szalta- 
me kambaryje.

Du Komunistu policijan
tai pabėgo isz Sovietu zonos 
isz Rytu Berlyno, ir pasida
vė Amerikos kariszkiems 
policijantams. Tiedu Komu
nistu policijantai dabar ap
sigyvens su kitais tokiais 
pabėgėliais isz Sovietu Ko
munistu krasztu, Vakarinėje 
Berlyno pusėj e.

Jie isz tikro turėjo bėgti 
kad uos nesuimtu Sovietu 
sargai kurie juos atsivijo 
prie pat rubežiaus. Net ir

szitame paveiksle matyti 
kaip vienas Amerikietis, ka- 
riszkas sargas dirstelia at
gal ir žiuri kaip toli drys tie 
Sovietai sargai vytis szituos 
du pabėgėliu.

Tokiu atsitikimu kasdien 
invyksta, nes kas tik gali, 
neszasi isz Rusijos ar isz tu 
krasztu kuriuos Rusija da
bar valdo. Laikrasztininkai 
sako kad apie tūkstantis 
kasdien pabėga isz tu krasz
tu.

3 VAGIAI SUIMTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys darbininkai kurie dirbo 
in Good Brothers grocerne, 
sztora, buvo suimti ir suaresz- 
tuoti. Jiems buvo po penkis 
szimtus doleriu kaucijos uždė
ta.

Tie trys darbininkai yra in- 
tarti už pasivogima maisto už 
daugiau szimta dvideszimts 
doleriu. Ju vardai yra Samuel 
S. Schwartz, 33 metu amžiaus, 
Walter Mandro,- 30 metu am
žiaus ir Robert Raybould, 33 
metu amžiaus.

Slaptos policijos agentai, 
detektyvai, Dennis Gealer ir 
John O’Brien aiszkina kad kai 
sztoro sanvininkai pasigedo 
daug maisto jie pasisamdė tuos 
detektyvus.

Apie pirma valanda isz ryto 
tie policijantai užtiko du isz tu 
intartu vagiu iszeinant slapto
mis isz to sztoro ir inlipant in 
automobiliu. Kai policijantai 
sustabdė ta automobiliu jie ra
do jamem septynios deszimts 
keturis dolerius vertes visokio 
maisto.

Puse po trijų ta ryta detek
tyvai nuvažiavo in Walter 
Mandro namus, kur jie rado da 
daugiau pasivogto maisto, ko
kiu keturios deszimts szesziu 
doleriu vertes.

Visi trys užsigina kad jie 
buvo pasivogė ta maista. Jie 
aiszkinasi kad jie ta maista 
tik taip pasiėmė, bet sanžinin- 
gai vede rokundas kiek tas 
maistas kasztuoja, nes ant ry-

tojaus jie ketino tiems sanvi-1 
ninkams pilnai atlyginti, užsi
mokėti.

ŽMOGŽUDIS
NUŽUDYTAS

Norėjo Revolveri Pa
imti Nuo Kalėjimo

Sargo
CARACAS, VENEZUELA 

Rafael Simon Urbina, sukilėliu 
vadas ir žmogus kuris vede sa
vo sukilėlius nužudyti Prezi
dentą Carlos Delgado Chal- 
baud, buvo ant smert nuszau- 
tas prie pat kalėjimo duriu.

Urbina, sukilėliu vadas buvo 
suimtas ir suaresztuotas. Jis 
buvo sužeistas, paszautas in 
viena koja kai jis buvo suim
tas. Jis kreipiesi in Nicarauga 
ambasada pagelbos, kur jo 
žmona ir vaikai buvo anks- 
cziau nueje. Bet valdžios polici
jantai ji greicziau suėmė. Kai

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PASZELPA
YUGOSLAVAMS

LONDON, ANGLIJA. —
Anglijos valdžia nutarė duoti 
Yugoslavams asztuonis milijo
nus ir keturis szimtus tukstan
cziu doleriu, kad jiems pagel
bėjus nuo bado. Szitie pinigai 
bus suvartuoti del maisto Yu
goslavams.

Anglijos Sekretorius, Ernest 
Bevinas pasakė. Yugoslavijos 
Ambasadoriui Joze Brilej kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)

58 ŽUVO ANT 
EROPLANO

Važiavo Isz Romos, 
Isz Szventu Metu

Keliones

CORPS, PRANCŪZIJA. — 
Penkios deszimts vienas ke
liautojas isz Szventu Metu ap- 
vaikszcziojimo Rymoje, Romo
je ir septyni lakūnai žuvo, kai 
didis eroplanas sudužo in 
Mount de l’Obiou kaina, Al
pine kaina, Alpine kalnuose.

Vienas isz žuvusiu buvo 
Amerikietis, visi kiti buvo Ka- 
nadiecziai. Žuvęs Amerikietis 
buvo szeszios deszimts penkių 
metu amžiaus Giuseppe Bute
ra, isz Brooklyno. (

Daug žmonių kurie yra pra
tę laipioti po tuos kalnus to su
dužusio eroplano iszejo jiesz- 
koti. Keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus kalnu laipetojas, 
Martial Ravana buvo pirmuti
nis užtikti ta sudužusi eropla- 
na. Jis sako kad lavonai buvo 
iszmetyti per du tukstancziu 
pėdu po sniegą.

Popiežiaus ir trijų Kardino
lu paveikslas kybojo nuo me
džio szakos. Dienynas parode 
kad visi keleiviai ir lakūnai ka 
tik buvo pasimeldė Szvento 
Tėvo intencija ir poteriavo del 
laimingos keliones.

Szventas Tėvas, Popiežius, 
iszgirdes apie ta nelaime paau
kavo savo Szventas Miszias vi
su tu nelaimingu keleiviu in
tencija Romoje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Marinu Saržentas, James F. 
Dempser, isz San Francisco, 
California, labai gerai moka 
kalbėti Kiniszkai ir jis su tais 
belaisviais kareiviais ilgai kal
bėjo.

I

Labai netikėtas atsitikimas 
iszpuole szita Marina Sarženta 
Dempser: belaisvis Kinietis su 
kuriuo jis kalbėjo, jam papasa
kojo kad jis su kitais Kinie- 
cziais prigulėjo prie jo tėvo 
Bažnyežios Kinijoje, kur jo tė
vas, Misijonierius ilgai darba
vosi, nuo 1924 iki 1937 metu.

Saržentas Dempser su savo 
motina savo akimis mate kai 
Kiniecziai Komunistai užmu- 
sze jo tęva, ligoninėje in Weih- 
sien.

SOVIETAI
MANDŽIURIJOJE

TAIPEI, FORMOSA. — Ki- 
niecziu tautiecziu laikrasztis 
raszo kad Sovietu Rusija yra 
pasiuntus asztuonias savo pil
nas divizijas ir szimta savo ka- 
riszku eroplanu in Mandžiuri-

Tas pats laikrasztis sako 
kad Komunistiszkos Kinijos 
Prezidentas Mao Tze-tung tan
kiai pasitaria su Sovietu Mar-

Vadai Kiniecziams Meluoja, 
Sako Turi Gintis Nuo Amerikie
cziu; Anglija Duoda Asztuonis 
Milijonus Ir Keturis Szimtus 

Tukstancziu Doleriu Kaipo 
Paszelpa Yugoslavams

CARACAS, VENEZUELA. — Leitenan- 
Pulkininkas Carlos Delgado Chalbaud,

!
imta in vaiska pirma nauju me
tu menesi. Tai jau bus pustre- 
czio szimto tukstancziu vyru
ku paimta in vaiska, kai Korė
jos karas prasidėjo.

Armijos Sztabas pareika-^ 
lauš szimta tukstancziu vyru 
Vasario menesyje, ir Kovo me-

tas 
Venezuelos kariszkos valdžios Prezidentas 
buvo nužudytas.

Jis yra buvęs vienas isz tu Armijos
augsztu karininku, kurie nuvertė Preziden- nesyje'kad turetu tri,s szuntus

penkios deszimts tukstancziu
to Romulo Gallegos valdžia 1948 metuo- kareiviu priesz Balandžio me-

se. Jis tuo laiku buvo Karo Ministeris 
Prezidentui Gallegos, bet kitiems karinin
kams stojo in talka priesz savo Prezidentą.

Apsaugos Ministeris Marcos Perez Ji
menez, tos kariszkos valdžios 
kad tie 
suimti ir

- Daug 
riu laike 
ka, nes 
kariszka

narys, sako 
bus tuojaus

Partijos na-

penkios deszimts tukstancziu

nesi. Karo Sztabas dabar rei
kalauja, kad ir senesni vyrai 
butu imami in vaiska ir tie ka
reiviai kurie buvo vaiske per 
ana kara. Armija reikalauja 
kad vyrai nuo dvideszimts pen- 

I kiu iki trisdeszimts penkių me
tu butu dabar imami in vaiska.

Ne už ilgo bus in vaiska ir 
ženoti vyrai kurie turi vaiku. 
Karo Sztabas dabar insako 
Daktarams kad jie tiek daug 
jaunu vyru nepaliuosuotu del 
maža ligų ar trukumu.

Matyti, kad ne už ilgo ežia 
Amerikoje visi jauni vyrai tu
rės stoti in vaiska, nežiūrint ar 
jie karo fabrikuose dirba ar 
mokslus eina.

Kai 
valdyti tai per 
buvo po armi- 
niekur nedryso 
keliu ginkluotu

Židikai, žmogžudžiai 
tinkamai nubausti. 

«

Accion Democratica
Delgado Chalbaud kaipo iszdavi-

jie .reme Gallegos valdžia, 
valdžia pradėjo

shal Georgi K. Zhukovu, kuris (jaUg SanVaiCZlU Chalbaud
D z\v»l tt vi r. ii rrlrn VI n TT Art YiAV

jis
nei eiti, nei pasirodyti be 
kariszku sargu.

Amerikiecziai turi in Venezuelos alie- 
bizni inkisze apie du bilijonu doleriu.

Dauguma Venezuelos gyventoju yra la
bai biedni, bemoksliai ir beraszcziai Indijonai.

Žmogžudis, Rafael S. Urbina likos nu- 
szautas per Policija.

Berlyna buvo užkariavęs peri ~
ana kara, ir su Sziaurines Ko- jos kariszka sargyba; 
rėjos Premieriu Kim II Sung, 
ir su kitais augsztais karinin
kais isz tu trijų krasztu. Jie su
sirenka Mukden mieste, Man
džiurij oje.

Mandžiurijoje dabar randasi 
daugiau negu keturi szimtai ir 
penkios deszimts Sovietu ka- 
riszku eroplanu.

ANGLAI STATO
TANKAS

Dabar Laikas

Tėvas — Tai tu pavėlini 
Daratelei teket už vyro? Bi- 
jokie Dievo! Da jiji suvis 
jauna, palauk, tegul norint 
isz kudikinio proto iszauga!

Motina — Teip, teip! O 
kas bus, kaip ir jaunikis isz- 
augs isz kudikinio proto. Isz 
kur imti kita?

NE UZ ILGO AMERIKOJE VISI JAUNI 
VYRUKAI TURES STOTI IN VAISKA

WASHINGTON, D. C. — Apsaugos 
Sztabas yra pareikalavęs, kad keturios de
szimts tukstancziu jaunu vyruku butu pa-

LONDON, ANGLIJA.—Ka- 
ro Ministeris, John Strachey 
paskelbia kad Anglai dabar 
stato, gamina labai daug ka- 
piszku tanku. Jie dabar net 
dvigubai daugiau tu kariszku 
tanku stato.

Jis Anglijos valdžios Kon
gresui pasakė, kad Anglija da
bar stato, gamina labai daug 
penkios deszimts tonu karisz
ku tanku, kurios yra geresnes, 
stipresnes ir greitesnes už ge
riausias Sovietu tankas.

Jis nepasake kiek tu tanku 
yra dabar Anglijoje statoma, 
bet jis prižadėjo kad Anglija 
turės daug daugiau tanku ne-

i gu Rusija turi ar turės.
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Apsaugos Sekretorius Geor
ge Marshall su visu savo szta- 
'bu turėtu susitarti ir viena 
ranka laikyti, nes jie patys 
vargiai žino ka jie daro ar ko 
jie nori.

Du menesiai atgal Apsaugos 
Sztabas iszleido insakyma: 
236rtas Marinu pulkas bus ne 
už ilgo paszauktas in vaisku.

Karininkas John V. Cox par
davė savo namus ir pamėtė sa
vo darba.

Leitenantas Jay Gardner 
pardavė savo 'baldus (furni- 
szius) pasiuntė savo žmona ir 
vaikus gyventi pas jo tėvus.

Leitenantas William Mat
thews kitam vyrui pavede savo 
darbu.

Visi jie pasirengė ir lauke 
stoti in vaiska ir važiuoti in 
Korėja.

Paskui, už dvieju menesiu 
pasigirsta Apsaugos Sztabo 
balsas: .“Tie Marinai nebus 
reikalingi ir nebus paszaukti 
in vaiska.“

Tai ka dabar tie karininkai 
ir kareiviai turi daryti?

Apsaugos Sekretorius dabar 
stengiasi ta klaida atitaisyti 
kad antru sykiu taip neatsitik
tu. Jis iszleido insakyma kad 
Armija turi paskelbti kiek ka
reiviu reikes del szesziu mene
siu isz anksto, kad Armija duo
tu žinia'-trisdeszimts dienu pir
miau, kai kuris kareivis ar ka
rininkas bus imamas in kara.

Sekretorius nespėjo ta insa
kyma iszleisti, kai atėjo žinios 
kad karas prastai eina Korėjo
je, ir vėl iszejo žinios kad tie 
buvusieji kareiviai, marinai, 
rezervistai bus imami.

Apsaugos Sztabas, praeita 
Rugsėjo menesi, pareikalavo 
kad puosznus ir didingas lai
vas “United States“ butu pa
verstas in laiva kareiviams 
veszti in Korėja. Szitas laivas 
buvo tik statomas, in Newport 
News, Virginia. Kai jis bus pa
statytas jis svers 48,000 tonu 
ir bus didžiausias Amerikoje. 
United States Lines Kompani
ja sutiko su tuo insakymu.

Dvi sanvaites atgal Apsau
gos Sekretorius George Mar- 
shell ta septynios deszimts mi
lijonu doleriu laiva atidavė jo 
savininkui, trumpai pasiaisz- 
kindamas kad jis Armijai ne
bus reikalingas.

1 • • ' 1 ”

Szvento Tėvo, Kataliku Ba;ž- 
nyczios Popiežiaus malda 
Szventimes Metams, sutraukta 
trumpai, yra “Gaivink alki ir 
troszkima teisingumo ir bro- 
liszkos meiles darbuose ir tie
soje tu, kurie Tave vadina 
Tėvu.“

Dvi dideles tiesos iszliks iki 
laiko pabaiga: Tai szios:

1— Musu Dieviszkojo Atpir,- 
kejo prižadas, kad Jo insteig- 
toji žmonijai iszgelbeti Bažny- 
czia pergyvens visas žmogaus 
susikurtas instaigas, ir iszteses 
iki visas pasaulis isznyks.

2— Musu Szvencziausios Mo
tinos pranaszyste, kad “nuo 
sziol visos gimines vadins m^- 
ne Palaiminta.“

Visu Szventu diena Szven- 
taš Tėvas Pijus Dvyliktasis pa
skelbė Marijos Dangun Ėmimo 
dogma, tikėjimą. Tuo ypatingu 
Marijos pagerbimu Jo Szven- 
tenybe lyg ir vainikavo Szven- 
jto Pptro Bazilikoje Szventuo-

sius Jubiliejinius Metus.
Nuo pirmųjų Bažnyezibs am

žių, Krikszczionys tikėjo ir 
mokina, kad Dievo Motina,, 
Marija po mirties 'buvo su ku
liu paimta in dangų. Tai ir ta
me sziu metu iszkihningame 
paskelbime pildosi Marijos 
pranaszyste. 

• •
Jau praėjo dvideszimts pen

ki metai kai Szvento Kazimie
ro Akademijos “Aidai“ eina. 
Birželio menesyje, 1925 metuo
se, Ona Grigonyte, tu metu Ak
ademija 'baigianeziuju pirmi
ninke, trijuose punktuose pra- 
neszc to laikrasztclio pirma pa- 
sirodvma:v *

“Akademikas sumano reda
guoti laikraszteli, kuriame bu
tu intalpinama musu Akade
mijos veikimai. 'Czia drauge 
butu musu mokslo, literatūros, 
dramos ir kiti skyriai.“

Paties laikrasztclio reikalą 
apibudino tu metu Kapelionas, 
Gerbiamas Kunigas Kaz. Rėk
laitis, M.I.C., Marijonas:

“Kaip jaunas medelis ir 
szvelni gelele reikalingi rūpes
tingos priežiūros, kad prigytu 
ir ąugtu ir duotu geru vaisiu, 
taip lygiai ir jaunuolio-les sie
la reikalinga yra isz pat mažu
mes gero ir protingo auklėji
mo. Neužtenka kūdikiui duoti 
mokslo, kad isz jo iszaugtu ge
ras žmogus, bet reikia dar la
vinti jo valia, kad ji butu pa
linkusi prie gero, tvirta doroje; 
reikia lavinti jo szirdi, kad ji 
butu jautri visam, kas yra kil
nu ir gražu. ’ ’

“Kad tėvams palengvinus 
auklėjimo darba, kad papil
džius ju negalejima, kultūrin
gose, ypacz kataliku szalysa 
steigiami bendrabueziai, kur 
vaikai po priežiūra geru, pri
tyrusiu auklėtoju lavinami, 
kad iszaugtu dorais, pavyzdin
gais žmonėmis. ’ ’

“Gerai iszaukletos dukterys 
bus tėvams parama ir paguoda 
senatvėje, o jos paezios, apsi- 
szarvojusios tvirtais doros bu- 
dais, iszejusios m audringa 
musu laiku gyvenimą, drąsiai 
ir isztvermingai sugebės per
galėti klintis ir iszlikti svei
kos. ’ ’

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.

KAS MUMS
PAGELBĖS ?

Pasitikėdami viso pasaulio 
Lietuviu vienybe, gave pra
džiai tikros paramos isz VLI- 
KO ir BALFo, inkurem Vak. 
Vokietijoje, Diepholze, Lietu
viszka. auksztesniaja mokykla 
ir mokiniams bendrabuti.

Szios instaigos tikslas isz
gelbeti nuo galutinio nutauti
nimo Vokietijoje gyvenaneziu 
Lietuviu jaunuomene, ir pa- 
ruoszti ja tėvynės Lietuvos 
tarnybai. Daugiausia mums ru
pi ateiti in pagelba. Maž. Lietu
vos lietuviams, kurie, privers
ti gyvent tarp Vokiecziu ir 
leist vaikus in Vokiszkasias 
mokyklas, negali patys vieni 
atsispirti gana stipriai Vokie
tinimo galiai. Džiugu yra ma
tyti in bendrabuti atvykstan- 
czius sveikus ir gražius lietu
viu klaipediecziu vaikus, kurie 
mete Vokiszkasias mokyklas', 
palike savo tėvelius stoja in 
Lietuviszka gimnazija ir su di
deliu užsidegimu griebiasi kar
toti savo gimtąją kalba, kuria 
jau buvo bepamirszta. Tai dau
gumoje susipratusiu ir Lietu
vai isztikimiausiu Klaipedie
cziu vaikai.

Gimnazijoje, kurioje veikia 
•visos. 8 klases, vyksta smarkus 
darbas. Tai yra vienintele vi
soj Europoj tikrai Lietuviszka 
ir krikszczioniszka gimnazija. 
Visos kitos Liet, gimnazijos 
Vak. Vokietijoje isznaikintos, 
Vokiecziu valdžia, remdamosi 
Auksztuju Komisaru potvar
kiais, nesutinka duoti tauti
nėms tremtiniu mokykloms pa
ramos. Taigi musu tautiecziai 
turi but priversti atiduoti savo 
jaunaja karta mokyt ir auklei 
Vokiecziams. Daugelyje vietų 
Vokiecziai nepriima musu vai
ku in savo auksztesnes mokyk
las. Bet Lietuviai vistiek nepa- 
jiegu apmokėti Vokiecziu mo
kyklose už vaiku mokslą. Taigi 
Vokietijos Lietuviams ateina 
tamsiausi laikai, kaip kadaise 
Lietuvoje Caru priespaudos 
gadynėje.

Szita tamsia valanda ryžta
mės nepasiduoti. To ilgos ir att 
kaklios kovos Vokiecziu instai- 
gose galu gale pavyko gauti 
teise laikyt bent viena savo, 
gimnazija ir gaut nors 2 moky
tojam algas. Gavome taip pat 
ir geras patalpas su visais rei
kalingais inrengimais mokiniu 
bendrabueziui. Pasiszveiiteliai 
mokytojai dirba gana sunku 
darba, tegaudami už 1 pamoka 
vos 40-50 pfg.

Visa tai, Vardan tos Lietu
vos! Gimnazija inkurem, moki
nius sukvietem, bet kai reikia 
juos iszlaikyt musu jiegos ne- 
beisznesza. Mokiniu tėvai, pa
tys būdami vieni isz vargiii- 
giausiu Europos skurdeivu, jo
kiu buclu negalėtu apmokėti už 
savo vaiku mokslą ir maitini
mą.

In Jus tat, brangus viso pa
saulio Lietuviai, ir szauukia- 
mes!

Rodos, nebutu jau labai sun
ku didesnėms Lietuviu kolo
nijoms apsiimt paglobot bent 
po viena musu gimnazijos kla
se ir surinkti mokiniu iszlaiky- 
mui bent po 80-100 dol. kas me
nuo.

Musu planas paremtas vilti
mi, kad visur atsiras kibliu 
idealistu Lietuviu, kurie paro
dys gražios iniciatyvos ir su
tiks pabūti musu ingaliotiniais 
Praszome tokus tautieczius at
siliepti.

Tai yra pirmasis bandymas

“Pagoniszkos Dainos”
Galingas Mahmud, Allah 

Vieszpatis,
Kuris visus skausmus, baisias 

mintis
Iszvaiko vėjo kalavijumi,
Ir Pats užvieszpatauja mus 

szirdis.

Juk, jei szis vynas, Dievo 
duotas.. drys

Pasaulio Vynuoge prakeikt 
kvailys?

Gerove, turime naudot, ar ne?
Jei keiksmas... tai Sėjėjas 

atsakys.

Turiu iszsižadet gyvenimo
Džiaugsmu, bijodams 

atmokejimo,
Ar laukiant Dieviszkesnio 

Gėrimo
Taureles isz ano gyvenimo. 

po platųjį pasauli iszsisklai- 
džiusiai Lietuviu szeimynai. 
Jeigu jis pavyks musu svarbi 
instaiga gyvuos ir savo užda
vinį atliks. Tada mes visi ma
tysim ir suprasim, kad ‘Lietu
viu Vienybe’ tai yra toji nepa
laužiama jiega kuri padės 
mums isztcset sunkioj kovoj už 
Lietuviszkaja kultūra ir už 
Lietuvio Laisve!

— PLB Vokietijos Kraszto 
Valdyba 21a/ Bad Salzuflen, 
Barnu Str. 17, Germany.

DIEVOBAIMINGI
:: ŽMONES ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

mas kuriuos su savim vede ir 
tare in juos:

— Ar pažintumėte ta po
ną?

— 'Nežinau, atsake sena 
motore, su kuria ėjo drauge 
apie dvideszimtmetinis berniu
kas, gal ir piažinczia..

— Isztikro, ponas kapitone 
dideli dyvai, Dievas ne tikėtai 
sutaiko, kalbėjo kunigas.

Kapitonas stojo, prisiartino 
prie ateiviu; senuke ir pasiyrei 
prieszai, o in akis žiūrėdama 
tarė:

— Ak tai, Pone Jėzau mie
las, ne kas kitas, kaip tas pats 
ponas!

Priszoko tuojaus prie jo ir 
graudžiai pasisveikino toliaus 
kalbėdama:

— Oj turėjau asz ant savo 
biednos galvos! Ba jau ir teip 
asz baigiuosi visai; reikes ne- 
poilgam tuos senus kaulus gra
be sudėt, o czia sztai ponaiezio 
skrynute, kuri man teip laibai 
rūpėjo. Ne karta sau mislijau: 
ponas savo daigtu jieszkos, o' 
czia anei stubutes, anie žmo
nių, kurie apie mus žinotu: ga
lėtumėte pamislyt, jog es'am 
vagys. Gyvenu pas gimines nuo 
czia bus apie asztuonios mylios 
ir pamislijau, kad atnešat ta 
skrynutia pas gera mus klebo
ną. Klebonas but žinojus kaip 
atrast ir ta skrynutia cielybe- 
ja atiduot.

Kapitonas su aszaromis ta
re:

— Mano brangiausi motin 
ir daugiaus isz gailesezio nega
lėjo kalbėt.

Vaikinas prie duriu stovėda
mas teipgi aszaras su skvernu 
szluoste. Senuke atsik vote jus 
prisiartino prie gurbo, ka prie 
duriu buvo pastaezius, o isze- 
mus isz jo skrynutia, atidavė 
kapitonui. Rakteli nuo jos ne- 
sziojo ant szniurelio prie 
szakaplieriu, kad Dievas ser
gėtu nuo pagundos, idant ne- 
pažiuret in skrynutia.

— O ar ponas pažinstate ta 
diczki? Paklauso szipsodamasi 
sene.

— Tai gal jusu anūkas, ka 
prasze kad Szvedams mianes 
neatiduotumet?

— Teip, tas pats!
Kapitonas padavė Antanu

kui ranka, o tas szirdingai pa- 
bueziavo. Klebonas labai isz to 
džiaugėsi.

Kada kapitonas atidaręs 
skrynutia viską rado cielybe- 
ja, paszauke:

— O gi asz jumiem liepiau 
imt pinigu, kiek norit.

— To negalėjom padaryt, 
atsake senuke, ba karminai ka
žin ka but pradeja szneket, 
nes žino, jog esame biedni. 
Kaip jus iszveže, tai Szvedai 
jieszkojo, o nieko neradia, stu- 

belia sudegino. But ir skrynu
te sudegus, bet Antanukas pa
griebiąs isznesze, ir daržia tarp 
bulviu in žemia užkasė.

Kapitonas ilgai mislijo, pas
kui, atsidusias tarė:

— Kaip asz matau ir gir
džiu, tai jus isz mano priežas
ties daugel nukentejot; vienok 
asz jums kaip galėdamas.atli- 
ginsiu.

Tai pasakius eme viena pa
keli isz skrynutes bumaszku ir 
prasze senukes kad priimtu.

— To ponas nedaryk ir jo
kiu budu nepriimsiu!

— Tegul ir teip bus, atsake: 
kapitonas dedamas atgal pini
gus.

Kunigas klebonas jau ta 
diena svecziu namon neleido ir 
vieszino kaip galėdamas.

Kapitonas papasakojo nuo 
pradžios iki pabaigai savo gy
venimą, ant galo nusztilo, o 
klebonas tais žodžiais atsilie
pė:

— Ponas kapitonių kaip 
matau, turite gražaus graszio, 
jog galite pirkt sau puiku dva
rą. Czia nepertoii turi vienas 
Vokietis ant pardavimo dvara, 
o puiki vieta ir pigiai gautu
mėt.

Kaip klebonas pasakė, teip 
ir stojosi, ponas kapitonas nuo 
Vokieczio dvara nupirko, prie 
kurio buvo plotas girios. Anta
nukui dovanojo trisdeszimts 
margu lauko, pastate visas 
triobas ir padare ji savo girios 
sargu. Antanuko moeziute 'bu
vo pas kapitoną už gaspadine. 
Antanukas apsipaeziavo su 
dievobaiminga mergaite, su 
kuria ilgus metus gyveno; su
laukiąs vaikucziu, Dievui du- 
szia atidavė, o jo pakaleine da 
ir sziandien gerai gyvena!

— GALAS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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. 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 nę-

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. 

1

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

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

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

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
siausmai, 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- 
ezios nakti. 6T 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 apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

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

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 istorijoj apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu 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. 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 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigais 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 dadetj 100 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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

Mahanoy City, Pa., - S. A.
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Dievobaimingi žmones
o-

gUVO tai už ponavojimo
Lenku karaliaus Augusto II 

kada tas syki su Maskoliszku 
Ciesorium ir Danijos karalium 
užkalbino jauna -Szvedu Kara
lių XII. Parėjo isz tos priežas
ties, kaip žinome isz isztorijos 
kruvinu karu, verksmingam 
padėjimo tada Lenku tauta bu
vo.

Netoli Pinczavo, o labai arti 
kaimo Kliskavo, stovėjo pagi- 
rije prasta stubele. Tvorele 
teipgi prasta su mažu darželiu 
ir prastu tvarteliu; prie šlube
les stovėjo didele laukine 
kriauszie (griuszie). Keletas 
žingsniu nuo stubutes traukėsi 
didele giria. Liepos menesije 
1702 metuose, vietoja, apie ku
rie kalbame susiejo dvi dideles 
kariaunos: Lenkai ir Sašai, ba 
Augustas karalius paėjo isz Ša
šu gimines, per ka Sašai del 
Lenku ėjo in pagelba: prieszai 
juos atitraukė smarkusu Kare
lus su savo drąsiais Szvedais, 
kurie priesz tai Maskolius po 
Nervą sumusze, dabar drąsiai 
stojo prieszai Lenkus. O, baisiu 
tai buvo musztyne! Isz pradžių 
a'bi szalys drueziai laikėsi. Jau
nas Szvedu karalius insijuszi- 
nias isz visu szonu pere Lenku 
vaiska, o paskui Sasus ir ple- 
cziu laimėjo.

kui, sudėjo rankas, puolė ant 
keliu ir “Garbe Tau Pone Jė
zau Kristau ir Motina Szven- 
cziausia, jog varginga stubele 
cielybeja likos,’’ o pabuezia- 
vus žeme atsikėlė.

Vaikutis ir laike maldos tu-

Kur ten Indianos 
valstijoje, 

Buvo puiki faitavimas 
Keletą musu kaimo 

vyruku, 
Sumusze kitu tautu

Indi jonu,
Mat, daugiau musu 

vyreliu neužkabines, 
Pas save del gėrimo 

nepraszines, 
Geriausia su tokiais 

neužsidėti.

rojo rankutes sudejas, nes vie
toja in dangų, žiurėjo in mote- 
res iszbalusi veidą; žeme teįp- 
gi bueziavo ir stojo laikydama
sis senukiai už andaroko ir žiu
rėjo in ja su baime, ba nežinojo 
kas darosi.

Jau vakaras artinosi. Saule 
giedriai leidosi. Jau užimąs 
anuotu, pyszkejimas karabinu, 
dundėjimas arkliu, balsai va- 
jaunu triubu ir triukszmas mu- 
szaneziuju nustojo, tiktai mir- 
sztaneziu ir suužeistu dejavi
mai buvo girdėt. O reikėjo pa
matyt kaip laukai toj aplinki
niai is'zrode: anksti buvo ja
vais apdengti, o dabar Dieve 
susimilk! Ane diego nematyt;’ 
biednas ūkininke kur dingo ta
vo proce? Bet da neviskas, 
tuszti tvartai ir avinvezios, ba 
jeigu gyvulėlius in giria nepa
slėpė, kareiviai iszpjove. Trio- 
bos iszdegintos, o jeigu ka ug
nis nesunaikino, tai anuotu 
kulkos sugriovė. Karas tai bai
sus daigtas! Bet Augszcziausio 
apveizda didele ir varge sura
mini neužmirszta.

Nes žvilgterkim in mus ap- 
raszima: Szvedai kova laimė
jo. Ineikime dabar iir stubele 
apie kuria isz pradžių kalbė
jom. Stubele tuszczia: nei indu, 
nei ugnies ant kaminėlio; tik
tai nuo menuezio szviesu, ku
ris augsztai žibėdamas szviete 
ant krauju aplieto pleezius. 
Stubeleje buvo skiepas, isz ku
rio duriuke atsidarė. Iszejo isz 
jo sena iszbalus žmona, kuri 
labai drebėjo ir su savim iszsi- 
vede apie deszimtsmetini vai
kuti. Žmona apsižvelgė aplin-

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais $

160 Puslapiu j!
8 col. ilgio, 51/2 ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas j! 
ateiteje stosis. Su priedu į! 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su J j 
užsakymu: \

Tiktai,. . . $1.00 j 
' Saule Publishing Co., ![ 

Mahanoy City, Pa.,U.S. A. J į
* * *

O jus Naugatukes mergeles, 
Nebūkite tokios monkes, 

Bambiliais naktimi 
tik fleporauja, 

Miegoti nereikalauja, 
Mandagai nemoka 

užsilaikyti, 
Ne su musu ruszics 

vyrukais užsidėti, 
Tik kitokiai loskas 

turi, 
Ir ant ju tiktai 

žiuri.
Mergeles, tieji vyreliai 

su jumis nesipaeziuos, 
Norints su katra ir 

pasivadžios, 
Tik ant juoko jus 

pasiliksite, 
Ir nuo visu ant 

galo atliksite. 
* * *

Teisybe, kad girtybe ant 
gero neiszeina, 

O del girtuokliu tankiai 
blogai atsieina.

Mat, jeigu nežiūri ant blogu 
laiku, 

Tai jau visaip atsitaiko.
Neseniai taip girtos poros, 
Vyras bobelei iszpere gerai 

kaili, 
Sztai, norėjo bobele pamiesti, 

Kad tyka gyvenimą vesti.
Tasai vyrelis daug pinigėliu 

isz bankos iszeme, 
Ir da in saliuna nusidavė, 
Kad priesz iszvažiavima 

gerai sau užfundyt, 
Ir su budžiais atsisveikyt.

Bet nusilaukias namo parėjo, 
O miegas tuojaus ji užėmė, 
Staiga bobele jo kiszenius 

apžiurėjo, 
Kelis szimtus pinigėliu užtiko, 

Bobele dasižinojo, 
Kad ne visas turtas buvo 

paemias, 
Tai da bobele gera, 

Jam už tai dovanojo!

Dvieju Pasikalbėjimas
Vaitaitiene — Ar tu kū

mute ne turi jokios prietel- 
kos?

Butaitiene — Juk turiu 
viena, tiktai josios labai ne- 
keneziu!

Prisiartino prie lango, isz- 
girdo aplinkui stubutia dejavi
mus sužeistu ir mirsztancziu. 
Vaikutis pradėjo drebėt, mote- 
re paėmus už rankos tarė:

— Tylėk, Antanuk, tai su-* 
žeistu dejavimai. Alano -bran- 
giauses Jeziiu gal be Tavęs 
mirszta!
. Vaikutis pradėjo garsiai 
verkt. Dejavimai nenustojo. 
Žmoniuke pradėjo rankas 
laužt o po valandai nuėjo in 
kialnoria, gryžo su uz'bonu, 
ome vaikiuką už rankos ir isz
ejo isz stubeles. Paėjus kelis 
žingsnius klauso, kad kas prie
szai ateina, sustojo ir ne po il
gam prisiartino prie jos dig- 
tas vyras. Vaikelis prie jo pri- 
szoko o paemias jam už rankos 
paszauke:

— Jau dabar tetuk ne ei- 
kie nuo mus!

— Tai jus ežia motin, pa
klausė ateigis na kaip jus Die
vas užlaiko?

— Viskas Dievui dėkui ge
rai, nes ten kažinkas labai vai
toja, reikia ji gelbet, mano 
vaikeli.

Ir ėjo in ta szali, kur buvo 
girdėtas vaitojimas. Paeja ke
lis desetkus žingsniu, rado tarp 
daugelio negyvėliu arklio pri- 
sloginta kareivi. Tas pamatas 
pakele kaip galėdamas galva, 
ir prakalbėjo:

— Gelbėkit, ir galva vela 
nuleido, apmirė.

Sūnūs su motina pagriebė in 
paszali ir sužeistam palengvi
no. Senuke jo smilkinius su 
vandeniu pavilge. Sužeistas 
atsikvotejo, pasirėmė ant alkū
nes, o pamatęs arti savos sto
vinti uzbona, pagriebė ir visa 
vandeni godžiai iszgere.

— Dabar-tes gori žmones, 
pasirūpinkit apie mano, mel
džiu jusu!

— Pasikeikite ponaiti, ta
rė Motiejus (ba tai buvo var
das to ka atėjo), mes jumiem 
prigelbesim ir in stuba nuve
sim.

— Kad viena koja mano be 
valdžios!

Iszgirdes tai Motiejus, pa- 
szol^o namon, atneszc tuojaus 
kryputia ka prienamei stovėjo, 
nusimetė nuo saves sermėga, 
patiesė ant kryputes, uždėjo 
ant jos sužeista ir nuvedė in 
stubelia. Ten paguldė ant 
sziaudu ant žemes. Motiejus 
iszbeges ka greieziause laukan 
atnesze malku. Sene užkure 
pecziuka ir prie szviesos koja 
apžiurėjo. Paskui su remunai- 
tems žaizda iszmazgojo, iszbe- 
go paskui laukan, atnesze ko
kiu tai lapu, apdėjo žaizda pa
ėmus senus marszlkinius suple- 
sze ir sopuli apriszo.

Motiejus sėdėjo prie kaminė
lio dedamas nuolatos ant kami
nėlio malkas, o jo susirietos 
prie kojų sūnelis gulėjo bet ne
miegojo.

Sužeistas per ta laika gulėjo 
bet nemiegojo.

Sužeistas per ta laika gulėjo
*********
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tykiai iszbalias, tiktai kada, 
nekada isz kanezios veidas rau
kėsi.

— Miegokit, miegokit, ka
reivi, tai jums bus lengviau 
kalbėjo senuke.

— Ne, brangi žmonele, ne 1 7 0 7

dabar da negaliu miegot, pir
ma turiu su jumis pakalbėt; 
bet tegul ir jusu sūnūs, ba man 
rodos, kad ne kas kitas bus, 
kaip tik jusu sūnūs, areziaus 
prieina.

Motiejus paklausė, o karei
vis teip pradėjo kalbėt:

“Prie balno, po deszinei pu
sei, yra pririszta maža skrynu
te. Eikie mano geras p-riete- 
liau, ir atneszk man ka grei
eziause!”

Motiejus nubėgo, o stubeleje 
vela viskas nutyko tiktai ug- 
nsi ant kaminėlio braszkejo. 
Isztolo kaip kada buvo girdėt 
jodinejaneziu raiteliu dundėji
mas. Tai neprieteliaus sargyba, 
ba Lcnkiszkas ir Saskas vais- 
kas likos isz vaiky t a s, tiktai 
ant plecziaus likos daug su
žeistu ir užmusztu.

Nepoilgam gryžo ir Motiejus 
su keturkampiu sikrynutia, ne
didele, ir padėjo szale sueisto.

— Dieve tau užmokėk. Pa
darysite man didele geradejys- 
te, jeigu ta skrynute gerai pa
slėpsite. Yra joja auksiniu pi
nigu ir svarbus, bet tiktai del 
manes, rasztai! Czia sztai rak
telis. Pinigu galit imtie kiek 
norit, tik popieras gerai pa
slėpkit. Duos Dievas sveikata 
ir serges nuo nelaimiu, tai czia 
pas jus pats atvažiuosiu.

Da tu žodžiu nepabaige kal
bėt, kad sztai iszgirdo atjojan- 
czius raitelius.

— Tai Szvedai! Tarė su
žeistasis. Pašiepkite, mano 
mieli, ka jum in rankas pave
džiau, ir geriausei niekam ne
sakykite; asz jumiem tikiu. 
Jau girdot barszkcjimas kardu 
žvengimas arkliu ir jojaneziu 
klegesis, ir sustojo. Nepoilgam 
inpuole keli neprieteliai in šlu
bele, o sužeista apžiurę ja _isz- 
bego isz stubeles ir nesuprasti
na kalba tarp saves kalbėjo.

— Jie mane paims, tarė ty
kiai sužeistasis.

— O kas jiems isz ligonio 
žmogaus? Tarė senuke. Ant 
arklio sziandien, anie rytoj jo
tie negalėsit, turite suvis su- 
triuszkinta koja.

— Asz mat esiu vyresniu, o 
ka jie pažino, per tai paims 
mane, o už ka mano gaut dide
lius pinigus.

— Dieve susimilk, ‘bėdavo
jo senuke.

Toja valandoja pakilo vai
kiukas, ko prie pecziuko gulė
jo, prisiartino prie tėvo ir bo
butes, ir tarė:

— Tetuk ir bo'buute, ne
duokite to pono imtie!

Tėvas pasikasė galva ir atsi
duso: sužeistasis girdėdamas 
ta vaikiuko kalba nusiszypso- 
jo-

Tame vela Szvedai inejo, su 
jais vyresnysis. Tas prakalbė
jo Prancuziszkai ir sužeista ga
na prieteliszkai. Pareikalavo 
nuo Motiejaus arkliu, nes kad 
tas ju neturėjo, iszsiunte su ke- 
lais Szvedais pajieszkot pa- 
dvados. Po dvieju adynu, kada 
jau pradėjo dienytis, atvaževo, 
vežimas pilnas sziaudu prie 
grinczeles. Kol sužeista pabu
dino, kuris per ta laika gar
džiai miegojo, da syki senuke

Redakcija “Saule” sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

Susiejimas

Kareiviai ir karininkai, 
kurie kariavo su msztunta 
armija in EI Alemein, per 
Antra Pasaulini Kara, jau 
penkta syki susirinko pasi- 
szneketi ir pakaliavuoti. Szi- 
ta syki jie susirinko in Em
press Hall, Londone.

Žymiausieji to susiejimo 
daly vai buvo Winston Chur- 
chillis, kuris per kara buvo 
Anglijos Ministeris, ir Field 
Marshall Lord Bernard 
Montgomery, kuris buvo tos 
asztuntos armijos komando- 
rius per kara.

žaizda, apžiurėjo verkdama, ka
ir Motiejus padare.

Teip atsisveikino geri žmo
nes su nepažinstamu, kaip ro
dos su sunum arba broliu, o tai 
del to kad turėjo geras szirdis 
ir jaute sopuli artimo savo.

Jau sužeista, iszveže. Veže 
povaliai, atsargiai, ba pats Mo
tiejus važnycziojo. Stubeleje 
likosi keli kareiviai,- ganėsi 
arklius. Didesne puse isz ju jo
jo szale vežimo. Senuke kam- 
putija stubelei sėdėdama 
sznabždejo poterėli, tur but 
ant intencijos ligonio, ka isz
veže. Mažas Antanukas miego
jo. Szvedai stubelei ant sziau
du teipgi kaip papjauti kriokė.

Nuo to laiko pere jo apie-de- 
szimts metu. Keliu nuo szilo ri
tasi pora puikiu arkliu kinky
tas vežimėlis. Ant vežimėlio sė
dėjo vidutinio amžiaus suvaž- 
nycziu vyras, kuris in visas 
szalis žvalgėsi. Tame liepe su
stot. Kada sustojo, tare in važ- 
nycziu;

O ar žinai, kur dabar jie
randasi ?

■■— Žinau!
— Na tai važiuok.

j — Kad czia du kelei, tai 
nežinau tikrai katruom va
žiuot.

— Tai važiuokim pas Kle- 
' bona Kliszavo parapijos, ir 
! arkliai pradėjo judintis.

Nepoilgam atvažiavo prie 
klebonijos; musu pakelevingi 
iszlipo isz vežimėlio ir inejo in 
klebono butine. Tas pakelei
vingas buvo digtas vyras, su 
medine koja. Jau gali suprast, 
brangus skaitytojau, kad tas 
vyras ne kas kitas buvo, kaip 
tik tas, ka Kliszave vargingoj 
stubutei sužeistas gulėjo, o ku
ri tai Szvedai iszveže.

Ineikime dabar pas kleboną, 
o dažinosime, kokia pareiga tu
rėjo mus tas su medine koja 
kareivis.

. Prie vieno stalo galo sėdi ži
las senukas, klebonas ir klau
so ka.tik atvažiavusio sveczio,

— Juk tai Kliszavas?
— Teip, ponas, atsake važ- 

nyezia.
— Man rodosi, kad czia ne- 

pertoli stovėjo priesz deszimts 
metu stubele?

— Teip, bet jau jos nėra, 
tiktai szulinukas ir kriausze 
sztai matyt riokso.

— O. kas su stubele atsiti
ko ?

— ‘Szvedai sudegino!
— O kur tie žmones, ka jo

ja gyveno ?
— Ponas nenorėjo girsar- 

gio laikyti, per tai ir naujos 
stubutes nepastatė, tai iszsi- 
krauste.

— Ar toli ?
— Toli? Praszau pono.

kuris teip pasakoja:
“Kada mane Szvedai isz gir-

sargio stubutes iszveže, žaisda 
mano -atsigaivino ir teip ant 
galo apalpau, jog nieką nepa
menu. Paskui po. keliu dienu 
atsikvotejau. Su koja mano bu
vo viena syk geriaus, kita syk 
szlekcziaus; kentėjau ilgai, la

trotijau duota žodi. Daibar po 
asztuonoliika menesiu pasvei
kau ir pastanavijau duota žodi 
iszpildint.- Rodą ne rodą, turė
jau keliaut. Jau prisiartino 
1706 metas. Karalius su Lenku 
'karalium Stanislovu Lesczins- 
kiu isztrauke su 20,000 karei
viu in Lietuva, kad iszvyt Mas
kolius, ka buvo Augustui in 
mgelba ir norėjo Lietuviszkus 
bajorus priverstie kad pripa- 
iintu nauja karalių. O baisus 
tai buvo laikas! Po Grodnu už
tikau Szvedus ir jiems pasida
viau. Nuo to laiko jau netikau 
in vaiska, bet nenorėjo manes 
paleist ir per tris metus prie ju 
buvau: tai prie karaliaus, tai 
prie kokio jenarolo. Kada 
Szvedai ėjo ant Maskoliaus, ta
da mane atleido. Asz pamatęs 
savo liuosu paskubinau prie; 
saviszkiu, o pabuvęs per pora 
metu padekavojau už viską.”

Kada viską apsakė, neturė
damas klebonas apie ka kalbėt, 
patraukė gera žiupsni tabokos 
o po draugiai ir savo sveteli su 
taboko pavaiszino o tas toliaus 
kalbėjo:

‘ ‘ Taigi, kunigėli, norecziau 
labiause dažinot, kur tie žmo
nes galėtu dabar gyvent, ka tai 
gyveno toj stubutej, ir pasakė 
apie tos stubeles gyventojus, o 
apie ka jau mes žinom. Del to- 
gi czion ir užvažiavau, kad 
apie juos ka norint dažinot.? ’

— Primenu sau; tai-gi man. 
tas Motiejus reikalingas, bet 
asz niekaip jo negaliu dasi- 
klausinet. Žinoma, kaip stubu- 
te sudege, tai vieta ir duona 
patrotijo ir nežine kur dabar 
būna. Del to netrotykim vilties, 
nes tai buvo geri žmones; jie 
priesz tave, ponas kapitone ne
sislėps, o kaip mudu pradesime 
jieszkot, tai ir surasime, ir ta
vo popieras atgausi.

Teip ramino klebonas. Kada 
teip geradejas su savo sveteliu 
kalbėjo, inejo bažnytinis tar
nas daneszdamas, kad dvejetas 
žmonių atėjo su reikalais. Kle
bonas perpraszias svecziu isz- 

' ėjo. Už keliu minutu, gryžta 
klebonas su žmonėmis links-

PRANESZIMAS!
Mes mėgstame teisingysta ii 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Tod.el, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokės- 
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.

bai ilgai, ba kone pusantrų me
tu lovoja gulėjau. Matydami 
tai Szvedai, jog .su mano žais
da sunkus dalykas, paliko ma
ne pa.s veina -poną ne toli Kro- 
kavo, nes turėjau duot Szve- 
dams žodi, kad kaip tik pa- 
sveiksiu> tai pats prieisz ju jau
na karalių stosiu. Ant pagalios 
daktarai pripažino, kad kito
kios rodos su manim ne yra 
kaip tik koja nupjaut ir szian
dien esu, kaip matote, kolieka.

— Tai už tėvynė ii’ tikėji
mą. ponas kapitone, tarė klebo
nas.

(Tasa Ant 2 puslapio)
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— Pinigiszkas Vajus del 
“Crippled Children’s Society’’ 
isz Schuylkillo Pavieto, prasi
dėjo Lapkriczio (Nov.) 1 die
na ir tesis ligi Gruodžio (Dec.) 
2-trai dienai.

— Ponas Jurgis Povilaitis 
isz Frackvilles, lankėsi mieste 
pas pažinstamus, taipgi at
lankė ir redakcija “Saules.” 
Acziu už atsilaukyma.

— Subatoj pripuola SS. 
Petro ir Povilo Basilico. Ir ta 
diena 1860. metuose gimė Len
ku garsus pijanistas Ignace 
Jan Paderewski, kuris buvo 
muzikantas ir augsztas politi
kierius ir dipliomatas, jis buvo 
savo Tėvynės Ministeris ir va
žinėjo po Amerika kai Vokie- 
eziai užėmė Lenkija ir po pri- 
sieka kad jis nebegrysz in savo 
Tėvynė, tol kol tie užpuolikai 
Vokiecziai tenai vieszpataus, 
jis pasimirė Amerikoje 1941 
metuose; 1940 m., mainieriu 
hosas John L. Lewisas atsisakė 
ir pasitraukė isz “CIO” Unijos 
Darbininku Draugyscziu Kon
gresą; 1945 m., Teisėjas T. 
Alau Goldsborougli, Washing
tone insake Mainieriu bosui 
John L. Lewisui atszaukti 
Minksztos Anglies Stralkas; 
1361 m., Didysis Lietuvos Ku- 
nigaiksztis Keistutis pabėgo 
isz Kryžeiviu nelaisvės.

— Vincas Galinskas apėmė 
dinsta isznesziotojaus laik- 
raszczio ‘/Saules.” Vincukas 
stengsis kožnani skaitytojui at- 
neszti laikraszti ant laiko.

— Senas gyventojas Anta
nas Bartuszka, kuris gyveno 
pas J. ,'Stakonius, 434 W. Pine 
uly., numirė Utarninke, vie
nuolikta, valanda naktyje. Ve
lionis sirgo visa menesi. Gimęs 
Lietuvoje. Atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Buvo ang- 
liakasis. Velionis nepaliko jo
kiu giminiu. Laidotuves in- 
vyks Petnyczioj, su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyežioje de
vinta valanda ryte, ir palaidos 
in parapijos kapines. Grabe
lius L. Traskauskas laidos. 
Amžina Atilsi!

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvideszimts penkta 
nedelio po Sekminių, taipgi 
Szv. Elzbietos. Ir ta diena: 
1863 metuose Prezidentas Ab- 
rahomas Lincolnas pasakė sa
vo nepamirsztinas prakalbas 
ant karo lauko Gettysburg 
mieste (Pa.) szitas prakalbas 
dabar kiekvienas mokinys turi 
iszmokti atmintinai mokyklo
je.

— Ana sanvaite, kaip buvo 
praneszta kad Buck Run mai
nos, netoli Minersville užsidarė 
isz priežasties kad virszininkas 
Ralph Lynch isz Skrentono, 

• neturi užtektinai pinigu vi
siems mainieriams, tai dabar 
Readingos angliaikasykliu kom
panija pranesza kad Buck Run 
Mainos vela pradės dirbti Pa- 
nedelyje.

— Gerai žinomas visiems 
mieste, buvęs maininis forma- 
nas del Lehigh Valley anglia- 
kasyklos, Arthur Dixonas, nu- 

i mirė Seredos ryta, savo na- 
■ aruose 92 So. Catawissa uly. 
Velionis sirgo jau nuo Vasario 
menesio, turėjo operacija, ku
ris nuo to laiko nesveikavo. Gi
męs Shenadoryje. Paliko trys 
dukterys, ir tris sūnūs. Prigu
lėjo prie, Szv. Kaniko (Airy- 
sziu) parapijos.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Utarnin-

Naujas Lietuviu Transportas
Lapkriczio (Nov.) 14 diena 

laivu “General Langfitt” in 
New Yorka atvyko szie Lietu
viai Tremtiniai:

Abromaitis: Alfredas, Ma
rion, N. Carolina. — Balczytis: 
Antanas, Chicago, Ill. — Dra- 
džys: Valentine Eugenija, Al- 
dona, Eugenija ir Antanas, in 
Baltimore, Md. — Dravinskie- 
ne: Marija, Dallas Centre, Io
wa. — Duda: Juozas, Omaha, 
Nebr. — Griszkauskas:” Jonas, 
Great Neck, L. L, N. Y. — Je- 
saitis: Jūrate, Avon Lake, 0. 
— Jnokus: Paulius, Kenne
bunk Port, Maine. — Karosas: 
Povilas, New Britain, Conn. — 
Kuodis: Anele, Nelle, Racine, 
Wise. — Lukoseviczius: Bro- 
nas, Emilija, Chicago, Ill. — 

ko vakara, Neclio Allen svetai
nėje Pottsvilleje. Kliubas nu
tarė laikyt savo Kalėdini. Par
te Gruodžio (Dec.) 12-ta diena 
Shenadoryje. Daug nares daly
vavo susirinkimo je.

— Panedely je p r i p u o 1 a 
Szvento Felikso Nelieto. Ir ta 
diena 1945 metuose John L. 
Lewisas mainieriu bosas pasi- 
prieszino Teisėjui Golds'bo- 
rough, ir iszszauke 400,000 
mainieriu del Straiku; 1898 m., 
Vilniuje pastatyta paminklas 
Letuvos Kankintojui Murav
jovui; 1945 m., karo krimnalis- 
tai, prasikaltėliai paszaukti ir 
patraukti in teismą Vokietijo
je.

— Utarninke p r i p u o l.a 
iSzvencz. Paneles Marijos Pa- 
aukavimas. Ir ta diena: 1945 
m., Geųeral Motors automobi
liu kompanijos darbininkai su- 
straikavo; 1265 m., Didysis 
Lietuvos Kunigaiksztis Algir
das pergalėjo Gudas ties Gros- 
tensko ežeru; 1800 m., Ameri
kos Kongresas turėjo savo pir
mąjį posėdi Washington, D. C.

SHENANDOAH, PA.
— Vincas Pietkievicz, isz- 

duotojas Lenkiszko laikrasz- 
-czio “Tygo.dnik Gorniczy,” 
kuris sirgo per keletą menesiu 
numirė Nedelioj 11:40 valan
da naktije, Ashland ligonbute. 
Velionis ginies Lenkijoje, at
vyko in Amerika 1910 metuo
se. Paliko paezia; keturios duk
terys ir tris sūnūs. Laidotuves 
invyko Ketverge.

Girardville, Pa. — Jieva Mi
siūniene isz Rappahannock 
kaimelio, numirė Nedelioj apie 
11:30 valanda naktyje, nuo 
szirdies liga. Jos vyras Jurgis 
mire 1937 metuose. Velione gi-
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BIZNIERIAI! į 
Geisdami apteikt savo ge- ]’ 
rus Kostumerius, privalo į! 
isz laiko duoti atspaudyt <[

Sieninius ■: 
Kalendorius •:

1951m. į

ir iszsirinkti kokiu nori ’> 
iszsirinkt. Jj

Dabar Laikas! Užsi ■: 
------------------ kalbyt ]> 

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz- Į» 
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna. <[

Mejeris: Jurgis, Else, Otto, in 
Adairville, Ky. — Miceviczius: 
Vladas, Konstancija, Gražina, 
Rita, Nijole in Chicago, 111. — 
Plepys: Vladas, Chicago, Ill.— 
Protose viezius: Irena, Balti
more, Md. — Szernas: Petras, 

i Arges, Ind. — Sipkus: Rober-
tas, Zelma, Romualdas, Elena, 
Aldona, in Lafayette, Ind. — 
Sclmiidtke: Brone, Ruth, in 
Brooklyn, N. Y. — Tautkus: 
Juozas, Bellwood, III. — Tiske- 
viezius: Vladas, Cleveland, O. 
— Vilkaitis: Jurgis, Cleveland, 
0. — Vizbaraite, Aldona, in 
Brooklyn, N. Y. — Žakelis: Jo
nas, Ona, Scranton, Pa.

— BALE Imigracijos Koini- 
itetas. ,

me Lietuvoje, atvyko iii She
nadoryje 1905 metuose, po tam 
apsigyveno in Rappahannock 
prie -Girardvilles. Velione pri
gulėjo prie Szv. Vincento pa
rapijos ir moterų draugija. Pa
liko keturis suims: Henrika, 
Bloomfield, Conn., Juozą ir Al
freda, Rappahannock ir Joną 
Frackville, taipgi daug anuku. 
Laidotuves invyko Ketverge, 
su Szv. Misziomis Szvento Vin
cento bažnyczioje, devinta va
landa ryte ir palaidota in pa
rapijos kapines. Graborius Vi- 
liuskas laidojo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jis buvo atvestas prie kalėjimo 
vartų jis stengiesi pasiimti vie
no sargo revolveri, ir tada bu
vo nuszautas ant smert.

Penki ar szeszi kiti jo drau
gai buvo suimti ir suaresztuoti.

Sukilėliai paleido net pen
kis szuvius in Prezidento gal
va. Rafael Simon Urbina, suki-
lėliu vadas tada nubėgo in Ni- 
carauga Ambasada ir tenai pa
siliko, kad ji negalėtu paimti. 
Jis sargams, kurie ji tenai pa
sekė, pasakė: “Jeigu jus atėjo
te ežia mane umuszti, jus gali
te eit sau namo, nes asz pats sa
ve nusižudysiu. ’ ’

Prezidentas Trumanas, vi
sos Amerikos vardu pasiuntė 
užuojautos laiszka, ir prižadė
jo kad Amerikos Ambasado
rius Norman Armour dalyvaus 
nužudyto Prezidento laidotu
vėse. Szventas Tėvas, Popie
žius Pijus Dvyliktasis teipgi 
pasiuntė savo užuojautos laisz-
ka.

Per visa kraszta dabar yra 
kariszka tvarka; visi turi bū
ti savo namuose priesz devin
ta valanda. Visi sargai yra 
ginkluoti ir jiems insakyta; 
pirmiau szauti ir tik paskui 
pasiklausti.

New York. — Nežiūrint CIO 
komunikacijos Unijos Instalia- 
toriu straiko, Telefono tarny
ba yra beveik normali, nes 
straikuojantiems vis nėra pasi
sekė suorganizuota piketavimo 
ir daugumas telefonu operato
rių dirba. Unija mano piktavi- 
m'a sustiprinti ir tikįsi kad ne
st raiikuo jautieji piketavima 
pagerbs ir in dauba neateis.

ŽMOGŽUDIS
NUŽUDYTAS

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

PIRMIEJI NUOSEK 
LESNI BALSAI

Apie Lietuva Jung.
Tautose

LAKE SUCCESS, N. Y.- 
Spalio (Oct.) menesio paskuti
nioji sanvaite atnesze kiek drą
sesniu atsiliepimu apie Balti
jos tautu likimą: dvieju Euro
pos krasztu delegacijos ir pat
sai JAV (Amerikos) atstovas 
prabilo Politinėje Pirmojoje 
Komisijoje.

Spalio 25 d., Olandijos at-, 
stovas Goedhart kalbėjo: ■

. i
“Visai tikrai yra, kad pasi

remdama sziais suprantamais 
spekimais, Sovietu Sanjunga 
jaueziasi priversta retkareziais 
iszeiti su ‘taikos pasiūlymais.’: 
Teisybe, Sovietu Sanjungai 
butu visai nepatogu, jei josios 
gerbėjai ir pakalikai neturėtu 
nieko geresnio parodyti, kaip 
tiktai tokiu valstybių, kaip 
Estija, Lietuva ir Latvija, pra
nykimą isz žemėlapio.”

Spalio 26 d., praszneko dvie
ju didžiųjų valstybių atstovai.

Britu atstovas Kenneth 
Younger pareiszke draugui 
Vyszinskiui:

“Neigi galime būti labai pa
veikti ginezo, kuri Sovietu de-1

who’s afraid of a
BIG BLACK CLOUD ?

Every homemaker who hangs laundry 
out-of-doors has reason to fear black 
clouds and other weather changes, too! 
But with an electric laundry dryer you 
face washday without a weather worry! 
With no fear of sudden rains. No fear 
of snow, sleet or freezing temperatures. 
No worry of whipping winds that tear 
and rip or grind in dust and soot.

Let it rain, let it snow, let it blow! 
Just flick the switch of an electric laun
dry dryer. . .and relax! You’ll have per
fect drying weather all the time...and 
automatically your clothes are tossed 
fluffy dry, fresh and clean!.. .It’s better 
for your health, your temper, your 
clothes. Have your electric laundry 
dryer delivered now...and enjoy next 
washday!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
■ , ■________ ■________ ■ ... . ' ■; 'Cv:

legatas panaudojo apie Sovie
tu Sąjungos priesz kara pasi- 
raszytas nepuolimo sutartis. 
Tos sutartys mažai gelbėjo Lie-

Užsigina

Kongresmenas Walter E. 
Brehm, Republikonas isz 
Ohio valstijos, su piktumu 
užsigina, ir sako kad prie- 
kaisztai priesz ji yra isz 
pirszto iszcziulpti, ir kad nė
ra jokios teises in visus tuos 
kaltinimus. Jis yra vienos 
darbininkes intartas, kad 
buk jis ja buvo privertęs jam 
atgal atiduoti dali josios al
gos kas dvi sanvaites per 
tris metus. Ji sako kad ji bu
vo priversta taip daryti, ar 
būti iszvaryta isz savo dar
bo.

tuvai, Latvijai ar Estijai, 
Lenkijai ar Suomijai 1939 ir 
1940 metais, kai Sovietu san- 
jungos tikslams buvo patogu 
ju nepaisyti.”

Ta paezia diena vyriausias 
JAV atstovas Warfen R. Aus
tin pareiszke:

’ ’Asz iszkilmingai pareisz- 
kiu kad Atlanto valstybes ėmė
si ginamųjų priemonių iszimti- 
nai del didelio posūkio Sovietu 
politikoje, kuris prasidėjo ka
rui pasibaigus.

“Patiektoji rezoliucija vaiz
duoja ta taktikos posūki.

Szis politikos posūkis savo 
reikszme, apimtimi ir pasek
mėmis palygintinas su Sovietu 
sutartimi su Naciszkaja Vokie
tija. Tikrai, jis atgaivino lais
vajam pasauliui metamus kal
tinimus, kurie kartoja oficiale 

j 1939 metu Sovietine pažiūra, 
kad Hitleris buvo taip vadina
mu Vakaru Imperialistu auka.

Sovietines valstybes vado
vaujamos Komunistines parti- 

I jos paveržė, viena paskui kita, 
vyriausybes Rytu Europoje.

Vienu paežiu žiauriausiu 
szio liūdno laikotarpio veiks
mu Sovietu valdžios sluogsniai 
mėgino iszstumti Vakaru Vals
tybes isz Berlyno, sanmonin- 

I gai marinant vietos gyvento
jus blokados budu. Invyko ma- 

‘ siniai trėmimai isz Sovietu pa-

sienio srieziu ypatingai isz 
Baltijos valstybių, kurios ka
daise turėjo nepuolimo sutar
tis su Sovietu režimu.”

Tikimasi, kad netrukus 
Jungtiniu Valstybių atstovai 
praszneks garsiau ir primins, 
kad szi szalis nepripažinsta 
Hitlerio dovanos Stalinui Pa
baltijy. — LAIC.

PASZELPA
YUGOSLAVAMS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jo valdžia tuoj aus gaus tuos pi
nigus ar maisto, už tuos pini
gus.

Anglija, kaip ir Amerika da
bar stengiasi prisitraukti prie 
saves Yugoslavijos valdžia, 
kuri yra atžagariai nusista- 
cziusi priesz Sovietu Rusija. 
Nors Yugoslavia yra Komu- 
nistisz^as krasztas, bet dabar 
nieko bendra neturi su Sovie
tu Komunistais.

58 Žuvo Ant Eroplano
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szvento Petro Bazilikoje bu
vo laikomos iszkilmingos gedu
lingos Miszios visu tu žuvusiu 
intencija. Visas Kanados Am
basados sztabas dalyvaujo tose 
Misziose. i

Tas didis ir greitas eropla- 
nas staiga nukrito ir sudužo in 
Mount de l’Obiou, kuris kalnas 
yra asztuoniu tukstaneziu sep
tynių szimtu pėdu augsztumo. 
Nelaime atsitiko kai saulute ka 
tik leidosi už to augszto kalno.

Per viena sanvaite ant szito 
kalno žuvo szimtas ir szeszi 
žmones.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir
Nauju Metu Kortas (Tiktai

W~7 Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setasr50 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.

-Įc-jc-K-K^-K-k-K-K^-K-k************** 

i L. TRASKAUSKAS : 
* ________ ★
* lietuviszkas ★ 
J graborius i
* Laidoja Kunus Numirėliu, t
* Pasamdo Automobilius Del ★ 
5 Laidotuvių, Kriksztyniu J
* Vestuvių Ir Kitokiams ★
J :: Reikalams :: *
4 ------------- ★
J 535 WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78 *
* MAHANOY CITY, PENNA.
>****>♦>*******************

Pirkie U. S. Bonus
Uncle Sam Says

It’s good to think that on this Thanks
giving, 329 years after the first ob
servance, we Americans can still give 
thanks in a land where our faith and 
freedom stand as firm as Plymouth 
Rock. It is our job to preserve these by 
assuring our own financial security, by 
making our present prosperity provide 
for our future.' AH it requires is the reg
ular, automatic program of saving pro
vided for you through the Payroll Sav
ings Plan for the purchase of U. S. Sav
ings Bonds. Enroll now where you are 
employed. Ų, $, Treasury Department


