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Žiema Ant Karo Frunto
Isz Amerikos Naujas Daktaru Iszradimas

PASIUTĘS BUVĘS
KAREIVIS

Nužudė Penkis

PERTVARKO BER- 
i LYNO POLICIJA

Pravaro Komunistus

Komunistai Trau 
kesi Atgal Ant 

Visu Fruntu
VINELAND, N. J.—Isz pro

to iszsikraustes, tikrai pasiutęs 
jaunas, buvęs kareivis, dvide- 
szimts szesziu metu amžiaus 
Ernest Ingenito nužudė penkis 
žmones ir sužeidė penkis kitus 
Vinelande.

Jis paskui iszvažiavo su au
tomobiliu, bet už keliu valan
dų du valstijos policijantai: 
Leonard Cunningham ir Ray
mond Verberg, ji pasivijo ir 
jis ramiai pasidavė. *

Nužudyti žmones yra: Mic
hael Mazzoli, jo uoszvis, ketu- 
turios deszimts keturiu metu 
amžiaus; Pearl Mazzoli, jo uo- 
szve, keturios deszimts szesziu 
metu amžiaus; John Pioppi, jo 
dede, szeszios deszimts keturiu 
metu amžiaus; Ponia Teresa 
Pioppi, jo žmonos mocziute ir 
dvideszimts asztuoniu metu 
amžiaus Marion Pioppi.

Tarp sužeistųjų buvu jo žmo- priesz SenatOriu Taft, kuris I 
na Teresa. taip reikszmingai laimėjo rin-

Szitas baisus invykis buvo kįmus Ohio valstijoje. Jis, pa- 
pereita Petnyczia, apie devinta, sziepdamas toms motsrims p&- 
valanda vakare. Už valandos1 
visi policijantai toje apylinkė
je gavo insakyma sustabdyti 
visus automobilius ir to pasiu
tusio žmogaus jieszkoti.

Buvo labai lengva surasti vi-Llu. Dean Achesonas sako, kad 
sus policijantus, nes jie kaip tokie žmones kaip Senatorius 
tik ta vakara turėjo dideli ir Taft dabar norėtu pareikalau- 
puosznu balių ir szoki. Už va- ti pasiaiszkinimo isz visu tu 
landos baliaus svetaine, sale, j kurie iki sziol yra vede visa 
buvo tuszczia, nes visi polici- Amerikos Užsienio tvarka, 
jautai iszsiskubino jieszkoti to 
padūkusio žmogaus.

Tas žmogžudis buvo atsisky
ręs nuo savo žmonos ir per ke
lis menesius jiedu atskirai gy
veno. Jis baisiai užpyko kai jo 
buvusi žmona jam nepavelino 
pamatyti jųdviejų du 
vaikucziu.

Policijos vyriausybe 
do insakyma visiems
jantams to padūkusio žmo
gaus jieszkoti ir visus automo- 
lius toje apylinkėje sustarbdyti. 
Kai du policijantai užtiko ir 
pasivijo Ernest Ingenito, jis 
ramiai pasidavė ir visai nesu- 
prieszino. •

Trys Pennsylvanijos Uni
versiteto Daktarai darado 
kaip žmones gali užsikriesti 
visokiomis ligomis per labai 
mažus gyvūnus, kurie ran
dasi žmogaus gerklėje ir jo

sake, kad musu krasztas neno
ri tokiu prasiszokeliu, kurie 
norėtu peržiureti ir pertikrin
ti visus szito kraszto nusista
tymus kaslink Užsienio reika-

Szitiedu didžiūnai viens ki
tam neužsileidžia ir sako kad 
Vaszingtone nėra gana vietos 
abiem.

seilese. Szitie Daktarai yra, 
isz kaires in deszine: Dakta
ras Paul Leberman, Dakta
ras Paul Francis Smith ir 
Daktaras Harvey Morton.

Asztuonkojis

Velniažuvis

mažu

iszlei- 
polici-

SEKRETORIUS 
ATSIKERTA

Achesonas Kibina
Senatorių Taft

TRIJŲ MILIJONU
ARMIJA

Paul Porter, isz oceana
rium, in Marineland, Flori
doje, parodo kaip reikia 
szita asztuonkoji ar velnia- 
žuvi perkelti isz vieno ciebe- 
rio in kita. Szitokie asztuon- 
kojai yra labai gražus pažiū
rėti, bet jau mes nenorėtume 
su tokiomis gražuolėmis bo- 
vintis.

BONN, VOKIETIJA. —
Trijų tautu, Amerikos, Angli
jos ir Prancūzijos augszta ka
ro komisija pranesza kad ji da
bar pertvarko visa Vokietijos 

viso daug Komunistu ar £ Buvęs Apsaugos Sekretorius J, 
munistu draugu. Ta policija j j v «
susidaro isz devynios deszimts rorrestal Buvo Kaw Kalenme 
szesziu tukstancziu pohcijan- J

Visa ta policija dabar bus tu Pirm Mirties; Komunistiszka 
trijų tautu valdoma ir Vokie- _ ee T Z 1 1 z ® "B •
XpXTtures jokios m' Vengrijos Valdžia Paleis Kar-

Iki dabar Amerika, Anglija J • B • J - M y • 1
ir Prancūzija pavėlino patiems QlHOlU MlTlaSnCŪOYl IaQCI 
Vokiecziams rinktis ir valdy- '

jis Pasimirtu Kalėjime
komisija ta Vokiecziu policija'" *
tvarkys ir valdys. Szitaip da- krimtimo, tas redaktorius sa- 

' romą, kad visus Komunistus ir ko, Forrestal nusižudė.
Komunistu draugus butu gali
ma isz policijos sztabo iszvary- apie Forrestal mirti niekados 
ti.

TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos la-
Laivynas pilnu ir tikru.žinių kiniai nuszovc Sovietu Rusijos “Jet” ero-

Du Amerikos B-29
bombnesziai buvo taip apszaudyti, kad jie-

nepranesze ir daug jo laiszku plana, virsz Korėjos.
ir rasztu sulaikė.

Kunigas Sheehy, buvęs Lai
vyno Kapelionas ir artimas du turėjo labai greitai nusileisti ant žemes.
Forrestal draugas, patvirtina 
kad jis szeszis sykius stengiesi 
Forrestal pamatyti ligoninėje 
priesz jo mirti, bet jam buvo 
kiekviena syki uždrausta.

WASHINGTON, D. C. — Valdžios sztabas užsigina, ir 
Dabar Vaszingtone iszkilo gin- sako kacĮ czįa nėra jokios tei- 
czai, intarimai ir užsiginimai Sybe3 get iszrodo kad valdžios ^isVO PTCiCZlGU 
kaslink buvusio Amerikos Ap- ir Laivyno sztabas turės dau- . &
saugos Sekretoriaus, ligos ir giau daryti negu tik užsiginti, UI Valanda.
"ai leidžiamas žurnalas Xipsn^pasirodyTj“ VICM klaida; jis mislinO kad jis jaU per- 
“American Mercury” savo fcutu Jokios tiesos, jeigu tas skersai Yalu Upe ii* UŽ tai jlS pa
pilamame numeryje turės straipsnis butu tik isz pirszto
straipsni apie to Sekretoriaus iszcziuiptas> redaktoriaus pra- Šilko S3VO CrOplaiia padaOgCSC kai AmeiT- 
J. Forrestal liga ir mirti. simanytas, tai jis labai greitai

Szito naujai leidžiamo žur- butu suaresztuuotas. 
nalo redaktorius, Bradford 
Huie raszo, (ir valdžios szta
bas labai piktai užsigina) kad 
Forrestal buvo kaip kalėjime, 
toje ligoninėje. Tarp kitu in- 
tarimu, szitas redaktorius sa
ko kad jis gerai žino ir gali pri- 
parodyti kad:

Kapitonas George N. Raines 
Laivyno Gydytojas, net sze
szis sykius neleido buvusiam 
Sekretoriui pasiszneketi ir pa
matyti Kataliką Kunigą, Mau
rice S. Sheehy, isz Kataliku 
Universiteto. Forrestal yra bu- ty, nes jo sveikata visai prasta 
ves Katalikas bet paskui pa- ir Komunistai benori kad tas 
mete tikėjimą, bet kai jis nu- Kardinolas pasimirtu kaleji- 
važiavo in ligonine jis parei- me. Jeigu Kardinolas Mind- barbuoti tvirtoves apie dvylika tu nauju 
kalavo kad jis butu užraszytas 
kaipo Katalikas.

Jo brolis kelis sykius sten
giesi ji permainyti in kita ligo
nine kur jis butu galejes pama-

BUVĘS APSAUGOS
SEKRETORIUS

BUVO KALINYS
Amerikos lakūnai buvo ka tik paleidę 

szimta keturios 
Yalu tiltu, kai 
nas pasirodė ir

deszimts tonu bombų ant 
tas Sovietu greitas eropla- 
pradejo szaudyti. Jis va- 

negu szeszis szimtus myliu
Bet Sovietas lakūnas padare

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos vyriausybe sako kad 
jau dabar eina derybos ir pa
sitarimai sutverti Amerikoje 
armija isz trijų milijonu ir 
dvieju szimtu tukstancziu ka
reiviu, isz kuriu vaiske nuola
tos butu nemažiau kaip du mi
lijonai ir keturiu szimtai tuks
tancziu kareiviu ir karininku. 
Kiti kareiviai butu iszlavinti 
ir prirengti, bet nebutu vaiske, 
bet butu pasirenge tuojaus 
stoti in karo lauka.

Szitokie budai, planai pa- 
aiszkejo isz Generolo Omar
Bradley kalbos in laikraszti- planas, vienas isz greicziausiu, tyti Kunigą. Bet Laivyno szta- 
ninkus, kuriems jis pasakė nukilto ties vieszkelio ir in bas jam to nepavelino!
kad augszti Armijos karinin- niaža prūdą, apie penkios my- James Forrestal buvo szniei- 
kai dabar derinasi ir tariasi su

GREITAS EROPLA
NAS NUKRITO ISZ

PADANGIŲ

FORT DIX, NEW JERSEY 
—Lakūnas ir jo pagelbininkas 
buvo sužeisti kai jųdviejų ero-

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Sekretorius Dean _______  .. ___
Achesonas, per prakalbas, ku- valdininkais kaip tinkamai pa- 
rias jis pasakė juodukems mo- skirstyti karo fabriku darbi- 
terims, stengiesi atsikirsti ninkus ir kareivius. I

kiecziai ji vijosi. Jis, pasukdamas savo
----------------- - ta greita “Jet” eroplana, patapo stacziai

PALEIS KARDINOLA |)o AmerikieC!i„ karal)iml

MĮNDSZENTY Amerikos Marinai kareiviai užėmė Ha- 

Nenori Kad Jis Pasi- garu miestą, kuris buvo be jokios apsaugos.
mirtų Kalėjime Amerikos lakūnai sako kad Sovietu Ru- 

“Jet” eroplanai yra daug ge- 
■va 1 • • • • • ♦ •
. .. resni ir greitesni negu musu naujausi ir

VIENNA, VENGRIJA. — SIJOS greiti.
Komunistiszka Vengrijos 
džia rengiasi paleisti isz kalėj i- -
mo Kardinola Josef Mindszen- greicziaUSl eroplanai.

szenty pasimirtu kalėjime, tai
Vengrijos Katalikai tuoj aus

James Forrestal buvo szniei- 1lios nuo McGuire Airforce Mamas ir visaip niekinamas,
lauko. į kad jo vieta galėtu užimti

Sužeistieji yra Leitenantas Louis Johnson. Pirkie U. S. Bonus Sziandienl
(Tasa Ant 4 Puslapio) Isz to susirūpinimo ir susi- —----*--------

į

Kai Amerikos bombnesziai iszskrido bom-

Sovietu Rusijos “Jet” eroplanu užsipuolė 
paskelbtu ji muczeinmku. o anj mi!SĮ! Jakunu. Musu lakūnai sako kad 
kaip tik to Komunistai nenori 
ir bijosi, vienas Kataliku va tie Sovietai eroplanai yra daug greitesni 
das sako kad Kardinolas . ,
Mįndszenty labai serga ir kad IiegU mUSU gCliailSi, bet Kad Sovietu 13“ 
fcevoik nėra vilties kad jis pa-

lakūnai nuszove apie penkis tuos greitus 
iSovietu Rusijos eroplanus..
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Kas Girdėt
Per dvideszimts penkis me

tus Szvento Kazimiero Aidai 
maine nekarta savo iszvaizda. 
ir turinio kieki. Dabartini for
matą pasirinko 1939 metais.

keliu valstijų, kur kareiviai 
vaiske negali balsuoti. Karei
viai yra tokie piliecziai, ir dar 
gal geresni negu tie kurie na
mie dirba ir tupi. Pennsylvani- 
jos valstija turėtu labai greitai 
ta instatyma iszmesti. ir per
taisyti.

Laiszkai Isz Amerikos Važiuoja Namo

Nuo 1925 metu Szvento Ka
zimiero Aidai pasiskyrė sau už 
obalsi: “Budėti, kad iszangin- 

tu Lietuvius dorais, pavyzdin
gais žmonėmis?’

Demokratu Partija užsimo
kėjo visa szimta tukstaneziu 
doleriu, kad Prezidentas Tru
manas galėtu kalbėti per radi
ją priesz Rinkimus. Trumanas 
visus ragino eiti ir balsuoti del 
saves, del savo ateities, del Do- 
mokratu Partijos.” Demokra
tai dabar abejoja ar ta. Truma- 
no kalba priesz Rinkimus buvo 
tiek pinigu verta.

Matyti kad New York mies
to ir valstijos žmones per szi- 
tus rinkimus nepaisė nei par
tijos nei politikierių, nes jie 
per rinkimus iszrinko Dewey, 
Republikona už Gubernatorių; 
Lehmana, Demokrata už Sena
torių.; ir Impelitteri, bepartisz- 
ka kandidata už savo miesto♦
May orą.

Alus taip pabrango kad da
bar saliunuose stiklas alaus 
kasztuoja penkiolika centu.

Sztorninkai sako kad kai 
vyras ateina nusipirkti skry
bėlė, jis in tris ar penkias mi- 
nutas nusiperka ir sau iszeina; 
but kai jo žmona su juo ateina 
in sztora jam skrybėlė nupirk
ti tai ima gera pusvalandi.

Clevelande, William J. Day 
nesutiko savo divorsuotai žmo
nai sumokėti dvylika tukstan- 
cziu ir viena szimta doleriu, 
kuriu ji reikalavo už ta persi
skyrimą, divorsa. Jis teisėjui 
pasakė kad jis del dvieju geru 
priežascziu nesutinka mokėti 
ir nemokės: 1— Jo buvusi žmo
na, J ievute, lauke net dvide
szimts penkis metus po divor- 
so kol ji tu pinigu pareikalavo; 
2—per tuos dvideszimts pen
kis metus ji buvo ženota su sze- 
sziais kitais vyrais.

In Dallas, Texas, H i rabi S. 
Johnson, dvideszimts vieno 
meto amžiaus buvęs Marinas, 
kareivis, norėjo stoti vėl in 
vaiska in Marinus, -bet jam bu
vo pasakyta kad Marinu szta- 
bas dabar nepriima ženotu vy
ru. Jis su savo gražia, juodbru
ve žmona pasisznekejo ir nu
tarė gauti divorsa, stoti in 
vaiska ir paskui vėl su savo 
divorsuota žmona apsiženyti. 
Taip ir padare, kai jiedu gavo 
savo divorsa, jiedu nusiskubi
no in Marinu Sztabo ofisus, ir 
jis pareikalavo kad jis butu 
priimtas atgal iri Marinus, nes 
jis dabar neženotas. Jam tenai 
pasakė kad jau trys menesiai 
kai Mariniai priima ženotus 
vyrus. Tai jis stojo in vaiska 
ir paskui dar greieziau nusi
skubino vėl apsiženyti su savo 
divorsuota žmona.

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.

Martinsburg mieste, West 
Virginia, Harland ir Bessie 
Greenfield gavo divorsa. Jiedu 
buvo ženoti trisdeszimts pen
kis metus ir turi septyniolika 
vaiku.

“Pagoniszkos Dainos”

Trys jauni vaikai buvo su- 
aresztuoti už tai kad jie ne- 
sziojosi karabinus be laiszniu, 
be pavelinimo. Teisėjas Harry 
Howlett, Monticello mieste, 
New York,, nuteisė visus tris 
po $15.50. Bet paskui pasižiū
rėjęs in kalendorių, 
mijo kad tai buvo 
deszimta diena, 
tada dar prie tos 
dėjo kad visi trys
visa meta turi eiti kas sanvai- 
te in Bažnyczia.

Viltis Dangaus! Peklos 
grūmojimai!

Bent szia teisybe asz žinau 
tikrai...

Mus laikas trumpas .. .visakit 
melai!

Iszsproges žiedas žūsta 
amžinai!

jis pate- 
Spalio div- 

nedele. Jis 
baudos pri- 
vaikai per

Juk keista, kad isz tiek draugu 
> kurie

Pirm mus’ in tamsumynus 
nužengė, 

Nei vienas neateina pasakyt, 
Kur dalgis Giltines juos 

nukaute.

Augszcziausio Teismo Tei
sėjas, Fred Vinson greicziausia 
užims Achesono vieta kaipo 
Amerikos Sekretorius. Kaip 
tik už tai jis buvo paskirtas va
žiuoti in Maskva, 1948 metuo
se, nors paskui Trumanas pa
keitė planus ir Vinson nevažia
vo in Maskva.

Dievoti ir kilnus insakymai, 
Kurie, pakilę,, dege kaipo 

Pranaszai...
Tai tiktai pasakos senu žmonių
Kurios pražus su Mudviem 

amžinai..

Pennsylvanija yra viena isz

-k 
k
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Iszleidau siela in 
NEMATOMA, 

Ano gyvenimo nors litera 
Pažint. Veikiai sugryžo, 

tardama, 
Asz Pats taisausi Dangų...

Pragarai
Dangus, tik reginys iszpildytu 
Geismu; Pekla,... szeszelis 

degancziu
Aistru tamsybėse, kur, 

neseniai
Atbudę, vėl užmigsim tarp 

miglu.

Pirkie (J. S. Bonus

NEW YORK. — Szia san- : 
vaite mes ve] vartojame laisz- 
kus kurie mums buvo pasiusti.

I Gaila, kad neturime vietos ki- 
1 tiems, be szie parodys kaip vy- 
1 ra i ir moterys szioje szalyje pa- 
! deda platinti teisybe apie 
Amerika, ir kaip atitaisyti So
vietu iszkraipymus.

Czia vartojame vertima isz 
Rusu kalbos, laiszka. parasze 
Amerikietis, kuris gyvena Los 
Angeles, Californijoj, savo gi
minėms Prancūzijoj. Parodo 
kaip Amerikos žmones -žiuri in 
karo galimybe.

“Szios szalies žmones yra. 
skirtingi nuo visu kitu žmo
nių, kuriuos asz pažinau. 
Kiek asz juos suprantu, jie 
nemėgsta militarines tarny
bos.- Jie ne-arogantiszki savo 
manderuose ir nemėgsta 
duoti insakymus. Savo szir- 
dyse jie nekenezia karo, bet 
jie myli gyvenimą visose sa
vo apreiszkimuose. Jie pa
tenkinti savo užsiėmimais, 
savo darbais. Asz buvau nu
stebintas pamatęs kaip gi
liai instriges in sanžine yra 
Amerikiecziu patriotizmo 
(meile tėvynei) jausmas ir 
meile savo krasztui. Jie visi 
supranta: kaip USA, Ameri
ka, pasidarė viso pasaulio 
laisves ginėja.” z
Naujai atvykęs dažnai ir tik

rai atsiliepia apie visa ka. jis 
czia randa ir dažnai apie tai 
raszo savo szeimynai Užsieny
je. Czia yra pavyzdis vieno as- 
menio isz Detroito, kuris priesz 
dviejus menesius atvyko isz 
Italijos.

“Ir dabar, mielas drauge, 
asz turiu prisipažinti kad 
Komunistu propaganda. Ita
lijoje buvo visiszkai netei
singa nes ji iszkraipe teisybe 
apie Amerika. Jie man ten 
pasakė kad czionai žmones 
yra negeri ir kad jie jauezia 
kapitalizmo naszta, kuri ka
bo virsz darbininku gaivu 
kaip Damoklio kardas. Bet 
tai yra melaginga propagan
da nes jokiam kraszte pasau
li taip gerai negyvena, darbi
ninkai kaip ’’czionai.

“Bet kas mane daugiau
sia nustebino ir teisybes apie 
kuri asz esu labai ir tikrai 
yra kad Amerikos- žmones 
turi savyje Tikra demokrati
jos supratima. Kiekviena 
diena tas pasirodo: mokyk
lose, ulyczioje arba, kitur. 
Ta didele pagarba kuria 
Amerikos žmones parodo- 
demokratinems insteige- 
joms. ’ ’

Ir sztai laiszkas yra isz vie
no kuris czia gyvena ne du me
nesius bet keturiolika. Szis 
laiszkas irgi verstas isz Italu 
kalbos yra isz Rochester, N. Y.

“Jau keturiolika menesiu 
praėjo nuo mano atvykimo 
in szi szali. Isz pat pirmos 
dienos asz pamylau szi nauja, 
pasaului, kuris priglaudžia 
kiekviena ypacz tuos, kurie

myli laisve ir darba. Yra pui
ku stebėti visa tautu žmones 
visokiu raišiu, su vienu tiks
lu: proga pasidaryti ' gera 
gyvenimą. Galima matyti 
automobilius kurie yra dar
bininku nuosavybe ir yra la
bai sunku atskirti mokslin- 
czio nuo angliakasio, arba 
turtinga mergina nuo bied- 
nos. Visi lanko tas paezias 
mokslo instaigas ir negalima 
pastebėti dideliu skirtumu 
ju apsirengime ir laikyse
na. ’ ’

Ne visi musu laiszkai gauti 
nuo naujai atvykusiu. Sztai 
yra vienas, paraszytas Ukrai
na kalboj isz Wilmimngton, 
Delaware. Szis žmogus iszgy- 
veno Amerikoj 42 metus!

“ Asz esu užauginęs sze- 
szis vaikus (jis raszo drau
gui) ir visi jau risztekeje. 
Mes turim septynis anukus. 
Mes niekad esam buvo al
kani Amerikoje. Mes visada 
valgom mesa, iszskyrus pas- 
nykus. Dabar asz nedirbu. 
Esu senas ir gaunu pensija. 
Mes turim savo narna. Gau
nam pensija isz valdžios ir 
mum užtenka pragyvenimui 
ir ne esam naszta savo vai
kams. Mes einam in bažny
czia ir galime laisvai garbin
ti savo Dieva.”
Visi szie laiszkai yra puikus, 

inrodo ka Amerikiecziai sako 
savo szeimynai ir draugams 
Užsienyje. Norime užbaigti su 
laiszku, kuris buvo paraszytas 
pilieczio szalyje už Geležines 
Uždangos. Szis raszytojas dė
koja. savo Amerikos giminėms 
už maista, ir apibudina savo 
gyvenimą, kuris yra gana sun
kus.

‘ ‘ Mes pradedam d i rbt i 
ketvirta valanda ryte ir dir
bam per visa diena. Mes ne
galim insimaitinti isz savo 
daržo, kuris suteikia mums 
visa maista. Žmones bijosi 
kad pasaulinis karas iszsi- 
vystys isz Korėjos. Pergyve
no toki baisu kara nenorim 
pergyventi kito.”

Imperatorius Bao Dai, isz 
Indo Kinijos, sėda in eropla
na ir važiuoja sau namo. Jis 
kuri laika atostogavo in 
Nice, Prancūzijoje. Jam jau 
ne tokis malonus tas gryži- 
mas in savo kraszta, nes 
Viet Minh sukilėliai grasina 
jo valdžia nuversti ir ji isz- 
tremti ar nužudyti.

Tik Vakarais Ėjo
Meisteris Dratelis aplaike 

laiszka nog kupeziaus bet 
jokiu budu negalėjo josios

- perskaityt.
— Andriau — paszauke 

ant savo vyriausio gizeliaus 
eik szen, perskaityk man szi- 
ta laiszka.

Andrius vereze popiera in 
visas szalis, bet ir jisai ne 
galėjo perskaityt.

— O ka?
— Praszau pono meiste

rio, asz diena ne galiu skai
tyti, nes ėjau tik vakarais in 
mokslaine.

Už kiekviena laiszka “Com
mon Council for American Uni
ty” užmokėjo $5.00. Gal kiti 
skaitytojai turi panasziu laisz- 
ku, arba kopijas laiszko, kuri 
jie patys parasze in Užsieny 
arba kuri isz ten.gavo. Siuski
te in Common Council for 
American Unity, 20 West 40th 
Street, New York City.

Glt&c-te. tk& kujlti fvo-utl
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KATALOGAS
/

apie 
apie 
15c 

apie

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), 
talpinusi 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 ne-

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

muno. 58 puslapiu. 15e.
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 j 
Dūkto Pustymu, Peleniute iri 
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.

i No. 132 Trys istorijos apie 
j Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai-

1 kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 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.

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

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

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

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

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

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

No.
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

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

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 102 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Koletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 201 Istorija apie Amži- 
. na Žydą. Jo kelione po svietą 

ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

k n y g u t o

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

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

No. 180 Kvitu
draugystėms, del kasieriatis 
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 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tin 
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. • 
firSU Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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

Mahanoy City, Pa., - JJ, S. A.
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SENBERNIAI 
--------o-------

JONAS su Miku, taip sakant 
labai sutiko draugaut; kur 

tik vienas panorėjo pasisuki, 
tuoj kviete ir savoi dranga, nu 
vėl draugas nenorėdamas ap
leist savo dranga, su juom vi
suomet ir visur draugavo, taip 
kad neužilgo gimines ir vieti
niai juos praminė mergininkais 
nes jiedu tankiai mėgo but su 1 
merginomis ir su jomis tik jie 
užsiganėdino savo senbernisz- ’ 
kns jausmus. Mat jau, jeigu , 
vaikinas prisigyveno senber-! 
nyste ir da priesz save neturi : 
geru iszjieszkojimu, tai jis jei Į 
praleidžia arba gauna praleist 
kelinta, valandų su jaunomis 
merginomis, tampa toks links
mas kad net visiems savo pa- 
žinstamiems pasidžiaugia apie 
turėta savo gilinki, o jau siela 
jo uužsižavejus tik virpeja, nes 
jo mintyse liekasi ir pasilieka 
tas vaizdas, tie merginu žode
liai net keliata dienu kol iszdy- 
la pamaži arba suėjus kitas 
mergaites, kurios nesigaili 
jiems savo lengvai isztariamu 
žodžiu, pradildo buvusias lie
kanas, su tverdamos naujas 
svajones tiems musu seribernc- 
liams, kurie taip labai myli pa- 
simergaut, o vest ir pradėt gy-! 
venima tai ne taip labai, nes ir 
jie da kartais turi labai prota- 
viszkus iszrokavimus: tai krei
va, tai sziokia, tai tokia. Mat, 
sako Jie, kad ta ir ta už manes 
eitu, tai asz labai greitai ja. 
vesczia,, nes ji atrodo tokia 
meili, tokia lipszni, o jos tos 
akutes tai yra prakeiktai žave- 
janczios!

Tai mat koks ju iszrokavi
lnas: meili, lipszni, žavejan- 
czios akutes ir galas kas ji nė
ra tokia, kaip pradeda girtis, 
tai tik klausykis, nes iszvaro 
galas nuo galo kaip ta davatka 
visu szventu litanija, visa ant 
pomieties.

Nu, trauk juos galas; per
daug senbernius pajuokt ne
užsimoka, nes kaip jie pradeda 
koki žmogų pajuokt, tai ir galo 
nėra. Visa savo liuosa ir dirbti
ni laika ant to tik paaukauja, 
o vėl kas-ne-kas, o jau senber
nis tai moka pa juokt kiekviena 
žmogų sziame pasaulyje, kad ir 
kažin kaip tas žmogus geras 
butu. O asz niekad nenesziojes 
garbes vainiką ant savo galvos 
turiu vieszai sziek tiek susilai
kyt tampu bailiu! Bet senber
neliai jus teip greit nenudžiu- 
gite. Asz ant tiek daug, kad vi
sai sustojus raszyt, ncnusibaili- 
nu. O ne ir da syki ne, nes kas 
ne kas, o asz ai labai noriu pa
pasakot apie ta nakti, kuria 
tiedu senberniai krūmeliuose 
praleido. Ir kas man akyviau- 
sia, to raszyt visai nesibijau,

LIETUVISZKAS 

SAPNORIUS
Į 

ISy 283 Paveikslais J ,

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploorio ]! 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu į! 
planatu ir visokiu burtu. <! 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: \

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: <[

Tiktai,. . . $1.00 :j
Saule Publishing Co., !; 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. Jį

u net ir tu senberniu, 
kad mane, taip padarius, ap
kalbės ir' iszniekins visam pa
sauliui.

Buvo gražus Subatos vaka
ras ir asz isz to vakaro nesiste-

nesibija

Sei jus motorėliai,
Tai tikrai nebaika,
Virti namini valgi,

Mat, reike ji gerai mokėti 
pagaminti, 

Kad kožnam gardžiai.
intikti, 

Ir pajiegas žmogui priduotu.
Panasziąi ir laikraszti toki 

reikia raszyti, 
Kad visiems patiktu smagiai 

skaityti, 
O ne bile szlamszta iszduoti, 

Isz kurio žmones negali 
pasinaudoti.

Taigi szirdeles,
Ar tieji vadinami laikraszcziai, 

Atnesza kokia nauda del 
Lietuviu1?

O ypatingai toki, 
Kokius jum priverstinai, 

Inbruka in rankas, 
Po kausima prakeikimo, 

Kiti vela žada jums laisve ir 
progresą.

O ar atnesze jums kokia 
nauda ?

Vai atnesze, tikyba isz 
kvailiu iszlupo, 

Protą su proletarizmu, 
Del keliu jau susuko, 
Sziandien jau pradeda 

susiprasti,
Kad likos apgauti, 

Tieji musu apszviestunai,
Tai tikri fuszeriai, 

Kursiniai ir klasiniai, 
Mokydamiesi tiktai latravo, 

Už tai atstauka gavo, 
Amerike dideliais galvocziais 

pastojo, 
Savo mokslam a iszrodo.

Vis tai biznis ir del pinigu, 
Atsirado czionais visokiu 

nieksziu, 
Visokius 'praneszimus rengia, 

Kiek tik katras instengia, 
Raganiai ir visoki szpieliai, 

Izsginti isz mokykliu, 
Komunistai, Bolszevikai ir 

, agentai,
Pleszdami nuo musu Lietuviu 

gerai!

Pas Ji Kitaip
Petras—Mano paežiui va

kar in mane mete puoduką 
su karszta arbata! Ar tai
Jonai kada taip atsitiko?

Jonas—Niekados broliuk! 
Pas mus geiame tik kava!

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15<J ::

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

biu, nes vasaros vakarai visi 
yra gražus, jeigu tik nelyja. 
Jonas su Miku saulei da. nenu
sileidus iszkeliavo in miesteli, 
kuris buvo kaimynystėje su 
daugel ežia, gimusiu Lietuvai- 
cziu. Priežastis iszkeliavimo 
buvo, kad tam. miestelyj buvo 
Lietuviszkas pramogos vaka
ras, szokiai. O jau senberniui 
pasiszokt su szesziolikine, kad 
ir su kreiva nosia ji 'butu, tai 
jaueziasi geriau negu davat
kai kasdien bažnyczion nueit ir 
po tam da su kunigėliu pasi
kalbėt. Davatka džiaugiasi su 
savo tokiu, giliuku, kad net ir 
poteriaudama Dieva užmirsz- 
ta, o jo vietoj pradeda garbint 
savo gilinki. Taip daro ir sen
bernis; jis dirbdamas užmirsz- 
ta savo darba, tik szypsa ant 
veido pasirodo ir žiuri susto
jęs in darbo kambario koki 
kampa, žavisavo suvargusia, 
duszia ir net kampo szeszeliais. 
Na, o kaip pradeda ąjrgt tokia 
liga, jis pasilieka tankiai ir be 
darbo vietos, nes tai visai ne
stebėtina, kadangi tampa visai 
prastas darbininkas, o darbda
ves juk gali da gaut pilnai svei
ku darbininku.

Svetainėje tik dairosi aplink 
net kiekviena kampa akimis 
gerai perkrato, kad tik nusi
žiurę jus kuriame gražesne lie
tuvaite sėdi, o nužiūrėjus, kad 
kaip nors gavus pasiszokt, juk 
kiekvienam yra garbe su gra
žiausia mergina pasiszokt. Ar 
nors vienas ta užginezys, isz 
nemokaneziu szokt ? Žinoma 
visko galima pasitikėt, bet ne 
isz tokiu, kurie gali szokt vi
sus laikinos mados szokius ir 
da net pridėt už tuos . sziurpu- 
liszkus drebėjimus, kurie taip 
yra. madoje tarpe musu, taip 
vadinamu geresniu szokeju. 
Juk jiems yra liauni vainikas 
didžiausis tarpe draugu pasi
didžiavimas ir, po szimts pyp
kių, kas ne?

Jonas su Miku turėjo gera 
vakara, nes iszti'kruju jiedu 
labai linksmai laika praleido; 
pasiszoko su gražiomis mergai
tėmis, kad net gailėjosi szokiu 
galui prisiartinus svetaine ap
leist, su savo draugėmis szoki- 
kemis persiskirt. Mat, jie susi
pažino su dviem szeszioliki- 
nem, kurios nesigailėjo savo 
žavejaneziu akucziu ir patai
kau janeziu žodeliu tiems musu 
sen'berneliams. O senberneliai, 
lyg kad bites meduje inklimpe, 
neturėjo ant tiek spėkų, kad 
pasiliuosavus. Už tai ir susita
rė merginas nors iki priemenes 
duriu palydėt. Kaip tarė, ir pa
dare. Pasisakė savo draugams, 
kurie sykiu su jais buvo atva
žiavę, kad jie palydesia mergi
nas ir, kad ju palaukt nors ko
kia puse valandos. Automobi- 
liaus savininkas sutiko puse 
valandos laukt, bet ne dau
ginus, grasindamas, kad jeigu 
ilginus užtruksit, tai mes jus. 
paliksime ežia, ant visos nak
ties.

Senberneliai gave puse va
landos, mane kad jiems bus už
tektinai laiko palydėjimui 
merginu, bet isz mano puses, 
kaip matysite, skaudžiai apsi
riko, nors jie ir gyrėsi, kad 
jiems buvo da gerinus, nes ne- 
reikejo užsimoket automobilio 
savininkui už atvežimą, in szo
kius, nes, kaip juos paliko sve
timam mieste ant visos nakties 
klaidžiot dievai žino kur, tai 
jis savo paties noru atsisakė 
nuo užmokesties. Tada jie 
linksmi palydėjo merginas ii’ 
prie ju duriu pasiliko net va-
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Žiemos Rytas
Vaikui Garbe

Neregeti auszros! Taip prailgo 
naktis!

Daužo vejas in langus baisiai;
Bet nenori jau miego pabudus 

akis,
Nors negreit užtekės 

spinduliai.
Ilgos naktys žiemos; argi 

laukti dienos?
Laikas kelti szeimyna isz 

miego.
Musu žirgai jauni: sziaurio 

vėjo neatbos
Pasilaigys ant žvilganezio 

sniego.
Kur gi žygis pirmasis? Be 

Dievo darbai
Neatnesz, ko taip trokszta 

žmogus;
Kas per sanvaite nori 

darbuotis gerai,
Tas pirmiausiai bažnyczioj e 

bus.
Pasimelsim.karsztai, kad mus 

sergėtu Dievas
Nuo nelaimiu , nuo audru, 

szalnu;
Kad turėtu Apveizdoje 

pasėlius, pievas,
Juos apsaugotu nuo kirminu;
Kad deretu javai, juos nekirstu 

ledai,
Kad kaimynai nebutu pirkti,
Kad vienybėj ’ gyventu 

szeimynos vaikai,
Kad mylėtus, kaip broliai visi.
O paskui iszsiskirste, nelaukė 

dienos,
Sau kiekvienas in savaja szali,
Eisim dirbti ir vargt del 

bendrosios naudos,
Kaip kas moka, numano ir gali.

landai laiko! Mat jiems buvo 
taip meilu su toms mergaitėms 
sznekucziuojant, kad laikas 
zvembte. Galu gale atsisveiki
nę skubinosi automobilio link 
ir prisiartinę prie tos vietos, 
kur jis buvo paliktas, jau jo 
nerado.

Kur dabar dėtis? Miestas 
mažiukas, visi žmones sumigę, 
kad net du vieszbucziai, kurie 
jame buvo, ir tie buvo uždaryti 
ir ne insileido .žmonių, kurie 
iki dvyliktos naktyje ne užsi
sakė kambariu. Kad ir maža
me mieste, jo viduryje negali
ma. but, nes guikuotas dede už-, 
tiks ir gali net iki szaltosios 
nusivest, o jau szaltojoj naktis 
praleist, tai ne kas per giszef- 
tas. Draugai dažinoje isz ju pa
sijuoks. Viską taip gerai ap- 
svarsezius, susitarė traukt in 
miesto paszali.

Tszeje isz miesto pasirinko 
sau gražius, nedidelius krūme
lius ir ju viduri paeje iszsirin- 
ko sau gražia, ant minksztos. 
žemes vieta, pasilsiu! ir pralei
dimui tamsios nakties ilgu va-’ 
landų. Jiems prasnudus kelia
ta valandų, netoli ju pradėjo 
girdėtis gaidžio balsas, kurs 
visztinyczioj 'būdamas pradėjo 
giedot savo rytine giesme. Nu
gi kas ežia dabar dedasi ? Jie
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Asztuoniu metu, John Mc
Dermott negreitai pamirsz 
s z i t a pasivaikszcziojima. 
Prezidentas Trumanas iszli- 
po isz savo automobiliaus 
anksti isz ryto ir ėjo pasi- 
vaikszczioti. Jis susitiko su 
szituo jaunu berniuku ir jo 
tėvu. Prezidentas draugisz- 
kai pasisveikino su juo ir su 
jo tėvu ir paskui pasikvietu 
sūneli ir tęva su juo eiti pa- 

iszejo isz miesto, kad nuo žmo
nių akiu pasikavojus, o czia vi
sai netoli gaidžiai gieda? Pra
sitrynę akis ir klausosi kas 
czia. dabar toliaus atsitiks! 
Pradėjo neužilgo szvist, nauja 
diena, brekszt ir sztai krūme
liuose szviesiaus ir szviesiaus 
darėsi. Žiuri Jonas su Miku, 
kad jie visai netoli nuo viszti- 
ninko arba teisingiaus, tik gu
li ant moeziutes žemeles, o už 
visztininko da areziaus randa
si vieno gyveninio stubele. Tai 
vis da niekis, bet staiga atsira
do užpakalines durys ir per 
jas iszeina moterele su maisze- 
.liu grudų visztoms palesini, 
kaip staiga, ja pasitinka didelis 
szuva, in visas puses savo vuo- 
dega kraipydamas. Nu dabar 
musu senberneliai 'be jokios.I 
szypsos ant veido, pabūgo, net 
ju.suszale kinkos drėbėt pra
dėjo! Szuva didelis, Dieve 
gink, kad užuodęs juos užpuls, 
tai sveiku kelinu nevienam ■ 
neliks. Abudu prigulė prie že
mes, savo galvas kietai prigu
lė prie žemes, ir susitraukė in 
kamuolį lanke, kada ta. mote
ris pabaigs savo darba, pale
sins visztas ir sugryž atgal in 
stuba.

Ant ju didelio giliuko vis
kas laimingai praėjo. Moteris 
ne tik sugryžo in stuba, bet ir 
savo szuni vidun insileido. Da
bar senberniu szirdys net leng
viau pradėjo plakt ir net ju lai
bos kinkeies drėbėje sustojo. 
Atsikėlė abudu, apsiszluoste 
žemeles nuo savo drabužiu, 
sziek-tiek apgloste raukszles 
drabužiuose ir leidosi stoties 
link, kad pasigavus pinnutini 
ryto truki in savo ‘brangius na
melius. Netruko sulipo in truki 
atsisėdo ant minksztos sėdynės 
iiz patogumo net keliata kartu 
atsiduso ir net norėjo atsilosze 
užsnūst, bet ir czia sutiko keb
lumą. Ant pat briaunos juk 
galvos negalima padėt, tai Jo
nas savo galva uždėjo ant Mi
ko pecziu, o Mikas savo galva 
ant Jono galvos ir taip jie susi
raitė prabaige snaust likusrke- 
liones laika, iki konduktotius 
pasakė miestelio stoti.

Ant rytojaus sueje juokiasi 

sivaikszczioti.
Užpakalyje matyti Prezi

dento Trumano sargai, ku
rie niekados nepalieka Pre
zidentą Trumana viena, bet 
su juo eina visur. Czia maty
ti tik du, bet tikrumoje net 
szeszi sargai eina sykiu su 
Prezidentu; du pryszakyje, 
du užpakalyje ir du biski to
liau isz abieju szonu uly- 
czios.

apie tsa mergaites, bet labiau
sia apie ta nakti, kuria taip ne
patogiai krūmeliuose praleido 
ir tai taip džiaugėsi tik tarpe 
saves. Bot man netyczia teko ta 
visa sužinot. GALAS.

KRISTIJONAS ::
:: DUONELATIS

JAU szimtgs septynios de- 
szimts metu praėjo nuo Kris

tijono Duonelaiczio mirties. Ne 
pro szali prisiminti jo darbus 
ir nuveikimus nors trumpame 
straipsnyje.

Kristijonas Duonelaitis yra 
pirmas garsus Lietuvos dai
nius, poetą, kuris buvo pravė
ręs Lietuviu tautai duris in pa
saulio literatūra. Jis savo rasz- 
tus rasze, mums tas literatūros 
duris pravėrė, kada Lietuviu 
Literatūra neturėjo savo pa- 
proeziu ar savo mieros, kada 
reikėjo laužyti pirmuosius le
dus, ryžtantis Lietuviu kalba 
paraszyti dailiosios literatūros 
veikalą.

Kristijonas Duonelaitis yra 
Mažosios Lietuvos sūnūs, ge
rai pažines savo tautiecziu var
gingo gyvenimo sanlygas ir 
vargus. Būdamas klebonu, jis 
randa dar daugiau progos susi
artinti su būriais ir inžvelgti 
viena kita ju budo bruožą.

Gabus, nemaža vargo matos 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

ir namuose, ir mokykloje, ji3 
negali tylomis praeiti pro dar
bininką žmogų, iszstatyta sun
kiam mėginimui. Negalėdamas 
palengvinti darbo žmogui bui
ties, nors raszytu žodžiu ryžta
si paskelbti jo esamaja padėti, 
duodamas savo tautiecziąms 
visa pluoszta sveiku patarimu.

Kristijonui Duonelaicziui 
ypatinga rūpėjo, kad Mažosios 
Lietuvos Lietuviai neisztaute- 
tu, pasiduodami Vokiecziu in
takai. Tuo tikslu jis pabara 
szituos, kurie vaikosi svetimu 
madų ir paproeziu.

Toliau Kristijonas Duonelai
tis pabrėžia ypatinga Lietuviu 
žyme... darbsztuma. Szituo 
atveju dainius Duonelaitis vei
kia tautini darba, ragindamas 
pralenkti “Vokiszkas mote- 
riszkes: ’ ’
Moters! Jus Lietuvninkes, ar 

jau nesigėdit, 
ar nesigėdit, kad jums Vokisz- 

kos motėriszkes 
su dailiais darbais ant lauko, 

geda padaro?
O kas bus, kad cziesas verpt ir 

aust prisiartins,
O lineliai jus ant lauko bus 

palikti?
Ak, kur dingot jus, barzdotos 

musu gadynes, 
kaip Lietuvninkes dar Vokisz- 

kai nesirede 
ir dar Vokiszkus žodžius isz- 

tart negalėjo.
O sztai, dar negana, kad Vo- 

kiszkai dabinėjas;
bet jau ir Prancuziszkai kalbėt 

prasimanė. \ 
Taipgi bežaunydamos ir darbo 

savo pamirszta.
Duonelaitis teipgi atkreipia 

dėmėsi in dorovini žmonijos 
gyvenimą. Jis pastebi, kad 
žmones inprato “vogti, klas- 
tuoti, iszpleszti ir su gvoltu 
pasisavinti, szelmystes prama
nyti, kekszauti ir Dievą panie
kinti. ’ ’ Szitaip besielgdami 
Lietuviai ne tik prilygsta Vo- 
kiecziams, bet dargi juos pra
lenkia. Piktai subaręs, (Lietu
viszkas tūlas smirdas irgi be
dievis) Kristijonas Duonelaitis 
savo pastaba baigia nepapras
tai szvelniu praszymu:
Ak, Lietuvninkai, szirdingai 

mano broliai!
Ben nesilyginkim akliems szio 

svieto bedieviams 
ir n’athokim, kad in mus žiū

rėdami bloznai 
szypsos ir, glupus stukiu pra

manydami, juokias.
Tokiu budu dainiaus Duone

laiczio prigimti gabumai, su- 
riszti su intemptu darbu atne
sze puikiu vaisiu; dar ir szian
dien mes susidėjome skaitome 
ir mokinamies jo “METUS,” 
stebedamiesi to dainiaus jiego- 
mis, sva jonėmis ir sveiku pro
tu.
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Žinios Vietines “Dekavones Diena — Thanksgiving Day”

— Seredoj pripuola iSzven- 
tos Cecilijos. Taipgi ta. diena 
1851 metuose gimė pirmasis 
Lietuvos auszrininkas Dakta
ras Jonas Basanaviczius.

—- Petnyczioj, Lapkriczio 
(Nov.) 24-ta diena, 5 valandai 
ryte, iszvažiuos in Philadel
phia, Pa,, 41 vyrukai, kurie li
kos paszaukti del kariszko 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus tu kurie apleis isz:

Mahanoy City: George Long 
George, Zimmerman, Ceylon 
Richelderfer, Ivor Techentin, 
Wm. Wahalec, Vincent Kula-j 
kowski, Charles Snyder, Geo. 
Peel, Yale Shanfield, Charles 
Elliott.

New Boston: Joseph Maletz.
Morea: Joseph Backo, Eu

gene McElheimy.
Frackville: Stephen Dura, 

Dennis Daniels, Constantineį 
Jansson, Kenneth Watkins, 
Wm. Wagner, Julius Dougert, 
Charles Koncsler.

G ir ard vili e: J olm 
Robert Urban, John 
Francis Pikitus.

Va'bolis,
Dolan,

ShearnAshland: Lawrence
Charles Schreffler, Robert Mc
Cormick, James Monaghan, 
Joe Litchko.

Gordon: Richard Troy.
Locust Dale: Glenn Kessler.
Shenandoah: Jos. Bloschock.

. Ringtown: Frederick Reich
wein.

New Philadelphia: John 
Rinda, George Belccanech.

Middleport: Jos. Labie, Ar
thur Valentine, John Jones, 
Paul Susarchick.
- Cumbola: James Carrigan, 
Edward Krull.

— Ketverge Szvento Kle
menso. Ir ta diena 1339 metuo
se Didysis Lietuvos Kunigą ik- 
sztis Keistutis pravarė nuo 
sosto Jaunuti.

st Ketverge pripuola Ame
rikos Szvente “Padekavones 
— Thanksgiving Diena.” Vi
sos’ mokyklos bus uždarytos 
Ketverge ir Pctnyczioje. Ka
syklos nedirbs. Bankai ir pacz- 
tas bus uždarytos.

— Adventai prasidės Ne
delioj, Gruodžio (Dec.) 3-czia 
diena.

— Petnyczioj Szvento Jo
no nuo Kryžiaus. Ir ta diena 

.1864 metuose mirė Lietuvos ra
ižytojas Simonas Daukantas, 
kuris yra palikes mums daug 
isz Lietuviu ir Lietuvos parei- 
ties.

— Puldama, tropais žemyn 
savo namuose, ir likos pavo
jingai sužeista Ketverge vaka
rą, sena gyventoja, Marijona 
Simonaitiene, nuo 333 E. Pine 
uly., numirė Petnyczioj apie 
asztunta valanda ryte. Velione 
gimus Lietuvoje, ir atvyko in 
Amerika, apsigyvendama Ma- 
hanojuje. Paliko savo vyra 
Mykolą. Laidotuves invyko 
Panedelyje, su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje ir palai
dotą in parapijos kapines. Gra 
borius L. Traskauskas laidojo.

— Nedelioj apie 2:30 va
landa ryte, automobilius pri
gulintis prie J. Brown isz mies
to užsidegė, ugnagesiai greitai 
užgesino liepsna.

Kingston, Pa. — Mykolas 
Degutis, nuo 62*4 Penn uly.,

Stovėti ant sargybos ir 
sergėti savo nuosavybes ir 
mums Dievo duotas malones 
yra mums sziandien tokia 
pati pareiga, kaip ir buvo 
tiems pirmiesiems musu 
pirmtakunams, kurie mums 
szi kraszta iszkovojo.

Mes, Amerikoje turime už 

mirė Lapkriczio 12-ta diena,1 natoriaus S. Lucas ir Chicagos 
Ginies Lietuvoje. Atvyko in buvęs miesto Majoro Kelly. 
Amerika 1900 metuose ir apsi-; Teismas visus laiszkus priėmė
gyveno Kingstone. Buvo ang
liakasis per daugelis metu. Pa
liko paezia Katre ir seseri Li- 
szauskiene. Likos palaidotas 
Lapkr. 15-ta diena su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Marijos bažny
czioje ir palaidota in parapijos 
kapines.

Cokeburg, Pa. — Spalio 28 
diena 1950 m., mirė senas gy
ventojas, a.a. Vincentas Butau
tas, Mercy Ligonbute, Pitts- 
burghe. Laidotuves invyko 
Spalio 31-ma diena, su apiego
mis Szvento Luko bažnyczioje, 
ir palaidotas in parapijos ka
pines Bentleyville. Paliko di
deliame nuliudime savo pa- 
czia, Pranciszka; sunu Joną isz 
Detroit, Mich., dvi dukterys: 
Kristina Nowc, isz Detroit ir 
Amelia, namie, taipgi keletą 
anuku ir anūkes, ir broli Anta
ną, Lietuvoje. A. a. Vincentas 
Butautas gimęs Lietuvoje, 
Rugpiuczio 15-ta, 1888 metuo
se ir turėjo 62 metu amžiaus. 
Atvyko in Amerika 1908 m., ir 
apsigyveno Cokeburge. Buvo 
angliakasis, per daugelis metu, 
o paskutini karta dirbo del 
Bethlehem Steel kompanijos. 
Prigulėjo prie Loyal Order of 
Moose Nr. 1625 draugijos. A. a. 
Vincentas buvo žmogus mic- 
laus budo per ka. turėjo dauge
li prieteliu ir buvo guodotas 
per visus kurie ji pažinojo. Ve
lionis buvo “Saules” skaityto
jas per daugelis metu. Amžina 
Atilsi!

Valandų su vir-

Chicago, Ill. — Lapkr. Nov. 
14-ta diena, mieštoje naujojo 
paczto patalpose, Nr. 905 kam
baryje, invyko “V. Andriulio 
bylos pabaiga.” Savo posėdi 
teismas pradėjo deszimts va
landa ryta,
szum laiko kaltinamojo advo
kate teikė teisėjui laiszkus, 
kuriuose V. Andriulis buvo gi
riamas kaip veikėjas. Visi 
laiszkai buvo nuo Raudonojo 
Kryžiaus draugijos; ju tarpe 
buvo laiszkas nuo buvusio Se-

labai daug ka dekavoti, bū
ti dėkingi! Bet mes teipgi tu
rime būti atsargus, kad tie 
kurie mums pavydi musu tu 
maloniu isz musu neiszplesz- 
tu, kad szi laisves kraszta 
nepavergtu. Už tai musu ka
reiviai dabar tolimuose 
krasztuose kariauja, kad ap-

‘compa-
Teismas 

sutiko, 
pateikė

be pasiprieszinimo ir užrasze 
rekordavo. V. Andriulio advo
kate, paėmusi “Draugo” dien- 
raszti, prasze kad teismas 
“Vilnies” straipsniu verti
muose . žodi ‘1 Comrade’ ’ pa
keistu in “friend,” nes esą 
‘ ‘ draugas ’ ’ reiszkia ‘ ‘ friend, ’ ’ 
“comrade” reikia 
nion,” “associate.” 
szyipsodamais su tuo 
Toliaus advokate 
“Vilnies” kopija, kur ant vie
no puslapio didėlėmis raidėmis 
apibrėžtas žodis “Vote.” Val
džios advokatas nustebės pa
sakė, kad jis Lietuviu kalbos 
nemokąs ir nežinąs, ka “Vil
nis” raszo szitame egzemplio
riuje. Patarė kad ji V. Andriu
lis iszverstu in Anglu kalba. 
Advokate dar inteike apie de
szimts “Vilnies” kopijų. Tada 
teisėjas pridūrė kad V. Andriu 
lis gali iszversti “visus jam pa
tinkamus straipsnius.” Val
džios advokatas paprasze, kad 
V. Andriulis užimtu kaltinamo
jo kede ir atsakinėtu in klau
simus. Advokate užprotestuo
ja, Tada, teisėjas du kartu kvie
tė V. Andriuli užimti kaltina
mojo kede. Advokate protesta
vo priesz tai. Tada teisėjas pa
klausė V. Andriuli, in kuria 
szali nori važiuoti?” V. An
driulis atsistojo nuo savo kė
dės ir drebaneziomis lupomis 
vos isztare: “I was born in 
Lithuania, that’s where I like 
to go” (Asz gimiau Lietuvoje 
ir ten noreeziau važiuoti). Po 
keliu minueziu teisėjas pa- 
reiszke: “Kaltinamasis V. An
driulis, priklauso Amerikos Ko 
munistu Partijai ir nėra szios 
szalies pilietis. Szito teismo 
sprendimas—galutinis. ’ ’ Žiū
rėdamas in advokate, teisėjas 
da pridaro: “Galite apeliuoti 
in Imigracijos direktorių tary- 
be.” Czia pat teisėjas pranesze 
V.Andriuliui teismo sprendimą 
ir nurodys, pas kuri Imigraci
jos direktorių užsirekorduoti 
savo buvimą Chicagoje. Teis
mas baigėsi._12:15 valanda poi 
pieta. X.—N.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

saugojus ta savo kraszta nuo 
grobiku, nuo tu kurie musu 
neapkenezia, už. tai, kad mes 
gražiai gyvename.

Dekavones Diena
Maldos Diena, kada visi, su- 
lyg savo insitikinimo Deka- 
voja Dievui , už visas jiems 
suteiktas malones.

yra

DEKAVONES
DIENA

(Thanksgiving Day)

Kiekviena Suv. Valstijų 
valstija, teritorija ir nuosavy
be užlaiko Ketverge, Lapkri- 
ezia (Nov.) 23 diena, logalisz- 
ka szvente. Yrą. Amerikos De- 
kavones Diena, ir ypatingai 
Naujos Anglijos valstijose yra 
didžiausia, szvente.
Dekavones Diena — Senovisz- 

kas Apvaikszcziojimas
Duoti dėka, d ievai ežiams 

visas gautas dovanas yra 
noviszkas pripratimas, 
riti szaliu žmones nuo 
cziausiu laiku tinkamai 
vaikszezioja piuezio užbaigi
mą.

Plutarch’as apraszo pasaka 
apie tula Rymo imperatorių, 
kuris sugryždamas isz nepa- 
sekmingos kovos, paslėpė tik
rus pabudinimus ir iszdave 
Dekavones Dienos proklamaci
ja, kuria žmones užlaikė. Ap
ijaus žmones sužinojo apie ne- 
pasekminga. kova, bet impera
torius paaiszkino, kad nenorė
jo nuo žmonių atimti pasilinks
minimo diena.

Tarpe Žydu, dekavones in- 
vedimas yra tautiszkas. Jie ap- 
vaiszczioja pirmųjų vaisiu 
szvente. “Feast of the Taber
nacles.” Jie teipgi apvaiksz
ezioja pirmųjų vaisiu szvente. 
Grekai irgi nuo senoviszku 
dienu apvaikszczioja dekavo
ne.

Europoje, Dekavones Diena 
buvo užlaikyta priesz atvyki
mą Pilgrimu-tevu Amerikon. 
Anglijoje, ypatingai Karalie
nes Elzbietos dienose, žmones 
dekavojo Dievui, už visus ge- 
rumusu. Ta Karaliene draudė 
paprasta darba Dekavones die
nose. Ir berodos Amerikoje pir
mieji Naujos Anglijos gyvento
jai seko szita Karalienes insa- 
kyma. 1559 metuose, Dekavo
nes Diena, pavadinta “Roga
tion Day, ’ ’ ir žmonėms insaky- 
ta “dekavoti Dievui už žemos 
vaisius.” Pirm negu Pilgrimu 
Kolonistai atvyko Amerikon, 
randame Dekavone Anglijos 
bažnycziose poteriu knygoje.

Istoriszkai nesutinka kad j 

pirma Dekavones Diena, invy
ko Plymouthe 1621 m. Randa
me užraszuose kad pirmiausias 
apvaikszcziojimas invyko 
Maino valstijoj Rugp., 9 d., 
1607 m., kuomet Popham Ko
lonistai atvyko in Moneghan. 
Anglijos kunigas, vardu Sey
more, laike pamaldas ir pa
mokslą tarė “aeziu Dievui uz 
saugu atvykimą, ir linksma, su
siejimą. naujoje szalyje.”

Plymouth apvaikszcziojimas 
gal buvo pirma Dekavone už 
pasekminga pinti. Tada baltie
ji gyventojai su Indi jonais su
sirinko ir per tris dienas szven
te. Bet vistiek Indijonai deka
vojo dievams pirm baltųjų gy
ventoju atvykimą.

Antra Dekavones Diena, in
vyko Liepos men., 1623 m., 
kuomet laivas su visokais rei
kalingais daiktais atvyko 
Amerikon. Tikra Padekavones 
diena paskirta, užraszai paro
do, 1688 m., ir kita Dekavones 
Diena Birželio 27 d., 1689 m.

Pirmas Massachusetts' kolo
nijos apvaikszcziojimas invy
ko Bostone, Liepos 8 d., 1630 
m. Vasario men. 1631 m., žmo
nos dekavojo už pasekminga 
atvykimu Ponios Winthrop su 
vaikais. Vėl žmones dekavojo 
.kuomet Indijonu vedėjas kara
lius Filipas buvo apgalėtas.

Bet sulyg Holandu užrasziu 
Europoje, randame, kad 1644 
m., Now Yorkiecziai nukeliavo 
in Greenwich, Conn., ir ten nu- 
szove 500 Indijonu. Po ta kova, 
jie sugryžo in New Yorka ir at
sisėdo prie puikiu pietų davė 
aeziu.

1665 m., kuomet Naujas Am
sterdamas tapo Anglijos vėl 
aeziu duota Dievui. 
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Pirma Dekavones Diena. 
Connecticut Valstijoj invyko 
1639 m.

Laike Nepriklausomybes. Ka
res, Kontinentinis kongresas 
paskyrė Dekavones Diena kas 
met, apart 1777 m., Kongresas 
prasze gubernatorių užlaikyti
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szvente. Jurgis Wasbingtonas 
iszleido prezidentine dėka v o- 
nes proklamacija tinkamai ap- 
vaikszezioti Lapkriczio 26 d.^ 
1795 m. Prezidentas Madisonas 
insake kita 1812 m, su kares 
pabaiga. Kuliu pietiniu valsti
jų žmones nenorėjo užlaikyti 
Dekavones Diena nes jiems pri- 
meno Pilgrimu szventoryste. 
Bet 1858 m., gubernatoriai 25 
valstijų ir 2 teritorijų, iszleido 
Padekavones Proklamacijas.
1864 m., Prezidentas Lincolnas 
paskyrė ketvirta penktadieni 
Lapkriczio menesyje, kaip De
kavones Diena ir nuo to laiko 
kas mot Lapkriczio men. pas
kutinis penktadienis yra Suv. 
Valstijų prezidento paskirtas 
kaipo 
Diena.
Diena
Lapkr. 23-czia diena.

tautiszka Dekavones
Bet szimet Dekavones i
pripuola Ketverge, į

LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir
Nauju Metu Kortas (Tiktai 

L—/ Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas sujeonvertoms $1.00; Nr. 3 Se- 
tas-16 Labai gražios Kortos del Ka- 
edu 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.

PONAI 
BIZNIERIAI! 
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt 

dieninius
Kalendorius 

1951m.
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greitas eropla- 
NAS NUKRITO ISZ 

PADANGIŲ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Alphonse A. Cimino, isz Ro
chester, N.Y., lakūnas, ir jo pa- 
gelbininkas Leitenantas Char
les H. Kendrik, isz West Boro, 
Mass.

Szitas eroplanas pakilo su 
penkiais kitais, bet szitam kas 
ten atsitiko kad jo inžinai už
geso ir jis krito isz padangių.

Eroplanas kasztavo dau
giau negu szimta tukstaneziu 
doleriu ir buvo visiszkai su
naikintas.

42 KUNIGAI 
KALĖJIME

Kiniecziai Suaresztuoja
Visus Kunigus

VATIKANAS. — Kiniecziu 
Komunistiszka valdžia jau yra 

i suaresztavus szeszis szimtus 
septynios deszimts tris Kata
likus Kinieczius, kuriu tarpe 
randasi keturios deszimts du 
Kunigai. Labai daug buvo ir 
yra suaresztuojama Peking 
iuieste. Jie yra intariami ir 
kaltinami už sznipinejima ir 
įszdavikystes priesz valdžia, 

j aug Kataliku Bažnyczios in- 
staigu, kaip bažnycziu ir mo- 

yklu yra valdžios paimta del 
vaisko.

irkie U. S. Bonus Sziandien!


