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Rusams Sutartis Nepatinka
Isz Amerikos Ulyczia Kvietkomis Nuklota

VISA LIETUVOS 
BAŽNYTINE 
VYRIAUSYBE 

DINGUS

NEW YORK, N. Y. —
Pralotas Juozas B. Konczius, 
Lietuviu Paszelpos Fondo 
Amerikoje Prezidentas, prane- 
gza, kad visi vienuolika Kata
liku Bažnyczios Vyskupu Lie
tuvoje yra iszžudyti ar isz- 
tremti in Sibirą, ir kad visa 
bažnytine vyriausybe panai
kinta!

Pralotas taip pareiszke per 
Amerikos Lietuviu Vycziu Sei
mą, New Yorker vieszbutyje, 
kotelyje. Jis sako kad trys pra
lotai pasimirė kalėjimuose ir 
kiti asztuoni tik dingo, kaip 
kad žeme butu juos prarijus.

Tik du szimtai isz dvieju 
tukstancziu Lietuviu Kunigu 
likosi Lietuvoje. Dauguma li
kusiu Kunigu yra seneliai ar

Mažo Italijos Genzano 
miestelio gyventojai, per 
Dievo Kūno szvente nukloja 
didžiausia savo miestelio 
ulyczia su kvietkomis. Jau

nos mergaites ir merginos 
surenka tukstanczius tonu 
kvietku, o vyrai tomis kviet
komis nukloja visa ulyczia, 
kaip ežia paveiksle matyti.

POLICININKAS
SUŽEIDĖ MOTERĮ

Nematė Kur Važiavo;
Buvo Iszsigeres

CHICAGO, ILL. — Trisde
szimts metu amžiaus policinin
kas, Alfred Lamier, turėjo pa
skyrimą saugoti statybos dar
bą, adresu 355 East 89th uly- 
czios. Bet, ažuot, ejes savo pa
reigas, jis pasiėmė savo auto
mobiliu ir iszvažiavo, tur but, 
indomesnio užsiėmimo pasi- 
jieszkoti.

South Park ulyczioje, jo au
tomobilius sužeidė Ponia Cur
ry. Del nelaimes policininkas 
tapo areštuotas. Klausinėja
mas, jis prisipažino, kad kiek 
ankseziau jis buvo iszgeres ke
lis alaus buteliukus.

Tai, tur but, buvo gana stip
rus alus, jeigu del poros bute
liuku policininkas jau nebema
tė kur jis važiuoja. Policinin
kas buvo paleistas isz kalėjimo j 
kai padėjo du szimtu keturiosĮ 
deszimts doleriu užstatą.

Amerikos Nauji
Ginklai Užka
riaus Padanges
Vyskupu Iszžudyti Ar Isz-

paliegėliai, kurie negali savo 
žmonėms tinkamai patarnauti. 
Isz szesziu Kunigu Seminarijų, 
nei vienos nebeliko Lietuvoje.

Szios žinios, sako. Pralotas, 
ateina staeziai isz Lietuvos per 
tris jaunus Lietuvius, kurie ne
seniai pabėgo isz Lietuvos ir 
atsidūrė in Szvedija.

Visi mokyti žmones yra ga
benami in Sibirą. Komunistai 
policijantai atsilanko pas Ne- 
Komunistus tarp dvieju ir tri
jų isz ryto, pabarszkina in du
ris ir iszsiveda žmones, kurie 
nuo to laiko ir dingsta.

Vycziai per savo Seimą ap- 
vaikszczioja septynių szimtu 
metu sukakti nuo to laiko kada 
Lietuva priėmė Kataliku tikė
jimą. .

AUTOMOBILIU
APDRAUDA

brangesni:
New Jersey Apdrau- 
dos Kompanijos Dau

giau Reikalauja

TRENTON, N. J. — New 
Jersey valstija pavėlina Ap- 
draudos Kompanijoms .pakel
ti mokesezius del automobiliu 
apdraudos per vienuolika iki 
dvideszimts viena centą ant, 
dolerio. L ’ ■ J

Kompanijos sako kad auto-^ 
mobiliai dabar taip pabrango, 
ir kad taip brangiai kasztuoja 
automobiliu pataisyti, kad 
joms reikia dabar pakelti mo
kesezius už tokias apdraudas.

Net ir patys žmones kurie 
buvo sužeisti automobiliu ne
laimėse dabar reikalauja dau-'

giau. Už tai, kadangi viskas 
taip brangsta, tai ir apdraudos 
mokeseziai pabrango.

New York miesto kompani
jos jau visu dvideszimts centu 
ant dolerio buvo pabranginu, 
sios savo apdraudas Birželio 
(June) menesi.
\!

IMS ŽENOTUS
VYRUS

WASHINGTON, D. C. — 
Nuo Antro Pasaulinio Karo pa
baigos labai mažai ženotu vyru 
turėjo rūpintis apie stojimą in 
vaiska.

Bet ateinanezia sanvaite apie 
penki szimtai tukstancziu, vi
sas puse milijono tokiu ženotu 
vyru gal pradės marszuoti in 
armijos priėmimo ofisus.

Insakymas tik laukia Prezi
dento Trumano pasiraszymo, 
kad visi ženoti bevaikiai butu 
imami in vaiska.

Spėjama kad isz to puses mi-; 
Ii jono, apie du szimtai tukstan
cziu tokiu ženotu bevaikiu bus 
imami in vaiska. Pirmieji isz ju 
jau bus vaiske priesz Kalėdas.

LAIVAS SUSPROGO

Keturi Labai Sužeisti

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturi vyrai buvo labai sužeis
ti, kai gaisras iszkilo ant laivo, 
kuris buvo inguloje, prie Rich
mond ir Norris ulyeziu, Rich
mond uoste.

Du vyrai su dvejais pagelbi- 
ninkais maliavoja ta laiva, S.S. 
Charles A. Keffer, kai, septy
nios deszimts pėdu žemiau atsi-i 
tiko tas susprogimas. Visi jie;

buvo labai apdeginti.
Kita penkios deszimts vyru 

dirbo ant to laivo tuo sykiu, 
bet visi suspėjo pasprukti ir 
nebuvo sužeisti.

Nei policijantai nei ugniage
siai negali pasakyti kas ten at
sitiko, bet jie spėja kad gal kur 
buvo nuogas elektros dratas ir 
nuo jo kas užsidegė tame laive 
ir taip jis susprogo.

BĖGA IR
VOKIECZIAI

Kviecziu Karaliene

STOCKHOLMAS. — Tarp 
Szvedijos ir Danijos nuo So
vietinio laivo nuszoko in jura 
Rytu Vokietijos penkios de-i 
szimts septynių metu jurinin
kas. Szvedu aptiktas ir isz-į 
trauktas isz vandens, jis pa
reiszke norejes pasiekti Szve-, 
dija ir ten praszyti prieglaudos 
teises. Su juo, kaip tasai juri
ninkas pareiszke, in jura inszo- 
ke ir kiti du laivo ingulos na
riai, bet ju Szvedai nesurado. 
Vėliau Szvedu radijo stotis 
girdėjo to laivo radijo prane - 
szima, kad du jo ingulos nariai 
inkrite in jura. Bet po poros 
valandų buvo vėl praneszta, 
kad nebesurandamas tik vie
nas. Todėl manoma, kad kitus 
pabėgėlius iszgriebe isz juros 
pats Sovietu laivas.

SKERDYNES

Bolszeviku Mainose

Panele Bette Renick isz 
Literal, Kansas, buvo isz- 
rinktas kaipo Kviecziu Ka
raliene del 1951 metu. Ji lai
mėjo gražuoliu rungtynes 
per trisdeszimts antra Per
rytown miesto inkurimo ap- 
vaikszcziojima. Ji susilaukė 
ne tik tos garbes, bet gavo 
vakacija, atostogas in Hava
na, Cuba už dyka.

H
tremti Irt Sibirą; Sovietai Sako 
Bus Sukilimas Tolimuose Ry
tuose; Senatas Yra Paskyręs 
Del Apsiginklavimui Daugiau 

Kaip $61,103,856,030
4 ______________________ ' r

SAN FRANCISCO, CALIF. — Rusijos 
Pasiustas Užsienio Ministeris ir vyriausias 
Sovietu Delegatas Andrei Gromyko, San 
Francisco Konferencijoje, keturios deszimts 
asztuoniu krasztu atstovus perspėjo, sako 
ko kad Taika su Japonija yra tikras žings
nis in kita kara Azijoje!

Gromykui nepasiseke sustabdyti ar su
ardyti szita Konferencija ir už tai dabar 
jis jau kitais budais ir kitais priekaisztais 
stengiasi atsikirsti.

Jis skaitė ilgai, isz anksto prisirengta
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Norėjo Ji Papirkti

James Bishop, isz Tea- 
neck, New Jersey, yra pasa
kęs Senato Komisijai, kad 
razbaininkas Longie Zwill- 
man norėjo ji papirkti ir 
jam buvo siutinės net tris 
milijonus doleriu. Bet jis tu< 
to razbaininko pinigu nepri
ėmė. Jis dabar yra kandida
tas in Gubernatoryste New 
Jersey valstijos.

LENKAI BĖGA

Maisztas, Sukilimai Ir 
Pabėgimai

STOCKHOLMAS. —Po pra
garsėjusio Lietuviu isz Sovie
tinio laivo pabėgimo, ir gal but

BELGRADAS, JUGOSLA- 
VIJA. — Laikrasztis “Politi
ka” skelbia žinias isz Czeko- to ju žygio padrąsinti ir paska- 
slovakijos, kad tenai Bolszevi- tinti, pradėjo nuo Sovietu tero- 
ku valdomose uraniumo ka- ro (kur baimes vieszpatauja), 
syklose, mainose, invyko riau-, bėgti ir Lenkai.’ 
szes tarp darbininku ir polici- visai panasziai kaip Lietu- 
jos.

I
Per tas riauszes policija yra gaudymo laivo pabėgo szeszio- 

nuszovus szeszios deszimts 
darbininku, mainieriu.

viai nuo vieno Lenku mainu

tu

— Garbes nupleszimas — 
tai antras užmuszimas.

•— Gardus obuolys nuno
kęs — graži merga tik subren
dusi.

lika Lenku jurininku. Isz anks
to susitarė, su ginklu rankoje 
jie uždare visus laivo karinin
kus kajutėse ir gelbėjimosi val
timis nuplaukė Szvedijos link. 
Juos juroje aptiko Szvedu mai
nu gaudytojas ir nugabeno in

(Tasa Ant i Puslapio) akiu nesudėjo, tiek darbo turėjo.

5 BILIJONAI DEL SLAPTU GINKLU

WASHINGTON, D. C. — Senatas su
tiko paskirti net penkis bilijonus doleriu 
del paslaptingu nauju ginklu, su kuriais 
Amerikiecziai galėtu valdyti ir visiszkai už
kariauti visas padanges ir taip apsiginti už 
bet kokio eroplanu užsipuolimo ant musu 
kraszto. Patys Senatoriai nežino kokie tie 
nauji ginklai yra ar bus, nes viskas taip 
slaptingai yra daroma. Senatorius Douglas, 
Demokratas isz Illinois pareiszke savo min
ti, kad reikia gerai apsižiūrėti ir ap- 
siskaiezioti ar mes dabar ne per daug pi
nigu skiriame del apsiginklavimo. Senatas 
jau dabar yra paskyręs apsiginklavimui dau
giau kaip $61,103,856,030. Senatoriaus 
Douglas net apslobo, kai jis su kitais sa
vo draugais Senatoriais susikirto. Jo drau
gai sako, kad jis jau per kelias naktis nei
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Kas Girdėt
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Atgal in mokykla! Tukstan- 
cziai ir tukstaajcziai jaunu su
daro liūdnas ir smutnas eiles, 
kurios tęsiasi iii mokyklas.

»
1 • • ■

Musu miestelyje ir kitose 
musu apylinkes miesteliuose 
tos mokiniu eiles buvo dides
nes ir ilgesnes, kai Katalikisz- 
kosios mokyklos atsidarė savo 
duris.

Tikrai keistas dalykas: Tie 
pipirukai, kurie per visa vasa
ra keldavosi su gaidžiais eiti 
žuvauti, grybauti, vogauti ar 
kur nors važiuoti, dabar apsi
blausė, su užmerktomis akimis 
szliaužia in mokykla, kaip in 
koki baisiai sunku darba.

Per vasara vaikams buvo at
ostogos. Dabar tėvai sunkiai 
atsidusta, ir nusidžiaugia kad 
dabar nors per kelias valandas 
bus ramu namuose.

Dabar tėvai-visas savo bedas 
paveda mokytojoms mokyklo
se. Dabar tėvams atostogos.

Jauna motina ilgai kalbina 
gražiai viską prižadėjo kad tik 
tas mažutis eitu in “Vaiku 
Darželi” mokykloje, kuri ta 
motina taip iszgyre, kaip kad 
butu tikras rojus, ar “muving- 
pikezieriai. ” Bet mažutis nein- 
tikejo ir norėjo gryžti namo.

————— • ,
Paskutine atostogų sanvaite 

vaikams buvo isz tikro 'sinutna 
ir liūdna; beveik visa sanvaite 
lijo. O kai tik mokyklos durys 
atsidarė, tai ir saulute pasiro
dė.

,Mokytojas, kuris stoja in sa
vo mokytojavimo darba eina 
kaip kareivis, in kąra. Jis ka
riauja priesz nežinojimą, 
priesz prietarus, priesz godu- 
lyste ir priesz neapykanta ir 
proto neszvaruma.

Mokslą reikia iszmokti, bet 
protas tai Dievo duotas. Ir pro
tas daug geresnis už mokslą ir 
už išlavinta įprota,

11 ' • • *

' Jeigu iszmokini ir iszlavini 
vyra, tai turi mokyta žmogų; 
bet jeigu iszmokini moterį, tai 

< turi jau visa szeiinyna mokyta 
ir iszlavinta.

Mokytojas yra daug galin
gesnis už geriausiai apsigink
lavusi kareivi. Kareivis vien 
tik žmogaus kuna valdo, bet 
mokytojas protą ir visa žmogų 
valdo.

Mokytojas gali daug kartu 
suklysti, bet kareivis tik syki.

Tas, kuris mokinasi, bet ne- 
mokina, yra kaip graži kviet- 
kele dykumuose, kurios grožio 
niekas nemato ir kuri niekam 
nei džiaugsmo, nei naudos ne- 
atnesza.

Geriau viena žvakute užsi
degti, negu prakeikti tamsu
mas.

Prie studento trys ligos daž
niausia limpa: badas, pavydas 
ir puikybe.

a •
Visas vežimas knygų nepri

lygsta vienam geram mokyto
jui.

• •
Tas, kuris save mokina turi

arba pradžia 
SKAITYMO 
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kvailiu už mokytoja.

Galima žinias per sekunda 
pasiunsti aplink visa pasauli, 
bet ima ilgus metus žiupsneli 
mokslo inkalti in vaiko plona 
pakauszi.

Vienas mokytojas pasiuntė 
szita laiszka mokslo tarybai:

“Gerbiamieji: Asz nenusii
mi kad asz sugrysziu mokyto
jauti. Asz dabar isz mokytoja-

Pypkes Durnai

Gėlės Isz Szieno
Asz surinksiu aliai vieno 
Visus pievų žiedelius 
Isz nupjauto ryta szieno 
Ir svirnelio kampelius 
Ju galvutėmis iszdabinsiu. 
O kai grysz jis isz lankos 
Ir prie kiemo apsistos.... 
Asz ji tyliai prakalbinsiu 
Ir svirneliu pavadinsiu 
Atsikvėpti nuo kaitros.... 
O del to, kad sužinoezia, 
Ar jis myli kiek mane, 
Kai paklaus mane, del ko ežia 
Tie žiedeliai balzgani 
Taip pat žydi, kaip lankoje, 
Ir taip kvepia, kaip szile.... 
Nesakysiu, kad del jo jie... 
Tik užminsiu, kad atjoja 
Man bernužis isz toli.... 
Ir žiūrėsiu tylumoje 
In jo veidą, in akis, 
Kol man jos tik pasakys, 
Ka jis mansto, ka dūmoja 
Apie ta, kuris atjoja.... 
Jeigu veidas, greit pabalęs, 
Staiga rausti vėl pradės, 
Jeigu lupos, kaip gėlėlės, 
Nejucziomis sudrebės, 
Ir, be vilties nusiminęs, 
Jis nuleis žemyn akis, 
Ir “Sudie” man pasakys. 
Oi, tada asz prie krutinės 
Ji priglausiu taip tvirtai! 
Taip meiliai jam pasakysiu, 
Kad jis vienas yr’ tiktai 
Mano sieloj ir mintyse;
Kad žiedeliai tie isz szieno 
Anksti ryta sulig diena 
Rūpestingai atrasti 
Ir svirnelin del jo vieno, 
Del meilužio suneszti....
Bet,...Jei vieton nusiminti, 
Jis in juokus paverstu 
Mano žodžiu tiesia minti.... 
O, tada jau nuraminti 
Nieks manes nebinstengtu. 
Nieks tada nesužinotu, 
Kam tos gėlės isz lankos 
Czia tarp sienų samanotu, 
Lyg lankoj dailiai marguotu... 
Niekas, niekas niekados.... 

vimo gaunu asztuonis dolerius 
ir dvideszimts penkis centus 
per sanvaite. Su tokia, alga, 
asz negaliu aipsiženyti. Asz 
mistinu asz eisiu dirbti ant At
lantic Coast geležinkelio. Jie 
praseziausiam darbininkui mo
ka mažiausia septynis dolerius 
ant dienos. Jeigu jus galite 
man daugiau mokėti, tai man 
paraszykite. Jeigu ne, tai asz 
už keliu dienu jums sugražin
siu visas knygas.”

Tas mokytojas yra blogas 
mokytojas, kuris, mokina dau
giau ir greieziau negu moki
niai suspėja iszmokti.

■ ' • • ' ' ■
Mokytojo tikslas turi būti, 

taip mokini mokyti, kad tas 
mokinys galėtu apsieiti be to 
mokytojo. 

" • • ■
Geriau negimęs vaikas, ne

gu nemokytas vaikas.
■■ • • "

Mokytojo akis daugiau nu
veiks negu mokinio abi rankos.

• •
' Mes isz kolegijos ar univer

siteto tiek gauname, kiek in ji 
indedaine. Nei biski daugiau, 
nei mažiau.

Mokytojas gali mus mokinti, 
bet tik mes patys galime isz
mokti.

Redaktorius gali geriausiai 
savo laikraszti spauzdinti, bet 
tas laikrasztis mums nieko ge
ro neatnesz, jeigu jo mes nepa- 
siskaitysime!

Du darbininkai Amerikoje, 
kuriedu atlieka, svarbiausia 
darba ir būva praseziausiai at
lyginami, gauna praseziausias 
algas, tai yra redaktoriai ir 
mokytojai. > ... .

‘LIETUVIU DIENOS’
’ i \ i '< K ;

AR PIKNIKAI
u

Dienraszcziui “Draugui” 
nepatinka, kad yra rengiamos 
Gegužines, Piknikai ir kiti pa- 
naszus parengimai, ir būva va
dinami “Lietuviu Dienomis.”

“Draugas” protestuoja ir 
sako kad ne be pagrindo. Raszo 
kad “Lietuviu Dienas” Chica
go je< ar kur kitur, turi teise 
rengti tiktai tos musu organi
zacijos kurios atstovauja visu 
Lietuviu organizuota visuome
ne. Jas gali organizuoti ALT, 
Balf’as (kaip teisingai pastebi 
musu bendradarbiai), ar sziaip 
jau susitarė visu musu parapi
jų ir invairiu organizacijų va
dai ir veikėjai.” Paskui toliau 
“Draugas” raszo....“Jau lai
kas yra iszsiaiszkinti. Publikai 
taip pat yra laikas aiszkiai ži
noti, ar ji važiuoja in toki pa
rengimą, kuris teise turi vadin
tis “Lietuviu Diena,” ir kurio 
visas pelnas eina vienam ar ki
tam visuomeniniam tikslui, ar 
vyksta taip sau “pasilinksmin
ti” in eilini pikniką.

Mes su szitokia pastaba su
tinkame. Bet, mums neaiszku 
kas ir kaip nustatys kuris pa
rengimas yra vertas to “Lietu
viu Dienos” užvardinimo. Kad 
visi ant vienos dienos sutiktu 
yra staeziai negalimas daigtas.

Ka tai reiszkia “visus para
pijų ir invairiu organizacijų 
vadai ir veikėjai?” Ar czia 
kalbama apie visos Lietuvos? 
Visos Amerikos ? Visos valsti
jos? Visos apygardos? Viso 
miesto? Visos parapijos? Ar 
visos kurios draugystes?

Mes, czia mainose, jau'tris- 
deszimts septyni metai kaj sa- 

votiszkai apvaikszcziojame sa
votiška “Lietuviu Diena,” 
Lakeyood Park, Pa., o vargiai 
kas galėtu pasakyti, kad nors 
syki visi vadui ir veikėjai suti
ko. Bet, žmones, kad ir be va
du sutikimo ta diena žino ir 
szvenezia. Tik pasakyk bet 
kuriam žmongeliui ka nors 
apie “Lietuviu Diena,” o jis 
tuo jaus tau pasakys kad “Lie
tuviu Diena” yra Rugpiuczio 
(August) penkiolikta diena,! 
Lakewood Park, Pa!”

Kažin ar kuri kita Lietuviu 
apylinke galėtu taip pasigirti, 
kad per tiek metu, be jokios 
pertraukos yra apvaikszczioji- 
ma “Lietuviu Diena?!” Ir ežia Į 
mes nesakome, kad ta “Lietu
viu Diena” yra kurios apygar
dos ar kurios valstijos; bet sta- 
cziai ir paprastai sakome, kad 
tai “Lietuviu Diena.” Taip ir 
toliau sakysime. Mums iszro- 
rodo, kad “Lietuviu Dienos” 
svarbiausias tikslas, tai yra, 
kad Lietuviai suvažiuotu, susi
pažintu ir susidraugautu. O 
pelnas, tai jau antros eiles 
klausimas.

Mes sutinkame, kad butu la
bai gerai jeigu visi Lietuviai 
paskelbtu viena “Lietuviu Die
na.” Bet mes tuo jaus reika
lautume kad visi su mumis mu
su pasirinkta diena, tokia die
na paskirtu. Ir visi kiti pana- 
sziai reikalautu ir turėtu pilna 
laisve ir teise taip reikalauti. 
Vien tik diktatorius, kaip Hit
leris ar Stalinas galėtu czia to
kia tvarka investi.

Mums iszrodo, kad juo dau
giau “Lietuviu Dienu” bus, 
juo placziau Lietuviu vardas 
iszgarses. O mes kaip tik to ir 
norime! Butu gražu, kad kiek
vienas miestas ir miestelis, 
kiekviena parapija, kiekvienas 
kliubas ir draugyste surengtu 
savo “Lietuviu Diena.” Kaip 
jie surengs, ka jie darys, pareis 
nuo to ar jie geri ar blogi Lie
tuviai. Bet, mes ant tu Lietu
viu doroves ar pasielgimo ar 
jau neturime jokios teises, ne
galime jiems insakyti kaip ves
ti ar ka daryti!

“Lietuviu Diena” nepriguli 
kuriai vienai grupei ar kuriam 
vienam Lietuviu būreliui, bet 
visiems; Katalikams, Ne-Kata- 
likams, Socialistams ir Cicili- 
kams, net ir Bolszevikams, bile 
jie tik skaitosi Lietuviais. O ar 
jie geri ar negeri, tai czia jau 
ne “musu biznis!”

“Draugas” sako: “Piknikus 
rengti visi gali. ’r Mes sutinka
me ir dar pridedame: “Lietu
viu Diena” visi gali ir visi tu
rėtu skelbti ir laikyti.

Jeigu laikrasztis yra spauz- 
dinamas Lietuviszkai, mes ji ir 
vadiname Lietu viszku laik- 
raszeziu, nežiūrint kokiu pa
žiūru jis butu, tai kodėl ne pa- 
nasziai ir su ‘Lietuviu Diena?’ 
O kokis yra tas Lietuviszkas 
laikrasztis ar ta “Lietuviu 
Diena,” tai jau visai kitas 
klausimas. Jeigu mes laikome 
41 Lietuviu Diena,” tai kam 
czia pykti ar piktintis, kad ir 
kiti taip pat daro ?

Jeigu ta diena butu “Lietu
vos Diena” tai jau vien tik Lie
tuva atstovaujanti žmones tu
rėtu teise tokia diena paskelb
ti ir paskirti. Bet, czia nieko 
panaszaus; juk czia aiszkiai 
skelbiama, kad tai “Lietuviu 
Diena.” Reiszkia, Lietuviai ja 
paskelbia, paskiria ir apvaiksz- 
czioja.. O, aeziu Dievui, dar 
mes Amerikoje nepriėjome prie 
to, kad koks diktatorius vienus 
glamonėtu ir kitu guitu.

Kiek mes žinome, tai Lietu
voje nebuvo jokiu ginezu kada

Trylikos metu amžiaus 
Larry Hudetz, Chicago j e, 
czia rodo adata, kuria dak
tarai iszeme isz jo szirdies. 
Tai antra adata jam szirdi 
perverti. Jis 1949 metuose 
kita adata taip gavo in szir
di, besivoliuodamas lovoje.

ir kaip bus apvaikszcziojama 
“Amerikiecziu Diena,” nes to
kios dienos tenai, rodos, nebu
vo. Vargiai kuriame kitame 
kraszte mes turėtume tokia 
laisve savo kraszto žmonėms 
diena, paskelbti, kaip Ameri
koje. Jeigu mums duota tokia 
laisve, tai kam ja pavydėti ki
tiems? Tegu visi szvenezia ta 
diena, ir Dieve jiems padek. O 
Dievas žinos kaip padėti.

Visi laikraszcziai nuolatos 
ragina, kad visos draugystes 
apvaikszcziotu “Lietuvos Go
dulio Diena,” “Lietuvos Ne
priklausomybes Diena,” tai 
kodėl ne “Lietuviu Diena?”

Iszmintingi Žodeliai
— Gamta graži, mergele da 

gražesne.
— Garbe nupleszti — ne 

gele nuskinti.
— Garnys staiposi bodžiai, 

mergužėle raitosi godžiai.
— Gaude veja — audros 

susilaukė.
— Gausi isz jo'paparti, bet 

ne žiedą. ■
— Gavo merga zabovele — 

gandro dovanele.
— Gegute gūdžiai kukuoja, 

bet piktai elgiasi.
— Genys margas, o žmo

gaus gyvenimas dar margesnis.
— Jeigu esi kvailas, tai ty

lėk, tada visi tave už protinga 
palaikys; jeigu busi protingas 
ir nieko nekalbėsi, tai busi 

į kvailas!
— Gerais norais ir praga

ras grysta.
— Gerais norais pagarsėjo, 

kad kalbėt gražiai mokėjo.
— Gera, kaip kunigo gas- 

padine.

KATALOGAS
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo 
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYS/KOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 

i dideliu puslapiu, 35c.

No.Ill—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No,120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

No. 123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas ZerkoĮas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No,132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka -pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No. 1.40—r Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No. 145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No. 150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c. ... __

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20e,

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargmna in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis;Vieš
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Šaule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglių; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

Kitokios Knygos
* ■ > • «

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrora. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180 ’/o—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c,

No.196—Stacijos arba Kai-, 
varija Viesz. Jezuso Kristusp 
15C. ;

No.197—Graudus Verksniai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197į£, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu ■ Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200-r-Eustakijuszas. Ia* 
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz 

szio Ka talogo, reikįa paminėti 
tik numeri knygos. : Pinigus 
siuskite per Paęztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirškite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini? 
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik. ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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Apie Pirmąjį Kucziu Vakara
RŪTA, duktė Pilipo, kalny

nu piemens stovėjo užsi- 
niansczius bežiūrėdama in ap- 
sireiszkianczia riakti; staiga 
jos akys pažvelgė link kalnu, 
už užszalusios illpeles, kur spik-

tos, luszos moteries, kuri sėdė
jo prie ugnavietes ir venpsvil- 
nas. Gi motina, 'pamaczius Ku
tą, tuoj užklausė: “Dukrele, ar 
matei Kuogražiausia Merge
le?”

sėjo, kaip iszblysz kasios
žvaigždeles, žiburėliai ežia ir 
ten, viensėdžiai stovincziu pie
menų luszneliu. Ligi ausu jos 
das'kriejo, terp audros užseio, 
garsus, laikas nuo laiko per
traukiantis, lojimas szunes ir 
liūdnas bliovimas aviu. Kar
tais užgirsdavo balsus žmonių, 
kaip atbalsi nusiminimo ir ne- 
pageidavinio tirsztai puolaii- 
czio žemen sniego. Į’ereme ja 
drebulys. Labai szalo. O dabar, 
kada visi pakeleiviai perėjo, 
skubindami in Betleju, kada 
sniegas kas-kart vis tirsztesnis 
ir tirsztesnis puolė, žeme lyg 
tai laidojant nuliūdimai!, jai 
ir labai pasidarė nesmagu ir

4.4-44-********>**********M-**

“Da ne motynele!” atsake 
Rūta, skubėdama motinai in 
pagėlba, nes mat motina tuo 
tarpu lenkes paimti vilnų, kad 
jas uždėjus ant varpstes rate
lio. “Gal Ji pravažiavo pro 
ežia, kada manes nebuvo prie 
kelio, arba per tamsa Jos nepą- 
temijau,” tesu savo kalba Rū
ta. “ Labai gaila, kad Jos nepa- 
maeziau. Vienok mamele” —ta 
užbaigė pasakoti pasznabždo- 
mis, jau visiszkai sutemus. 
“Liepk Motiejui tuojaus eiti.”

Motina, ant tu Rūtos žodžiu 
pažiurėjo link Motiejaus, isz- 
drykusio, tamsiai juodbruvio 
jaunuolio, kuris grinezios kam
pe ka tai daro, stovėdamas ligi 
ju paežiais.

Ir Motiejus, neatsigryžda- 
mas ligi ju, triumfatoriaus, 
pergalėtojo balsu tarė: “Gir
dėjau tavo pasznabždas, Rūta. 
Girdėjau savo varda. Pasakyk 
ka sakiai apie mane?”

užmėtė jam antpecziu apsiaus
ta susegiojo saguczius ir pada
vė lazda, sakydama: “Sergė
kis, lauke yra didele audra.”

“Taip” atsake jis, “bet asz 
audros ir szalczio nebijau.”

“Keista yra tai naktis,” Rū
ta pastebėjo. “Mano szirdyj 
apsireiszkia kokia tai 'žodžiais 
neiszreiszkiama baime. ’ ’

“Baime?!” Szuktelejo Mo
tiejus, klausdamas sesers.

■ ‘Taip,’’ Rūta atsake, ‘ ‘ bet 
nieko blogo nebijau.”

“O kogi bijai, mano dukre
le?” Paklausė motina pasirem
dama ant savo lazdoj. ,

“Nežinau,” atsake Rūta, 
“ir todėl man neramu.”

“Ar bijai tu pakeleiviu, ku
rie in miestą suvažiavo?” Pa
klausė Motiejus.

“Ne, ne!” Greit atkirto Rū
ta bet bijau kokios tai paslap
tingos; virszgamtiszkos jie- 
gos. ’ ’

Gražus Papuoszalas

Muving pikezieriu loszike 
gražuole Virginia Mayo bu
vo iszrinkta gražiu pavyz
džiu, kaip Norvegu vieno 
naujo laivo papuoszalas tu
rės atrodyti. «

Skulptorius Yucca Sala- 
munich dabar isz medžio isz- 
drožia ir isz marmuro nuka
la szita gražuole, kuri bus 
matoma ant daug Norvegi
jos laivu.

Iszmintingi Žodžiai
— Gerai butu mergelei 

ulioti, kad tik nebijotu vaiko 
susigraiboti.

— Gerai mylėti, bet gėriai! 
mylimam būti.

— Gerai pažineziu daug 
turėti — kur eisi, ten gera 
žmogų surasi.

— Gerai pažinus priesza —• 
lengviau su juo kovoti.

— Gerai- pažinsti kalboj, 
kas yra galvoj.

— Genys raibas — gegute 
dar raibesne; vargas sunkus —» 
badas dar sunkesnis.

— Gera gerti, kai ne pa
ežiam tenka mokėti.

Svarbus Praneszimas

“Pasakiau,” atsake Rūta, “Kaip tu keistai kalbi!” su-

Apie Detroja nekurtuose 
miesteliuose,

liūdna ant szirdies.
Su pasigailėjimu liūtą žiu

rėjo in kelia, kuriuo szia žiema 
taip daug pakeleiviu perėjo, 
pervažiavo, skubindami in 
Betleju, kad ten užsiraszyt, su 
lyg insakymo didelio Rymos 
Ciesoriaus Augusto. Nuliūdusį, 
bestovėdama, ji pati in save 
kalbėjo, sakydama kad tarpe ’ 
pakeleiviu be abejones buvo ir 
J i jie, tai yra Kuogražiausia 
Mergele.

Nuo pakeleiviu girdėjo daug 
indomiu dalyku, kuriu, anks- 
cziau 'begyvendama tarp kal
nu, visiszkai nebežinojo. Nebe
žinojo jijie, kad Erodas ta nak
ti iszkelia didele puota pa- 
szventinimui J e r u z o i i m o s 
szventines; kad tūlas jau gana 
senyvas Žydu szventineje, stai
ga virto nebyliu, o tik tada 
pradėjo kalbėti, kai jo kūdikiui 
reikėjo duoti varda, kuris tai 
vardas 'buvo Jonas, nes taip 
buvo aniuolo insakyta. Nebe
žinojo, nors to labai troszko, 
kad pamatys' Marija, Kuogra
žiausia Mergele isz Nazareto, 
keliaujanczia pro ežia su savo 
sužiedotiniu, Juozapu, vargszu 
dailide in miestą Dovido kara
liaus, in Betleju, kad ten užsi- 
raszius:

Rūta žvilgterėjo in kelia tę
sianti szale ju luszneles. Nieko 
nebuvo matyti ir girdėti.’ Ne 
vienas pakeleivis jau ne ėjo 
prie ju duriu, klausti tolimes
nio kelio, atilsėti, arba papra- 
szyti vandens. Ir ji, Rūta, ne
turinti daugiau vilties matyti 
pakeleiviu, o ypatingai Kuo- 
gražiausios Mergeles, atsimi
nus, kad jos tėvelis yra prie 
kaimenes terp kalnu audros 
laike ir kad jos brolis Motiejus 
turi eiti in kalnus su valgiu, 
kuri tėvas pamirszo ir kartu 
turi hunęszti vaistu avinis, pa
suko link namu.
v Inejus lusznele, priėjo prie 
savo.motinos, silpnos, lignis-

Bobelos baisiai iszdykia, 
O ir niekam netikia, 

Katras vyrelis pinigu turi, 
Tai jau “lukaut,” | 
Atsikratyti negali.

Bet siportukai
ne toki,

Dorai elgėsi ir nuo
tokiu szalinasi, 

Sztai, kad jus moterėlės 
prasmegtumėte,

Arba, nors karta prie 
Dievo atsiverstumėte.

* * *
Mokslas sako:

Iszrasdami kalte kitu
žmonių, 

Neužmirszkime apie savo 
' kaltes.

Jeigu jau turėsime 
paniekinot kitu,

Ir iszrasti ju kaltes, 
Pradekime tai daryti 

po savo pastogių.
Kasgi sziandien randasi 

nuodėmė?
Seni ir jauni

G e r i a u šia pe r k r at y t 
savo sanžinia,

Po tam kratykime 
kitu.

Priesz szmeižima kitu, 
Apmanstykime kiek tai blog^ 

gali atneszt,
Žmogui, moterei ar 

merginai.
Taigi, geriausia apie kitus 

nekalbėti,
I r neszmeiszti j u, 

Kol patys neapsiezystisime.
* * *

Kožnas žmogus, 
Kaipo svarbiausias daigtas į

Sutverto jaus, 
Privalo savyje jaust

, pageidimu, 
Girdėti baisa szauksmo, 
Arba raginimą prie to, 
Kad pabudint dvasia,
Isz miego tamsybes

ir savimylistos,
O gyventi ir parodyti 

kitiems,
Kad ne miegi, o 

kruti ir dirbi.

kad turi jau eiti pas tęva!” Ir
ta tarus, iszejo in kita kamba
rėli. Tuo tarpu prie ugniavie
tes priėjo Motiejus su žibintu
vu. Tai motina jam tuoj ir ta
re: “Vaikeli tėvas labai rūpin
sis apie tave; Jau vėlu, turi 
skubinti”

“Tuojaus eisiu,” atsake jau
nuolis, “turiu tik žibintuvą už
žiebti. Na jau jis ir dega ir 
szviesiai szvieczia. Tėvelis isz 
tolo pamatys ji, kai kuopsuos 
kalnais ligi jo.”

“Atsargus buk kelyje szia- 
nakt,” persergejo ji motina, 
o kada pereisi užszalusia upele, 
tai domiai žiūrėk in apszalusi, 
uoluota kraszta. Priesz daugeli 
metu, kada Rūta buvo da ma
žu kūdikiu asz, ten paslydus, 
puoliau ir nuo to laiko iki sziol 
esu lusza.”

“Mamyte, jieszkojai tada 
paklydusios avies?” Klause 
jaunuolis užsimanstes.

“Taip, vienos isz musu avy
tes, mano brangumai suirau,” 
atsake motina.

“Ir buvo tai žiemos laiku,” 
tarė Motiejus, stovėdamas kaip 
stabas be judesio, užsimanstes 
žiūrėdamas irr veidą' nelaimin
gos moteres.

“Tokia pat biauri buvo nak
tis, kaip sziandien,” atsake 
motina.

Motiejus ant tu žodžiu nieko 
neatsake. Jo vaidentuvėj, kaip 
judejimi paveikslai pasirodė 
visas nuotikis motinos nelai
mes: bėgimas, bejieszkant 
avies paslydimas, sulaužymas 
kojos ir del to ja kankinanti 
dideli sopuliai. Ir jo kilni szir- 
dis ne dalaike sunkumo gailes- 
czio savo motinos: aszaras pra
dėjo riedeit jam per skruostus 
ir, staiga stvėrės motinos gal
va, drucziai prispaudė prie sa
vo krutinės ir, garsiai verkda
mas, pradėjo kartoti: “Mano 
mamele! Mano nelaiminga .ma
mele!” Jo verksme skambėjo 
skausmasi ir gailėsis, o isz akiu

szuko brolis. O motina uždėjus 
ranka ant jos galvos, tarė: 
“Tai dideles audros vaisius. 
Parnirszk apie nakties tamsa, 
mano dukrele, ir eik priruoszti 
viską, ka tėvui yra reikalinga, 
kad Motiejui ilgau jau neberei
kėtu laukti.”

‘ ‘ (j asz apie ta nepamir- 
szau,” suszuko Rūta, “jau vis
kas yra priruoszta kelionei.” 
Ir ta tarus, nuo lentynos nu
ėmė pintine, sakydama: “Sztai 
Motiejau, ežia yra duona ir me
dus tėveliui ir džiovintos žoles 
vaistams del aviu. O kai isz- 
gersi puodeli szildyto pieno, 
tai tave isz ežia iszvysiu.” Ir ta 
tarus meilingai nusijuokė.

“Jau asz tuojaus eisiu, bet 
isztikruju, jau yra vėlu. Tėve
lis pamanys, kad paklydau, ar
ba pabūgau audros.” Motina 
pamojo ji Imk stives, sakyda
ma: “Eiksz ežia, sunftli, palai
minsiu tave.” Jis atsiklaupė 
prie motinos keliu; ji uždėjus 
rankas ant jo galvos, tyliai 
meldės. Po palaiminimo Motie
jus tare in motina: “Te ir tave 
laimina Izraeliaus Dievas, ma
no brangioji mamele, dabar ir 
per amžius,” ir pabueziavo jos 
ranka. Tuotarpu Rūta prisiar
tino prie brolio, neszdama jam 
puodeli szildyto pieno. O moti
na, ka tik iszgirdus szuktelejo: 
“Ramiai! vaikeliai, girdžiu ko
ki tai baisa. Ar jus nieko negir
dite?”

“Ne, mamele,” atsake Mo
tiejus, “gal tai skambesis aviu 
varpeliu “! ’ ’

“Jie visuomet liūdnai skam
ba, judinami veju,” pritarė 
Rūta, “vienok sziandien nega
lima butu girdėt ju balso. Ma
mele, nebuvo nieko girdėti. Bet 
vienok, ar girdite?! Tai yra ei
sena asilo ant takelio.” Ir ta 
jiems bekalbant, kas tai pabel
dė in duris. Motiejus tuoj ati
darė. Priesžfji stovėjo senyvas 
vyras ir mandagiai klausė ke
lio in Betleju.

kreipdamasi iii pakeleivi, tarė: 
“Mano motina negali apleisti 
buto, ji eiti ifegali, bet kaipo 
mylista, meldžia, kad jus inei- 
tumet in vidų nors pasiszildy- 
ti!”

“Szirdingiausiai aeziu, ma
no vaikeli!” atsake pakeleivis, 
bet norim kuogreieziaus būti 
Betleju je.”

“Tai nors atsigerkite szilto 
pieno!” Ir ta. tarus padavė jam 
puoduką. “Kai ta. iszgersite, 
tai atnesziu daugiau!”

Pakeleivis, vyriszkis, pri
ėmęs puodeli, padavė ji sedan- 
ęziai moteriai ant asilo. Rūta 
pakele žibintuvą aug'szcziau ir, 
domiai pasižiurėjus in jos vei
dą, paklausė vyriszkio: “.Ar 
isz Galilėjos keliaujate?”

■ Szis atsake: “Taip! Isz Ga
lilėjos, isz miesto Nazareto.”

Tada. Rūta džiaugsmingai 
suszuko: “Mamele! Eik czion! 
Czia yra Marija isz Nazareto 
Kuogražiausia Mergele! ’ ’

Ir, o stebuklas, motina be 
Lazdų iszbego laukan, tapo vi
siszkai sveika. GALAS.

•

Lietuvos
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Benędiktaviczius, Juozas ir 

Konstancija, isz Ližių k., Tau
ragės v.

Brinkmanas, Martynas' isz 
Tauragės ap.

Januszevskis, Antanas, bai
gos Rygoje Aleksandrovo gim
nazija.

Kaulas, Julius, isz Tauragės 
par.

Korolkevicli, Edvardas isz 
Kauno.

Lemkiene (Lemke) Szneide- 
ryte, Elzbieta, isz Kalnėnu k., 
Jurbarko v., ir vyras, Lemke,

Karolis isz Batakių k.
. Maeziuika, isz Gelvonkos k., 

Gelvonų v.
Alackeviczius', Boleslovas, 

isz Liepiu k., Žeimiu v., Kėdai
nių ap.

Meszkyte-Pikeliene, ir vy
ras.

Misiūnas, Liudas, isz Liepiu 
k., Žeimiu v., Kėdainių ap.

Morkus, Pranas, ir sesuo 
Sztiliene-Morkyte, Autose, ki
lę isz Raseinių ap.

Petkeviczius, Adomas, isz 
Pažizliu k., Veiveriu v., Mari
jampolės a p.

Pikelis, ir žmona Meszkyte.
Raudonikis, Juozas, kurio 

tėvai kilę isz Veiveriu.
Szneideryte-Lemkiene (Lem

ke) Elzbieta, isz Kalnėnu km., 
Jurbarko v., ir vyras Lemke, 
Karolis isz Batakių k.

Sztiliene-Morkyte, Autose, 
ir brolis Morkus, Pranas, kilę 
isz Raseinių ap.

Valaitis, Petras isz Turczinu 
k., Szilgaliu (vėliau: Rubleliu) 
v., Naumiesczio (vėliau Sza- 
kiu) ap.

Žvirblis, Antanas ir Ksave
ras, isz Beržaniu k., Panemunė
lio v., Rokiszkio ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų. ‘

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

*
Atsimink! Mielas Skaityto

jai kad nuo tavęs priklauso 
‘ ‘ Saules ’ ’ ateitis: Ar j a skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

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

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS 
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas: , 

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Price $2.00 s‘“'>
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

^Pirkie U. S. Bonus!

WjGkie U. S. Bonus!

Žmogus kuris gyvena 
vien tik del saves, 

Neatneszdanias nei mažiausios 
naudos kitiems, 

Yra mirusiu!
Tokis žmogus del visuomenes 

Yra nereikalingas,
Geriau butu kad jo 

visai nesirastu,
Tarp žmonijos,

, - O kad ir gyvena,
Tai skriaudžia visuomene, 

Kuri turi ant jo dirbti, 
Ir ji užlaikyti.

i  1

spindėjo lyg saule, didele mei
le link savo motinos. Motina, 
raminant sunu, sake, kad rei
kia būti Dievo valiai nuolan
kiu. Ir jis ta, kada jau buvo net 
Vyskupu Epezeu, gerai atmine, 
nes juos mokino to paties.

“Mano sunau,” sake moti
na, “neliūsk, nes asz laiminga. 
Valia tai Vieszipaties, Dievo 
musu. Ir taip, kaip Abraomas, 
paliepus Dievui, ruoszes paau- 
kot savo sunu Izaoka, taip ir 
mes privalome būti nuolankus 
Dievo valiai, Jo nuospren
džiui.”

Motiejus ka tai norėjo atsa
kyti, bet tuotarpu inejo Rūta.

“Betlejus yra ten,” rodyda
mas ranka atsake Motiejus, 
“bet matote, yra didele aud
ra, tai meldžiame in vidų galė
site pas mus pernakvoti: yra 
vėlu, o iki Betlejaus da kokios 
dvi mylios kelio.” 

t v“Aeziu sunau už tavo ma
lonumą, bet Įlies norime da, 
sziandien būti Betlejuje.”

“Daug žmonių suvažiavo in 
Betlejd nerasite ten nakvy
nes,” da pridūrė jaunuolis; o 
motina da ir isz vidaus szau- 
ke: “Kviesk juos vidun!” Gi 
Rūta, pamaczius asila, ji labai 
mylėjo gyvulius, tuoj in broli 
suszuko: “Atneszk rekele, duo-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 33/4x5y2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

Į Jis stvėrė vėl žibintuvą. Rūta į nos, arba avižų asileliuiu !”

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

IINIW-POIHT FOUNTAIN MM

“SAULE,” Mahanoy City, Pa-



PA.

ZiniosVietines
- — Utarninko vakara, Lie

tuviu Moterų Kliubas isz Skul- 
killo pavieto turėjo savo susi
rinkimą Elk’s svetainėje, mies
te. Kliubas nutarė laikyt savo 
^ea & Fashion’* ■ perstatinia 
Špilio (Oct.) 21-ma diena, Ne- 
čho Allen svetainėje, Pottsvil- 
lėje. Kitas susirinkimas invyks 
Rugsėjo (Sept.) 30-ta diena.
Į — Subatoj pripuola 7 Szir- 
dies Marijos Skausmu, Tauti
nes szvente Sartone. Ir ta die
na: 1935 metuose isz Žydu at
imta pilietybes teises Vokieti
joje, o kreivas kryžius “Svas
tika” yra paskelbta kaipo Vo
kietijos vieliava, Žydai turi ne- 
skiotis plakatus ant krutinės 
parodydami visiems kad jie 
$r£ Žydai; 1940 m., Naciai 
bombardavo Londono miestą, 
Anglijoje, penkios deszimts 
sžęszi Naciu eroplanai buvo 
nusiauti; 1374 m., Lietuviai 
kariaudami su Lenkais, laime- 
j'o dideli muszi prie Liublino.
> — Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola asztuoniolikta Nede- 
lia po Sėkminu, taipgi ta diena 
Szv. Kornėlio, o Tautines 
szvente Virgimuntas. Taipgi ta 
diena Nepriklausomybes die
na Meksikoje; 1949 m., Mainie- 
riu bosas John L. Lewisas pa
skelbė, kad mainieriams pensi
jos yra sustabdytos, nes nėra 
gana pinigu ižde; 1940 m., Pre
zidentas Franklin D. Roosevel- 
tas pasiraszo ant Bylos imti vy
rukus in vaiska. Jau karo sze- s 1 •
ązeliai ir Amerikoje matyti.

1 JSzia sanvaite pripuola 
czvertis meto, pasninkas: Sere- 
doj, Petnyczioj ir Subatoj.
i — Panedelyje pripuola pen
kių Szv. Pranciszkaus Žaizdų, 
o. Tautine szvente Kirais. Ir ta 
diėria: 1787 metuose Konstitu
cijos Diena paskelbta Suvie
nytose Valstijose; 1949 m., 
šžimtas dvideszimts žmonių 
žtivo baisiame gaisre, kai “No- 
ronic” laivas užsidegė Toronto 
uoste, Kanadoje; 1948 m., Ku- 
nigaiksztis Bernadotte, Tautu 
San jungos tarpininkas ir tai
kintojas'Palestinoje buvo nu
žudytas Jeruzolimoje.

— Utarninke pripuola Szv. 
Juozapo Kuper., o Tautines 
szvėnte Mangaila. Ir ta diena: 
1946 m., Yugoslavijos Arkivys
kupas Aloysius Stepinac buvo 
suaresztuotas; 1946 m., Ameri
kos valdžia paskelbė kąd 
mokslincziai yra iszrade tokia 
baisia trucyzna, kad vienas un- 
eąs gali iszžuryti visus žmones 
Amerikoje ir Kanadoje; 1926 
m., Viesulos isz Floridos skesai 
in Alabama ir Mississippi vals
tijas padare daug iszkados, 
trys szimtai septynes deszimts 
du žmones žuvo, szeszi tuks- 
thncziai du szimtai asztuonios 
deszimts vienas buvo sužeistas, 
pt septyniolika tukstancziu, asz- 
tuoni szimtai ir asztuonios de
szimts keturios szeimynos ne
teko namu ir penki tukstan- 
-cziai namai buvo visiszkai s.u-

f»»4-******4->4-*4-***4-X-**»* 
|L.TRASKAUSKAS | 
į lIETUVISZKAS J 
į GRABORIUS *
* Laidoja Kimus Numirėliu. * 
į Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
T Reikalams :: *5 *5   *$535 WEST CENTRE STREET * 
J '■ Telefonas Nr. 78 *
★MAHANOY CITY, PENNA. J 
f-Mf***********************

“SAULE” MAHANOY CITY.

Orlaivis, kuris su gazu 
iszpustas yra lengvesnis už 
orą, užkliuvo už Anglijos 
Lakunu gimnazijos stogo, in 
Cardington, Anglijoje. Szi- 
tas gazo orlaivis buvo tik 
antru sykiu pakilęs, kai jis 
užkliuvo už to stogo. Viena

isz jo virvių užkliuvo už sto
go ir taip ta orlaivi apdras
kė.-

Tarp tu, kurie buvo ant to 
orlaivio, buvo ir Lord Ven
try, kuris su kitais iszsirito 
ar iszlindo isz to orlaivio ir 
nuo to stogo nulipo. Už tai

kad daug gazo isz to orlaivio 
iszgaravo, buvo visiems už
drausta rūkyti ar kokia ugni 
kurti per visa myle skersai 
ir iszilgai nuo tos vietos. Nes 
tas Hydrogen gazas ne tik 
baisiai dega, bet ir sprogsta.

o □ □ —

Belgijos ęro- varogriauti; 1946 m., 
planas DC-4 skrisdamas isz 
Brussels in New Yorka miestą 
nukrito netoli Gander miesto, 
Newfoundland, isz keturios de
szimts ketiniu žmonių dvide- 
szimts septyni žuvo; 1773 m., 
Czaro valdžia priskyrė prie 
Rusijos buvusias Lietuviu siū
tas, Vitebsko ir Mogilevo.

Shenandoah, Pa. — Aleksan
dras Ardickas, isz Lost Creek 
kaimelio, pasimirė Seredoj, 
11:30 valanda ryte, savo na
muose. Velionis sirgo ilga lai
ka nuo dusalio. Atvyko isz Lie
tuvos 1906 metuose. Buvo ang- 
liakasis ir paskutini karta dir
bo Packer Nr. 2 kasyklose. Pa
liko savo paczia Petrone; ketu
ris sūnūs: Juozą, isz Lost 
Creek; Aleksandra ir Joną, 
Philadelphia, ir Edvardą, 
Newport News, Va. Trys dūk-! 
terys: R. Czervanka, J. Ru
dolph ir E. Sherre, visi isz Phi
ladelphia, taipgi broli Kazi
miera, Philadelphia ir seserį 
Ona Witt, Dayton, Ohio, ir 
daug anuku ir anukias. Grabe
lius H. A. Walukieviczius lai-

Philadelphijoje.

Chicago, Ill. — Ray (Sugar) 
Robinson, kumsztininkas, 
eziampijonas, pasisekė su- 
muszti Randy Turpin. Tu 
kuinsztyniu prižiūrėtojai su
stabdė tas kumsztynes kai Tur
pin jau negalėjo stoti in kumsz
tynes. Kumsztynes buvo Sere- 
doje 10-ta valanda vakare Polo 
Grounds, Chicagoje.

Washington, D. C. — Isz 
priežasties silpno sveikatos, 
Apsaugos Sekretorius, George 
C. Marshall, atsisakė nuo 
savo dinstos, vietos, o jo vieta 
užima Apsaugos Pasiuntinys 
Robert A. Lovett.

Atlantic City, N. J. — Panele 
Colleen Kay Hutchins, 25 metu 
senumo isz Salt Lake City, 
Utah, likos iszrinkta kaipo 
“Miss America,” gražiausia 
mergina Amerikoje.

LENKAI BĖGA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dos.

Philadelphia, Pa. — Pasak 
veikėjos ponios Albinos Czeba- 
torienes, Szvento Jurgio Para
pijos Bazaras, kartu su pas
kiausiu Pikniku reikalams pa
rapijos, sutėike dar ir su diktu 
kaupu, pelno 4,300 doleriu. Va
lio! Tatai veikėjoms ir veike-’ 
jams Philadelphijos Jurgecziu 
parapijos! —K. V.

— Vincas Poszka, William 
Paschall, žymus ir intakingas 
Philadelphijos miesto Lietuvis, 
pirmuose rinkiniuose buvo 
kandidatas in Apygardos Ko- 
misijonieriaus vieta. Jis kandi
datavo su Republikonais. Nors, 
jam nepasiseke, 'bet jis tiek bal 
su, votu gavo, kad su juo da
bar partijos vadai turi skaity
tis. Vincas Poszka jau kelis sy
kius yra stojęs in rinkimus1, ir; 
kiekviena syki yra gavės tiek

..■ - . ■ J
balsu kad dabar jis yra skaito-] 
mas kaipo Republ ikonų parti
jos Philadelphijoje szulas. Jis 
yra nemažas biznierius, jo biz
nis yra restaurantanis ir didė
lėms buezernems pristatyti mė
sos. Poszka labai veiklei dar
buojasi Lietuviu tarpe ir yra 
£jJsydejes..prie.’beveik visu dar
bu, kuriuos Lietuviai daro ir

uosta.. Lenku laivo sukilėliai 
praszo Szvedu vyriausybe su
teikti jiems prieglaudos teises.

Vos dvideszimts keturioms 
valandoms praslinkus po Len
ku jurininku pabėgimo in Szve 
dija, atbėgo ir keturi Lenkai su 
eroplanu. Trys jauni vyrai ir 
dvideszimts metu amžiaus mer
gina. Pabėgėliai parycziu pri
slinkę Poznanėj prie vieno 
aerodromo, su ginklu rankoje 
užpuolė du sargybų postu ir, 
nuginklavę sargybinius, senu 
eroplanu iszskrido. Kitos sar
gybos juos apszaude prieszlek- 
tuviniais kulkosvaidžiais ir vė
liau vijosi karo eroplanais. Bet 
pabėgėliai, taip pat atsiszaudy- 
dami isz eroplane buvusio kul
kosvaidžio, paliko ligi deszimts 
tukstancziu pėdu ir pasislėpė 
debesyse. Kelyje atsidarė ero- 
plano dugne durys ir jie vos 
nesukrito in Baltijos jura, bet 
pagaliau jimes pavyko duris 
vėl uždaryti. Po szio nuoty
kingo skridimo, savo kulko
svaidi iszmete in jura, bėgliai 
pagaliau laimingai nusileido 
Szvedijoje, Bulltofa aerodro
me.

-----------n-----------
— Geros naujienos lopszy- 

je miega, o..blogas keliu bėga.

RUSAMS SUTARTIS
, NEPATINKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ISZ LIETUVOS 
VEŽAMA IN RUSIJA____

STOCKHOLMAS. — Visa 
Lietuvos pramone yra prilenk
ta Rusu pramonei. Retkar- 
cziais prasitariama, kad ’ isz 
Kauno, Lentvario ir kitur buvo 
pasiunsti keli vagonai vinių, 
keli szimtai tonu mėsos ar gele
žies isz Panevėžio in Kuibysze- 
va.

f • ,

Vilnios fabrikas “Žalgiris” 
i gavo užsakymą padaryti greži- 
| mo stakles Cimliensko vandens 
mazgui, Kuibyszevui ir Stalin- 

i grado hidroelektros stotims. 
Maskvos'Jonavos baldu fabri
kas gamina spintas ir stalus, 
taip pat pagamino septynis 
szimtus krieslu, kėdžių. Mask
vos konservatorijai, ir taip to
liau ir taip toliau, nekalbant 
jau apie pyliavas javais, pieno 
ir mėsos produktais, miszku ir 
taip toliau.

BUVUSIEJI
KOMUNISTAI 

PASIPINIGUOJA
WASHINGTON, D. C. — 

Per pastaruosius kelis metus 
iszdygo naujas ir labai geras 
biznis. Žmones, kurie pirmiau 
yra buvę Komunistai, dabar 
atlieka vieszas iszpažintis, ir 
net pasigiria, kad jie buvo Ko
munistai, ir paskui ima raszyti 
knygas ir pyszkinti prakalbas, 
už kurias jiems puikiai yra ap
mokama.

Mes jau visa eile tokiu buvu
siu Komunistu turime, kurie 
prisipažinsta, kad jie darbavo
si nuversti musu valdžia ir 
mus iszduoti Sovietams, bet 
dabar, atlikę iszpažinti, jie ge
ra darba dirba ir turtelius sau 
kraunasi.

Mes sutinkame, kad gal vie
nas, kitas isz ju yra geros szir- 
dies ir tikrai nori mums pra- 
neszti apie Komunizmo veikla 
ir mifs perspėti. Bet dauguma 
isz j u dabar rūpinasi tik sau 
turteli susikrauti. \

Žmogus, kuris sutiko savo 
kraszta iszduoti ir su Komu
nistais dirbti, ir po tos savo isz- 
pažinties gali pasiduoti pagun
dai save pasiaugsztinti ir visa 
savo Komunistiszka veikla 
perdirbti ir perdėti, kad mes ji 
laikytume kaip koki didvyri ar 
nors muczelninka.

prakalba ir paskui su laikrasz- 
tininkais bekalbėdamas jis 
grasino ir pranaszavo, kad szi-: 
ta Japonijos Taikos Sutartis 
sėja kito karo sėklas.

Laikrasztininkai jo staeziai 
užklausė: Ar tai jis nori pasa
kyti kad szita sutartis iszkels 
kara tarp Rusiios ir Amerikos? 
Ant to Ponas Andrei Gromyko 
nutilo ir nei nevaptelejo.

Kai jis buvo užklaustas: Ko
kia Taikos Sutarti jis ir Sovie
tu Unija norėtu sudaryti? Jis 
atsake, kad Rusija visados pa
taria visiems nusiginkluoti, su
mažinti savo armijas, uždraus
ti vartuojima atomines bombos 
ir partraukima armijų namo 
isz svetimu krasztu, kur joms 
ne vieta. Bet, jis sako, Ameri
ka su keliais kitais krasztais 
tokius Rusijos pasiulinimus at
metė.

Jis tuo paežiu kartu laik- 
rasztininkams pasakė, kad Ru
sija visomis galiomis stengiasi 
sugražinti Taika Korėjoje, bet 
kad Amerika tos Taikos tenai 
nenori ir kara ves, veda nieko 
nepaisindama.

Didžiausias Rusijos prie- 
kaisztas tai Japonu Taikos su- 
tareziai yra tai, kad niekas ne

pasitarė su Maskva apie suda
rymą tos sutarties. Vienas 
Amerikietis laikrasztininkas 
Gromykui primine kad Ponas 
Dulles kelis sykius buvo nuėjės 
pas Poną Malika, New York 
mieste pasitarti apie ta sutarti.

LIETUVOJ TAIKA 
BOLSZEVIKISZKA
KLAIPEDA. — Klaipėdos 

srityje kolūkiai turėjo vos pu
se reikalingu seklu. Del to ap
kaltinti ‘ ‘ Kenkej ai buožes. ’ ’ 
Tas pat Eisziszkiu rajone.

Zarasu rajone... puse sekios 
netiko sėjai, nebuvo pravalyta 
ne vieno centnerio linu sekios.

Vilniaus rajone devynios de
szimts ketvirtas nuosžimtis 
sekios buvo rasta netinkamos 
del negrynumo.

Szalczininku rajone... visos 
su žolėmis ir taip toliau.

Miszko “tėvynei” ne viena 
sritis neiszveže laiku net per 
szeszios deszimto procento.

Mažiausia iszvežta Klaipė
dos srityje, o daugiausia Vil
niaus.

Visiems Lietuvoje dabar 
trūksta visokiu daliu, vinių ir 
anglių. Bet net sandeliuose ne
siranda tokiu dalyku. Prie to 
patys Sovietai prisipažinsta. 
Ir, nors jie pyksta ir kitus kal
tina, bet jie jokiu budu nieko 
negali padaryti.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais J

160 Puslapiu ;!
8 col. ilgio, 5% <x>l’ ploczio ![ 

^Iszaiszkma sapna ir kas ![ 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- !» 
pieros virszeliuose. :: :: ![

Pinigai reikia siusti su j [ 
užsakymu:

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

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

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line/'

created by /
" i ;s

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

cards.
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

Let us show you the
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Saule Publishing Co.
Mahanoy City, P a. Phone 744-J


