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Potvanis In Texas

Traktorius kuris papras
tai viską gali pastumti ar 
patraukti ežia randasi pa
skendęs vandenyje ant uly- 
czios, kai potvaniai isztiko

Isz Amerikos
♦

4 VA1KUCZIAI
NUŽUDINTI

Bedarbis Tėvas Juos 
Nuszove

SPARTA, MICHIGAN. — 
Bedarbis tėvas, kuris retai ka
da galėjo darba gauti ar gave, 
palaikyti, pasiėmęs medžiokles 
karabina paleido du szuviu in 
savo penkis vaikuczius ir žmo
na, trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus Ponia Edith McMill
an. Keturi vaikucziai ant vie
tos buvo nužudinti, penktas nu 
davė kad ir jis nuszautas, ir tė
vas to neužmate.

Motina ir tas penktas ir pas
kutinis vaikutis buvo nuveszti 
in Grand Rapids ligonine. Dak
tarai sako kad motina ir vai
kas pasveiks.

Ponia Edith McMillan buvo 
persiskyrus su savo vyru, nes 
jos vyras buvo tinginys ir szei- 
mynele niekados neaprupino 
nei maistu.

VIESULOS
PERSPĖJIMAI

Audra Siauczia Prie 
Rytiniu Valstijų

CHARLESTON, SO. CA
ROLINA.—Valdžios Oro Szta- 
bo nariai yra iszleide perspėji
mus visiems kurie prie kranto 
gyvena in abi Carolina valsti
jas, perspedami kad nauja vie
sulą, užvardinta ‘Helene’ siau
bia prie pat ju kranto.

Vasaruotojai greitai, tvar
kingai pradėjo iszsikr austyti 
isz apie pusantro szimto myliu 
pamariu, kur randasi daug 
puoszniu namu ir vieszbucziu

Praneszama kad ta audra 
jau dabar yra insisiaubinus li

Port Arthur miestą in Tex 
as. Daug kitu miestu pana- 
sziai buvo beveik paskan
dinti per ta potvani kuris te- 
siesi per kelias dienas.

gi szimto dvideszimts penkių 
in valanda. Vejas ir lietus jau 
yra pasiekęs daufg miestu, ku
rie randasi toli nuo kranto.

Bangos prie Myrtle Beach, 
tarp Georgetown ir Charles
ton jau yra pakilusios apie asz- 
tuonios deszimts pėdu.

Bet ne visi žmones isz szitu 
vietų raukiasi. Kiti tyczia at
vyko isž smalsumo ir laukia 
tos audros, nežiūrint to kad 
Oro Sztabas insakmiai sako ir 
grasina kad ta audra pavojin
ga, ir kad visi turi pasitraukti 
isz atdaru, atviru vietų, nes ta 
viesulą gali be jokio perspėji
mo užpludinti, nukirsti kelius 
ir vieszkelius.

VARSZAVOS
KONFERENCIJOJE

Nieko Gero; Komunis
tai Nanusileidžia
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WASHINGTON, D. C. —
Jau treczias posėdis baigiasi 
tarp Amerikas ir Komunistisz- 
kos Kinijos atstovu Varszavo- 
je. Ir nematyti nieko gero.

Tikimasi kad Prezidentas 
Eisenhoweris ir SekretoriusJ. 
F. Dulles visa ta klausima ap
svarstys, kai Prezidentas par- 
grysz isz savo atostogų isz 
Newport Rhode Island.

Amerikos Ambasadorius Ja
cob Beam ir KomunistiszKOS 
Kinijos Ambasadorius Wang 
Ping-nan pusantros valandos 
posėdi laike, bet prie jokios 
iszeities ar sutikimo nepriėjo.

Komunistai Kinieczai nusi
statė kad Amerika turi savo 
Septinta Laivyną pasitraukti 
namo, pirm negu bus galima 
prie kokio derybų prieiti.

Amerikos Ambasadorius rei
kalauja kad Kiniecziai pir
miau turi liautis szaude ir ka
riavę, pirm negu Amerika su
tiks ant kokiu derybų.

Tiedu Ambasadoriai sutiko 
dar syki susieiti ir stengtis su-

AUTOMOBILIU KOM
PANIJA INTARIA

UNIJA

Sako Ji Pavėlina 
Straikas

DETROIT, MICH. — Gene
ral Motors Automobiliu Kom
panija, sako kad Automobiliu 
Darbininku Unija pavėlina sa
vo darbininkams straikuoti 
pirm negu pasitarimai del Kon 
trakto užsibaigs.

Kompanijos Atstovai sako 
kad apie keturios deszimts pen 
ki tukstaneziai darbininku da
bar straikuoja nors straikos 
dar nėra paskelbtos.

Darbininku Unijos Preziden
tas Walter Reuther sako, kad 
kompanija dabar darbininkus 
isznaudoja, kai ji kontraktus, 
viena po kito panaikina ir pa
skui nesiskubina kita kontrak
tą sudaryti ir kvieczia darbi
ninkus be unijos dirbti.

Louis Seton, General Motors 
Kompanijos Vice-Pirmininkas 
sako kad jo kompanija ant nie
ko nesutiks daugiau, negu ant 
kiek Fordo Kompanija sutiko, i

Dvi Anglijos Gražuoles

Pasirodo kad Anglijos 
žmones myli geltuonplaukes 
ir juodbruves merginas.

Sztai dvi gražuoles, gel- 

siszneketi, bet iszrodo kad ir 
tas ketvirtas posiedis nieko 
naujo, nieko gero neatnesz.

Mažai pavojaus pareitu isz 
paezios Kinijos, bet Sovietu 
Rusijos Premieras Nikita 
Chruszczevas ima vis drąsiau 
ir drąsiau straksėti ir Ameri
kai grasinti, ir tai galimas 
daigtas, kad jis daug ka Ki- 
niecziams prižadėtu ir taip 
juos indrasintu jau tikra kara 
priesz mus paskelbti.

Bet Amerikos Dipliomatai 
to vis dar nesitiki ir mislina 
kad nei Chruszczevas to neno
ri ir kad Kiniecziai neiszdrys-

VIESULOS NUŽUDĖ
303 ŽMONIŲ

TOKYO, JAPONIJA. —
Viena isz baisiausiu viesulu isz 
tiko Tokyo miestą. Vejas siau
tė apie szimta szeszios de
szimts myliu in valanda.

Paskutinios žinios pranesza 
kad:

303 žmonių žuvo;
1,286 yra dinge,

1,943 yra sužeisti.
Apie keturi szimtai tukstan- 

cziu likos be pastoges; j u na
mai buvo ar sugriauti, audros 
nuneszti ar paskandinti.

Dauguma žmonių žuvo ar bu
vo sužeisti kai tukstaneziai to
nu žemes paslydo in kalnu, nes 
lietus ta žeme buvo suminksz- 
tines; kiti žuvo nuo elektros 
dratu, kurie buvo nutraukti.

Yokohama mieste keturios 
deszimts žmonių žuvo; in To
kyo miestą szesziolika žuvo.

In viena diena septyniolika 
coliu prilijo. Taip baisiai ežia 
nėra lyje nuo 1876 metu kada 
buvo pradėta mieruoti lietaus 
giluma.

Pirm negu szita viesulą užsi
baigs, tai galimas daigtas, kad 
apie 2,000 žmonių žus.

tuonplauke ir juodbruve Ka 
ren McGill, po kaire, isz Ho
ve, Sussex ir juodbruve Ei
leen Noble isz Clapiam.

tu.
O tuo laiku, kai tiedu Amba

sadoriai derinasi ir nesutinka, 
Kiniecziai vienas in kita szau- 
dineja ant Formosa ir Quemoy 
salų ir žmones kasdien žūva.

Bus Jam Lengviau

— Meldžiu duoti man 
baksuka cigaru del klebo
naus.

— O kokiu tamista nori, 
ar lengvu ar sunku (drutu)?

— Duok man lengvu nes 
turiu toli eiti.

Už Geležines Uždangos
ISZ LIETUVOS

Ka Pasakoja Neseniai
Isz Ten Atvykęs

In Vakarus
Mariampolietis

Privacziu Namu 
Statyba Galima, Tik 

Ne Visiems

Privacziu namu statyba kai 
kur gana igyva. Žmones sten
giasi susilipdyti sau sziokia to
kia pastoge. Privacziu namu 
statyba vyksta dažniausiai 
Szalutinese gatvėse, Tarpu- 
cziuose, Dejgucziuose ir prie 
geležinkelio linijos. Gražus 
nauju privacziu namu kvarta
las yra iszdyges Petro Armino 
gatvėje prie Miesto sodo. Skly
pai statybai skiriami pagal 
praszymus per Komunalinio 
ūkio valdyba veltui. Nors kai 
kam pavyksta gauti paskola, 
vienok darbininkui ar tarnau
tojui, neprieinaneziam prie jo- 
kirrmatcrialiniu vertybių, Sta
tyba yra neinmanoma arba ne
paprastai sunki. Organizacijų, 
kurios pardavinėtu privatiems 
asmenims statybines medžia
gas, isz viso nėra. Visa reikia 
pasirūpinti ‘ ‘ neoficialiniais’ ’ j 
keliais, o tai gali ne kiekvie
nas. Jei darbininko vidutini 
mėnesini uždarbi galima skai
tyti 600 rubliu, tai mūrinio na
mo, susidedanezio isz trijų 
kambariu, virtuves, sandėliu
ko, vonios ir tvarto, statyba 
kainuoja apie 100,000 rubliu. 
Tai aiszku, kad tokie ar pana- 
szus namai darbininkui arba 
eiliniam tarnautojui yra tik' 
svajone.

Marijampole Lietuvisz- 
kesne Už Kai Kuriuos

Kitus Miestus

Oficialiu duomenų apie 
miesto gyventoju skaieziu nėra 
paskelbta. Spėjama, kad dabar 
Marijampolėje gyvena dau
giau kaip 20,000 žmonių. Gy
ventojai daugumoje Lietuviai. 
Rusu, jei neskaityti kareivinė
se esanezius dalinius, nedaug. 
Yra pagrindo tvirtinti, kad 
Rusai Marijampolėje sudaro 
vos 3-5 procento visu gyvento
ju. Rusai dirba daugiausia 
saugume, milicijoje, kalėjime, 
ir kai kuriose kitose instaigo
se, užimdami neretai vadovau- 
janezius vietus . Rusai vado
vauja pavyzdžiui grudu paruo- 
szu kontorai, kinofikacijos 
skyriui, maszinu-traktoriu 
dirbtuvei, pasztui, transporto 
kontorai, naftos bazei, valsty
biniam ankui. Be to, Rusu at
sakingose pareigose yra ir ra-

jono vykdomajame komitete; 
partijoje, miesto ligoninėje. 
Jie, kaip taisykle, turi gerus 
valdiszkus butus, kuriu nuo
mos kai kur žymiai žemesnes 
už privacziu butu nuomas. Lie
tuviai su Rusais mažai ben-' 
drauja, iszemus tuos, kurie sa
vo darbu nuo j u priklauso. No
rėdama pagerinti santykius 
tarp Lietuviu ir Rusu, partija 
kiekvienais metais Gruodžio 5 
d. (konstitucijos minėjimo die
na) ruoszia vadinama drau
gystes vakara,moksleiviams su 
kariuomene suartinti. Vienok 
tokie ir panaszus žygiai neduo
da norimu vaisiu.

Žydu Marijampolėje dabar 
tik kelios szeimynos ir jie gy
venime visai nepastebimi. Bol- 
szevikai jais, matyti, mažai rū
pinasi, nes kareiviniu szaiu- 
dykloję, kur pagal žmonių pa- 
sakojima Vokiecziu okupaci
jos metais buvo suszaudyta ir 
užkasta apie 7,000 Žydu, nėra 
net jokio atminimo ženklo. Ka
reiviai ten ir sziaindien rausia 
apkasus, vykdo szaudymo pra
timus. Dažnai ten galima ma
tyti besigananezias ožkas ir 
karves. Tuo tarpu suszaudy- 
tiems Komunistams visur pa
statyti paminklai.

Isz kitu tautybių minėtinas 
vienas Korėjietis, dirbantis 
audimo fabrikėlyje ‘Szeszupe’ 
pamainos meisteriu, ir keletas 
Gruzinu, Monlgolu ir Lenku.

Daug Marijampoliecziu bu
vo ir dabar tebera trėmime, ka
lėjimuose. Buvęs miesto bur
mistras Maurukas iszbuvo Ru
sijoje daugiau deszimts metu 
ir gryžes, mirė sziu metu pava
sari. Rusijoje mirė Buhalteris 
Pileckis, krautuvininkas Pau- 
tienius ir kiti. Ne mažai žuvo 
ir pogrindyje.

Eroplanas Užsidegė

Ugniagesiai ežia piila van
deni ant United Airlines ero- 
plano, kurio vienas inžinas 
užsidegė. Lakūnas greitai 
nusileido ant National Air
port, Vaszingtone.

Į Isz Partiecziu Tik Vie-
J

; nas Kitas Gyventojuo
se Pagal Tiesa

r
Partijos nariu skaiezius nors 

ir nežymus, bet partiecziu ran
kose yra valdžia. Jie užima 
dažniausiai atsakingas vietas. 
Pavyzdžiui Marijampolės ply
tinėje, kur sezono metu dirba 
apie 300 darbininku, yra vos 4 
nuoszimtis partiecziu ir tie pa
tys vadovauja inmonei. Vie
ninteli eilini darbininką, buvu
si partijoje, praėjusiais metais 
paszalino už girtuokliavimą.

Norincziu stoti in partija at
siranda nedaug. Vienok kai 
kuriems, ypacz mokytojams, 
kultūros namu daarbuotojams 
ir einantiems atsakingesnes 
pareigas, be to, praeityje isz- 
vengusiems intarima, daromas 
oficialus spaudimas stoti in 
partija. Ir materialine padėtis 
kartais priverezia stoti in par
tijos nariu eiles, bet tokie re
tai tampa aktyviais Komunis
tais.

Gyventoju tarpe Komunis
tai partiecziai neturi pavelini- 
mo, iszskyrus viena kita, kuris 
stengiasi teisingiau invertinti 
žmogaus padėti. Gyventoju 
nuomone, Komunisto reikia 
saugotis jau vien dėlto, kad jis 
yra saugumo darbuotojas, t. y., 
jis privalo praneszineti žmonių 
nuotaikas, kalbas ir atskiru, 
ypacz politiniai nepatikimu 
asmenų, elgesį. Praneszti ar 
nepraneszti jau priklauso nuo 
partieczio sanžines ir aplinky
bių, kuriu dėka jis ta ar kita 
dalyka sužino. Ne paslaptis, 
kad partijoje yra nuomonių 
skirtumu. Vieni pasiliko kie
tais Stalinistais, kiti linksta in 
vadinama revizionizma. Vie
nok ir vieni ir antri gyventoju 
yra vienodai nemėgstami, kar
tais tiesiai neapkeneziami.

Daugumas darbininku in
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jis veže szeszios deszimts 
tris žmones. Nei vienas ne
buvo nei sužeistas. Eropla- 
nas isz Vaszingtone skrido 
in San Francisco be sustoji
mo kai ta nelaime atsitiko.
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Kas Girdėt
Szitie vagiai kibą tikrai isz- 

troszke: Jie pasivogė daugiau 
kaip trisdeszimts bonku sznap- 
so isz Liquor sztoro ant Fair
mount Avenue, Philadelph įjo
ję, už sanvaites sugryžo ir vėl 
pasivogė beveik tiek bonku. Ir 
du sykiu ta pati Įauga tame 
Sztore iszmusze.

sidejo dar priesz szita. 'bedarbe. 
Jie atsimena savo aukso die
nas, kadai tenai buvo daugiau 
fabrikantu kaip tie trys didie
ji: General Motors, Chrysler ir 
Ford. Jie atsimena kad ju 
mieste gimė ir pasimirė fabri
kai kurie gamino Hudson, 
Packard, Kaiser-Frazer auto
mobilius. Dabar tik ju atmin
tis pasiliko.

TĖVUKAS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

tu, o gal tėvukas jau daugiau 
nesngrysž pas mus. Bet musu 
szirdyse jautėme ta. pati kad 
su gryž t n ku ogrėicz i au še.

dabai*

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos

Prez. Eisenhoweris 
visiems patarė Pirkti, Pirkti, 
Pirkti; nepaisant ka, bite tik 
pirkti. Jis sako kad taip mes 
bedarbe iszkasavosime be jo
kiu taksu sumažinimu. Bet jis 
nepasako su kuo visa tai pirk
tis-isz pinigu imtis del visu tu 
pirkimu.

Moteriszke, Lietuvoje, be
dirbdama ūkio dalyje, per me
nesi užsidirba apie penkis 
szimtus rubliu. Už tiek pinigui 
ar už toki uždarbi ji gali sau 
nusipirkti vienus batelius ir 
d*vi poras kojiniu, paneziaku, 
jeigu jai nieko kito per ta me
nesi nereikia pirktis.

Szitokiais ar panasziais at
lyginimais apie asztuonios de- 
■sžimtas darbininku procentas 
turi pasitenkinti- Lietuvoje.

Dauguma Detroitiecziu už 
visas tas savo miesto bedas 
kaltina ne ka kita kaip auto
mobiliu darbininku unijos 'bo
są, Prezidentą Walter Reuther 
ir jo padupezninka Gubernato
rių G. Mėnnen Williams.

Jie sako kad kaip John L, 
Lewisas mainierius nualino su 
savo- nesvietiszkais reikalavi
mais del vis didesniu algų, taip 
Reuther baigia nustelbti auto
mobiliu pramone, Detroit 
mieste.

Gubernatorius Williams pri
stoja automobiliu darbininku 
unijos bosą Reuther kai jis rei
kalauja vis didesniu ir dides
niu algų, ir, isz savo puses te
veda- vis daugiau ir daugiau 
taksu ant fabrikantu. Už tai 
fabrikantai dabar ima kraus
tytis isz Detroit ir palieka tik 
tuszezius fabriku rėmus.

Eisenhoweris vis užsispyrės 
suvienyti visas tris musu ka- 
riszkas szakas po Apsaugos 
■Sekretoriaus vadovyste. Jam 

: baisiai daug 'žmonių prieszina- 
■si. Kai kurie laikrasztininkai 
sako kad jis dabai- nori su
tverti kariszka diktatūra Ame
rikoje, kai vienam žmogui par 
,yės tiek intakos ir atsakomy
bes. 1 v

Amerikos Darbo Sekreto
rius James P. Mitchell paskel
bė kad sziais metais bus už
drausta Meksikonams ežia at
važiuoti dirbti pjūties metu, 
nes gana musu darbininku ran
dasi be darbo. Paprastai apie 
keturi szimtai tukstancziu tu 
Meksikonu kas vasara, ir rude
nis ežia atkeliauja- padirbti ke
lias sanvaites ar menesius.

Kiek galima dažinoti, tai 
daug Lietuviu paežioje Lietu
voje labai akyliai seka ir klau
sosi per radija Amerikos Bal
so. .

Komunistu vadai Lietuvoje 
vis naudojasi Bažnyczios pa
tarnavimais; jie savo vaikus 
nesza, kryksztyti in bažnyczia 
ir patys ima szliuba in bažny
čia. Bet jie vis stengiasi in 
kuri kita miestą, toliau nuva
žiuoti, kad niekais nematytu, 
niekas nežinotu. Visi žino, visi 
mato, ir visi nieko nesako.

Cllieag'ietiš, Ponas Albinas 
Dzirvonas, kelis- metus pasek
mingai vedes B ALF’o reikalus 
Chieagoje, pasitraukė isz savo 
pareigu. Ponas Dzirvonas yra 
visuomenininkas pilnoje to žo
džio prasmėje, .ir BALF’o kuo
pa Chieagoje tikrai jo darbo ir 
pasiszventimo pasiges.

Ameriko Kasaliku Bažny- 
czios Vyskupai Lietuvos Balf’- 
ui yra. paaukoję dvideszimts 
tukstancziu doleriu.

ran-

Apie pustreczio szimto tuk- 
stancziu žmonių Detroit mieste 
randasi be darbo ir apie pen
kios deszimts tukstancziu jau 
nebegauna, bedarbes pa.szel.pos. 
Ir tas skaiczius kasdien didėja.

Raudonojoje armijoje 
dasi daugiau kaip du szimtai 
tukstancziu Lietuviu jaunuo
liu.

Jau seniai kai buvo matyti 
szitokia pagarsinimai: Vie
nos dienos senumo duona! At
liekami užkandžiai!“

Sovietai neturi gana silpna- 
proeziu namu visiems parūpin
ti nors lovele, kurie turėtu to
kiuose namuose dabar būti. 
Proto ligų gydytojai nėra pri
pažinti Rusijoje, ir tokie pro
to liga sergantieji nėra gydo
mi.

Tik kėli menesiai atgal res- 
taurantai negalėjo nei gražu
mu prisipraszyti kad kas imtu 
dalba nidus plauti, diszes maz
goti. Dabar tu restaurantu sa
vininkai sako-kad jie turi savo 
duris užsidaryti, tiek daug 
žmonių ateina irpraszo tu dar
bu. ■> ' ,

Szeszi menesiai atgal polici
jos sztabas turėjo garsinti ir 
raginti kad jauni vyrukai imtu 
policijantu darbus. Dabar 'be 
jokiu garsinimu, policijantu 
akademija pilna ir dar daug 
jaunu vyruku laukia progos in- 
stoti te policijantu eiles.

Pypkes Durnai

Prietelis
Tikras prietelis saldina 
Kartybia, nuliudimus ir 
Palengvina kentėjimus 

varguose;
Todėl laimingu yra tas, 
Kuris atranda del saves 

szirdinga prieteli! x

Platinki! “Saule
Detroitiecziams bėdos pra

Viena vakara, kada stovėjau 
prie vartelių, paregėjau atei
nanti tėvuką. Buvo jisai visas 
apdulkejas, pailsės, czeverykai 
nuplysze, bet su tuom paežiu 
linksmu veidu ir ži’bancziom 
akimi. Pribėgau prie jo szauk- 
dama:

— Tėvuk, teveli, aeziu Die
vui, kad sugryžai pas mus! 
Apkabinau jo kakla ir apsiver
kiau grandžiai. Pajutau, kad 
rodos kas stovėjo prie manes 
su szviesum veidu, rodos pats 
Dievas, kuris sieke paimti vi
sas mano sunkenybes ant savo 
pecziu. Norėjau jo užklausti 
tukstanezius klausymu ant 
kart, bet žinojau kad jisai yra 
labai pailsės. Invedžiau ji ih 
stuba. Senukas iszrode sveikas 
ir 'nudegęs nuo saules. Apsakė 
apie savo ilgu kelione ir kone 
per visa kelione ėjo pekszczes, 
nes mažai automobiliu jam pri- 
gel'bejo kelionėje. Tankiai su
stodavo pas farmerius ant nak
vynes arba dirbo visokius dar
bus už truputi maisto.

— Prijaueziau, kad rodos 
mane traukte trauke kad su- 
gryžtau pas jus.

— Teip mieliauses tėvuk, 
tai buvo mano ir Robertuko 
maldos, kurios ta.ve sugražino 
pas mus. Ačziu Dievui kad ta
ve sugražino sveiku ir gyvu.

Kada pamate sulužuses gon- 
ketes tai pasakė’ kacf thojaus 
isz ryto jeises pataisys. Rober
tukas negalėjo atsidžiaugti tė
vuku ir kada atsisėdom prie 
vakarienes ta vakaa*a, tai pir
ma karta nuo apleidimo tėvu
ko buvome linksmi ir užgana- 
dyti.

Tėvukas turėjo visokius už
manymus ir kalbėjo kad aplai- 
kys dar'ba ir iszszluos tuos ne
geistinus burdingierius isz ma
no namo. Antanas turi pribūti 
namo, nes tėvukas žinojo, kad 
Antanas greieziau pasveiks 
namie ir Tasis daugiau ant sau
les ir prie savo szeimyneles.

Kokis ramumas užėjo mano 
szirdyje, nuo kada tėvukas šu- 
gryžo namo ir pradėjo rūpintis 
viskuom. Neturėjau jam vietos 
pas save, nes kambariai buvo 
užimti per burdingierius, bet 
tėvukas tuom nesirūpino, sa- 

. kydamas, kad eis pasijieszkoti 
sau nakvynes pas svetimus ta 
nakti. Kas tokis mane sulaikė 

■ kad jo neleiscziau isz namu. 
Prižadėjau sau, kad jeigu tė
vukas sugryžtu, tai jo daugiau 
nepaleiscziau isz po savo pa
stoges. Meldžiau jo kad niekur 
neeitu, rasiu jam kokiai vietele 
pernakvot. (

— Mortuk, asz norėjau tau 
ta pasakyk. Juk asz tankiai 
gulėjau aut kietos žemes ir da
bar man bus smagu gulėti ant 
žemes po tavo pastoge. Paklo
jau jam ant grindų ir visi už
migom kietai.

Turėjau užmigti labai kietai, 
kad negirdėjau verksmo Ritos 
ir kad namas buvo pilnas du
rnu. Pagriebiau dukrele in gle
bi ir nubėgau žemyn. Tėvukas 
taipgi buvo ant kojų ir pabudi
no burdingierius. Vienas isz 
icanibariu radosi liepsnoje, ma- 
.yt kad vienasis^ buydįngieriu

Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

Skaitykit “Saule”
turėjo uždegti szienika rūky
damas p-aperosa. k

— Robertukas! Tėvuk, mu
su Robertukas randasi ant pa
stoges, suklykau isz baimes ir 
norėjau bėgti ant pastoges. 
Tėvukas nubėgo ant antro 
laipsnio, bet liepsna ji nedalei- 
do eiti ant pastoges.

— Dieve mano mieliauses, 
iszgelbek musu sūneli! Suri
kau. Maniau kad neteksiu pro
to. Burdingieriai mane sulaikė 
nuo 'bėgimo ant pastoges, nes 
trepai jau buvo liepsnose.

Atvažiavo ugniagesiai lieps
na jau davėsi matyti isz pasto- 
ginio lango: Maniau kad mano 
sūnelis turės isztikruju pražū
ti. Kad sztai iszgirdau riksmą 
žmonių. Nubėgau pažiūrėti kas 
atsitiko. Paregėjau lange savo 
mylima kūdiki, kuris stovėjo 
baisiai persigandęs. Tėvukas 
supratęs vaiko nelaime, nubė
go ant antro laipsnio, atsistojo 
ant lango ir ragino Robertuka 
kad szoktu, o jisai ji pagaus. 
Robertukas isz 'baimes nenorė
jo szokti, bet tėvukas szauke 
in ji: .'L.

P man netiki Ro-...— ““Ar-gl7 
berink? Szokie, o asz tave pa
gausiu, Nesi1! ijok. 
tavo tėvukas 
szokie vaikeli tuojaus!

Robertuka?
lipo per langa, dirstelėjo ant 
tėvuko ir szoko. Tėvukas ji gi- 
lukningai pagavo. Buvo iszgel- 
betas! Ugniagesiai pristatė ko- 
peežes prie lango ir tėvukas su 
Robertuku nulipo žemyn.

Po tam apalpau ir sukritau 
ant žemes. Kada atsipeikėjau 
ugnis buvo užgesyta ir ant gi
liuko tiktai du kambariai gerai 
apdege, bet namas likos iszgel- 
betas nuo visiszko sudegimo. 
Mano mylimieje likos iszgelbe- 
tais. Atsiklaupiau ant keliu 
prie visu žmonių, padekavoda- 
ma Dievui, kad atsiuntė tėvu
ką in laika valandoje musu ne
laimes. Kas butu iszgelbejes 
musu mylima kūdiki jeigu tė
vukas ne'butu sugryžes namo?

Po aplaikymui insziurenc pi
nigu nuo kompanijos, tėvukas 
pradėjo pasitaisineti narna ir 
nepavelino priimti joki darbi
ninką, nes saike tai kasztuos 
daugiau ir galima tuos pinigus 
suezedyt ant ko kito.

Antanas nieko nežinojo apie 
ugni tiktai tada, kada viskas 
buvo paredke. Suprato ir jisai 
kiek tėvukas prisidėjo ir bus 
jiems reikalingas ateityje. Po 
pataisymui namo, tėvukas ap
teikė -darba, kada užbaigė dar
bą prie musu namo. Po kokiam 
laikui paliepiau paskutiniams 
burdingieriams apleisti narna, 
mislindama sau, stebėtinas da
lykas, kad tėvukas praszalino 
nepažinstamus isz mano namo 
ir permaine ji ant vietos, ku
rioje vela užžydejo tnalszmnas 
ir meile. Jaueziau kad ne esmių 
verta, tiek džiaugsmo- ir nuta-

Žinai, kad 
tave iszgelbes,

insidrasines, isz-

riau jam, už tai būti dėkinga 
lyg smert.

Parvežem Antana n amo. S 
Kiek tai džiaugsmo turėjome, 
nes per keliolika, mėnesiu ra
dosi jisai vargszu prieglaudos 
ligonbuteje. Praleisdavo savo 
dienas darželyje ir greit pra
dėjo pasveikt ir neu'žilgio keti
no sugryžt in sztora.

Buvo tai rodos stebuklas 
kaip viskas pradėjo mums sek
tis nuo kadai tėvukas sugryžo 
naino, o mano sūnelis daugiau 
prisiartino prie mano szirdies 
ko labai troszkau nuo senei. 
Karta sėdėdama su juom jisai 
prakalbėjo in mane:

— Motinėlė, ar žinai, kad 
mes prižadėjome Dievui užmo
kėti už sugrylžima musu tėvu
ko, ar ne? Kaip-gi dabar Jam 
už tai atsilyginsime?

— .Mielas mano sūneli, tik
tai vienas yra būdas kokiu ga>- 
litae už tai atsimo'keti, o tai yra 
per meile. Turime jnyleti tėvu
ką ir visus tuos, kurie reika- 
lauje musu meiles. -Sztai būdas, 
kokiu galime atsimokėti Die
vui už iszklausyma musu mal
dų. ' .

— Asz myliu mano tėvuką 
labai, ir su tais žodžiais nubė
go pas tėvuką ir atsisėdo jam 
ant keliu . apkabindamas jo 
kakla rankomis ir bueziuoda- 
mas ji.

Sėdėdama sau ant gonkeliu 
manseziau sau, kad Dievas da
vė man proga iszsigel'bet save 
nuo pasiszianszimo ir sav-my- 
listes ir visados busiu nuliudus 
atsiminus kad atsisakiau pri
imti tėvuką po savo pastoge ir 
per tai netekau meiles savo ku- 

. dikio, bet viskas dabar sugiy- 

. žo ir mano szirdis yra u'žganai- 
dyta viskuom.

Tankiai sait atsimenu apie 
. Dievo prisakyma: “Mylėk te- 
- va ir motina savo, “ — bet kiek 

tai žmonių apie tai užmirszta!
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(Tasa)

Ant rytojaus, anksti, ant ga-
lo surado Robertuka, tvirtėtoje 
ant kalno. Jo tėvukas ji lan
kei in tenais nusivš’edavo pra<- 
leisti kėlės , valandas terp kal
nu, vaikui patiko toji vieta ir 
buvo nuejas in tenais su vilczia 
kad gal tenais suras savo tėvu
ką. Suklykau ne savo balsu 
kada, pamaeziau kaip žmonis 
nėsze mano kūdiki in stuba. 
Buvo visas szlapes ir labai nu
ilsėk.

— Jam nieko nekenke, tik
tai labai pailsės, duokite jam 
ka skilto iszgerti ir paguldyki
te in lova, kalbėjo susirinkę 
žmonis in mane.

Tame pacziame laike mano 
vyras apalpo. Nusiuncziau kad 
ateitu daktaras, kuris apžiurė
jas Antana, pakratė su galva,, 
apreikszdamas kad serga ru- 
matizmu ir uždegimu pla.ueziu 
nuo pėrszaldyino. Per keliolika 
sahvaicziu radosi dideliam pa- 
Vojuje, kentėdamas baisiai.

z Robertukas nesirgo, bet bu
vo nusiminęs, prilindęs, sėdė
davo per valandas ant gonke- 
liu užsimislines, žiūrėdamas 
■ant kelio laukdamas sugryž- 
tancžio tėvuko. Kada ji pakal
bindavau kad eitu in stuba tai 
tik kėlės miliutas pabūdavo ir 
vėl atsirasdavo ant gonkeliu. 
Viena karta kada jam palie
piau eiti in stuba, tai atsiliepe 
in, mane sziurksztai:

— Duok man pakaju. Tu 
iszvarei mano tėvuką isz pa
inu. Koriu kad mano tėvukas 
sugryžtu namo.

Nuo tos dienos turėjau labai 
mažai laiko del saves, supra
tau kad dabar turėsiu pilnas 
rankas vargo ir bėdos. Darže
lis buvo apleistas, daržovių ne
sirado, nes nebuvo kam pasėti 
ir turėjau jais pirkinet' isz 
sztoro. Tėvukas visados rūpi
nosi kad mums daržovių nebū
tu stokas. Antanas turėjo ati
duoti visai sztora ant ranku 
klerku, biznis pradėjo slenkti 
žemyn. Ne karta girdėjau, kad 
musu klerką slaptai pardavi
nėjo . muriszaiue, bet bijojau 
apie tai pranesszti, nes Anta
nas butu ji praszalines nuo 
darbo ir nėbutu kam toliaus 
varyti bizni.

Stebėtina, kokia permaina 
gali užeiti žmogaus gyvenime 
in teip trumpa laika!

Antanas labai rūpinosi, o 
daugiausfe, negalėjo nieko da
ryti ir nekarta girdėjau, kaip 
jisai kalbėdavo: “Kad tik ma
no tėvais butu czionais, tai vis
kas butu kitaip.”

Už keliolikos sanvaicziu ap- 
laikaiu laiszka nuo Matės, ku
ri skambėjo sekancziai:

“Negaliu suprast del ko tė
vas atvažiavo pas mus, nes jis 
serga isz nuobodumo del vai
ku. Buczia ji tuo jaus parsiun- 
tus namo, bet kaip žinai, ne
turiu pinigu del jo keliones at
gal. Pas mus nesiranda darže
lio kuriame senukas galėtu

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu- 
yarya ju nuliūdima. 

praleisti savo nuobodu laika. 
Turime tiktai keturis kamba- 
rus ir. gyvename apartamente
ir turime eiti keturais laiptais 
trepu ant virszaus. Tai matai 
senukas negali tankiai teip 
auksztai lipti. Susimildama at-

Turru jums pasakyti, ' 
Tiktai turite gerai 

klausyti.
Ba tai ne bile kas, 

Tiki svarbus dalykas.
Sztai tiktai del vyru 

jaunu.
Idant vesdami moteres 

neapsiriktu,
Kvailas pasiliktu.

Ne vienas žiuri ant 
gražaus veidelio 

Ir ant galvos suraityto 
plaukuezio,

O jeigu auksines dantys 
turi,

Tai seile ryje kaip ant 
tokios žiuri.

* * *
Isztikruju jau tai 

ne vyras,
Tiktai tikras minksztapikis, 

Jeigu nežino kas namie 
darosi, 

Tyli kad ir kas ant 
jo barasi, 

Mat jisai biznierius, 
Bet jo būdas yra ne 

kas,
Biznio labai nežiūri, 

Mat pagelbininka stora 
turi, 

Tas namie bosas ir pilna
Burna gaspadoriauja, 
In kur užsimano tai 

bambilium važiuoja.
Jau tokis vyras, 

Tai tikras monkie, 
Visi isz jo juokus 

turi, 
0 jisai ant to visai

i nežiūri,
O gal jam taip ir

gerai, 
Mat, bile tykiu,

Kada vela po Luzernes 
važiuosiu, 

Tai ir in tenais 
t X -i T •atsilankysiu,

O tada visiems 
pasakysiu,

Ir del mano kūmos 
viską iszplepesiu.

* * *
Paczedžiai vyrucziai 

gyvenkite, 
Sziuomi laiku daug 

negirtuokliaukite, 
Nes visko sziandien 

stokas tokiems, 
Bet jau nekurto pradeda 

susiprast, 
Jau ir blaivybių 

pradeda atsirast.
Tiktai suvis labai 

mažai,
Tiek to, ir tai bus 

gerai. 

siusk pinigu del jo keliones at
gal ! ”

Atsiusk pinigu ant jo' kelio
nes. Dieve mano, neturėjau ne 
vieno cento kurio nereikalavau 
ant visokiu iszlaidu. Antanui 
nieko nekalbėjau apie aplaiky- 
ta laiszka, nuo jo sesers Mares.

Po keliu dienu po aplaiky- 
mui to laiszkelio, prohibicijos 
agentai užklupo ant sztoro, 
kur rado keliolika galonu 
munszaines, užpeezetino sztora 
ir klarka buvo aresztavotas.

Nežinau ka daryti. Norėjau 
prisipažint prie kaltes, bet 
tiek supratau, kad nuo kada 
tęva iszvariau isz namu, viskas 
persimainė ir rodos paistome. su 
savim visa musu gilinki. Da
bar pamaeziau, kad tėvukas 
galėjo padaryti szimtus dalyL 
kus aplink narna.. Gailėjausi. 
Norėjau nusiunsti jam pinigu 
ant keliones, bet nebuvo isz 
kur ju paimt nes patys turėjom 
pasiskolyt nuo geru žmonių 
ant pragyvenimo ir daktaro. 
Rūpinausi czedyt kada, norė
jau nuo tėvuko atsikratyt, bet 
sziandien negalėjau suczedyt 
nei keliu centu. Negalėdama 
duoti savo vyrui prigulinczio' 
dažiurejimo, ant galo buvau 
priversta, ji nusiunsti in pavie- 
tava prieglauda. Dabar ant 
manes pasiliko visa sunkeny
be. Niekas man daugiau nepa
siliko, kaip priimti kelis bur- 
dingtorius. Kovojau smarkiai 
kad niekas ne kenktu musu 
gyvenimui ir net atsikracziau 
nuo gero tėvuko, o dabar turiu 
priimti burdingierius, sveti
mus, del kuriu turėjau virti 
valgius ir skalbti ju drapanas 
ir da klausyt ju, paniekinimu. 
Tai-g’i kambarėli kuri mane 
Antanas atiduoti del savo tėvo, 
paėmė svetimi žmones. Mąl- 
szumas kurio teip geidžiau, 
dingo. Burdingieriai atsives
davo da ir kitus in savo kam
barius kur rūkydavo ir gerda
vo.

Robertukas rodos apsiėjo be 
mano priežiūros, nes daug savo 
laiko praleisdavo darželyje, 
visados būdavo gilei užsimans- 
tes. Tula diena pamaeziau ji 
darželyje prie krūmo rožių 
kuris buvo suvytęs ir stengėsi 
ji atgaivinti murmėdamas sau: 
“Tėvukas galėtu atgaivinti ta 
krūmą, vai kaip asz liustu 
paskui ji ir kad jisai czionais 
butu.”

— Mielas mano sūneli, ir 
asz geidžiu kad tėvukas dabar 
butu su mumis! Paszaukiau in 
savo sūneli. Taip, butu jisai 
viską padaręs, jeigu butu 
czionais. Kalbėjau tai isz visos 
savo szirdies. Buczia ji dabar 
priėmus su atvira szirdžia.

Robertukas dirstelėjo ant 
manes. Atejas prie manes atsi
sėdo ant trepu szale manes. Pa
dėjo savo rankele ant mano ke
lio, ko niekad nedarydavo 
priesz tai, kalbėdamas:

— Motinėlė, manau kad 
tėvukas sugryž pas mus, ar ne? 
Man rodos kad jisai sugryžtu

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
j Mahanoy City, Pa., JJ.S.A.
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kad žinotu kad mes ji norime, 
ar ne ?

— Mano mielas vaikeli, tu
rėsim praszyti Dievo, kad ji 
vela sugrąžytu pas mus, nes 
asz negaliu gauti pinigu jam 
nusiunsti ant keliones.

— O gal ateis, jeigu mes 
melsimės. Taja nakti girdėjau 
kaįp Antanukas meldėsi:

— Gerasis Dieve, parsiųsk 
musu tėvuką namo. Mes jo teip 
reikalaujame. Dabar neturime 
pinigu, bet užmokesim tau vė
liaus mano Dieve. Ta vakaru 
ir asz meldžiau Dievo kad su
grąžytu, ta,ji žmogų kuri iszgu- 
jau isz musu pastoges.

(Stebėtinas dalykas. Nuo ka
da 'pripažinau Ro'bertukui kad 
asz geidžiu kad tėvukas su
gryžtu atgal pas mus, Robertu
kas persimame ir daugiau tu
rėjo jaustos del manes. Kaip 
asz geidžiau prispausti savo,

(Oh, Mommy, if s so good
to have you tuck me in again!”

Mother has recovered from a common 
but serious emotional disturbance. A 
better UNDERSTANDING of the problem 
of mental health by all citizens can do so 
much for so many more. For as your help 
grows, their hope of recovery increases.

No one is immune to emotional disturbance 
or mental illness. It can touch anyone—no 
matter what age, sex or social level. In fact, 
there are 16 million or more Americans to
day who are suffering from temotional dis
turbance or mental illness.

Great strides have been made in research for 
treatment and prevention of this illness. But 
a better understanding of mental health, by 
all citizens, could do so much more to help.
Acquaint yourself with the truth about emo
tional and mental illness. If this problem 
should occur in your family, there’s no rea
son why you shouldn’t discuss it, face it as 
you would-any physical illness. Find out how 
to deal with it, how it can be treated. And 
above all, work with your local mental 
health association.

mylima kūdiki prie kiūtinės 
bet netui'ejau drąsos tai pada
ryti, nes nežinojau ar tas ma
no sūneliui patiktu ar ne.

In sanvaite laiko po tam, aip- 
laikau maža laiszkele nuo Ma
res, kurioje man rasze, kad tė
vas apleido ja dvi dienas atgal 
nes nutarė eiti namo pekszczes. 
Senukas neturėjo pinigu, o 
Mare ir negalėjo jam duoti. 
Iszejo ana ryta pirm negu 
szeimyha. atsikėlė, neatsisvei
kinęs su niekuom. Melde ma
nes, kad praneszczia jei, kada 
tėvas pareis ii’ ar laimingai su
grįžo namo.

Nutirpau isz baimes. TeVas 
ėjo isz Bostono pekszczias. Su
pratau kad g*al jisai mels auto
mobilistu kad ji pasiimtu su 
savim, arba kaip tai vadina 
“hiez-haikeriuoti” namo. Bu
vau labai susirupinus kad jam 
kas blogo neatsitiktu kelionė
je. Rūpėjo senukui sugryžti at
gal pas savo mylimuosius. 
Szirdyje gailėjausi kad buvau 
tokia nedorele. Isz Mares laisz- 
ko dasipratau, kad tėvukas ap
leido josios narna ant rytojaus 
kada mes su Robertuku melde- 
rae Dievo kad sugražintu tėvu
ką namo.

— Užmokesim Dievui vė
liaus, meldėsi Robertukas. Ma-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

F R E E 13 O O K L E T: If you know someone 
who needs help or who would like a better understanding' 
of mental health, send for a copy of “How To Deal With 
Your Tensions.”
Write to: Better Mental Health, Box 2500, New York 1, N.Y.
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tyit musu malda daejo lyg tėvu
ko szirdies.

Nedrysau nieko kalbėti apie 
tai Antanui, nes labai rūpintų
si apie savo tęva., kuris ėjo na
mo pekszczes isz Bostono. Ne
galėjau naktimis užmigt. Rū
pinausi, kad jam ant kelio ne
atsitiktu kokia nelaime, nes 
tai butu mano kalte. Per visa 
savo gyvenimą neužmirsziu, 
mislindama apie ji, kiek jisai 
mums gero padare, jisai gana 
gerai suprato, kad tai tiktai 
per mano priežaste asz ji at
stūmiau nuo jo szeimynos. An
tanas tankiai pyko, kad asz tu
rėjau teip sunkiai dirbti del 
svetimu, sakydamas kad asz 
kitados teip nekeneziau sveti
mu žmonių savo name, o dabar 
turiu dirbti kaip kokia neval- 
ninke.

Man, rodosi kad pasenau ko
kia deszimts metu in laika vie
no meto. Neturėjau laiko pasi
rodyt, o namas buvo apleistas, 
burdingieriai sulaužė gonkeles 
ii’ nebuvo kam pataisyt, nes 
jeigu tėvas butu namie tai tuo- 
jaus pataisytu, nes žmogaus 
pasamdyt nebuvo už ka.

Antanas labai troszko būti 
su mumis namie. Jisai mane 
kad jeigu butu su mumis, dar
želyje ant saules tai sveikata 
greiežiau sugryžtu. Asz ir teip 
maniau, bet negailėjau ji pri- 
žiurinet, nes turėjau užtektinai 
darbo su svetimais. Ne karta 
man kalbėdavo, kad geriau jei
gu 'butu mires, nes apdraudi
mas ant jojo gyvasties užtektu

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... j

; Viesz. Jėzaus ir ; 
; Motinos Szvencz. ;
[ Sapnas Motinos Szven- ] 
[ cziausios, mieganezios , 
[ ant kalno Alyvų, žemei ' 
Į Batanijos, bažnyczioj j 
; Szv. Mykolo Arkaniuolo. j

; Knygos Did. 3%x5% ool. ; 
; TIKTAI, 25 Ct».

[ SAULE PUBLISHING CO., ' 
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mums ant pragyvenimo koki 
laika.

Tas mane labai nugazdino. 
Kokis butu musu gyvenimas 
be Antano. Bijojau kad neat
imtu sau gyvasties ir nudavi- 
nejau priesz ji kad viskas nže- 
mie ėjo kuogeriause. Linksmi
nau ji kiek g-alejau, norint ma
no szirdis buvo gana, sukruvin
ta iūsokais rupesezais.

Vienatiniu mano džiaugsmu 
ir suraminimu buvo tas, kad 
mano kūdikis jau ne buvo teip 
atszales del manes kaip kita
dos. Tankiai ateidavo prie ma
nės praszydamas kokio daig- 
telio, ko kitados nedarydavo. 
Vakarais atsisėsdavo prie ma
nes ir laikydamas mano ranka 
kalbėjome apie tėvuko sugry- 
žinja. Nieko jam nesakiau apie 
jo tėvuką kad ėjo pekszczes 
namo, nes tas ji labai surupin-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines'
— Mieste Czedinimo Lai

kas tesis ligi Spalio-Oct. 26-tai 
dienai.

— Juozas Rėklaitis nuo 
516 W. Spruce uly., kuris įtai
gai susirgo aipie keturis mene- j 
sius atgal ir gydėsi in Geisin-1 
ger ligonbute, Danvilleje, oi 
apie trys sanvaites atgal likos 
perkeltas.iu -Veteranu ligon
bute Wilkes-Barre, Pa.., pasi
mirė pareita Potnyezia, 4:20 
valanda po piet. Velionis gimė 
Maihanojuje, 'baigė Mahanoy 
City High School Mokslą 1924 
m., buvęs veteranas isz Antros 
Pasaulines Kares. Paliko dvi 
seserys: Mare Kritcziniene ir 
P. Beaver mieste; tris brolius: 
Antanai isz New York; Vinca 
ir Kazimiera, mieste. Laidos 
Seredos ryta, su aipiegomis in 
Sž.v. Juozapo (bažnyezioje de
vinta. valanda ir 'palaidos in 
parapijos ka įliuese.

— Seredoj pripuola pirma 
Spal i o Oct oi ie r < l i e n a; deszi ni
tas menesis szio meto. Seredoj 
taipgi 'pripuola Szv. Remigijo, 
o Tautiszka. Vardine: Mastis. 
Spalio menesis paszvenstas ant 
garbes Paneles Marijos Rožan- 
cziavos. Ūkininku priežodžiai 
del Spalio menesio: Rudens 
skaidros dienos gabena veik 
veja ir sniegus. Jeigu zuikelis, 
ilgai vasaros kaili deveja, tai 
ir žiema dar toli. JeigiP Spalio 
menuo szaltas ir ateinanczianie 
mete nebus kirmėlių gądinan- 
cziu kopūstu. Menulio atmai
nos: Delczia. 5-ta diena, Jaunu
tis 12 d., Prieszipilnis 19 d., Pil
natis 27 d. Ir ta diena 1918 m.,

Amerikieczia.i iszmoko nauja, 
žodi: “Influenza arba Flu“. 
Ta liga, parsivežė musu karei
viai isz karo franto; 1943 m., 
Amerikos Armija, inmarszavo 
in Italijos miestą.Naples; 1946 
m., vienuolika Naciu buvo pa
smerkti mirties bausme ant 
kartuvių, už kariszku prasi
kaltimus, o dvyliktasis- Marti
nas Bormann, kuris nebuvo su
gautas ir buvo pasmerktas taip 
butu pakartas; 1883 m., Ameri
kos paczto sztampos buvo at
pigintos nuo trijų centu ligi 
dvieju centu.

— Ketverge p r i p n o 1 a 
Ahiuolu Sargu szvente ir Szv. 
Eleuterijo, o Tautiszka Vardi
ne: Eidvilis. Ir ta. diena: 1943 
m., Amerikos Penktoji Armija 
inmarszavo in Italijos miestą 
Naples; 1910 m.. Los Angeles 
mieste, Calif orui jos valstijoje 
laikraszczio “Times’’ redakci
ja susprogdinta, apie 20 žmo
ni n žuvo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Terese Kud. Jėzaus ir Szv. 
Kandido, o Tautiszka Vardine: 
Glaii’dis. Ir ta diena: .1949 m., 
Rusai pripažino Komunistisz- 
ka. Kinijos valdžia ir pasmerkė 
Chiang Kai-sheka kaipo suki
lėli; 1914 m., po sanvaites niu- 
sziu ties Augustavu, Vokie- 
cziai likos sumuszti ir atstumti 
už Lietuvos rutbežiaus; 1935 
m., Italijonai užsipuolė ant Et- 
hiopijos kraszto; 1780 m., 
Amerikos augsztas karininkas 
Major Andre buvo pakartas, 
už tai kad jisai buvo susitaręs 
Anglams i.szduoti Amerikos 
kariszka Akad eini j a.

Tamaqua, Pa.—
Helena Yatsko, 55 metu am
žiaus nuo 212 Orwigsburgh 
uly., kuri gydėsi per keletą 
sanvaites in Coaldale ligonbu
te, numirė pareita Petnyczios 
ryta.. Velione po tėvais vadino
si Helena. Miklosziute. Gimė 
Raukiu miestelyje. Kitados 
gyveno Maryd, o 1946 metuose 
apsigyveno Tamakveje. Pali
ko savo vyra Andreja; tris sū
nūs. ir duktere; keletą anūku 
teipgi keletą, brolius ir seseres 
isz Rankin. Prigulėjo prie SS. 
Petro ir Povilo parapijos.

ARKIVYSKUPAS
ALBERT G. MEYER

Užims Mirusio Vieta 
Kardinolo Stritch

Generolinio Konsulato 
Lietuvos

New York Pajieszkomi
Asmenys

Geras Iszsikalbejimas

Platinkit “Saule”

Tūlas kunigėlis mėgo sau 
patraukti isz bonkeles labai 
tankiai, o kad turėjo gero 
sztofo partraukto isz Kubos 
ir nenorėdamas idant vargo
nininkas jam padėtu iszger- 
ti, užsidarydavo pakajuje ir 
pats gerdavo, o ant bonkos 
prilipino kortele su paraszu 
“trucizna.“ Karta vargoni
ninkas atėjo in kuknia ir da- 
siprates ka kunigėlis padare 
nes turėjo gera nosi ant uos
tymo gero sztofo, patraukė 
gera gurkszni isz bonkos 
kad sztai pasirodė duryse 
kunigas.

— Del Dievo szvento, ka 
tu darai! Suriko kunigas 
rustai, ar-gi nematai kad to
je bonkoje randasi trucizna!

— Taip jegamasteli ži
nau labai gerai, bet kaipo ta
vo isztikimas tarnas noriu 
mirti drauge su tavim.

“Saule“ gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus: Pirkite U. S. Bonus

CHICAGO, ILL. — Popie
žius Pijus XII paskyrė Mil
waukee Arkivyskupą Albert 
G. Meyer, Chicagos Arkivys
kupu, in vieta mirusiu Kardi
nolo Stritch.

Naujas Arkivyskupas Al
bert G. Meyer gimė 1903 me
tuose Kovo devinta diena, Mil
waukee, Wisconsin. Jis baigė 
Wisconsin Szvento Prancisz- 
kaus Seminarija. Kunigu in- 
szventas Rymoje 1926 mete, 
Liepos vienuolikta diena. Jis 
mokinosi in Szventaji Raszta 
Pontifikaliniame Bibliniame 
Institute iki 1930 metu, po tam 
gryžo in Suvien. Am. Vals.

Buvo Vikaras Szvento Juo
zapo bažnyežios in Waukesha, 
Wis. 1931 metuose buvo pa
skirtas Profesoriumi Szvento 
Pranciszkaus Seminarijoje. 19- 
37m., tapo Seminarijos Rekto
riumi.

1946m., 42 metu, Popiežius 
Pijus XII paskyrė Seminarijos 
Rektorių inSuperios, Wiscon
sin Vyskupu.

Apie Arkivyskupo Albert A. 
Meyer paskyrima, paskelbė 
Arkivyskupas Amleto Giovan
ni Cicognani, Apaszatliszkasis 
Delegtas Suvienytinese Ameri
kos Valstybėse. Jisai valdys 
didžiausia Arkidiecezija Su
vienytinese Amerikos Valsty
bėse. Chicagos Arkidiecezija 
turi apie du milijonu Kataliku 
isz 4,680,000 gyventoju.

Naujam Arkivyskupui pa
gelbės j& jpaircšg-oae, trys Aug
ziliarai: Arkivyskupas Wm. D. 
O’Brien ir Vyskupai: Bernard 
J. Shell ir Raymond P. Hillin- 
ger. Chicagos Arkivyskupija 
turi: 424 parapijas; 2,646 kuni
gus; 8,521 vienuoli ir 437 bro
lius.

— “Sauie“ turi tiek agen 
tu. kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agemu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

Valia Dievo

Peace Power

Laike Bolszevikiszkos 
kares eina mužikas su nu
leista galva žemyn ir verke.

— Kas tau pasidarė My
kolai kad esi taip nuliūdęs? 
Užklausė jo kitas mužikas 
prisiartinęs prie jo:

— Andrėj ev, ar-gi galiu 
džiaugtis kad Bolszevikai 
paėmė mano jauna paczia ir 
karve.

— Taip, tai gana didele 
nelaime, bet • ka ežia galima 
daryt, juk laike kares kož-

Ar Ragavote

Andrulio Sūrio?

Of course you want your children 
to grow up in a peaceful world. 
But peace costs money. Money for 
strength to help keep the peace. 
Money for science and education 
to help make peace lasting. Money 
saved by individuals. Your Savings 
Bonds, as a direct investment in

your country, make you a Partner 
in strengthening America’s Peace 
Power.

The Bonds you buy will earn 
money for you. But the most im
portant thing they earn is peace.

Think it over. Are you buying 
as many Bonds as you might?

Help Strengthen America’s Peace Power

Buy U. S. Savings Bonds
The U.S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 

for their patriotic donation, The Advertising Council and

nas netenka szio ar to, reike 
su tuom apsisavyt.

— Ir asz taip sau ma
niau, paėmė man paczia tai 
valia Dievo bet negaliu 
jiems dovanot mano skriau
dos kad paėmė mano geriau
sia karve.

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Sebestiniene - Žiuri n skaitė; 
Marijona,'kilus isz Paserninku 
km., Seiriju valscz., jos vyras 
Juozas Sebestinas ir ju vaikai 
Algirdas ir Alfonsas.

Senkeviczius, Antanas, gy
venos Chicago, Ill.

T ra m p i n s kieno, EI en a.
Tverijonieno - Szarkaite Gra

silda.
U r bon avi cz ius, Vale r i joną s, 

Stanislovo sūnūs, isz Anielisz- 
kės vienk., Szianlenu vai., 
Szianlin apskr.

Virbalis, Petras, isz Berta- 
siunti kaimo.

Visockas, Matauszas ir sesuo 
Karveiiene, Maryte Apolonija, 
Vinco vaikai.

Žilyte, Monika, Antano duk
tė, isz Kretingos apskr.

Jįeszkoraieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti, in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
Now York 24, N. Y.

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad,

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas: 
Michigan Farm Cheese Dairy, 

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

“Audrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu 

vese, ar Kriksztynose, vaiszin 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Komunistus partieczius žiuri 
kaip in savo engėjus, isznaudo- 
tojus, kurie nieko nepadeda 
buities pagerinimui, o tik vyk
do prižiūrėtojo vaidmenį.

Komjaunuoliu 
Vaidmuo

Komjaunuoliu, ypacz moks
leivijos tarpe, yra nemažai. 
Tuo tarpu dirbaneziojo jauni
mo tarpe komjaunuoliu nėra 
daug, vienur daugiau, kitur 
mažiau. Pavyzdžiui, Marijam
polės plytinėje isz 300 darbi
ninku sezono metu yra maž
daug 50 jaunuoliu. Vienok 
Komjaunuoliu ju tarpe yra vos 
5-8. Kitas atėjės in darba. isz 
viso slepia, kad jis yra Kom
jaunuolis, nes darbininkai toki 
pasziepia. Tokioje inmoneje 
■komjaunimo organizacija ne
gali daryti jokio spaudimo, nes 
darbas ežia nereikalauja jokios 
specialybes, atlyginimai žemi. 
Panaszu fizini darba, ypacz 
vasaros metu, galima gauti vi
sur, o inmone nėra suinteresuo
ta prarasti darbo .jėga. Tokiu 
budu komjaunuoliu skaiezius 
lieka ribotas. Tik labai retais 
atvejais jaunuoliai patys atei
na pas vadovus ir praszosi pri-

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules“ ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at- 
silyginsi, ar ja paremsi!

- B - CELA^ 
Iarba pradžia $
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. ...ir... ;!RASZYMO
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Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ;ji dar buvo at
sivežė isz. Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszy.ma p. Andriuliai patenkina 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu.“TEVELIU SURIS.” ■

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:'

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS '

FOUNTAIN — MICHIGAN

imami in Konijauniko organi
zacija.

Tuo tarpu kitose inmonese, 
pavyzdžiui “Szeszupes“ audi
mo fabrike, Komjaunuoliu 
procentas didesnis, nes ten va
dovams inmanoma daryti 
veiksmingesni spaudimą. Ten 
atlyginimas auksztesnis, dar
bas nesunkus ir szvarus, visa 
laika pastogėje. Netekes darbo 
tokioje inmoneje ir dar su ati
tinkamu inraszu darbo knyge
lėje jaunuolis vargu ar gaus 
kur nors kitur panaszu darba. 
Tokiu budu yra lengviau ji pa
daryti Komjaunuoliu nors po
pieriuje, vienok be Komjau- 
nuoliszku insitikinimu. Kom
jaunuoliu skaitlingumas daug 
priklauso nuo pirminiu ir ra
joniniu organizacijos sekreto
rių aktyvumo.

Mokyklose, gimnazijose (vi
durinėse mokyklose) ir uni
versitetuose padėtis taip pat 
nevienoda. Marijampolės pe
dagoginėje mokykloje Kom
jaunuoliu skaiezius palygina
mai auksztas. Ten ypacz veik
liai pasireiszke komjaunimo 
sekretorius J. Kalvaitis, kuris 
kiekvienam moksleiviui state 
klausima: “Stok in Komjauni
mą, arba pasitrauk isz mokyk
los.“ Kas moksleiviams beliko 
daryti? Iszeiti isz mokyklos 
mažai'kam norėjosi. Todėl dau
guma padavė praszymus. Ki
tose mokyklose Komjaunuoliu 
skaiezius mažesnis. Darbinin
ku jaunimo gimnazijoje 1956- 
1957 mokslo metais isz 140 mo
kiniu buvo tik 10-15 Komjau
nuoliu. Berniuku ir mergaieziu

gimnazijose Komjaunuoliu 
skaiezius jau auksztesnis, nes 
in jas ateina isz pradžios mo
kyklų mokiniai su pionierisz- 
kais kaklaraiszcziais ir pagal 
amžių jie tuom syk in jungiami 
in Komjaunimą. Moksleiviai 
ežia neturi jokio kito kelio. Be 
to, stojant in auksztasias mo
kyklas, in Partiszkuma krei- 
piemas atitinkamas decesys. 
Viniems, daugiau isztvermin- 
giems, pavyksta iszsilaikyti be 
Komjaunimo, ypacz inteligen- 
tiszku szeimu vaikams, tas ke
lias pasidaro būtinas. Tėvai, 
nors jie ir butu priesz Komu
nistini režimą ilsistate, savo 
vaikams negali drysti duoti ne 
igiama patarima Komjaunimo 
atžvilgiu. Buvo atsitikimu, 
vaikas, tėvams pasakius “ne,“ 
mokykloje senesnuju vadovui 
pareiszke, kad tėvai jiems 
draudžia stoti in organivacija. 
Tokiu atveju tikrai menkas 
malonumas tėvams. Susidūri
mas su saugumu gali būti kelio 
in Sibirą pradžia.

Komjaunuoliu politinis lygis 
yra: galima drąsiai sakyti, že
miau vidutinio. Menkai lanko 
susirinkimus, blogai ar visai 
nevykdo nutarimus ir pasi- 
reiszkia tik tiek, kiek būtina.. 
Pagal instatus, kiekvienas 
Komjaunuolia privalo neszioti 
ženkliuką, vienok gatvėje retai 
pamatysi Komjaunuoli su ženk 
liuku.

Nepaisant visos nuolatines 
propagandos, Sovietiniam re
žimui nepavyko jaunimo pa
traukti in savo puse.




