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Isz Amerikos

PREZIDENTAS HARRY TRUMAN

WASHINGTON. — Nede- 
lioj bus “Motinu Diena.“ Pre
zidentas Trumanas praszo kad 
visi žmones toj dienoj pasi
melstu ir Dievui dekavotu, kad 
karas Europoj pasibaigė, ir kad 
mums duotu jiegos ir isztver- 
mes ir Pacifike kara greitai už 
baigti, kad vėl taika vieszpa- 
tautu.

Naszle Suvedžiota, 
Apgauta Ir Palikta

NEW YORK. — Mrs. Anna 
O’Neil, 37 metu amžiaus naszle 
susitiko su Ponu William Kidd 
ir in ji insimylejo. Vyras prisi- 
meilavo ir prižadėjo naszle 
vesti, su ja ap s i ve s t: 
Jis dirba prie laivu ir ne- 
Jis dabar dirba prie laivu ir ne
gali darbo pamesti neužsimo- 
kejes kokias ten duokles ar 
skolas. Ir paskui jis nori gauti 
darba už ugniagesį, ‘ ‘ Firemo- 
na, ’ ’ bet tokiam darbui reikia 
pakiszti politikieriams ir pa
tepti keletą delnu. Isz viso, jam 
dabar reikia apie $600.00 kad 
visus savo reikalus galėtu susi
tvarkyti ir paskui jau ramiai ir 
gražiai apsivesti.

Naszle, kurios vyras tik an
tri mętai kai mirė, iszsitrauke 
isz bankos ir isz apdraudos, in- 
szurance kompanijos pinigus 
kuriuos ji buvo gavus kai jos 
vyras pasimirė, ir atidavė ar 
paskolino ar kaip ten buvo Po
nui William Kidd szeszias 
szimtines bumaszkas. Tai ko
kia meiles jiega, ir kokia insi- 
mylejusios aklumas ir durnu
mas!

O kai tik ponutis ‘gavo tuos 
pinigus, jo meile isz tos paczios 
dienos atszalo. Jis recziau ir 
recziau jau užeidavo pas savo

Nesulauke Kongresas Paskelbia Kara
Amerikiecziai i Nuliūsta

A. a. Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas dirbo, vargo, 
savo gyvastį paaukojo, kad 
mes galėtume savo laisve 
džiaugtis. Jis ne tik kara ve- 
de ir tvarkė, bet ir taika 
mums renge. Vaitos Konfe
rencijoje Prezidentas Roose
veltas pasakė Vokiecziams 
ta, ka Generolas Elsenhower 
jiems insake kai jie pasida
vė. Gaila, kad jis nesulauke 
szitos pergales, kad jis nega
lėjo savo akimis pamatyti jo 
darbo vaisius. Amžina atsil

si, buvusiam Prezidentui.

Lenkija, Skaudi Votis
WASHINGTON, D. C. —
Lenkija yra pavojinga žaiz

da ar votis ne tik Rusijai, bet ir 
Anglijai. Jau ne pirmas sykis 
kad Lenkija sudarė patogu ir 
pavojinga kelia del užpuolimo. 
Per ana, pirmąjį kara Vokie- 
cziai puolė ant Rusijos per 
Lenkija. Ir dabar niekas negali 
sakyti kad ir treczias užpuoli
mas neateis per Lenkija. Pati 
Lenkija verdantis puodas. Czia 
Sovietai jau nepermaldaujami. 
Jie savo valdžia iszrinko ir pa
state ir jos neiszsižades.

mylima. Naszle, galu gale in 
proto atėjo ir pasiteiravo kas 
tas jos meilužis per viens. Ji 
rado kad tas jos kavalierius 
Ponas William Kidd yra tikru
moje Ponas John McPoyle, ve
das ir tėvas keturiu vaiku, ir 
kad jis jau seniai dirba prie ug
niagesiu ir niekados nedirbo 
prie laivu.

Ji apskundė savo kavalierių 
ir valdžia ji patupdė kalėji- 
man. Jis ginasi ir sako kad jis 
jokiu pinigu negavo, o ji, ji 
skundžia. Dabar abieju karsz- 
ta meile atszalo ir iszgaravo.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Gen. Goeringas 
Suimtas

Prezidentas Pranesza Kad Ka
ras Baigtas; Belaisviai Ir Sužeis
ti SiuncziamiN amo; Stalinas Pa
taria Vokietijos Nesuskaldyti; 
Jau Siuncziama Kareivius Isz 

Europos In Pacifika
Gruodžio 11, 1941 m., Kongresas paskelbė kara pnesz 

‘Vokieczius ir Italus. Nuo to laiko iki dabar visa Amerika 
surimtėjo ir pasirenge dirbti, aukoti ir kariauti. Dabar 
jau galime atsidusti. Puse darbo jau nuveikta!

Karo Augszcziausias
Ministeris

Anglijos Ministeris Wins
ton Churchill, paskelbdamas 
savo žmonėms, kad karas pa
sibaigė, primine, kad Anglai 
per viena ilga kraujo ir asza- 
ru meta visai vieni kariavo. 
Bet jis nusidžiaugė, draugai, 
Amerikiecziai atėjo in pagel
ta. Acziu jums mano žmo
nėms. Acziu Amerikiecz-
ianis. Bet nepamirszkite,
da pirmu piriausia visi mes 

turime pasakyti. Acziu 
Dievui!

— Žirkles buvo iszrastos 
Italijoje 400 metu pirm Kris
taus gimimo.

— Miestas, kuriame gyvena 
daugiausia jouduku Amerikoj, 
yra New Yorkas.

— Amerike turime 5, 10, 20, 
50, 100, 500, 1,000, 5,000 ir 10,- 
000 dolerines bumaszkas.

Kita Tūzu Konferencija
WASHINGTON, D. C. — 

Eina gandai kad neužilgo trys 
didieji, Prezidentas Trumanas, 
Churchillis ir Stalinas vėl su
sieis pasitarti. Visokie reika
lai dabar kyla ir kils kai Vo- 
kiecziai pasidavė. Jeigu jie su
sieis, tai bus musu Prezidentui 
pirmutine proga susitikti ir pa- 
siszneketi su Churchilliu ir 
Stalinu.

Vėliavos Pusiau
Stiebo

WASHINGTON, D. C. — 
Iszeina paaiszkinimas ir insa- 
kymas kad jeigu norite iszkelti 
Amerikos vėliava, prie stubos 
ar ant stogo ar isz lango, ta vė
liava turi būti nuleista ligi pu
siau stiebo. Szitas vėliavos jiu- 
leidimas yra daromas pagerbti 
a.a. Prezidentą Fr. D. Roose
velt a.

Trumanas Pranesza
I

Kad Karas Baigtas

WASHINGTON, D. C. — 
Per visus radijus Prezidentas 
Trumanas visiems Amerikie- 
cziams oficialiai pranesze kad 
karas Europoje galutinai pa
baigtas, ir prasze kad visi 
Amerikiecziai Nedelioj pasi
melstu ir Dievui padekavotu. 
Bet karas dar nebaigtas priesz 
Japonus. Negalime dabar ran
kas nuleisti.

Generolas Gustav Jodl
Pasidavė In Pergalėtoju

Rankas
BERLYN, VOKIETIJA. — 

Pulkauninkas Generolas Gus
tav Jodl, Vokiecziu Karo Szta- 
bo vadas pasirasze savo varda 
ant popieriaus ir taip su savo 
paraszu pats pasidavė ir visas 
Vokietijos likusias armijas pa
vedė Alijentams. Pulkaunin
kas Generolas Jodl, tikras Prū
sas : augsztas, liesas ir puikus.

Kai jis pasirasze savo varda 
jis pasiprasze ar jam pavėlintu 
kelis žodžius isztarti. Jam bu
vo pavėlinta.

“Su savo paraszu,’’ jis tyliu 
balsu ir drebaneziomis lupomis 
Vokiszkai kalbėjo: “Vokiecziu 
tauta, Vokiecziu žmones ir Vo
ki eeziu armijos pasiduoda in 
pergalėtoju rankas. Per szita 
kara, kuris tęsęsi ilgiau negu 
penkis metus, Vokiecziai dau
giau nukentejo, daugiau paau
kojo negu visos tautos sykiu.’’ 
Dabar, jis užbaigė savo trum
pa kalba: “Vokiecziai pasiduo
da ir praszo kad Ali jurtai butu 
duosnus ir mielaszirdingi.”

Niekas jam nei žodžio neat
sake. Jis linktelėjo ir Admiro
lu Hans Georg Friedeburg pa
sitraukė.

Generolas Eisenhower pri
ėmė abudu Vokiecziu karinin
ku ir trumpai, aiszkiai ir aszt- 
riai paklausė: “Ar suprantate 
visūs musu reikalavimus ir ar 
juos visus iszpildysite?’’ Abu
du atsake: “Suprantame ir isz- 
pildysime.” Taip ir užsibaigė 
penkių metu kruvina kelione. 
Vokietija Kaput!

KUTZBUEHEL, AUSTRIJA. — 7ta Ame
rikos armija sugavo Hitlerio geriausia drauga, 
Reishsmarszala Hermann Wilhelm Goeringa, 
prasikalto gal daugiau negu pats Hitleris. Ame
rikiecziai sugavo ji ir jo žmona. Jis sveikas ir 
linksmas, su musu kareiviams baikas kreczia ir 
sau straksi. Jo žmona, teatro gražuole tyliai 
verkszleno. Gal ji nujauezia kas jųdviejų laukia. 
Bet Goeringas mansto kad jis iszsisuks. Dabar 
jis giriasi kad Hitleris buvo ji suaresztaves ir no
rėjo nuszauti, bet jis pabėgo. Dabar tik viens 
Hitleris velnias, o visi kiti szventi, Jeigu Hitle
ris norėjo Goeringa nuszauti, tai reiszkia kad 
Goeringas jau musu brolis draugas ir viskas kaip 
ant sviesto. Bet jeigu musu vadai nors žiupsneli 
sveiko proto turi, Goeringui bus kaip Mussoli- 
niui buvo.

RYMAS, ITALIJA. — Daug musu karei
viu, kurie kariavo Italijoje, jau dabar ant mariu 
ir važiuoje in Pacifika priesz Japonus. Visi ti
kėjosi kad jie da gales parvažiuoti namo pasil
sėti ir su savo draugais ir szeimynomis pasima
tyti, bet, karas da nebaigtas, darbas tik pradė
tas. ' Kai kuriems pasiseks parvažiuoti,

WASHINGTON. — Ateina žinios, kad visi 
tie Amerikiecziai, kurie dabar yra Anglijoje, 
parvažiuos ant menesio pasilsėti namie. Jie par
važiuos Gegužio, Birželio, Liepos ir Rugpjuczio 
menesiais. Szitos žinios da nepatikrintos, bet 
galima dabar dažinoti kad bus kas panaszaus.
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Kas Girdėt
kas sveikesni

“Mano Motina” — Ji ne-, 
sziojo mane .po savo szirdžia.

Ji mane mylėjo da,priesz ma
no gimimą.

Ji paėmė Dievo ranka in sa
vo ir žygiavo Szeszeliu kloniu 
idant asz galecziau gyventi.

Ji maude mane, kada asz ‘be-! 
jegis buvau.

Ji rede mane, kada asz nuo J 
gas buvau.

Ji pene jo savo sziltu pienu' 
isz savo kūno, kada asz alkanas 
buvau.

Ji užliūliavo mane savo dai
nomis, kada asz pavargęs bu- 11

I1" yau.
Ji vyste mane vystyklais, 

szvelnesniais, negu auszra ir 
dainavo man aniolo balsu.

Ji laike mano rankyte kada 
asz mokinausi vaikszc'zioti.

Ji mane dažiurejo kada asz 
sirgau.

Ji kentėjo su mano 'bėdoms.
Ji juokėsi drauge su mano 

džiaugsmu.
Kada asz klaupiau prie jos 

keliu, ji mokino mane potere 
liu. *

Visa jaunystes laika ji teike 
stiprybes mano silpnybei, drą
sos mano nusiminimui ir vil
ties mano nuliudusiai szirdžiai.

Ji man buvo isztikima, kada 
kiti mane apleido.

Ji isztikima kada ugnimi isz- 
bandyta.

Ji pasiliko drauge, kada kiti 
draugai mane apleido.

Ji meldėsi už mane visose 
dienose, kada laimes saulute 
žibėjo arba niaukėsi dangus.

Ji mylėjo mane, kada asz ne- 
myletinu buvau ir invede in 
vyriszka stovi, kad galecziau 
narsiai ąiti visuomenes placziu 
vieszkeliu ir vyrisžkai daly
vauti.

Nors mes galime savo galva 
už ja paguldyti, tai visvien mes 
niekuom negalime atsilyginti 
savo Motinai ta, ka jai skolingi 
esame.

Palaiminkie Dieve musu Mo
tinas — gyvas ar mirusias; lai 
musu Motinos ir atsiminimai 
jautriai užgauna musu szirdis 
ir suvilgo musu akis karszto- 
mis aszaromis!

F. liauna nuėjo su savo su- 
žiedotine in suda Elmira, N. Y. 
iszimti laisnus ant apsivedimo. 
Isz popieru pasirodė, buk jo su- 

' žiedotine turi gvva vyra o kad 
nuo jo ne yra persiskyrus, to
dėl laisnu negali gauti. In va
landa po tam Hanna sugryžo 
vela in ikancelarija, 'bet pats. 
Rasztininkas nusistebėjas už- 

!klausė: ‘‘Argi tamistos sužie- 
>(lotine, jau aplaike persiskyri
mą in valanda laiko?” — ma- 

, nydamas kad kandidatas ant 
! apsipaeziavimo gal neturi pil
na, protą. Bet jaunikis atsake: 
'“Jau nereikalinga persiskyri- I .
’ mas. Suradau sau 'kita mote- 
ria.” Ir tai in viena valanda

! laiko! Hanna ne yra visai pus-, 
I galviu, bet ka nutarė tai ir pa-j

Francuzisz'ki laikraszcziai' 
pranesza, bulk kokis tai Eli’ 
Harrison, tėvas beturiu vaiku,’ 
kuris pabueziavo patogia tar
naite, likos nubaustas per suda 
ant keturįu menesiu prie sun
kaus darbo. Karta atėjo jisai 
namo, kuriame name toji tar
naite radosi ir sutikės ja prie 
duriu, prispaudė ja prie kruti
nės, sudedamas jai karszta 
buczki ant josios raudonu lupe
liu. — Tarnaite apskundė Har- 
risona, kuris iszsikalbinejo sū
dė, bulk yra nekaltu, o 'kad ir 
butu kaltas, tai neprivalo ant 
jo uždėt taip sunkia bausmia, 
nes “ bueziavimas ne yra grie- 
ku.”

Kai]) vilkas, 
Puola ežia, 
Puola ten.

Pacziules nėra,
Pamėtė savo vyra, 

Taip su kožnu avinu-vyru 1 
Katras ant paezios žiūrės per 

pirsztus. j

S. A K S

HIS,

ATKERSZIJIMAS VOKIECZIAMS

Man rodos,
Kad kuosos ir bobos, 
Daug riksmo padaro, 

Ir kalbu be galo.
Ar žinote,

Ar girdėjote?
Jog ne visos bobos duszia turi. 
Norints ant žmogystes iszžiuri 

Vienoje vietoje beduszias 
susirinko,

l Badai ant kokio ten susirinki-

VON KLEIST
PASIDAVĖ

Kad Nebutu Paimtas Su 
Paprastais Kareiviais

mo.
Praneszas prakalba turėjo, 
Apie narsumą bobų'kalbėjo, 

Kad bebos ilgus liežuvius turi, 
9

Lai Lietuvyste bele, ant 
nieko nežiūri.

Lai ‘kuopeles tvėrė, 
Ir guzutes gerai gere, 

Bus narsesnes, 
Ir smagesnes.

BERLYNAS, VOKIETIJA.
— Du Amerikiecziai kareiviai 
su atprovintais karabinais pa
ėmė Field Marshall General 
Paul Ludwig Edwald von 
Kleist, kai jis jau buvo pasiren-1 
ges nesztis isz Vokietijos.

Von Kleist yra tikras Prū
sas. Jis paklupdė visa Franci- 
ja ir isznaikino Lenkija su sa
vo tankomis. Kai Amerikie
cziai kareiviai ji užtiko, Prū
sas pasipūtė ir nenorėjo pasi
duoti. Jam sarmata kad ji pa
prasti Amerikos kareiviai pa-

M fSi

Paveikslai parodo kaip Vokiszki Civiliniai policijantai likos 
sumuszti nėr Rusus nelaisve Vokietijoje

‘Gydytojai ir paprasti žmo
nes kalba, kad rukvti nesvei- 
kas dalykas, kenkiąs sveikatai 
ar net ardas jas, 'bet to niekas 
neboja ir ruko'kas tik isz to pa- 
sigerijima mato, net nuo kūdi
kystes amžiaus. Be tos priežas
ties rūkymas turi ir kitu blogu
mu, ‘būtent, rūkas ingauna sa- 
votiszka ir gana smarku 
kvapsni, kuri kai kas dvokimu 
vadina. Visu didžiausia rūky
mo blede bus ta, kad nemaža 
pinigu dūmais iszleidžiama. 
Rūkas 'žmogus vidui iniszkai 
imant, suruko kasdiena 20 po- 
pirosu, tuo budu per 50 metu 
toks rūkorius surūkytu 365,- 
000. Kadangi 20 papirosu kar
tu uždegti duoda 1 kub. metru 
durnu, tai visi tie 365,000 papi
rosu sudarytu 18,000 kub., met
ru arba vieno metro platumo ir 
tiek pat auksztūmo ir 18 kilo
metru ilgumu debesi. Visi 365,- 
000 papirosu kainuoja apie 140 
doleriu. Jei tie pinigai butu de
dami in banka, kad ir mažais 
nuoszimcziais, tai 50 metu am
žiaus sulaukės žmogus butu 
turtingas, neparudaves nuo ta
bako durnu, turėtu daugiau 
{sveiku dantų įr pats butu puį

Jeruzaleme atsibuvo nepa
prastas teismas apgaviko Tau
kaus Abdulo Said, kuris per il
ga laika apgaudinėjo tamsius 
savo tautieczius. Abdulis buvo 
kupezium senos popieros, o 
kad tas jam neatnesze didelio 
pelno, todėl paleido paskala su 
pagelba savo įsitikimųjų 
draugu kad artimoje Hahome- 
to kapo, suras žemlapi (mapa) 
septinto dangaus kur da vietos 
ne visos yra užimtos. Prana- 
szas Hahometas paslkyre A’b- 
duli idant taisės vietas parda
vinėtu už atsakanezia suma.

Valdžios slapti agentai sako 
kad Abdulis nevos surado taji 
plana, o kada tarp tamsiųjų pa
sklydo žine apie tai, kožnas 
ateidavo pas ji nusipirkti sau 
kampeli danguje. Turtinges
nieji mokėjo daugiau, vargin
gesnį mažiau. Likos uždarytas 
kalėjime.

Ugnis Suv. Valst. padaro 
bledes ant 500 milijonu doleriu 
kas metas, o priek tam žūsta 
nuo 8,000 lyg 15,000'žmonių ug- 
nysia.

TU NEGRAŽESNE

negražesne uz pavasario 
Gėlės. Tos abruseles slėnyje

Gražesnes, ir saulėleidžio 
“Sudiev” kur kas gražesnis 

už tave.
Rugiagėlės, menulio szviesoje, 

Veikiau man aki veria, negu J 
tu. ’ 

Tavo grožybe man pakenczia- 
ma;

Ir be to tavo grožio asz galiu 
Gyventi — ar bent taip manau 

— nors tau,
Tik tau tarnauju, tave dievi

nu,
Vienok, asz vis prisiipažinstu 

sau
Jog tavyje to grožio nerandu, 

Kurio szeszeli syki upeje ma- 
cziau;. |

Bet jo, kaip ir tavęs, tuoj ne-( 
tekąu.

Tn

Jau vyrueziai nauda turėsite, 1 Jis užsispyrė kad Ameri- 
Kaip bobas pasikviesite,

Tvirti Lietuvyste, 
Ir bedievyste.

Taip, taip bobiszki liežuviai
pabrangs,

Už tai in puikybe pasikels, 
Jau dabar blakes virszu gaus,
Ant akiu vyrams spacieraus.

Kad boba duszia turėtu, 
tokiu* susirinkimu ne eitu,

Paredko žiuretu,
S tūboje sėdėtu,

Kampus valytu, 
Blakes vaikytu.

Dabar nieko nereikes,
Bet kaip liga ateis,

Smertis szaukia:
“Teveli susimylėk,

Mano sveikos ir gyvos, nieko
nereikia,

Ražaneziais apsikabine,
kunigą keikia,

Ba guzute drąsą priduoda, 
Suraminima duoda.

Tokios tai draugystes bobisz-
kos,

Ba ka su liežuviais padaro, 
Tai būna velnui ant gero.

Na pamatysite,
Ko susilauksite,

Isz poru pasimesite,
Didžio vargo susilauksite.

Ne vienos plaukai žyla,
Trandis kaip isz puvėsio byra, 

Da kerszto Dievui darbo.
Gal jus vyrueziai nežinojote,
Jog beduszias 'bobas turite?
Asz ant praneszimu buvau,

Tai beduszias maeziau,
Su rankom plojo, 

Su ilgais liežuviais lojo.
Ka girdėjau, visko nesakysiu, 

j Tik tiek pasakysiu >
Pirma žmonys kalbėjo,

Jeįgii isz kalbos parėjo;
Ilgas plaukas,

Trumpas protas, 
Bet dabar, ilgas liežuvis, 

Tai jau niekai suvis.
Po velniu, 

Net negražu.
Geriaus vaikelius apvalykite,
Vyrams gera valgi gaminkite,

O jus vyrai apsižiūrėkite,
Boboms valios neduokite,

Ba paskui sakysite:
“Na ka Dievulėliau, dabar

darysiu,
“Kibą pasiskandysiu, 
“Kur asz pasidėsiu,

“Kaip na’ktelia gulėsiu?
Tai ne kas,

Ant

kiecziai atvestu savo generolą 
paimti ji in nelaisve. Ameri-! 
kiecziai jam po nosimi pakiszo 
savo karabinus ir taip ji p.ri-J 
kalbino jiems pasiduoti.

Prūsas von Kleist sako, kad 
jis ir pirmiau norėjo pasiduoti, 

į bet nerado tinkamo karininko, 
! kuriam jis galėtu garbingai pa- 
1 siduoti. Jis aiszkinosi, kad jis 
i norėjo pasiduoti, kad paskui . 
nebutu paimtas su paprastais 
Vokiecziais kareiviais.

Vokiecziai Jam
Padėjo Pabėgti

LONDON, ANGLIJA — 
‘‘Mes turime rūpintis ne Vo
kiecziais, bet Vokiecziu vai- 

ikais,” aiszkino vienas Ameri- 
kietis generolas, kai jis sugrįžo 
isz nelaisvės, isz Bavarijos. 
“Vokiecziai man padėjo pa
bėgti ir pasislėpti,” aiszkina 
tas generolas. “Bet asz nieka
dos nedrysau insimaiszinti in 
vaiku kompanijas ar susirinki
mus. Jie tave iszduoda pirm 
negu tu gali atsikviepti. ” Jis 
papasakojo apie dvi gelton
plaukes Vokietaites, kurios bu
vo apie szesziolikos metu am- 

! žiaus, kurios buvo paskirtos 
I prie stalo Amerikiecziams ka
rininkams patarnauti. Per pie
tus jos atnesze daug valgiu ir 
skanumynu tarp kuriu buvo 
paslėpta sprogstanti bomba, 

i Keletą Amerikiecziu karinin- 
, ku žuvo kai ta bomba visa na
rna susprogdino.

Hitlerio Bomberiai Nenalauže Anglijos 
Gyventoju Besiprieszinima

Kaip Hitleris pilte pyle bombas ir siuntė bomberius 
priesz Anglija, Anglijos gyventojai parode kad negalima 
ju nugalėti isz oro, nėr žiūrėta kiek bomberiu Hitleris pa
siustu. Kas treczias namas buvo sugriautas, tukstaneziai ir 
tukstaneziai žmonių buvo iszžudyta ir sužeista, bet Anglai 
nepasidavė.

Pirmas Iszlipimas Ant Afrikos Kranto

T0KY0v JAPONIJA. — Ja
ponijos laikraszcziai paaiszki-' 
no savo skaitytojams, kad Ja-, 
ponai kurie lig sziol gyveno 
Berlyne, persikraustė in Pie-( - 
tus, nes nebuvo gana vietos TOBULAS 
Berlyne. Mat, jie aiszkina, nė
ra gana namu Berlyne. Kažin *’ 
kaip jie paaiszkins tiems savo 
skaitytojams kai nebus gana -stiex \ kurt 
vietos in Tokyo mieste. ’ '

Amerikiecziai traukiasi su savimi karabinus ir armotas 
kurie sukule ir sutriuszkino Rommelio tankas. Szitie kara
binai, szitos armotos, szitie Amerikos kareiviai iszgujo Na
cius isz Afrikos ir paskelbė kad jau prasidėjo karo pabaigos 
pradžia. Nuo szio laiko musu fabrikai pradėjo daryti ir 
dirbti didesnius'karabinus, didesnes armotas ir greitesnius 
automobilius musu armijai.
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SAVINGS
^Bonds

Sziam pavo 
jingam laike, ta 
vo Amerikos Te 
vyne reikalauje 
tavo paszialpos 
Pirkie Apgyni 
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

į .. .. gyvenimo pavyzdi; užsiraszyk,
v _ ! teeziau, kad ne tame yra tobu-

DŽIAUGSMAS'Us džiaugsmas.” '
1
j Kiek toliau paėjus, Prancisz- 

metu!^us ve' pasikvietė broli Leona: 
“Ir užsiraszyk dar, broli 

Leone, kad jeigu musu broliai 
gydytu ligonius, iszvarinetu 
piktas dvasias, akliems gražin
tu regėjimą ar'ba prikeltu nu
mirėlius, — užsiraszyk, kad ir 
tame ne’bus tobulo džiaugs
mo.”

Ir dar toliau nuėjus, Pran-

žiemos

liu Leonu isz Peruzos in Por- 
cinkuli; buvo tai]) szalta, kad 
jiedu drebėjo nuo szalczio. 
Pra nciszk ns paszauke Tirol i Le
ona, kuris ėjo pirmiau, ir tarė 
jam: “O, broli Leone, duok 
Dieve, idant musu broliai visa
me pasaulyje paduotu szvento

ciszikus tarė Leonui: “Ir užsi
raszyk dar, broli Leone, kad 
jeigu musu broliai žinotu visas 
pasaulio kalbas, visus mokslus 
ir rasztus, jeigu jie galėtu pra- 
naszaut ne tiktai apie ateiti, 
bet žinotu visas sielos ir sanži- 
nes paslaptis, — užsiraszyk, 
kad ir tame nėra tobulo 
džiaugsmo. ’ ’

, Dar toliau nuėjus, Prancisz- 
kus vėl pasiszauke Leona ir ta
re: “Ir dar užsiraszyk, broli 
Leone, Dievo avele, kad jeigu 
mes iszmoktume taip kalbėt, 
kai]) kalba angelai, jeigu mes 
pažintume žvaigždžių tekėji
mą ir jeigu priesz mus atsida
rytu visi pasaulio turtai ir mes 
gautumėme pažint visas gyve
nimo paslaptis, — paukszcziu, 
žuvu, visu gyvuliu, žmonių, 
medžiu, akmenų ir vandeniu, 
— užsiraszyk, kad ir tai nebus 
tobulas džiaugsmas. ’ ’

Ir nueje dar toliau, Prancisz- 
kus vėl pasiszauke broli Leona 
ir tarė jam: “Užsiraszyk dar, 
kad jeigu mes galėtume būti 
tokiais pamokslininkais, kad 
visus stabmeldžius a t vest ūme 
in Kristaus tikėjimą, — užsira
szyk, kad ir ne tame 'bus tobu
las džiaugsmas.”

Tuomet brolis Leonas pa
klausė Pranciszkaus: “Kame- 
gi, broli Pranciszkau, tobulas 
džiaugsmas?”

Ir Pranciszkus atsake: “O 
sztai kame: tame, kad jeigu 
kuomet mes pribusime in Pbr- 
ciiikula purvini"; suszlape, su
stirę nuo szalczio ir bado ir pa- 
praszysime mus inleist, o vartų 
sargas pasakys mums: “Ko jus 

i valkatos, trankotes pasaulyj, 
suvedžiojate žmones, vagiate 
isz bedniu žmonių iszmalda, 
eikite isz ežia szalin!” ir mums 
vartų neatidarys. Ir jeigu mes 
tuomet neužsigausime ir su nu
sižeminimu ir meile pagalvosi
me ir su nusižeminimu ir meile 
pagalvosime, kad sargas tiesa 
kalba, kad Patsai Dievas jam 
inkvepes taip pasielgt su mu
mis, ir szlapi, suszale ir alkani 
mes iszbusime ant sniego ir 
vandenyj lig ryti be murmėji
mo priesz sauga, tuomet, broli 
Leone, tiktai tuomet bus tikrai 
tobulas džiaugsmas.”

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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- NEAPŽIOJO - Insibriovimo Pradžia Ant Mariu Pakraszczio In Normandy
niekas per tiek metu, jo neina- damas in seklyczios duris.
te pas dede apsilankant, isz — Tas senis Vi-bra kas-žin

_____  Jclojasi musu geru, o mes viską
- Kaipgi, prie stalo, ta sa-'perkame mieste nededamo. j

vo maszina taisė pusrycziu vir-į aP'e ta laanian ,
ti, ’beveik nepamirszau, sako Wra*o ponas g taip pa ve- 
'kad pit būti v ezetire gadzina SH1 dah kns, kad jie p.ils atsi-j 
ka, ka, ka! liežuvis tartum sus- s“';-vs! ♦»» *"» visu «eriau- . 1 
tines paskui jis pasakė kad an- la" la,l’“ seklvezios dmy- 
troj gaspadorius pas ji ateitu. ialsida™ ir inejo Ragutis su ko-.
- Bieso pasamouai! - isz- iiiu tai geltonu, nuo laiko suru-j 

tarė. Ragutiene, dabar, pietus kunu .popierių rankoje.
pietus tikra ingula ii-gaiszinai “Tegul bus pagarbintas! Į 
ežia mus, reikia kokia auti pa-'1“™ lenkdamas galva, atėjau! 
pjauti ka-gi rys? ikail’ P°“as sakcte- - asz 110re<

-A, jau nekaip kitaip, asz cziau su 1,10 Antraktu paimig-, 
tuoj papjausiu, tik da rei'kes |U “ lolimeMHam laikui žmot. 
ten lovos pataisyti ir iszszluot rziaiji ai ta.p.
- tarė Katre. ‘ Ponas ““žyniai szyptelejo:

— Asz pati ve rėžiau ta anti 
apdirbsiu, tu ten eik juos ap
valyk, asz neapsivežiu — tarė 
szeimininke purtindamosi, ka 
jie ten pagiedos gaspadoriui 
matysime! — pridėjo nusimin
dama, man matosi, kad prisiais 
isz ežia kraustytis, ot kas!

— Greicziausiai! —pritarė 
tarnaite — jau musu vyrai pa
reina ant pietų! — reikia dėti 
torielkos.

Tuo tarpu pasigirdo beldy- 
mas in seklyczios duris.

— Asz pati pietus duosiu, 
begk pažiūrėk ko jie ten nori—

— kontraktas yra dalykas 
svarbus, be žid'žiu, 'bet man ma
tosi, kad asz pirma turiu žinoti, 
ka isznuomuoju ir abelnai ar 
isznuomuoju, už tai, mano Ra
guti tuoj pakinkysi arkliuku ir 
mudu su ponia apvažiuosime 
rubeži, antras dalykas, reikia 
ka nors raita pasiusti in mies
teli, nes galiu pritrukti popie- 
rosu. Pasiskubink mano Ragu
ti, kad iki pietų atlikti kas nu
tarta, reikia viską daryti lio- 
giszkai, isz eiles, isz eiles!

Raguts žymiai nusiminė, ,pa
kasė pakauszi ir atsidusęs ta-

Paveikslas parodo insibriivima Alijentu in Normandy. Laivai ir laiveliai pristatė ir 
kareiviu ir tavoro ir karabinu ir maisto musu armijai kaip ji insibriove, insilauže in Nor
mandy. Kariszkas laivynas matyti atstumbj, giliau paveiksle. Tas kariszkas laivynas ser
gėjo ir saugojo musu kareivius kaip jie iszlipo ant prieszo žemes. Szitas insibriovimas, sai
tas insilaužinias, Birželio (June) 6, 1944 m., jau paskelbė kad Naciams —Vokiecziams jau 
dienos suskaitytos. Nuo szios dienos Naciai jau pradėjo gintis, ne pulti.

tare szeimininke. -
Mergaite nubėgo.
— Tamsioje priminėje, isz 

kampo pas seklyczios duris 
Katre nespėjo suszukti kaip 
dvi stiprios rankos sugirebe ja, 
suspaudė ir koks tai tykus bal
sas kartojo: — gražuolike tu 
mano! — pakol pasiliuosavo 
nuo nežinomo meilužio, pajau
tė ant savo veido kelius paibu- 
cziavimus.

re:
— Tai reikia kinkyti, ka-gi!
Ragutis isz seklyczios isz- 

ejes, inejo in trioba, ežia eme 
kalbinti nuo gembes kinkinius.

— Ka girdėjai tėvai? — už
klausė žmona.

— Ka ton girdėsi, nei rask, 
nei pamesk su tokiais, ot ruo
ni ja akis i r t iek! kai]) tik pri
minsiu apie kontraktu tai su
kiosi lyg gyvate isz praskilo,

ry to jaus tos žemeles szaszas, — atsilie- 
mato- 

mai daug metu neszes . gyveni-

— czilum poeza-

— Kas cziat! — suszuko 
mergaite, ar biesais apsėdo! .

Atdarė seklyczios duris, 
kampe Stovėjo ponas ir biau- 
riai szaipesi, grasindamas su 
pirsztu.

Katre susiraukusi inejo in 
seklyczia.

— Du kiausz man, du kiausz 
del pono! — tarė pone Griežda
ma ant delnos su pirsztu pail
gus rutulėlius — ir sviest, 
sviesti

Mergaite linktelėjo galva ir 
iszeinaUt paliko atdaras sekly
czios duris.

Ponas pasieniu praslinkęs 
dare lauko duris 'buvęs nieko 
nežinąs.

— Na jau deszimtis iki dvie
ju — tarė ponas Durnelevi- 
czius isztraukes laikrodi — ar

ka nors kita užkiszo, sziandien 
užsimanė važiuoti rubežiaus 
pažiūrėti, kas kitas vež? — ži
noma asz, Slapi reikia in mies
teli jodinti popierosiu atvežti, 
galo nebus juos beslaugant! — 
vienam reikia ant to būti kad 
juos’ lygu atsikėlė paszerti ir 
apvalyti, biesu posamouui! — 
tartum mumis isz Siberijos isz- 
pirko! — pa važinėsiu asz jus! 
— užbaigė Ragutis ir užsidėjęs 
kinkinius ant peties iszejo pro 
duris.

Netrukus szlajeliai pakinky
ti vienu arkliu, paszliauže po 
gonkomis.

— Raguti, ar yra mano 
miszike baravyku ? — užklausė 
pone rioglindarnosi in szlaje- 
lius

— Kurgi nebus! — atsake

ner ainiai ly-

kantrybes sulaukti
ėjo pasiteirauti ka girdėjo po-1 pe, susikūprinę senelis, 
nūs bevaži liejant.

— Sakyk broleli, bent žino- mo naszta, — kas-žin ar tie kil
sime maž daug! | rie nuo boeziu praboeziu ta že-

0 Ragutis vien peczius Irau-: mele kaip motina mylėjome, ir 
Kas' nestkysi, augti iii ja inaugome, 

ar toks atklajunas, kuris ežia 
atsiplove nuviltas, begaliniais 
turtais kuriuos iszspaudes nuo 
veiklaus vėl truks galvą juos 
praleisti, nes ežia ilgu, maeziau

: dykaduoniu asz per savo amži keletas tokiu 
galima laikyti siurbėlių!

— Mat kai]) placziai žiojasi! 
kur darba dirba! —o ežia žiu- —lygu ta kiaule nelenda 
reik, žiūrėk! — vaiku'kiek! — darža insispraudus, ežia 
arba toks senis kam? — ir ta 
visa minia “mes1” maitiname.
— Turiu pirmiausiai su 
tvarka padaryti! — nutarė, — 
na ot ir jus liepe suszaukti,' 
aiszkino Ragutis man matosi,' 
kad ir man prisieis keliauti isz! 
ežia! — užbaigė rūpestingai;

— darža insispraudus, ežia gro
bia, ežia paknisa, pati nepriri
ja, vien nuostoli padaro! — pa- 

t’10 teini jo kitas.

ateis mano Ragutis kaip lie
piau, matomai uosi nuleido, tas 
musu apsilankymas jam ne po 
szirdies!

— Asz manau, rasit tikėjo
si, kad ir toliau pusvelcziui sė
dės ežia kaip pas dede! — tarė 
pone ir susijuokė.

Matomai, kad aukso obuolys 
tie Vilkaicziai, jeigu dede su 
savo altruistiszkais žaislais ir 
maitindamas toki dyka-duoni 
kaip Ragutis, pats neatsakyda
mas sau ir nuvažiavimo iii 
miestą ir sziaip gabenimui vi
sokiu knygų, galėjo gryno ka
pitalo da palikti dvideszimts 
tukstaneziu, tai žmogus su gal
va gali turėti trigubai, asz ta 
viską suimsiu in savo kontrole, 
tai kitaip bus!

— Negalima duoti taip be- 
gccliszkai save isznaudoti, žiū
rėk pas juos visko yra, medus, 
mesu rukytu, deszros, sūriai, 
sviestas, o iszti'kruju juk tai 
viskas musu tuo tarpu jie nau-

Yugoslavu Didvyris

Marszalas arba Marszalka 
Tito, kurio tikras vardas yra 
Josip Brozovich, pasekmin
gai prieszinosi ir kariavo 
priesz Nacius Yugoslavijoje. 
Jam atėjo in pagelba pir
miausia Rusija, paskui Ang
lijai ir pagaliau Amerika.

rimtai Ragutis, nors akys juo
kėsi.

— Baro viki yra! O Raguti
baraviki! Raguti! — czia pone 
sugriebė Raguti už alkūnes iri 
kratė ja kartodama jausmin-.
gai: ' ke ir visiem kartojo:

— Baravikai su Smetona! —! juos supras!
kaip asz myliu baravyku su lum, visako nesupratau, ka su- 
smetona, imliam, niam, niam,' pratau pasakau: Per soda va
idam, niam! į žinojau tartum ji kilnoti kilno-

Ragutis iszsisziepe kai]) tai jo, ot, — sako szaszai, likosi 
keistai stengdamas sulaikyti ’ skauduliai, ti 
juoką, kuris jam szirdi kacziu-j maitinti, kada
liavo, pasilenke ko tai prie į szeimyna, bei-nus, mergas 
diszliuko o pone tuo tarpu pa
sakojo vyrui kai]) galima žie
mai sutaisyti jaunus baravy
kus prie arielkos užkandžiui 
apet i t u i susinai lint i.

Ragutis sutempė ar'kli ir 
prieszais sėdėdamas klausėsi 
tos kalbos, kuri jam iszrode lyg 
vaiko plepėsią i.,

Visi sodiecziai
dėjo akimis važiuojanezus per Į kasydamas jiakauszi.
soda naujus dvaro savininkus. Raguczio žodžiu iszklause.

Baisiausia iszrode jiems tas, visi tylėjo, vien galvomis kili- 
kad pas triobos szlajeliai susto-; kavo, 
davo, ponas rioglinosi in žeme, 
pone stovėdama szlajeliuose 
sklaidėsi, kasžin ka rode su 
ranka, dairėsi, paskui vėl suse
de važiavo.

Kalbėjo visai]), sumprotavo 
ir vakare ] ersitilkrino, kad ju 
baime turėjo savo parpata: Su- 
breszkus jau, per soda, kumele 
pažerges jo Ragiiczio piemuo 
Stape ir visiems papasakoda
vo: — Ponas li< ■ ie ryto ryte in' 
dvara susirinkti.

, katras savo varga ap- 
mastydamas.

— Kas-žin kas pasirodys

— Nakai])? — ar daugiau-! 
nieko nesako ? — klausinėjo j 
žmones varo pasiuntinio.

— Nieko nežinau, nieko ne-į 
sake daugiau, atsakydavo iri 
toliau jo per soda.

Szia na'kti, visur sodiecziu 
laužuose, per mažus langelius 
matosi žiburėlis, buvo tai sunki j 
naktis, ilga, 'pilna neramybes,! 
belaukiant kažin ko baisaus,1 
neiszvengiamo besiartinanezio, 
in ta ramia, tykia, vargszu apy-j 
liuke.

Ir dvare, pas Raguti žiburys 
doge, szoimyna sugulė, sumigo 
bet nei Ragucziui, nei jo žmo
nai miegas neejo.

Lygu dvasios klajūnes nete-
į kusios amžinojo poilsio slinko
1 nuo sodžiaus dvaro linkon juo
di szeszeliai ir kas laikas Ra
guczio trioboje didinosi skai

džius kaimynu, kurie neteko

Baltnamis
Apgailestuoja 

Prez. Roosevelta

SSSR f. .s

kur daliai- iszlindo lygu ta yla ka žino, — tarė vyrui Ragutie
ne visiems iszejus.

— Žino, matysim rytoj ra
sit isztiszikins dalykus, eikim 
motin gulti galva jau apsvai- 

nesutilko, anas žiurėjo vien g° nuo to visako, mastyk ne- 
manstes ežia nieko neiszgalvo- 

i si, ka Dievas duos tas bus! j* * * i
Deszimtoj isz ryto suėjo so- 

'diecziai in dvara. i
I — Dieve tu mano, taip aniks- 
jti! — tarė Ragutiene ir pražil- 

į()-irdo i belaukdami.
I — Sake isz ryto susirinkti, 
!— atsake vienas isz būrio.
j — Pas juos ryt-metys apie 
!dvylikta, ilgu bus laukti!
i — 'O ka dabar padarysi!

. J , ........................ i Ir lauke susede, žiovavo be-isztrauke, u'zsriiure ir iszlen ;-.... ,, . .. laukdami, o valandos lygu ty-vo, atsidėjęs tarė: Pasakvti ne’ ...... , ’. ..'ežia slinko iszlengvo, laikrodis 
tykeziojo — tik, tak, tik, tak!

Staiga bildesys in seklyczios 
duris pralinksmino laukian- 
czius, Katre nubėgo juokingai 
nurodydama savo paskuba ir 
neilgai trukus sugryžo su sida
briniu rindeliuku ir biauriai 
atsivijus tarė badydama su 
pirsztu in rindeliuku dugną:

— 'Czia indek pien! — du 
kiausz pon, du kiausz mon, ir 
sviest, ir sviest — sucypė leng
vai.

Visi eme juoktis, kvatoti, 
Ragutiene paėmė rindeliuka ir 
nuėjo in kamara.

— Ar jau apsirenge? — už
klausė Katrės sodiecziai.

— Kurgi da plaukai ant sta
lo, dantis stiklinėje, snukiai ne
tepti, szutros neplautos! — pa
laukit da! — juokėsi mergaite.

— Meluoji! — patemijo ka
žin kas, norėdamas da ka nors 
isztraukti nuo merginos.

— Meluoju! nagi eikit pa
žiūrėti, stalas apkrautas.

— Te neszk — tarė Ragutie
ne paduodama mergaitei reika
laujamus dalykus ir pien ir 
kiausz, lai ryja bi sveiki, pasa
kyk, kad žmones seniai laukia.

Mergaite nubėgo ir gryžo 
tuoj su priraszytu popierių 
rankoje.

— Bus Daugiau —-

i — Asz viską žinau, — tarė 
' Vihra, pono tikro brolio suims, 
nesilanko, bet ir brolis nesilan-

savo pilvo ir kiszOnes, antrasis 
gyveno del žmonių, del savo že
mes, kuria tikrai mylėjo. Da 
palūkėkit, da visai]) ir jam gali 
iszeiti, et vereziau kaip' sakoj 
daug žinok maž kalbėk !

— Kai]), kodėl? —damsta ka, 
nors Žinai dėduk! —- ])asi „„

’. trauke Ragutis, — man iszsita-I .- re, kad už trejetos metu visi 
\ 'pas ji eis mokintis gyventi!

j — Ka, ka, ka už trejų metu 
į j,is pats kelines palikes, iszleks 

’iin Rygos miesto pakrika akme
nų skaldyti, gyventojo ir akys! 
— atsiliepe senelis Viebra, lai 
jis man pasako asz jam ant to 
atsakysiu!

— Ir iszeis žemele kasiais, 
atsius valdžia gudus pasielen- 
cus kaip in Žagrenu dvara, Vi- 
virszenu, Girdupio ir daug 
daug tokiu! — kalbėjo Žauga, 
augsztas pus-am'žis vyras niū
rai sutraukęs kakta.

— O! o! — sulauksime 
nesitikejome! — pasigirdo 
s i m i n u s i a m e 1 bu r e 1 y j e.

— Kas-žin kas bus su 
amatu mokykla ?
žiai pradėjo plėtotis, sziaip 
tai]) kyszius pakiszdamas rau- 
donsiuliams, senasis ponas vis 
apart amato iszmokino ne vie
na skaityti, raszyti, gimtinėje 
kalboje, kas esąs, supratima in-

ko
nu-

ta
— taip gra-

1—Virszuje parodo Balt- 
namis, kur Prezidentas Roo- 
seveltas gyveno Washing-
ton, D. C. 1—Paveikslėli

Prezidento Roosevelto vasari
nis namas Warm Springs, 

Georgia, kur Prezidentas
, Rooseveltas staiga mirė.

keli balsai, jiasakyk, juk gali 
numanyti kad ir mums szirdis 
skauda.

Visi indure akis in seniuką,

galiu, nes ir asz Įiats nesupran
tu kas darosi, vien tik pasaky
siu, kad nenusiminkit, nors jis 
jums pasakytu laukan eiti, lai 
pasirodo kas esąs, kentėkim iki 
galo, asz ryt jums pasakysiu, 
ant tuszczios Nibra nevepla!

Vienas in kita'žiurejo kai
mynai, bet Vibros klausti nie
kas nedryso, žinojo gerai, kad 
klausė nieiko nelaimes, nes se
nis jeigu tarė žodi, tai kaip su 
kirviu inkirto. Vien tik kokia 
tai viltis žibėjo akyse.

— Sakyk dede — atsiliepe 
Ragutis kas, ta jo žmona, asz 
kad ir Lenkiszkai nemoku vie
nok kiek girdėjau ji ir Lenkisz
kai nevisai paiso, kas ji tokia?

— Kas ja žino! Ponas neno
rėjo apie tai kalbėti, 'žinau tiek 
kad nekatalike ir smuklininko 
duktė, pas juos buvo poniszka 
smukle, kaip sakant linksmus 
namai bradas!

— Kas tai linksmus namai? 
— užklausė isz būrelio.

Vibra ranka pamojo: — ne- 
siteirauk vereziau, jeigu žilo 
plauko sulaukės nesužinojai, 
tavo laime ir žinoti nereikia!— 
Na ka, eikim namon gaidys jau 
seniai girdėjau nugiedojo, 
laiks pailsėti, užbaigė senis im
damas savo lazda nuo suolo ir 
zuikina, ausėta kepure mauda
mas ant galvos.

— Sudiev, sudiev! — mes 
tamsta sutrukdėme, rasit būtu
mei bemiegąs — kalbėjo kai
mynai in Raguti.

— Anaip, neeina ir man 
miegas, pakol ta szmekla ežia 
maivijasi atsake Ragutis rody-

— Jau nutarė, — pertrauke' 
; Ragutis, tenai bus.

— Nekaip kareziama —at
siliepė vienas isz būrelio.
I — Kol kas sako, kad pakti- 
ninku Zyda inleis, bet tas vien,1.
kožnas gali suprasti ir supran-' 
ta, kad pakto 'bus vardas, o tuo Į 
tarpu bus smukle, arkliu-va-l 
giam.s stotis, vagiu prieglauda 
ir vieta kurioje už pinigus bus!
viskas gaunamas! —tokios vie
tos daug atnesza pelno, matė
me juos!

— Biesui ir jo broliui, to
kiam kaip tas, bet sakykit, jog ferencijoje

Anglijos Atstoves

SAN FRANCISCO, CAL.— 
Pana Elen Wilkinson, Anglijos 
Parliamento ministero sekre-
torka ir pana Florence Hers- 
trugh taipgi sekretorka, kurie 
yra kaipo Britu delegacija ir, 
dalyvauja San Francisco Kon-J

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra-I 
linksmins jiems gy
venimą. ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



ŽiniosVietinesĮ GENYS MARGAS j
— Petnyczioje pripuola

Szv. Pranciszkaus Jeron., Su- I “Katalikiszkos Mokyklos”
batoje Szv. Pahkraczio; Kita! ---------------- - >
sanvaite: Nedelioje Szv. Zig- ELIOS sanvaites atgal bu- ir mokytojus ir mokytojai 
manto ir “Motinos Diena;”| vo inneszta in Senata nuta-' skirti, tai kam tos musu pinigu 
Panadelyje Szv. Bonifasio; rimas kad reikia valdžiai szelp-' ir prakaitu insteigtos rnokyk-

“SAULE” MAHANOY CITY, ML

Veikimo Ir Planavimo
Virszininkas

Submarinat Nugalėti

------- --- ------ ... ..„„4

Viskas Tvarkoj Su
Finais Ir Sovietais

Ųtarninke Szv. Lasallio; Sere- ti priviatines ir parapijines los? Mums kur kas pigiau ir 
doje Szv. Ubaldio Vysk., Ket- mokyklas. Beveik visi Katali-patogiau butu buvę isz pat 
verge Szv. Paskalio; Petny-j 
ežioje Szv. Venantio; Subatoje pu ligi parapijiecziu nudžiugo viesza mokykla, 
Szv. Petro Celestinio.

— Nedelioje pripuola “Mo
tinos Diena,” kuri yra ap- 
vaikszcziojama po visa Ameri

vysku-! pradžios siunsti savo vaikus in
“Public* - - - - ~ Į ’ '

ir sau gyrėsi kad nors dabar ju School’’ ir atliktas kriukis.
ta sunki naszta palengvės. j Jau ir dabar, be jokios para- 

Bet Senatorius isz Missouri,1 mos ar paszelpos, valdžia per
Forrest C. Donn'ell pasiprieszi-1 daug kiszasi in musu mokyk-

kai, nuo augszcziausiu

ka. Jeigu tavo motinėlė da gy- no įr inneszima užmusze, isz-Į las, nustato ka ir kiek vaikas
va guodokie ir mylekie ja, o 
jeigu jau randasi po žemele tai 
nors atminke ja su kalbėdamas 
kelis (poterėlius už jos duszia!

Shenandoah, Pa. — Ponia R. 
Greblickiene gydosi Locust 
Mt. ligonfbuteje.

— Pana Helena, duktė po- 
nos M. Kupstienės nuo Schuyl
kill Ave., isz Heights, pabaigė 
slauges mokslas isz Philadel
phia General ligonfbuteje pa
reita Petnyczia.

Frackville, Pa. f Laidotu
ves Jono Radzevicziaus, nuo 40 
So. Broad Mt. Avenue atsibuvo 
Panedelio ryta, su apeigomis 
Szv. Apreiszkimo Liet., 'bažny- 
czioje 9 valanda, palaidotas pa
rapijos kapuose. V. Menkevi- 
czius laidojo.

Lost Creek, Pa. t Laidotu
ves a.a. ponos B. (Medlinsky) 
Grefbliuniene, atsibuvo Pane
delio ryta su apiegomis Szv. 
Vincento bažnyczioje 9 vai., 
per Kun. M. F. Daumanta. Ve
lione mirė pareita Ketverga, 
4:30 vai., popiet Locust Mt., li- 
gonbutejė. Gimė Lietuvoje, 
pergyveno Amerikoj daugeli 
metu, ir buvo gerai žinoma 
szioje apylinkėje. Prigulėjo 
prie Szv. Ražancziaus Moterių
draugavęs. Paliko savo vyra 
Andriu; 3 dukterys: F. Bakie
ne ir D. McMonagliene isz Phi
ladelphia ir W. Liukiene, mies
te; 2 sunu: Andriu Medlinska 
ir Juozą, kuris tarnauja Paci- 
fike, taipgi penki pra-anuku 
ir viena seseri Lietuvoje.

Minersville, Pa. f Marijona 
Klein (Klemavicziene), likos 
surasta negyva, namie, Pane
delio ryta. Velione turėjo 99 
metu amžiaus. Gimė Lietuvoje 
atvyko in Amerika su savo vy
ru in Shenandori 30 metu ad- 
gal, po tam atsikraustė in Mi
nersville. Jos vyras mirė 13 
metu adgal. Prigulėjo prie Szv. 
Pranciškaus Liet., parapijos 
ir prie Szv. Ražancziaus Mote
rių draugavęs. Velione paliko 
7 anuku ir 6 pra-anuku. Laido
tuves atsibuvo Petnyczioj su
'bažnytinėms apeigomis 9 vai., 
ryta, palaidota parapijos ka
puose.

Scranton, Pa. — Ponia Mari
jona Pefferiene, nuo 117 N. 
Everett Ave., atlaike žinia nuo 
valdžios kad jos sūnūs kareivis 
Sgt. Stanislovas likos užmusz- 
tas Balandžio (Apr.) 6-ta die
na 1945 m., ant kares lauko Vo
kietijoje.

APTIEKOJE ANT KAIMO

— Ponas aptiekoriau, tas 
vanduo del blakių nieko ne- 
pagialbejo.

— Kodėl?
— Iszgeriau visa buteliu, 

bet kaip blakes kando tai ir 
kanda!

mete. Katalikai piktinasi ir 
jaueziasi nuskriausti.

Ir isz tikro sunku Katali
kams. Jie turi tokias paezias

turi mokytis per mokslo metus. 
Jeigu dar ims mus szelpti, tai 
nebus nei galo nei kraszto 
tiems insikiszimams.

Admirolas Ernest Joseph 
King tarnavo ir dirbo kaipo 
Laivyno planu virszininkas. 
Jis pirmiau buvo Atlanto 
Laivyno Komandorius.

taksas mokėti, kaip ir kiti, vie- 
szas mokyklas užlaikyti, kaip 
ir kiti. O paskui dar antra 
naszta ant kupros: insteigti ir 
užlaikyti savo parapijines mo
kyklas. Czia rodos, net ir tei
singumas reikalauja kad val
džia nors kiek padėtu.

Bet czia kyla labai painus ir 
baisiai pavojingas klausimas. 
Ar butu mums Katalikams in 
sveikata priimti valdžios para
ma? Žinoma, tokia parama pa
lengvintu parapijiecziu naszta 
ir klebonu rūpestis. Bet ar ta
da tos muj?u mokyklos isz tikro 
butu musu?

Imkime viena pavyzdi: Te
gu valdžia duoda musu mokyk
loms knygas už dyka. Kiekvie
nas tėvas atsidus ir ‘ ‘ Acziu 
Dievui” pasakys, nes jam jau 
ir insipyko savo vaikams kny
gas pirkti ir už jas mokėti. Kle
bonai ir seseles taipgi atsidus
tu ir nors vieno nemalonaus 
darbo atsikratytu; rinkti kny
goms pinigus. Dabar valdžia 
duos visas knygas ir viskas 
tvarkoj.

Bet pažiūrėkime kas tada at
sitiktu. Valdžia duos knygas, 
bet ta valdžia nesiklaus nei te-
vo, nei klebono nei sesutes ko
kias knygas pirkti ir tavo vai
kui duoti. Tai bus valdžios da
lykas. Reiszkia valdžia jau in- 
sakys ka ir kaip mokyti. O jei
gu valdžia mums insakys ka ir 
kaip mokyti, tai kuriu galu 
mes tas savo mokyklas pastatė
me, savo pinigus dejome, auko
jome? Jau mokykla isz musu 
ranku, jau musu vaiku mokslas 
isz musu priežiūros.

Day kitas pavyzdys: Jeigu 
valdžia rems parapijines mo
kyklas ir kasztus padengs, tai 
ta valdžia ir musu mokytojams 
ir mokyktojoms algas mokes. 
J eigų valdžia algas mokes, tai 
visai ne dyvai kad valdžia, ma
žu pamažu, ims ir mokytojus ir 
mokytojas skirti. Ir kas jai už
draus? Argi ji nemoka algas? 
O jeigu valdžia jau ims mums

Mes ne tokie durni maustyti 
kad valdžia tinkama katekiz
mą musu vaikams parūpins ar 
gražia Lietuviszka knyga nu
pirks. O jeigu valdžia nesirū
pins musu vaiku tikėjimu ir 
lietuviszkumu, tai kuriem ga
lam mes statėme tas parapiji
nes mokyklas?

Galime pasimokyti isz 
augszcziausiu universitetu ir 
kolegijų. Jie visai nepriima, 

' staeziai atmeta valdžios pini
gus, nes jie nori liktis laisvi ir 
turėti savotiszka tvarka savo 
mokyklose.

Iki sziol musu parapijines 
mokyklos užsitarnavo ir szian- 
dien laiko labai augszta ir gar
binga vieta ne tik tarp katali
ku, bet ir tarp kitatikiu. Vai
kai isz musu mokyklų yra mo
kytesni, gabesni ir kytresni už 
kitus isz vieszu mokyklų. Ir 
toki gražu ir gera varda musu 
mokyklos užsidirbo kaip tik už 
tai, kad jos savotiszkai dirbo, 
už tai kad mes, katalikai rupi- 
nomies savo vaiku mokslu, už 
tai kad mes savo prakaitu ir 
pinigu pastatėme geras mo
kyklas, išmokinome ir išlavi
nome gabias ir mokytas ir san-

--------------- ---------------------

Amerikietis Žuri
Ant Coblenz Miestą

žiningas mokytojas, sesutes.
O dabar valdžia nori ateiti 

mums in pagelba, kada jau 
mums pagelbos nereikia. Kur 
ta valdžia buvo, kai mes statė
me, dirbome, procevojome ir 
aukojome?

Nežinau kaip kiti in szita 
klausima žiuri ir ka jie mausto, 
bet sako kad mums brangesni 
musu vaikai, negu valdžios pi
nigai. Tegul valdžia tuos pini
gus savo vieszoms mokykloms 
paskiria. Tada gal ir vieszos 
mokyklos susilygins su musu 
parapijinėms mokyklomis, nes 
kol kas mes visa galva augsz- 
cziau stovime už tas vieszas 
mokyklas. Asz sakycziau ir Se
natoriams ir visai valdžiai: 
“Acziu, laikykitės savo pini
gus, o mes laikysimės savo vai
kus.”

Kareivis žuri ant sudau
žyto stryt-karo prie katedri
ne bažnyczia, Coblenz, Fran- 
cijoje. Szitas miestas likos 
užimtas per Generolo Smith

Patton, Jr., 3-czia armija.

Amerikos Karo
Sztabo Virszininkas

Generolas George Catlett 
Marshall per visa szita kara 
buvo musu Kariszko Sztabo 
virszininkas. Per ana pirmą
jį kara jis buvo Generolo

Kaip karas prasidėjo baisiai daug žalos, bledes padare 
' Naciu submarinai, povandeniai laivai. Žemsenioje dalyje 

paveikslo matome kaip vienas isz musu laivu susprogsta ir 
iszkyla in padanges kaip submarinas in ji pataikė. Buvo 
baisiai pavojinga musu laivynui. Bet musu laivynas, musu 
kariszki laivai ir eroplanai pradėjo sykiu su musu prekybi
niais laivais važiuoti, juos palydėti. Ir ginklai, apie kuriuos 
dar negalime nieko žinoti, sutriuszkino ir ant mariu dugno 
patupdė beveik visa Naciu submarinu laivyną. Kaip sub- 
marinus musu iszkasavojo, musu laivai eme neszti, vežti ir 
gabenti kareivius, karabinus ir anuotas in Europa ir krovė 
Hitleriui ant sprando.

Prie Stalingrado Vartų

Anglija ir Rusija nesusiker
ta Sziauresrytineje Europos 
dalyje. Kai Finlandija pasida
vė Sovietams taika, nors ir ver- 
giszka taika užvieszpatavo Ar- 
tkos ir Pabaltijos rubežiuose. 
Finai ir Finlandijos valdžia, 
kiek dabar galima numatyti, 
pildo ir pildys visus Rusijos 
reikalavimus, ir viskas tvar
koj.

Nors Komunistai tvarko ir 
prižiūri Finus, bet Finai dabar 
gali savotiszkai dirbti ir tvar
kytis. Sovietai beveik visai ne- 
sikisza in j u vidaus reikalus. 
Finlandijoj ir Romunijoje So
vietai nesikisza ir duoda laisva 
ranka vietinei valdžia. Net ir 
prasikaltėliai, Faszistai yra 
vietines valdžios teisiami 'ir 
baudžiami.

Szitokis Sovietu pasielgimas 
nereiszkia kad jie jau sužmone- 
jo ar kad szventais tapo, bet 
parodo, kad jie jau nesibijo jo
kio prieszo isz szitos puses ir 
dabar gali ranka pamoti ir pa
likti. Taip darydami, jie gali 
visas savo jiegas atkreipti in 
xrasztus isz kur jiems gresia 
pavojus, ar kuriuos Anglija no
ri prie saves prisiglausti.

Didele Ir Reikšminga 
Karo Pergales Szvente
Ir Lietuvos Steigiamojo Seimo 
25 Metu Minėjimas! Mes! 
Troksztam Laisvos Nepriklau
somos Lietuvos! Nedelioje, Ge
gužes (May) 20 d., 1945m., Szv. 
Jurgio Para. Salėj e, 6 vai. Vak.

Venango Ir Salmon Strs., 
Philadelphia, Pa.

Didelis parengimas su didele 
Programa. 1—Bus ALT Dele
gatas isz San Francisco Konfe
rencijos praneszti vėliausias 
žinias Lietuvos Klausymu. 2— 
Dainuos artiste Ona Skeveriu- 
te isz Chicago, Ill. Soliste ope
retta “^Oklahoma” dabar For

rest Teatre. Pirma karta Phi- 
ladelphijoje. 3—Szoks “Vai- 
delycziu” szokeju grupe atsi
žymėjusios dideliuos parengi
muose New Yorke, Valley For
ge Hospital, Trpntone ir po vi
sa Philadelphia. 4—“Dainos” 
Choras taipgi pagražins pro
grama. 5—Po minėjimo Ims 
szokiai, taipgi gėrimu ir užkan
džiu. Visi privalom dalyvauti 
sziame Nepaprastame Kares 
Pergales Parengime. Rengia 
Amerikos Lietuviu Taryba.

Bloomsburg, Pa. f Pareita 
Ketverga apie 4 vai., ryta mirė 
gerai žinomas gyventojas Jur
gis Metrekeviczia. Velionis at
vyko in Amerika būdamas da

Fershing Adjutantas. . --------------------------------------
i jaunu vaikinu, gyvendamas 
Gilbertone, po tam apsigyveno 
pas savo dukteria ponia J. Bu- 
salauskiene, Bloomsburg R.F. 
D. 3. Jo pati Marijona mirė 14 
motu adgal. Velionis prigulėjo 
prie Szv. Ludviko - parapijos, 
Maizevilleje. Laidotuves atsi
buvo Panedelyje su bažnyti
nėms apiegomis 9 valanda ryta 
ir palaidotas parapijos kapuo
se Frackville. Velionis paliko 3 
dukterys: J. Busalauskiene, 
Bloomsburg; M. Koinskine, 
Maizeville ir F. Boraneckiene, 
Bridgeport, Pa., taipgi viena 
broli Juozą, Mass, yals., 12 
anuku ir 2 pra-anuku. A. J. Že
konis laidojo.

Kaip Naciai isz visu pusiu apsupo Stalingrada, visi gy
ventojai iki paskutinio žmogaus gynė, kariavo, nepasidavė, 
musze, puolė ir krito, bet nepasidavė. Nei jokis miestas nie
kados taip nebuvo žiauriai ir baisiai užpultas, kaip buvo 
Stalingradas. Kaip Hitleris turėjo pasitraukti nuo Stalin
grado, jis jau žinojo kad jam jau galas.

Amerikiecziailn Berlyną

Szitokie Amerikos bomberiat sutriuszkino Vokietijos 
miestus, suardė Vokiecziu gyvenimą ir sumusze Vokiecziu 
armijas. Dabar jie traukia staeziai in Tokyjo su Japo

nais apsidirbti.

Jeigu pilnai nesupranti, tai' 
ir nežinai; o jeigu nežinai, tai, 
ir nemoki. Jeigu nori ka pilna i j 
ir gerai pats suprasti, tai mo-' 
kyk kitus, ir bemokindamas 
kitus pats daug iszmoksi.

— Ant pardavimo, namas 
ant 332-334 W. Mahanoy Avė., 
Mahanoy City. Atsiszaukitej 
pas: MRS. N. MC’GONIGLE,! 
113 N. Jardin St., Shenandoah,

Stalinas

Gal mes politikoje nesutin
kame su Sovietais ir su Sta
linu, bet ant karo lauko, 
Amerikiecziai ir Sovietai isz 
dirbo ir kariavo ir Vokie- 
czius sumusze Stalino armi

jos Berlyną su žeme 
sulygino.

Vokiecziai Katalikai
Verkia Hitlerio

L TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
620 W. Centro St., Mahanoy City

LISBON, — Vokiecziu Ka- 
taliku Bažnyczia Lisbone pil
na kai parapijiecziai susirinko 
in pamaldos už Hitleri. Klebo
nas parūpino garsiakalbius, 
kad visi tie, kurie negalėjo in- 
sigrusti in Bažnyczia galėtu 
girdėti nors pamokslą kad ir 
lauke, bažnytkiemyje.

Daug parapijiecziu verke, 
aszaras liejo, kai Pralotas 
Wurzer, kapelionas, sake pa
mokslą apie Hitleri ir pavadi
no ji muczelninku, kankiniu, 
kuris karo lauke krito kariau
damas priesz Bolszevizma.

Szitos žinios ateina per Reu
ter organizacija ir galima sa
kyti kad jos yra teisingos ir 
tikros, nes szita Reuter orga
nizacija per visa szita kara pa
sirodė teisinga ir teisingai ži
nias isz Vokietijos skelbe ir 
pranesze.

Jeigu nori ka nors iszmokti, 
turi pirmiau prisipažinti, kad 
dar viską nežinai. Žmogus, ku
ris neklauso kitu nieko negali 
iszmokti.

SKAITYKI! “SAULE” PLATINKI^
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