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Isz Amerikos
AMERIKOS
VALDŽIA SKOLOJE

WASHINGTON, D. C. —
Visas musu krasztas gavo per
spėjimą. Kongreso Komisijos 
Taksu žinovai kelios sanvaites 
atgal iszrokavo, kad su sziu 
metu pabaiga Amerikos val
džia net trimis bilijonais dole
riu giliau in skolas bus inklim- 
pus.

Trys bilijonai doleriu skolos 
sziandien mums jau nebaisu, 
mus jau neiszgazdina. Mes prie 
tu milijonu ir bilijonu jau esa
me pripratę. Jau ir taip musu 
valdžia turi $252 bilijonus sko
los. Tai mažai ka reiszkia dar 
keli bilijonai.

Bet vienas dalykas jau vi
siems aiszku: jeigu valdžia ne
gali isz savo ineigu pragyventi, 
savo skolas užsimoketi taikos 
laikais, tai jau tai tautai pavo- į 
jus gresia, tai tas krasztas jau 
tikrai serga.

Didžiūnai Washingtone pra
dėjo tartis kas ežia dabar dary
ti.

> Prezidentas Trumanas at
kakliai užsispyrės reikalavo ir 
reikalauja kad taksos butu pa
keltos, padidintos. Jis nori ke- •t
turis bilijonus doleriu ant metu 
daugiau isz taksu.

Senatorius Paul Douglas isz 
Illinois valstijos nesutiko su 
Prezidentu Trumanu. Jis sako į 

j kad butu tikra kvailyste pa- 
’ kelti taksas dabar.

Jis pataria kad geriausia bu
tu valdžiai susitvarkyti, sau 
apyskaita pasidaryti, ir, kaip 
geras szeimininkas suderinti 
Savo iszlaidas su savo ineigo- 
mis.

Pirmutinis jo patarimas yra 
duoti sakti, isz valdžios darbu 
pravaryti visus tinginius ir dy
kaduonius. Paskui, nors per 
viena meta nesamdyti kitu dar
bininku in tu vietas, kurie pa
meta darba ar numirszta.

"‘Y Visi su tuo Senatoriumi su-1 
tiko, net ir Trumanas. Visi su
liko, kad kitos valdžios szakos 
turėtu daug darbininku paleisti 

’ Liet nei vienas nesutiko kad jo 
draugai ar jo palydovai ar rė
mėjai yra dykaduoniai ar tin
giniai.

Kongresas niekados to nepa
darys, nes kiekvienas politikie
rius, nuo didžiausia iki ma
giausio tikisi ka isz valdžios 
gauti. Tai kaip dabar dalykai 
stovi, matyti kad taksos nebus 
pakeltos, valdžia netaupius pi
nigu, bet įklimps vis giliau ir gi
liau in skola.

Nei vienas metas nepraei
na, kad mes neiszgirstame ir 
neskaitome apie ta mainieriu 
bosą, John L. Lewisa. Kas 
metai eina kivircziai apie 
kontraktus, ir kas metai Le
wisas ka naujo turi investi 
ar ko naujo pareikalauti.

Jis labai iszbare ir net isz-

MAŽAS VAIKAS
NUŽUDYTAS

Iszniekintas Lavonas 
Prie Vieszbuczio

DETROIT, MICH. — Nuo- 
gas, szesziu metu amžiaus vai
ko iszniekintas lavonas buvo 
surastas pelenuose prie vieno 
vieszbuczio, hotelio.

Policija pasiteiravo ir daži- 
nojo, kad tas nužudytas vaikas 
buvo George Counter. Policija 
dabar jieszko visu tu kurie vie
na ar kita syki buvo suimti už 
lytinius prasikaltimus, prasi
žengimus.

Szalia to nužudyto vaiko la
vono policijantai rado sumusz- 
ta bonka, su kuria žulikas gal 
ta vaika ir nužudė. Virve buvo 
užnerta ant to mažo vaiko kak
lo, o galva ir pecziai buvo bai
siai apdeginti.

Policijantai szito vaiko jiesz
ko j o per visa diena ir paskui 
rado prie Murray Hall hotelio, 
netoli nuo Wayne Universiteto.

Dabar policija ypatingai 
jieszko vieno jauno vyruko, de
vyniolikos metu amžiaus, Geor-| 
ge Kimball. Del policijai gerai 
žinomu priežaseziu tam maža
jam szesziu metu amžiaus vai
kui John Counter, buvo už
drausta su szituo devyniolikos 
metu vyruku draugauti. Tas 
vyrukas gyveno tame hotelyje, 
bet kai policijantai nuėjo in jo 
kambarį jie dažinojo kad jis 
jau buvo iszsikraustes. .

Policijantai to nužudyto nuo
go vaiko tik marszkinelius su
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Lewisas Vel Bosau ja Didžiūnai Nieko 
Gero Nenuveike 

Paryžiuje

plūdo Pietiniu kasyklų kom
panijų atstovus ir paskui 
pats iszejo, visai nesutikda
mas nei derintis.

Jis ežia stovi mainieriu 
tarpe in Bluefield, W. Virgi
nia ir jiems ne tiek aiszkina, 
bet insako ko jie turi reika- 
lauti. nežinome.

rado. Jie buvo pakavoti po ang
limis.

LAKŪNAS
SUŽEISTAS

I

PROVIDENCE, R. I. — Dvi- 
deszimts keturiu metu amžiaus 
lakūnas, kuris vienas sau skri
do isz Providence, R. L, buvo 
sužeistas kai jo eroplanas, del 
kokios ten priežasties sustojo 
padangėse ir nukrito apie tris 
tukstanezius pėdu. Eroplanas 
nukrito in Churchville, Bucks 
apygardoje, apie trys mylios 
nuo Philadelphia, Pa. Lakūnas 
John Hinchley isz Howard, ne
toli nuo Providence, iszlipo isz 
savo sudužusio eroplano ir pes- 
czias nuėjo in Churchville. Jo 
eroplanas sudužo in medi.

Jis beeidamas ant ulyczios 
suklupo ir viena sztorninke, 
Charles A. Fromu th žmona ji 
pamate ir tuojaus paszauke po
licija. Policijantai ji greitai nu
vežė in Nazareto ligonine. Dak
tarai sako kad tas lakūnas bu
vo labai sužeistas, bet kad jo 
žaizdos nėra pavojingos.

Kai tas lakūnas atsipeikėjo 
ligoninėje jis pasiaiszkino kad 
jis ta eroplana buvo pasisam
dęs pasimokinti kaip skristi. 
Jis sako kad jis skrido apie tris 
tukstanezius pėdu augsztumo 
ir apie szimta ir trisdeszimts 
myliu in valanda kai inžinas 
del kokio ten priežasties susto
jo ir jo eroplanas krito isz pa
dangių. Eroplanas yra visiszkai 
sudaužytas. Jis kasztavo tarp 
penkių ir szesziu tukstaneziu 
doleriu.

Lewisas dabar turbut lau
kia dideles konferencijos ne 
vien tik isz kasyklų kompa
nijų bet ir isz visu kitu kom
panijų ir fabrikantu. Visi 
speja kad szia vasara Lewi
sas vel paskelbs stfaikay,'bet 
mes apie tai dar nieko tikro

ARKIVYS. BERAN
PERSPĖJA SAVO

ŽMONES

Kad Netikėti Jo Iszpa- 
žinties, Kai Bus Komu

nistu Suimtas
PRAGUE, CZEKOSLOVA- 

KIJA. — Arkivyskupas Joseph 
Beran kreipiasi in savo žmones 
ir juos perspėja kad jie netikė
tu in jokias iszpažinties ar pri
sipažinimus isz jo, kai jis bus 
Komunistu suimtas.

Szitie jo perspėjimai prime
na Kardinolo Josef Mindszenty 
žodžius, pirm negu jis buvo Ko
munistu suimtas ir teismo pa
smerktas, Vengrijoje. Kardino
las Mindszenty nujautė koks Ii- 
kimas jo laukia ir savo žmones 
perspėjo, taip kaip dabar Arki
vyskupas Beran savo žmones 
perspėja.

Szeszios deszimts keturiu 
metu amžiaus Kataliku Arki
vyskupas iszejo isz savo palo- 
ciaus kuris yra dabar sargu ap
suptas ir nuėjo in Stahov kop- 
lyczia, kur jis pasakė trumpa ir 
labai jautru pamokslą. Jis savo 
žmonėms pasakė ir juos perspė
jo, sakydamas:

“Gal ne už ilgo jus iszgirsite 
visokiu daigtu apie mane per 
radi j a ir per laikraszczius. Jus 
gal iszgirsite kad asz prie ko
kiu ten nebutu dalyku prisipa
žino, kad asz Komunistams isz- 
pažinti padariau. Asz turiu vil
ties kad jus in tuos gandus ne- 
intikesite, bet vis manimi pasi-

Amerikos Valdžios Kasztai 
Brangus; Arkivyskupas Beran 
Rengiasi Prie Kankinimu Cze- 
koslovakijoje; R usijosDiplioma- 
tai Visai Nenori Nei Kalbėti Apie 

Sutarti r Apie Taika
TOKYO, JAPONIJA. — Japonijos vai- KONFERENCIJA

UŽSIBAIGĖ
PARYŽIUJE

džia pranesza, kad szimtas ir szeszi Japo- 
nai pražuvo kai viesulos apsupo beveik
visa Japonijos kiaszta. Penki szimtai, sze-
szios deszimts-trys Japonai dingo, ir dar 
nežinia ar jie iszsigelbejo ar pražuvo!

Japonijos valdžios atstovai szitoki ra
portą inteike Brigados Generolui Crawford
F. Sams: 66 Japonai sužeisti, 659 namai 
sunaikinti, 2,803 namai sugriauti. Daugu
ma žuvusiu prigėrė kai upes patvino ir 
iszsiliejo virsz savo krantu.

Kiek galima sužinoti, tai visi kurie žu
vo buvo Japonai.

Sunku pilnesnes žinias gauti, nes iki 
sziol nebuvo galima susisiekti, nei per te
lefonus, nei per telegramus.

Szitos viesulos pirmiausia isztiko Ame- 
rikieczius ant Okinawa Salos, bet ežia ma
žai bledies padare ir nei vienas Amerikie-
tis nebuvo sužeistas.

Isz szitos Okinawa Salos tos viesulos

Puspenkto tukstanezio ukiu buvo užlieti ir 
labai daug namu buvo sugriauta ar visai

pasuko staeziai in Kyushu. Bangos paki
lo ir pradėjo laivus daužyti. Apie sze- 
szięs deszimts mažesniu laivu buvo sudaužyta.

Su ta viesulą buvo ir smarkus lietus.

sunaikinta.
tikesite.’’

Jis paskui perspėjo savo 
žmones:

“Kai jus iszgirsite kad Baž- 
nyczia su Valdžia susitaikė ir 
sutarti sudarė, jus žinokite kad 
asz niekados tokios sutarties 
nesudarysiu ir savo valia nesu

tiksiu ant to jokios sutarties 
kuri varžo Bažnyczia ar valdo 
jos vadus Vyskupus.

“Niekas manes neprivers tai 
padaryti.

‘ ‘ Tikras Katalikas negali 
gyventi ten kur jo vadai, Vys- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PARYŽIUS. — Konferenci- 
ja užsibaigė. Ministerial ir 
Sekretoriai pragryžo namo, 
nieko nenutare, nieko nenu
veike!

Rusija nieko gero nenuveike 
ir sau gero vardo neužsitarna- 
vo per szita konferencija. Ru
sijos atstovas Vishinskis pasi
rodė tikras szvolas ir Kremlino 
bernas, negalėdamas nei “Gera 
Diena“ pasakyti be Kremlino 
patvirtinimo.

Isz szitos konferencijos pa- 
aiszkejo, kad Rusijai rupi kuo 
daugiausia užgrobti trumpu 
laiku, ir matyti, kad Rusijos 
valdovai visai nesirūpina apie 
Europos ar savo ateiti! Jiems 
tik szios dienos reikalai rupi!

Sovietai tikrai durnai ir 
kvailai pasielgė ant Vokietijos 
ir Berlyno klausimo. Dabar 
net ir pats Kremlinas prisipa- 
žinsta kad Sovietai prasiszoko 
ir apsiriko.

Už tai, Sovietai vel atidarė 
kelius ir vieszkelius in Berlyną 
ir pasiuntė savo atstovus in Pa
ryžiaus konferencija be jokio 
nusistatymo. Sovietai dabar 
stengiasi viską ka tik jie gali 
nusistverti, nes jie jaueziasi 
kaip sugautis ir sueziuptas va
gis, kuris žino, kad jo dienos 
suskaitytos. Rusija jau ežia, 
kad jos dienos Europoje su
skaitytos! ,E

Bet ir isz musu puses nebuvo 
kokiu laimėjimu! Mums isz- 
rodo, kad mums reikia kiekvie
na nauja Amerikos Sekretorių 
vis isz naujo intikinti kad Rus- 
kis, tai Ruskis, o ne žmogus! 
Musu kareiviai, kuriems teko 
su Ruskiais susitikti, gerai ži- 
no, kad Ruskis, Sovietas, Ko- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Du milijonai musu jaunu vy

ru ir merginu užsikreczia lyti
nėmis ligomis per metus.

Per kara milijonas kūdikiu 
užgimė neženotoms merginoms.

60,000 isz to milijono kūdi
kiu, užgimė mergoms, kurios 
dar neturėjo keturiolikos metu.

. Amerikije buvo viena žmog
žudyste kas pusvalandis, sze- 
szios deszimts savižudyscziu 
kasdien.

Kai kuriose vietose randasi 
tiek divorsu, kiek ženystvu.

Asztuoni milijonai Amerikie- 
cziu gydosi nuo proto ligų, o 
apie deszimts milijonu tokiu 
žmonių turėtu gydytis nuo to
kiu ligų bet neiszgali ar nenori.

Amerikoje randasi trisde- 
szimts septynios Komunistu 
mokyklos. Beveik visos jos turi 
labai gražiai skambanczius 
vardus, kaip: “Jefferson 
School of Social Science, ’ ’ New 
York mieste; “Samuel Adams 
School,” Bostone; “Abraham 
Lincoln School ’ ’ Chidaigos 
mieste; “Philadelphia School 
of Social Science and Art. ’ ’ Ko
munistai pasirenka tokius 
skambanczius vardus, kad žmo
nes mislytu kad ežia yra tikrai 
gera, Amerikoniszka mokykla.

Jefferson Mokykloje, New 
York mieste, pirmutiniai pro
fesoriaus žodžiai pradedant

< tuos kursus buvo: ‘ ‘ Nėra Die- 
' vo. Nėra tokio daigto kaip tie
sa ar teisybe. Tiesa yra palygi
nama ir viskas ka jus iki sziol 
esate iszsimokine yra neteisy
be. ’ ’ Ir tada jis pats save mela
giu pasidaro sakydamas: 
‘i Marksizmas, apie kuri jus da
bar pasimokinsite, yra teisybe, 
yra tiesa, nes Marksizmas yra 
mokslo isztirtas.” Toks moks
las tose mokyklose!

Mokintojai tose Komunistu 
mokyklose savo studentams pa
taria: “Ka mes jums duodame 
ne vien tik jums vieniems pri
guli. Eikite ir platinkite’ ta 
mokslą. Neimkite 'bet koki dar
bą. Imkite toki darba, kuriame 
jus pasieksite kuo daugiausia 
žmonių. Tegu kiti ima papras
tus darbus. Stengkites gauti 
vieta Kolegijos taryboje, moks
lo taryboje, valdžios ofisuose, 
darbininku unijose, redakcijo
se, prie radijo; kur tik pasiek
site daugiausia žmonių.”

Naciams Vokietijoje eme tik 
dvylika metu intikinti milijo
nus Vokiecziu jaunu ju kad val
džia Dievo vieta užima. Jie Die
va iszmete isz savo mokyklų, 
kaip ir mes darome ežia savo 
vieszose mokyklose.

Musu laikraszczrai ir musu 
pamokslininkai per daug rūpi
nasi kovoti priesz Komunizmą 
ir per mažai pastangų deda ko
voti už tiesa. Mes per daug ru- 
pinamies iszvyti Komunistus 
isz kolegijų, ir universitetu ir 
per mažai rupinamies invyti 
gerus mokytojus in tuos uni
versitetus.

Geriausias būdas iszblasz-
Eyti tamsybes tai yra paleisti

szviesa. <

Jeigu mes remsime gerus [ 
laikrasziczius, mums nereikes ■ 
kovoti su blogais, nes tie gerie- j 
ji laikraszcziai ta musu kova 
ves.

Komunistai del propagandos 
musu mokyklose praleidžia kas į 
metai szimta tukstaneziu dole
riu.

Buvo tokiu kvailiu mokslin- 
cziu kurie sake ir mokino kad 
mokslas padarys žmogų geru. 
Jie sake: “Duok žmogui moks
lo ir jis 'bus geras žmogus.” Bet 
jie baisiai suklydo.

Mokslas, kaip ir maistas: 
Gali būti geras ir blogas. Mais
tas gali būti užtrucintas. Tas 
pats ir su mokslu.

Maistas duoda žmogui stip
rumo. Bet ta savo stipruma tas 
žmogus gali pavartuoti Kris
taus kryžių pakelti ar savo mo
tina pasmaugti. Tais pats ir su 
mokslu.

Mokslas mums pasako kad 
ir du sudaro keturis. Bet tas 
mokslas nieko nesako kieno tie 
du ir du yra ar bus. Asz galiu 
turėti du doleriu ir nuo tavęs 
kitus du pasivogti ir tiada tu
rėsiu keturis.

Mokslas tai inrankis, tai laz
da. Bet asz su lazda galiu pasi
remti ar savo susiedui galva 
praskelti. Taip ir su mokslu.

Musu tėveliai gyvu kailiu pa- 
tyre koks pavojingas tas moks
las gali 'būti. Ju laikais Lietu
voje, kiek musu jaunu ir gabiu 
vyruku, iszvažiavo in Užsieni 
mokintis ir paskui tapo iszga- 
momis. Musu tėveliai to moks
lo paskui pradėjo net ir bijotis. 
Už tai, jie net ir ta žodi iinsi- 
kando: “Jeigu ne in Kunigus, 
tai kam in mokslą?” Sziandien 
toks nusistatymas mums kaž
kaip keistai skamba. Bet musu 
tėveliai kad ir patys be moks
lo jau suprato kad mokslas, 
kaip ta lazda, gali būti baisiai 
pavojingas.

Su lyg seno pa(proczio, gar
bingo žmogaus grabas buvo 
arkliais vežamas. Taip ir bu
vo su buvusiu Amerikos Ap
saugos Sekretoriumi, James 
V. Forrestal, kai jo grabas 
buvo vežamas isz Memorial 
Amphitheatre in Arlington 
kapines.

James V. Forrestal buvo 
Amerikos pirmutinis Apsau

BAISIOSIOS
BIRŽELIO DIENOS 

NAUJOJ VILNIOJ
Parasze J. Suvalkietis

(Tasa)

Septyniolikta diena ryta, tok 
pradedant szvisti, buvau isz- 
kviestas laikinos stovyklos ko
mendanto, kuris man insake

i . . . .. . v. ,.Į eiti su juo ir pnziureti manev
rus, kad greieziau butu susta
tomi traukiniai. Einant su juo 
geležinkeliu ir kalbantis, asz 
jam priminiau, kad už keliu va
landų galiu būti ir asz su szei- 
myna inkisztas vagone, bet jis 
mane intikino kad isz Naujos 
Vilnios geležinkelio stoties tar
nautoju niekas nebus suimtas ir 
iszvežtas, nes mes visi esą rei
kalingi darbui, o jie vėl busią 
po dvieju sanvaieziu, ir gal ta
da.

Iszvežamuju traukiniai buvo 
j sudaromi pagal stovyklos ko- 
| mandanto nurodymus. Ant pa- 
I krautu vagonu užraszomos rai
des A, O, V ir Pr., ir pagal tas 
raides sugrupuojami vagonai.
Kiekvienai grupei ateinaneziu 
ir iszeinancziu vagonu 'buvo su
daryti pervežimo dokumentai, 
rasztai. Siuntėjas ii’ gavėjas: 
N.K.V.D. pulkas, o kroviniu 
pavadinimas: N. K. V. D. kro
vinys.

Prie ka.riszkos rampos buvo 
laikinai sukaltas barakas, ku
riame buvo iszruoszta krautu
ve, bet iszvežamieji nieko ne
gavo pirktis, nors ir prasze; 
naudojosi tik N. K. V. D. parei-' 
gunai. Priesz iszeinant trauki
niams isz Naujos Vilnios buvo 
duodama duona. Duona inme- 
tania atidarius duris taip kaip 
gyvuliams paszarus ir tuoj du
rys uždaromos.

Iszleidžiamieji traukiniai bu
vo sustatomi taip, kad kas an
tras vagonas turėtu stabdi, ant 
kuriu buvo po du sargybinius 
ir jie turėjo sekti kad iszveža
mieji neiszbegtu. Pirmais ir 
paskutinis vagonas 'buvo užim
ti N.K.V.D. ir jie tarp saves su
jungti telefonu, o pirniesiems 
keliems traukiniams dar pa
skutinis vagonas su prožekto
rių, kuuris nakties laiku ap-

Iškilmingos Ir Garbingos Laidotuves

gos Sekretorius. Jis persidir
bo ir labai susirgo nervu liga. 
Slauges ir daktarai ji labai 
prižiūrėjo in Bethseda ligo
nine, Marylande. jKai jis bu
vo jau biski sveikesnis, jam 
buvo leista nors po savo 
kambarį pavaiksztineti. Kai 
jis likosi tik keliu minueziu 
pats sau vienas, jis pakele 
langa ir iszszoko nuo szeszio-

szyiesdavo kelia.
Keturioliktai diena Birželio 

sanskaitybos revizorius A. N. 
Vilnios stoty dare revizija. Jam 

i pabaigus revizija, apie szes^ta 
j valanda užėjom abudu in bu- 
j lėta vakariesiauti. Apie devin
ta. valanda, jis iszvažiavo in Vil
nių, o jau penkiolikta, diena, 
devinta valanda ryto jis buvo 
uždarytas vagone. Mudviejų 

i susitikimas pasibaigė beveik 
be žodžiu, tik abiem iszbyrejo 
aszaros.

Girdėjau kaip/prie komen
danto priėjės vienas N.K.V.D. 
paklausė, kad per klaida, suim
tas vienas senukas ir jo sanra- 
szuose nėra; ka su juo daryti? 
Dar primine kad jis turis apie 
75 metu senumo ir tuoj mirsiąs 
bet komendantas atsake: Kad 
jis jau yra suimtas ir in vagona 
nusodintas, tai kelio atgal nėra! 
Ir liepe ji grūsti in pirma vago
na prie vyru.

į Iszvežamuju tokiu budu bu- 
i vo visokio iszsilavinimo ir pro-V
j fesiju žmonių: kariszkiu, pro
fesorių, dvasiszkiu, tarnauto- 

Į ju, Žydu, ūkininku ir darbinin
ku.

Isz vagonu girdėjosi atma
nęs, maldos, verksmas ir pra
keikimas.

Daug kas prasze paduoti 
sauja gimtosios žemes, kuri yra 
gal paskutini karta matoma, 
tai nors tolimajam Sibire ar Al
tajuj primins tėvu žeme.

Pirmam frontui praūžus, Bir
želio 28-ta diena, teko būti Mo- 
lodecznoje ir vietiniu tarnau
toju klausinėti apie iszvežtuo- 
sius. Niekas nieko tikro neat
sake, tik buvusi bufeto vedeja
pasakojo, kad ji buvus gavusi
isz N.K.V.D. insakymia pa- iruošzti maisto, bet tik vienam
sanstatui buvo paduota. Visi
tra ūkiniai praeje Minsko kryp
timi. Isz iszvežtuju neteko ne
vieno sutikti, tik isz garsiosios 
Czervenes sutikau Molodecznos 
stoty Prof. [g. Koncziu, pulki
ninkas Szova ir p. Tumia, kurie 
kažkokiu budu iszliko gyvi po 
isztremtuju szaudymo. Jie gry- 
žo suvargę ir iszbadeje, nepana- 
szus in žmones. In klausima 
kaip ten 'buvo ir kuo jie maiti
nosi, Prof. Ig. Konczius atsake, 
kad ir varles buvo skanios!

likto augszczio.
Pirm jo susirgimo ar ligos 

Amerikos Taryba su Prezi
dentu Trumanu jau rengiesi 
ji paszalinti ir kita in jo vie
ta paskirti. Forrestal, tiek 
daug dirbės, tiek daug pasi
aukojęs savo kraszto labui, 
labai jautiesi nuskriaustas 
kad jis taip paszalinamas ir 
taip neinvertinamas.

Taip žiauriai užkaltuose va
gonuose, saulei deginant ju 
skardinius stogus, be vandens 
ir maisto, perskirti su szeimy- 
somis musu tautiecziai: broliai 
ir seserys, tėvai ir motinos, 
saivanoriszkai važiavo in bro- 
liszkas respublikas,” kaip pa
skelbė “Prezidentas” Paleckis.

— N. L.
-------  GALAS-------

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin-
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

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

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas

Vaidutis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasako ji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c. '

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo. Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna, 40 puslapiu. 15c.

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

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61* puslapiu. 15c.

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

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

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

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa,. Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

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

Kitokios Knygos

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

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks

lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap- 
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

No. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c. >

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c. ,

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

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie- x 
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretiniu- 
kiu Seraphiszkas Officium. 10c

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

No. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

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

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

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1949 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu .ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre- 
gistruoti laiszka su pinigais.

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

,SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. *S. A.

Pirkie U. S. Bonus
— Lai skaitytojai neuž- 

mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk * 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

Skaitykite “Saule”



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

- A^oczeKa -
p c r m a 1d a u jam a s.

— Kūdikis gerai priglaus
tas, o visos tavo aszaros, skun
dos, neatmainys mano nutari
mo. Asz padariau tai, ka prisie
kiant pasižadėjau velionei, tuo 
laiku, kuomet ji gulėjo mirties 
patale. Ir szis pasižadėjimas 
del manes szventas. Bet jeigu 
perstosi verkus ir pasiduosi 
mano valiai, tuomet viena gra
žu ryta tu vėl iszvysi savo kūdi
ki :

Praėjo penki metai. Susi
krimtusiai motinai szis laiko
tarpis rodėsi begaliniu. Viena 
karta bandė ji suminksztinti 
vyro sžirdi, bet anas ‘liko tvir
tas kaip uola.

Diena priesz žmonos vardu
ves, Lorencas tarė jai:

— Rytoj gali kepti pyra
gus, nes tavo sūnūs grysz na
mo !

Barbora isz džiaugsmo mė
tėsi ant kaklo vyrui rėkdama, 
viena minute laimes ir tapo už- 
mirszta visi liūdesiai; iszkente- 
ti bėgyje penkių metu.

Kuomet tėvas atvede namo 
berniukus, motina sutiko juo
du lygiai meiliai. Žaibo tyrian- 
cziu žvilgsniu ji žiurėjo in juos 
stengdama inspeti, kuris jos 
vienkraujis sūnūs. Vienok jo
kiu budu iszspresti szi klausi
ma negalima, buvo, net Petras 
ir Povylas buvo vieno ūgio ir 
vienodai tvirtus, o amžių vie
nas buvo vyresnis kito, viso ke
liais menesiais. Jiedu abudu 
buvo vienodai žavingi ir gra
žus.

— Kuris yra mano sūnūs, 
Petras ar Povylas? Maldauju 
tavęs pasakyk man tiesia? Krei
pėsi žmona prie vyro.

Lorencas juokėsi.
— Paliksiu tai, nes kitaip 

visa mano auka butu velta. 
Juk asz iszplesziau vaikus isz 
tėvo lizdo ir iszauklejau juos 
svetur, idant tu nežinotum, ku
ris yra tavo posūnis.

— Nejaugi tau manės ne 
gaila ir asz nesužinosiu, kuriam 
isz ju teka mano kraujas?

— Kuomet abiem sukaks 
pilnametyste,, tuomet privestu 
tau tikra ji sunu ir parodysiu 
visus liudymus liudijanczius ju 
giminia ir krikszta.

• — Bet jautri motinos szir- 
dis, apdainuoja dainiais, ne 
jaugi liko nebyle ? Paklaus mus. 
Ar neplake ji smarkiaus metus 
žvilgsni motinos ant savo sū
naus Ar nekalbėjo ji motinai: 
sztai tai mano sūnūs, o ne ki
tas? Ne, slaptas magnetas su 
vienokia jiega trauke ja, kaip 
prie vieno, teip ir prie antro.

Vargszei moteriszkei nebeli
ko nieko kito, kaip auklėti abu
du berniukus su.vienokia meile 
ir rupescziu.

Sztai viena karta suserga 
Lorencas Gati, ir žmona nuta
ria, jog atėjo parankus laikas 
iszgauti paslaptį. Nusilpus, ma
ne ji, ir valia nusilpo, o kartu 
ir užsispyrimas. Ir ji nepersto
dama maldavo ir sunkino ser
ganti vyra.

— Jeigu tu tiktai vienu 
pirsztu nurodysi man in mano 
tikrąjį sunu, tai prisieksiu tau 
viskuom, kad del manes szven- 
ta iszlaikyti paslaptį ir jokio 
skirtumo nedaryti vaiku tarpe. 
Abudu jie bus mano szirdžiai 
lygiai brangus.

— Na, tegu bus teip, kaip 
tu nori! Tarė Lorencas, ir ka
dangi tuo tarpu inejo in kamba

pAS viena žymu Vengrijos 
žemvaldį, vardu Lorencą 

Gali, mirė nuo pirmu gimdymu 
jauna žmona vos pragyvenus 
dvideszimts metu amžiaus. 
Sanvaite priesz mirti, ji 'buvo 
graži, žydinti, kaip rože. Visi 
apverkė be laiko mirusia, pali
kusia po savim sveika, kūdiki, 
kuris augo, tarytum rožes pum
puras, intekmej gaivinancziu 
saules spinduliu.

Jaunas naszlys turėjo neisz- 
tekejusia giminaite, kuri mei
liai atsidavė slaugyti naszlaiti, i 
praliejau! ant -jo tiek aszaru, 
tarytum tai buvo ir isztikruju, 
jautrus pumpuras, reikalaujan
tis drėgmės del augimo savo.

— Vargsze, naszlaite! Kas 
su tavim bus? Suszuko viena 
karta mielaszirdinga moterisz- 
ke, pažvelgus in naszli viena 
akia: tu sumyksi arba mirsi be 
motinos meiles ir rupesczio.

Nusiramink, sesut, tarė Lo
rencas Gati, kūdikis pas mus 
neaugs be motinos ir jos meiles.

— Be moczekos, tu norėjai 
pasakyti.

— Ne, asz surasiu savo šu
neliui tikra motina, gali nesi
rūpinti sziuo atveju.

Praslinkus kelioms dienoms, 
Lorencas iszv.ažiavo in Buda- 
peszta, pasiėmęs su .savim sunu 
kurio gryždamas neparsiveže 
namo. Kadangi Lorencas buvo 
slaptaus budo ir skurdžius ant 
žodžiu, tai niekas negalėjo da- 
sižinoti, kur jis dėjo savo inpe- 
dini ?

Vos praėjus trims sanvai- 
tems . gryžus isz Budapeszto, 
Lorencas vede prie altoriaus 
dukterį savo ūkio vedejo, jauna 
gražia Baibora-fon-Cegernei. 
Kaimynai jaunavedžio nustebo 
kraipė pecziais ir sznibždejosi 
tarpe saves:

• — Dabar tai aiiszku, kodėl 
naszlaitis paszalintas isz tėvu 
namo! Vargszas kūdikis, kuris 
neturi motinos o, tik beszirdi 
tęva!

Keliems menesiams praslin
kus, net perdaug anksti, kaip 
plepėjo senos bobos, ir antroji 
Gatczio žmona padovanojo jam 
inpedini. Nespėjo gimdyve pa
sveikti, kaip jos vyras vėl isz- 
važiavo pasiėmęs su savim nau
ja gimi, kuris dingo teipgi be 
pėdsaku, kaip ir jo pirmgimis. 
O kaimynai ir vėl pradėjo suk
ti sau galvas.

— Ka-gi tai galėtu reiksz- 
ti Neiszmany darni, klausinėjo 
jie vienas kito. Kuriems galams 
.Gatcziui vežioti savo vaikus in 
Budapeszta? Ar jau tik ne in- 
taiso jis juos pas bobas fabri- 
kuojanczias aniuolus, sziu ka- 
railiszku kambariu pristatytoju 
dangui!

Kol kaimynai sznibždejo ir 
piktažodžiavo, Gatczio namuo
se buvo girdimi garsus raudo
jimas ir vaitojimas jaunos mo- 
teriszkes:

— Kur tu dejai mano kū
diki ? Atiduok man mano sūne
li, kuris kainavo man tiek kan- 
cziu!

Vienok motinos maldavimas 
buvo veltas. Vyras jos buvo ne-

Mažas Naujas Aukso 
Altorius Nr. 186,^didei naudin
ga Malda. Knygele, pavesta vi
sos Lietuvos Kataliku Jaunuo
menei. Apdaryta in celluloid, 
444 puslapiu, $2.50. Adresas: 
Saule Publishing Co., Mahanoy 
City, Pa. • .

rį Povylas tai jis ir nurodė in 
ji pirsztu.

Motina isz džiaugsmo puolė 
prie sūnaus, apkabino ji ir pra
virko. Nors ji ir laike paslaptį, 
kaip pažadėjusi buvo, bet už 
stalo jai vaisziniant Povyla ka
žin kaip nejucziomis smeigėsi 
peilis giliau ir pyragu, dar 
apart to jis visuomet gaudavo 
geriausius obuolius ir kitus 
skainumynus.

Szie maži darodymai atviros'

Tilgrapa gavau, 
Isz didelio miesto, 
Su tokia naujiena: 

Viena mergele, 
Pasodino in lakupa 

mandreli, 
Už apdovanojima 

jai gyva prezenta.
Dievuli žino, 
Kas ežia bus, 

Mergele proto mažai 
turi, 

O ant vyruku 
vis žiuri.

Bet jeigu jus 
mergeles, 

Busite davadnos,
Tai vyrukai mylės, 

Niekad neapleis, 
Apsives ir mylės.

* * *
Kur viena mergele 

randasi,
Tenais kaip bites 

vyrukai kuopinasi.
O kad be viskes ir 

alaus neapsieina, 
Sztai, kožnas fundina, 
Tevelei merginos tyli, 
Vyrukai juosius myli, 
Guzutes invales turi, 

O tai vyrueziai gerai, 
Niekad neiszpa.giroje, 
Ženteliai paguodoja, 
Fundina. ir rankas 

bueziuoja.
Tai mat vyrueziai!

* * *
Apie Phillipsville, 
Vienas in nelaime 

patiko, 
Kada susie jo su sportu, 
Mat, vyrukas pinigėliu 

turėjo, 
O tasai “czyp” sportas, 
Gerus laikus panorėjo, 
Tasai in kita miestą 

nuvežė, 
Saliunose per diena 

uže, 
Ir ant vienos ulyczios 

jie nuvejo, 
In viena pleisa užėjo.

Bet pirmasis,
Ne buvo toks durnas, 

Nes turėjo proto 
invales, 

Kitiems gera patarima 
davė, 

Bet pinigu daugiau 
nedave.

Kas ten daugiau 
atsitiko ?

Tik žinau,
Kad tasai pirmasis, 

'Nelaime patiko, 
Bet kiti iszgelbejo, 

Ir bausme už ta 
vyruką užmokėjo.

Tai ir ant sziandien 
Bus gana.

Brazilijos Prezidentas Ir Kardinolas

Prezidentas Eurico Gas
par Dutra isz Brazilijos atva
žiavo in New York miestą, 
kur Kardinolas F. Spellma- 
nas ji iszkilmingai priėmė ir 
pasveikino. Prezidentas Eu
rico Gaspar Dutra atvažiavo 
staeziai pas Kardinola Spell- 
mana in Szv. Patriko Kate
dra.

pirmenybes vieno kitam karto
josi su kiekviena diena vis daž
niau ir dažniau. Kuomet kas 
nors iszdauždavo lango stiklą 
arba paliedavo rašalą, ožio ap
sileidimu tapdavo visuomet 
Petras, ir ne palikdavo nenu
baustas.

— Barbora, tu nesilaikai 
duotojo pasižadėjimo, tarė vie
na karta Lorencas žmonai.

— Ka tu tuom nori pasaky
ti, paklausė ji iszsigandus, asz 
tave nesuprantu!

— Asz kalbu apie tave, 
kaipo pamote. Kuomet tu mal
davai manės, idant pasaky- 
czian, kuris tavo tikrasis sūnūs, 
asz nutariau tau pasakyti, kad 
ta yra tavo sunūs, kuris pirmas 
ineis in kambari. Teip asz ir 
padariau. Bet.

— O beszirdi žmogau! Tai 
tu tur but, mane apgavai! Nu
stojus kantrybes reke Barbora.

— O tu argi ne apgavai ma
nes, kuomet man pasižadėjai 
būti vaikams vienodai szirdin- 
ga ir meili? Ir ar nepasidarei 
tikra pamote Petrui nuo tos 
dienos, kuomet pamanei, kad 
Povylas yra tavo vienkrauju 
sunum ?

Barbora nuleido galva tary
tum koks prasikaltėlis. Nuo 
szios dienos ji daugiau nesi- 
kreipe prie vyro su kokiu nors 
klausymu liecziancziu vaikus. 
Jai liko viena viltis: pilname
tyste abieju žydineziu jaunuo
liu artinosi spaneziai ir motina 
sulyginamai neilgai liko laukt 
iszaiszkinimo žingeidaujan- 
czios ja paslapties.

Prasidėjo karas. Visi pilie- 
cziai privalėjo siusti savo sū
nūs gynimui tėvynės nuo prie- 
szu. Isz dvieju sunu Gatczio 
gryžo isz karo lauko tik vienas. 
Tėvas dėkojo likimą už iszga- 
nyma vieno sūnaus, o motina 
su verksmu apkabino gryžusi 
kari.

— Ir kaip žinoti, mane ji, 
ar ne jos pražuvo sūnūs!

Viena karta. Lorencas, iszkil
mingai nusiteikęs inejo in žmo
nos kambari.

— BarboPa, prabilo jis, j 
sziandien reikszminga diena: 
mus sunui sukako pilnametys
te!

Barbora pabalo.
— Ka tu tuom nori pasaky

ti ?
Gatczius iszeme isz kiszenes 

kelius dokumentus ir pareisz- 
ke:

— Asz noriu iszpildyti sa-

Brazilijos Prezidentas at
važiavo in Amerika aplanky
ti Prezidentą Trumana, nes 
Trumanas buvo pas ji nuva
žiavęs in sveczius. Jis pirmu - 
cziausia iszklausia Szventu 
Misziu net pirm negu jis va
žiavo pas Trumana in Wash- 
ingtona.

□ o □

AMERIKOS . !
GEOGRAMINIAI

PALYGINIMAI

WASHINGTON, D. C. — 
Kiekvienam žinoma kad Jung
tines Valstybes susideda isz 48 
valstybių ir Kolumbijos dis- 
trikto, kas sudaro 3,026,789 
ketvirtaines mylias, gi pride-, 
jus Alaska ir kitas Jungtiniu 
Valstybių valdomas teritorijas, 
susidarys 3,743,510 ketvirtai
niu myliu.

Jungtines (Suvienytos) vals-

plota taip dideli kaip Szvedija 
ar Ukraina.

Sziandienine Vokietija, tai 
krūvon sudėjus Nauja Anglija, 
New Yorka, New Jersey, Penn
sylvania, Delaware ir Mary
land.

Jei prie virszminetu valsty
bių pridėti West Virginija, tai 
plota turėsime Francijos didu
mo, inimant ir Alsace-Lorraine.

Didžiausia Europoj valsty
be žinoma, yra Rusija, inimant 
Ukraina, Baltgudija ir Trans- 
kaukazija. Nežiūrint Rusijos 
didumo, jos plotas tik tesudaro 
puse Jungtiniu Valstybių. Bet 
jai prie Rusijos pridėti Azijos 
Rusija, tuomet turėsime plota 
dvigubai didesni už Jungtines 
Valstybes.

Musu mažiausia valstybe, 
Rhode Island, lygi Luxembur- 
giu, ir Holandija biski didesne 
už Belgija, yra tokio dydžio 
kaip Marylando valstybe. Da
nija, kuri ynai tūkstantis myliu 
didesne už Szveicarija, ir ant 
tiek mažesne už Estonija, suda
ro tik ’trezcdali New Yorko 
valstybes.

Austrija nėra didesne už 
South Carolina ir Lietuva, ku
ri yra biski didesne už Airija; 
Vengrija ir Portugalija vieno
do dydžio, bet mažesnes už In
diana. Kentucky valstybe gali
ma palyginti su Bulgarija, ir 
Peilnsylvania su Graikija.

Iowa valstybe gyvena, diaug

Teisingo Sporto Ambasadorius

vo pasižiadejimia, dabar tu gali 
sužinoti, kuris yra tavo suims.

Barbora paszpko ir uždengė 
jam burna ranka.

— Tylėk, Lorencijau, var
dan Dievo nutilk! Asz žinoti ne
noriu tai, nei dabar, nei rytoj, : 
žodžiu niekada, tu girdi, nieka
da!

Gatczius pakreipė pecziais.
— Tu, isztikruju, genai sa- į 

kai, Barbora, bet kas man da- | 
ryti su dokumentais?

— Mesk juos in krosui!
Krosnyje tuo laiku kūrenosi i 

ugnis. Gatczius ne ilgai galvo-, 
jes mete ten dokumentus, ir už- 
liepsnojusi liepsna nuszviete- 

| pabalusi, spindinti džiaugsmu, 
veidą motinos!

— GALAS —

Jofin B. Kelly, Amerikos 
geriausias ire j as, isz važiavo 
isz Amerikos Petnyczioj, 
Birželio (June) dvideszimts 
ketvirta diena, skelbti Ame
rikos teisingu sportu ir žai
dimu Evangelija Europoje. 
Jis ketina dalyvauti visose 
lenktynėse ir rungtynėse per 
visa vasara Europoje. Rude- 

tykos inimant Alaska ir kitas 
teritorijas Jungtiniu Valstybiii 

' valdomas, žemes plotas susida
ro lik biskuti mažesnis už Eu
ropa. Viena. New Yorko valsty
be yra taip didele, kaip Angli
ja, be Airijos, Szkotijos ir Vali

uos, t. y.,, kad dvi Lai vi ji, dvi 
Į Szveicariji arba, puse Jugosla
vijos. Prie New Yorko pridėjus 
puse New Jersey valstijos, tu
rėtume žemes plota lygu Czeko-

: Slovakijai.
Naujoj Anglijoj, kuri suside

da isz szesziu valstybių: Maine, 
New Hampshire, Vermont, 
Massachusetts, Rhode Island ir 
Connecticut; dvi Airiji tik už- 

j imt u ta J ungt in i u Valstybių 
kampeli, o dvi Lietuvi tikrai 
sutilptu.

Prie Naujosios Anglijos pri
dėjus New Yorko valstybe tu
rėtume Italijos kraszto diduma 
o jai prikergsime puse New 

j Jersey, tai gausime Rumunijos 
diduma.

Pridėjus prie Naujosios An
glijos Pennsylvania, turėsime

nyje jis sugrysz in Amerika 
baigti savo mokslus in P,enn- 
sylvanijos Universitetą.

Didesnes kolegijos ir Uni
versitetai turi ratelius vyru
ku, kurie mokinasi kaip ge
rai ir greitai irti mažose val
telėse. Tokiose kaip ežia pa
veiksle matyti.'

□ □ □

Czeku; jie gyvofih valstybėje 
tokio dydžio kaip Czekoslova- 
kija. Jugoslavija, apima toki 
plota, kaip Oregon, Pennsylva
nia. ir New Yorko valstybes su
jungtos.

Dalija, Romunija, Lenkija, 
Norvegija ir Finlandija yra 'be
veik vieno dydžio. Abelnai 
kiekviena valstybe galima pa
lyginti prie Meksikos.

Szvedija yna <Ju syk didesne 
už Utah, taip pat ir Ukraina. 
Vokietija yra tokio dydžio kaip 
abi valstybes Kolorado ir Kan
sas.

Franci ja, lantra didžiausia 
valstybe Europoje yra mažes
ne už tris sujungtas valstybes, 
North ir South Dakota ir Ne
braska, arba Ibiski didesne už 
plota kuri apima Wisconsin, 
Illinois, Indiana ir Michigan 
valstybes.

Didžiausia valstybe yra Tex
as. Ji yra tokio dydžio, kaip 
pirmiau buvo Anstro-Vengrijos 
MAnarkija pridedant priesz-ka- 
rine Komunija. Kitas palygini
mais ; Texas yra biski didesnis 
už szias sujungtas szalis; Itali
ja, Szveicarija, Austrija ir Ju
goslavija.

O kaip apie Alaska? Ji yra 
penkis sykius didesne už Itali
ja, arba lygi plotui kuri apima 
Ispanija, Francija ir Vokietija.

Vienok, reikia nepamirszti, 
kad nors Jungtiniu Valstybių 
plotas, inimant Alaska ir kitas 
priklausancziias Valstybes, yra 
lygus Europos plotui, Europos 
gyventoju skaiezius siekia 476 
milijonus, o Jungtiniu Valsty
bių gyventoju skaiezius siekia 
tik 134 milijonu. — C.

_______ ________________L—-
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ZiniosVietines
— Petnyczioj Saldž. Je- 

Jezaus Szirdies Szvente, ta. die
na 1497 metais John. Calbot pa
siekė ir surado Kanados krasz- 
ta, ir ta diena 1940 metais Rusi
ja pasisavino JSstoni ja, Latvija 
ir. Lietuva, taipgi ta diena 1940 
metais, Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas prižadėjo viso
keriopa pagellba Rusijai priesz 
Nacius, Vokieczius, ir ta paezia 
dieniai 1812 metais per Lietuva 
plūdo Francizijos kareiviai in 
Rusija besivydami Napaleona;

— Sukatoj Szv. J. Kriksz- 
tytojo, ta diena 1942 m., maža 
Finlandijia paskelbė k a r a 
priesz Rusija, ir ta diena 1876 
metais karas ant Little Big 
Horn lauko in Montana tarp 
Amerikos kareiviu in Sioux In
dijonu. Generolas George A. 
Custer su savo 276 kareiviais 
buvo sumusztas ir nužudytas. 
Indijonu vadas buvo Sitting 
Bull. Amerikos knygos ir laik
raszcziai labai iszgiria ta Ge
nerolą George A. Custer, bet 
kiek mums teko pasimoketi ir 
pasiskaityti apie ta muszi, tai 
mes staeziai sakome, kad Gene
rolas George A. Custer buvo 
kaltas už tas skerdynes. Beveik 
visi ji perspėjo ir jam patarė 
nemarszuoti priesz tuos Indijo- 
nus, visi jam aiszkino, kad In- 
'dijonu tenai randasi penkis sy
kius daugiau negu jo kareiviu. 
Bet jis, būdamas didesnios dra
gose ir mažesnio proto norėjo 
pasirodyti didvyris. Jis ir liko
si didvyris, bet nUbaszninkas.

- Ir du szimtai setynios deszimts 
szeszi kareiviai turėjo pražūti 
kad jam ta didvyrio garbe su
teiktu. Valdžia laibai greitai lait- 
kerszino tiems Indijonams ir 
visus suėmė. Bet tu Indijonu 
vadas, Sitting Bull pabėgo in 
Kanada. Jis vėliau sugryžo ir 
buvo užmusztas kai Indi jonai 
.kitoje vietoje sukilo 1890 me
tuose. Subatoj, menulio atmai
nos, Delczia.

— Kita sanvaite
Ugnagesiu Seimas isz szesziu 
pavietu, Frackvilleje, 
ninke, Birželio (June) 28-ta 
diena, invyks didele paroda 
“Mummers Parade,“ 7-ta va
landa vakare. Daug žmonių pa
matys ta paroda.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
'pripuola Treczia Nedelia po 
Sekminu, tia diena 1917 metuo
se, Amerikos (U. S. A.) pir- 
muosios armijos pribuvo in 
Francuzija, kai Amerika buvo 
paskelbus kara priesz Vokieti 
ja, Balandžio (April) szeszta 
diena, pirmieji kareiviai isz- 
plauke isz Amerikos, Birželio 
14-ta dienia:, in dvylika dienu 
Amerikos kareiviai jau marsza- 
vo per Paryžiaus ulyczias; Pa
nedelyje Szv. Ladislavo, taipgi 
ta diena 1224 metuose Lietu
viai su Žemaicziais iszplesze 
Olivo vienuolyną; Utarninke 
Szv. Irenaio, taipgi ta diena 
1932 metuose mirė Maironis,

garsus ir labai gabus ir jautrus 
raszytojas, poetas, dainius, ku
rio dainas Lietuviai,' ir szian- 
dien dainuoja ir atsimena, ir ta 
diena 1865 metuose Panevėžyje 
ir Kėdainiuose Rusijos valdžia, 
uždare visas mokyklas ir gim
nazijas, taipgi ta diena 1712 
metais gimė Jean Jacques 
Rousseau, Francuzas raszyto
jas apie kuri Napaleonas buvo 
pasakęs: “Be jo nebutu buvę 
galima sukelti Francuzijos re
voliucija.“ Szito raszytojo kny
gos parode bagoeziu tusztuma 
ir kaip jie paprastus žmones 
isznaudoja. Kai jis užsipuolė 
ant bažnyczios ir ant tikėjimo 
jis buvo priverstas pasitraukti 
isz Francuzijos ir bėgti in Ang
lija., 1762 metais, bet jis vėliau 
sugryžo in Paryžių.

— AIusu skaitytojas ponas 
Rugienius ir suims Daktaras J. 
Rugienius isz Girardvilles, mo- 
toravo in miestą su reikalais, ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les“ Redakcija atnaujinti savo 
prenumerata. už laikraszti 
“Saule,“ nes ponas Rugienius 
yra inusu senas skaitytojas ir 
myli skaityt “Saule.“ Acziu už 
atsilankyma.

— Ketverge, apie 2:30 va
landa ryte, numirė senas gy
ventojas, Juozapas Pranis, nuo 
602 W. South Uly., po trumpai 
ligai. Velionis gimė Lietuvoje. 
Buvo angliakasis. Paskutini 
karta diibo Mahanoy City ka
syklose, prigulėjo prie U.M.W. 
A. lokalo..Paliko sunu Edvardą 
namie, o sūnūs Albertas žuvo 
ant kares lauko Francijoje 1944 
metuose, taipgi paliko po-duk- 
terys: Prane, pati Kazimiero 
Bokus ir Mare, pati Wm. Pe- 
tock, mieste, ir viena, seseri Ve
ronika Pavikiene isz Philadel
phia, Pa. Laidos Panedelyje su 
Szv. Misziomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir palaidos in parapijos kapi
nes. Graborius L. Traskauskas 
laidos.

atsibus

o Utar-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 7& 

MAHANOY CITY, PENNA.

kuri serga. Tuo laikui visi vai
kucziai jau miegojo. Vaikucziu 
vardai: Berth a, 10; Albert 6; 
Beatrice, 5; Toni, 4; Irene,2; ir 
Kathleen tik dvieju menesiu. .

Chicago, UI. — Ežzard Char
les isz Cincinnati, Ohio, laimė
jo kumsztynes nuo Joe Wal
cott isz Camden, N. J., Seredos 
naktyje, Comisky Field. Apie 
30,000 žmonių mate kumszty
nes.

— Lietuviu Moterų Klin
ikas isz Schuylkillo pavieto lai
ke savo Vasarini Baliu Utar- 
ninko vakara Lakewood Park 
svetainėje. Daug nares dalyva
vo.

Cornwall, N. Y. — Ponu Za- 
gorskiu szeszi vaikucziai sude
gė kai ju namas užsidegė. Asz- 
tuoniu kambariu namas ligi že
mes sudeige ir jame visi vaiku
cziai. Policijiantai sako kad 
gaisras isztiko tuos namus kai 
tėvai buvo užeje pas susiedus 
in sveczius, ir paskui užėjo pas 
ponios Zagorskienes motina

The West Baltimore 
General Hospital Slau

gėms, Nursems 
Mokykla

[ turi trijų metu mokslo , 
; kursus, mokykla mergai- J 
Į tems, kurios yra baigusios ! 
[ augsztesniaja mokykla, ! 
J High School. Szita Slau- !
• giu mokykla yra Maryland J 
’ valstijos pripažinta. Gali- J 
[ ma gauti paskolas del J 
; mokslo. Stipendijos, mo- J 
’ kestys yra mažos, nebran- J
► gios. Gyvenimo ir mokslo J
> aplinkybes labai geros. J
• Kreipkitės in: J

Director of Nurses, 
West Baltimore 

General Hospital 
Baltimore 16, Maryland.

SCHUYLKILL PAVIETO PO LITISZKOS REGISTRACIJOS

BALSUOTOJAI:

Girardville, Pa. — Nedėlios 
ryta 10:30 valanda, Szv. Vin
cento bažnyczioje, Klebonas 
Kunigas Mykolas F. Dauman
tas, suriszo mazgu moterystes, 
panele^Dorota, duktė pons. Au
gustu Morris (Mraziu) nuo 250 
W. Main Uly., su Albertu, sū
nūs pons. Mat. Solokiu, nuo 139 
A Ulyczios. Svotai buvo Jean
ette Morris, nuotakos sesute ir 
Mykolas Žugzda, Jr., isz Har
risburg, Pa. Vestuves atsibuvo 
Szv. Vincento pairapijos sver 
taineje.

Bridgeton, N. J. — Penkių 
metu amžiaus vaikas buvo sku
biai nuvežtas in Universiteto 
ligonlbute, kai jis prasiskėlė 
galva, is'zpuldamas isz savo te
veliu automobiliaus. Vaikas, 
Samuel Sproul isz Clark’s 
Pond pirmiausiai buvo nuvež
tas in Bridgeton ligonbute, bet 
už tai kad jo galva, buvo taip 
laibai praskeltai, jis buvo nu
vežtas in Uni versiteto ligonbu
te. Daktarai sako kad jo padė
tis yra pavojinga. Kai jis buvo 
vežamas isz vienos ligonbutes 
in kita, visiems policijantams 
buvo praneszta kad jie laikytu 
atdarus visus vieszkelius kad 
ambulancas galėtu greitai va
žiuoti. Policijantai sako kad 
tas vaikas iszpuole isz automo
biliaus kai jo motina pasuko 
automobiliu prie vieno kampo. 
Automobiliaus durys nebuvo 
gerai uždarytos.

Westfield, N. J. — Sirgda
mas trumpa laika, gerai žino
ma musu .skaitytoja, pana Feli
cija Bakuczionaite, kuri tarna
vo del pono H. Warne, Jr., per 
trisdeszimts penkis metus, nu
mirė Gegužio men., 7-ta. diena 
Muhlenburg ligonlbute, ir likos 
palaidota in Warne Mausoleum 
Fairview kapines Westfield. 
Graborius A. B. Bražinskas isz 
Elizabeth, N. J., laidojo. A. a. 
Felecija gimė Ęietuvoje, ir at
vyko in Amerika 1914 metuose, 
ir tarnavo del H. Warne Jr., 
szeimynai. Paliko sekanczius

serys: Veronika. Užkuriene, 
Stase ir Ona Balkuczionaites; 
Karolina Gmnbelevicziene; 
brolis Kunigas Bakuczionis mi
re 1935 metuose (visi Lietuvo
je); anūke Veronika Geidute 
duktė Kaz. Zulienes, gyvenant 
Pittsburgh, Pa., taipgi du 
anukus: Joną ir Prana Gumbe- 
levicziai, vaikai Karolinos 
Gumbeleviczienes.

NUSZOVE SAVO
DRAUGE

Nesutiko Eiti Ant 
“Raidos” Su Juo

DETROIT, MICH. — Pavy
dus ir intaringas jaunikaitis 
nuszove savo drauge, “Girl- 
Frenta“ už tai kad ji nesutiko 
eiti su juo pasivažinėti. Daug 
susiedu buvo ant ulyczios kai

Registratoriai isz Schuylkill Pavieto, Pennsylvanijoj priims REGISTRACIJOS NUO 
BALSUOTOJU, kurie priguli prie politikisz kos partijos arba nori permainyt savo baisa 
ant kitos partijos, arba permaine savo gyvenimo vieta nuo paskutinio balsavimo arba 
kurie permaine savo pravardes nuo paskutinio užregistravimo. Balsuotojai turi ateiti 
ypatiszkai užsiregistruoti, nes turi pasiraszyti savo varda ir pravarde ant Registracijos 
Korcziukes. Atneszkite savo ukesiszkas popieras (Naturalization Papers), jeigu esate 
ateivys. Registratoriai bus sekaneziosia vie tosia ir dienosią distriktosia priimte regis
tracijas;

MIESTAS: VIETA: ANT DISTRIKTU

SEREDOJ, JUNE 29, 1949 
MAHANOY CITY BOROUGH

SEREDOJ, JUNE 29, 1949 
SHENANDOAH BOROUGH

UTARNINKE, JULY 5, 1949
FRACKVILLE BOROUGH

Citizens Fire House, 
East Pine Street, 

Mahanoy City, Pa.

Rescue Hook & Ladder Co., 
Main & Coal Sts., 
Shenandoah, Pa.

Veterans Foreign Wars, 
Lehigh Street 

Frackville, Pa.

Mahanoy City Borough, 
Mahanoy Twp:. Coles Nr. 1, 
Nr. 2; Hills, Buck Moun
tain, Park Place, Jacksons, 
Lanigans, Morea; Ryan 
Twp., Lakeside, Locust 
Valley; Delano Township.

jie nuo savo Dievo atsiskirtu*, 
savo Vieszpati apleistu del to 
naujo, neteisingo ir klaidingo 
mokslo.“

| Visi bažnyczioje prisiminė 
Kardinolo Mindszenty žodžius. 
Kaip panasziai tie žodžiai da
bar atskambėjo szitoje bažny
czioje isz Arkivyskupo Beran 
1UPU>.

KONFERENCIJA
UŽSIBAIGĖ

PARYŽIUJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah Borough, West 
Mahanoy Township, Shenan
doah Heights, Raven Run, 
Lost Creek Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3: 
William Penn Nr. 1, Nr. 3

Frackville Borough, Gil
berton Borough, Butler

Township, South Nr. 2;
West Mahanoy Township, 
Lost Creek Nr. 4.

Registratoriai kurie užraszines jusu registracija, sėdės prie staleliu nuo 10 vai., isz ry
to iki 5 valandai vakare, ir nuo 6 vai., vakare iki 10 valandai vakare. (E. D. Time).

Paliepimas iszduotas per Registracijos Komisija, Schuylkill Pavieto:

i

EMLYN EVANS, 
ELMER McSURDY, 
JOHN J. CUFF.

------------ -------------  ----------- ———-------------------- ----------------- 
szitas jaunas vyrukas su kara- žmonėms. Bet tokis geresnis 
binu nuszove savo drauge. Pas- gyvenimas nėra nei neiiimano- 
kui jis dar kita kulka insidejo 
in savo karabina ir dar karta 
szove in ja kai ji jau gulėjo ant 
ulyczios.

Jaunikaitis, septyniolikos 
metu amžiaus Robert Plant pri
sipažino policijautams kad jis 
nuszove savo drauge, szeszioli- 
kos metu amžiaus Mary Cole
man. Mergaite numirė pirm ne
gu ji buvo nuvežta in ligonine.

Jis policij autams ramiu bal
su pasiaiszkino: “Ji nesutiko 
su manimi eiti pasivažinėti ir 
nenorėjo toliau su manimi 
draugauti, tai asz ja nuszo- 
viau. ’ ’

PAPRASTAS
SUSITARIMAS

WASHINGTON, D. C. — 
‘ ‘ Ka mes ežia stengiamies pa
daryti, ’ ’ sake Prezidentas Tru
manas, “tai yra tik paprastas 
susiedu susiarimas. Mes esame 
susiedai, gyvendami toje pa
ežio j e apylinkėje. Mes dabar 
norime viens kitam in talka sto
ti, ir viens kita pagelbeti. ’ ’

Trumanas kalbėjo, kai Užsie
nio Ministerial isz dvylikos 
krasztu susirinko pasiraszyti 
ant tos Atlanto Kariszkos Su
tarties Washingtone.

Radijai tas prakalbas ir tas 
iszkilmes iszleido po visa svie
tą, iszversdami tas kalbas net 
in keturios deszimts tris sveti
mas kalbas.

Prezidentas Trumanas sake, 
kad jeigu szitokia sutartis bu
tu buvus sudaryta 1916 ir 1939 
metuose, tai nei vieno, nei kito 
karo nebutu buvę!

Jis sake, kad dabar visos tos 
tautos yra pasiryžusios parū
pinti geresni gyvenimą savo

mas, jeigu visu krasztu žmones 
turi nuolatos budėti ir bijotis, 
kad koks prieszas neužsipultu 
ir juosius nepavergtu. Atskiros 
tautos pavieniui negali priesz 
toki priesza apsiginkluoti. Bet, 
visos sykiu, isz vien, gali kad 
ir didžiausia priesza atmuszti.

Dar niekados Washingtone 
nebuvo tiek daug Užsienio Mi- 
nisteriu ant vieno sykio. Pasku
tinis pasiraszyti ant tos sutar
ties buvo Amerikos Sekreto
rius, Dean Acheson.

Ambasadoriai Amerikoje 
priėmė tuos Užsienio Ministe- 
rius ir juos tinkamai pavaiszi- 
no.

Amerikos Senatoriai baisiai 
užpyko ir insižeide, už tai, kad 
Amerikos Tarybos Sztabas pa- 
mirszo juos isz anksto pakvies
ti ant to Sutarties pasiraszymo. 
Tai buvo baisi klaida, už kuria 
Senatoriai negreitai dovanos.

Rusija pasiuntė savo nepasi
tenkinimo, protesto laiszkus 
kiekvienam krasztui, kurio at
stovai pasirasze ant tos sutar
ties.

Nei vienas krasztas neatsake 
Rusijai in tuos laiszkus; bet vi
si sykiu pasiraszydami ant tos 
sutarties, bendrai atsake Rusi
jai: “ Atlanto Sutartis yra mu 
su atsakymas visiems prie- 
szams, kurie dabar meduoja ir 
visokius priekaisztus stato!”

ARKIVYS. BERAN
PERSPĖJA SAVO

ŽMONES

dosziu, kuriu nei Kristaus mei
le negali paveikti nuo tos ju isz- 
davystes.“

Kai szitei perspėjimo ir pra- 
naszystes žodžiai nuskambėjo 
bažnyczioje, žmones labai susi- 
jautrino, moterys pradėjo verk
ti, vyrai persižegnojo.

Keli Vyskupai buvo bažny
czioje.

Visokio amžiaus žmonių susi
rinko, bet dauguma buvo isz 
jaunimo.

Arkivyskupas paskui intare 
laikraszczius, sakydamas kad 
“Ne visi tie žmones kuriu var
dus jus skaitote savo laikrasz- 
cziuose pritaria Komunistisz- 
kai valdžiai. Daug isz tu žmo
nių visai nei nežino, kad j u var
dai yra skelbiami, kiti nedrys- 
ta ar staeziai negali pasiaisz- 

i kinti ar užsiginti.“ Jis szitaip 
' perspėjo savo žmones, nes laik
raszcziai kasdien skelbia kad 
daugiau ir daugiau Kataliku 
žmonių, dvasiszkiu, Kunigu 
stoja in “Kataliku Veikimo 
Komitetą,“ kuris nieko bendra 
neturi su Kataliku Bažnyczia 
ir yra Bažnyczios uždraustas.

Jo maldos buvo tyczia pritai
kintos tiems kurie dabar Kata
likus persekioja. Savo maldoje 
jis meldiesi už “visus tuos ne
laimingus Kunigus, kurie netu
ri gana tikėjimo ar atsparumo 
apsiginti nuo visu tu pagundų 
ir užsipuolimu ir kurie dabar 
stoja in ta nelemta “Kataliku 
Veikimo Komitetą.“

munistas sziurksztus, neapta- 
szytas grubijonas, kuris ir sa
vo motinėlė apvogtu, jeigu tik 
pasitaikintu proga!

Isz szitos konferencijos Ame
rikos, Anglijos ir Francuzijos 
atstovai iszejo su dar kita po- 
piera, kuri yra kaip ir kitos po- 
pieros, niekam neverta. .

Nei vienas klausimas nebuvo 
iszrisztas; nei Berlyno, nei Vo
kietijos, nei Austrijos. Nors 
kelias in Berlyną atidarytas, 
bet kiekvienas Ruskis kareivis 
vis savo nosi kisz in visus ve
žimus ir traukinius, kurie van 
žiuos in Berlyną. Amerika vis 
palaikys savo eroplanus Berly
ne, nepasitikėdama, kad Rusija 
leis viską vežti traukiniais ir 
vežimais in Berlyną.

Nei Rusija, nei Amerika ne
nori suvienytos Vokietijos. Vo
kietija pasiliks suskaldyta kaip 
ji buvo ir priesz ta konferenci
ja. ; j/

Austrijos likimas ne aiszkiis. 
Sovietu armija iszsikrausto isz 
Austrijos, bet niekas negali už
tikrinti, kad tie patys kareiviai 
už keliu dienu nesugrysz, be sa
vo kariszku drabužiu ir su re
volveriais vietoj karabinu. Ru
sija turi ar kontrakta ir sutar
ti valdyti Austrijos aliejaus 
szulinius pertrisdeszimts metu. 
Kas insakys ar instatys kiek 
Rusijos kareivis reikia tuos 
szulinius prižiūrėti? Rusia ga
li visa divizija paskirti tam 
darbui.

Beveik visi pripažinsta kad 
visas Austrijos krasztas jau 
Rusijos neguose. Visas krasz- 
tas apsuptas Rusijos užkariau
tu krasztu. Austrijai nevalia 
laikytis armijos, nevalia apsi
ginkluoti. Austrijos pramone 
visiszkai pakrikusi.

Austrijos žmones taip labai 
norėjo ir taip karsztai mylėjo 
laisve, kad jie prie visko suti
ko, visko iszsižadejo, bile tik 
jiems laisve bus palikta. Bet 
už ta laisve jie baisiai brangiai 
turės užsimokėti.

Apie ta Paryžiaus konferen
cija, mes tik tiek galime pasa
kyti: oras buvo gražus, viesus, 
svecziai buvo gražiai priimti, 
atstovai gerai pavalgė ir dar 
geriau iszsigere, pasisznekėjo 
ir parvažiavo namo. Nieko ne
buvo nutarta, nieko nenuveik
ta. ' r
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kupai nepareina isz Bažnyczios 
valdžios.

4‘Ant szio svieto randasi Ju-

Jis teipgi meldiesi už “Cze- 
koslovakijos jaunimą kurie da
bar randasi baisiame pavojuje. 
Neleisk jiems, Vieszpatie, su
klysti, neduok kad jie butu su
vilioti ar suvedžioti neteisingu 
mokslu, neleisk jiems nutolti 
nuo Bažnyczios ir nuo savo 
Dievo. Neleisk Vieszpatie, kad

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson parskrido namo tusz- 
cziomis rankomis, nežiūrint 
kaip jis aiszkinsis ar ka apie ji 
ir jo darba kiti laikraszcziai 
sakys ar raszys. Nors sutartys 
visai mažai ar niekam nėra ver
tos, bet musu Sekretorius szita 
syki nei tokios niekam never
tos sutarties neparsiveže.

Isz tos konferencijos tik vie
nas dalykas paaisakeįo iRusija 
ar nenori ar bijosi karo, bet 
Rusija nesitraukia ir nesiketi- 
na trauktis isz tu krasztu kur ji 
savo letenas inleido. . .


