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Komunistams Užkirto Kelia
O

Isz Amerikos Jaunas Amerikietis Su Sukilėliais

GALINGA KARISZ- 
KA JIEGA PADAN

GĖSE IR ANT 
MARIU

WASHINGTON. D. C. —
Generolas Douglas MacArthur 
turi galingas kariszkas jiegas 
padangėse ir ant mariu, visai 
arti Korėjos Salos. Jis gali lab 
bai greitai pribūti su kariszkais 
eroplanais ir kariszkais laivais 
pas Korėjos Komunistus.

Amerikos kariszkos jiegos 
randasi Japonijoje ir ant Oki
nawa Salos, isz kur musu ka- 
riszki eroplanai in kelias minu- ■ 
tas gali pribūti virsz Korėjos 
Salos su sprogstancziomis bom
bomis.
Toje apylinkėje randasi 123,- 
500 Amerikos geriausiu karei-; 
viu, kurie yra pilnai apsigink- ■ 
lave.

Nors Prezidento insakymas 
uždraudžia pavartuoti armijas, 
sulyg Tautu Sanjungos insaky- 
mo,kad Sovietai ir Amerikie- 
cziai iszsitrauktu savo kariuo
menes isz Korėjos, kuris buvo 
iszleistas pernai.

Bet Amerikos kariszki laivai 
gali in kelias valandas pribūti 
prie pat Korėjos kranto.

Dauguma musu karininku 
kurie tenai dabar randasi, yra 
gerai susipažinę su Azijos 
krasztais ir su žmonėmis, nes 
per kara jie tenai vede tvarka.

Laivyno vadai sako, kad jie 
nesitiki kad jiems reikes pa
vartuoti visus savo kariszkus 
laivus, nes nebus reikalo. Bet 
jeigu reiketu, tai tie laivai gali 
pribūti in kelias valandas.

Amerikos Lakunu Sztabas 
jau dabar tenai turi penkis 
szimtus kariszku eroplanu ir 
bomberiu.

Bet svarbiausias klausimas 
yra tai: “Ka Rusija dabar 
darys?”

LIGONINES
PERSPĖTOS

Daktarai Ir Slauges
Negauna Atostogų

Amerikos Arm i-
jos Skubinasi In

Ronald Dorsey, dvide- 
szimts metu amžiaus Ameri
kietis kareivis isz Palmer, 
Mass., pabėgo isz Amerikie- 
cziu Armijos ir stojo in su
kilėliu eiles, kur jis tapo pul
kininku. Tie sukilėliai vadi
nasi save “Huks.”

Ji dabar tyrinėja ir jo 
klausinėja Maniloje, Philip- 
pinu Pulkininkas Ramon Ro-

driguez.
Kareivis Dorsey sako kad 

jis stojo in sukilėliu eiles ti
kėdamasis kad jis bus pa
skirtas Komunistu Ambasa
doriumi, po revoliucijos, ku
ria jis sako sukilėliai rengia 
del 1952 metu Philippinuose. 
Szitie sukilėliai kariavo 
priesz Japonus.

VYSKUPAS 1 kad dabar Valdžios Sztabas 
skubinasi pristatyti kariszku 
ginklu Philippinams ir Indo- 
Kinijai.

‘‘Užsipuolimas ant Korėjos” 
sako Prezidentas Trumanas, 
“dabar jau aiszkiai parodo,

NEW YORK, N. Y. — Dak
taras Marcus A. Kogel, visu li- 
goniuniu Komisijonierius visas 
ligonines perspėjo ir uždraudė 
ligoniniu Daktarams ir slau
gėms imti atostogas per Nepri
klausomybes Szventes.

Jis pasiaiszkina kad szitas 
insakymas pareina isz New 
Ycrk miesto May oro O’Dwyer, 
kad visi Daktarai ir slauges 
butu pasirenge aprūpinti visus 
tuos kurie bus sužeisti per szi- 

| tas atostogas.
Jis teipgi primine, kad didis 

pavojus gresia Korėjos kraszte 
ir kad labai galimas daigtas 
kad visu j u pagelbe bus už ke
liu dienu reikalingi.

Visoms ligoninėms buvo in- 
sakyta prisirengti ir pasirupin-j 
ti gana visokiu liekarstu, vais
tu ir operacijoms reikalingu

t

Karo Lauka
Autobusas Užsidegė 20 Arabu 
Žuvo Moroccoje; Sovietai Kal
tina Prez. Trumana Ir Ameri
kos Karininkus Del To Karo 
Korėjoje;

Priesz Korėjos Komunistus
ustralijds Eroplanai

TOKYO, JAPONIJA. — Komunistai
Koriecziai ketino užimti Suwon miestą, bet

vu ix vpci auijumo įcuianngu * * *

daigtu per szitas atostogas, per buvo sustabdyti apie penkios mylios nuo 
kurias daug žmonių bus su-; ~_________■jt;------ ° tožeista.

i .

Ligoniniu ūrszininkai pra- tl 
nesza kad j u 1. goninese viskas 
tvarkoje ir kad jie prisirengė

KOMUNISTAI
NUSTEBO

Komunistai Tautu San- 
jungoje, Kaip Žeme

Pardavė
LAKE S'UiCCESS, N. Y. — 

Jau nors syki Amerika už bota
go hūsistvere ir visiems Komu
nistėliams Tautu Sanjungoje 
blusos numirė.

>

“Na, Draugai, kas dabar bus 
kai lazda kitu rankosie?”

Beveik visi Tautu Sanjungos 
nariai, iszimant tuos Komunis
tėlius, dabar sako ir klausia.

Prezidento Trumano paskel-' 
bimas buvo iszkabintas visur 
ant sienų Tautu Sanjungos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BUCHAREST, RUMUNIJA. 
Rumunijos Komunistiszka val
džia dabar intaria Amerikieti 
Vyskupą, kaipo vada szpiegu. kad Komunizmas dabar jau- stoti*in talka ar pagelba jeigu • 
Jie sako kad jis darbavosi nu- meta in szali savo veidmainys-( įszkils kur nors kokia nelaime, 
versti esamaja valdžia Rumu- tęs ir propagandas ir imasi 
nijoje. Vyskupas Gerald Pat- ginklu vieszai kovoti ir užka- 
trick O’Hara yra Savannah riauti.” 
diecezijos, Georgia valstijos 
Vyskupas. Jis pra Popiežiaus 
pasiuntinys in Rumunija, kur 
septyni kiti Rumunijos pilie-' 
ežiai yra intarti ir bus nuteisti 
su mirties bausmė.

Penkios deszimtsį metu am
žiaus Vyskupas O’Hara parei
na isz Scranton, Pa. Jis yra 
buvęs Vyskupas-Pagelbininkas 
Philadelphijoje.

Komunistai Vyskupą dar nė
ra suaresztave bet jie seka kiek 
viena jo žingsni.

Komunistiszka valdžia teip
gi intaria Amerikos Laivyno 
Kapitoną, Eugene F. Karpe, 
buvusi Laivyno pasiuntinį Bu-1 
charest mieste. Jis žuvo, kai 
jis iszszoko, iszpuole ar buvo 
iszstumtas isz greito traukinio, 
Vasario (Feb.) dvideszimts 
treczia diena.

miesto. Komunistai labai norėjo paim- 
tenai inrengta eroplanams vieta.

kareiviai suspės savo linijas 
sutverti ir ant tu Komunistu 
jau isz tikro pultis.

Komunistai turi daug karisz
ku tanku, priesz kurias Korie
cziu karabinai yra bejiegiai. 
Bet Amerikos kareiviai žino 
kaip tokiomis tankomis apsi-

ai dirbti. Koriecziai baisiai bijo-
Amerikos Generolas D. MacArthuras,; j0 tu kariszku tanku, kurias jo- 

Japonijos pranesza kad Komunistai da-
ar tai ežia namie, ar kuriame 
kitame kraszte.

KARISZKI LAIVAI
PACIFIKE

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas yra isz- 
leides Insakyma, siunsti musu 
kariszkus eroplanus ir karisz-' 
kus laivus in Korėja priesz 
Komunistus.

Septintam Laivynui Pacifi- 
ke yra insakyta budėti ir sergė
ti Formosa Sala, kad tenai Ko
munistai neužsipultu.

Prez. Trumanas pranesza,)

Pirm negu Prezidento insa
kymas iszejo isz Vaszingtono, 
Amerikiecziai jau buvo nuszo- 
ve keturis Sovietu eroplanus, 
kurie norėjo pastoti kelia pre
kybiniams eroplanams kurie 
veže Amerikieežius isz to krasz- 
to. Szitokis Amerikos nusista
tymas nesitraukti isz Pacifiko 
duos vilties visiems tiems 
ir duos drąsos Komunistams 
pasiprieszimti.

SUVARŽYS
LAIKRASZCZIUS

Komunistu Kalinys

SgS

TOKYO, JAPONIJA. — 
Pulkininkas M. P. Echols, Ge
nerolo Douglas MacArthurio 
žinių ir laikraszcziu prižiūrėto
jas, sako, kad galimas daigtas, 
kad už keliu dienu, Amerikos 
Karo Sztabas inves nors koki 
laikraszcziu prižiūrėjimą ar su
varžymą, kaslink žinių isz Ko
rėjos karo frunto.

Jau ir dabar matyti kad Ka
ro Sztabas laikrasztininkams 
mažai žinių duoda. Karo Szta-
bas nei žodžio nebuvo pareisz-] . . . . T •. • r* • •
kės apie kareiviu atskridima skrido isz Japonijos m Pusan; apie szimtas 
su eroplanais, isz Japonijos in 
Korėja.

Per ana kara, Karo Sztabas• l . vis praneszdavo laikrasztmm- į j 
kams kokius žingsnius kuris 
Generolas ims, bet dabar tiems 
laikrasztininkams nei žodžio.

Iki sziol, dar nėra jokios 
tvarkos, kad laikrasztininkai 
galėtu pasiszneketi ar pasitar
ti apie žinias su augsztais ka
rininkais ar 
stovais. Isz Karo Sztabo kas
dien iszeina žinios apie tvarka pasekmingos.

ISZ .
bar yra sustabdyti prie to miesto rubežiaus. nūs kurie tokias tankas ne tik 

perduria, bet ir susprogdina.
Szitos žinios' yra visiszkai pneszmgosj Sunku tikrai pasakyti kur 

toms žinioms kurios iszejo isz Sziaurines randasi Komunistu fruntas, ir 
kur laikosi’ Korieczius armijos, 

Korėjos. Isz ten buvo praneszta kad 
Komunistai jau buvo ta miestą paėmė, ir 
kad Pietines Korėjos kariuomenes jau ren
giesi pasiduoti.

Viskas tenai persimainė kai Amerikos 
kariuomenes pradėjo pribūti; pirmiausi su 
eroplanais ir paskui su laivais. Pirmosios 
kariuomenes pribuvo in Taejon, kuris ran
dasi apie septynios deszimts trys mylios nuo 
karo frunto. Musu Amerikos kareiviai at-

Kapitonas William Mur
ray yra Komunistu Kinie- 
cziu paimtas ir laikomas ka
lėjime. Jo laivas ‘‘California 
Bear” susimusze su vienu 
Kiniecziu laivu, kuris nu
skendo. Komunistai dabar 
Kapitoną Murray laiko pa
kol jiems bus atlyginta už ta 
nuskendusi laiva.

szeszios deszimts dvi mylios. Jiems eme 
keturios deszimts penkios minutas atskris- 

Ir jie pribuvo su visais savo ginklais.
Žinios isz Vaszingtono pranesza kad Lai

vynas jau veža daugiau Amerikos kareiviu 
in Korėja.

Amerikos eroplanai su naujais intaisais 
Karo sztabo ats. skrįd0 per miglas ir ūkanas ir keliones buvo T7“ n -v. z* C? r»4- "L\ n

Nei Japonu, nei Komunistu' 
ir apie karo lauka ir apie Toli-erop|anaj nega|į fai() pef flliglaS sklisti, kaip 
muosius Rytus ir apie Lakunu 1 ° , °
Sztaba bet tas žinias visi lygiai Amerikos eroplanai.
gal1 gaut1, ' Amerikos lakūnai dabar stengiasi tik

Laikrasztininkai nenori būti
(Tasa Ant 4 Puslapio) sulaikyti Komunistu armijas, kol Amerikos 1

nes viskas taip greitai mainosi. 
Bet dabar jau beveik tikrai ga
lima sakyti, kad tie Komunis
tai susitiks su kitokiu prieszu, 
kai jie susikirs su Amerikos 
armijomis.

Amerikos bombnesziai, skris
dami su savo naujais intaisais, 
vadinamais “radar,” bombar
davo Komunistu tvirtoves, kai 
nei vienas kitas lakūnas nedry- 
so pakilti in tas miglas ir ūka
nas. Amerika jau prarado 
dvylika savo kariszku eropla
nu tuose susikirtimuose. Vie
nas isz tu kariszku Amerikos 
eroplanu buvo prekybinis ero- 
planas, kuris sudužo in kalno 
virszune, netoli nuo Pusan. Dvi 
deszimts trys žmones žuvo ant 
to eroplano. Ant szito eropla- 
no nebuvo nei vieno kareivio.

Kitas Amerikos eroplanas 
paleido daug plakatu, raszteliu 
kurie ragino visus Korieczius 
stoti in talka ir perspėjo Ko
munistus kad kai tas eroplanas 
kita syki pasirodys jis sprogs- 
tanezias bombas paleis, vietoje 
tu raszteliu!

Musu ir Koriecziu lakūnai 
greitai pasitraukė isz Suwon, 
kai iszgirdo kad Komunistai 
artinasi. Bet, kai musu ka
riuomenes pribuvo in ta miestą 
musu kareiviai nerado nei vie- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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In Delaware miesteli, Ohio 
j .. ,

valstijoje, Harry McClellan j 
prisipažino teisėjui kad jis bu-j 
vo apdaužęs savo žmona Almy-! 
ra su koczielu. Mums iszrodo \ 
kad czia jau kas netvarkoje. ! 
Mums iszrodo kad koczielasį 
priklauso “Baltruvienei,” o nei 
“Taradaikai!”

In New Orleans miestą poli- 
ci jautai užtiko Lawrence Dor
sey sėdinti automobilyje prie 
'bankos. Jie rado jo automobily
je du revolveriu. Nors jis teisi-, 
nosi ir gyniosi ir sake kad vie
nas isz tu revolveriu buvo tik 
prisiminimo ženklelis isz praei
to karo, o kitas atsirado jo au
tomobilyje be jo žinios, polici- 
jantai ji suėmė ir suaresztavo.

Detroit mieste Ponia Violet 
Fermento gavo divorsa nuo sa
vo vyro, k.ai ji teisėjui pasi
skundė kad jos vyras 1 
nuolatos miegojo per vienuoli
ka metu.
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girias pacys save ir kitus ne-' insikiszimas yra lazda priesz! VATAI A C A Q

Ūkininku Priežodžiai: Lie
pos (July) menesis skaidrus, 
tai ženklina geras metas. 
Liepos karsztyje turi tai 
kept ka Rugsėjį reik dagoti. 
Jeigu per Jokūbą nelyja, bus

szalta žiema. Koks Liepos 
menesis, toks bus ir Sausis. 
Kas tame menesyje szieno ne 
valo, tas su rezginėms žiema 
ubagus paszaro.

iszlepintus vaikus' mokyti.

Minneapolis mieste, Minne
sota valstijoje, James Yong, 
“taxi” draiverys rado savo

r ■ * ■

beveik! automobilyje moteriszka masz

Kai Lee Beaty žmona parei- 
klavao clivorso nuo savo vyro 
ir gavo ta divorsa, jos vyras ja 
patraukė in teismą kad teis
mas jai uždraustu metinti ak
menis in jo nauja automobiliu, 
kuri jis vertino brangiau negu 
savo buvusia žmona.

Staiga susirgo p. St. Micliel- 
sonas, “Keleivio” administra
torius, South Boston, Mass., ir 
likos nugabentas in Bellevue 
ligonbute, Brookline, ir tuoj 
buvo jam padaryta apendicito 
operacija. Operacija gerai pa
sisekė ir p. Miihelsonas tikisi 
isz ligonines g'ryžti namo ir na
muose sveikti. — Linkime greit 
pasveikti.

In Bloomington, Indiana, 
Monroe Apygardoje, Walter 
Sadlick, buvęs kareivis pasi- 
aiszkino teisėjui' kad jis buvo 
apsiženijes kad jis gautu dau
giau pinigu isz valdžios. Dabar 
kai jis negauna daugiau pinigu 
isz valdžios, jis sako, kad aisz- 
kus dalykas kad jis nori divor- 
so, nes jis buvo apsiženijes vien 
tik už tai kad jis gavo daugiau 
pinigu.

Mes dabar skaitome apie vi
sokius sznipus, szpiegus ir isz- 
davikus kurie turėjo ar turi 
sziltas vietas musu valdžioje. 
Mums labai malonu iszgirsti ir 
(skaityti kaip valdžia juos da
bar geneja ir aresztuoja. Bet, 
kur valdžia pirmiau buvo?! 
Kas tiems iszdavikams tas szil
tas vietas parūpino, kaip jie iu- 
lindo in tas vietas? Gera ir pa
tartina juos dabar suimti ir su- 
aresztuoti, bet argi ne'butu dar 
geriau suimti tuos kurie juos 
pasamdė ir priėmė ? Czia, jeigu 
mes jieszkosime kas kaltas, tu
rėsime in valdžios vinszunes 
žiuroti.

Vienas Profesorius, garsia
me Harvard Universitete yra 
iszmokines karvelius kaip bo
le Icszti ir ant pijano skambin
ti. .

Jis sako jis tuos karvelius 
mokina szitaip: Jeigu karvelis 
nesimokina ar jo neklauso, jis 
ta karveli nubaudžia, neduoda
mas jam maisto ta diena.

Musu tėvai ir musu mokyto
jai isz tokio mokinimo galėtu 
pasimokyti kaip szios gadynes

v

DZŪKAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

visi aicie Panevėžin, ti duone
les tais czesais nors vagonais 
būdavo vežeie nožnedavo ir pi
gi do pirma būdavo, ir geru 
mieru duodavo. Cik paskui kai 
sužinojo apie tai musu krasz- 
telis, tai nuvirto visi unt szo- 
nelin ir vis nu Panevežti. Tai ir 
t adų duoneles ti nepriscikdavo, 
vis' možiiedavo gaucie, cik jau 
cieni labai pakilo ir do pinigus 
pradėjo -brokicie.

Musu saka “gryčios,” ti jau 
ju vis pracimniau; par mus 
pirkiom vadzina, e par jus 
žin kokim gryčiom. Tai par sa
ko, gryčios bumažkom iszlip 

karas mums kasztavo tai kito \ dzita... paduszkos paduszkos 
karo kasztus mes turėsimo prikimszta, jau ir diecie nėr 
skaityti ir rokuoti kaip moks- kur, tai atneszkit mums, sako 

czasus, žiedus, in visus bran
gus daiktus, tai duonos, sako 

! kiek norėsite galaste paimeie.
Tai to krasztelio bagotume- 

lis... visaku ti ir suneszem — 
visaku ir auksu ir sidabru ir 
noezinas visas ir draikanas....
ale kurgi draskanas, aha, imtu 
ti driskanos, vis szilkus, kas tu
rėjo nesze... Asz va pats ir cze- 
sus nunesziau, ir medolius ku 
szitai asz atliczeniu nu turec- 
kas vainos prikabino ir sziu 
ir tu, kad cik duonelas paval
gyje.

E paslaidumeis to krasztelio 
(krato galva). E nuo aukso 
tuoj mažna-paslaicie. Tuoj kai 
suneszem visu 'brangumeli, tai 
ir mieras ir vogu pradėjo suk- 
cie. Vožija, važija — daboji ir 

! susuke nei lojicie nemožna už
pyks ir iszvarys be gerybos... E 
pas paežius aruodai net su kau
pini (rodo) taip ir stieri grūde
liai.

Ragi, kad nebūt skupus tai 
ir bagoci nebt. Papraszyk kur 
reikalas kokis, tai da pirma 
iszsarmacija — kaip tai, saki, 
dzikai praszai — auskso dus, 
tai atreksim. Nu užmoki, tai 
riekcie pradeda, e kitas isz šo
no ve bara — kam tu, 
anot jo “visa kepala” 
ciuoji, imk mandagiai ir at
gnybk. Nu kun čia do suprasi 
kaip utarija.

Sztai jau vadzinas pacys sa
vi “žemaieziais” vadzina, mes 
sako nepaprašei, mes “žemai- 
cziai” — cikri lietuviai, ne jus, 
sako, gyclapalaikiai cik “dzie-j 
kuojat ir dziekuojat.” Nu i » t I
kuom čia mes dabar kalci, ir 
mes gi ragis licviokai ir už Lit-1 
vu turim ir su paliokais neside-; 
clam... e čia gucluoja mus.

Tai anys pacys gal ne cikri! 
ieviokai, e kažin žemaičiai e doj

na, kurioje buvo tūkstantis do
leriu. Jis tai moteriszkei tuos 
pinigus sugražino. O ji jam už 
jo teisingumą palkiszo visa do
leri. Tam draiveriui buvo kasz- 
tave szeszios deszimts centu 
nuvažiuoti in tos moteriszkes 
namus, ir tiek pat sugryszti. 
Reiszkia, tam draiveriui jo tei
singumas kasztavo dvicleszimts 
centu.

Paul G. Hoffman Užsienio 
Paszelpos Pagelbininkas, yra 
iszrokaves kad Antras Pasau
linis Karas yra kasztaves $1,- 
300,000,000,000. Jeigu tiek tas

lincziai skaito mylias ir žvaigž
des.

Jeigu tu kurio žmogaus ne
gali apkėsti ir ant jojo pyksti, 
tik imk ji pravardžiuoti, ir pu
se tavo ir jo draugu intikeis.

Tokius ■ iszkaszczius padeng
ti, ir tiek pinigu iszleisti Rusi
ja nenori ir neiszdrysta.

Tu Man Nenusibosi
Tu man nenusibosi niekados, 
Nes man kiekviena diena tu esi! 
Brangesne ir gražesne, tavo tos 
Akeles ir lupeles pinasi 
Svajonėse ir sapnuose; kaip 

man
Galėtu tavo balsas nusibost, 
Kai tavo žodžiai iszsiilgusiam 
Tiek laimes atnesza. Galiu 

praloszt,
Ir viską pralaimėt, bet jeigu tu 
Tik nusiszypsosi visa diena 
Man prablaivė j a. Noriu ir 

geidžiu
Kaip nors tau atsilygint, ir 

kada '•
Nors tau iszreikszti, ar bent 

pasakyt
Kas verda, kunkuliuoja 

szirdyje.
Bet, mylimoji, tik nedrysk 

sakyt
Kad asz kada nors užmirsziu 

tave, t

Pirkie
U. S. Bonus

Komunizma ir kad tokis val
džios insikiszimas užtikrina 
žmogui tikėjimo ir politikos , 
laisve.

Reikia tik pažiūrėti in Cze- 
e pas juos koslovakija, pamatyti kas da- 

‘kepalu“ ^ar darosi Anglijoje kur val
džia valdo visa pramone. Aus-!

Pas mus paszonen gnyba, kas tralijos ir New Zealand gyven
ant ko pikeas, e pas juos “ke-į tojai jau iszmete tokia socialis

tine valdžia. Jiems jau paka
ko valdžios insikiszimas.

Jeigu Amerika likos laisva 
pramojeje, tai pramones ir fa-, 
brikantu vadai turi drąsiai sto
ti in pirmas eiles ir duoti žmo
nėms, ka žmones reikalauja, be 
jokios pagelbos isz valdžios.

Pennsylvania Power & Light 
Kompanija supranta ta savo 
pareiga ir stengiasi žmonėms 
tarnauti be jokios valdžios ar 
valdininko insikiszimo. Ir ge
rai daro.

Pramones laisve, kaip ir 
žmogaus laisve remiasi ant tam 
tikru pamatu, be kuriu, nei 
pramone nei žmogus negali il
gai džiaugtis, ta laisve:

1—Kompanijos sztorai ir vi
sas sztabas turi būti piliecziu 
nuosavybėje, o ne po valdžios! 
tvarka.

2 Reikalingas plienas, ang- Razbaininka. 43 puslapiu. 15c 
lys ir aliejus turi prigulėti pi- 
liecziams, ne valdžiai.

3—Pinigai, kurie tokiam biz- dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
niui yra reikalingi, turi pareiti ! Hus likos turtingu ponu, 78

E kaip gi anys utarija: duo
nų tai vadzina “kepalu.” Ke
palas anot ju ir kepalas. Nu 
kur čia padabna, visi licviokai 
tai duonu varzina, 
vis pracimniau —

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

szito Katalogo.

gnyba, cik juokcos rei-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas1 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c-

100 puslapiu. 25c.
No. 162 Trys istorijos apie 

Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum- 

f pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
' Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
' Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 

! 15c
No.

Į Duktė 
tuvos.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie 

i Talmudo paslaptys, Du Moki-
mo tt - iii i i mu, Kam iszdavmeti pinigus.No. 103 Vaidelota, apysaka; , ’ , . 7 J -X TAIT c I .i 1-M n l 'An45 puslapiu. 15c.

No.* 175 Pasiskaitymo kny- 
v. gele, Kuczios Žemaites vaizde- 

Su paveikslais. 177 di- ,• i r>- v t i i lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
I susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 

! mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie- 

! tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
1 Paveikslai. 15c.'

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

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

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 

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

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

No. 200 Eustakijuszas. Isto-

isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku.
dėlių puslapiu. 35c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai-j 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. I 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka j 
pasakė katras paeziuotas. 761 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos apie! 
i Baisi Žudinsta, apie Urlika I

apie 
apie 
15c!

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me-

isz žmonių ir be valdžios 
varžymu.

4— Daktarai ir slauges turi 
susidaryti savo vienetą, ir ne
gali būti valdžios valdomi.

5— Ūkininkai turi pragyve
nimą pasidaryti isz savo ukiu, apie Maža katiluka, 
o ne isz valdžios jiems paskirtu) skausmai, Mocziutes pasakoji- 
bilijonu doleriu.

6— Mokytojai ir mokytojas 
turi turėti pilna laisve, ir nega
li sekti koki viena poną Vasz- 
ingtone.

7— Žmones turi patys rūpin
tis pragyvenimu. Taip dary
dami, jie patys save apdovanos

) ar nubaus.
Ir indomu pateminti, kad 

sziandien visi szitie punktai 
yra puolami.

Plieno fabrikantai yra puo
lami; daug i
valdžia turėtu paimti visus
plieno fabrikus.

Aliejaus kompanijos 
puolamos; ir czia valdžia 
bizni vesti.

puslapiu. 25c.
No. 141 Keturios istorijos 

apie Kalvi Paszku, Atsitikimas Į 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 140 Keturios istorijos
Lietuvos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

kia.
Va, va do prisiminiau, kaip! 

anys utarija. Nu atminkit, kas! 
anot ju galvijai?” Nu net isz-į 
sižojot, o neatminste — pacys! 
ragit, ku pracimniau. . Szitai.! 
gi keltavas taip vadzina ; kelta-! 

ivas pas juos tai galvijai. Ei 
į karves laidzie — tai “melžc. ”! 
iTai pas mus Dzievas cik reikia; . I
! melžc, kad griekus cik reikia j 
kad griekus isz knygų iszka- 
suotu, e tenai gi jau Panevėžy, 
lai karves “meldžia.”

Tai bezdažnikai, e rodos ab- 
rozdu pilnos sienos, do ir kry-l 
želiai stovi ir ražaneziai karo; 
gal cik del mados. O-gi ir ' ba- 
gotumelis nemacija. Ve tas pa
čias karves “luobia” o neszia-į 
ria.

Tai mislijat, cik keltavas taip : 
pracimnai vadzina, vis netaip,! 
kaip visi licviokai; kur tau, 
szirdelos mano mieliausi, egi 
ir žmones visaip pravardžiuoja 
ir nelojidami ir iszlojija.

Va, naprimier, mergas — 
“panelom” vadzina. Mes pir
mu rozu kai nuėjom sudukte- 
riu Panevėžin, tai vienas, rodos 
ir nedurnas žmogus, ir sako 
mano dukterei: “Ar isz tolo pa-

ka_ nela, atėjot?” Asz cik daboju, 
kur gi čia panele ? Ir bažny- 
czios niekurneo ir a'brozo nesi- 
ragi, e czia panely mini. E-igi 
pasrodo kad mano dukterį taip 
vadzina, e to cik paraudonavo 
ir paskavojo už mano nugars. 
(rodo). E asz jam ir sakau: 
Kam-gi tu, sakau, Panely Szv- 
enciansiu čia mini be reikalo, 
neigi, sakau, adzinu negiedzi, 
nei rožančiaus, kam čia kusiji?]

E tas nusispjovė ir sako, kad 
asz isz alkanunio jau ir nutari- 
ju. Jau ku neprauda, tai ne- 
prauda. Ragit kokis pracim- 
numas. E bernus “jaunikai
čiais” ar “ jaunikiais” vis 1 
lojija. Tai paslaidzimas, vis 
kad cik ženicies ir ženicies, vis 
cik buc jaunaisiais, ir rozom 
gyvencie.

Dzievuliau tu mano, ot isz 
bagotumelio mi ku iszvirsta.

E grūdus naudu vadzina, e 
(isz publikos Žemaitiszku ak-: 
centu — Vaka jus mano, kada-j joje. Yra Byla Kongrese dabar ^o. 150 Keturios istorijos j 
gi tas sens be baigs?”) (už-! kuri surisztu kiekviena mokyk-1 apie Dukte akmenoriaiis, Kla, ;
girdės) Va, va kaip rozas szit. la su Amerikos Iždu. Reiszkia ra, Nuspręstasis, Ant kiek už-j

mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

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

No. 144 !
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale

Penkios istoiijos f.^a .gz pįrmutįnju amžių krik- 
n nnn i no A J ori o A , . —szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži-
l motinos, Pakutninkas, Ar pa- na žyda Jo kelione p0 svieta

szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie

ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

žmonių sako, kad Velniszkas malūnas, Kaip stu-
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka' Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai- 

tvarka kaip dabar yra Angli-i da. 45 pusiapiu. 15C.

Kitokios Knygos

yra 
nori

Dar kiti nori, kad visi dakta
rai, gydytojai butu po valdžios

sako, 
glėbs-

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

No. 180 Kvitu

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 1
puslapiu. 15c. draugystėms, del 

pinigu ligoniams. 
No. 181 Kvitu

draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin-

istorijos apie

k ny g u t 
iszmokejimo 
25c.
knygute

ntarija, ale kad čia ju yra, raiki i valdžia remtu, bet valdžia ir! laiko moteres paslaptį. 61 pus. go Medaliko Dievo Motinos 
«-»m ir-rzmmn Irnd l.Tn i i zJ v/4- ii _ — i  1 Ageriau iszaicie, kad neužpikci-į valdytu.

ne, ba kai bus vaina su Kito jum j TT . ,v. . , , .. ’ . 1 j Valdžia nori apdraudos kom-
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin- 
ir hadas bus, tai anys da duo-į pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer- kiu Seraphiszkas Officium. 10c
n /-in a rl n ne I / omi Iri o i i o r7nni o \ i -» -r z-v z-% v z-m • • • • -t—r- i t

15c.
No. 151 Penkios istorijos a-

nos neduos! j sunkiai iszema).. Vigi kurie dabar ga, Qražios akys, Tarnas, Varg-
Niekniekis. gag ^ag naujenykes investi, pa-i dienis Jonukas karalium. 61

mirszta, kad szitas krasztas yra! puslapiu. 15c.
Penna. Power & Light tokis laisvas ir tokis bagotas

Co., Sunbury, Pa

(Tasa Nuo 4 Puslapio)

į ir tokis galingas, kaip tik už tail 
I kad iki sziol czia Kapitalizmas 
bizni vede ir tvarka, kad pilie- • 
tis buvo vieszpats ant savo nuo
savybes, už tai, kad jis isz val
džios nieko nesitikėjo ir tai 
valdžiai aeziu nesake. Kai tie, 
kuri nori tokios permainos ir 
pagelbos isz valdžios, parodys 
mums kad j u nauja tvarka

apie
Nuo-

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

apie
Kaip Užsisakyti Knygas:

sziandien gali už mus užstoti, o 
rytoj mus ta pati valdžia gali 
sumindžioti.

Taip pasitikėdami ant val
džios, mes einame tuo keliu ku
riuo nuėjo Marksas, Engelis, mums duos nors pusiau tiek 
Geuerbach, Leninas, Stalinas ir kiek Kapitalizmas jau yra 
Hitleris. Pas juos valdžia da- mums davės, tada mes su jais 
re ta, ka mes norime, kad musu sutiksime pasiszneketi. O iki 
valdžia sziandien darytu pra
monėje.

Demokratiszkuose krasztuo- 
se, mes stengiamies pasiteisinti 
sakydami, kad tokis valdžios go ir juos augino.

tam laikui, asz esu tikras, kad 
Amerikiecziai savo klausimus 
savotiszkai iszrisz toje paczio- 
je tvarkoje, kurioje j u tėvai au-

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

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

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

No. 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,
dės ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, • SAULE PUBLISHING CO 
Puiki pasiskaitymui knygute.) Mahanoy City, Pa., - U. S. i

žvaigž- j g

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order aiba Express 
Money-Orcleri, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais,

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

“ .............. " \ Viena szakele augsztai už-
O v* HZ" _  jr * j szliaužusi ant lango žydėjo bal-IlOZItl O.FUU13S K‘arO'XO Didžiojo i tai; baltesniais žiedais.

Diena nuo karsztu saules'

Isz Rusu Kalbos Verte P. A.| Tas parodo, kaip augsztai 
-------  j gyvenimas suriszo gvvavima 

QEGUZES menuo juokėsi :ža-l (Įidžiojo imperatoriau' pasta.
hu kvepiančiu juoku. Mei-|lyfo seno tri,abesio SR jo paties 

Ii pavasaiio saulute linksmai pasoc|įnįu augalu. Pirmiau, se- 
szypsojosi ir obeles, vyszniasl nesniuose iaikuose) visas kru- 
veite . apsidengti baltai-iuža-j mag apsidengdavo, tarytum gy
vais žiedais. ; vy bukietiniu uždangalu; žie-

Nu'bodo seni topoliai, suža- cĮai ir lapai taip tankiai denge 
liavo storos ju szakos ir augsz-i senas sienas, kad nei vienas 
tai dangun iszfkiles szaku vai-l pi]ka,s akmuo nesimatė.
nikas. Ant kasztanu pasirodė Tarpe paprastu rožių, ne’ku- 
balti kaip žvakes žiedai. Pa-| rįose szakose iszsiskiete kele- 
kvipo liepos. i fas ryszkiai raudonu bukietu,

Atėjo pavasaris savo gra-' 
žiuose rūbuose.... iIszmirusios ir apkerpėjusios į 
per tūkstanti metu akmenines! 
sienos senos bažnyczios, tary-l 
turn atgijo po auksiniais sau-i 
les spinduliais. Juose sužibo' 
genia atgyvento gyvenimo ki-i 
birksztele, amžinas miegas ne- 
linksmaus tvarinio Karolio Di-j 
džiojo 'buvo pertrauktas drie-> 
žais, kurie tyliai szliaužiojo 
plysziuose pilko akmeninio mu
ro.

Tiktai vienas tūkstantmetis 
rožių krūmas, insodintas di-! 
džiojo imperatoriaus, iszsime-' 
tęs ant sienų bažnyczios neat
sibodo jo gumbėtas kamienas 
ir szi karta neapsidenge pum-

kurie raudonavo lyg kraujo de
mes interypt'os tarp visuotinos 
simetrijos.

BALTRUVIENE

puriais, neapsivilko szaliumy- 
nais. Senoji rože jaute, kad jos 
jiegos nyksta, nes per jos ka- 
mena nebevaikszczioja sultys 
kaip kitados pavasario metu. :

Pusiau nudžiūvęs jos kamie-i 
nas augsztai užszliauže ant sie
nos užsikabindamas už kiek- !

... . . . . v |viena iszsikiszusi akmeni, uz 
pagražinima lango, kolonos;' 
laike vėjo iszjudintas bildėjo iii 
akmenis. Karsztas’ saules spin-; 
dūlys negalėjo inlieti gyvybe1 
mirsztancziam augalui, bet tik' 
degino ir todėl szaliu metugiu ; 
niekur neinate.

Džiuvimas istorinio krūmo1 
buvo žinomas visiems gyvento- ! 
jams mažo miestelio Bildesgei-i 
mo, bet niekas nenorėjo tikėti, ! 
kad jis žutu. Dar pereita vasa
ra ant jo žydėjo rožes, nors, 
tiesa, įr ne tokios didžios kaip 
pirmiau, bet daugiau negalima 
ir norėti nuo augalo, kuris isz- 
gyveno tūkstanti metu.

Paprotys jausti ir matyti 
garsųjį krūmą, po senovei, ap
dengusi bažnyczios sienas ant 
tiek buvo insivyraves Gildes- 
geimo-gyvento juose, kad jie 
matydami dabartine augalo 
silpnumą su baime kalbėjo y 
“Ar nesugrius po jo žuvimo' 
musu 'bažnyczia ? ’ ’

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
“SAULE’* 

MAHANOY CITY, PA.

Ar žinote kur Rochillis, 
Ta puiki vieta,

Ten randasi ir Lietuviu 
žmones, 

Ten ju galima gana matyti,
Ir ant ko pažyti?

U-gi ant apsiejimu, 
Ir ju pasielgimu.

Merginos pas save vadinasi, 
Prie sportukus kabinasi, 
Net ir juos ant gyvenimo 

vadinasi,
O kaip nepasitasys, 

Tai gerai pakocziosiu.
* * *

Ak tu Dievuli,
Kaip mane kviete, 

Pas Centervilles bobeles, 
In sveczius atsilankyti, 

Su jomis pasimatyti, 
O kaip nuvykau, 

Helos pridarė ir susipykau. 
Ir niekas kitaip negalėtu, 

Kad ir minkšta szirdi turėtu. 
Mat, užtikau bobeles sėdinti 

apie stala,
Trauke guzute, 

Ir ta didelia garbe turėjo, 
Katra daugiau iszgerti 

galėjo, 
Užtai saikavo ir svėrė, 

Kuri kiek iszgere.
Keke, dainavo, rankomis 

plojo,
Visus atrado ir aplojo, 

Neaplenke ir dvasiszku.
Skaitė kiek pinigu, 
Isztrauke ant kortu, 
Per teismas nuo kitu,
Ant galo pagalios, 

Isz tos meiles ciidelios, 
Pasidarė niekai, 

Vos nedulkejo plaukai. 
Mistino, kaip palycmonas 

pribus, 
Da ir man gerai bus, 

Vos per siena neiszlindau, 
Teip baisiai nusigandau.

Tuo palikau visus, 
In kita miestą pribuvau, 

Nepastovės koja, 
Mano, jusu namuosia, 

Kaip nedorybių lizduosia, 
Ar tai moteres, ar tai

Lietuves, 
Girtuokles, ilgliežuves, 

Ka jos vertos ?
Ar del-to sutvertos? 

Dievulis žino, 
Žmonis mato,

Jog darot visiems sarmata!

i spinduliu žiedai tingiai snau-i 
d e suglaudę savo vainikėlius, ■ 
bet nuslūgus vasaros karsz-l 
ežiui ir atsiradus vėsumui, nuo i 
rožių sklido kvapo vilnys. į 
Kvapsny s ant tiek buvo stip-j i " . . Ii rus, kad insisk verkdavo m 

i'miestiecziu butus ir nenorint! 
\ versdavo juos atsiminti apie 
didiji imperatorių senai jau 
mieganti po plytomis Achenoj 
bažnyczios.

Mieste buvo laikoma laimes 
! žyme, jei kam nors isz jaunu j 
i vaikiniu pasisekdavo nuskinti! 
į nors viena balta žiedą ir ji do-i 
j vanoti savo mylimajai.
i Apie ta susidėjo net dainele:

“Dar yra gražus, žydinti 
laikas,

Dar yra, dienu rožių.”
Vakarais prie senos bažny- 

czios vaikszczįojo jaunuomene; 
bendrametis Karolio Didžiojo, 
rožių krūmas trauke jaunuo
mene prie saves.

Gal kvepiąs oras suko jau-' 
iriesiems galvas, o kartais ir! 

j senius apvaiszindavo ? Gildės-!
- geimiecziai tvirtina, kad vien 
tik kaltinti sena rože szitamel 
nusikaltime negalima, nes jos' 
uolia pagelbininke buvo gies
mininke laksztingala, kuri isz- 
tisoms naktimis saldžiai ežiui- 
bėjo iszsisklaidžiusiose szako
se.

Tame taipgi privalo būti! 
tiesos.

Tik apgailestautina, kad vi
sa tai buvo labai senai, kuomet! 

! žmonss buvo daug paprastesni, 
kaip dabar ir meile laike dan- į 

! gaus dovana.
O dabar? Dabar retai kas 

j isz miestiecziu seka duota 
! pirmtakunu pavyzdi, dargi di
džiuojasi savo rožių krumu 

į kaip žilos senovės likusia re- j 
i likvija, bet, bet buvusio žave-
- tinunio, meiles prisiriszimoi 
j prie bendrameczio senojo impe-' 
! ratoriaus jie nebejauezia.

Viskas atsimainė, o kartu 
nutilo ir laksztingalos balsas.

Dabar jau atėjo laikas miri- 
I mo tukstantmeczio krūmo.
i Prie bažnyczios isztisomis 
i dienomis grudesi. žmones žiure- 
! darni in pilka džiunanezio au
galo kamieną. Kalbu ir patari
mu netruko, be to kiekvienas 
aiszkino savaip.

Labiau už visus lindo, senas 
! kunigas ir bažnyczios sargas.

Juodu czionai tarnavo labai 
senai; sargo vieta buvo pavel- 
dejarna, t. t., nuo tėvo pereida
vo sunui ir 1.1.

Sargui ir buvo ko lindėti! 
j Gailesys' mirsztanczio krūmo 
! buvo surisztas su pinigais, 
i Skaitlingiems keliauninkams,' 
, kurie lankydavo Gildesgeima 
jis pasakodavo istorija szitos! 

! rožes ir už tai gaudavo pfem- 
i giu, o kartais ir markiu. Nors- 
! ir dabar galima buvo tęsti pa- ■ 
I sake jimus, bet tas jau nebuvo j 
i tiek intikinantis jei nebuvo pa- 
Į ties augalo. Be to szita pasako- 
jima senis Petras taip tvirtai 
buvo isznokes, kad naujo mo- 

I kytis del jo silpnos atminties 
nebuvo pajiegiama.

“—Bažnyczia pradėta staty
ti 1055 m., baigta 1061 m., jos 
forma kryžiszka, gazilika, — 
priprasta aiszkinima sargas 
bumbėjo pažymėdamas szita

sena triobesi: isz vario lietos! 
durys, sarkofagas Szv. Gotgar- 
do NU ir rožių krūmas, ben
drametis Karolio Didžiojo.” 
“Jei ta iszmesti, tai tolimesni 
pasakojima asz negaliu tęsti,” 
su nusiminimu baigė senis.

— Tu taip ir sakyk, slenge-; 
si ji padrąsinti kunigas: Tiktai i 
pridek gale, kad jis dabar nu-Į 
džiūvo.

— O ka asz rodysiu ? Jau ne ! 
ponas kunige, tas negalima,! 
prisiais isz naujo mokytis, tas! 
nesunku bus Linai, nes jos aty 
mintis jauna.

— Tai kam gi ir liūdėti: 
Fasmerai ? Tegu ji ir aiszkina] 
lankantiems.

— Ne gerbiamasai p. kuni
ge kol asz gyvas, tai asz szito 
užsiėmimo niekam nepavesiu,! 
iszsitiesdamas su pasididžiavi-i 
mu tarė senis: “Jei manes nėra 
namie, tuomet tai jos dalykas.”

Prie kalbancziu priėjo bur
mistras, augszto ūgio ir pagy
venęs, baldu fabrikantas.

“Kaip, ponas kunige, storu 
balsu paklausė jis: Žūva musu 
garsingumas ? ”

— Turbut taip p. burmis
trai, su pagarba atsake pasku
tinis. Visi musu sodauninkai 
keletą kartu smulkiai ji apžiu
rėjo ir vienbalsiai nutarė, kad 
iszgelbeti krūmą nėra galimy
bes.

— Nelabai asz tetikiu musu 
sodauninkams, asz parkvies- 
cziau keletą specialistu isz pie
tines Vokietijos, kad jie ji ap
žiūrėtu.

Telaimina jumis Dievas, po
nas Mecgeriau! Linksmai vienu 
balsu atsiliepe seniai: Gal jiems 
ir pavyks kas nors padaryti.

Neturėkite didžios vilties, o 
vienok burmistras nepabaigęs 
pradėto sakinio greitai nuėjo 
'prie savo draugo Forlito, kuris 
lauke jo ant laiptu bažnyczios.

Kodėl nepakviecziate specia
listu rožininku isz kitu szaliu? 
Paklausė jo Fochtas, vikrus,' 
jaunas dar žmogus, didesne me
tu dali praleidias Berlyne. Bet 
isz kur gi ?

Ar mažai kame augina rožes?
Isz Francuzijos. Nei už ka! 

Francuzu sodauninkai tyczia 
pražudys musu pasididžiavi
mą, karsztai perkirto ji Mecge- 
ris.

Tai isz Graikijos arba isz 
Bulgarijos. Asz tenai pats ke-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

... MALDA,..

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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žvelges in dranga nuėjo nuo jo 
in szali. i

Istorija su džiustanezia rože 
Karolio Didžiojo greitai pas-! 
klydo po visa. Vokietija.

Burmistras gavo daug laisz-' 
ku su invairiais patarimais, 
apie krūmo iszgelbejima nuo 
pražūties. Daugumas isz ju del: 
iszpildymo buvo fatastiniai, o 
galu gale galėjo pražudyti isto
rini krūmą, jei jame radosi ki
bi r k s z t ei e gy v y .be s.

Dauguma sodauninku pata
rė kaip galima ji žemiau nu
pjauti, o tuomet pasirodysian- 
czios jaunos atžalos, bet tas bu
vo nepatogu, norint iszlaikyti! 
pati krūmą pergyvenusi žila se-j 
nove.

In burmistro kvietimą atsi
liepe visos Vokietijos sodan-' 
ninkai, kame tik užsiėmė geliu z o
vaisinimu.

Nekurie isz ju tyczia pasili-'
ko Gildesgeime, kad per nekuri
laika prisižiūrėti žunanezio 
krūmo. Vieszbucziai buvo pri
pildyti atvažiavusiais sodau- 
ninkais, kiekvienas isz ju norė
jo atneszti kokia, nors nauda, 
vildamiesi, kad jam pasiseks
atgaivinti mirsztanti krūmą ir
tuo pragarsint! savo varda.

tai padangele skambėjo vytų
jų balsai, geges inkyriai kuka- 
’o o perkūno oželiai czirszke.

Viskas žydėjo gražiai, viskas 
liamtoj gyveno panaujintu gy
venimu, kvapsnys sklido, o au
galai traukėsi prie gyvybes 
szaltinio, saules.

— BUS DAUGIAU —

:: DZŪKAS ::

(Senas diedas, ilgais sulai
žytais plaukais, apželes, vyžo
tas, Dzuku typas).

(In publika). Tai Dzievuli 
ir man vadzinas prisiėjo papo- 
ricie su jum, szirdelas jus ma
no mieliausi. Prisiėjo su jum 
suragiecie va čia (apsidairo) 
ir apsisakycie kas man nata ru

Miesto valdžia budriai pri
žiūrėjo, kad krūmas nebūtu! 
pjaustomas iszmeginimui irj 
kad n esi kast u po szaknu ir nie- 
kuomi jo ne ’idintu.

Gegužes menuo buvo stebuk
lingas, saule isztisomis dieno-į 
mis szviete, o lietus visai neli-'
jo. Gražiai prasisklėide bezdai,1 
iszpurpo butonai lelijų, jievosį

liavau, buvau Kazanlikeje, 
viename slėny rožių.

Ir ka gi ?
Stebėtinas vaizdas, visas 

slėnys prisodintas vienomis ro
žėmis, niekur nesimatyti ža- 
liumynu; virsz slėnio stovi 
tvankus kvapo debesys, todėl 
nepratusiam galva sukasi.

Bet tas mums nepritinka! 
Atkakliai atsake fabrikantas: 
Pirma, kad ten klimatas, oras 
daug sziltesnis kaip Gildesgei
me, o antra,

Kas antra?
Antra, kviesti Bulgara-Sla-1 

va gydyti istorini germanu 
krūmą, tas žemina mumis, Vo- 
kieczius, insikarszcziaves atsi
liepe Mecgeris.

Delko? Asz tame nerandu 
nieko žeminanezio.

Fochtai, tu užmirszti apie 
Vokiecziu kultūra, apie musu 
garbe, kaipo pirmu sodauninku 
pasauly.

Bet szitame nuotiki nežinau-1

| no kulczim untspraustut (pas- I . ...: piria galva rankomis) a jai ai 
. daug kas yra pasakycie, ne- 
! možna cilėcie — riekia poricie.

Nu tai, szirdelas mano mie
liausi, kas gi par jus naujo gir
diečio, kokios gi, kaip sakos, 

! navineles. Pas mus (krato gal- 
! va) tai kaip ir nieko, cik vis ir 
i ponai ir mužikai vis apie nau
jas vainas utaric nenustoja. Vis 
sako, dar pavilios vainos buc 
ir gana. Eks gi su kuom vajus 
tai taip ir nežinia. Kaip tai sa- 

i ko, kad Kitojus nu Amerikono 
! nori aicie, sako ais aukso atirn- 
. cie, ba sako, t i net krūvom vis 
i aukso supilta, e par Kitoju, sa- 
! ko, kasmet badais žmones vai- 
jciojas.... vis, sako iszpumpi. 'Tai 
sako rupi jiems pasidalycie.

1 Tai Dzievuli mano, sakau, 
ir szirdelas jus mano mieliausi, 

! tai ir mun gi raiktu nū Ameri- 
i kos aicie, ir daug kam reiktu 
vajuocie. Va gi pas mus dabar 

į cik bumažkos ir bumažkos, e 
aukso niekas kuodan nelaidzia, 
e nelaidžia dėlto, kad jo nėra. 
Galgi pavierisite, szirdelas 
mano mieliausi, isz kur gi pas 
mus gali bucie auksas, kad vis 
blogi czesai, vis duonelas pris- 
cigdavom, vis samanelas val- 
gydavom. Mekinu ir tu par 
gaspadarius nelikdavo, tai jau 
samanas maiszem. E jau kai 
pradejam ciucie, tai sakom, nie
ko gi nebus, reikia kaip nors 
rodelos ieszkocie. Ir pradėjom

(Tasa Ant 2 puslapio)

pi ir kas jum, szirdelas mie
liausi navatna bus. Tai jau ir 
pasiutarisma ligdavaliai; vak- 
ralis gi sziundzia kaip sakos 
“prie szvintei” tai jau možnes 
kiek ir užtrukcie, neraiks jau 
skubincies. Nu, e kad nenu- 
vargeie beniuniuojanc, tai gal 
ponaičiai ir prisecie parvalis- 
te. Gal ir ponaites paszkadavos 
senu mano kaulu, ak ir ju čia 
szmotas, tai jau kad ir anos 
(sėsdamas) saglasnos butu. 
Vadzinas, kai sakos, man ir 
žvalicies jus nereik; asz> gi pa
šys ragit, viekeli pragyvenau, 
nata vargelio prakinciau. E tas 
gi vargelis va (rodo) ir kuru 
man suvela, ir kalaunus nubal-

^DIP-LESS”
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by

Choose The Right Point 
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The Way You Write

pakvipo, o pievos apsiklojo cino, tai jau jus ir pasys mani 
margais kilimais geliu. Augsz-i pasodzinfut ir da. paduszkely
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ežiu ka pradėti! Pajuokiau-į 
ežiai tarė Berlinietis. Geri-gi 
iszgarbinti sodauninkai!

Fochtai, jus užmirsztate 
apie Germani jos vienybe, tau-j 
tiszkumo tobulybe jums pasi-Į 
dare neaiszki! Supyko fabri-j 
kautas ir paniekinaueziai pa-|

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 

without dipping

Saule Publishing Co., ' 
Mahanoy City, Pa.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci xAcitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. ..25^j

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tou
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 204 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Raszytojas Ernest Hem
ingway ir jo žmona pasiszne- 
ka su Pulkininku Taylor 
Williams (po kairei) Hava
noje, kur visi jie dabar vasa- 
ruoja. Caribbean jurose Pul
kininkas Taylor Williams 
neseniai buvo pagavės di

džiausia žuvi, apie szimto 
svaru.

Raszytojas Hemingway 
yra paraszes kelis veikalus, 
pasakas ir noveles apie szita 
kraszta ir apie szitas Carib
bean juras.

o o □
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— Ponstva Simonai Czer- 
niauskai, isz Shenadoro, moto- 
ravo in miestą, kurie lankėsi 
pas savo pažystamus, ir prie 
tos progos atlanko “ Saules” 
redakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Acziu 
už atsilankyma.

— Liepos - July.
— Nepriklausomybes Diena.
— Liepos menesis paszvens- 

ta.s ant garbes Brangiausiojo 
Vieszpaties Jėzaus Kraujo.

— Sirgdamas 'beveik visa 
meta, gerai žinomas Juozas 
Budraviczius (Budro) nuo 332 
W. Pine uly., numirė Petny- 
czioje, 2:30 valanda po pietų 
savo namuose. Velionis gimė 
Mahanojuje. Per daugelis metu 
dirbo angUiakasyklose, po tam 
užsidėjo gazoliui bizni ant 
Vulkano kalno. T a i p g i bu
vo asesorium, pirmam vorde 
mieste. Paliko savo paczia. Ma
re (Norkievicziute); duktere 
Mare, namie; du sunu: Juozą 
isz Pittsburgh, Pa., ir Joną na
mie, taipgi anuka; seserį Ona, 
pati B. Geseskio, Philadelphia, 
Pa., tris brolius: Roberta, Joną 
ir Vinca, visi isz miesto. Laido
tuves invyko Pa.nedelyje, su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje devinta valanda ir palai
dotas in Szv. Kazimiero Lenku 
parapijos kapines. Graborius 
L. Traskauskas laidojo.

— Ketverge Szv. Vilibaldo.
— Ana diena garnys paliko 

sveika ir patogia dukrele del 
pons. Juozams Czeskams, nuo 
608 W. Pine uly. Ponia Ožeš
kiene po tėvais vadinasi Kons
tancija Palaimiute.

— Vals., policija pranosza, 
kad apie keturi szimtai žmones 
žus pirm negu,saito Nepriklau
somybes szventes užsibaigs. 
Daug žmonių jau žuvo ant 
vieszkeliu su automobiliais.

Philadelphia, Pa. — Sena 
“Saules” skaitytoja, ponia 
Elzbieta Barauskiene nuo 3516 
So. 83-rd uly., kur ji sirgo ilga 
laįka nuo paralyžio, numirė 
Nedelioj, Birželio 25-ta diena, 
savo namuose. Velione gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
1893 metuose. Turėjo 71 metu 
amžiaus. Po tėvais vadino.se 
Elzbieta Ambražiute. Velione 
paliko dideliame nuliudine sa
vo duktere ponia A. Rubbiene; 
trys anukies ir tris pro-anukus. 
Taipgi paliko savo gimine po
nia Marijona Krisriitskiene isz 
Mahanoy City, Pa. Likos pa
laidota Pliiladelphijoje.

Amžina atilsi!

AUTOBUSAS SUDUŽO
■ R

CASABLANCA, MOROCCO. 
—Daugiau negu dvideszimts 
Arabu žuvo kai autobusas susi
kūlė su sunkvežiniu, troku, ne
toli nuo Taza, Prancūzu Moro
cco j e. Autobusas užsidegė kai 
jis susimusze su tuo troku. Ke
leiviai tame autobuse buvo taip 
sudeginti, kad net nebuvo gali
ma suskaityti kiek lavonu te
nai buvo.

Arthur Lagueux isz Que
bec City, Kanadoje, buvo 
iszrinktas Rotary draugys
tes Prezidentu, per keturios 
deszimts pirma tos draugys
tes seimą, kuris sziais metais 
buvo laikomas Detroit mies
te.

Rotary draugyste turi 
340,500 nariu isz asztuonios 
deszimts trijų atskiru krasz- 
tu. Prie szitos draugystes 
priguli biznieriai, mokinto
jai ir profesijonalai, kaip 
daktarai ir advokatai.

KOMUNISTAI
NUSTEBO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kambariuose, jis buvo greitai 
iszplatintas per radijas in visu 
krasztu sostines, kur dabar bai
me vieszpatauja.

Dabar tik vienas klausimas 
ant kiekvieno Dipliomato lupu: 
“Ar ežia pradžia taikos, ar 
karo?”

Kai kurie Dipliomatai sako, 
kad szitokis Prezidento Truma- 
no žingsnis yra in gera puse ir 
kad mes dabar treczio pasauli
nio karo iszvengsime. Jie sako 
kad ir antro karo butume isz-

Pirkie U. S. Bonus

kitu grasindavo. Indijos dele
gacijos Prezidentas, Sir Bene- 
gal Rau, per daug nesiskubin
davo Amerikai pritarti, ir tik 
nenoromis sutiko ant inneszi- 
mo gelbėti Korėja.

Dabar visi tie Azijos vadai ir 
atstovai skubinasi kaip tik jie 
gal iszreikszti savo kraszto isz- 
tikimybe Amerikai ir nors sto
ti in talka.

Jeigu Amerikos Karo Szta- 
bas butu paleidęs sprogstan- 
czia, atomine bomba virsz Ko
munistu gaivu ant Korėjos Sa
los, jis taip nebutu iszgazdines 
tuos Komunistėlius ir raudons- 
kurius kaip Prez. Trumano pa
skelbimas juos iszgazdino.

KOMUNISTAMS '
UŽKIRTO KELIA

(Tasa Nuo 1 Puslapio )

no Komunisto kareivio ir jie 
pasisavino ta eroplanams vie
ta. Kariuomenes vadai sako 
kad nebuvo reikalo musu lakū
nams isz tenai pabėgti.

Amerikos armija Japonijoje 
dabar siunezia daug Amerikie- 
cziu kareiviu in Korėja. Visi 
tie laivai kurie veža musu ka
reivius yra palydimi Amerikos 
ir Anglijos kariszku laivu.

Isz San Diego plaukia in Ko
rėja vienas kariszkas Ameri
kos laivas, kuris veža daug ka
riszku eroplanu, vienas didis 
kariszkas laivas ir asztuoni 
mažesni kariszki laivai.

Virsz Korėjos dabar yra mig
los ir ūkanos, ir ant mariu yra 
pavojingos audros. Vien tik 
Amerikos kariszki eroplanai ir 
bombnesziai drysta per tas 
miglas skristi. Szimtai eropla
nu isz Japonijos, Okinawa ir 
Guam, laukia skaidresnio dan
gaus, pirm negu jie skris in 
Korėja.

venge, jeigu kas panaszaus bu
tu buvę padaryta, kai Japonija 
užsipuolė ant Kinijos ir kai 
Hitleris pradėjo straksėti.

Bet per daug negalima ežia 
girti Tautu Sanjungos. Nors 
Prez. Trumanas paminėjo Tau
tu Sanjunga savo pareiszkime, 
bet aiszkus dalykas kad ežia be 
Amerikos, Tautu Sanjunga nie
ko negalėtu ir nedrystu daryti.

Tautu Sanjunga jau penkiais 
metais yra pasivėlinusi. Bet 
gal dar bus galima ja atgaivin
ti. Bet Rusijos delegacija Tau
tu Sanjungoje sustiro, kai isz- 
girdo Prez. Trumano paskelbi
mą. Sovietu delegatas, Jacob 
Malik, kuris taip drąsiai ir 
sztarkiąi tenai vis traksėjo, 
tuoj aus suszauke slapta susi
rinkimą, pasitarti.

Nabagams Komunistams, isz 
tikro, dabar riestai. Jie negali 
nei žodžio prasitarti, kol jie ne
gaus insakymu isz Kremlino ka 
sakyti ir kaip mislyti apie visa 
szita taip netikėta nelaime.

Kai Amerika taip pastojo 
Komunistams kelia, tai visiems 
Vakaru krasztams teko trejopa 
nauda.

1— Dave drąsos visiems 
tiems krasztams, kūrei dar ne
pasiduoda Sovietams.

2— Iszgazdino Sovietu pa- 
dupezninkus ir tuos vadus ku
rie pra parsidavė Rusijai, ir 
patiems Sovietams ragus ap
laužė.

SUVARŽYS
LAIKRASZCZIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

varžomi, bet jie nori nors ko
kiu santykius užmegsti su Ka
ro Sztabo atstovais, kad jie ga
lėtu žinoti ka raszyti ir kaip 
raszyti.

Mažutis Drąsuolis

Carl Triska, pustreczio 
meto amžiaus vaikutis stija 
in darba su savo tėvais, ku
rie jau seniai szitokius drą
sius ir pavojingus szposus 
daro. Tėvas, Carl Triska va
žiuoja dviraeziu ant labai 
augsztai isztempto drato, 
ant jo pecziu jo žmona, o ant 
motinos pecziu drąsiai sto-

Penna. Power & Light Co., Sunbury, Pa. JSU

Kompanijos didis ir naujas Elektros jiegos plautas, fabrikas buvo 
iszkilmingai užbaigtas ir atidarytas Seredoj, Birželio 21, 1950. Jis 
randasi prie Susquehanna Upes, trys mylios žemiau Sunbury miesto.
Prie tos progos prakalbas

CHARLES E. OAKES 
Pennsylvania Power & Light 

Kompanijos Prezidentas

nes sziandien visokios maszi- 
nos už ji daug darbo atlieka.

Elektros kompanijos samdo

3—Azijos krasztu vadams 
buvo perspėjimas. Ju akys da
bar atsidarė ir jie mato kad jie 
negali dviem ponam tarnauti. 
Azijos krasztu vadai stengiesi 
supjudinti Vakarus su Rytais; 
jie nei vienam, nei kitam per 
daug neprižadejo, bet viena su

vi tas mažutis.

Hazleton, Penna. — Senas 
angliakasis Juozas Czesniaus- 
kas isz. miesto numirė Hazleton 
ligonbute Scredoje. Prigulėjo 
prie SS. Petro ir Povilo parapi
jos. Paliko keletą vaikus.

pasake Pennsylvanijos Univer
siteto Prezidentas, Harold E. 
Stassen ir Charles E. Oakes, 
kompanijos prezidentas^

Priesz iszkilmes, pusketvir
to szimto susirinkusiu svecziu 
perejo per visa ta nauja planta, 
fabriką ir paskui buvo kompa
nijos virszininku gražiai pa- 
vaiszinti.

Kelias isztraukas isz Prezi-; 
dento Stasseno kalbos mes ki
tame straipsnyje patalpiname.

Kompanijos Prezidentas, po
nas Oakes sake: “Pramones 
laisve augti, parūpinti žmo-Į 
nerns vis daugiau pasaulio 
daigtu, yra viena isz svarbiau
siu priežaseziu, kodėl Ameri- 
kiecziai gali taip gerai gyventi 
ir dar kitiems padėti.” Kitos 
tautos gal butu galėjusios taip
pat ir tiek pat ir tiek pat nu- tris szimtus tukstaneziu darbi- 
veikti, kaip ir mes, bet j u vai- ninku, fabrikai ir kompanijos 
džios varžė ir sziandien varžo kurios gamina visokius elek- 
žmogu ir užsmaugia žmogaus Į tros inrankius samdo daugiau 
norą pakilti ar savo būvi pa-! 
gerinti.

Prezidentas Oakes perspėjo 
kad kai valdžia insikiszo in 
pramone, tai visiems pavojus, 
nes tokis insikiszimas veda in 
socializmą. “Amerika” jis sa
ko ’ ’ taip iszaugo ir taip praba- 
gotejo už tai kad musu valdžia 
kuo mažiausiai kiszasi in at
skiro žmogaus ar kompanijos 
pramone ar bizni. Amerikos 
valdžia stengiasi tik tarpinin
kauti. .. .Per pastaruosius ke
lis metus mes ir Amerikoje jau 
mateme savo valdžios permai
na. Valdžios jiegos vis yra di
dinamos, valdininkai vis dau
giau kiszasi in pramone ir in 
bizni. Mes dabar matome kad 
jau ir musu valdžia konkuruo- 
ja su savo piliecziais ir savo 
biznieriais del biznio.”

Jis labai perspėjo visus, kad 
musu esamoji valdžia veda mus 
stacziai in Socializmą.

Jis teipgi sake kad geriau
sias priparodinimas kaip pra
mone gali gerai ir pasekmingai 
visiems padėti, kai valdžia ne- 
sikisza, yra szitas naujos Penn
sylvania & Light Kompanijos 
naujas plautas, fabrikas. Jis 
primine kad elektros szviesa ir 
elektros jiega daug yra prisidė
jus prie Amerikos pažangos.

Septynios deszimts metu at
gal, darbininkas turėjo dirbti : 
szeszios deszimts penkias va- : 
landas ant sanvaites, o dabar ; 
mažiau negu keturios deszimts,! kad

negu szeszis szimtus tukstan- 
cziu darbininku.

Szitame naujame plante, fa
brike jau turi septynis szimtus 
tukstaneziu tonu anglių ir var
iuoja daugiau negu du tuks
taneziu tonu anglių kas dien.

Szita plauta, fabriką pradė
jo statyti kai tik karas užsibai
gė ir dabar jis jau užbaigtas.

Komuanija, nuo karo pabai
gos yra jau indejus apie $115 
milijonu doleriu in naujus 
plautus, fabrikus del pataisy
mo senu. Statymas ir taisymas 
nėra dar baigtas; 1952 metu 
pabaigoje tie iszkaszcziai bus 
apie $165 milijonu doleriu.

NEW YORK. — Amerikos 
piliecziai savanoriai aukavo 
$126,048,000 per 1949m., padė
ti Gyventojus, Tremtinius ir 
Pabėgėlius Europoje ir kitur, 
Valstybes Departamentas Sky- 
ras pranesze neseniai. Szi su
ma suaukota per 50 Amerikos 
Voluntary Agencies, kurios už
siregistruotos State Departa
mento Voluntary Advisory Co
mmittee on Foreign Aid, ir nie
ko bendro neturi su oficiale 
Jung. Valstybių (U. S.) val
džios pagelba.

Isz tos suaukotos sumos, Už
sienyje pinigu iszsiusta $78,- 
177,155, ir už $47,870,945 viso
kiu reikmenų ’ ir inrengimu 
Amerikiecziu paaukotu arba 
nupirktu Jung. Valstybėse 
(U.S.) žmonėms Užsienyje.

Užsiregistruoti su Advisory

varžoma.
Matydami kaip ta laisve yra 

reikalinga, mes galime prieiti 
prie szitos iszvados:

Promoniszka žmogaus lais
ve.... tai reiszkia, laisve pirk
ti ir parduoti, dirbti ir užsi
dirbti, gaminti ir statyti, isz- 
kasti ir dalinti, taupinti ir pra
leisti. .. .szita laisve negali bu- 
ti atskirta nuo kitu žmogaus 
laisvių laisvame kraszte.

I
Pastaraisiais laikais mes per 

daug girdime ir skaitome apie 
keleriopas laisves ir tokios kai-, 
bos gali mus suklaidinti. Taip 
kalbant, mes galime klaidingai 
mislyti, kad mes galime valdžia 
pavesti ar atiduoti kelias savo 
laisves, o kitas sau pasilikti.

Bet praeitis mums rodo, kad 
žmogus ant vietos nepastovi?

HAROLD E. STASSEN 
Pennsylvanijos Universiteto 

Prezidentas

Jeigu jis yra tik pusiau laisvas, 
tai jis darbuosis ar tinginiaus, 
kol jis taps pilnais laisvas ar 
gyvas vergas. Pusiaukelyje 
jis nesustoja.

Jeigu žmogus turi klausyti 
kokio valdininko kuris jam in- 
sakys ka jis gali valgyti ir ka 
neszicti, kur jis gali dirbti ir 

rikoje beveik visi žino, kad ta ka Jis £ali gaminti ir keik užsi
dirbti, kur jis gali statyti ir 

| kur gyventi; tai jis teip- 
' gi negali būti pilnai laisvas 
kalbėti, raszyti ar Dieva gar-, 
binti ar kad ir gyventi kaip tik
rai laisva^ žmogus.

Pramones laisves reikalas

HAROLD E. STASSEN 
KALBA:

“Draugai Piliecziai:
Laisve yra brangi!

ma žmonių po visa svietą žino, 
kad laisve yra brangi. Ame-

Daugu-

laisve yra brangi ir jie moka ja 
invertinti.

Bet ne visi žino ar supranta 
ka reikia daryti, kad ta laisve 
butu galima insigyti.

Tautu ir žmonių praeitis mus 
mokina kad tikra žmogaus
laisve negali būti padalinta ar sziandien yra labai prastai su-j 
suskaldyta. Kai tik valdovas: prantamas. Sziandien mes 
ar valdžia insikisza in bizni ar baisia klaida darome, kai mes 
pramone, ar stengiasi paimti norime kad valdžia sutvarkytu 
kuria pramone, mes tuoj aus pramone, kad valdžia insikisz-! 
matome, kad žmonių pragyve-! tu, kad valdžia už mus musu

i.
nimas ir gyvenimas suprastėja, klausimus iszrisztu. Valdžia,

L žmogaus laisve buvo j (Tasa Ant 2 Puslapio)

Committee, paszelpos instaigos 
turi užtikrinti kad jokio pelno 
nedaro, kad jos užsiima darbais 
kurie paleng vina žmonių ken
tėjimus, kurie suriszti su an
truoju Pasauliniu Karu; kad
tas organizacijas valdo Jung.
Valstybių piliecziai kurie dirba 
be algos ir kuriu suvaldimas 
savo organizacijų užtikrina 
darbo teisinga atlikimą; ir kad 
jos neužsiima pirklybais užsiė
mimais arba politinia propa
ganda arba veiksmu.

Iszsiusta maisto, drabužiu, 
lekarstu, medikaliszku ir cziru- 
rgiszku reikmenų, amatu ir ap- 
svietos reikmenų, mokykloms, 
ligoninėms ir sveikatos cen
trams inrengimu, industrijiniu 
inrengimu, ir panasziu.

Atskiros szalys per 1949 m., 
gavo: Austrija $4,097,233; Bel
gija $1,357,483; Bulgarija $6,- 
674; Cyprus $2,760; Czekoslova- 
kija $1,841,690; Danija $10,074; 
Airija $23,889; Suomija $464,- 
816; Prancūzija $5,207,908; Vo
kietija $21,465,112.

Graikija $1,882,149; Vengri
ja $7,197,713; Italija $4,153,921 
Luxemburgas $110,862; Malta 
$900; Holandija $1,262,626; 
Norvegija $54,863; Lenkija $4,- 
462,871; Portugalija $65,506; 
Rumunija $58,687; Rusija $5,- 
960.

Iszpanija $37,436; Szvedija 
$11,231; Szveicarija $8,864,074; 
Ariestas $217,124; Jung. Kara
lyste $2,061,471; Jugoslavija 
$245,255; Kitur Europoj $340,- 
817. —C

Neužmirszkit atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė'ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

LIETUVISZKASSAPNORIUS
• Su 283 Paveikslais
> 160 Puslapiu
> 8 col. ilgio, 5% col. ploczio
» Iszaiszkina sapna ir kas
• ateiteje stosis. Su priedu
• planatu ir visokiu burtu.
• Knyga in minksztos po-
• pieros virszeliuose. :: ::
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