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Amerikiecziai Atsikerta
Isz Amerikos GENEROLAS DINGO GAMINA KARISZ-

KAS TANKAS
MULKINA ŽMONES;
GERA BIZNI DARO

Buvo Sužeistas

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos žmones apie 
czverti milijono doleriu kas 
metai praleidžia ant visokiu 
szundaktariu ir karabelninku, 
kurie nieko apie gydinima ne
žino ir nemoka, bet žmones 
mulkina ir gera bizni varo.

Valdžios agentai isztyre 
daug tokiu palszyvu daktaru, 
ir jie sako kad tas czvertis mi
lijono tai mažai ka reiszkia, nes 
daug tokiu szundaktariu ran
dasi apie kuriuos jie dar nieko 
nežino.

Szitokie palszyvi daktarai 
prisivilioja žmones kurie neisz- 
gali eiti pas tikra daktara, pri
žadėdami jiems kad jie pigiai 
ir greitai juos iszgydys.

Vienas tokis szundaktaris 
prisikalbino viena keturios de- 
szimts dvieju metu amžiaus 
moteriszke, kuri jautiesi kad ji 
neiszgali, neturi gana pinigu 
eiti pas gera daktara.

Pernai, Rugpjuczio (Aug.) 
menesyje, ji sako ji nuėjo pas 
viena toki szundaktari, kuris 
garsinasi kad jis labai pigiai 
žmones gydo.

Ta moteriszke pasiskundė 
kad jai gerkle tinsta. Tas szun
daktaris ja iszagziminavo su 
paprasta szviesa ir pasakė kad 
jis ja lengvai gali iszgydyti. 
Bet jis pareikalavo trisde- 
szimts doleriu ant rankos. Kai 
ta moteriszke nusiskundė, kad 
ji tiek pinigu neturi, tai jis su
tiko paimti tik penkiolika do
leriu. Jis jai prižadėjo kad jis 
ja gerai iszagzaminavos pirm

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Douglas MacArth- 
uris Amerikos Armijos Szta- 
bui pranesza, kad Major Gene
rolas William F. Dean, 24-tos 
Divizijos Komandorius buvo 
ant karo lauko sužeistas, dingo 
bet gal sugrysz.

Kareiviai paskutinaji syki 
mate savo Generolą drąsiai ko
vojanti ant pat karo frunto, 
pirm negu buvo iszleistas insa- 
kymas visiems Amerikiecziams 
pasitraukti.

Generolas MacArthuris sako 
kad jis vis turi vilties, kad Ma
jor Generolas Dean nepapuolė 
in prieszo nelaisve.

Major Generolas Dean visur 
ėjo su savo eiliniais kareiviais.

Ji kareiviai labai garbe ir 
mylėjo. Jie sako kad jis nieka
dos nesiunsdavo eilini karei
vi ten kur jis pats nenorėjo eiti. 
Kareiviai sako, kad j u vadas 
Generolas Dean, niekados nesa
kydavo savo kareiviams ‘Eiki
te ar darykite,’ bet visados sa
kydavo ‘Eikime ar darykime 
sykiu.’

DETROIT, MICH. — Cadil- 
las Automobiliu Fabrikai da
bar jau ima gaminti tankas del 
armijos. Szitos kompanijos at
stovai nepaskelbia kokias tas 
kariszkas tankas j u fabrikai 
dabar gamina, bet eina gandai 
kad ežia yra gaminama dvide
szimts asztuoniu tonu tankos, 
kurios yra labai greitos ir ku
rios gali stoti priesz Komunistu 
Koriecziu didžiausias tankas, 
priesz kurias iki sziol musu ka
reiviai negali stoti.

Kai tik Cadillac kompanijos 
atstovai paskelbė kad ju fabri
kai ima gaminti tas tankas, 
Chrysler Auto. Kompanijos at
stovai paskelbė kad jie yra ga
ve dvideszimts penkių milijonu 
doleriu kontrakta isz armijos 
pristatyti visokiu kariszku ma- 
szinu ir vežimu.

Jau dabar aiszku kad beveik 
visos automobiliu kompanijos 
ims gaminti kariszkus ginklus 
ir nustos gaminusios naujus 
automobilius. Isz to aiszku, 
kad bus beda naujas automobi
lius nusipirkti.

* Kacziukai buna aklais 
per devynes dienas, bet neku- 
rie žmonys yra aklais per visa* 
savo gyvenimą.

VALDISZKA
GEROVE

Paszelpa Ir Parama 
Isz Valdžios

Nuo karo pabaigos mes pra
dėjome eiti ar nors linkti prie 
valdiszkos geroves, reikalauda
mi kad valdžia daugiau ir dau
giau mums padėtu, mus szelp- 
tu ir mus valdytu.

Anglija yra toliau nuėjus su 
ta valdiszka paszelpa negu 
mes. Musu politikieriai ir val
dininkai dabar žiuri in Socia
lizmą kaipo mums reikalinga. 
O kai valdžia žmogaus gyveni
mą tvarko ir valdo tai tada ta 
valdžia yra tikrai Socialistisz- 
ka.

Aiszkus dalykas, mes nenori
me gryžti prie tos senos be
tvarkes, kada valdžia visai ne
paisė apie bizni ar darbininką 
ir kada biznyje, pramonėje ir 
darbe, vilkas vilką ede.

Kataliku Bažnyczia jau se
niai savo žmonėms aiszkina 

(Tasa Ant 4 Puslapio) 
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KOMUNISTAI
GRAIKIJOJE

Belgai Priima 
Savo Karalių

Leopoldą
Amerikos Kareiviai Susprogdi
no Daug Komunistu Tanku Ir 
Trukus Korėjoje Ir Suparalyžia
vo Seoul Miestą; Major Genero
las William F. Dean Likos Su

žeistas Ant Karo Lauko
BOLSZEVIKAI VISAI

STENGIASI SURU
SINTI LIETUVA

Komunistu Darbas

negu visiszkai sveika paleis. 
Jis jai davė didele bonka kokiu
ten pilių, nuo kuriu ji dar la
biau susirgo ir sau vidurius su
sigadino.

Paskui jis jai pasakė, kad 
reikes maža operacija padary
ti. Jis sake kad jis pasisamdys 
kelias slauges, nurses, kuriuos 
bus tai operacijai reikalingos. 
Tos slauges sanvaite po san- 
vaite nepasirodė, ir tas “dak
taras,” vis pasiaiszkino kad 
slaugiu visur trumpa ir trūks
ta ir sunku gauti.

ATHENS, GRAKIJA. — 
Szeszios deszimts vienas Ko
munistas buvo suimtas, su- 
aresztuotas ir intartas už suo
kalbi ir planus nužudyti Ame
rikos Kariszkos Komisijos vir- 
szininka, Major Generolą 
James Van Fleet. Tu Komunis
tu tarpe randasi keli žmones 
kurie laiko augsztas vietas val
džioje. Jie ketino nužudyti ir 
kelis savo kraszto vadus, val
dovus ir karininkus, bet jie bu
vo suimti pirm negu jie galėjo 
savo tuos planus invykdinti.

Visi jau mes žinome, kaip 
okupantai, užimanteji Rusisz- 
kieji Bolszevikai kankina Lie
tuvius Lietuvoje: Žudo, veža 
szimtais tukstaneziu in Sibirą, 
uždarinėja bažnyczias, sumine- 
ja kunigus, rusina vaikus mo
kyklose. Bet jiems dar negana 
to. Negana kad jau beveik 900,- 
000, Lietuviu yra isztremti in 
Sibirą; negana, kad jau mies
tuose mažai kur iszgirsi Lietu- 
viszkai sznekant, bet kaip tik 
sziu metu Sausio menesyje jie 
sugalvojo ir visiszkai surusin
ti dar sziek-tiek Lietuviszkose 
pavydalose iszsilikusi savival- 
dybini administracijos prieta- 
sa.

Kaip jau mes visi žinome,

TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos ka
reiviai ima atsikirsti Komunistams, nors jie 
dar negali prieiti prie Taejon miesto, isz 
kurio jie buvo iszstumti. Jie atsiėmė du 
miestus nuo Komunistu: Yongdok ir Yechon.

Daugiau Amerikiecziu kareiviu pribuvo 
savo broliams in pagelba ir dabar Ameri
kos karo sztabas rengiasi atsikirsti priesz 
Komunistus. Viena Amerikos armijos di
vizija, kurios didesne dali sudaro Negrai už
sipuolė ant Komunistu prie Yechon mies
to ir ta miesto nuo tu Komunistu atėmė.

Kai Amerikiecziai buvo priversti pasi
traukti isz Taejon miesto, jie insikase kal
nuose ir ežia dabar pasirūpina tvirtoves kad 
tuos Komunistus ne tik atmuszti, bet isz

KOMUNISTAI
BERLYNE

Kai ta moteriszke buvo jau 
kelis szimtus doleriu prakiszus 
ant tokio gydinimo, ji jau nete-Į 
ko vilties ir nuėjo pas tikra 
daktara, kuris jai paaiszkino 
kad jai reikia visai maža ope
racija, kuri nekasztuos dau
giau kaip dvideszimts doleriu, 
ir kad visos tos piles, liekarstos 
nieko nereiszke. Tas palszyvas 
daktaras buvo suimtas ir pri
žadėjo liautis tokiu suktybių,; 
bet dabar jis vėl savo bizni va
ro.

Mes daug daugiau galėtume
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szita labai graži ir labai 
sena bažnyczia buvo Komu
nistu sugriauta Berlyne, prie 
Alexander Platz vietos.

Bažnyczia iszliko per vi
sus tuos bombardavimus per 
Antra Pasaulini Kara, ir da
bar buvo Komunistu nu
griauta.

Komunistu inžinieriai ta 
bažnyczia pasmerkė, sakyda
mi kad ji sudaro visiems pa
voju, nes jos pamatai buvo 
iszjudinti ir apgriauti per ta 
kara, bet kiti inžinieriai tei
gė ir sake kad jos pamatai

geri. Komunistai nieko ne
paišindami, padėjo po baž- 
nyczios pamatais daug dina
mito ir sugriovė. Komunistu 
poli ei j antai net seiles rijo va
rydami žmones isz tas’vietos 
kai bažnyczia buvo griauna
ma. '

Visi Protestonai labai 
prieszinosi ir kreipiesi in 
augszcziausia Komunistu 
valdžia, bet nieko isz to ne
buvo; j u sena, graži ir gar
binga bažnyczia buvo su
griauta.

□ o □

BERLYNAS, VOK. — Dau- 
giau negu tūkstantis Komunis
tu buvo suimta ir suaresztuota 
vakarinėje Berlyno pusėj e už 
tai kad jie savo Komunistiszka 
propaganda vare ir dalino Ko- 
munistiszkus plakatus, kai 
jiems buvo insakmiai uždraus-; 
ta.

Vokietijos policija sako kad 
penkis szimtai Komunistu bu
vo suaresztuota Amerikos da
lyje, pustreczio szimto Anglijos 
dalyje ir szimtas devynios de
szimts du Prancūzijos dalyje.

Tu Komunistu rasztai, kny
gos ir plakatai buvo paimti ir 
sunaikinti. Policija ta nakti pa
leido dauguma tu Komunistu, 
bet turėjo pasiszaukti daugiau 
policijantu, kad tuos Komunis
tus apgintu ir apsaugotu nuo 
inirszusiu Vokiecziu, kurie no
rėjo visus tuos Komunistus pa
karti.

Nepriklausoma Lietuva buvo czįa an( jy py|tjS jSZ nailjo. 
gražiai ir praktiszkai suskirs
tyta in apskriežius; apskrieziai Amerikos Karo Sztabas Korėjoje, dabar 
?ahXrX";S5inrSsSun" ne tiek rengiasi pultis, kiek stengiasi insi- 
jas; ir seniūnijos in kaimus. Iki kasti ir apsiginti, kol daugiau ginklu ir kareiviu 
pat sziu metu Sausio menesio .. 
Bolszevikai Lietuvoje buvo pa- priDUS. 
like ta tvarka ir ta padalinima.! 
Tai isz pavirsziaus žiūrint, vi
sa tai suteikė visam savivaldy- VCZaiUl 
biniam ir administraciniam pa-. •r nAię it skirstymui Lietuviszka atspal-II<MO 11 
vi.

Kaip tik priesz pora mene
siu Burliokai sugalvojo, kad 
jau Lietuvon privežė pakanka
mai Maskolių in iszvežtu Lietu
viu vietas ir todėl nutarė “per
tvarkyti” Lietuvos padalinima 
in administracinius vienetus 
grynai pagal Maskvos “Tvar- 
ka.” jie sudraskė taip jaugia. p0|(|as Trecziasis sugryžo fa savo kraszta 
žiai ir patogiai sudaryta pada- v i i • i f
linima ir invede visokias Ru-11* UZClTiC S3VO K3I311SZK3 SOStO pO uCSZimtb 
siszkas “obaistis,”‘‘rajortus,”metu tremtyje. Per du metu Belgijos ta- 
“dervnias, ” visai nesiskaity- t . . v • . ....
darni su geografiniais reikalą- ryba ir visi žmones ginezinosi ir pesziesi

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Amerikos kareiviai ir ginklai yra 
kuo greieziausiai su didžiais eropla- 
didesniais laivais. Bet turime atsi

minti kad isz Amerikos in Korėja yra bai
siai ilga kelione; apie 8,000 myliu.

KARALIUS SUGRYŽO

GENEVA. — Belgijos karalius Leo-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
ilgo padaryta, nes dabar biznie
riai ir žydeliai ima viską pa- 
szieliszkai pabrangai! Naujas Lietuviu Transportas Palare'as Korei“ic

Nors mes dabar kariaujame 
Rytuose, bet iki sziol mes dar 
nežinome ar tie krasztai, už ku
riuos mes kariaujame • stos 
mums in talka ir ar jie gali su
silyginti su Rusijos vergiszkais 
krasztais. Galimas daigtas kad 
ir po szito karo mums reikes 
tuose krasztuose palaikyti 
daug savo kariuomenes.

Visiems taksos gal bus padi
dintos ateinancziais metais.

Dabar viskas jau vėl ima dar 
labiau brangti, nes visi skubi- 
naši visko prisipirkti pirm ne
gu valdžia ims nuskirti kiek 
galima pirktis.

Laikrasztinin'kai, kurie Ko
rėjos kraszta labai gerai žino 
dabar Vaszingtono didžiūnu 
klausia: Kodėl tas vienas slė
nis per kuri Korėjos Komunis
tai dabar marszuoja, nebuvo 
isz pat pradžios apginkluotas 
ir prirengtas nuo Komunistu 
apsiginti? Jie sako kad tik ma
ža saujale kareiviu ir apie dvi- 
deszimts kariszku eroplanu bu
tu galeje ta slėni užkirsti in 
Komunistus neinsileisti in Pie
tine Korėja.

Merginos ir moterėles dabar 
skubinasi prisipirkti daug pan- 
cziaku, nes jos mislina kad vėl. 
bus beda ju pirktis jeigu karas 
iszkils, bet fabrikantai užtikri
na kad ju bus visoms gana.

Daug žmonių dabar perkasi 
naujus guminius tajerius savo 
automobiliams, nes jie bijosi 
kad paskui nebus galima gauti. 
Bet valdžia sako kad tu gumi
niu automobiliams tajeriu bus 
visiems gana, nes dabar val
džia atidaro kelis naujus ir di
delius fabrikus kurie ta guma 
gamins.

Valdžia jau yra pasirūpinus 
gana popieros del tu “Ration 
Coupons,” del tu knygucziu, 
kurias mes per ana kara var- 
tuojome pirktis daug daigiu.

Biznieriai sako kad žmones 
dabar skubinasi prisipirkti 
cukraus, kavos, cigaretu ir 
moteriszku “nylon” panezia- 
ku.

Karo Sztabas dabar praszo^ 
dvideszimts tukstaneziu jaunu 
vyruku del vaisko, bet galima 
būti tikri kad už keliu dienu 
tas Karo Sztabas 
viso szimto tukstaneziu tokiu 
vyruku.

BOSTON, MASS. — Subato-1 
je, Liepos (July) 22 diena, lai
vu “S.S. General Hersey” in! 
Bostoną atvyko szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Buntinaite: Aldona, New: 
York City, N. Y. — Bunteniene: 
Trude, New Yoifk City, N. Y.— 
Buntinas: Ramūnas, Martynas,; 
Gervydas, New York, N. Y. —- 
Ciuoderis: Stefanija, Neringa,; 
Chicago,‘III. — Galvydi®-: Jur
gis, Chicago, Ill. — Hagentor-i 
nas: Aleksandras, Ludmila, 
Brooklyn, N. Y. — Jovaisza: 
Vaclovas, Elzbieta, Detroit, 
Mich. — Geležunas: Julijona, 
Czeslovas, Vladas, Omaha, Ne
braska. — Grybaite: Stefanija, 
Youngstown, Ohio. — Guzevs, 
kis: Olga, Chicago, Ill. — Kau
nas: Juozas, Philadelphia, Pa. 

į—■ Grebliauskiene: Veronika, 
į Galion, Ohio.' —Maczaitiisr. Tek- 
! le, Jurgis, Chicago, Ill. — Mi
chaelis: Otto, Ona, Biruta, Leo
nora, Watertown, Conn. —Moc- 
kaityte: Ingrida, Chicago, Ill.

— Maczulskis: Aleksandras, 
Madison, Wis/— Rakauskas: 
Henrikas, Chicago, UI. — Re- 
vinskiene: Jadvyga, Brooklyn, 
N. Y. — Rozenbergas: Aleksas, 
Elena, Brooklyn, N. Y. —- Sa- 
teika: Bronius, Chicago,.! 11. — 
Stukas, Albinas, Brooklyn, N. 
Y. — Tamoszaitis: Jonas, Chi
cago, Ill. — Tamosziunas: Mal
vina, Vladas, Chicago, Ill. — 
Velminskas: Bronius, Roches
ter, N. Y. — Velszys: Emilija, 
Juozas, Bridgewater, Mass. — 
Vizgirda: Albinas, Rochester, 
N. Y. — Žiedas: Alfonsas, De
troit, Mich.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

Kai atvažiuos visi tremtiniai 
tada pailsėsime. O dabar reikia 
da jiems pagelbeti, nes 5,000 
turi atvažiuoti, kiti, ligoniai ir 
paliegėliai, laukia Justi para
mos. Pasiusk jiems auka sziuo 
adresu: United Lithuanian Re
lief Fund of America, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Major Generolas Frank A. 
Keating užėmė Brigados Ge
nerolo William Roberts vie
ta, kaipo Amerikos patarė
jas Korėjoje.

Jis jau buvo iszvažiaves in 
Korėja, kai Komunistai pra
dėjo kara tame kraszte.

KATALOGAS

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 Pustyniu, Peleniute iri 
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
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 

■puslapiu. 20c.
No. 133 Dvi istorijos 

Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 

. Razbaininka. 43 puslapiu. 15c,
No. 138, Keturios istorijos: 

Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

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

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža kafiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
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 Penkios istorijos
apie Ranka apveizdos, Nedae- ka musu Iszganytojaus Jezuso 
jusia žudinsta, Paskutine vale; Kristuso, peraszyta isz gro- 
motinos,.Pakutninkas, Ar pa-; matos rastos grabe musu iszga- 
szaukt tęva zokoninka Berną- nytojaus Jeruzolime. 10c. 
dina. 61 puslapiu. 15c.

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

Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

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

No.
Duktė 
tuvos.

apie 
apie 
15c 

apie

Gei'b UBALF” Direk- Administracijos Iszlaidos:
i Tarnautoju iszlaidos 

.......................$ 2,530.98
Telefonas ir telegramos

pareikalaus toriu Tarybos Nariams
Trrlrm v x v *

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

szito Katalogo.

Nauju automobiliu pardavė
jai dabar negali gauti gana 
nauju automobiliu. Tiek daug 
žmonių dabar skubinasi sau 
nauja automobiliu nusipirkti 
pirm negu karas isz tikro pra
sidės.

Armija nenori suaugusiu ar 
senesniu vyru. Dvideszimts 
szesziu metu amžiaus vyrukas ■ 
yra skaitomas jau su seniais.

Ir “BALF” Skyrių 
Valdyboms

Skripko- 
ponu, 78

istorijos

120.92
179.99

Musu armija yra silpna, lai-’ 
vynas nėra pasirengęs karui, i 
Mes turime tas sprogstanezias' 
atomines 'bombas, bet musu po
litikieriai bijosi tas bombas pa- 
vartuoti.

Re: 1950m., 2-jo Ket- 
virezio: Balandžio, Ge
gužio Ir Birželio men., 

Apyskaita

Pennsylvanijos miszku ir 
ežeru Apsaugos Sekretorius, 
M. F. Draemel pranesza kad 
pastaraisiais metais Pennsyl
vanijos miszkuose buvo daug 
mažiau gaisru. Pernai iszdege 
tik 32,722 hektarai miszku, 
juos užgesinti kasztavo $84,257 
ir iszkados buvo padaryta už 
$95,894.

PAJAMOS:
Balansas 1950 m.,

Balandžio 1 d., 
Balansas gėrybėmis

$ 7,042.73
12,906.38

Karo Sztabas reikalauja ke
lis bilijonus doleriu daugiau, ir 
reikalaus dar daugiau del karo 
Korėjoje.

Viso, $20,549.11

Tankiausiai uždega miszkus, 
ne kokie nevidonai ar niekszai, 
bet paprasti žmones, kurie vi
sai netyczia palieka deganti ci- 
gareta, ar neužgesina ugnele, 
kuria jie buvo užsikurine.

Ne už ilgo valdžia bus pri
versta suvaržyti daug daigtu, 
kai butu galima daugiau tavo- 
ro paskirti del kariszku ginklu.

Plienas bus pirmiausiai su
varžytas ir daug jo bus paskir
ta del kariszku ginklu.

Kai tik plienas bus paskirtas 
karisizkiems ginklams, tai au
tomobiliu fabrikai negales tiek 
daug nauju automobiliu paga
minti. Tada antru ranku auto
mobiliai greitai pabrangs, nes 
bus sunku gauti naujas auto
mobilius.

Valdžia suvaržys pirkimus 
ant iszmokejimo, kad žmones 
per daug visko nesipirktu, kai 
jie gana pinigu neturi.

Net ir nauju namu statymas 
bus sumažintas ir suvaržytas, 
kad tie darbininkai eitu in ka- 
riszkus darbus.

Valdžia dar nieko nesako 
apie nustatyma kasztu už mais
tą ir už visokius daigtus, bet 
jau matyti kad taip bus ne už

Beveik visi kaltina Amerikos 
Sekretorių, Dean Achesona, už 
visa ta kara Korėjoje. Jie sako 
kad daug atstovu ir laikraszti- 
ninku ji buvo perspeje keli me
tai atgal apie pavoju Korėjoje, 
bet Achesonas nei vieno ju ne
klausė ir nepaisė.

CARE Dividentu . 
Gerybių gauta 
Isz Valdžios mais

to gauta 
xAuku gauta 
Transportacijai 
Nariu mokeseziu 
Namo nuoma 
Gražinta važtapini

gių

314,773.50
6,774.00

Paszto iszlaidos.........
Profesiniai patarna

vimai .................
Rasztines reikmenys 

i Kelionių iszlaidos ....
i Kuras........................
Elektra ir gazas ....
Spausdiniai ...........
Smulkus patarna

vimai .................
Namo mokeseziai 

miestui ..... ..........
; Namo iszlaikymas ....

Paveikslai..................
Maszinu taisymas ....
Apdrauda.................
Vajus, veiklos plėti

mas, garsiu.

Viso...................... $ 4,265.82
Viso iszmokejimu 1950m. Ba- 

' landžio, Gegužio ir Birželio 
$ 36,036.10

Gerybių atrankos ir

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

60.00
85.57

163.19
144.14
45.62

112.12

9.00

111.79
44.91
10.00
19.50

111.12

516.97

. 6,103.55
6,721.02
3,635.77

342.00 men., 
. , 309.54

516.23' inpakavimo medžiaga 3,915.13 
. 516.23

Apsaugos Sekretorius John- 
sonas stengiesi sutaupinti pini- į 
gu ir negamino ginklu, kai vi- i 
si ji perspėjo ir sako kad mums 
pavojus gresia. Dabar jis vie
nas kaltas kad musu kareiviai 
Korėjoje neturi gana tinkamu 
ginklu.

$39,175.61
Viso,.... $59,724.72

ISZMOKEJIMAI:
(A) Tiesioginei Paszelpai:
Lietuviams Vokietijoje,

$12,115.80
Lietuviams Prancūzijoje

9,895.00
Lietuviams Austrijoje

j Lietuviams Anglijoje
4,764.35|

Viso................. $ 39,951.23
Balansas 1950 m.,

Birželio 30 d., gėrybė
mis ........................ $ 9,000.00
Grynais pinigais ... 10,773.49

Viso.................... $ 19,773.49
A. S. Trecziokas, 
“BALF” Iždininkas.

Petras Minkunas,
“BALF” Reikalu

Vedėjas.
1950 m., Liepos 10 d.

Pypkes DiimsiLietuviams

Kaip Kriauszes Kreczia;

1,275.00

876.00,
i Naszlaicziams Amerikoje

60.00!
$28,986.15 -

* Brazilijoje randasi 14,000 
visokio kaino peteliszkiu.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 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. 111 Sziupinis (3 dalis), 
•talpinasi sekanti skaitymai: 
11a 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.

172 Dvi istorijos apie 
Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
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. 176Uj 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 
10c.

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-

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

No. 200 Eustakijuszas. Isto-
No. 145 Trys istorijos apie rija isz pirmutiniu amžių krik- 

Velniszkas malūnas, Kaip stu- szczionybes. 128 puslapiu. 35c.
No. 201 Istorija apie Amži-

Viso,
Teisme

dentas lojo o maluninkas pabė
go, i
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
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
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.
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori-1 Money-Orderi, o jeigu norite 
ju apie Po laikui, Onytės lai- pinigais siusti, tai reikia užrė
mė, Per neatsarguma in balta gistruoti laiszka su pinigais, 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- K?’’ Nepamirszkite dadetį 10^ 
pats Jėzus ir miszke medžiai, ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini-

Stebuklinga puodą, Daine- na Žydą. Jo kelione po svietą
15c ir liudymas, apie Jezu Kristų,
istorijos apie 
Stebuklas ku-j 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

20c.

Kitokios Knygos

knygut 
iszmokejimo 
25c.
knygute

apie
Nuo-

apie

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu
draugystėms, del kasteria us 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10o

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

SAPNORIUSTeisėjas — Tvirtini, kad 
tavo pati mete puodą in gal
va?

Vyras — Taip, tamsta tei- 
seji!

Teisėjas — Bet, ant tavo 
galvos nėra jokiu sužeidimo 
pedsakiu!

Vyras — Nu taip, ant ma
no galvos nėra, bet yra ant 
puodo!

Kaip Užsisakyti Knygas:(B) Imigracijai - Inkurdinimui: 
.810.00 
713.50 
193.73 
39.30 

215.46

Kaip kriauszes kreczia viesulą Atstovo atlyginimas $
sziaurine, Kelionių iszlaidos

Kaip krinta varpos pakirstu Užlaidos uoste . . .
rugiu ; Spausdiniai ....

Taip mus Baltruką parmetė Ūkininku keliones . 
degtine

Ir buvo laimingiausias tarp 
žmonių.

Didžturcziai! Kam jus brangu 
vyną gėrėt, 

Be reikalo krūvas tik aukso 
beret, 

Iszgerkite degtines kuo 
prastesnes:

Smagumas bus tas pats, bet 
daug pigesnis.

i Administr., iszlaidos 
Europoje.......

’ Pagelba atvykusioms
! Iszlaidos geležinkelio 

stotyje ..

Viso

150.00
10.72

5.59

$ 2,138.30

(C) Sandelio Iszlaidos: 
Darbininku algos . . $ 
G e ryb i u pr ista tymas

Viso...................... $

450.00 
195.83'

“ N O V E N A 1 ’ 
Stebuklingo Medaliko

* Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po
pieros virszeliuose. :: ::

Tiktai,. . . $1.00 
Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:

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

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti trR 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express

Žvake, Del pirsztiniu, Apie į 
mirimą, saule, menesi, žvaigž- į gai, o ir visi laiszkai visada til
dės ir kitus dangiszkus kimus, j ri būti siusti vien tik ant szio 
Meszla-vežis, Grapas apie Eg-į adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
Puiki pasiskaitymui knygute. Mahanoy City, Pa., - JĮ. S. A.
Ii, Arži uolas ir Uosis, Budyne,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žmogus Ir Mirtis
^MOGUS eina lauku, ir žiuri 

pagal taka sėdi Mirtis!
— Kur eini, Dievo žmogau?
— In dirva; pietus darbi

ninkams neszu.
Luterk, sako Mirtis. Asz del 

tavo gyvybes ežia esu. Atėjo 
eile tau Vieszpacziui Dievui 
pristatyti. j

—, Ka-gi, jei eile, tai tebu-į 
na ir taip Likimuose atsispirs! L 
Vienok kelias musu ilgas, imk j 
ir papietauk!

Susėdo. Žmogus padėjo to-' 
rielius, iszriszo duonos, pripy-' 
le barszcziu. Pasrėbė barszcziu 
stvėrėsi mėsos ir viską iki tru
pinio suvalgė.

Žmogus atsistojo, apsidairė 
in visas puses, puolė ant keliu 
ir karsztai pasimeldęs Dievui 
tarė:

— Gali dabar mane mariu-1 
ti, jei eile atėjo. Pasiruoszes; 
esu iszduoti Aukszcziausiam 
visu darbu apyskaita. Vis tik 
manau, kad per anksti esu pa- 
szauktas mirti! Augu in pa- 
czias geriausias žmogaus pajie- 
gas ir gyvenimas man taip pa
tinka.

Mirtis smagiai nusijuokė in 
sugniaužta kumszti, ir sako:

Senai asz maeziau tokius pie
tus, kokiais tu mane vaiszinai. 
Sztai tau penkiasdeszimts me
tu -liuosybes, eik ir gyvenk! 
Praeis penkiasdeszimts metu, 
asz vėl ateisiu ir tave paimsiu!

— Acziu tau, bekraja esybe!
Ir nuėjo žmogų pas savo szei- 

mininka. Saule szvieczia, szyp- 
so staeziai veidan, paukszteliai 
cziulba-giesta, gėlės žydi ir su
pas. Žmogui da linksmiau, da 
gražiau visa iszrodo.

— .Girdi, szeimininke, asz 
noriu tavo dukterį vesti.

— Vesk, jei ji tekes!

Apsivedė. Nuo tos dienos 
ūke da spareziau eme kilti. 
Svirnuose aruodai braszkejo; 
nuo gerybių, staniose žvengė. 
Visame matėsi Dievo palaima. 
Pagyveno taip metus-dvejus,— j 
seniai mirė. Liko jis ir jauna 
pati. Susilaukė vaiku, kurie! 
augo, brendo, vede ir tekėjo.

— Na, gyvenk, jei mirti ne
nori! Bet žiūrėk, dabar jau 
greit neateisiu!

Atsisveikino ir isznyko.

Ir vėl gyveno. Iszmire vai
kai, vede ir tekejo anūkai, o jis ! 
vis gyvena ir gyvena. Paseno, i 
iszdžiuvo, kai žagaras. Eina 
tai vejas lanksto, rankos dre
ba, akys aszarom nueje, ausys 
užkurtę. Žmones, nea patys ar- 
tymiausi pradėjo nekęsti ir do- 
detis,

— Vieszpatie, valdove ma
no! Už ka amžinu gyvenimu 
mane užkeikei? Sunku man ne
mirtingam! Visikam skiri eile, 
paimk ir mane, kaip iszvargusi 
ir prilenkta prie žemes.

— Matai, kalbėjo Dievas 
in Mirti, visa, laika szis nera
mus tvarinys sieke prie nemir
tingumo. Ir pasiekė jo. Vie
nok, kaip atsibodo jo. Sunku 
man su žmonėmis, nes patys 
nežino, ko nori! Eik ir iszpil- 
dyk savo priederme.

Atėjo Mirtis pas žmogų, o 
szis jau ir verkti nebeįstengia. 
Tik kvenksziczia kaž-ka po no- 
sia. Pajuto jis Mirti, kaip Tik
ra motina apsidžiaugė.’

— Mirtie mano! Kam tu 
mane apleidai ? Kaip saules; 
tavęs pasiilgau! Nuimk nuo 
manės Dievo 'bausme!

Ir žmogus atidavė Dievui 
duszia.

— GALAS —

O, jus monkutes,
Isz Gren Rapidso, 

Ar ne bus del jus invales, 
Bumautie naktimi po 

užkaborius, 
Ir ne juodyti žmonis ne 

kaltus!
Asz žinia apie jus jau

Susilaukė Senatvėje

DORAS JURGIS
MAGDUTE, Magdute, mel

džiu tavęs neverk nes szir- 
dis man plyszta matant tavo 
gailesti. O, kaip-gį sunku man, ’ 
kaip slegia man krutinę tos ta- į 
vo aszaros, kaip varsto jos man , 
szirdi! O Dieve mano! Kodęl 

į nepražuvau būdamas atskirtu, 
nuo tavęs, kada tarnavau ka-Į i • 1riuomeneje, niekas dabar pri-j 
verezia mane prie pametimo 
tavęs. O brangiausioji neverk, 
juk gal ne ant ilgo atsiskirsime 
gal Dievas daleis vela susieiti.

— Laime mano pasibaigė, 
tarė pro verksnius jau Magdu
te.

atsiliepe vėl in raudojanezia be 
balso motere:

— Magdute, ar esi prie ma
nes ?

— Taip, mano duszele, es
mių piJie tavęs ir busiu!

— O, brangiausoji, man 
ežia ant žemes kaip lengva ir 
smagu! Baisios mano kanezios 
pasibaigė. Jausdamas kad tu
riu tave mylimoji palikti, gai
lestis kaip baisus erelio nagai 
drasko man duszia, dabar jau 
nejaueziu skausmu, jaueziuosiu 
sveikas. Pasveikino mane 
“Sveika Marija,.’’ Ji jus ima in 
savo apgloba. Ji jus neapleis.

dino Giraucką ir tarė:
— Ne esmių juk taip piktu 

ir norecziau gelbėt bet,....
— Liaukis tu su tuo savo 

“bet” atkirto iszmintingai 
gaspadine. Ir be to viskas liks, 
mirsi ir nieko su savim nesine- 

j szi, vien tai ka naszlaicziam 
duosi. Nenu vargsi maitinda
mas sieratele, o kada reikes 
stot priesz Sudžia, Tasai pa
klaus ka gero padarei, ten ne 
iszsiteisinsi kad turėjai mokėt 
dideles duokles ant uredninku 
ir ant visokiu valdžios reikalu. 
Gėdinkis tokios nedorybes.

— Ne, negali but taip nedo
ru idant daleist sieratai mirti, 
kolei esmių gyva tai tos nelai
mingos moterisskes neapleisiu!

Vyras neturėdamas ka sa
kyt, nuleidęs uosi atsitraukė, o 
gera Girauckiene atsiliepe in

motinos. Asz apie tave visados 
atminsiu, ypacz valandoje ka
da varpai atsilieps -szaukiant 
dorus žmones prie maldos. Ta
da melsiesiu už tave, nes toje 
valandoje drauge su, amžina 
atilsi duok jo dusziai Vieszpa
tie, nabaszninku tavo teveliu 
aukavome tave apglobai Moti
nos Dievo, o jis priesz valanda 
savo mirties taip sudavadijo ir 
todėl ta paskutini jo praszyima 
idant tave, sūneli, dorai iszau- 
gineziau pildžiau kiek galėjau 
taigi ir tu to nemirszdamas rū
pinkis idant mano rupeseziai 
nenueitu už niek. *

— Nereikalauji motin, at- 
boti, prižadu tau ir Dievui kad 
nesiduosiu niekam saves isz- 
vest isz doros kelio. Nesziosiu 
savo duszioje viską ta kuomi 
mane apdovanojai, dekavoda-

Penkiasdeszimts metu kaip! 
matai praėjo, ir Mirtis vėl prie! 
jo:

— Na, rengki, laikas tau 
mirti!

Iszsigando žmogus, sudrėbė
jo ir pravirko, tarsi kūdikis:

— O Mirtie, mano Mirtie! 
Kaip gerai gyventi! Visko pas 
mane pilna: turtu ir laimes ir 
geru žmonių pagarbos netrūks
ta! Palauk! Nemarink ma
nės, ... pasigailėk!

— O gal marinti!
Ir juokais pasileido nelaboj i 

Mirtis, kvenkszczia aki pri
merkdama.

—• Palauk,.. .pasigailėk!

Ponai George T. Harmon, I 
isz Wichita, Kansas, susilau
kė sūnelio senatvėje. Jis yra Į 
szeszios deszimts vieno meto, 
o jo žmona yra penkios de
szimts devynių metu am
žiaus. Žmona sako kad ji yra 
tokia sveika ir kad ji galėjo 
dar susilaukti sūnelio už tai 
kad ji daug medaus valgo. Ji 
ir savo sūneli dabar maitina 
su medumi.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKI!!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

a- __
Knygos Djd. 3%x5% col.

TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

aplaikiau, 
Ir apie jusu nedorumu jau 

surinkau, 
Bet del paguodones, 

Del jusu tėvu, 
Da susilaikysiu, 

O kaip da daugiau dagirsiu, 
Tada nedovanosiu, 

Be pageliuos perkūno, 
Szonus gerai koeziosiu, 

Be susimylejimo duosiu!
* * *

• Ne viena bobele rodos, 
Kaip Szventa Iszpažinti 

atlieka, 
Tai rodos visas griekas ‘ 

spavednyczioja palieka. 
Bet tai vis prieszingai 

einasi, 
Suvis kitaip dedasi, 

Nesenei vieną bobelka, 
Isz bažnyczios po iszpažintai 

parėjo, 
Ir vos in savo nameli 

inejo, 
Norėjo iszsigert gužutes, 

Bet nerado bonkutes, 
Moterėlė net pasiuto, 

Ir t no jaus užklupo ant 
savo vyro.

Pradėjo keikt visaip, 
Gal jos vyras gerai žinojo, 

Nes buteluką in laika 
pakavojo, 

Kad moterele parėjus 
susilaikytu, 

Ir pasigėrus jokiu vaidu 
nedarytu.

* * *
Nekurios Dypukes, 

Nebūkite beždžioilkos, 
Jeigu in Amerika 

pribunate, 
Tai ir biski susivaidykite, 
Sztai vienam mieste kėlės 

tokes užtikau, 
Tai jau su koezelu muszti 

norėjau. 
Autobiliais nesi valkiokite, 

Bukite namieje, 
Malsziai užsilaikykite, 
Ir juoku nedarykite.

Pažinau viena bobele, 
Iszpusta kaip burbulas.

Kad toji storule prisižiūrėtu 
ant kitu, 

Moterėliu doru,
Kaip savo dukreles augina, 

Ir jeies nuo pikto gina.
Daugiau nieko nesakysiu, 
Netrukus vėl atsilankysiu, 

O su koezelu gerai 
aptaisysiu.

- — Ne musu rankoje ji, ne 
ka darysime kad pameta ji mus 
vela.

Taip kalbėjo jaunas vyras 
gulėdamas ant patalo. Jo isz- 
vaizda liudijo kad buvo tai li
gonis kuris rengiasi in kelionei 
vedanezia in amžinasti.

Veidas suvytęs, isžblyszkes,! 
akys indube, apdumtos, lupos 
iszbalusios, rankos iszdžiuvia, 
balsas silpnas. O buvo tai kita
dos jaunas, drūtas, sveikas vy
ras. Szale lovos stovinti .jauna 
moteriszke, kuria ligonis rami
no, buvo tai gera jo pati Mag
dalena, kuri laike ant ranku 
maža sūneli Pranuką. Vaikas 
nežinojo ka reiszkia motinos 
verksmas, bet matydamas ver- 
kianezia motina, pradėjo taip
gi verkt kad motina turėjo 
liautis verkus.

— Vaikeli mielas, kalbėjo 
ji, neprajauti tu nelaimes. Sma
giau man butu mirt, negu ma
tyt ta nelaime isz kurios gal 
jau tik vienas Dievas mus gel
bės.

— Jeigu nori būti sveiku, 
nesirupyk nei liudek, ba prie 
sveikatos geros reike szirdies 
linksmos. 4

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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Saule Publish i ng Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

te- 
gi-

— Jis neapleis jusu, liku
siu naszlaicziais, nusiramink, 
paeziut, lengviau man bus mir
ti. Jai tokis Dievo noras tebūna 

i Jo szventa valia, kalbėjo silpnu 
! balsu ligonis. Bet tais savo žo
džiais da skaudžiau žeide szir
di mylinczios motyres kuri siel
vartaudama puolė ant keliu 
priesz lova ir pakele akis ir 
szirdi danguosna idant melst 
Dievo susimylejimo.

— Telaimina jis judu, 
laiko savo globoje, isztare

I liai atsidusęs ligonis.
Tame davėsi girdėt atitolin

tas balsas varpo, ligonis pasi
judino ir pažiurėjo gailingai in 
motere ir sūneli, o drebaneziu, 
mirsztancziu balsu prabilo:

— Magdute, ar girdi var
pa gaudžiant? Asz girdžiu ji 
paskutiniu kartu! Pagelbėk 
man sukalbėt “Aniuolas Die
vo,” sukalbėkime drauge.

' Moteriszke isztiese rankąs 
prie ligonio, lyg norėdama ne-, 

j daleist jam kalbėt žodžio 1 ‘ pa
skatinu kartu,” Iv v trokszda- 

i ma nuvaryt szalin nuo mylimo 
vyro ta giltine kuri jau užleido 
ant jo veido savo szeszeli, bet 
akyse mirsztanczio matydama 
meldimą pradėjo drebaneziu 
sujudintu balsu kalbėt, malda. 
Dakalbejus žodžius: “Szventa 
Marija Motina Dievo melskis 
už mus griesznus dabar ir va
landoje mirties musu!” Greitai 
nutilo.

Skausmai suspaudė jos szir
di, graudumas ir aszaros su- 
sprangino baisa ir žodžio išz- 
tart jau negalėjo, bet jos jausli 
duszia kalbėjo ir jaute drauge 
su mirsztanczio duszio. Iszki- 
minga tyla apsivieszpatavo 
grinezelėje. Ligonis primerkęs
akis gulėjo ramiai, po valandai |

Pavedu jai tave brangi ir kū
dikėli, aukauk ji Marijai Pa
nai.

Magdalena laikanti sūneli 
ant ranku pakylėjo ji priesz 
abroza Motinos iszganytojaus, 
o mirsztantis kalbėjo, prita- 

! riant jam Magdalenai:
— “Szvencziausioji Dievo 

Motina, Tu kentėjai matydama 
savo Sunu mirsztanti ant Kry
žiaus, Tu jauti musu kanezias, 
priimk musu kūdikėli in savp 
apgloba, turėk ji ir jo motina 
savo Apveizdoje. Tu mus neap
leisk, Tu mus ramink, Tu mu
mis valdyk, Tu už mus užtark 
ir in amžina gyvenimą vesk, o 
szvencziausioji Marija Pana, 
Amen.”

Pasilsėjus valandėlė mirsz
tantis vėl atsiliepe in verkian- 
czia motere:

— () tave Magdalena, mel
džiu valandoje mano mirimo, 
auklek Pranuką dorai idant 
pasiliktu doru žmogum ir kad 
jokia nedorybe nesutersztu mu
su ir savo varda, idant butu 
naudingu Dievui ir žmoniems.

Tuo tarpu suteme ir Magda
lena užsižiebus maža lempuke 
nesitraukė nuo lovos ligonio, 
kuris kaskart labiau silpo ir ge
so kaip iszžibejusi ži’bintaite.

Saule tekedama ant rytojaus 
jau nerado ligonio tarpe gyvų
jų.

Magdalena pasiliko su savo 
šuneliu naszlaicziais, bet pasa
kė nelaiminga Dievui, t. y. savo 
sanžiniai, kad pasiliks isztiki- 
ma mirusiam iki galui savo gy
venimo, ka prižadėjo da laike 
sudėjimo prisiegos vyrui priesz 
altorių bažnyczioje ir dabar ta 
savo prisiega atmindama pa
tvirtino.

dekavojanezia jai biedna nasz- 
le:

— Eik Magdalena ir pasil
sėk, o paskui ateisi man pagel
bėt triūse.

Laikas tekejo, praeitinejo 
dienos, sanvaites, menęsiai ir 
metai. Naszle Magdalena vįs 
gyveno pas Girauckus, tarnau
dama jiems, kaipo tarnaite, o 
Pranukas paaugės taipgi jau 
atsimokėjo už maitinima, va
sara ganydamas galvijus, o žie
ma lanke mokykla kur dare 
žingsnius moksle, būdamas do
ru ir neisztvirkintu vaiku, kuo
mi suteikinėjo džiaugsma do
rai motinai.

Girauckas suvis kitokiu pa
stojas, jau niekad neprikiszine- 
jo kad turi dykai maitint sve
timus vaikus. Pranukas baigės 
mokykla per nekoki laika dir
bo kaipo bernas pas savo duon- 
davi, bet patarpes pagal moti
nos noro, nuėjo mokintis daily- 
dystes, koki tai amata turejas 
jo mirusis tėvas.

Netrukus geras sūnūs pa- 
liuosavo motina nuo sunkiu 
darbu kadangi pasamdė jai na
meli ir isz savo uždarbio su ja 
gyveno. Magdalena buvo lai
minga ir kitokios laimes jau 
netroszko.

Vienok laime žmoniems daž
nai mainosi. Pranas' likos pa- 
szauktas in kariuomene ir pa
imtas jai, nors tik ji viena te
turėjo. Motinos szirdis dabar 
tikrai labai daug kentėjo, bet 
buvo ji moteriszke galinti vis
ką nukenst. •

— Sunau, visados buk tei
singu ir privalumus pildyk, vi
sados turėk Dieva savo szirdy-

Ilga laika naszle Magdalena 
su savo šuneliu gyveno namuo
se Girauoko, kuris labai malo
nus buvo naszlaicziam. Mote
riszke atsimokėdavo labai gau
siai dirbdama namuose ir lau
kuose nekarta už du, bet su lai
ku Girauckas pradėjo niurnėt 
kad svetimu vaiku nenoi'i mai- 
tyt, kad jam sunkus gyvenimas 
ir be to, kadangi dirva menka 
pelną duoda, o mokestys dide
les, reikia ant visko mokėt di
deles duokles, kaltindamas už 
tai valdžia, pasakė naszliai jog 
laikyt 
niekas 
vargs.

jos pas save negali nes 
ji negelbes, kada pa

— Dėdulė, melde isztiesus 
link jo rankas, meldžiu jusu 
vardan Kristaus neapleiskite 
manes nelaimingos! Tarnausiu 
jum kaip geriausia slūgine, 
dirbsiu kiek tik mano pajiegos 
tęsęs, pusiau nedavalgysiu kac. 
tik biedna sieratele isz vargo 
neturėtu mirt. O szvenczi an šio
ji Motina Dievo, Tu susimylėk!

Sielvartas moteriszkes suju-

mas kasdien Szvencziausiai 
Marijai Panai už Jos mylistas 
ir melsdamas nuo Jos apglobos 
del tavęs motinėlė. Kasdien po 
sukalbėjimui ‘Aniuolas Dievo’ 
užskambinus varpam, mislimis 
skrysiu prie tavęs, praszau 
idant tose valandose mislytum 
jog asz apie tave motinėlė mis
tinu.

Prižadejima savo patvirtino 
kits kitam szirdingu pasibu- 
cziavimu, kuris po draug buvo 
atsisveikinimu.

Likusi viena mbteriszke bu
vo rami, o atėjus vakarui tuoj 
puolė ant keliu ir meldėsi.

Buvo karszta Liepos mene
sio diena. Saule jau slinko va
karu linkui o jos spinduliai 
rausvai atsimuszinejo in debe
sį dulkiu rukstaneziu ant kelio 
kuriuomi trauke minia kariuo
menes žibsojenti nuszviestais 
ginklais. Kareiviai matomai 
jau buVo nuilsę, kadangi iszvy- 
de kaima, kuriame ketino pa
silsėt, džiaugsmo apimti pradė
jo dainuoti. Netrukus atėjo in 
kaima ir sustatė in ožius szau- 
dykles sukrito ant žemes, tar
tum trokszdami atsigult ant 
jos ant amžių. Kaime turėjo pa
silikt ant kvatieru, taigi ne il
gai galėjo ilsėtis, vien reikėjo 
eit klaust kvatieru. Kareiviai 
iszkriko po kaima ir tik sargai 
liko prie ginklu.

Du kareiviai, Pranas Mede
lis ir Jokūbas Kantaviczius pa
sitikę vaikina paklausė savisz- 
kai kur galima bus gaut kva- 
tiera. Vaikezas didelėm akimi 
pažiurėjo in kareivius nusiste
bėjas kad “Maskoliai” Kietu

je, o Jis neapleis tavęs ir daleis'A iszkai kalba, bet vaikiai susi
sveikam vėl sugryžti. Taip kal
bėjo motina leisdama kariuo
menėn savo sunu kuris užtikri- 
nejo jog iszpildys jos patari
mus.

— Sunau mano brangus, 
žadėt lengva, bet iszteset ne vi
sados, niekados neprisiegauk 
pirm laiko kad padarysi tai ko 
vėliaus negali. Rodos viską ga
lima jai nutarimai padaryti bū
na tvirtais, o del piktu drau
gu neiszsižadi doros ir Dievo. 
Su žmonių piktybe sunku yra 
kovot, bet kas apsiginklavęs 
dorybe ir meile Dievo, tas ne
pasiduos kitu piktybei. Tar
naudamas vaiske turėsi tokius 
piktus draugus, kadangi 
yra visokiu, o daugiausia 
tvirkeliu ir nedoru.

Meldžiu tai tavęs, jeigu
doji mane ir nenori užmuszt, 
saugokis draugystes nedorųjų, 
draugus sau rasi ir tarpe geru 
žmonių kurie taveneves isz do
ros kelio. Atsimink priežodi 
kad “kitokius pristosi, tokiu 
pats pastosi.” Nepažysti da 
svieto pagunda, bet saugokis 
ju del meiles Dievo ir del tavo

prato jog ne visi kareiviai esą
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pirkie U. S. Bonus
Uncle Sam Says^

ten 
isz-

guo- There is nothing like assured secur- 
ity in the future to create peace and 
harmony in the home. And there is no 
better prescription for future security; 
than U. S. Savings Bonds. That’s why 
the head of every household should real-i 
ize the necessity for a safe, sure and 
automatic Savings Plan. The Opportu- 
nity for saving is yours, you can start 
todav and before you realize it you are 
on the road to peace and security. 
There are two saving plans available, 
the Payroll Savings Plan where you 
work, or, if self-employed, the Bond-a- 
Month Plan where you bank. $3 invest
ed today will grow to $4 in ten years 
time. Sign up NOW.

U.S. Treasury Department
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola SzVen

tos Onos.

“S. L. A.” PIRMO AP
SKRICZIO METINIS 

ISZVAŽIAVIMAS- 
PIKNIKAS!

VALD1SZKA
GEROVE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Musu senais skaitytojas, 
ponas Simonas Yurczikonis, 
duktė Rože ir žentas J. Miller, 
isz Detroit, Mich., motoravo in 
miestą pas pažinstamus, ir pas 
sena dranga, p. Antanu Bogda- 
naviczia ir szeimyna, ant West 
South uly., teipgi svecziavosi 
pas gimines mieste Skrentone. 
Taipgi prie tos progos atlankė 
‘ ‘Saules ”'Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti, nes ponas Yurczikonis 
skaito “Saule” per daugelis 
metu. PonagaYurczikonis kita
dos gyveno Mahanojuje, bet 
keletą metu atgal apsigyveno 
Detroite. Szirdingai acziu vi
siems už atsilankyma.

— Ketverge Szv. Pantalio- 
no. Ir ta diena 1888 metuose, a. 
a. Domininkas T. Boczkauskas 
pradėjo leisti pirma numeri 
“Saules,” yra antru seniausiu 
Lietuviszku laikraszcziu isz- 
skirent “Vienybes” kuri pra
dėjo iszeitinet 1886 mete, o a.a. 
Domininkas T. Boczkauskas 
buvo josios pirmutinis redak
torium Plymouth, Pa.; 1779 m., 
Amerikos Tarybos sudaryta; 
1922 m., Amerikos Suvien. 
Valstijas pripažino Lietuvos 
Respublika de Jure; 1868 m., 
Alaskos krasztas sutvarkytas.

— Prof. Pranas Pesys, bu- 
vusis Mariampoles Marijonu 
Parapijos Vargoninkas, Lietu
voje, užėmė Vargoninko vieta 
Liepos 10 d., 1950 m., Szv. Juo
zapo parapijos bažnyczioje.

— American Legion Post 
74, laikys savo metini pikniką 
•Nedelioj, Liepos (July) 30-ta 
diena, Matrishin’s Grove, Ho- 
senso'ck. Visi nariai užpraszyti 
Jalyvauti tame piknike.

— Nedelioje, atsibuvo krik- 
isztynos pas Juozu Czeskus, 608 
W. Pine Uly. Kūdikis aplaike 
varda Joanne per Kun. K. Ra
kauską, Szv. Juozapo bažny
czioje. Kriksztu tėvais buvo 
Ona Kilbosiene ir Vasilius Pa
laima.

Mansfield, Ohio. Dvi va
landos nuo laiko kada visa szei
myna linksniai iszvažiavo ant 
atostogų, visa ta linksma vaka- 
cija užsibaigė baisia nelaime. 
Automobilius susikūlė su troku 
ir penki tos szeimynos ant sy
kio buvo užmuszti, ir vienas ju 
gimine žuvo toje nelaimę je. Ju 
automobilius susimusze su tro
ku, kuri draivino keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Graydon Hinshaw. Jis buvo tik 
■biski sužeistas.

Herman R. Turser, keturios 
deszimts septynių metu am
žiaus su savo žmona Laura, 
dviem dukterim, vienu šuneliu 
ir uoszve Grace Williams va
žiavo in Blue Ridge, Georgia 
ant atostogų, kai nelaime visus 
juos isztiko.

L. TRASKAUSKAS
L I E TU VIS Z KAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 
• Vestuvių Ir Kitokiame 

:: Reikalams ::
*35 WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78 
MAHANOY CITY, PENNA.

Susivienijimo Liet. Ameriko
je Pirmo Apskriczio Metinis 
Iszvažiavimas —■ Piknikas, in- 
vyks Nedelioj, Liepos (July) 
30-ta diena, visiems gerai žino
moje gražioje vietoje, Fire
mens Grove, Brandonville, Pa. 
Prasidės deszimta valanda ry
te, ir tesis iki vėlai vakare. 
Sziuomi szirdingai k v i e c z i a 
visus isz Pirmo Apskriczio pri- 
klausanczias Kuopas dalyvauti 
ir paremti szita metini Pikniką.

Taigi nepamirszkit virszmi- 
netos dienos, patys dalyvauki
te ir pakvieskite savo kaimy
nus, draugus ir pažystamus va
žiuoti in Pikniką. Visi husite 
priimti ir patenkinti. Bus gar
džiu valgiu ir skaniu gėrimu, 
tai neužmirszkite Liepos 30 d., 
ir visi važiuokite in Susivieni
jimo Pikniką, in Brandonville 
gražuji parka. Kvieczia,

i Rengimo Komisija.

Pittsburgh, Pa. — Sziuomi 
norime praneszti kad 16 d., Lie
pos (July) men., 1950 m., buvo 
iszrinkta vadovauti Szvento 
Pranciszkaus Vienuolyno Sese
rims, Motina M. Loyola. Pra- 
szome pasimelsti, kad Szvento- 
ji Dvasia suteiktu jai maloniu 
atlikti savo darba Dievo garbei 
ir sielų gerovei. Motina M. Do
vydą pasilieka jai už pagelbi- 
ninke.
—Szv. Pranciszkaus Seserys.

BOLSZEVIKAI VISAI 
STENGIASI SURU

SINTI LIETUVA
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

vimais ir žmonių patogumais. 
(Juk jau mums žinoma tas tik
rai kad, jeigu kas pareiszkia 
nepasitenkinimą kuomi nors, 
tai tas tuoj aus vežamas “pasi
taisyti,” tai yra sutraukti in 
koncentracijos stovykla toli
mame Sibire).

Bet tas vien naujas “per
tvarkymas” buvo tik gera 
priežaste Ruskiams invežti in 
Lietuva tukstanczius Ruskiu 
valdininku ir visiszkai perimt 
Lietuvos net^r mažiausiu kai
mu valdymą in Rusu rankas, 
nes, mat, Ruskiai ir ju padlai
žiams — Lietuviszkiems Ko- 
munistpalaikiams — nepatiki 
kraszto administravimo. O in- 
vežimas Ruskiu valdininku in- 
vyko tokiu budu: Buk tai ap
mokyti neprityrusius vietinius 
“komunarus” naujose apysto- 
vose, Maskva atsiuntė kelis 
tukstanczius visokiu visokiau
siu Rusiszku ‘ ‘ czinovninku, ’ ’ 
kurie pasklido po visa Lietuva, 
visose vietose ir visokiose in- 
staigose tuoj aus pasidarė pil
nais bosais. O ir po “apmokini- 
mo” laiko jie isz Lietuvos ne- 
iszvažiavo, o jau liko tenai ant 
visados bosais, o ju nesuse pad
laižiai — vietiniai Komunispa- 
laikiai liko tik j u patarnauto
jais.

Taigi, tokiu budu dar pada
rytas dar vienas didelis žings
nis galutiniam Lieauvos suru
sinimui ir Lietuviu tautos isz- 
naikinimui. Jeigu dar keli me
tai praeis, ir laisvasis pasaulis 
nesiims jokiu žygiu sutvarkyti 
tiems žvieriszkiems dvideszim- 
to amžiaus žmogžudžiams ir 
nis galutiniam Lietuvos suru- 
likusiu Lietuvoje Lietuviu at
eitis bus labai liūdna ir tragisz- 
ka. , — A. Spruklys.

vo bosams parūpinti balsus, vo
tus. Ju didžiausia pareiga vi
siems intikti ir n,eko neinžeisti.

Jeigu jie kokias klaidas pa
daro, jie nesubrankutavuoja, 
jie tik daugiau pinigu pasiski- 
ria isz valdžios iždo ir vėl eina 
pirmyn. O už j u klaidas, mes 
su savo taksomis užmokame.

Ka tik valdžia duoda žmo
nėms, tie žmones negauna už 
dyka, bet kelis sykius daugiau geriausiais 
užsimoka. Ka jie mums in vie-’ 
na kiszeniu indeda, jie isz kito 
kiszeniaus iszima.

Mes turime suprasti, kad nė
ra tokio daigto kaip gydymas 
už dyka, paszelpa, mokslas už 
dyka. Nes aiszkus dalykas,’ 
politikieriai isz savo kiszeniaus 
mums nemoka ar nededa savo 
pinigus in valdžios iždą. Ka jie 
mums duoda jie isz mus ir 
gauna!

Žmogus isz pat prigimties 
yra linkės jieszkoti ko nors už 
dyka, jis nori gauti, o ne duoti, 
pasipelnyti be pavojaus, užsi
dirbti be darbo. Ir taip jis žiu- II 
ri in valdžia, kaip tie vaikai in 
savo tęva, kad ta valdžia jam 
viską parūpintu ir, kad jam jo
kio rupesezio nebutu.

Bet del tokios valdiszkos 
priežiūros, žmogus turi dau
giau valdžios ir valdymo pa- 
szelpos gautu.

Mums czia toks pat pavojus 
gresia isz savo valdžios, kaip 
Vokiecziams buvo isz Hitlerio. 
Ir Hitlerio valdžia aprūpino 
žmones.

Laikui bėgant, žmogus pama
to kad jis iszsižadejo laisves,

Rusijos Galybe Ir Silpnybe
(Tasa)

KARALIUS
SUGRYŽO

kad valdžia turi tam tikras pa
reigas savo piliecziams. Jos Po
piežiai jau seniai sake ir sako 
kad krasztui nesveika kai keli 
didžiūnai valdo visa pramone, 
kaip buvo ir yra daroma tokio
je szalyje kaip kapitalistinėje 
Amerikoje.

Bet mes negalime niekados 
pamirszti kad ne valdžia, ne 
musu valdininkai, ne musu po
litikieriai padare Amerika to
kia bagota, bet musu biznieriai, 
kapitalistai. Gal kai kurie sa
kys kad kapitalistai be darbi
ninku nieko nebutu gale j e pa
daryti. Bet atsiminkime kad 
darbininku randasi ir Europoj 
j e, o ten valdžia ir žmones 
skursta. Visa Amerikos galybe 
pareina isz jos fabriku, maszi- 
nu ir bagoeziu turtu.

Politikieriai su savo pinigais 
musu kraszta nepraturtino, bet 
pinigai tu žmonių kurie in atei
ti žiurėjo, kurie mokėjo savo 
pinigus gerai pavartuoti, ir 
dryso in koki bizni ar pramone 
stoti.

Valdžia turi savo atskiras 
pareigas, bet dabar ji vis kitas 
pareigas pasisavina ir lenda in 
atskiro žmogaus asmenini gy
venimą, ir ima ji valdyti nuo 
lopszio iki karsto.

Amerikos valdžia dabar to
kia didele, tokia plati, tokia ga
linga, kad niekas nesupranta 
jos jiegos, niekas pilnai nein- bet apsaugos ir tikros paszel-

Net nei pos vistiek negavo. Valdžia, 
kuri nękrauna, bet dalina, nie
kados negali tiek turėti kad vi
siems užtektu. Vieni biski gaus, 
bet kiti daug daugiau atiduos.

Gera valdžia yra ta, kuri 
kraszta valdo, bet in to kraszto 
žmonių asmenini gyvenimą ne- 
sikisza. 0 su valdiszka paszel- 
pa valdžia turi kisztis in kiek
viena žmogaus gyvenimą ir net 
nustatyti kaip tas žmogus gy

Amerika, kur daugiau negu 
trys czvertys visu musu paga
minto plieno eina prekybai, o 
mažiau negu czvertis eina ka- 
riszkiems ginklams, bet nega
lime pamirszti, kad visi tie fab
rikai kurie dabar daro automo
bilius Amerikoje, gali tuoj aus 
pradėti daryti kariszkus gink
lus. O Rusijoje tas negalima, 
nes tokiu fabriku labai mažai 
randasi.

Reiszkia, visa Rusijos jiega 
randasi armijoje. Amerikos jie
ga randasi pramonėje. Viską, 
ka Rusija turi ji dabar rodo sa
vo armijoje. Amerika maža ar
mija rodo, bet gerai žino kad ji 
už keliu dienu ar menesiu gali 
daug didesne parodyti.

Jeigu Butkus turi penkis do
lerius, o Sutkus turi deszimts, 
tai iszrodytu kad Sutkus yra
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Nežiūrint visos tos Sovietu ir 
Komunistu pažangos, Rusija 
dar vis yra galinga ir silpna, 
turtinga ir biedna.

Sovietai karininkai lekia su... . .... 
o---------- j ir greicziausiais
eroplanais, bet mužikas dar vis 
su vežimu važiuoja ar grei- 
cziausiai pesezias eina.

Kaip valdžios, taip ir armi
jos pamatas yra kraszto žmo- 

i nes. O szitas pamatas Rusijoje 
yra baisiai nepastovus ir ne
vienodas.

Ne taip seniai Rusijos pra
mone buvo prastesne ir mažes
ne už Prancūzijos. Dabar Rusi
ja pralenkė Prancūzija. Dabar 
Rusija tiek plieno gamina kiek 
beveik visi Europos krasztai 
sykiu.

Bet czia ir vėl galima klaida bagotesnis. Bet jeigu Butkus 
labai lengvai padaryti, ir pilnai turi kelis tūkstantėlius banko- 
neinvertinti ka tai reiszkia tas j6) 0 Sutkus nieko bankoje ne- 
plieno gaminimas Rusijoje. Jei- turi, tai ta Butkaus penkine 
gu Rusija lygiai tiek to plieno daugiau reiszkia negu Sutkaus 
gamintu kiek Prancūzija, tai deszimtine. Vienas visa savo 
Rusijos kariszkos jiegos butu turtą rodo, antras, mažai rodo, 

bet daugiau turi. Taip ir su Ru
sijos ir Amerikos kariszkomis 
jiegomis.

Mes daug girdime ir skaito
me apie galingus ir naujausius 
Rusijos kariszkus ginklus. Ir 
tai teisybe. Bet ir czia atsargiai 
kad neprasiszoktume su savo 
invertinimu!

Kad Rusija turi tokius gink
lus tai teisybe. Bet nepamirsz- 
kime kad geras ginklas tik ant 
tiek geras, kiek ji galima pa
vartuoti. Rusijoje keliai ir 
vieszkeliai ir geležinkeliai yra 
tokie prasti kad baisiai sunku 
tuos naujus ginklus pristatyti,’ 
kur jie butu reikalingi.

Reiszkia, kai statome krasz
to kariszkas jiegas, mes turime 
skaityti ir kelius, vieszkelius, 
geležinkelius ir kitokius susi
siekimus.

— BUS DAUGIAU —

Rusijos kariszkos jiegos butu 
daug didesnes ir galingesnes, 
nes beveik visas plienas paga
mintas Rusijoje eina karisz- 
kiems ginklams. Žmones labai 
mažai to plieno gauna.

Paprastas mužikas žmogelis 
Rusijoje, per visa savo gyveni
mą suvartuoja apie penkis sva
rus geležies.

Vokietijoje, Naciai net per 
kara negalėjo daugiau kaip pu
se savo pagaminto plieno pa- 
vartuoti kariszkiems ginklams; 
kita puse to plieno buvo pa
skirta žmonėms namu daigtams 
ir reikalams.

Czia iszrodytu kad Rusijos 
jiegos yra baisiai galingos. Bet 
ir vėl reikia atsargiai tas jos 
plieno jiegas invertinti. Nors 
Rusija visa savo plieną pavar-j 
tuoj a kariszkiems ginklams ir 
taip gali daug daugiau tu gink
lu pasidaryti, negu, sakysime,

KOVA KORĖJOJE

MULKINA ŽMONES;
GERA BIZNI DARO
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apie tokius szundaktarius pri-

vertina jos pareigas.
pats Prezidentas Trumanas ne
žino ir nesupranta kiek jiegos 
ta valdžia jam duoda ir kaip to
li jis gali nueiti su savo valdy
mu. Dabar musu valdžioje ran
dasi tiek tu tarybų, komitetu, 
komisijų, administracijų, agen
tūrų ir szimtai tukstneziu at
skiru szaku, kad jokiu budu ne
galima suprasti ar aprėpti j u 
darbus ar pareigas.

Daugiau negu du milijonai vena ir gyvens. Czia ne Laisve 
žmonių dirba valdiszkus dar- bet jau vergyste, nes tada žmo- 
bus, ir praleidžia daugiau negu g-Us papuola in politikieriaus 
keturios deszimts bilijonu do- rankas kuris valdžia jo mieste 
leriu per metus. Tai daugiau ar miestelyje atsovauja. 
pinigu negu visi Amerikiecziai 
uždirbo trisdeszimts metu at
gal.

Musu valdžia dabar jau ir 
taip per didele ir per galinga, 
ir reiketu josios jiegas sulaiky
ti, o ne daugiau jai duoti.

Daug žmonių mislina kad
valdžia viską gali padaryti. Jie raszyti, bet tik tiek užteks, kad 
kaip maži vaikai mislina kad mes norime persergeti ir per- 
ju tėvai gali viską daryti, jiems spėti savo skaitytojus palszy- 
viska duoti, nes jie per maži su- vus daktarus nesilankyti ir to- 
prasti kad ir tie tėvai turi isz 
kur nors gauti ta ka jie savo 
vaikams duoda. ______ __________________

Visi mes gerai žinome kad tas ir kuris bendradarbiauja 
biznieriai ir fabrikantai gali kurioje geroje ligoninėje.
daug geriau darba atlikti negu Mes gerai žinome, kad kai 
valdžia. Mes per kara mateme kurįe daktarai baisiai brangiai 
kaip valdžia pinigus szvaiste ir įma, g-alima savo susiedijo- 
iszleido kaip valdžiai deszimts je pasirinkti daktaras, kuris

kad ir biski brangiau ims, bet 
mus tikrai gydys ir žinos ka jis 
daro.

Jeigu tikrai nežinote ar koks 
ten daktaras tikras ir geras, tai 
galite paszaukti savo vietine Ii- * 
gonine ir pasiklausti ar jis te-' 
nai yra pažinstamas, ar jeigu 
staiga susergate tai pasiklaus
kite policijos kuri daktara pa
sikaukti.

kiems karabelninkams neinti- 
keti. Geriausia eiti pas dakta
rą kuris yra valdžios pripažin-

iszleido kaip valdžiai deszimts 
sykiu daugiau kasztavo ka pa
gaminti negu fabrikantams.

Valdžioje randasi mokintu ir 
abiu žmonių, bet visai mažai. 
Dauguma sau sziltas vietas pa-' 
sirupino ne už tai, kad jie toms 
vietoms buvo tinkmi, bet kad 
jie mokėjo kaip sau balsus, 
“votus” susirinkti. Jie pramo
nėje visai jokios vietos negau
tu, bet valdžioje jie su savo bal
sais augszcziausias vietas da
bar laiko.

Visi mes žinome, kad valdžia 
susidaro isz politikierių, ir po
litikieriai nėra iszeje biznio ar 
pramones mokslus. Ju darbas 
varyti vajus del rinkimu, ir sa-

Sziandien beveik kiekvienas 
laiszkas isz Amerikos turi ko
kiu nors pastabu apie muszty- 
nes Tolimuose Rytuose. Musu 
Laivynas, oro jiegos, kareiviai 
ir jūreiviai, visi, intraukti in 
kova ginti Pietų Korėja nuo 
Komunistiniu užpuoliku isz 
Sziaures. Amerikos sūnūs vėl 
kovoja tolimuose vietose. Yra 
tikrai raszyta apie tuos daly
kus laiszkuose giminėms in Už
sieny, bet svarbu teisingai apie 
tai raszyti.

Szie militariniai invykiai yra 
dalis besitesianezios kovos už 
Laisve ir Taika pasaulyje; mu
su draugai Europoje ir turi tai 
suprasti. Butu neiszpasakytai 
apgailestaujama jeigu tie invy
kiai butu suprasti kaipo Suv.Į 
Valstybių kariniai žygiai arba* 
kad tik Amerika toje kovoje 
dalyvauja. Iszaiszkinti teisy
be, laiszku raszytojas gali pri
sidėti prie szitos milžiniszkos 
ir svarbios kovos.

— Kas per meta nori gerai 
turėti, turi su patogia mergina 
apsivesti, o ligi srnert gera gy
venimą turėsi jeigu kunigum 
pasiliksi.

Patariame Pabrėžti Se-♦
kamus Punktus Raszy- 

dami Apie Padėjimą
Korėjoje:

1—Komunistiniai Sziaures 
Korejiecziai be inspejimo ir jo
kios gundymo, užpuolė ant Pie
tų Korėjos Respublika: Laisva, 
Nepriklausoma valdžia insteig-

apie szita klausima kaslink sa
vo karaliaus sugryžimo.

Komunistu Partija baisiai 
prieszinosi, nes visi Komunis
tai labai gerai žinojo kad jiems 
daug geriau j u darbas seksis 
jeigu Belgija savo karaliaus 
nepriimtu ir paskelbtu demo
kratija, kuri butu labai nepas
tovi ir silpna tame kraszte.

Krikszczionys Demokratai 
ir visi Katalikai reme ta parti
ja kuri stengiesi susigrąžinti 
savo karalių, ir jie laimėjo.

Klausimas kaslink karaliaus 
sugryžimo buvo labai skaudus. 
Jis buvo intartas ir kaltinamas 
ypatingai del dvieju prasižen
gimu ir klaidu, Pirma—Kad jis 
per greitai ir be jokio pasiprie- 
szinimo pasidavė Naciams, Vo- 
kiecziams ir savo kraszta par
davė; Antra—KLd jis nelaisvo
je gyveno kaip tikras ponas, su
tiko su Naciais ir net toje ne
laisvėje apsiženijo su paprasta 
kaimo mergina.

ta su pagelba ir parama Jung. 
Tautu.

2— Jung. Tautos pasmerkė 
szita užpuolimą ir reikalavo 
kad Sziauros Korejiecziai pasi
trauktu ir nebekovotu. Kada 
jie to nedare Jung. Tautos pra- 
sze pagelbos nuo visu nariu; 
valstijų nustumti užpuolikus in 
savo dali Korėjos. .

3— Jung. Valstybes, savo už- 
imantos vietos jiegoms Japon
ijoje, buvo pirma ginti Pietų 
Korėja. Bet Amerika ne viena. 
Kiti Jung. Tautu nariai tuoj 
davė savo stipriausia doriszku- 
mo parama ir pasiūlė militari- 
nes pagelbos.

4— Amerikos piliecziai suvie
nytai remia Prezidento pasiry
žimą siusti ginkluotu jiegu in 
Korėja. Jie tiki, kad yra būti
nai reikalinga remti Jung. Tau
tas ir prisilaikyti prie tarptau
tines teises sudejimos nuo ku
riuos taika priklauso.

Szie keturi punktai iszaisz- 
kina invykius Tolimuose Ry
tuose. Jung. Valstybes negali, 
viena, sustabdyti Komunistine 
užpuolimą kur tik ji pasirody
tu. Bet bendrai su kitoms sza- 
lims, veikdamas per Jung. Tau
tas, Amerika gali tinkamai 
vartoti savo milžiniszkas 
gas.

Dabartiniame atsitikime 
su liudijimas ir tikslas
aiszkus. Musu tauta dabar 
pildo rimta ir puikia misija už 
Taika.

jie-

mu-
yra

DORAS JURGIS
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Maskoliais, todėl lyg sulinks- 
mejas atsake:

— Tamistos pas mus galė
site gaut kvatiera jai neesate 
Maskoliais, kareiviam reike 
duot prieglauda.

— Taip, vistiek, kokiu jis 
nebutu, pritarė Jokūbas, kada 
Pranas besiszypsojo, girdėda
mas prasarga vaikino, mato
mai neapkenezianezio Masko
lių, ar gal bijanezio ju. Abudu 
kareiviai nuėjo paskui vaikina 
kuris netrukus juos invede in 
szvaru dideli kiemą ir invede 
in didele tamsia s tūba, kur pa
sakė kad nors gaspadoriu nėra 
namieje nes iszvažiavo in szer- 
menis, gali vienok apsirinkt 
czia kvatiera.

Kareiviai tuojaus vėl iszejo 
o Kantaviczius tarė:

— Gera kvatiera gavom; 
matyt kad ūkininkas turtin
gas, gal gausime puikia vaka
riene.

— Nesitikiu atsake Pranas. 
Neturtingi visados duosnesni 
ir geresni negu turtingi.

— Szeimininku nėra — 
juos užvaduoja vaikinas ir se
na Magde, kaip sake vaikinas, 
reikia gerai prisigerint jai, o 
ne bus skupi.

— Blusti, jeigu tai sena 
merga tai nemaloni vaikinam, 
ypacz da kareiviam. Pagalios 
ka tave taip labai apeina ta va
kariene !

— Rytoj gausime “zalova- 
nie” (mokesti), užtėmis Kan
taviczius.

Vėlybu vakaru sugryžo in 
savo kvatiera ir czia lauke va
karienes, bet Magde nesiskubi
no su davimu jos kareiviam.

— Jai nori valgyt, sztai ve, 
duonos turiu, imk.

Ir padavė Jokūbui isztrau- 
kus isz krepszio džiovytos duo
nos gabala.

Jokūbas atsilaužė puse ir ki
ta atidavė Pranui, kuris taip
gi pradėjo skaniai graužt su- 
džiuvusia duona, matomai abu
du buvo iszalke ir sausa duona 
skanejo.(BUS DAUGIAU).

Z


