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Komunistai Nepasiduoda
Isz Amerikos Sovietu Szpiegas
INTARIA ARMIJOS 

KARININKUS

Kapelionas Marinas, 
Kunigas Peikia 

Armija
ISZ CALIFORNIJOS.

Laivyno Kapelionas, Kunigas 
Otto Sporrer yra buvęs su Ma
rinais kareiviais ilga laika ir 
sako, kad geresnio kareivio 
ant karo lauko negalima rasti 
kaip Marinas.

Kaip ir kiti kareiviai ir ka
rininkai, jis mažai ka gero tu
ri pasakyti apie kitu szaku ka
reivius.

Jis su eiliniais Marinais, ka
reiviais vargo ant Korėjos Sa
los ir gyvu kailiu patyrė ka ka
ras reiszkia žiemos laiku. Jis 
ežia, ant karo lauko, prie Cho
sen Basin daug pasimokino, 
daug mate, ir daugiau pyko.

Bet kas dar svarbiau, jis ga
vo proga rasztu savo ta piktu
mą iszreikszti. Szitas Kunigas 
parasze ilgoka straipsni in vie
na žurnalą, Californijoje. Ko-’ 
pijos szito straipsnio tuoj aus
pasirodė beveik pas visus ar-|ga pasiprieszinimo savo vieto- 
mijos karininkus, kurie baisiai je Daug valstijos valdininku 
supyko. j0 neapkenezia ir iszdrysta vie-

Tame straipsnyje jis raszo ir szai jarn parodyti savo pasi- 
intaria kad Armijos karininkai priegginima. 
yra niekam tike, nesupranta 

David Greenglass, (be 
skrybėlės), buvęs armijos 
saržentas, kuris dirbo in Los 
Alamos fabriką, pribuvo 
New York mieste, kaipo 
svietkas priesz savo seserį ir 
jos vyra, kurie du yra suimti 
ir intarti.

Teisme David Greenglass 
po prisieka 
jiemdviem 
slaptu žinių 
Bomba.

(Jo sesuo
kitu jųdviejų draugu buvo 
nuteisti ir dabar laukia 
bausmes, bet jie sako kad 
jie kreipsis in augsztesni 
teismą.)

sake kad jis 
perdavė daug 
apie Atomine

ir jos vyras su

savo darbo, nepažinsta savo 
pareigos, kad jie mėgsta isz- 
lepinta gyvenimą, neturi drą
sos ir visai nepaiso apie savo 
kareivius.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PENNSYI.VANI.IOS 
TAKSOS ATMESTOS 

/
------------------------ \

Kongresas Pasiprieszi- 
na Gubernatoriui Fine

HARRISBURG, PA. — 
Gubernatorius John S. Fine 
buvo sumusztas susikirtime su 
Kongresu ir Senatu kai jis bu
vo pareikalavęs ineigos taksu 
del valstijos.

Isz tu nauju taksu jis tikėjo
si gauti valstijai $119,000,000 
daugiau.

Philadelphijos Demokratai 
labiausaii prieszinosi.

Tas Gubernatorius Fine in- 
neszimas buvo sumusztas, pa- 
szalintas per balsavimus: 
Szimtas asztuoni priesz, o tik 
devynios deszimts asztuoni už 
tokias taksas.

Gubernatorius Fine prisipa- 
žinsta, kad jis yra nusivylęs to
kiu balsavimu. Jis tikėjosi vi
su Kongresmenu ir Senatorių 
paramos.

Jau dabar matyti kad Guber
natorius Fine susitiks su nema-

IŠDAVIKAMS
MIRTIS

NEW YORK, N. Y. —
Vyras su savo žmona buvo tei- 

i sėjo pasmerkti mirties bausme 
už prasikaltima, kuris anot tei
sėjo, yra baisesnis už žmogžu
dyste.

“Asz negaliu judviem dova
noti,” sake teisėjas Irving 
Kaufman, “Vien tik Dievas 
gali jums dovanoti. Tu, Julius 
ir tu Ethel Rosenberg esate pa
smerkti mirties bausme.”

Plonas sulysęs ir . pabalęs, 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus Julius stovėjo sztyvas ir 
nieko nesake kai iszgirdo savo 
bausme. Jo trisdeszimts penkių 
metu Ethel pabalo.

Nei syki Amerikos teismuo
se nebuvo tokios bausmes isz- '4L
tartos del iszdavystes. Mes ne
žinome ar kada Amerikoje bu- 

j vo vyras su žmona nuteisti mir
ties bausme.

Teisėjas mirties bausme ne- 
pasmerke j u talkininką, trisde
szimts keturiu metu amžiaus 
Morton Sobell. Jam davė tris
deszimts metu in kalėjimą.

Julius Rosenberg su savo 
žmona Ethel yra nuteistas mir
ti Gegužio (May) menesyje 
apie dvideszimts pirma ar ket- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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DAUGIAU “PEDES” KITAS
KAREIVIAMS PASIPINIGAVIMAS

----- . ----- - !
WASHINGTON, D. C. — WASHINGTON, D. C. — 

Augszti armijos karininkai pa- Kongresmenai dabar tiria ir 
taria Kongresui kad reiketu tardo, kita bizni su armija, 
daugiau mokėti tam kareiviui Morris Green su savo broliu 
kuris kariauja ant karo lauko, ir kitu biznierių sudarė kompa į 
negu tam kuris ežia, ofise tupi nija ir nusipirko po karo Ar- 
ir karo visai nemato. mijos tūkstanti troku po du

Major Generolas John H. szimtu doleriu. Ana diena tuos 
Church, kuris yra iszbuves sep- paežius trokus ta palszyva
tynis menesius ant karo lauko kompanija vėl armijai parda- 
Korejoje, sako, kad nei vienas ve po tris tukstanezius ir devy- 
kareivis nenori eiti in frunta, nis szimtus doleriu.
bet jis eina, nes jis žino kad tai 
jo pareiga!

Keli kiti augszti karininkai 
pataria, kad reiketu kiekvie
nam kareiviui, kuris stoja in 
karo lauka duoti penkios de
szimts doleriu daugiau pedes, 
negu tam, kuris karo lauko 
niekados nemate ir gal nei ne
matys. Jie pataria kad kari
ninkams reiketu duoti szimta 
doleriu daugiau.

PRAKALBOS
IR PESZTYNES

Lenkas Komunistas
Atstovas Iszjuoktas

PHILADELPHIA, PA. — 
Daugiau kaip trys szimtai žmo
nių susirinko puoszniame Ben
jamin Franklin vieszbutyje,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Reiszkia, jie pasidarbavo, 
uždirbo apie keturis szimtus 
dvideszimts penkis tukstan
ezius doleriu.

Keli Kongresmenai ir Sena
toriai yra ežia invelti in szita 
bizni! Eina gandai, kad jiems 
buvo gerokai patepta kad butu 
galima szita pigu pirkimą ir 
brangu pardavima pravesti.

Morris W. Klein, savininkas 
troku kompanijos, Pittsburgh, 
Pa., sako, kad armijos kariniu-1 
kai jam siulino pirktis tuos; 
trokus Vokietijoje, ir paskui 
juos vėl parduoti tai paežiai ar
mijai .Amerikoje.

Kai tie troka’r* buvo par
traukti in Amerika, nereikejo 
ant j u mokėti jokios mantos ar 
jokiu taksu.

Tai dar vienas kitas biznis 
per kuri vienas, kitas asmuo 
pasipinigavo ir už kuri “mes 
savo taksomis labai brangiai 
užsimokėjome! ’ ’

Žmona Atkerszina

Orkiestros vado, Xavier 
Cugat žmona Lorraine, atsi
skyrusi nuo savo vyro da
bar rengiasi jam nors kaip 
atkerszinti. Jos vyras yra ži
nomas kaipo “Szokiu Kara
lius,” tai ji dabar pasigarsi
no kaipo “Szokiu Karalie
ne” ir susitvėrė savo orkies- 
tra kuri ji ves kaip jos vyras 
savo veda.

Jos vyras, reikalaudamas 
“divorso,” teisme intare 
kad ji buvo užsidėjus su 

, dvylika vyru, kai ji buvo su 
juo ženota. Ji, užsidegdama 
cigareta nusiszypsojo, saky
dama: “Malonu žinoti kad 
tu tikiesi kad asz tiek dar 
pajiegiu.”

COLLAZO
PASMERKTAS

Mirs Spalio 26-ta Diena

WASHINGTON, D. C. —
Trisdeszimts septynui metu 
amžiaus Oscar Collazo buvo 
pasmerktas mirties bausme. 
Jis mirs Spalio (Oct.) dvide
szimts szeszta diena.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Nenori Derintis 
Su Amerika

Apie Taika
Julius Ir Ethel Rosenberg Isz- 
davikai Isz New York Pasmerk
ti Mirties Bausme; Amerikos 
Armijos Vadai Nori Mokėti 
Daugiau Kareiviams Kurie Ka

riauja Ant Karo Lauko
----------------------------------- ■■■■■........................ .

GEDULIO DIENA '
Vėliavos Pusiau Stiebo

WASHINGTON, D. C. — 
Beveik visi Amerikos laikrasz- 
cziai buvo paskelbė gedulio 
diena Petnyczioje, Balandžio 
(April) szeszta diena. Redak- 

i ciju vėliavos buvo nuleistos 
pusiau stiebo, pareikszti savo 
pasiprieszinima Argentinos 
valdžiai, ir jos Prezidentui Pe- 
ron, kuris uždare “La Prensa” 
laikraszti.

La Prensa laikrasztis buvo 
vienas isz intakingiausiu, se
niausiu ir geriausiu tame 
kraszte. Jis drąsiai rasze teisy
be ir stojo priesz daug valdžios 
neteisingu instatymu. Dabar 
jis yra sustabdytas ir jo balsas 

į nutilo.

Nevalia Paskelbti

paskyręs Daktara Alan Wa
terman direktoriumi ir vir- 
szininku mokslincziu kuriu
darbas bus tirti naujausius 
ginklus ir dar daugiau mo
kintis apie didesnes baises
nes “Hydrogen” Bombos 
pagaminima. Szitas mokslin
cziu ratelis yra vadinamas 
“National Science Founda
tion.!’ Kur ir kaip jie dirbs 
niekas nežino ir nežinos.

AMERIKOS RAUDO
NOJO KRYŽIAUS 

SVARBIOS 
ATSAKOMYBES

KORĖJA. — Kinijos Komunistai ana 
sanvaite atsake Generolui D. MacArthur, 
kad jie visai nei nemislina derintis ar eiti 
in derybas del Taikos ar Paliaubų.

Gerenolas D. MacArthur buvo vieszai 
pareiszkes, kad jis pasirengęs derintis.

In ta jo pareiszkima Kinijos Komunis
tai pasziepiamai atsiliepe. In ta pati pa
reiszkima Amerikos Sztabas ir pats Prezi
dentas Trumanas teipgi atsiliepe su piktumu.

Prezidentas Trumanas insake Generolui 
D. MacArthuriui, kad ateityje jo darbas yra 
kara vesti, ir nesikiszti in Dipliomatijos
klausimus.

Ir Tautu Sanjungai teipgi nepatiko, nes 
tenai Dipliomatai vis stengiasi pasigerinti 
tiems Kinijos Komunistams.

Iszrodo, kad dabar visi, viens ant kito f 
pyksta ir viens kitam nenori nusileisti.

Eina gandai, kad Anglijos valdžia yra 
pasirengus susitaikinti su Komunistais Ko
rėjoje, be jokios tikros taikos ant raszto. 
Anglija sutiktu baigti kara prie tos nusta
tytos trisdeszimts asztuntos linijos.

Kiti sako, kad Komunistai Kiniecziai 
rengiasi dar syki atsikirsti ir i s z t u m t i 
Amerikieczius isz Korėjos in mares.

1 LONDON, ANG. — Anglijos armija turi 
viena kareivi ir nežino ka su juo daryti? Karei-

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Raud. Kryžius per 
savo 1951 metu vaju nori su
rinkti 85 milijonus doleriu, 
reiszkia per 18 milijonu dole
riu daugiau negu praeitais me
tais. Szio kraszto tautine ap
saugos mobilizacijos programa VIS D. Harding yra 6 pėdu ir 11 coliu dydžio. Ar
to reikalauja. mi ja nega|j surastj jam tinkamiu drabužiu, ir jis

Szios organizacijos naujos . . v.
pareigos reikalauja rinkimą ir dabar neszioja savo drabužius kol armijos szta- 
suteikima kraujo musu pui- kas nutars fca daryti; ar jam vienam kriaueziu 
kams Korėjoj; iszlavinima mi-l . . . , .

(Tasa Ant 4 Puslapio) pasamdyti, ar ji paleisti isz vaisko.
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geriau ant szio svieto, jeigu T/** W T"1*! 9
žmones mažiau žinotu ir dau- 1 f MtJ'S M
giau suprastu.

In Long Beach miestą, Cali- 
fornijoje, kai vienas mažo szto- 
relio sanvininkas pasiskundė 
vagiui kad “Mes biedni, vos 
pragyvename,” tas.vagis pasi
ėmė trisdeszimts du doleriu, 
bet prižadėjo: “Asz didesni 
sztora apvogsiu, ir tau szitus 
pinigus sugražinsiu. ’ ’

Isz Sovietu Rusijos
NEW YORK, N. Y. — Ko-' tube dabartiniu absurdiszku

Daug daugiau Komunistu 
Koriecziu ir Kiniecziu kareiviu 
žūva nuo už.krecziamuju ligų 
Korėjoje, negu nuo musu ka- kio pasaulio Amerikiecziai no- paslapcziu ir intarimu:
reiviu kulku. Komunistai turi ri? Kokios yra ju viltys isz Ru- 2—Kad Sovietu Unija už- 
labai mažai Daktaru ant karo sijos? Svarbu pagalvoti ir rim-' baigtu tironija, kuri pavergia 
lauko, mažiau slaugiu ir tinka- tai pasvarstyti atsakymus in 
in u ligoniniu.

Keli Kunigai vra iszleide 
Kunigams nauja žurnalą, 
vardinta Lotynisžkai 

bar vertas, kad gal reiketu ji',, 
dabar pavadinti “doleriuku.” ph.ma i^,],.;,ic

Vienybe su savo lesiomis 
i tras numeris ka-ztuo d
Matyti kad dauguma Kunigu, 
kurie prie szito darbo priside
da yra 1 ‘ Dypukai. ’ ’

Musu doleris taip mažai da-

Buvusio Apsaugos Sekreto
riaus, James Forrestal dieny
nas yra tokis; “pavojingas”, 
kad valdžia yra uždraudus ji 
iszspauzdinti.

Forrestal kasdien parašky
davo apie savo darbus ir savo 
reikalus tame dienyne. Karo 
Sztabas bijosi ta dienyną isz-| 
leisti nes, tarp kitu dalyku, 
Forrestal tenai yra paraszes, 
kaip jis ketino iszmesti, pasza-, 
linti Lakiniu Sztabo Sekretorių 
Symington, už tai kad jis per 
prakalbas buvo prasiszokes,' 
1948 metu pavasaryje. Jis teip
gi nusiskundė kad negalima 
suvienyti Armija, Laivyną ir, 
Lakiniu Sztaba. Jis/buvo nusi
vylęs su Prancūzija ir Anglija 
ir rasze kad negalima ant tu 
krasztu per daug pasitikėti.

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

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

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerko.las, 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 ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

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

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 

paeziuotas. 76

mažas kūdikis suparalyžiuotas, 
. mažas vaikutis kokio pasiutu
sio isztvirkeiio pasmaugtas,!] 
motina pasimirė begimdyda-' ’ 
ma, vienatinis sūnūs dingo Ko
rėjoje, žmogus pasimirė szir
dies liga.

Žinoma ežia nelaimes. Bet, 
ar Komunizmas mus nuo tokiu 
ar panasziu nelaimiu apsau-, 
gos? Mes turime, kiek galime 
nuo tokiu nelaimiu apsisaugo
ti, bet ar tai reiszkia mes ge
riau apsisaugosime, jeigu savo 
laisves iszsižadesime?

Žmogus isz pat prigimties 
nori laisves. Kaip kvietkoms 
reikia saulutes szilumos, taip 
žmogaus dvasiai reikia laisves.

Žmones negali būti laimingi, 
negali būti patenkinti po tokia 
valdžia, kuri j u laisve varžo.

Kardinolas Mooney yra pa
sakęs kad “Laisve sudaro to
kias aplinkybes, kad žmogus 
nėra suvaržytas naudotis viso
mis teisėmis, ir kad jis gali, be 
jokiu suvaržymu savo parei
gas iszpildyti. ’ ’

Žmogaus troszkimas del 
laisves yra net ir tikėjimo ir 
Bažnyczios pripažintas. Ir vi
siems aiszku kad galima daug 

j daugiau nuveikti laisvame 
| kraszte, negu ten kur ta laisve 
i yra varžoma ar uždrausta.
i

Dabar jau beveik visiems 
aiszkeja kad be tikėjimo, ko
kis jis nebutu, sunku palaikyti 
laisve.

Kaip tik už tai, tie, kurie 
pir-

Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budvne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Mąlkiaus, Iszklausyta 

vargszo,
Sūnūs 
malda 
15c

Geras Medėjus

istorijos apie 
Sruolis isz LieDukte 

tavos.
milijonus savo žmonių ir nu
stumia kitus in vergu stovyk
las.

tuos klausimus, nes tik tada 
Amerikos Piliecziai gales isz- 
aiszkinti savo draugams Vaka- 

UŽ-. ru Europoje kaip jie galvoja.
Tas yra kelias in supratima; in 
vienybe.

Aiszku, kad Sovietu propa
ganda bando intikinti Europie- 
czius, kad Amerikiecziai nori 
karo, ir kad ju tikslas yra nu
braukti Sovietu Unija nuo že
mėlapio. Mes žinome kad tai 
netiesa. Bet ko mes tikrai nori
me?

“Lux 
vieša.

Kofu mieste, Japonijoje, kai 
mokykla užsidegė ir ugniage
siams pritruko vandenio, jie 
gavo septynios deszimts penkis 
gorezius vyno isz sztoro ir su 
tuo vynu gaisra užgesino.

Eina gandai, kad Komunis
tai Kiniecziai negauna jokios 
pagelbos' isz .Sovietu Rusijos. 
Žinios isz Korėjos sako kad 
Komunistai Koriecziai gauna 
labai daug ginklu isz Rusijos, 
bet Kiniecziai, kurie tiems Ko- 
rierziams Komunistams pade
da, negauna jokiu ginklu isz 
Rusijos. Gal ne viskas tvarkoj 
tarp Kinijos ir Rusijos!

Graikijos valdžia, Dodeka- 
nesu Salose rimtai pasiryžo vi- 
siszkai isznaikinti Kataliku 
Bažnyczios intaka. Szios salos 

iai pateko Graikams po Antro Pa- 
[ saulinio Karo. Pirm tai jos bu
vo po Italijos valdžia. Kataliku 
bažnyczios, mokyklos, naszlait- 
namiai ir prieglaudos yra da
bar valdžios paimtos ir paves
tos staeziatikiams. Vienuolėms 
uždrausta mokytojauti, ir 
kas daroma jas priversti 
salas visiszkai apleisti.

vis
tas

— Meszlo lenkis ne del .bai
mes; del smarves.

Pypkes Dūmai
I - .. ' ._______

Anglijos Užsienio Ministeris 
Herbert Morrison, atvažiavęs 
in Amerika, nusiskundžia kad 
Amerikos ginklai Anglijai la
bai pavelotai yra isiuneziami. 
Jis sako kad tie ginklai yra la
bai reikalingi, jeigu Anglija 
suspės gerai apsiginkluoti, su- 
lyg Atlanto sutarties.

Pavargėlio Daina

Labai daug Amerikiecziu 
serga szirdies liga. Lewis B. 
Hershey, kurio darbas per ana

Asz užgimiau nabagėliu 
Ir užaugau pavargėliu.
Einu per svietą melsdamas 
Geradarius garbindamas.

Kad manes žmones nemato 
Asz turiu gera sveikata: 
Visi sanariai yr’ tvirti 
Galecziau ir darba dirbti.

Kaip tiktai žmogų sutinku
kara buvo prižiūrėti vyru emi-j Beregint raiszu užninku; 
ma in vaiska sako kad armija 
neteko tiek vyru del -szirdies li
gos per ana kara, kad isz ju bu
tu buvę galima sudaryti net 
dvideszimts viena pėstininku 
divizija. Tai reiszkia. vien tik 
isz jaunuju vyru randasi tiek 
serganeziu szirdies liga!

Sunku dabar jaunuosius in- 
tikrinti kad mokslas yra geras 
ir reikalingas. Paprastas dar
bininkas daugiau uždirba negu 
mokytas prof e so ii u s.

-Moterų Sanjungos draugys
te dabar veda nauju nariu vaju 
kuris tesis iki Liepos (July) 
pirmos dienos.

Broliszka meile už mūra 
stipresne.

Musu karininkai ir moksliu-, 
ežiai daug mums aiszkina. kaip 
apsisaugoti nuo Atomines 
Bombos. Visu tu patarimu pa
siskaitę ir pasiklausė, mes pri
ėjome prie szitokios iszvados:. 
Geriausia tenai nebūti, kur ta 
Atomine Bomba nukris!

Sermegele turiu menka
Ir kiek galint susilenkiu.

Naginėmis kojas aunu, 
O kartais ir batus gaunu.
Kepurele turiu dailia
Siutą isz seno kutkalio.

Sziksznos yra pasamonai 
Užvydi man j u ir ponai: 
Vario sagtis spind isztolo 
Kapo žvaigždes jenerolo.

Turiu dabar vežimėli, 
Gražu arkli ir parszeli;
Kada nebnoriu vaikszczioti, 
Galiu dailiai pavažiuoti.

In namus kur invažiaves 
Ir lasziniu brizą gavės 
Verdu skania kankuoline 
Arba rugszczia roputine.

O kad parszeli paskerdžiu 
Sziupinti tirszta iszverdu. 
Dabar ant tu riebiu pietų 
Daugel ubagu pakviecziu.

Pavargęs galiu atgulti: 
Nerup man arti, nei kulti. 
Miegu, kiek szirdis vadina, 
O nieks manės nežadina.

Sztai kaipo viskas man 
klojas

O mergeles mane daboja. 
Žadu vesti asz sau paczia, 
Raudona, gražia Agota.

Butkus sako kad budu daug

3—Kad Sovietu Unija ne
bandytu valdyti kitus žmones 
ir kaimynu valstijas.

Biauriausia tironija in lai

ka “iszsineszioja,” liberaliszki 
instinktai garbingu žmonių vis 
kila in virszu. Ir Rusija gali ei
ti tuo keliu. Tuo tarpu Ameri
ka savo stiprumu gali sulaiky
ti Sovietu Unija nuo jmilitari- 

I niu spekuliacijų; ir savo pa
vyzdžiu gali nuolat priminti

Amerikietis, George Kennan Rusijai kad gyvenimas gali bu- 
Valstybes Departamento svar- ti indomesnis ir vertingesnis 
bus valdytojas parasze indomu negu dabartines sanlygos. 
straipsni “America and the 
Future of Russia.’’ Klaidingai 
galvojame jeigu tikime, kad 
Sovietu Unija kada nors bus 
panaszi in Amerika, kad ji bus 
tokia demokratija arba kad ji 
turės tokia paezedimo būda ko
kia mes turime. Taip niekad 
neinvyks, nors turėtume atsi
minti, kad priesz 3(j metu Ru
sijos žmones nuvertė caro reži
mą.

Jeigu Sovietu Rusija atvi
riau elgtųsi, sulaikytu savo 
despotizmą ir imperialistinius 
siekimus, tai baisi baime kuri 
sziandien smaugia pasauli isz- 
nyktu. Vyrai ir moterys visur 
galėtu pradėti ramiai ir tai
kingai sutvarkyti savo gyveni
mą.

istorijos apie 
žiedas, ir apie

172 Dvi
Mariu, 
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. 176% Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius, likos turtingu ponu, 78 
puslapiu 25c.

Mes pageidaujame trijų pa
keitimu isz Rusijos: Net ir jei
gu dabartine valdžia pasiliktu:

Kaip Amerikiecziai mes to 
tiksai pageidaujame. Mes ne-l 
norime karu sunaikinti Sovietu 
Unija. Mes nenorime jos pa
keisti savo pavydalu. Mes tik 
norime taikingai gyventi su jos nori panaikinti laisve,

1—Kad Sovietu Unija pakel- žmonėmis pacziame pasaulyje. I miausia puolasi ant Bažnycziu
ZM 1 V TTv 1 * ' _________ —-  ’1 ‘ X‘ ••

tu Geležine Uždanga ir gyven-

LAISVE
Kas Reikalinga 

Laisvam Žmogui?

Kai kalbame apie laisve, mes 
turime kalbėti apie laisva žmo
nija ir kas yra reikalinga kad 
žmogus tikrai butu laisvas, ir 
kad jis galėtu pilnai dasiekti 
savo viltis ir tikslus.

Visi mes gerai žinome kad 
pasaulyje randasi szimtai mili
jonu žmonių, kurie tiki in Ko
munizmą ar Socializmą.

Net ir musu kraszte, Ameri
koje randasi tokiu žmonių ku
rie stoja už Komunizmą ar So
cializmą ir taip griauna musu 
kraszto pamatus.

Yra žmonių, kurie mislina, 
kad yra. didelis skirtumas tarp 
Socializmo ir Komunizmo. Bet 
jie klysta! Karl Marx tbs žo
džius taip pat vartuoja visuose 
avo rasztuose, ir nedaro jokio 
skirtumo.

Galima sakyti, kad Komu
nistas yra Socialistas kuris 
skubinasi.

Tie kurie platina Komuniz
mą musu kraszte gali būti su
skirstyti in keturias grupes, 
keturias atskiras dalis.

Pirmieji yra tie, kurie seka 
Komunistu partijos linija isz 
užsienio, isz Rusijos. Jie misli-J 
na kad visas svietas jau eina' 
prie Komunizmo, ir kad jie pa
gerins savo būkle, kad jiems 
bus geriau jeigu jie bus vadais 
to žingsnio in kaire.

Antrieji—Yra tie, kurie del 
vienos ar kitos priežasties, ne-j 
ra patenkinti savo gyvenimu ir 
negali ar nenori savo gyvenimą 
pagerinti. Jie yra suklaidinti 
tu Marksistu, kurie sako kad į

_  C. ir nori panaikinti tikėjimą.
- Bažnycziu vadai yra pirmu- 

, kai žmones
į xjcvxjxxj'V4iiu. v ai 

Komunizmas visiems daugiau tiniai nukenteti, 
ir. teisingiau viską padalins, praranda laisve.

I.

Szitokie žmones tik apie save Laisvi žmones 
rūpinasi, jie nori gauti ka kitas pažangos padaro 
turi. sveikatoje ir savo

Tretieji—Yra tie, kurie jau- 
cziasi nuskriausti ir kurie kitu 
neapkenezia ir jiems pavydi 
kad anie turi daugiau ar geriau 
už juos. Jeigu jie negali turėti, 
tai jie nenori kad ir kiti turėtu. 
Szitokis nusistatymas viską 
griauna ir ardo ir gimdo ne
santaika.

Ketvirtieji—Yra tie, kurie 
Komunizmą ir Socializmą pla
tina ir remia, nes jie skaitosi 
tarp pažanguju ir tikrai misti
ną kad Komunizmas ir Socia
lizmas visus padarys lygiais ir 
panaikins žmonijos skriaudas.

Szitokie žmones pamirszta 
ar visai nesupranta, kad viena 
isz pirmutiniu ir pamatiniu 
žmonijos teisiu yra nuosavybe. 
Žmogus tik tada gali skaitytis 
laisvu, kad jis turi laisve saky
ti kad tas ir tas jam priguli. Be 
tos teises negali būti laisves.

Tie kurie mato daug vargo ir 
skurdo po szita musu taip va
dinama Kapitalistine Tvarka 
labai tankiai visa ta tvarka pa
smerkia, nematydami kiek ge
ro, kiek pažangos szitas krasz- 
tas yra padaręs. Mes ant szios 
žemes niekados neatsieksime 
jau tokios tvarkos kad nebus 
vargo, skurdo ir bėdos! Tas tik 
rojuje buvo ir danguj bus. Už 
tai, mes Lietuviai ir vadiname 
szi gyvenimą “Aszaru Pakal
ne.’’

Visiems mums gyvenimas 
kartais yra žiaurus ir sunkus. 
Kviecziu laukai būva iszmuszti 
kruszos, pirm negu ūkininkas 
suspėjo juos nupjauti, gaisras 
isztiko, namai sudege, žmogus 
su szeimyna neteko darbo, per
straikas tukstaneziai nedirba,! Japiu. 15c.

daugiausia 
gyvenime, 

laimėje.
BUS DAUGIAU —

Pirkie U. S. Bonus!

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

pasakė katras 
puslapi u. 20c.

No. ,133 Dvi 
Neužmokamas
Drūta Alsni. 62 puslapiu,. 15ę

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

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

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

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

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

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

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- 

I ga, Gražios akys, Tarnas, Varg- 
; dienis Jonukas karalium. 61 
j 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.

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

ISTORIJOS, PASAKOS.
APYSAKOS, IR T. T.

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

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

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai. 
Ila isz maiszo iszlins, Apie uo- 
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 Siera1
ta. Puikus apraszymas. 119 pu-: mirimą, saule, menesi,

apie
Nuo-

apie

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

No'.. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Ri
li auskio. 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
ka musu Tszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe rnu.su iszgą- 
nytojaus Jėruzolime. 10c.

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

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tin 

' numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 

arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais "siusti, tai reikia užre- 

i gistruoti laiszka su pinigais.
i HSU” Nepamirszkite dadeti lOtf 
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 PUBLISHING CO., 
des ir kitus dangiszkus kunus, j Mahanoy City, Pa., - U. S. A,

155 Szakinis . Nedoras 
ir Du Draugai. 136 pus- 
25c.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield Money-Order

lapių
No. 

apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsargumu in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz-
pats Jėzus ir miszke medžiai, j 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie į 

žvaigž- Į

rnu.su
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kartais szne-

gyvu-

— Isz didelio raszto iszęina 
in kraszta! Trankiai tarė Anta
niene.

— O jus galvocziai, galvo- 
cziai! Galva linguodama kai- . o — — -----
bėjo Petriene: Jusi sakot, kad kiu su skaitymeliais.

gos patiko, džiaugėsi Jonas. ; duok pasiskaityt, prasze jos
— Et, kas isz tu pasakų, Jurgiene.

kad butu maldeles, tai bent at-j — Asz maeziau Cicilistu 
laidus apturėtum. Asz turiu knygas, tarę Kazimieriene, vie- 
“Novenu,” tai graži knygele, toje Motinos Szvencziausios 
pratarejo Mikuliene. ' Į arba Pono Jezuso su Kryžiumi

— Asz tai geru knygų tu- tai visokie žvėrys,medžiai, rai- 
riu gyrėsi Petriene: Turiu toliai, lankeliai iszpaiszyti, kad 
“Garsa apie baisybes dienos 
sūdo,” “Pekla,” “Vadova in 
dangų” ir da szventuju viso-

Komunistas Isz Kalėjimo

GENELIS iszbales ant lentos;o . . igulejb, grabnyczia skalsiai
doge, žmonių būrelis susirinkę
grinezioj ir szi ta dunduriavo;
kartais giedojo,
kejo; vyrai apie javus,

. liūs, sunkius darbus; moterys < Dievo nėra, kaip, jusu.szirdy 
apie visztas, batvinus, parze-Į nesudreba!
liūs ir kitus niekniekius; szne-’
kejo apie nabasziiinka, kaip
gražios; senatvės sulaukė; kiek
vienas sake:

— Asz tiek nesulauksiu, 
asz tiek nesulauksiu!

— Amžinatisli, senelis nuė
jo pas Dieva, susiimdama ran
kas, sake Petriene.

Ten pat szcrmeny'se buvo 
' toks ’ vaikinas,

— Jis mušiu sulaukės mes jo | 
nebesulauksime, pritarė Jur
giene. Kitos moterys vėl tvirti
no: i

— Ant Misziu nępamažin- 
kit, juk girdėjo kaip ana Nede- 
1c kunigėlis sake: “Kad žino
tumėt, sako kaip ten duszios 
kenezia, tai paskutinius marsz- 
kinius nusivilkę atiduotume!!”

— Pasitiks jis mus isz Czys- 
cziaus išzsiliubsaves.

— Kad mes iszgirstumem, 
kaip duszios pagelbės szaukias 
tai nuo burnos nutraukė pasku
tini kąsni ant Misziu atiduotu- 
mein.

Sznekejo kas ka iszmane, o, 
tos visos, kalbos tartum pynes 
in viena vainiką, ir dare liepa-, 
prasta mis.zini. Visiems beszee-! 
kant isz lauko inejo Antaniane 
ir taip susirinkusiems pasako-1 
-i°:

t

— Nu, tokios tai knygos, 
tai bent Dievui garbe. Ir man

Peikiu Jonas 
kuris buvo jau daug knygucziu' * 
ir laikraszcziu ’skaitės, ir kuris ★ 
su draugu pagel'ba žodžiui bu
vo politikos ir mokslo knygine- 
li intaises. Jis lig sziol tylėjo 
ir klausės, tik iszgirdesi tokias 
nesąmones kalbant, atsiliepė:

— Kokioje knygoj tamstos 
radot paraszyta, kad Dievo nė
ra?!

<-**-K<^*-K4c-K***-K**-X**-K*-X-M<*

— Tamstos'1 taip sznekat, o 
paklausykit Paberžiu And
riaus, jis kitaip pasakys; asz 
girdėjau, kad jis' sakas, kad 
žmogus pasėsta lyg rudenyj' 
žole, sudžiūsta, numirszta ir

.- i

nieko nebelieka!
irs ;

— Gal jam nei Dievo, nei į 
dangaus, nei peklos nėra? klai
dingai tarė Petriene.

— Tokiu daigtu jis isztik- 
ruju sako ne esą, .atsake Anta
niene.

— A, tai jis negerai sako!į 
Kad nei peklos,' nei Dievo ne
botu, o dangus tai reik, kad bu
tu! Sako ten labai gražu! Juo-j 
kės Kalvelis. t

— Tu Dieve, in ka tas And
riuke pavirto. Ėjo mokslus, ėjo 
ir nuėjo viskas ant szuns uode
gos, dejavo Petriene.

Juk da mokslu nepabaigė, 
pertarė Juozas; įsako knygomis 
apsikrovęs, kasdiena skaitys, 
skaitys net akys paraudonavę.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus. Did, 5x7 col 
Dabar Po 25c.

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

— Teisybe, tokiu knygų jie ■ 
esame mate, tik nuo džekonp i 
girdėjome, kad esą juk kimi- ■ 
ga,s nemeluos, atsake Petriene. :

— Negerai daug knygų 
skaityt, pamislijusi pasakė 
Jurgiene, žmogų isz proto isz- 
varo; o, taip sau nedaug pasi
skaityt, kad moki, tai gerai!

— Kiek asz prisiskaitan vi
sokiu knygeliu, ne iszeinu isz 
proto, ne nieko! Drąsiai gyres 
Papeikiu Jonas: Patys skaito
me ir kitiems duodame; knygos 
indeda protą, o neiszvaro.

Nėindeda, vaikei, neindek ir 
kaip girdžiame, tankiai klysti; 
seniau labai buvai maldingas, 
o dabar, jau labai atvesai; ne
klausyk, vaikei, ka tie Cicilis- 
tai raszo, ji prikalbinėjo Kazi
mieriene.

— Kad tamstos žinotumėt, 
ka jie raszo, tai taip nekalbe- 
tumet. Jie raszo, kad visus 
žmones, Dievas lygiai sutvėrė; 
o Jėzus Kristus, kada ant že
mes gyveno, mokė meiles, lygy
bes; ir Socijalistai taip-pat mo
ka ir raszo, jie raszo, kad žmo
nes tur but žmonėmis, visi turi 
but lygus, visi turi dirbt ir vi
si tais darbo vaisiais turi ly
giai naudotis1.

— Nepapūsi, vaikei, priesz 
veja, nepapūsi; ponai buvo ir 
bus ponais, taip Dievo palikta, 
ginezijo Petriene.

— Kažin kas butu su papu- 
timu, kad visi darba dirbautie- 
jie eitu iszvieno, gal ir papustu 
ežia taip-gi butu nemažas ve
jas, bank rupi taisydamas szne
kejo Juozas. Tuo tarpu Petrie
ne prisikiszus Jurgienei in au
si, sznabždejo:

— Tu Dieve, kurnate, ko
kias negeras Joliasl knygeles 
skaito; andai mano Magdžiuke 
parsinesze pasiskaityt, paėmus 
pavareziau, keliose vietose pa- 
skaieziau, kad žinotum, kurna
te, ne apie Poną Dievą, nei apie 
duszeles kentanezias nieko nė
ra; vietoj giesmelių, kažin ko
kios eiles, kad ne sziam, ne 

i tam; pavareziaa, pavarezius 
. kad mecziau po suolu, kad nei 
l akyse nebūta.

— Taigi, taigi, kumute, 
Jurgiene jai pritarė: Kam tu 

, balabaiku reik tik žmones isz 
! kelio veda. Ir taip jau daug 
1 yra paleistuviu.

— Isz musu knygų, kokias 
i turime, jos visos tik ant gero 
’ veda, ginezijo Jonas.

— Ant gero ir ves visokios 
i pasakos,' kad viena karta isz 

! į justi viena knyga man pakliu- 
' I vo, ak tu Dieve, kiek ten pasa- 
! j ku, net gražu skaityt, skaitai 
! i ir nori, sake su džiaugsmu An- 
’ i taniene.

i TARADAIKA ¥ 
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Ten kur Illinojuja, 
Kokiame mieste, nesakysu, 

Yra keletas merginu, 
Bet ne del musu vaikytu.

Ne vienas paeziuotis 
ne mėgina, 

Nei isz tolio neužkabina, 
Mat, Indijonkoš labai 

mandros, 
Ir lupas patempusios. 
Kaip tik isz kur kokia 

pribuna, 
Ilgai nemergauja, 
Vestuves atsibuna,

Mat, isz kitur turgia yra, 
O ir kožna buna atvira.

Tiktai tokia nauda jęnkes 
turi, 

Eina in vestuves, 
Ant niek nežiūri,

Norint jasiasi ir iszjokia, 
Bet neturi gėdos tokia. 
O kad Lietuvio negauna, 
Su kitais josios užsideda, 

Ir suemiusi skarmalius 
pabėga, 

Pametus in kampa geda. 
Yra ir vaikinu kvailiu, 
Ka ėdasi del merginu. 
Teismai buna invales, 
Ne vienais ir kalėjimu 

pastenes, 
Už padarymo dideles burnos, 

Ka ligi smerties ženklą 
neszios!

* *
Vyrukas czionais užaugąs, 

Ir da isziek tiek mokslo 
iszejas1, 

Tasai buna kaip: reikia 
vyruku, 

Neprisidės prie jokiu 
. sportuku.

Mat žino, jok sziek tiek 
aliejaus turi, 

Tai ant vėjavaikiu nežiūri, 
Tokis apie bizni mislina,

Veju jokiu nesigena.
Ba žino, jog gyventi negales, 

Jeigu galvoj akseli turės, 
O vėl, drabužis nedabina, 

Be mokslo iszlaižta vaikina.
Jeigu isz nedrūto medžio
* vežimą apmožosi, 

Tai vyreli, ne ilgai su juom 
važiuosi.

Iszmintingi Žodeliai

ne rast, no pamest, nieko negai
li su paisyt.

— Tai gal tamsta geografi
jos ar astronomijos knygos ma
tei? Klause Jonas: Ten yra 
mokslas apie visa svietą, apie 
dangų ir žeme.

— Taigi, taigi, jusu knygos 
ir bus apie dangų! Bile girtis! 
Gal apie kokius karalius arba 
kunigus suraszytos'; jums ka
raliai, ponai, davatkos ir kuni
gai negeri; jums viskas negeri; 
turbut jus patys negeri! Taip 
radome, taip ir paliksimo szne
kejo Jurgiene.

Kai kurios moterys ant Soci- 
jalistu pradėjo pumpet, o Pet
riene isztisai cme bartis;

— Atsirado nauji kunigai 
su naujom knygom; nereik 
mums jusu, mes turim savo 
kunigus ir visti mokslą isz melus uz szventa tiesa skaitot.1 
szventois Evangelijos; nereik Bet galas melams! Po

Eugene Dennis, Komunis
tu Partijos Amerikoje ben
dras sekretorius važiuoja 
namo su savo žmona ir sūnu
mi, kai jis buvo iszleistas isz 
kalėjimo, New York mieste.

Jis buvo paleistas pirm 
negu iszhuvo paskirta laika

del gero pasielgimo. Jis bu
vo nuteistas in kalėjimą už 
tai kad jis paniekino Ameri
kos Kongresą kai jis buvo 
tardomas. Jis dabar yra 
laisvas tik ant kaucijos, nes 
Amerikos Augszcziausias 
Teismas dar ta byla svarsto.

veninio purvuose skęstate, ir 
kunigu ir ponu biauriausius

mums jusu knygų, jus pasilei
dėliai, bedieviai, vagis, ano ku
nigėlio žodžio: Ar jus einat in 
bažnyczia, ar už laikot pasnin
kus? Tik jus žinot popierėlius 
barstyt, kuriuose raszo, kad 
Dievo nėra, karaliaus nereik, 
dvarus sudegint, turtus vi
siems lygiai iszdalint, isz tur-i 
tingesniųjų pinigus atimt, ku
nigus iszpiayt bažiiyczias isz-’ 
griaut! Kaip jus szventa žeme 
neszioji?!

Petrienei nutylus, dede Jur
gis papasakojo savo žinias, kad 
jis girdėjęs nuo Urbonu Jono 
Gudelaiczio, kad už Joniszkio 
kur ten esanti toki “naujavie-Į 
riu-cicilistu” bendrove, jie: 
skaito visokias knygas, sako 
kad Dievo nėra, nei velniu, ne 
aniuolu, nei duszios nėra: pasi
dirbę isz akmens dievaiti ir ji 
garbina. Žmones policijai pra- 
nesze, dragūnai pribuvę, vi
siems “naujavieriams” kaili 
iszpere ir isznykus ta naujoji 
‘ ‘ vierą. ’ ’

Tiek nesąmonių ir melagin
giausių užmetinejimu Jonas 
iszgirdes uždege kaž-kokiu 
karszcziu, veidas paraudonavo, 
pasidarė toks rimtas, drąsus ir. 
viduryj grinczio's atsistojęs 
eme sakyt apie Socijalistu, 
apie valdžios ir ponu spaudimą 
ir apie vargdieniu žmonių tam
suma. Tarp kito ko jis sake:

— Draugai ir drauges! Mes 
visi esame 'betureziai; skursta
me ir vargstame nesivildami 
geresniu laiku sulaukt. Būda
mi nuslėgti, užuiti, kunigu 
nuolat pragaru gazdinami. 
Knygucziu ir laikraszcziu bi
jot ir neturit noro skaiyty, o 
nieko neskaitydami ir nežino-

Gatves ::
Vaikai> visus! 

svieto kraszįtus Socijalizmoj 
mokslas labai platinas, o pas
kutiniais laikais ir musu krasz
ta pasiekė.; jau ir pasi mus kas 
kartas giliau ir giliau tarp dar
bo žmonių tas mokslas skver-. 
bias; už metu už kitu atsidarys, 
ir tamstoms akys ir pamatysi-1 
te, kad Socijalistai ne vagis, ne 
paleistuviai, nei bedieviai, • bet 
naujųjų laiku apasztalai, kurie ' v v ivargsta uz mus visus kovoja uz| 
musu laisve ir lygias tiesas; ir 
žmonių gerovei, tai “artimo' 
meilei” su duszia ir kimu am-! 
žinai pasiszvente; jie nebijo 
jokiu kaneziu, nei kalėjimu, nei 
isztremimo, nei kulku, nei kar
tuliu; jie pasirengė atiduot 
paskutini lasza savo kraujo, 
kad. tik iszkovot ta, apie ka 
Kristus žmonėms kalbėjo. Mei- cziau isz papratimo, 
le brolybe, lygybe!

Jonas kalba pabaigęs pra- mėlynavę nuo szalczio, jis nuo- 
kaita nusiszluostc ir vėl tarp lat sustojo ir trypė kojomis, ap
vyru atsisėdo.

Moterys gera valandėlė tylė
jo, nežinojo nei ka pradėt tik 
gerai pamansezius Petriene 
pratarė:

Taigi, taigi, vaikeliai, " jus 
mokat szneket, tik nemokat 
Dievo garbint!

to 
••

i niauže sniego ir kad leis in. tas 
i roges, pataikė in augszta ve- 
■ žejo kepure, isz mcszkos' kalio 

pclSlUtcl.
į — Neszkis! Suriko vaikas, 
. o roges jau isznyko isz juodvie- 
! ju akiu.

Paskui atsigryžo in savo 
dranga, ir liūdnai tarė:

— Užgavėnės! Tai tau ir 
Užgavėnės! Klausyk kaip ma
no pilvas burezija.

— Blogai! Pridėjo, uosi nu
leidęs Antanukas.

Abudu valandėlė tylėjo.
— Ar tu sziandien nors, ka

! valgei? Paklausė Jokubukas.
— O tu? Atsake Antanu

kas.
Ir pažiurėjo vienas in kita, 

susiprato, Jokubukas atsirėmė 
in siena.

— Szalta!
— Szalta! Kaip aidas at

kartojo drebėdamas Antanu
kas.

Vėl pravažiavo pro juodu 
roges. Linksmai, balsiai juokė
si važiuoudania, sziltai szilknos 
iszsiredžiusi žiupone.

Antanukas palydėjo 
roges.

— A, kaip linksma!
- —• Kada ka suėst

gOSTAPILE Lėbavo. Dideliu 
namu langai szviete, blizgė

jo. Po miestą lakstė 'skambin
damos vienos paskui kitas ro- ri! 
gutes. Vejas nutilo, sniegas’ 
dribo bobų kąsniais ir klojo 'že-į 
me. Paskutinis Utarninkas, Už
gavėnės! Isz daugelio namu . Iskrido muzikos balsai. Links
ma, kaip linksma! Nors szirdi,’ 
skauda, griaužia, bet veidas 
juokiasi. Ne teip jau sunku! 
žmogui, kajp jis juokasi.

Trotuaru ėjo* vaikiszczias, 
susikiszes in kiszcnius rankas,! 
kepure ant akiu užsitraukęs.' 
Jis szvilpinejo, o bet tai grei-1

o ne
į linksmumo, nes jo veideliai pa-

akimis1 ,

Tare, 
radus!

Vos girdėt tarė Antanukas. Ne 
gerai isz bado stipti!

Joku'bukas rimtai dirstelėjo 
in dranga.

— Kaip sunku, kad ėst ne

’ Ir vėl abudu nutilo. Sztai 
Jokubukas szoko ant gatves 
suszvilpe balsiai, kaip tik galė
jo, suriko visa gerkle:

— E, kad tave szimts vel
niu !

Pasitai.se kepure, riktelėjo, 
draugui ;

— Sudiev, Antanuk!
Ir nulėkė. Antanukas žiurėjo 

paskui ji, insikiszo in kisze- 
nius rankas ir vilkosi tolyn, ‘ke
pure vis labiau ant akiu trau- 

lsz ke.
O sostapile uže, lėbavo, ta

rytum ryt bus svieto galas!
Antanukas žiurėjo in namu

automis nuszleivotais 'batais, langus ir mislijo, ilgai mislijo.
aiba kalino jas1 iiį sienas, kad; 
nors truputi susiszildyti. Kelis 
kartus jis;, prasze vaiksztine- 
janeziu iszsipuoszusiu ponu ka
peikėles 'bet jie, nusigryže in 
kita puse, ėjo tolyn. Ne vieno 
skatiko da neiszmelde vaikas.

-Sztai isz vienos ulyczios isz
vieno 

su pirmuoju ūgio, gal, but da

i Gal, but jam rodėsi, kad ta sos
tapile teip jau linksma kaip 
Jokubukas ?

----- GALAS-----

I — Kad juos perkalbęs! Isz 
tarpo moterių girdėjosi žod- bego kitas vaikiszczias, 
žiai.

— Kaip Dievas duos, taip labiau nuplyszes, nuskuręs, da 
ir bus pasakė dede Jurgis ir 

atsivertęs pra-
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buvo troszku ir sunku kvėpuo
ti, bet jie lyg tyczia duru neat- 
vere, kente ir stūmė valanda už 
valandos. O (saule augsztai, 
augsztai tarp banguojaneziu 
debesėliu, szviete ir isz augszty- 
biu siuntė savo puikius spindu
lius ir rodos žmonėms vargdie
niams lyg sakyte įsake:

— Vargdieniai! Asz esu ju- 
su visu motina, asz visiems ly
giai siuneziu savo- szviesa, sziii- 
ina ir maistu. Jus patys kalti, 
kad mano gėrybėmis ne lygiai 
naudojatės, kad savo ir mano 
darbo vaisius nedirbantiem- 
siems atiduodate!

— Taip, rodosi, saule pra- 
ir 
ir

kilniai visus žadino, kele 
liepe jieszkoti sumintu tiesu 
eit prie szvieso's!

— GALAS —

— In kuria puse vejas 
ežia, ten ir linksta.

Kur laki, ten ir lok.

pu

labiau sublogęs. Bet szitas be- 
go linksmas, pasiszokinedamas ■ 
szvilpuodamas. Vaikai pažino 
vienas kita.

— Antanuk!
— Jokubuk!
Pasisveikino juodu ir tuoj 

in szali paszoko, pro juos pra
lėkė puikios roges; kad butu 
nespėję pasmuki, buutu juos in 
miltus sutrynė,

Joku'bukas pasilenkė, šusig-
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doleriu. Ir tik keturios de-jves Amerikos Po-Sekretorius 
szimtas nuoszimtis ‘buvo ap- Daktaras Adolf A. Berle, visi 
drausta.

— Buvęs miesto g,
Seredoj pripuola Sol. jas p. Pranas Sklaris ir Bladas

Žinios Vietines
Sžvento Juozapo. Ir ta diena Baranauskas isz Luzerne, Pa., 

Z*  ~ 1 — ~ A  —- I - — > --- > 1 t ' <> 1 ■»-» 1 -r z-v 1 »■> 1 ALlt M -V'» •1 .C* !1861 metuose Amerikos Civili- ana diena lankėsi mieste pas 
savo sesute ir gimines, ponia 
Morta Bražinskiene, ant W. 
Mahanoy Avė., prie tos progos 
atlankė ir “Saules'5’ redakcija. 
Acziu už atsilankyma.

nis Vidaus Karas prasidėjo.
— Ketverge Szvento Vik- 

taro.
— Sena gyventoja, Edna 

Labasziauskiene, kuri sirgo il
ga laika, numirė Ketverge, 6:45 
valanda ryte, pas savo dukteire 
Jozefine ir žentą Viktorą Lu- 
kasevieziu, 504 W. Railroad 
uly. Velione gimė Lietuvoje,1 
atvyko in Malianojuje daugelis 
metu atgal. Jos vyras Juozas 
mirė 1915 metuose. Paliko tris 
sūnūs: Alberta, isz Philadel
phia; Viktorą, ir Juozą mieste; 
trys dukterys: Helen, pati Juo
zo Sakalausko, Elzbieta, pati 
Otto Bauer isz Philadelphia; 
Jpzęfina, pati Viktoro Lukase- 
viezio, mieste. Taipgi paliko 
tris po-vaikus: Joną isz Shepp
ton; Vinca, Philadelphia ir Ma
re, pati Lloyd Stambaugh, 
York. 23 aliukus ir 12 pro- 
anukus. Laidojo Panedelyje, su 
apiegomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje devinta valanda ryte ir 
palaidota in parapijos kapines. 
Grabo rius Liudvikas Tras- 
kauskas laidojo.

; — Ana diena motorąvo in 
miestą su reikalais gerai žino
mas kriauezius, p. Jurgis Kli
mas ir J. Costello isz Pottsvil- 
les ir Prof. Antanas Klimas isz 
Philadelphijos, ir prie tos pro
gos atlankė ir “Saules” redak
cija. Acziu visiems už atsilan- 
kyma.
,— Petnyczioj Szv. Henne- 

negildo. Taipgi ta diena: 1934 
metuose, 4,700,000 szeimynu 
Amerikoje ima paszelpa isz 
Valdžios, nes negali darbo su
sirasti; 1941 m., Rusija sudarė 
sutarti su Japonija ant penkių 
metu; 1743 m., gimė Thomas 
Jefferson, treczias Amerikos 
Prezidentas; 1906 metuose apie 
penkta valanda isz ryto Cali- 
fomijos valstija pajuto žemes 
drebejima. Tas žemes drebėji
mas tęsęsi tik viena minutėle, 
bet iszkados buvo tiek padary
ta, kad tokios nelaimes Ameri
koje dar iki tada ir iki sziol 
nebuvo, tas žemes drebėjimas 
paliko San Francisco miestą be 
szvieso, vandens, szilmnos ir be 
jokio susisįekimo, vien žemes 
drebėjimas nebutu taip supara
lyžiavęs ta miestą. Tas žemes 
drebėjimas pasiekė ir kitus 
miestus ant Pacifiko mariu 
kranto net per du szimtu sep
tynios deszimts myliu. Ir tuoseatsistojo kalbėti, klausyto- 
miestuose nebuvo tiek iszkados jai pradėjo triukszma kelti ir ji 
padalyta. Kas atsitiko San iszjuokti.
Francisco mieste,

Shenandoah, Pa. — Ponstva 
Jurgiai Budravicziai (Bud
row) isz East William Penn 

.kaimelio, aplaike žinia isz Lai- 
vynos ligonbute San Diego, Ca- 

1 lifornia, kad ju sūnūs lakūnas 
Lt. Jeronimas G. Budrow, pa
simirė pereita Ketvcrga. Lakū
nas Lt. Budraviczius instojo in 

j tarnyste Lapkriczio (Nov.) 11, 
1942 metuose. Ginies William 
Penn. Paliko ipaczia Dolores 
(Sherwill) slauge, isz Wind
sor, Conn., taipgi savo tėvelius, 
broli, kareivi Pvt. Leoną, ku
ris taniau ja armijoje New Jer
sey.

Philadelphia, Pa. — Vela 
patiko nelaime ant Peimsylva- 
nijos kompanijos geležinkelio, 
in West Philadelphia, kai du 
freitiniai trukiai susidūrė. 
Daug bledies padaryta.

Charleston, W. Va. — Dide
lis Armijos eroplanas C-47, su 
21 kareiviais, isz Godmaii 
Field, Louisville, K y., pataikė 
in kaina arti Charleston mies
tą. Eroplanas nukrito ir su
sprogo. 19 žuvo, o 2 sužeisti.

klausytojai vėl nutilo. Berle 
yvento- pradėjo savo prakalba su szi- 

tais žodžiais:
“Draugai imperialistai, žmo

nių isznaudotojai, kapitalistai, 
musu draugas Daktaras Katz- 
Suchy pamirszo mums papasa
koti apie ta Sovietu Ruski Ge
nerolą, kuris dabar valdo Len
kija!”

Daktaras Katz-Suchy iszgir- 
des tuos žodžius, greitai nulipo 
nuo estrados, ir jau vilkosi sa
vo paltu, kai dar toliau jis isz
girdo Po-Sekretoriaus Berle 
žodžius:

“Asz nepaisau, kad gerbia
mas Daktaras Katz-Suchy mus 
iszpravardžiuoja kapitalistais 
ir žmonių isznaudotojais, bet 
kai jis inžeidžia musu karei
vius, kurie net ir szi vakara 
mirszta Korėjoje, tai jau per 
daug!”

Iszgirdes tuos žodžius, Ko
munistas Daktaras Katz-Suchy 
sugryžo ant estrados ir nustū
mė Berle nuo garsiakalbio, ir 
pats suriko: “Amerikiecziai 
kareiviai žudo moteris ir vai
kus Korėjoje!”

Po-Sekretorius Berle nustvė
rė ji už rankos ir norėjo ati
traukti nuo garsiakalbio, ir jie 
susimusze. Vakaro vedėjas 
juodu perskyrė. Ponas Dakta
ras Katz-Suchy paraudės isz- 
ejo isz kambario ir viskas vėl 
buvo tvarkoje.

Penn, Pa. — Žinios pranesza 
mums kad musu senas “Sau
les” skaitytojas, Motiejus 
Radzeviczius pasimirė Seredo- 
je, Kovo 28-ta diena 1951 m., 
savo namuose. Velionis gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Paliko di
deliame nuliudime savo žmona 
Katarina; keturis siunusi; Jur
gi, Petra, Prana, namie, ir Juo
zą isz Westmoreland City; ke
turios dukterys: Ona Rut
kauskiene isz Jeannette; Agota 
Kurikiene, Claridge; Magdale
na Motoviene, Carnegie ir He
lena Radzevicziute, Elyria, 
Ohio. “Amžina Atilsi!”

PRAKALBOS
IR PESZTYNES

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

hotelyje pasiklausyti prakal
bu. Kai Lenkas Komunistas, 
Lenkijos atstovas in Tautu 
Sanjunga, Daktaras Katz-Suc-

tai gaisras, Paprastai kalbėtojams yra 
ar tikriau sakant baisiai da ug' paskiriama pusvalandis del j u 
gaisru. O kai tas žemes drdbeji- prakalbu, bet Ponas Komunis- 
mas buvo suardęs visas vande- j tas Daktaras Katz-Suchy atsi- 
nio paipas, vamzdžius, tai ug- nesze su savimi dvideszimts 
niagesiai buvo bejiegiai. Per septynių puslapiu ar septynių 
keturias’ dienas ir naktis gaiš- tukstaneziu penkių szimtu žo- 
ras siautė per ta miestą, sker- džiu raszta, kuri jis pradėjo 
sai ir iszilgai. Keturi szimtai skaityti per garsiakalbi, 
devynios deszimts asztuoni 
žmones žuvo;
penkiolika buvo sužeista. Be-' 
veik penkios mylios to miesto, I 
skersai ir iszilgai iszdege; dvi- Į 
deszimts asztuoni tukstaneziai ' 
vienas szimtas ir asztuonios de
szimts asztuoni namai 'buy.o su- J SZaukti’ kad jis‘ liautųsi! 
naikinti; ir keturi szimtai pen-(Triukszmas ir lermas tokis pa- 
kios deszimts tukstaneziu žmo
nių neteko namu. Didžiausi 
vieszbucziai, koteliai, sudege.
Iszkados buvo padaryta šu

Visa valanda pre j o ir jis dar 
keturi szimtai zurzej0. žmones pradėjo neri

mauti, kalbėtis ir paskui sta- 
cziai ji kibinti, jam trukdyti ir 
ji iszjuokti. Kai jis dar savo 
plepalus plepėjo, žmones pra- 

I dėjo kojomis trepsėti ir garsiai

kilo, kad vakaro vedėjas Kulp 
buvo priverstas ji sustabdyti.

Kai jis pasitraukė nuo gar-
virsz penkių szimtu milijonu siakalbia ir jo vieta užėmė bu-

Jį 11^ :• • ■ ■■ ' '
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

virta diena.
Teisėjas Kaufman pirmiau 

iszbare visus prasikaltusius 
sakydamas, kad j u prasikalti
mas yra baisesnis už žmogžu
dyste, ir kad ju tuos iszdavys- 
tes dabar žudo musu vaikus 
Korėjoje.

Ketvirtas iszdavikas. David 
Greenglass, dvideszimts devy
nių metu amžiaus Ethel Rosen
berg brolis tuo paežiu sykiu 
nebuvo nuteistas. Jo advoka
tai praszo susimy Įėjimo isz 
teismo, sakydami kad jis pats 
prie visko prisipažino ir teis
mui daug padėjo, viską iszpa- 
sakodamas.

Rosenbergu advokatai sako 
kad jie kreipsis in augsztesni 
teismą. Jie sako kad teisėjas 
neturi ingaliojimo pasmerkti 
mirties bausme, kai nėra tikro 
karo. Jis gali tik ant dvide
szimts metu in kalėjimą pa
smerkti. ,

Bet iszrodo kad vien tik Pre
zidentas Trumanas gali ta mir
ties bausme permainyti.

COLLAZO
PASMERKTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis norėjo nužudyti Ameri
kos Prezidentą Harry Truma- 
na praeita rudeni.

Kai jis iszgirdo savo pasmer
kimą, jis teismui pasakė, kad 
jis nepraszo sau pasigailėjimo, 
bet savo krasztui Puerta Rico, 
Nepriklausomybes.

“Ka asz padariau, asz da
riau geram tikslui. Asz dariau 
del savo kraszto,” jis suriko 
teisme.

Valdžios teisėjas T. Alan 
Goldsborough pasiaiszkino ko
dėl jis taip toli atidėjo mirties 
bausmes iszpildyma? Sakyda
mas, kad to žmogžudžio advo
katai rengiasi kreiptis in aug
sztesni teismą. -

Collazo sako, kad tukstan- 
cziai žmonių savo galvas pa
guldė del laisves, ir jis nebijosi 
panasziai padaryti.

Kai jis su savo draugu Grise- 
lio Torresola stengiesi insi- 
laužti in Prezidento Trumano 
kambarius, sargai jiem kelia 
pastojo. Torresola ir vienas 
Prezidento Trumano sargas žu
vo. Collazo buvo suimtas.

Collazo žmona sako, kad jos 
vyro mirtis tik sustiprins j u 
kraszto žmones ir jie reikalaus 
Nepriklausomybes ir Laisves.

KOMUNISTAS
KAPITALISTAS

VOKIETIJA. — Vi- 
Komunistu apspito 
brangu automobiliu

BONN, 
sa gauja 
dideli ir 
prie Sostines ofisu ir pradėjo
visa kosere spiegti: “Kapita
listai!” Bet tu raudonųjų vei
dai paraudonavo kai jie daži- 
nojo kieno tas automobilius.

Tas automobilius prigulėjo 
Komunistu laikraszczio laik- 
rasztininkui. Reiszkia ir Ko
munistai dabar patapo kapita
listais!

y, ;

ti, aprodyti ir globoti bena
mius.

Raudonasis Kryžius laiko 
apsaugos mokinimo kursus pa
dėti sumažinti milžiniszkas 
mirties aukas vieszkeliu ir na
mu nelaimėse ir nuo nuskendi
mo. Turi apie 11,000 pirmos pa- 
gelbos vienetu greitam naudo
jimui. Turi apie 2,000 pirmos 
pagelbos stoeziu arti sunkiai 
prieinamu vietų.

Amerikos Raud. Kryžius yra j 
viena isz 68 nariu Raudonojo; 
Kryžiaus Draugyszcziu Sajun- 
gos ir Amerikos Raud. Kryžius 
padeda aprėdyti ir globoti: 
tremtinius svetimose szalyse. I

BAUSMES
ISZDAVIKAMS

NEW YORK, N. Y. — 
Iszdavikai, szpiegai, kurie isz- 
dave paslapcziu kaslink tos 
Atomines Bombos iszradimo ir 
pagaminimo buvo szitaip nu
bausti: ’

Daktaras Alan Munn May, 
Anglas; deszimts metu.

Daktaras Klaus Fuchs, Ang
las; keturiolika metu.

Harry Gold, Amerikietis; 
trisdeszimts metu.

Julius Rosenberg, Amerikie
tis; mirties bausme.

Ethel Rosenberg, Amerikie-

te; mirties bausme.
Morton Sobell, Amerikietis; 

trisdeszimts metu.
David Greenglass, Amerikie

tis ; penkiolika metu.

AMERIKOS RAUDO
NOJO KRYŽIAUS 

SVARBIOS 
ATSAKOMYBES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Raudonasis Kryžius gali at
likti szias visas savo svarbias 
pareigas tik jeigu visi Ameri- 
kiecziai rems savo Raudonaji 
Kryžių. Aukokite 'piniginisz- 
kai, dukoite savo kraujo, arba 
insiraszykite in bet kuri Rau
donojo Kryžiaus skyrių ir pri
sidekite prie kokio nors Raud. 
Kryžiaus patarnavimo.

INTARIA ARMIJOS 
KARININKUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sako kad per pati kara, per pa
ti muszi Korėjoje, daug Armi
jos karininku apleido ir aplei
džia savo vietas be jokio pave- 
linimo ir važiuoja su čropla- 
nais atgal in Japonija aplanky
ti savo szeimynas. Viena syki 
net szimtas szeszios deszimts 
tokiu Armijos karininku ap
leido savo kareivius įy nuskri
do in Tokyo ant “good time.” s H

Kai Amerikiecziai stengiesi 
paimti “No Name Ridge,” kai
na, vienas Armijos batalijonas, 
prie deszines penkto Marinu 
batalijono nesutiko in priesza 
szauti bijodami kad prieszas

Jis toliau raszo kad iszlepin-! dažinos kur jie randasi ir in 
Raudonojo Kryžiaus drau- ti karininkai reikalauja kuo-j juo atgal szaus. Kita syki Ar- 

gystes 24 szalyse, (ir JAV), au-J 
kavo beveik milijoną doleriu 
padėti Korėjos civilius žmones 
pabaigoje 1950 m.

Amerikos Raud. Kryžius pa
aukojo $650,000 padėti žemes 
drebejimo aukoms Ecuador ir 
Peru ir nuo "tifono nukentėju
sius Philipinuose. Praeitais 
metais Raud. Kryžius parūpi
no visus reikalingus daigtus ir 
inrengimus 5 klinikams vai
kams Italijoj, Inrengimu pri
statė naujai ligoninėje Graiki
joj ir padėjo pertvarkyti Vo- 
kiszka Raud. Kryžių.

Amerikos Junior Red Cross 
turi 19,000,000 nariu pradinėse

puikiausiu valgiu ant karo mijos kareiviai apleido ketu- 
frunto, nepaisindami kad tenai -----x—
labiau reikia ginklu ir papras
to maisto. Jis sako, kad tankiais 
reikėdavo palikti ginklus ir ka t —
reiviams reikalingus drabužius: Si — - ........
kad butu galima tiems lep-j Major Generolas Floyd Parks 
szems karininkams pristatyti SUstabde, sakydamas kad visi 
kokiu tenai gardumynu, kad tie priekaisztai ir intarimai 
tie karininkai reikalauja bai-’ be jokio pagrindo, ir kad 
šiai daug alaus. Kur karinin- neužsimoka pesztis.
kai valgo ir tupi, ten szilta ir _______ ._________
smagu, tarnai patarnauja prie
stalu, ir orkiestra muzika dro- Pirkit’ U. S. Bonus! 
žia, kai tuo paežiu sykiu eili
niai kareiviai stovi lauke ir isz 
kaleinos laukia gauti viena 
puoduką prastos sriubos. Ka-!

rias savo tankas, kai prieszo 
karabinai viena tanka paszove.

Armijos Sztabas buvo pa
rengęs kartu atsikirtima ir at
sakymą szitam Kunigui, bet

‘‘NOVENA’’ 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.ir auksztesnio mokslo mokyk-’ reiyiai kartais net per tris va-
i landas turi taip iszstoveti.

Kiti to Kunigo Kapeliono in- Saule Publishing Co., 
tarimai yra dar svarbesni. Jis Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

lose Jung. Valstijose ir jos po-j 
zesijose. Jis padeda kitu szaliu 
vaikams.

lijonu asmenų civiliai apsau
gai, slaugiu padėjėju ir pirmos 
pagelbos darbininku; ji turi 
papiešti Raudonojo Kryžiaus 
patarnavimus ginkluotoms jie- 
goms militarinese stotyse ir li
goninėse sziame kraszte ir už
sienyje, ir szeimynoms ginkluo
tu jiegu nariu.

Patarnavimai ginkluotu jie
gu nariams ir j u szeimynoms, 
veteranams ir j u szeimynoms 
yra vis auganti pareiga Rau
donojo Kryžiaus. Viena isz 
svarbiųjų pareigu yra civiliu 
kraujo programa kuria pradė
jo 1948 m., ir paszelpa žmo
nėms visokiose nelaimėse. Būti 
pasiruosze nelaimėms užpuolus 
daugumas Raudonojo Kry
žiaus Skyrių (organizacijos 
vietines vienetos) užlaiko ne
laimiu paszelpai komitetus. 
Jeigu medikale pagelba yra! 
pirmas ir svarbiausias reikalas 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kas tuoj suszaukia gydytojus, 
slauges, ambuliancus ir reika
lingus reikmenis. Kada dideles 
skales nelaime užpuola, Raud. 
Kryžius tuoj veikia pavalgdin- Į
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