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Ne Viskas Tvarkoj Lietuvoj
Isz Amerikos
SUMISZIMAS

KREMLINE

Negali Suprasti 
Amcrikiecziu

WASHINGTON, D. C. —
Butu labai žingeidu dabar pa
siklausyti ka tie Kremlino did
vyriai sako ir mislina už visu 
tu savo geležiniu sienų, kai 
jiems tiek daug žinių ateina isz 
Amerikos apie susikirtima di
džiu Generolu ir Prezidento.

Kremlinas gauna visas ži
nias ir visas prakalbas, kurios 
dabar eina Kongrese, Senate ir 
kitose vietose, Amerikoje. 
Kremlinas gauna visas Gene
rolo MacArthurio prakalbas, 
žodis in žodi. Sovietai tas pra
kalbas neskelbia savo laikrasz- 
cziuose, nes nebutu in sveikata 
Ruskiams žinoti kaip Genero
lai gali vieszai viens kitam 
prieszintis ir dar iszlikti gyvi.

Visas Kremlinas stebiasi 
kaip drąsiai ir vieszai musu 
Generolai kalba apie savo ar
mijas, savo valdžia, savo jie- 
gas ir savo trukumus, kaip jie 
isždrysta vieszai pasakyti kad 
Amerika yra per silpna ka
riauti ant dvieju fruntu. Jie 
nieko panaszaus niekados dar 
nėra girdeje, Kremlino vadai 
savo nutarimus daro už trijų 
sienų ir septynių duriu, ir taip 
slaptai kad viens nežino ka an
tras mislina.

O ežia, Amerikoje, vieszai 
yra keliami baisiai svarbus ir 
slaptingi klausimai apie Ar
mijos ir valdžios nusprendi-
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Akademijos augsztos gar
bes laimėtoja, loszike Anne 
Revere, nesutinka Senato 
komisija pasakyti ar ji kada 
yra buvus nare Komunistu 
Partijos Amerikoje, ar ji ka
da prigulėjo prie Actors La
boratory draugijos. Ji isz- 
sisziepus sako kad tai nie
kieno biznis prie ko ji pri
gulėjo ar dabar priguli.

Mirė Kardinolas

A. A. Dennis Kardinolas Dougherty
t

PHILADELPHIA, PA. —
Sulaukės asztuonios deszimts 
szesziu metu amžiaus, pasimirė 
Philadclphijos Kardinolas 
Dougherty. Jis Kardinolo pa
reigas ėjo Philadelphijos die
cezijoje nuo 1918 metu.

Kardinolo Dougherty dar
bas ir veikla nebuvo apriboti 
diecezijos rubežiais, nes jis bu
vo darbavęsis po visa Ameri
ka.

Gimęs Szvento Juozapo pa
rapijoje, Ashland, Pa., jis ežia 
augo iki deszimto meto. (Jo 
gimtine, kiek vėliau, buvo pri- 
skaityta prie Szv. Juozapo pa
rapijos, Girardville, Pa.)

Keturiolikos metu sulaukės, 
jis kreipiesi in Arkivyskupą 
Wood pavelinimo laikyti kvo
timus del instojimo in Kunigu 
Seminarija. Nebuvo jam pavė
linta, nes jis buvo per jaunas.

Tas pats buvo ir po metu vė
liau.

Tuo tarpu jis du metu moki
nosi Jėzuitu Kolegijoje, St. 
Mary, Montreal. Po tam jis jau 
stojo in Kunigu Seminarija, 
Overbrook, Pa.

Nors jauniausias savo klasė
je, jis tuojaus užėmė pirma vie
ta visose mokslo szakose, ir už 
trijų metu buvo pasiunstas in 
Roma, tęsti savo mokslus Ame
rikos Kolegijoje.

Czia Romoje, Szvento Jono 
Laterano Bažnyczioje, Kardi
nolas Parocchi inszventino ji 
in Kunigus Gegužio (May) 31 
diena, 1890. , 1

DARBININKAS Kardinolas
DennisDougherty

Mirė Phila., Pa.
NEW YORK, N. Y. — Ko-| 

munistai tankiai aiszkina, kad 
Rusijos Sovietiszka valdžia 
yra prieszinga kapitalistams ir 
tureziams, bet kad ji viską da
ro darbininko labui.

Jeigu mes czia taip darbinin 
kus laikytume, kaip jie yra 
Rusijoje sziandien laikomi, tai 
szitaip butu:

Sakysime Butkus dirba 
viename fabrike. Bosas atei-i 
na, ir del nei jokios priežasties 
permaino ta Butku in kita dar
ką, kuris Butkui visai nepa
tinka. Jis tuojaus gauna dvi- 
deszimts dienu in kalėjimą.

Butkus viena diena neiszei- 
na in darba, bet, kadangi diena 
graži, jis iszeina pasižiūrėti be- 
isboles žeidimo. Už toki prasi
žengimą jis tuojaus gauna ke
turis menesius in kalėjimą. O 
jeigu Butkus dirba, kur yra 
gaminami kariszki daigtai,’ tai 
jis gali-gauti net iki asztuoniu 
metu in kalėjimą.

Yra nuskirtą kiek ^fLdlrta įaširinkYYaiar ateina ŽilUOS ISZ P3CZ1U KomUlUStU LictUVO-
Iziplziriono o daThininlrac turi

Daktaras Theoder Koerner Už
rinktas Kaipo Austrijos Naujas 
Prezidentas; Amerikos Sekreto
rius Dean Achesonas Tures Pa
sitraukti; Rusija Negali Su Mu

su Fabrikais Susilyginti
to ir ta' instatyma permaine.
Daug darbininku tyczia neisz-
eidavo in darba, kad jie tutu sužinoti kas dabar darosi Lietuvoje, bet 
pravaryti, ir tada galėtu sau . v. . . . . T .

LONDON, ANGLIJA. Sunku tikrai

(Jis pasimirė lygiai ta pa- 
czia diena, szeszios deszimts 
viena meta vėliau — jo kuni
gystes sukaktuviu dienoje.)

Sugryžes in Amerika, jis, 
turėdamas Daktarata, buvo 
paskirtas už profesorių Kuni
gu Seminarijoje.

Jis daug rasze, buvo išskal
bus ir daug rasztu isz svetimu 
kalbu, verte in Anglu kalba.

Jis buvo konsekruotas, pa- 
szventintas Nueva Segovia, 
(Philippines Salų) Vyskupu 
Birželio 14, 1903, perkeltas in 
Jaro diecezija tose paeziose sa
lose Balandžio (Apr.) 19, 1998. 
Isz ten buvo paskirtas in Buf-i 
falo, New York, Gruodžio Dec. 
6, 1915.

Jis buvo pakeltas in Arki
vyskupus Philadelphijoje Lie
pos (July) 10, 1918, ir susilau
kė garbes tapti Kardinolu Ku- j 
nigu Kovo 7, 1921.

Kardinolas Dougherty buvo 
labai gražiai ir iszkilmingai 
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NEGAVO VYRO

Pamote Savo Darba;
Sugryžo Namo

WASHINGTON, D. C. — 
Geltuonplauke ir gražuole dvi- 
deszimts trijų metu amžiaus 
Panele Elenore Nelson, sugry- 
žo in savo namus in Minneapo
lis, be vyro, kuri jos bosas jai
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kiekvienas darbininkas turi 
atlikti per diena. Jeigu But
kus tiek nepadaro per diena, 
jis turi dirbti dvi ar tris valan
das ilgiau kasdien, kol jis atsi
lygina. Ir už tas valandas jis 
negauna visai mokėti!

Sakysime Butkus turi vaika 
ar dukrele dvylikos metu am
žiaus, augsztesnioje mokyklo
je. Tas vaikas yra valdžios 
iszsimamas isz mokyklos ir pri 
statytas prie kurio darbo. Kai 
jis iszmoksta ta darba, jis yra 
in panaszu darba paskirtas del 
keturiu metu.

Gal sakytumėte, kad taip 
negali atsitikti Amerikoje. 
Taip. Bet yra tokis krasztas 
kur taip atsitinka: “Rusijos 
Rojuje!”

Mokslinczius Vladimir Gs- 
ovski, svetimu teisiu žinovas 
Kongreso Knygne yra susipa
žinęs su Sovietu Rusijos darbi
ninku teisėmis ir instatymais, 
ir taip jis mums aiszkina.

Jis sako kad Sovietu insta- 
tymai yra daug žiauresni negu 
buvo Caro instatyman kaslink 
darbininku.

Sulyg Caro instatymu, dar
bininkas, kuris apleidžia tris 
darbo dienas pavieniui gali bū
ti isz darbo pravarytas. 1932 
metuose Sovietai nustatė, kad 
jeigu darbininkas viena diena 
apleidžia,-jis gali būti prava-- 
rytas. Dar ir to negana. Kai 
jis buvo isz darbo pravarytas, | 
jis su savo szeimypa buvo isz-' 
mesti isz namu kuriuose jie 
gyveno.

Vėliau tas instatymas buvo 
padarytas dar griežtesnis: Jei
gu darbininkas pasivėlina dvi- 
deszimts minueziu in darba, jis riecziai Komunistai jau vėl 
teipgi gali būti panasziai nu
baustas.

Bet paskui Sovietai susipra-^

tokie darbininkai buvo nu- • 
bausti, bet turi laikytis savo J ’ 
tuos darbus.

Indijoje Badas

Czia mes galime matyti, 
kodėl Indijos krasztui taip 
reikia maisto, ir kodėl dabar 
Indijos valdžia praszo kad 
Amerika pasiunstu nors 
kiek kvieeziu del duonos. 
Vaikucziu kojytes isztinu- 
sios nuo bado, tėvas pusiau 
aklas del tos paezios prie
žasties. Milijonai Indijos 
gyventoju szia vasara badu 
numirs, jeigu kitu krasztu 
žmones jiems nepagclbes.

KOMUNISTAI

TRAUKIASI

Stengiasi Sustabdyti 
Amerikieczius

kad ne viskas tenai tvarkoje!
Komunistas teisėjas, kuris buvo paskir- 
iszvalyti Komunistu Partija ir atstatytitas

ar nužudyti intartus ir neisztikimus Komu
nistus, buvo pats nugalabintas. . Jis buvo 
vadas Partijoje, jo vardas buvo Bronisla
vas Bodekas. Szitos žinios ateina ne isz 
požeminiu szaltiniu, bet isz paezios Komu
nistu Partijos Lietuvoje.

Sulyg szitu žinių, Komunistai buvo pra
dėję savo Partija valyti, neisztikimus na
rius iszraveti, Kovo dvideszimts antra die
na. Tu neisztikimu tarpe buvo daug val
džios darbininku ir geležinkelio darbininku.

Kovo dvideszimts treczia diena, sulyg 
tu žinių, Bronislavas Bodekas, antras nuo 
vyriausio slaptos policijos sztabo narys, va
žiavo automobiliu isz priemiesezio in Vil
nių. Geležinkelio darbininkai užsipuolė 
ant jo. Du sargai buvo primuszti ir svar
bus rasztai buvo pavogti. Tuose rasztuo- 
se buvo vardai ir pavardes tu Lietuviu 
kurie intarti ir turėjo būti i s z t r e m t i 
ar suszaudyti.

JIESZKO INPEDINIO DEL SEKRE 
ACHESONO

WASHINGTON, D. C. — Valdžios Ta- 
. ,. . . , . „„ rybos nariai ir Demokratu Partijos vadaitraukiasi nuo visu frontu Ko- , . . -
rejoje. Amerikiecziai su Ali- dabar jau jieszko inpedinio del Sek. Achesono.
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Kas Girdėt
Anglijos Karo Sztabo virszi- 

ninkai praneisza kad Sovietu 
Rusija dabar turi du szimtu di
vizijų, tai apie tris milijonus 
kareiviu. Kiniecziai turi pus- 
treczio milijono, ir kiti krasz- 
tai po Rusijos nagaika turi 
viena milijoną kareiviu. Reisz- 
kia, Rusija dabar po savo val
džia turi pusseptinto milijono 
kareiviu.

Vis eina gandai kad Ameri
kos Sekretorius bus priverstas 
pasitraukti, atsisakyti, ir kad 
jo vieta užims Republikonas 
John Foster Dulles. Republi- 
konai sako kad jeigu jis tuo- 
jaus nepasitrauks tai jie jam 
alga sustabdys. Prezidentas 
Trumanas pyksta ir irszta, bet 
nieko negali padaryti.

Gerai senis Butkus sako: 
“Jeigu jau vogsi, tai, sūneli, 
pasivogk tiek kad jau raitas in 
pekla galėtai joti.”

■ • • '
Laikrasztininkai paklausė 

Louis Soucie, szimto trijų me
tu amžiaus senelio in Ottawa, 
Ont., Kanadoje, kaip jis gali 
paaiszkinti kad jis tiek metu 
yra susilaukęs. Jis atsake: 
“Asz niekados negeriau nei 
■sznapso, nei alaus. Kai žmogus 
ima gerti, tai jis labai brangiai 
su savo sveikata turi užmokėti. 
Manp jaunesnis 'brolis buvo 
tik vienas musu szeimynoje, 
kuris gere, ir nabagas numirė 
visai jaunas, sulaukės tik asz- 
tuonios deszimts szeszis me
tus.”

Eina gandai kad William 
O’Dwyer kuris buvo Senato 
Komisijos intartas, bet Prezi
dento Trumano užtartas, pats 
pasitrauks isz Ambasadoriaus 
vietos Meksikoje szia vasara. 
Jis buvo susidėjęs ir susidrau
gavęs su razbaininkais ir gem- 
bleriais.

1 ' • • " " 1
Biznieriai dabar rado gera 

bizni su cigaretais. Jie Suvie
nytu valstijų cigaretus slapto
mis nuveža in Kanada, bei mui
to ir tenai juos parduoda po> 
keturios deszimts keturis cen
tus už pakeli.

1 ■ 1 • • ‘
Valdžia dabar ima samdytis 

daug daugiau darbininku; 
samdys apie du tukstancziu 
kasdien per ateinanczius ke
turiolika menesiu. Dabar bus 
trys civiliai darbininkai del 
pusketvirto kareivio. Per An
tra Pasaulini Kara buvo vie
nas darbininkas del trijų ka
reiviu.

Po ‘ ‘ Žaliojo Internacionalo ’ ’ 
Vadovybe, Balandžio (Apr.) 
szesziolikta diena susikūrė Vi
durio-Rytu Europos Komite
tas, kuriame dalyvauja ir keli 
Lietuviai Atstovai. Szis Komi
tetas rūpinasi isztremtais ar 
pabėgusiais menininkais ir 
dailininkais.

Estijos buvęs Prezidentas, 
August Rei sako, kad tiktai 
septyni Szimtai tukstancziu 
Estu pasiliko tevyneje. Dau
giau kaip keturi szimtai tuks
tancziu Estu iszvežti. Bet jis 
sako: “Visvien, mes niekados 
nenustosime vilties. ’ ’

Tavptinio Moterų Skyriaus 
delegacija pareiszke savo pro
testą Tautu Sanjungoje, kad 
su Naciais nepranyko moterų

LIETUVISZKAS
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persekiojimas Europos krasz
tuose kaip tai Bulgarijoje, Es
tijoje, Vengrijoje, Latvijoje!, 
Lietuvoje, Rumunijoje ir ki
tuose krasztuose. Jos sako kad 
tuose krasztuose yra panieki
nama moteryste ir skaldomos 
szeimynos.

Ukrainiecziu Mokslu Aka
demija, Amerikoje pradėjo 
reikszminga darba.... eile pa
skaitų ir pasitarimu, skirtu 
Ukrainos santykiams su kai
mynais moksliszkame nagrinė
jimui. Szi pavasari buvo su- 
ruoszta pora paskaitų, skirtu 
santykiams su Rusais ir Len
kais nagrinėti. Rusu pažiūras, 
dėstė Harvardo Universiteto 
Profesorius, Rusu szakos vedė
jas, Daktaras Mykolas Karpo- 
viez. Lenku santykius su Uk
raina dėstė žymusis istorikas, 
Fordhamo Universiteto profe
sorius, ir Lenku Mokslu vedė
jas, Daktaras Oskar Halecki. 
Szi rudeni paskaitas pradės 
Lietuvis Amerikietis, istdrikas 
Adv. Kostas R. Jurgela. Jis su
tiko paruoszti paskaita: “Uk
raina ir Lietuva.”

Atejo žinios kad Jonas Bai
liukas pasimirė Lenkijoje. Jo
nas Bulhakas buvo žymiau
sias Vilniaus ir Vilniaus krasz- 
to vaizdu fotografas, kurio 
rinkiniu dalis buvo panaudota 
1923 metu iszleistam “Vil
niaus Albumui.” Jo padarytos 
nuotraukos buvo geriausiai 
svetur žinomi Lietuvos vaiz
dai. Kilęs isz Totoriszkos szei
mynos, kuri jau szeszioliktojo 
szimtmeczio pradžioje gyvai 
reiszkesi politiniame Lietuvos 
gyvenime, Bulhakas buvo Letti- 
kiszkos pažiūros žmogus, bet
gi palankus Lietuviams ir ne
dalyvavo politikoje. Bolszevi- 
kams užėmus Lietuva 1944 me
tais, jis apsigyveno Lenkijoje 
ir ten uoliai darbavosi, .nu
traukdamas ‘ ‘ atgautu žemiu ’ ’ 
istorini palikimą ir kraszto 
vaizdus.

Pypkes Durnai
Asz Tavo, . . .

Svajonėse laikau tave; 
Matau tave sapne;
Ir kiekviename vaizde 
Tu tampi dar gražesne. 
Tu saulute gražini 
Ir žvaigždes margini. 
Nežiūrint menesio, 
Ar oro dėmesio, 
Asz visa vilti pavedu, 
Asz tavimi tikiu. 
Tavo szirdis.....
Mano viltis.

Putnam miestelyje, Conn., 
Balandžio (April) dvideszimts 
szeszta diena pasimirė Dakta
ras Hamilton Holt. Jis buvo 
septynios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus. Seniau jis buvo 
vienos Floridos Kolegijos Pre
zidentas.

Daktaras Hamilton Holt bu
vo vienas Baltijos Amerikos 
Draugijos insteigeju ir per eile 
metu pirmininkavo Vykdoma
jam Komitetui. Kartu su kitais 
Baltijos Amerikos Draugijos 
veikėjais, jis daug yra prisidė
jęs prie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos pripažinimo Vaszing- 
tone.

Gegužes menesio septinta 
diena pasimirė vienas isz pla- 
cziausiai žinomu Amerikos 
laikrasztininku, New York 
Daily News korespondentas, 
Fred Pasley. Jis buvo szeszios 
deszimts dvieju metu amžiaus.

1945 metuose, steigiamoje 
San Francisco Konferencijoje, 
Pasley reikszmingai pasitarna
vo Lietuvos reikalui. Sovietu
Sanjunga pradėjo paruoszia- 
muosius žygius, tikslu laimėti 
dar tris balsus sau.... neva 
“Trims Baltijos Valstybėms.” 
Sovietu vedamus pasikalbėji
mus nugirdo szitas laikraszti- 
ninkas, Pasley ir tuojaus vie- 
szai, San Francisco laikraszty- 
je iszpyszkino straipsni, už
vardinta : ‘ ‘ Rusija P r a s z y s 
't'riju Baltijos Balsu.”

Ta paezia diena Amerikos 
Sekretorius, Edward Stetti
nius buvo labai užimtas kitais 
reikalais su laikrasztininku 
delegacija, kurioje buvo dau
giau kaip penki szimtai laik- 
raSztininku ir redaktorių. Ke
li tie laikrasztininkai, pakurs
tyti laikrasztininko Fred Pas
ley, staeziai Sekretoriaus Stet
tinius užklausė apie “Baltijos 
Užkulis.” Paskui pats laik- 
rasztininkas Fred Pasley sta-
ežiai pastate klausima Ameri
kos Sekretoriui Stettinius; 
“Ponas Sekretoriau,” jis klau
sė, “jeigu sziandien popiet So
vietai papraszys trijų balsu 
Baltijos valstybėms, ar Ameri
kos delegacija duos jiems tuos 
balsus?”

Stettinius tuo laiku buvo la
bai užimtas kitais reikalais ir 
baisiai susinervino ir net supy
ko. Nepasitaręs įsu Alger Hiss, 
(kuris vėliau buvo susektas ir 
pasmerktas kaipo savo krasz
to iszdavikas) ir kitais savo 
patarėjais, tvirtai ir piktai at
sake : ‘ ‘ Viisiszkai Ne! ” Jis pa
sakė kad “Amerikos delegaci
ja nieko nežino apie toki klau
sima!”

Szis Amerikos Sekretoriaus 
Stettinius pareiszkimas tuo
jaus pasirodė visuose Ameri
kos laikraszcziuose ir Sovietai 
vieszai jau nedryso reikalauti 
balsu “Baltijos Sovietinėms 
Respublikoms.”

— Kibk in darba, kaip 
Anglu mastifas, kurs kad in- 
kimba, papjauna arba pats pa
stimpa.
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Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

Szis menesis paszvenstas 
ant garbes Szvencz. Jėzaus 
Szirdies. Ūkininku priežo
džiai: Jeigu Birželis szaltas 
ir szlapias tai daugiausiai 
buna prastas metas. Jeigu 
Birželyje sziaurinis puczia, 
tai ne greit perkūnija 
griaus. Jeigu Gervazo dieno

Bus Gera
Petras— Nieko nekalbėjai 

mano mylima per puse va- 
andeles.

Mariute — Neturėjau ka 
kalbėt, tai tylėjau.

Petras — Ar tu visados 
taip tyli?

Mariute — Taip!
Petras — Szirdžiuk, bukie 

mano pati, nes nuo seniai 
jieszkojau tokios merginos!

—————
— Geriausias mokslas yra 

tas kuris mus iszmokina kaip 
liuosa laika pelningai praleis
ti.

Lietuvos 
Generalinio Konsuato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Abersaitis, Frydas ir jo bro

lis isz Kauno-Aleksoto.
Abersaitytes, (Abersaitis), 

Adlyne, Berta, Marija, Mile ir 
Morta isz Ulijanos km.

Czcpulis, buvo vedos Ona 
Bakely te (Bakelis).

Gerdvila, Stasys ir Vaclovas 
sūnūs Mato, kuris buvo kilęs 
isz Szetos vi., Kėdainių ap., 
Gerdvyla km.

Jaraszeviczius, Mykolas isz 
Szcduvos.

Jakneviczias, Antanas isz 
Surdaugiu km., Traupio par., 
Raguvos vi., Panevėžio ap., 
gyvenęs Superior, Wise.

Mažeika, Povilas, buvo pasz- 
to virszininkas Kretingoje ir 
Raguvoje, žmona Ona ir duktė 
Paulina.

Morkus, Pranas ir sesuo 
Sztiliene-Morkyte, Autose, ki
lo isz Raseinių ap.

Pecziulis, Jurgis isz Lauc- 
kaimio, Kybartu vi., Vilka- 
viszkio ap.

Petkeviczius, Adomas, isz 
Pažižiu km., Veiveriu vi., Ma
rijampolės ap.

Petrikas, Juozas ir Uolesius, 
isz Gabsziu km., Raseinių vi.

Sabas, Juozas isz Starku km. 
Vilkaviszko ap.

Seniūnas, isz Kluoniszkio 
km., Zapyszkio vi., Kauno ap.

Sztiliene-Morkyte, Autose ir 
brolis Morkus, Pranas, kilo isz 
Raseinių ap.

Vainauskas, Antanas, Bro
nius ir Jonas, kilę nuo Panevė
žio.

Valbasys, Jonas isz Jurksztu 
km., Szimoniu vi., Panevėžio 
ap.

Vilkaitiene-Zokaite Antani-1 
na, isz Valakbudžio km., Sin
tautų vi., Szakiu ap., vyras 
Vilkaitis, Zigmas, duktė Vita
lija ir sūnūs.

Zokas, Juozas isz Valakbu
džio km., Sintautų vi., Szakiu 
ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomii 
atsiliep/i in Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

— Žmogaus szirdis yra 
kaip girnos akmuo: jei po tuo 
akmeniu padėsi kviecziu, jis 
tuos kvieczius sumals in gra
žius miltus. Jeigu po jo nepa
dėsi kviecziu, jis vistiek mals, Į 
bet pats savo mals ir sudils. I

KATALOGAS 
KNYGŲ

■ .......
Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme
czio iszimta isz Lietuvtszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo -savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbstinuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.,116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No. 120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nepiu- 
iio. 58 pus., 20c.

No.123—’Septynios istorijos-: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo;

je lyja tai bus per 40 dienu 
lytaus. Koks szitas menesis 
tai toks bus ir Gruodžio me
nesis, nes jeigu szitam mene- 
ta. Menulio Atmainos: Jau
si sziltai, tai aname bus szal- 
nutis 4-ta diena; Prieszpil- 
nis 12-ta d., Pilnatis 19-ta d., 
Delczia 26-ta d.

Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c 

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas: Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur- 
tingu Ponu. 35c.

N o. 140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Taszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus-i 
lapių, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te-- 
va Zokoninka Beniadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis-' 
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai,. Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per NeatsargTima in Balta 
Vergija; Pusiaugavenisi; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—Apie Duktė' Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir

Ant Kelio In Miestą

Mokytojas pasitiko kai- 
muoti neszanti gaidi ir klau
sia: Ar ant pardavimo?

Kaimuotis—Ne ponaiti!
Mokytojas — Tai kur ne- 

szi? ,
Kaimuotis — Neszu pas 

ziegorninka pataisyti, ba 
pusią adynos velia nakti 
gieda!

Dievas Juos Aprūpins

Tūlas Misijonierius isz 
Afriko nurasze laiszka pas 
vyskupą, sekaneziai:

“Žmonys czionais mirszta 
isz bado ir neturi ka valgyt, 
prisiuskite daugiau Misijo- 
nieriu!”

Paveikslai. 20c.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia 

Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No. 178—T i kr a u šia s Ka bal as 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kązyrpm. 
25 c.

No. 180—-Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180W—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas. Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal scnoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja 'būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officimn. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik njmieri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepaniirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisitin- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. Ą.



a.- a.'-;

Neiszsižadek Savo Motinos
(Tasa) ne apie ta nedora savo sunu.

“SAULE’ ? MAHANOY CITY, TA.

— Duokit, tarė ubage, bet 
toje valandoje duszia jos suvis 
negirdėjo tu žodžiu, kuriuos 
liuosai isz papratimo isztare.

Szinkorius padavė jai pus-j 
kvatierki.

Paėmė in rankas bet vos pri- 
kiszo prie lupu iszdžiuvusiu, 
iszpuote jai isz rankos, nusi
tvėrė už galvos, akis pastate ir 
puolė kniupszczia ant žemes. 
Kraujas užmusze ja, . užeida
mas ant smegenų arba apo
pleksija.

In treczia diena po palaidoji
mui motinos, Pranas su savo 
globejpm kunigu nuvežė mer
gaite ant mokslo in Žvierzy- 
niecka kliosztori.

Viena diena atlankius Pra
nui ligone, atsisveikinejo ja 
kalbėdamas jog rytoj vela at- 

! lankys. Ligone paėmus jo ran
ka tarė labai silpnu balsu:

— Neapleisk manės, pabūk 
da kėlės valandas, nes rytoj 
jau asz nebusiu gyva!

Pranas atsisėdo szale love
les, ji nepaleido jo rankos ir už 
keliu valandų užmigo amžinu 
miegu. Užmigo Dievuje, aprū
pinta Szventais Sakramentais, 
pasirengus in kelione amžinyis- 
tes kaipo tikra krikszczione.

Po iszpažintei kuria atliko- 
taji vakara. kada vėliau atida
vė duszia. Dievui, sudėjo ran
kas ir karsztai meldėsi ilga va
landa.

Meldžiuosiu už tave ma- 
Viesz- 
mano

rūstinusios motinos stojo jam 
priesz akis duszios, rodėsi jog 
girdi josios skundus ir grasini
mus; nežinojo pats kur slėptis 

atsigint, 
saves at-

nuo to visko, kuom 
kur suraminima del 
rast.

pažinojai

jai

LG

mano 
sziai.

Ar kunigas 
motina? Paklauso mal-

pinigu 
kurios 

netekes

no suuau ir jaueziu jog 
pats Dievas neatmes 
maldos, tarė po tam.

— Duok man savo galva. 
Pranas atsiklaupė prie loveles 
ir nulenkė galva; ji pabueziavo 
jam in kakta ir dadave:

Buvo tai paskutiniai jos žo
džiai, nes po paskutiniai jos žo
džiai, nes po trumpa laika jau 
negyveno!

Pranas užsiėmė jos laidotu
vėm; palaidojo gražiai su Szv. 
Misziom. Ant laidotuvių Juo
zapas, tikras suims veliones, 
nepribuvo ir suvis nei žinios a- 
pie save nedavė. Kur-gi buvo? 
Kas su juom stojosi?

Paregėsime ji da karta po 
keliu metu.

Reikę mums sugryžti da in 
ligonbuti Krokavos ant prie- 
miesezio AVesolos, kur-gi buvo
me palikių serganezia motina 
Juozapo, Balžiejiene. Motore 
ilgai kankinosi nes mirtis iFe 
veikiai atėjo. Pranas sugryžes 
isz kaimo in Krokuva tuojaus 
lanke ja kasdiena paszvente 
kėlės valandėlės ant pritarimo 
ir suraminimo mirsztanczios. 
Neturėjo jau lomios motinos, 
todėl geide iszreikszt savo sun- 
iszka meile norints tai mote
riai kuria locnas sūnus aplei
do. Todėl suvis nestebetina 
jog ligone labai pamylėjo ir 
prisiriszo prie jog ligone labai 
pamylėjo ir prisiriszo ‘prie jo 
drueziai, jog sutroszkumu lau
kei tos valandos kurioje atlan- 
kinejo ja Pranciszkus. Kada 
paregėjo ineinanti in ligonbuti 
isztiesdavo rankas savo isz- 
džiuvuses ir nutverus trauke 
jo ranka prie savo lupu, bet ka
da Pranas nepavelindavo 
bueziuot jo ranka, kalbėjo:

— Pavėlink, pavėlink 
ras sunau, nes asz niekuom
tu tau isznagradint negaliu už 
tavo dora szirdi!

Kada Pranas iszejo isz ligon- 
butes, liūdna buvo jai tuomet, 
ir visas jos suraminimas buvo 
melstis už ji. Jos mislys šoke 
visur paskui ji, melde Vieszpa- 
t’ies Dievo idant saugotu ji nuo 
visokiu nelaimiu ir priepuoliu, 
idant atitolintu nuo jo visokius 
rupesezius ir ergelius, idant 
jam visame Vieszpats Dievas 
laiminiu. Tokios maldos ne 
dingsta dovanai, ne nueina ant 
tusezio, nes ju iszklausg.

Apie savo locna. sunu nieka
dos nieko nekalbėjo, tiktai lai
kais klajodama per miegus 
sząuke: Juozai, Juozai, eik 
szen pas mane! O balsas jos 
tuomet rustai skambėjo.

Viena karta kėlės dienas 
priesz savo smerti paklausė 
Prano:

— Ar niekad nesimatai su 
Juozu, tarė, ar nei dasižinot a- 
pie ji negalėjai?

— Ne, atsake Pranas, ne
žiūrėdamas’ ligoniai in akis 
idant neiszskaitytu isz ju melo. 
Nenorėjo nuodint paskutiniu 
valandų jos gy venimo.

— Gal jau numirė? Kad 
Dievas ir duotu tai!

— Kodėl, motina, taip kal
bate ?

— Man butu lengviau mir
ti. Nes jeigu gyvena tai sunki 
bausme ji laukia už iszsįžadeji- 
nia. motinos savo.

Kalbėjo tuos žodžius be jo
kios rūstybes, bet su skundu. 
Po tam jau niekados ne primi-

Laįkas keliu metu truputi 
permaine padėjimus pažinsta- 
mu niurnu szioje apysakoje 
ypatų, o ‘pirmiausia dasižino- 
me jog Pranas, pabaigęs mo
kyklas ir jausdamas savyje pa- 
szaukima in dvasiszka luomą, 
inženge iii seminarija ir szian- 
dien jau esąs kunigu vikariu- 
szu vienoje Krokavos bažny- 
czioje, guodotas ir mylėtas nuo 
visu žmonių už savo dorumą ir 
paveizdinga gyvenimą. Sesuo 
jo da buvo kliosztoriuje, 'bro
lis mokėjo už ja ir atlankineijo 
ja dažnai.

Viena karta sugry'žes isz 
kliosztoriaus namo, rado maža 
vaikinuku ant gonku kleboni
jos lankanti jo.

— Ko-gi nori, vaiikinuk, ko 
ežia lauki? Priėjus vaikinukas 
prie kunigo pabueziavo jam 
ranka ir tarė:

—■ Praszau kunigėlio pas 
ligoni.

Kunigas veikiai apsirenge ir 
nuėjo paskui vaikina kuris in- 
vede ji iii maža grinczele ant 
antro gyvenimo po paezia pa
stoge.

Kambarėlis norints buvo ir 
mažas, bet nebuvo jame ir jo
kios tvarkos: oras viduje bai
siai buvo neezystas. Kunigas 
apsižvelgęs po kambarėli pare
gėjo ant lovos gulinti ligoni. 
Prisiartino prie jo. Ligonis la
bai blogai iszrode.

— Žmogau, juk tave tik ta
sai oras toje uoloje užspangy- 
ti gali be ligos, kodėl nepasi
rūpinai gautis in ligonbuti?

— Neturėjau nieko kuris 
man vieta ligonbutyje pasirū
pintu, tarė ligonis liūdnai.

— Kaip tai nieko? Ar jokiu 
giminiu neturi, nei pažinstamu 
prieteliu?

— Nieko! Atsake ligonis 
i su kartybe.

Užstojo valanda tylėjimo. 
Ant kunigo ne miela, inspudi 
iszvere tas žmogus, kuris per 
savo gyvenimą neuždirbo ne 
tiek, idant nors ligoje turėtu 
paspirti, gyvendamas neiszsi- 
naudojo ne vieno žmogaus san- 
jausma del saves, neturėjimas 
ne vieno prieteliaus, liudijo 
jog žmogus tas bloga vede gy
venimą. Ligonis kalbėjo to
liaus su kartybe.

— Kolei turėjau 
samdžiau sau ypatas 
pritarnavo man, bet
graszio visi mane apleido ir pa
liko vienatini. Visi seni pažins- 
tami seniai pamirszo mane ne
laiminga ir tiktai vos tas ma
žas vaikas mane laikais atlan
ko idnt pažiūrėt ar da esmių 
gyvas, apart to, niekas dau
giau neužeina pas mane. O, bai
sus mano padėjimas, sunkus 
gyvenimas!

Užlaužė* rankas, kad net su- 
braszkejo isz baisaus rupes- 
czio.

Kunigas tuomet temingai 
prisižvelgdamas in ligoni, su 
nusistebėjimu pažino jame 
Juozapa Dunska, guvemoriu 
ponios AV., isz Volpiiaus. Taip 
tai buvo tas pats! Laike kada 
mes ji paskutiniu kartu matė
me, ne>blogai jam vedėsi. Su
rinkęs pinigu gyvernaudamas, 
iszvažiavo in Viedniu idant 
ten iszduot egzaminą ant pro
fesoriaus. Ten laimėjo nes eg
zaminą iszdave visiszkai gerai 
ir ingijas dinsta, gryžo in Kro
kuva.

Vienok teisingyste Dievo ne
galėjo pavelint idant tas žmo
gus džiaugtųsi taja laime kuri 
buvo subudavota ant užmirszi- 
mo motinos ir aplaistyta jos 
aszarom. Dievas girdėjo skun
dus mirsztanczios. Tai-gi, džio
vos liga apimtas, tuojaus turė
jo iszsizadet savo dins to ir ta
me smirdaneziam mažam kam
barėlyje gyvastį užbaigti, pa- 
irsztas nuo žmonių ir prieteliu. 
Kunigas Pranciszkus Gvazdi
kas pažines ji dabar, primine 
sau visa praeita gyvenimą, pa
lingavo su galva liūdnai, pa- 
mislines apie žodžius veliones 
savo globfejo: “Didi teisingys
te Dievo! Už nuodėmė prie- 
szais gimdytojus Dievas bai
siai baudžia. Jeigu gyvensi 
taip ilgai kaip asz, persitikrin
si. Nekerszink tavo skriaudi
kams, o palik tai laikui ir Die
vui.”

— O, kam mane Dievas lai
ke ant szio svieto lyg sziam lai
kui! Svietas nedoras, 
apmaudos, atsiliepė su 
mu vela ligonis.

— Ne pliovok, nei 
ant Dievo, o geriau padaryk 
rokunda su savo sanžine, gal 
rasi ten kokia nuodėmė kdri 
iszaiszkins tau tavo nelaime. 
Tas kentėjimas gal tik bausme 
yra del tavęs!

— Nieko neužmusziau ir 
niekam nepadariau dideles 
skriaudos gyvenime.

— Primink sau gerai 
ka.

Ligonis užsimislino.
— Nieko nepamenu!
— Palauk asz tau primin

siu. Pameni da savo motina?
Mirsztantis sudrėbėjo! Už

imtas savo luomu, o po tam sa
vo kentėjimais, niekados nepa- 
mislino apie savo motina; ne- 
pamislino niekados, nei to jog 
tokis pamirszimas yra sunki 
nuodėmė. Dabar, kada jam va
landoje smerties primine moti
na, visi užsnudusieji iszmetine- 
jimai ant kart pabudo ir prade- 

, jo graužt jo duszia kaipo bai- 
j šiauši kirminai; szeszelis užsi-

— Buvau prie jos mirimo.
— Kaip-gi mirė?
— Numirė apleista nuo žmo

nių, pamirszta per locna sunu!
— O, baisi bausme Dievo 

ant manės puolė, suprantu, su
prantu! Tarė nusidėjėlis su di
džiausia gailesezia ir nulenkė 
galva ant krutinės.

Miglotose akyse jo galima 
buvo matyt baisiausia rūpestį 
ir gailesti.

— Isz kur-gi tu galėjai pa
žint mano motina, kas tu esi 
kunige ?

— Pranciszkus .Gvazdikas, 
senas tavo pažinstamas, pame
ni?

— Tu! Paszauke ligonis 
garsiai ir nutveręs ji už rankos 
pasikėlė ir pradėjo prisižiuri- 
net temingai neatitraukdamas 
savo placziai atidarytu akiu 
nuo jo veido. Tai-gi tu esi ku
nige, sūnūs uibages ? O, tau Die
vas laimine, nes tu nesigėdijai- 
josios pasitikęs su ja, norints 
buvo ubage! Paszauke vela su 
didžiausiu sopuliu.

Po tam užsikosėjo ir tas ko
sulys jau jam nedave daugiau 
atsikvotet; po keliu miliutu 
jau negyveno.

Kunigas atsiklaupė ir mel
dėsi už jo duszia. Tokis buvo 
galas Juozapo Dunsko, to sū
naus kuris pamirszo apie savo 
motina! Tokis bus gyvenimas 
ir pabaiga gyvenimo kiekvieno 
kuris nepildo Kętvirto Prisa
kymo Dievo, kas apleidžia sa
vo gimdytojus negali tikėtis 
laimingo gyveninio ant žemes 
nei po smert!

pilnas

rugok
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niu szirdyse, ne ant marmoro.
Kuri manes szaukesi 

ana šan vaite.

Kas tėvo ir motinos ne 
guodojo,

Prie ugnies namie 
nesuszilde,

Pats sotus, alkstancziu tėvu 
ne papenėjo,

Ir vargstaneziu prie saves 
nepriglaude,

Vargas tam, vargas, nes ji 
Dievas apleis, 

Szmotelio duonos jis pats 
nebeteks;

Ugnis namine po jo pastoge 
iszbles,

Ir žmones priedeliai nuo jo 
atsitrauks.

Jeigu-gi ne patiks ji bausme 
ant szio pasaulio, 

Sanžine bus jam nevidonu 
baisiausiu, , 

Kankins ji baisiai valandoj 
sinerties.

Ir paszauks in suda priesz 
sudžia Augszcziausi.

Dėlto, gudokit tęva ir 
motina savo,

Idant jums Vieszpats 
mintu ant žemes,

Idant butumet guodoti nuo 
. vaiku savo,

Ir idant jus Vieszpatsp neat
stumtu nuo saves.

* BALTRUVIENE 
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Ana diena buvau 
dideliame mieste,

Ir ten paukszteles 
užtikau, 

Kurios partes nuolatos 
daro, 

Ir juoku daug pridaro. 
Neseniai supraszo kelis 

svetimtauezius, 
O-gi szirdeles szposu 

‘ buvo,
Kad net keli policijantai 

pribuvo.
Sztai vyrukai pradėjo 

klykt, 
Mergoms dreses pleszyt, 

Policijantai visus iszvaikino, 
Ir merginas apmalszino.

Ar jau proto neturite, 
Jeigu su tokiais 

pristojote.
Juk justi mieste yra 

vaikinu doru, 
Kurie nesivalkoije po 

urvas,
Geriau apsimalszyt, 

Juoltfu kitiems nedaryt, 
•Gera vyreli gausite 
Ir isz to džiaugsitės. 

* * *
Hei j.us Chicagos 

liežuvninkes, 
Ant vyru nereikalingai, 

neužpuldinekite, 
Ir kitu reikalus 

nosies nekiszkite^ 
Ba da gali suplysztie.

Geriau dažiurekite 
grinezias, 

O eikite tankiai in 
bažnyczia, 

Melskitės kad Dievas 
duotu jums proto, 

O ta syk neturėsite tiek 
savyje pasiutimo.

* * *
In artima miesteli 

nulapsejau, 
Apie kėlės pasileideles 

moterėles dažinojau, 
Kurios liežuvius savo 

nesuvaldo, 
Gerai kad da perkūnai 

nesuskaldo. 
Priek tam pasileideles,

Tosios neiszmaneles, 
Toliaus apie jais 

pasakysiu, 
Taigi, ju gyvenimą 

apraszysiu.
Bus gana, eisiu trupbti 

pasilsėto,
O po tam in Netvarka 

iszkeliaus, 
Atlankyti puikia drauge,

and in less time than 
you think you can have 

’4,329.00in “sh!

Starting a safe and systematic savings plan 
is as easy as filling out tliis form and signing 

your name to it. That’s all you have to do to 
enroll in the Payroll Savings Plan that buys United
States Savings Bonds for you—automatically!

If you can set aside just $7.50 each week—in 5 years 
you’ll have $2,009.02, in 10 years you will have $4,329.02.

And these bonds are safer than dollars in your 
pocket—because if you lose your bonds or if they are 
destroyed, the Treasury Department of the United 
States will replace them for you. Remember, too, any 
Series E United States Savings Bond may be cashed 
after 60 days at any bank or other financial institution 
which is an authorized paying agent.

Buying U. S. Savings Bonds—through Payroll Sav
ings—is one of the safest, easiest ways in the world to 
save money.

Why not go to your company’s Payroll Office, sign 
up, and start saving this easy way today?

weekly PAYROLL SAVINGS PLAN

PICK THE PLAN THAT SUITS YOU BEST—SIGN UP FOR IT TODAY1

SAVE EACH AND YOU WILL HAVE
• WEEK In 5 Years In 1 0 Years

$ 1.25 $ 334.1 1 $ 719.11
2.50 668.97 1,440.84 s
3.75 1,004.20 2,163.45
7.50 2,009.02 4,329.02

12.50 3,348.95 7,217.20
15.00 4,01 8.67 8,660.42
18.75 5,024.24 10,828.74

For your security, and your country’s too, 
SAVE NOW—through regular purchase of 

U. S. Savings Bonds

The U. S. Govern men t \dncs not pay for this advertising. The Treasury Depart
ment thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

— Sanžine yra sielos bal
sas; aistros yra kūno balsas.

— Mes tik ta žinoma, ka 
mes atsimename.

— Žmones duoda kelia 
tam žmogui, kuris žino kur jis 
eina; bet stumdo ta, kuris no
ri per gyvenimą tik pasivaiksz- 
czioti.

Jai- SAPNAS MOTINOS

_  Iszkalk savo varda žino-

— GALAS —

Gražiai Iszsiteisino
Pati in savo vyra — Ar tu 

da taip ilgai naktimis val- 
kiosiesi, juk jau visos kar- 
czemos uždarytos!

Vyras — Žinau kad užda
rytos, tai žinai jog da nebu- 
ezia pare j as!

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

Sapnas Motinos Szven- 
eziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 
... MALDA . . .

Motinos Szvencz.

— Tas, kuris daugiausia 
žino, labiausiai gailesį už isz- 
eikvota laika.

— Mokslas yra tas kas Įte
ka pas mus, kai mes pamirszo 
me visa ta ka mes iszmokome.

Karszta
Vyras pareina isz sztoro 

namon, ant piet, ir nusimes
damas surdota, rugoja kad 
labai karszta.

O pa;ti pritardama sako: 
Teisybe, dusziuk, labai kar
szta, net mesa peeziuje sude
gė! '

I
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■ —- Birželis — June.
Jurgis Szidiszkis, marti 

Kdtre Szidiszkiene ir duktė 
Joana, isz Frackvilios, moiora- 
Vo ih miestą su reikalais, taip
gi atlanke ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci- 
ja. Acziu už atsilaiikyma.
y— Pptnyczioj Saldžiausios 
Jėzaus Szirdies. Taipgi ta die
na: 1792 ipe tuose Kentucky 
Valstiją buvo priimta in Suvie
nytu Jfąfttiju Sanjunga.

Subatoj pripuola Szv. 
Marcelio. Ir ta diena: 1932 m., 
Veteranai buvusieji kareiviai 
marszavo in Vaszingtona, rei
kalaudami savo ‘ ‘ Bonus. ’ ’ 
Pusketvirto tukstanezio tokiu 
buvusiu kareiviu marszavo in 
Amerikos sostines Vaszingto- 
rio; 1941 m., Hitleris susiejo su 
Italijos Mussolihiu, prie Bren
ner Pass ir. pasitarė kaip visa 
svietą užkariauti.
? — Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Sekminių, taipgi Szv. Klotil- 
tloš, tautines vardines įminąs. 
Ir (h diena: 1500 m., Hernando 
Je Soto, Ispanolas, gimė, jis su 
kitu drąsuoliu, pirmtakui! u 
Balboa, apsiženijo su dviem 
Eiąsęrim, jis Ispanijos vardu 
pasisavimo visa Californijos 
kraszta; 1949 m., iszdavikas 
Alger Hiss patrauktas in teis
ink,.. Trys augszti Komunistu 
Bai-tijos vadai kalėjime; 1803 
m., gimė Prezidentas Jefferson 
pavis; 1383 m., Lietuviai inu- 
szegi su. Kryžeiviais ties Tra- 
kais.

L'8.t- •/••• ''J ■ ■ ' '■

v — Panedelyje pripuola 
Szv. Pranciszkaus Caraeęiolo, 
taipgi tautines vardines Ven- 
dre. Ir ta diena: 1936 m., puse 
niilijono Prancūzu darbininku 
suštraikavo, kai Socialistai su 
Lęon Blum paėmė kraszto val
džią; 1911 m., Vokietijos Kai
zeris, Wilhelm pasimirė, jis bu
vę asztuonios deszimts dvieju 
metu amžiaus; 1942 m., Ame
rikos Laivynas pastojo Japo
nijos Laivynui kelia ties Mid
way Salos; 1943 m., Amerikos 
Kongresas invede griesztus in- 
statymus priesz straikuojan- 
czius. darbininkus; 1944 m., 
Rymose Romos miestas Ameri- 
kieczių.. paimtas; 1794 m., 
Prancūzas revoliucijonierius 
Robespierre buvo nužudytas; 
1763,m., gimė Lietuvos poetas, 
dainius Kunigas A. Strazdelis,

• ■ o*# .
Drazdauskas, kuris parasze 
“Pulkįrp ąnt Keliu;” 1392 m., 
Pasikvietas talkon Kryžiuo- 
'5 ■ e -y - >. iii .-I .. J- v t

ežius, -Vytautas užėmė Vilnių.
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szikus, dainininkus, sžoke'jus,] ko iii Amerika 1888 m. Jos yy- 
ir jaunus artistus gražiai pa
sveikino, ir inteike mokslus 
baigiantiems laipsnius. Mums 
buvo gera ir malonu, kad vis
kas buvo Lietuviszkai.

— Szv. Jurgio parapijos 
Kataliku Veteranu kuopa bu- 
y.o surengus bendra Komunija 
ir pusryczius. Visi Veteranai 
priėjo prie Szventos Komuni
jos, ir paskui susirinko ant 
pusrycziu parapijos saleje. Ve
teranu M isziose dalyvavo ir 
daug svecziu Veteranu isz kitu 
miestu. Pritaikinta Vetera
nams ir Prisiminimo Dienai . ' • • j • • • * ■ ■
pamokslą pasakė Kun. Jeroni
mas Bagdonas, vikaras. Po 
pusrycziu trumpai kalbėjo: 
Kun. J. Lnkszys, vietiniu Vete
ranu Kapelionas, Kun. J. Ka
ralius, Klebonas; ir Dak. J. 
Markūnas, isz Pottsville, Pa. 
Adv. Joseph A. Zane vede visa 
programa. Visos motinos kuriu 
vaikai žuvo aname kare buvo 
pagerbtos ir kiekvienai buvo 
padovanota geliu kaspinas. 
Pribuvo garbingu svecziu b-z 
New Philadelphijos, St. Clair 
ir kitu apylinkes miestu ir 
miesteliu.

—- Vaitiekus E. Matakonis 
nuo 969 W. Coal uly., numirė, 
Panedelio ryta, Locust Mt. li- 
gonbuteje. Velionis gimė She- 
nadoryje. Jo tėvas Robertas 
Matakonis mirė 1913 metuose. 
Paliko savo paezia Adela; su- 
nu Leonarda, namie; broli Juo
zą, mieste; penkios seserys: J. 
Czebulskiene, Ona, Helena ir 
Florence, visi namie, AV. Sa- 
linkienb, Penngrove, N. J. Lai
dos Petnyežioje su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 9-ta 
valanda ryte ir palaidos in pa
rapijos kapines.

Girardville, Pa. — Senas 
“Saules” skaitytojas, Pranas 
Kugrys, nuo 317 A ulyezios, 
kuris sirgo per keletą sanvai- 
tes, numirė Nedėlios ryta apie 
6 valanda Ashlarido ligonbute- 
je. Velionis gimė Lietuvoje ir 
atvyko in Amerika 1911 me
tuose ir apsigyvenę Girardvil- 
leje. Paliko dideliame nuliūdi
me: savo paezia Morta; trys 
dukterys: Eleanora Rugienie- 
ne, mokytoja; Natalija, pati 
Daktaro B. A^allee, isz Boston, 
Mass., ir Violeta, mokytoja isz 
Bay City, Mieli.; taipgi dvi se
serys: Elzbieta Peczuliene ir 
Jieva Grinkiene isz Hazleton. 
Laidotuves invyko Ketverge, 
su apiegomis Szv. Vincento 
bažnyežioje 9 valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes Frackvilleje. Amžina atil
si!

••SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ras Edvardas Konczius mirė 
1938 m., o jos sūnūs Jonas mi
rė 1945 m. Prigulėjo prie Szv. 
Kryžiaus parapijos ir bažnyti
niu Moterų draugijų. Paliko 
dvi dukterys: G. Thomas, isz 
Wm. Penu ir N. Resseter, Sa- 
lamca, N. Y., tris sūnūs: Kazi
miera isz Philadelphia; Anta
ną ir Prana, Mt. Carmel. Taip
gi deszimts anūku ir broli Jo
ną Czarnecki, mieste. Laidos 
Seredos ryte, su Szv. Miszomis 
Szv. Kryžiaus bažnvezioje 9 
vai., ir palaidos in parapijos 
kapines.

MIRE KARDINOLAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Iszgelbetas Kūdikis

Szitas kūdikėlis buvo nuo 
tikros mirties iszgelbetas, 
kai teismas privertė jo tėvus 
pavėlinti Daktarams duoti 
kraujo jam, nes jis sirgo to
kia kraujo liga, kad jam rei
kėjo kraujo.

Szito kūdikėlio tėvai, Po
nai Darrell Labrenz priguli 
prie Jehovo liudytoju, kurie 
in Daktarus ar in liekarstas 
netiki. Tokiu kreivatikiu 
randasi ir Lietuviu tarpe.

JIESZKO INPEDINIO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jie sako kad Achesonas turi 
būti atstatytas del Demokratu 
Partijos ir del viso kraszto ge
roves. Ju kitas ir kur kas sun
kesnis darbas, yra surasti kan- 
didata, kuris Trumanui patik
tu.

Vienas tokis kandidatas bu
tu Vidaus Sekretorius, Oscar 
Chapman; kitas kandidatas 
gal butu moteriszke Clare 
Luce. Bet nieko tikro dar nega
lima pasakyti, nes patys Demo
kratai dar tik tariasi. Bet tiek 
jau galima staeziai pasakyti: 
Achesono dienos suskaitytos.

Demokratai dabar jau mato 
kad Republikonams labai pa
tinka Demokratu Achesonas, 
kuris tiek klaidu yra padaręs, 
ir kuris yra beveik visu nepa- 
kencziamas, nes Republikonai 
dabar gali per Achesona kal
tinti visa Demokratu partija.

Republikonai teipgi gerai ži
no, kad juo labiau jie szoks 
priesz Achesona, juo ilgiau 
Trumanas ji palaikys, nes Tru-

pricmcs Lietuvos Prezidentą, 
Antana Smetona kai jis buvo 
atsilankęs Philadelphijoje.

Kardinolas Dougherty ypa
tingai pagerbė Lietuva ir Lie
tuvius, kai jis asmeniszkai 
pats atsilankė pas Lietuvos 
Prezidentą Smetona. Tai labai 
retas atsitikimas, kad Bažny-
czios Karalaitis tokia garbe su- landas dirba. Jeigu mokytojas 
reiktu, kad ir didžiausiam at- turi vaikus rengti del kokio manas baisiai inpyksta, kai 

* ’ ’ • • -----kas ka prieszingo sako priesz
viena isz jo paskirtu žmonių. 
Tai Republikonai dabar kaip 
tik tyczia taip puolasi ant Sek
retoriaus Achesono, kad Tru
manas ji dar ilgiau pasilaiky
tu.

Sekretorius Achesonas, jau 
pats matydamas, kad jis nėra 
pageidaujamas, jau pernai 
praszesi kad jis butu atleistas 
isz tos vietos. Bet kai karas 
Korėjoje taip prastai ėjo metu 
pradžioje, Achesonas nedryso 
pasitraukti, nes jis butu taip 
prisipažinęs kad jis kaltas. Po 
tam jis vėl ketino pasitraukti, 
bet kaip tik tada iszkilo tas 
lermas su Gen. MacArthurio 
atstatymu, ir vėl Achesonas 
negalėjo pasitraukti.

stovui ar vadovui.
Visi Katalikai pasigenda to

kio gero dvasinio vado, 
Kardinolo Dougherty.

kaip

SVARBUS
KLAUSIMAS

Mokytoju Darbas Ir 
Algos Svarstomos 

New Yorke

teatro ar sporto, tai jis teisin
gai gali reikalauti kad jam bu
tu už toki darba primokėta. 
Mums iszrodo kad teisingumas 
to reikalauja.

KOMUNISTAI
TRAUKIASI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. — Szvento 
Jurgio parapijos mokiniai, po 
Sesūcziu Kazimieriecziu prie
žiūra, surengė tikrai gražu ir 
grynai Lietuviszka Vakareli, 
su siekiais, dainomis, daiuele- 
ini$ f įr ‘ < Julytės ’ ’ vaidinimu. 
Isz tįįkro buvo ko pasiklausyti 
ir 'kas pamatyti; kaip gražiai 
Lietuviszkai tie mokiniai ir 
mažycziai kalba ir dainuoja. 
Dvideszimts tryls mokiniai 
sziais metais baigia asztunta 
skyrių. Sziais metais, atsižy
mėjusieji moksle yra Chris
tine Marie Popalis ir Ronald 
Francis Lupata. Kun. Juozas 
KaraHusHderbonas;^—ristis lo-

Minersville, Pa. — Szvento 
Pranciszkaus parapijos mo
kyklos vaikucziai visus nuste
bino Su savo gražia programė
lė del mokslo metu pabaigos. 
Tie vaikucziai buvo tiek tikie- 
tu iszpardave, kad jokiu budu 
nebuvo galima visus žmones 
sutalpinti in parapijos sale ant 
sykio, tai reikėjo net per tris 
vakarus ta programėlę statyti, 
kad visi gautu proga pamatyti. 
Vakarėlis buvo gražus ir jau
kus. Matyti kad vaikucziai yra 
Seselių Kazimieriecziu labai 
gerai ir gražiai mokinami, nes 
jie pasirodė gerai mokanti 
Lietuviszkai ir Angelskai.

JVIt. Carmel, Pa. — Ponia 
Aleksandra (Czarneckaite) 
Koncziene, 81 metu amžiaus, 
nuo 228 W. Fourth uly., pasi
mirė Subatoje, namie. Velione 
sirgo jau nuo kokio tai laiko. 
Gimę Lietuvoje 1870 m7~Atvy-

NEW YORK, N. Y. — Mo- 
: kyklu Mokslo Sztabas dabar 
i laiko mitingus ir svarsto mo

kytoju ir ju algos klausimus. 
. Mokslo Sztabo nariai ketina 
j I labai griesztai nusistatyti ir 

mokytojams insakyti ka ir 
kiek jie turi mokyti, kiek dirb- 

. ti ir kiek algos gali gauti.
Valstijos Mokslo Adminis

tracija, rodos, ežia tiems New 
Yorko miesto Mokyklų Sztabo 
nariams pritaria nes ji yra pa- 
reiszkus, kad Mokytojo darbas 

, nesibaigia su mokyklos valan
domis, ir kad mokytoju algos 
turi būti mokslo sztabo nusta
tytos, be jokio žodžio isz pa
ežiu mokytoju.

Bet ežia tokis 
simas, kad butu 
siems isz lėto ir 
klausima svarstyti ir nesisku
binti.

Czia yra algos klausimas, ir 
Mokslo Sztabas to klausimo 
negali iszriszti ir neiszrisz.

Czia reikia paties Mayoro 
Impellitteri. Jis su Miesto Ad
ministracija turi pasitarti ir 
paskirti daug daugiau pinigu 
mokslui, kad mokytojams butu 
galima žmoniszka alga mokėti.

O antras, ir gal dar svarbes
nis klausimas tai yra: Ar gali
ma priversti mokytoja dirbt po 
mokslo valandų ir vakarais? 
Kada mokytojo darbo diena 
baigiasi? Ar mokytojas nega
li, kaip ir visi kiti darbininkai 
reikalauti kad jam butu dau
giau mokama, jeigu jis ilgiau 
dirba ?-

In szita antra klausima 
Mokslo Sztabas atsako griesz
tai Ne! Bet mums iszrodo tas 
Mokslo Sztabas nusikando per 
daug ir tokiu reikalavimu bai
siai nuskriaudžia mokytojus. 
Reikia atsiminti kad ir moky
tojas yra žmogus, kad ir jis už 
nustatyta alga nustatytas va-

svarbus klau- 
patartina vi- 
rimtai szita

jautais puolasi ant tu Komu
nistu ir juos jau vėl vejasi 
skersai ta nustatyta, trisde- 
szimts asztąntą linija. Per vie
na diena daugiau kaip tris 
tukstaneziai Komunistu buvo 
paimta, ir kiti tukstaneziai bu
vo- iszžudyta.

Komunistai, pasitraukė apie 
penkiolika myliu anapus tos li
nijos ir dabar stengiasi Ameri- 
kieczius nors kelias dienas czia 
sulaikyti, kad Kiniecziu armi
joms butu galima pasitraukti 
ir vėl susitverti.

Komunistai dabar stumia in 
frunta daug Koriecziu, kad bu
tu laiko Kiniecziams pasi
traukti. Kalnuose, miszkuose 
ir pelkese randasi Komunistu 
kaip pavasaryje grybu po lie
taus. Visi jie pasiduoda,

Karo frantas tęsiasi apie 
szimta dvideszimts penkias 
mylias; ir ant viso szito ilgo 
frunto Komunistai traugiasi.

Amerikos lakūnai su savo 
bombnesziais ir kitais eropla- 
nais žudo ir naikina tuos be- 
ganezius Komunistus. Ameri
kos artilerija su savo dideliais 
garabiniais ir anuotais ardo 
kelius ir vieszkelius, kuriais 
Komunistai dabar neszasi at
gal kiek tik jie gali.

NEGAVO VYRO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

prižadėjo, jeigu ji jam per sze- 
szis menesius dirbtu Vaszing- 
tone.

Ji stojo in vyru drabužiu 
sztoro darba pereita Spalio 
menesi. Jos bosas jai buvo pri
žadėjęs kad jis parūpins gerus 
gėrimus kasdien ir jai užtik
rins tinkama vyra in szeszis 
menesius.

Ji sako kad bosas parūpino 
tu gėrimu kasdien, ir kad daug 
jaunu ir neszpetnu vyru vis at
silankė in ta sztora, bet kad jai 
nei vienas isz j u nepatiko. Ji 
dabar sugryžo in savo gimtine 
kur, ji sako, ji tikisi susitikti 
su tikru ir vyriszku vyru. To- 

j kiu vyru Vaszingtone nesiran
da, ji sako.

KARISZKOS JIEGOS
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Prilyginimas Amerikos 
Su Rusija

NEW YORK, N. Y. — Jeigu 
Sovietu armijos marszuotu in 
Vakarus sziais metais, atei- 
naneziais metais ar kad ir už 
keliu metu tai Atlanto San jun
gos armijos po Generolo D. Ei- 
senhowerio vadovyste butu 
skaitliumi virszintos; Sovietai 
turėtu apie deszimts ar dvide
szimts kareiviu del kiekvieno 
Atlanto Sanjungos kareivio.

Bet, ar tai reiszkia kad Gen. 
Eisenhowens butu sumusztas,)

tai visai kitas klausimas. Klau
simas yra: Ar Eisenhoweris 
galėtu nors laikinai Sovietu 
armijas sustabdyti, kol Vaka
ru krasztai pilnai prisirengtu? 
In toki klausima sunku atsa
kyti.

Aiszkus dalykas, tokia ar
mija butu labai keblioje padė
tyje. Tokia armija turėtu būti 
labai gerai prisirengus, turėtu 
turėti labai gerus ir gabius ka
rininkus. Ir visa tai galima! 
Jeigu tokia armija turėtu gana 
geriausiu ginklu ir labai daug 
greitai trauktis, pultis ir vie
tas keistis, ji galėtu baisiai su- 
kapuoti Sovietu armija, nežiū
rint kokia didele ir galinga ji 
butu. Taip dabar yra daroma 
Korėjoje Kinijos armijoms.

Mes žinome kad Rusija tai 
ne Kinija; mes žinome kad So
vietu armijos gerai apginkluo
tos; bet mes teipgi žinome kad 
Sovietai neturi tokiu' ginklu, 
eroplanu, ir jeigu ji galėtu 
kokiu mes turime.

Susisiekimas daug daugiau 
reiszkia ant karo frunto, negu 
geriausi ginklai. O Sovietai ne
susilygins su mumis kaslink 
susisiekimo.

Yra tokiu žmonių kurie sako 
kad musu kariszkos tankos ne
gali prisilygint! prie Sovietu 
tanku, kurios yra sunkesnes ir 
gali didesnius szuvius toliau 
paleisti, negu musu. Tai yra 
teisybe. Bet tokie žmones pa- 
miszta kad vesti pasekminga 
kara reikia daugiau negu tan
ku. Gal ir Sovietu artilerija, di
dieji armotai yra geresni už 
musu, bet ir czia ne visas klau
simas. Bet jie pamirszta kad 
tas tankas ir tuos didelius ka
rabinus reikia pristatyti, ir 
paskui greitai juos perkelti in 
kitas vietas. Tai reiszkia susi
siekimas. O nei vienas krasz- 
tas neturi tokio gero ir greito 
susisiekimo, kaip Amerika. 
Mes ta matome Korėjoje, kur 
musu kareiviai smarkiai mu- 
sza, duoda ir paskui pasitrau
kia ir pasikeiezia vietas, kur 
musu lakūnai daužo ir karpo 
prieszo susisiekimo eiles, lini
jas ir ardo visa tvarka,* kur 
Amerikiecziai neduoda progos 
prieszui apsistoti ir susirikiuo
ti.

Gal Sovietu tankos ir geres
nes, bet musu tankos greites
nes, ir mes turime maszinas, 
kurios parsitraukia suszaudy- 
ta tanka ir ja vėl pataiso. So
vietai to neturi; kai Sovietu 
tanka būva paszauta, ja ten ir 
palieka. Reiszkia ji jau Sovie
tams dingus.

Musu armijos gali labai 
greitai marszuoti. Mes ta ma
tėme per Antra Pasaulini Kara 
ir dabar matome Korėjoje.

Tie, kurie lygina viena prie
szo ginklą prie viena musu 
ginklo klysta. Negana turėti 
gera ginklą, bet reikia žinoti ir 
galėti ji tinkamai pavartuoti. 
Ir daugiau reikia. Reikia geru 
fabriku tokiu ginklu ne tik pa
gaminti, bet juos pataisyti ir 
kitus sudaužytu vieton prista
tyti. O Rusija negali su musu 
fabrikais susilyginti.

Musu mokslinęziai vis tobu
lina musu gazolino trukius, in- 
žinus ir musu didelius karabi
nus.

Mes negalime nei insivaiz- 
duoti, kad musu kareiviai ap-

ri miestą, jos to miesto žmones 
maitina ir szelpia. Sovietai to
kius žmones isznaudoja, isz ju 
viską atima, nes jie isz to ir 
gyvena.

Gal Sovietai tankos geresnes 
didesnes ir sunkesnes, bet mu
su karabinai toms tankoms yra 
geresni. Amerikietis pestinis 
kareivis gali pats vienas; su
daužyti tokia Sovietu tanka, i

(BUS DAUGIAU)

KARDINOLAS IR
ROOSEVELTIENE

Ar jus atsimenate už ka Kar
dinolas Spellmanas susikirto ir 
vieązai per laikraszczius susi- 
pesze su Ponia EI. Rooseveltie- 
ne? Visi “Saules” skaitytojai 
dažinojo ne tiktai už ka jiedu 
susikirto, bet ir kaip tas gin- 
czas užsibaigė, nes “Saule” 
placziai ir aiszkiai apie ta ne
lemta susikirtima buvo šavo 
skaitytojams praneszus. Jie ži
no kad tas nesusipratimas ir 
susikirtimas iszkilo isz klausi
ma apie valdiszka pagalba ir 
parama parapijinėms, Katali- 
kiszkoms mokykloms. Skaity
kite “Saule” jeigu norite tik
ras žinias sužinoti, nes “Sau
le” ir jums tas žinias atnesz ir 
toliau jeigu užsiraszysite ar 
savo prenumerata atnaujinsi
te. “Saule kasztuoja szcszi do
leriai ant metu.

SUMISZIMAS
KREMLINE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

mus. Tai negirdėtas ir netikė
tas dalykas tiems Sovietams.

Jie gal dar galėtu ihtiketi, 
jeigu dabar Generolas MacAr- 
thuris butu kalėjime. Bet kad 
tas Generolas, kuris dryso ir 
Prezidentui ir visam Karo 
Sztabui pasiprieszinti, dar vis 
butu laisvas ir dar daugiau to
kiu audringu prakalbu rengtu 
ir laisvas važinėtu, kur tik jis 
nori, tai Sovietams nesupran
tama.

Kaip Sovietai eina vieszai 
iszpažinties ir prie visko prisi- 
pažinsta, taip, rodos, dabar ir 
Amerikoje; tik su tuo skirtu
mu, kad tie, kurie prisipažins- 
ta savo silpnybes Amerikoje, 
yra gerbiami, kai Rusijoje to- 
kie būva suszaudomi.

Kremline dabar gyvas su- 
miszimas, tiems nabagams 
Kremlino vadams dabar gal
vos svaigsta: Vienas Ameri
kos Generolas sako kad, Ame
rika yra per silpna atidaryti 
du fruntu ir ant dvieju fruntu 
kara vesti; kitas sako kad mu
su didžiausia pareiga vesti ka
ra Korėjoje; dar kitas sako 
kad reikia daugiau rūpintis 
Europa apginkluoti; kitas sa
ko kad didžiausias pavojus 
mums gresia Azijoje; antras 
prieszingai tikina kad tas pa
vojus randasi Europoje.

O Sovietu Armijų žinovas, 
Marshall Sokolovsky tikina ir 
sako kad Amerika su Anglija 
turi du sykiu didesnes armijas 
negu Rusija, nes po karo Rusi
ja paleido dauguma savo ka
reiviu sumažino savo armijas, 
kai Anglija su Amerika padvi
gubino savo vaiska, ir pradėjo 
rengtis in kita kara.

leistu musu armija ir eitu pas 
Sovietus. Bet baisiai daug So
vietu kareiviu kad ir sziandien 
viską mestu ir prie musu prisi
glaustu.

Musu laikrasztininkai tan
kiai sako ir raszo kad jie ne
supranta nei Stalino nei Krem
lino, bet dabar iszrodo kad ir 
Stalinas ir Kremlinas musu

Kai musu armijos užima ku-| nesupranta, nežino kam tikėti.


