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Isz Amerikos Intaria Narkotikos Karabelninka

UŽTARIA
GEN. MAC’ARTHURI

Pirmas Karininkas 
Drysta Stoti Už

Generolą

WASHINGTON, D. C. — 
Leitenantas Generolas Albert 
C. Wedemeyer sako, kad Pre
zidentas Trumanas turėjo pra- 
vartyti Generolą Douglas Mac 
Arthuri, jeigu jis ant jo jau 
daugiau nepasitikėjo, bet jis 
tuoj aus pridėjo kad dauguma 
Amerikiecziu tikėjo in Genero
lą MacArthuri ir nenorėjo kad 
jis butu pravarytas.

Jis sako kad Amerikiecziai 
daug ko nežino apie visa ta ne-' 
lemta invyki. Jis taip pat pri
dėjo, sakydamas, kad jis nega
li sutikti su Prezidentu Trumą-į 
nu, kai jis sako kad jis buvo 
priverstas pravaryti Generolą 
MacArthuri už tai kad tas Ge
nerolas nebuvo paklusnus ir 
neiszpilde to kas buvo isz jo 
reikalaujama. Ant to Genero
las Wedemeyer nesutinka ir 
drąsiai taip sako.

* Jis sako, kad jis gerai pa-; 
žinsta Generolą MacArthuri ir

Czia jaunas penkiolikos 
metu vaikas Phillip Petress 
pirsztu rodo in Homer Stig- 
ger, intardamas ji, kad jis 
jam ir kitiems jauniems par
davinėdavo narkotiku, mig- 
dancziu vaistu. Jaunuolio 
motina su valdžios advokatu 
Boyle stovi szalia vaiko.

Szitokiu vaistu pardavi
mas jauniems dabar taip 
prasiplatino, kad beveik

prie kiekvienos augsztesnes 
mokyklos, tokiu niekszu ga
lima rasti, kurie gera bizni 
daro isz jaunuju.

Tie vaistai yra labai pavo
jingi, jie jauniems sveikata 
ir jiegas pakerta, ir protą 
sumaiszo. Nuo tokiu vaistu 
žmogus jaucziasi baisiai 
drąsus, mokytas ir stiprus. 
Ir už tai daug vagiu ir taip 
žuliku tuos vaistus naudoja.

bet kas visus nustebino tai bu- koja visas musu valdžios netei-
vo praneszimas kad jis buvo
buvęs paskirtas tapti Ameri
kos Ambasadorių Kinijai, 1946 
metais, tik apie metai po karo

singas ir skriauda darantis 
nusistatymas kaslink Kinijos 
ir Korėjos.

Gal ir szita atsitikima Sek-
pabaigos. retorius Bean Achesonas gales

Generolas George C. Mar- iszaiszkinti Generolui Wede- 
shall buvo pasiunstas in Kinija meyer ir Generolui MacArthu-

jis yra tikras kad Generolas 
MacArthuris niekados taip ne
darytu; jis sako kad czia ran
dasi daug daugiau negu mums 
dabar yra praneszama,

11 ŽVEJOTOJU 
PRIGĖRĖ

Laivas Nuskendo

NEW YORK, N. Y. — Ma- 
žas laivelis su keturiolika žve- 
jotoju nuskendo prie Long Is
land Sound. Vienuolika isz ju 
prigėrė. Tik Kapitonas su dve
jais kitais iszsigelbejo. Laivy
nas pasiuntė kelis laivus ir ero- 
planus jieszkoti kitu.

Tas laivas nuskendo kai au
dros pakilo ir dideles bangos 
nezze ji kaip koki szupuli. Lai
vas užplaukė ant ko ten vande
nyje, sudužo ir pradėjo skėsti. 
Keli suspėjo nusistverti už len
tos ar kokio pagalio ir taip 
stengiesi iszsigelbeti. Bet tik 
trys iszliko gyvi.

TEGU ACHESONAS 
PASIAISZKINA

Sekretorius Achesonas
Visko Nepasake

WASHINGTON, D. C. — 
Leitenantas Generolas Wede
meyer Senato Komisijai daug 
ka yra pasakęs ir paaiszkines,į

kur jis stengiesi sutaikinti Ko
munistus su tautininkais. Ge
nerolas Marshall norėjo pagel- 
bininka, kuris butu nepapras
tas Ambasadorius.

Generolo Wedemeyer pasky
rimas buvo parengtas ir visi 
rasztai tam paskyrimui jau bu
vo ant Prezidento Trumano 
stalo.

Bet staiga Generolas Wede
meyer buvo paszauktas in tada 
Po-Sekretoriaus Achesono 
kambarius. Achesonas parode 
Generolui telegrama nuo Gene
rolo Marshall, kuriame buvo 
paraszyta kad Kinijos Komu
nistams nepatinka Generolo 
Wedemeyer paskyrimas in to
kia vieta.

Prezidentas Trumanas su- 
plesze tuos paskyrimo rasztus. 
Valdžios sztabas Generolui 
Wedemeyer atlygino už jo 
kasztus, jam davė devynis 
szimtus doleriu, nes Generolas 
jau buvo prisipirkęs visokiu 
tokiam darbui ir tokiai kelio
nei reikalingu daigtu ir dra
bužiu.

Czia iszrodo mažas invykis, 
bet jis baisiai .daug reiszkia. 
Jau tada buvo matyti kad Ko
munistu Partija Kinijoje in- 
sako Trumanui ir musu val
džiai. Nuo to laiko buvo aisz- 
ku matyti kad musu valdžia vi
somis galiomis stengiasi isz- 
mesti Chiang Kai-shek ir pa
vesti visa kraszta Komunis
tams. A

Isz szito atsitikimo paaisz-į

VĖLIAVOS DIENA

Ramiai, Bet Gražiai 
Praleista Diena

X TarP tu dideliu mariu, ku
riu viena Kristopas Kolumbas 
perplauke, atrasti nauja krasz- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Raszytas Pagerbtas

VIESZPATAUJA Duoti Jiems Su-
VASZ,NCT0NE prasti, Kad Mes 

Ju Nesibijome
Geri. D. MacArthuris 
Kaltina Vyriausybe 

Vaszingtone

• AUSTIN, TEXAS. — Gene
rolas Douglas MacArthuris in- 
taria Amerikos Užsienio nusi
statymą, kuris per daug patai
kauja Europos krasztams. Jis 
sako, kad musu vadai per daug 
klauso ir per daug lenkiasi 
svetimu krasztu atstovams, ir 
kad jie baisiai bijosi ka kitos 
tautos pasakys.

Kalbėdamas prie Texas sos
tines ofisu, Generolas MacAr
thur labai asztriai puoliesi ant 
visos Prezidento Trumano Ad
ministracijos, už szita nelemta 
ir, anot jo, visai nereikalinga 
kara Korėjoje.

“Niekados,” jis sako “taip 
nebuvo, kad mes savo visus nu
sistatymus su fokia baime da
rytume, kaip dabar Korėjoje, 
kur mes dabar net ir ant karo 
lauko kitiems lankstomies ir 
su savo vaiku krauju stengia- 
mies papirkti pasiutusi prie- 
sza.”

Generolas MacArthuris sako 
kad isz praeities mes esame pa
mokinę, kad tokis pataikavi
mas tik pasieja ateities kara. 
Bet musu valdininkai nieko ro
dos nepasimokino, nieko neži
no ir nepaiso, nes jie dabar dar 
labiau pataikauja, žemiau len
kiasi susirinkimuose ir net ant 
karo lauko, kur ji nustato savo 
kareiviams nubežius.

“Szitie Trumano Adminis
tracijos veikėjai,” jis sako, 
suardė musu armijas, kai Ame
rika buvo galingiausia ant szio 
svieto, ir paskui, kai mes netu
rėjome nei vienos gerai pri
rengtos divizijos, be jokio per
spėjimo jie instume mus in ka
ra Korėjoje, kur jie mums in- 
sake gražiai ir mandagiai pa
sielgti ant karo lauko, kad ne
užpykinus priesza. Jie paskel
bė kara ir dabar bijosi kariau-* 
ti.”

Generolas MacArthur sako,
kad vienatinis būdas iszvengti Ateina daugiau žinių apie tuos 
Treczio Pasaulinio Karo, tai apvalymus Rusu užimtoje Lie-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pulitzer Draugijos Komi
tetas pagerbė sziais metais 
raszytoja'Conrad Richter už 
jo knyga, užvardinta “The 
Town” (Miestas). Tai ro
manas, apysaka apie anks
tybus Amerikos kraszto lai
kus ir apie pirmutinius 
miestelius Amerikos vaka
ruose. Szitokia garbe yra 
kas metai suteikiama ku- i 
riam raszytojui.

Tautu Sanjunga Nori Susitai
kinti Su Kinija; Generolas Mac-, 
Arthuris Sako: Musu Vadai Per 
Daug Klauso Svetimu Krasztu 
Atstovams; 50,000 Laivininku 
Suv. Vals. Uostose Straikuoja

Korėjos Karo Didvyris WASHINGTON, D. C. — Leitenantas
Generolas Albert C. Wedemeyer, sako kad 

i® Amerika turėtu pasirūpinti sau visa eile 
fįĮĮĮ tvirtovių netoli nuo Sovietu Rusijos, kad 

duoti So- 
kariszkais 

laikas pa- 
gana, kad

į

w..

Master Saržentas • Ernest 
R. Kouma, isz Dwight, Ne
braska, yra pirmutinis kuris 
likos gyvas ir susilaukė 
Kongreso garbes ženklo Ko
rėjoje. Jis tos garbes susi
laukė nuo pates Amerikos 
Prezidento, Trumano.

Saržentas Ernest R. Kou
ma yra atsižymejes už tai 
kad jis pats vienas iszžude 
pustreczio szimto Komunis
tu Kiniecziu.

MASKVA VALO 
KOMUNISTUS 
LIETUVOJE

LONDON, ANGLIJA.

SUŽIEDUOTINE
NUSIŽUDĖ

CHICAGO, ILL. — Devy
niolikos metu amžiaus graži 
Pamela Ann Meyer, bago- 
cziaus sunaus sužiedotine, nu
sižudė Daktaro ofisuose, kur ji 
dirbo. Ji paėmė trucyznos. Jos 
sužiedotinis, James W. Far
rington sako kad jau per ke
lias sanvaites ji buvo labai nu
siminus ir susirupinusi,

tuvoje. 
raszo, 
Kovo 
diena,

butu galima greitai ir smarkiai 
vietams isz visu pusiu su musu 
eroplanais. Jis sako, kad jau 
sakyti tiems Ruskiams, kad jau
mes czia stovime ir nesutrauksime!

Jis sako, kad Tautu Sanjunga gali taip 
padaryti! Mums dabar labiau reikalinga ge
ri ginklai ir galingi eroplanai, negu drau- 
giszku krasztu silpna pagelba.

Bet, jis perspėja, kad mes pralosztume, 
butume sumuszti, jeigu mes su Sovietais 
susikirsztume ant žemes, vyras priesz vyra.

Generolas A. Wedemeyer sako, kad kol 
Tautu Sanjunga taip Ruskiams nepasakys, 
tais mes turėtume nutraukti visus preky
binius santykius su visais tais krasztais, 
kad ir geriausiais musu draugais.

Jis sako, kad mums dabar reikalingiau
sia intaisyti savo kariszkiems ' eroplanams 
vietas arti Sovietu, kad ' butu galima in 
trumpa laika bombarduoti paczia Rusijos szirdi.

Jis jau kelis sykius yra pasakęs, kad 
me< turėtume kuo greicziausia iszsikraustyti, 
isz Korėjos, kur mes nieko negalime lai
mėti, bet 
paaukoti!

dar daug daugiau savo kareiviu
Jis sako, mes 

jiegas Korėjoje, 
nematyti!

Generolas Wedemeyer

baisiai silpnina- 
kur tam karui

Laikrsztis “Tiesa” 
kad po sunkios ligos, 
dvideszimts asztunta 
mirė prokuroro pava

duotojas B. Bodek. Tikra tie
sa yra, kad jis buvo nužudytas.

Po szio iszvalymo, ankscziau 
Bodeko iszvalyti isz Lietuvos 
Kompartijos Centro Rusai Se
kretoriai Szupikovas ir Ozars- S3 V O
kijas, ir in ju vietas buvo at- , . 
veszti kiti du Rusai: Maskvi-. P^DiUgOS 
novas ir Filipovicz. Po Bode^ 
ko užmuszimo, nužudinimo
prasidėjo ypatingai didelis to- visados Amerika laukia kol kuris kitas 
kis “valymas,

sako, kad beveik

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Nauja lituanistikos, lietuviu 

kalbos mokykla insteigta New 
York o priemiestyje, Great 
Neck. Mokyklai vadovaus bu
vęs Kauno ir Muencheno gim
nazijų direktorių®, Ignas Kaz
lauskas. Mokytojaus: Jakieiie, 
Koszuviene, Kazlauskaite, Po
vilaitis. Tikyba dėstys Kuni
gas J. Czėkaviczius.

Policijantai sugavo viena 
žmogų, kuri jie intare už kelias 
mažas vagystes. Užklaustas ar 
jis kada pirmiau buvo suaresz- 
tuotas ar buvo už ka panaszaus 
kaltinamas, jis užsigynė. Kai 

»policijantai dažinojo tikrai 
apie jo praeiti; kad jis buvo 
kelis tuzinus sykiu aresztuotas 
už vagystes, ir kad jis ilgus 
metus buvo iszsedejes kalėji
muose, jie jo paklauso: Kodėl 
jis taip isz pradžios buvo užsi-’ 
gynės? Jis pasiaiszkino: “Jei
gu asz jums teisybe bueziau pa
sakęs, jus man nebūtumėte ti
kėję, bet sake kad asz mėgstu 
pasigirti. Dabar jus matote, 
kad asz nesididžiuoju ir nesi
giriu, bet teisybe sakau!”

LIETUVISZKAS 

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais , J5 

160 Puslapiu < 

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

Pinigai reikia siusti su j! 
užsakymu: x

Tiktai,-. . . $1.00 į
Saule Publishing Co., > 

Mahanoy City, Pa..U.S.A. >

sėkmingai kuria isz Lietuvos ir 
Latvijos tarnybiniu respubli
kų atvykę kolchoznikai, kurie 
■savo krasztuose negaleje su
rasti nei darbo, nei duonos. 
“Apie 160,000 atvykusiu isz 
Lietuvos ir Latvijos darbinin
ku ežia kuria sau laiminga at
eiti. “Žemes ežia, netrūksta. 
Tukstaneziai hektaru derlin
gos žemes ilgus metus lauke 
žmonių, kurie ta žeme indirbtu 
ir semtųsi isz jos duonos sau ir 
valstybei. “Szios stepes per 
szimtmeczius lauke gyventoju.

Du vyrai susiginezino ir su- 
sipesze. Jie gyrėsi ir didžiavosi 
kad ir vienas ir kitas yra dru- 
eziausias in Cascade apygarda, 
Montana valstijoje. Vienas yra 
penkios deszimts vieno meto, 
antras penkios deszimts trijų 
metu amžiaus. Kai jiedu už ta 
garbe susipesze ir susimusze, 
tai tos apygardos teisėjas ta 
klausima, labai moksliszkai, 
kaip Saliamonas, iszriszo: Jis 
tos vyrus nubaudė po dvide- 
szimts penkis dolerius baudos, 
parodydams abiem kad jis yra 
drūtesnis.

' • • ■

New York mieste vienas 
žmogelis bėgdamas nuo savo 
inpykusios moterėlės, paskam
bino ugniagesius, kurie pribu
vo su polici jautais. Jie ta žmo
geli isz jo moterėlės nagu isz- 
gel'bejo, bet paskui ji apskun
dė už tai kad jis už dyka buvo 
pa s z auk e s u gn i age s i u s.

Gėrimas nekasztuoja tiek, 
kiek kasztuoja iszsipagirioji- 
mas. Fabrikantu komisija pra- 
nesza kad fabrikai ir ofisai per 
vienus metus praranda 1,000,- 
000,000 darbo valandų nuo tu 
žmonių, kurie po bąli a vėjinio 
turi ant rytojaus iszsipagirioti 
ir negali'in darba eiti.

J. Edgar Hoover, FBI slap: 
tos policijos virs'zininkas sako 
kad Amerikoje randasi dau
giau kaip 430,000 tikru Komu
nistu, ar Raudonskuriu, kurie 
yra. Komunistams palankus.

Lietuvis vadovauja Tarp
tautinėje Studentu Draugystė
je. Europoje veikia centras 
tarptautines studuentu tremti
niu draugystes, kuriai vado
vauja Lietuvis Edvardas Ba
saitis. Artėjant Bolszevikaras 
jis pabėgo in Vokietija, kur jis 
lesia savo mokslus in augszta- 
ja technikos1 mokykla, ■Stutt- 
ga r te, Wu e r t e m b e rg.

Maskoliai giriasi kad jie tu
ri 160,000 Lietuviu ir Latviu 
dykumuose. Rusai per radiją 
skelbia ir giriasi, kad jie turi 
baisiai daug Latviu ir Lietuviu 
savo kolchozuose, Ju praneszi- 
mas szitaip skamba :

“Nauja ievyne musu žemeje 

Kur giedra padange 
Mėlyna, žvaigždėta, 
Ten Lietuva brangi 
Tėvynė numylėta.

Ten skaisti saulute 
Diena linksmina, 
Patogus menulis 
Naktyj ramina.

Ten laukai szalinuoja, 
Javai bangomis 
Gražiai liūliuoja, 
Kaip marios vilnimis.

Ten upeliai teka, 
Per žales lankeles, 
Uže ir szneka 
In Lietuviu szirdeles. 
Ten augszti kalneliai, 
Pakalnes žemos, 
Žalieji miszkeliai 
Užuoja ir szlama.

Ten skamba balsai 
Paukszcziu cziulbancziu 
Atsiliepe garsai 
Vabalu duzgeneziu.

Ten gyvuoliai dailus, 
Linksmi, nauriniai, 
Pikti ir bailus, 
Žvėrys miszkiniai.

Ten žiedeliai
Szirdi glosto, 
Savo galvelėm 
Szaukia ir mosto.

Ten gamta miela 
Aki veria, ramina, 
Dvasia ir velia 
Nuolatos gaivina.

Ten kalba prigimta 
Skamba meilingai, 
Lietuviu tauta 
Isz seno garbinga.

Pradeda atgytie 
Broliai tvirtesni, 
Stengėsi gaivytie 
Už save silpnesnius. •

Meile tėvynės 
Visiems inpilti,
In suspaustas krutinės 
Inkvepti vilti.

Jau nuszvito dangus 
Apsiniaukęs juodai, 
Atėjo laikas brangus 
Lietuvai paguoda.

te

Szios stepes dar nepažino nau
josios 'žemdirbystes kultūros ir 
technikos. “Dabar naujieji tu 
dideliu derlingu plotu valdyto
jai, Baltijos Sovietiniu respub
lika darbininkai, apgyvendina' 
stepes. Naujakuriai jaueziasi 
gerai savo naujoje vietoje.”

1 • •
Antrojo Pasaulinio Karo 

metu, Birgados Generolas Th. 
Rooseveltas eroplanu stotyje 
lauke lėktuvo. Tuo pat. metu 
priėjo viena® jurininkas prie 
tiki etų kaso® ir paprasze vie
tos kaip tik tame eroplane, ku
riame ir Generolas ketino 
skristi. Jurininkas pasiaiszki
no: “Asz privalau pamatyti 
savo motina, o laiko teturiu 
tiek mažai.”

Tikietu pardavėja, kasinin
ke pasakė, kad dabar karas, 
kad nėra vietų ir kad jis nega
li szino eroplanu skristi. Tai 
iszgirdeš Generolas, priėjo 
prie kasininkes ir pasakė kad 

! jis sutinka užleisti savo vieta 
tam jurininkui.

Generolo kasininke užklau
sė: “Argi ir Jus, Tamsta, ne
skubate?”

“Taip,” jis atsake, bet ma
tote reikia atsižvelgti in laips
ni; asz tik Generolas, o jis yra 
suims motinos, ir jis skubąs! 
savo motina.”

Apie 
ANEMIJA LIGA

Aijemija, arba kraujo stoka, 
pasi rodo kuomet kūnas neturi A 
jiegos daryti kraujo. Liga gali 
būti padalinti dviem kliasom: 
pradine ir antrine.

Anemijos apsireiszkimai vi
suomet vienodi, ir priguli nuo 
ligos smarkumo. Kvapo trum
pumas užpuola žmogui kuomet 
kraujas nesza mažiaus oxyge-j 
no negu normaliszkai, ir žnio-' 
gus turi inkvepti daugiau® 
kvapo kad kūnas turėtu užtek
tinai. Tas aiszkiai matyta kuo
met Anemija sergantis.lipa tro
pais arba, kaina. Su kvapo 
trumpumu szirdis pradeda 
greieziaus plakti, oda ir lupos 
tapsta geltonos ir sergantis 
lengvai alpsta.

Anemija, gali būti pradines 
arba antrine. Kuomet antrines, 
tai reiszkia, kad žmogus serga 
kokia nors kita liga, kuri pri
vedė prie Anemijos, arba kad 
žmogus netinkamai valgo, kad 
valgo per dauįg saldyn i u ir sal
džiu daigtu vieton vaisiu ir ža
liu daržovių, kurios kūnui rei
kalingos, kad serga inkstu liga 
arba geltligą; Anemija sergan
tis turi eiti pas gera gydytoja, 
ir pasilikti jo priežiūroj per 
kiek laiko, nes tik tada jis ga
les sužinoti priežasti ir tinka
mai iszgydyti.

Pradines Anemijos yra dvie- 
jos ryszys: viena lengvai isz- 
gydoma, kita neiszgydOma. 
Iszgydoma liga pasirodo jau
nuose mergaitėse tarpe ketu
riolikos ir szesziolikos metu. 
Liga, paprastai pasirodo kuo
met mergaites darbus netinka
mus dirba, per sunkiai, dirba 
ir netinkamai valgo. Jos per 
visa diena sėdi netinkamai ve
dintuose kambariuose, su ma
žai szviesos. Tokiu mergaieziu 
kvapas labai trumpas ir jeigu 
tik truputi snnkiaus padirba 
apalpsta. Liga, svarumą neken
kia, kartais sergantieji dau- 
giaus tuka. Oda tapsta. žaliai 
geltona, todėl liga kartais pa
vadinta Žalia liga. Veidai pa
prastai iszsipute, slesnos apti- 
no. Toki žmones visuomet nu
liūdę, greitai inerzinami. Ape
titas keistas, užsimano negir
dėtu daigtu raugytu agurku, 
kreidos ir net žemes. Pietuose 
tokius vadina, molio-valgįnto
jus. Iszgydijimas lengvas, bet 
viduriu sureguliavimas užima 
svarbia role, nes ju viduriai 
baisiai sukietėję.

Vodinga Anemija beveik vi
suomet pražūtinga. Szita Ane
mija pasirodo viduriniame am
žiuje ir del jos iszgydijimo nėr. 
Gydymas pagelbsta, bet ne isz- 
gydo.

Kita Anemijos pavydale už
puola kuna kuomet kirmėlaitės 
randasi žarnose. Tos kirmėlai
tės gyvena cziulpdamos krau
ją isz žarnų kraujagyslu, tas 
baisiai apsilpnina žmogų ir jis 
nepajiegia dirbti. Kuomet žmo
gus t ingi ir nedirba nesyki jam 
pasakyta kad turi kirmėlės. Ir 
kuomet tingėjimas nepergale- 
tas1 reikia, persitikrinti ar isz- 
tikro yra tingėjimas. Szitas pa
dėjimas ba isiai iszsipletojo pie
tose ir tropikuose, bet ne taip 
daug sziauruoso, kur žmones 

i yra drutėsm.
Tik gydytojas gali gydyti 

szita liga. —C.

Pypkes Durnai
Kur Giedra Padange

Antrojo Pasaulinio Karo 
metu, Amerjka penkerius me
tus kariavo, kad išzgel'betu Ki
nija. Dar nepasiraszyta po to 
karo taikos sutartis, o jau rei
kia Amerikai kariauti su tą 
szalimi, kuria, ji iszgelbejo. At
eityje nėra panaszaus atsitiki
mo. Tai galėjo invykti vien tik 
už tai kad Kinijoje insigalejo 
Maskvos valdžia.

———————— , , .11

Waterbury mieste, ConnJ 
valstijoje tremtiniu jaunimas 
savo susirinkime iszrinko nau- . *■ ! 
ja valdyba, kurion ineina Že
maitaitis, D. Malakauskaite ir 
Z. Sližy t e.

Chicagiecziai dabar renka 
Lietuve gražuole, kuri per ju 
Lietu viii diena bus paskelbta 
kaipo ‘ ‘ Panele Lietuvaite. ’ ’ 
Dabar gimines ir susiedai sinn- 
czia paveikslus Lietuviu gra
žuoliu in Lietuviu Taryba.

__________ * *
Biznieriams yra gera proga 

pasigarsinti “Saulėje,” kuri 
pasiekia žmones arti ir toli.

■ • •" 1

L. Saboniene, Szv. Juozapo 
parapijos, South Chicagoje, 
varginininke, priesz kiek lai
ko nusilaužė koja. Ji vis dar 
vaikszto beszlubodama, bet jau 
yra gryžus prie savo pareigu. 
Ja buvo pa vadovavęs jos su
nūs Ri czardas.

Prezidentas Abrahomas Lin- 
colnas yra pasakęs: “Asz prisi
menu siavo motinos maldas. Jos 
visuomet lydėjo mane. Jos 
skambėjo man per visa mano 
gyvenimą. ’ ’

• • 11 " "

Kas po maldos pasijunta, ge
resniu žmogumi, to malda yra 
iszklausyta.

' • • 1

Kas inžeidusiam dovanoja, 
tas tikrai moka save suvaldyti.

Kas szaudo skaudžiais žo
džiais in savuosius, tegu žino, 
kad jis daugina savo prieszu 
eiles, ir szaldo vienybes ryszius.

SKAITYKIT
“SAULE” ^<35 

SKAITYKIT

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
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No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.123—’Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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 pasako katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

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

No.140—Apie Maža Kailiu
ką Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopoloi Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žndinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 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 Auką Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klhida. 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 Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapąs; Ėg

Kas Su Dievu, Tam 
Is Dievas Padeda

^♦♦*'***<M-***********«-**************

I E N A M E bažnytkaimyje 
gy veno ne turtinga, bet die

vobaiminga naszle. Turėjo ji 
lu šuneliu: Jonuką, keturioli
kos metu ir Antanėli, dvylikos, 
gyvenimas vargszes buvo la
jai vargingas ir vos tik galėda
vo ji iszsimaitinti su savo sū
reliais'. Bet pasidaro da blo
giau — užstojus žiemai varg- 
>ze apsirgo. Negalėdama pati 
meiti in miszka pasirinkti sza- 
kucziu, kad suszildžius savo 
menka grineziute,* pasiszauke 
savo vyresni ji sūneli ir tarė:

— Brangusis sūneli, szalta 
musu grineziute, asz negaliu 
nueiti in miszka parinkti sza- 
keliu, paimkie rogutes ir su 
Antanėliu nuvažiuokite in 
miszka. Paklusnus Jonukas 
tuojau pasiėmė rogutes ir su 
Antanėliu iszvažiavo. Važiuo- 
jant pro bažnyczia Jonukas 
prabilo:

' — Broleli, užeikime in 'baž
nyczia, sukalbėsime poterius 
už sveikata mamytes ir papra- 
szysite Dievulio, kad apsaugo
tu mus nuo kokios nelaimes. 
Paliko vaikucziai prie,szvento- 
riaus rogutes, o patys nuėjo 
bažnyczion ir suklaupė priesz 
altorių karsztai pasimeldė, 
paskui iszejo isz bažnyczios ir 
pasiėmė rogutes nuvažiavo 
miszkan.

Prisirinko szakiicziu ir susi
krovė rogutesna, rengiasi va-. 
Žinoti namo, bet staiga, mato 
vilką, kuris tiesiai bego in Jo
nuką ir Antanėli. Nusigando 
vaikucziai, neturėjo ka daryt 
nes mane kad jau nciszbegsia 
isz vilko nasrų. Jonukas su
griebė tuojau kirvi ir pradėjo 
gintis kiek tik galėdamas, 'bet 
veltui. Inirszes vilkas kas kart 
labiau užpuola nelaiminguo
sius. Nusigandę vaikucziai jau 
mane kad vilkas juos sudras
kys, bet staiga pamate ne toli 
saves atbeganezius du szuniu, 
kurie pamate vilką tuojau puo
lėsi. Suprato valkas kad jau 
jam gresia pavojus, pamote ne
laiminguosius ir pradėjo bėgti. 
Bet pabėgėjus keletą žingsniu 
pasigirdo szuvis. Nusigandę 
vaikucziai skubinosi važiuoti 
isz miszko. Važiuodami pama
te ne toli szauli, o prie jo gulė
jo ir nuszautas vilkas. Parva
žiavę namo apsakė savo ser- 
ganeziai mamytei, kas atsitiko 
kelionėje. Iszklause visa tai 
mamyte ir su aszaromis tarė:

— Brangieji mano, jus 
Dievas iszgelbejo, nes važiuo
dami in miszka užėjote bažny
czion pasimelsti, kad Dievas 
apsaugotu nuo nelaimes. Tai 
visuomet, ar pradedant koki 
nors darba, ar rengiantis ke
lionėn, reikia praszyti Dievo 
pagelbos, kad saugotu nuo vi
sokiu nelaimiu nes ir pats 
Augszeziausiasai yra pasakos: 
“Kas su manimi su tuo ir asz. ” 
Iszklause vaikucziai mamytes 
kalbos, pabueziavo ranka ir 
prižadėjo visuomet kur nors 
keliaujant praszyti Dievo kad 
saugotu nuo nelaimiu.

— GALAS —
--------- a---------

— Didele yra izsmintis ne- 
sikarszcziuoti darbuose ir ne
silaikyti atkakliai savo nuo
mones.

— Tegul tik suras siūlo ga
la, suras ir kamuolį.

— Ir szventuju nagai prie 
saves riesti.

— Kaip niekas vaistais, 
liekarstomis dar ne ingy j o sau 
sveikatos, taip ir vestuvėmis— 
laimes.

li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 pusi apiu35c.

No. 166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
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. 17 5—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis;; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-'Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del ‘Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—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 
nekuria® Naudingais Padėji
mais. 35c.

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

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

No.198—Grdmata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Išzgany- 
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 liucTymas' apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo
li i-Order i, o jeigu noritę pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszką su pinigais.

SSL1 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
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. A.

i L. TR ASK AUSKAS:
i • - - ■ \ ■ v ■: *
i LIETUVISZKAS $ 
t GR AB ORIUS
★★ Laidoja Kunus Numirėliu. $ 
t Pasamdo Automobilius Del t
★ Laidotuvių, Kriksztyniu *
★ Vestuvių Ir Kitokiems $
t :: Reikalams :: *
★ *
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★ 535 WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78 ¥•
* MAHANOY CITY, PENNA. $ 
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“Melskitės Už Numirusius”
pUSIAUNAKTl musze mies-Į 

to laikrodis mieste Calais', 
Prancūzijoj. Tai buvo Lapkri
czio, antra diena 1622 metuose. 
Miestelenai ir amatnininkai, 
nuilsę nuo dienos darbo, mie
gojo sunkiu miegu, nesirūpin
dami apie tai kad smarkus 
viesulas ®u lietum ir sniegu 
szniokszte ir szvilpavo ant oro.

Ant ulycziu vieszpatavo 
tamsybe; nei viena 'žvaigždele 
ant dangaus nežibejo, nei vie
nas žiburėlis danguose blizgė
jo. Sakau nei vienas! Bet klys
tu. Ulyczios Mininia. kampe, 
priesz Karaliszkus palocius ir 
plečiu, buvo didelis, ant keliu 
augsztu namas. Tai buvo viesz- 
bntis po vardu “Prancūzijos 
Tolerio,” kuriame paparastai 
apsistodavo Angliszki pirkliai. 
Tuo tarpu tu namu viename 
lange mažas žiburėlis blizgėjo, 
jis apszviete kambari, Pono 
Maillefort, teisingo ir doro 
pirklio netikėtai savo mieste, 
bet ir užrubežiaus visur pla- 
cziiai žinomo.

Doras tasai žmogelis rodosi 
buvo suspaustas sunkaus liūd
numo. Spartas ant stalo, po- 
pieromis apkloto, iszbales ir 
sunykęs sėdėjo kažin apie ka 
toki giliai mislydaraas. Laikas 
nuo laiko szluoste nuo kaktos 
bėganti szalta prakaitu ir isz 
jo krutinės drebanti žodžiai 
veržėsi:

—• Esu sunaikintas, be at- 
eites, be vilties! Kokia nelai
me! .. .Kaip tas viskas patai
syti! ...Ak, kas-gi to tikėjo
si?!1’ . ..... .....

Ponas Mailleford labai dide
lius skausmus kentėjo. Kad 
staiga nakties tylumoje ant ka
rai iszko plecaus pasklydo bal
sas su patarimu kokio tai mn- 
zikaliszko instrumento. Nak
ties sargas tai szauke tokiais 
žodžiais:

“Kelkitės jus, katrie miega
te, O melskitės už numirusius!

Ponas Mailleford papurtė su 
galva, ir kareziai nusijuokė.

Melsties už numirusius! Ga- 
letu-gi jis apie tai mislyti, jis 
pirklys apsunkintas® reikalais 
gyvenantis nuolatiniame1 susi
judinime. Turbut, Poną, s 
Mailleford nebuvo pagonas, 
turėjo jisai tikėjimo manta, už 
jokius pinigus nenorėtu Nede- 
liomis Misziu Szventu aVba Ve
lykines Iszpažinties apleisti, 
bet daugiau ko nuo jo reika
lauti, ypatingai da tokiose ap
linkybėse, tai butu jau to vis
ko perdaug.

❖ ❖ ❖
Taigi kas atsitiko ?
Didele nelaime ant jo nukri

to!
Nuo nekurio laiko visokiais 

nepasisekimais kankindamas, 
dabar pakele tokius didelius 
nuostuolius, kad visas jo tur
tas pražuvo.

“Lilia,” jo garsus laivas 
brangiu tavoru prikrautas 
plaukiantis in Rytinius krasz- 
tus, su 'žmonėmis1 ir su tavo- 
rais ant mariu susidaužė ir nu
grimzdo! Ir taip paskutine jo 
viltis buvo sunaikinta. Toji ži
nia ji visa, pereme neapsakomu 
sopuliu. Galime-gi stebeties, 
kad jis buvo abejingas ant du- 
sziu nusiskundimo, kurios su 
tuo svietu buvo persiskyru
sio®! Užgimė ilgas tylėjimas. 
Pono Mailleford mislys sugry- 
jžo prie savo reikalu, neatne- 

szant jam jokio suraminimo ir 
palengvinimo.

Kad staiga, sargo balsas vėl 
atsiliepė:

“Kelkite jus, katrie miega
te, O melskities už numiru
sius!”

Sargas buvo kitame pleciaus 
gale, o vienok jo 'žodžiai aisz- 
kiai buvo girdimi.

Tas Poną. Mailleford padare 
^nekantriu, beveik rustum. Ji
sai pats kentėjo, taip jautėsi 
nelaimingu ir, esant tokiame 
padėjimo, negalima apie kitus 
mislyti. Teisybe Ponas Maille
ford buvo sunkiu sopuliu su
spaustas, bet kam-gi tiek daug 
nusiminti? Jis da buvo jaunas 
ir gera -sveikata, džiaugėsi, prie 
darbsztumo ir pasisekimo ga
lėjo da gražius turtus susi
krauti.

Jo vardas jokiu piktu darbu 
nesuteptas, jo teisingumas ir 
doriszkumas placziai visur ži
noma, taigi tas viskas darbu 
nesuteptas, jo teisingumas ir 
doriszkumas placziai visur ži
noma, taigi, tas viskas da ga
lėjo jo nelaime pataisyti.

Trecziu sykiu iszsigirdo pa
naktinis rimtas balsas:

“Kelkitės jus, katrie ilsitės, 
O melskitės už numirusius!”

To jau perdaug, pamislijo 
sau Ponas Mailleford ir paki
lęs pradėjo placziais 'žingsnais 
po savo kambari vaikszczioti. 
Balsas nutilo. Aplinkui viesz
patavo tyla. Nenoromis jo mis
lys nusikreipė kiton pusėn.

Atsiminė sau savo gimdyto
jus, prietelius kurie buvo per
sikėle in ana svietą. Pamate sa
vo gerbiama tęva, savo miela 
motina, gulinczius ant smertel- 
no patalo, iszgirdo ju dejavi
mus, ju paskutinius praszy- 
mus.

— “Nepamirszk musu, mie
lasis vaikeli, kalbėjo jie. Tu
rėk susimylejima ant musu du- 
sziu idant mus Dievas in savo 
rojų teiktųsi. Melskis už mus 
daug ir storokia, kad ir kiti už 
mus melstųsi; ba mes jau pa
tys del saves nieko negalėsime 
padaryti.”

— Prižadu tai jums, atsa
ke Antanas.

O kaip jis ta prižadejima da
lai ke?!

Deja? Privalėtu del savo di
desnes gėdos iszpažinti, kad 
niekados jo malda už tuos 
brangius mirusius prie Dievo 
sosto nekilo kad jokiu Misziu 
Szventu už ju duszias neužpir- 
ko, jokios almužnos už juos 
ubagams in rankas nesudėjo!

Bet ir kitos duszios turėjo 
tiesa nuo jo pagelbos reikalau
ti. Duszios giminiu prieteliu ir 
tarnu Czyscziaus liepsnose de
javo ir prie jo tiese savo ran
kas, praszydamos sau pagel
bos.

O jis kietaszirdis apie tuos 
biednus kalinius užmirszo!

Ir- dabar da ant to laivo, ku
ris jo reikalams tarnaudamas 
pražuvo, kiek tai duszeliu per
sikėle in ana svietą ir reikala
vo pas ji pagelbos!

Kas-gi už anas melsis? Kas- 
gi nors viena skatikėli už tas 
duszeles paaukos?

Sunkus sumenes graužimas 
patylėjo jam jau ir taip sužeis
ta szirdi. Suprato savo kaltybe 
ir muszdamas sau in krutinę 
praszneko:

— “Ka-gi galiu del ju pa

daryti? Kaip turiu jas gelbėti? 
Neturiu jau nieko, nieko, nie
ko!

Tuo tarpu pamate ka toki

Arti Daytona, miestą, 
In viena pleisa nusidaviau, 

Ten puikiu funiu 
maeziau, 

Šluboje velniava 
atsibuvinejo,

Mat, kelis isz miesto 
iszleidinejo.

In ta vieta vyras davadnas 
insimaisze,

Ir vis žmogeli nepa.ta.ise. 
Kalbėjo apie kara Korėjos 

su vienu, 
Jau senyvu diedu.

Senis baisiai pasiuto, 
Ir ant davadnio žmogaus 

užklupo, 
O kad butu pa j i egos ture jas, 

.Gal butu žmogų suedus. 
Juk kvailu/visur turime,

Bet ant ju mažai 
žiūrime, 

Czionais, Amerikoje 
ii* kitur.* * *

Ar žinote ka. daryt, 
Kad butu jumis gerai? 

Asz jums tokia paturima 
duosiu, 

Užsiraszykite sau laikraszti, 
Tai viską dažinosite, 
Ir skaityti norėsite.

O žinote ir tai, 
Kad laikrasztis “Saule” 

linksmiause, 
Ir del visu geriause,

Turi skaitytoju daugybe. 
Asz nepeikiu ne vienos, 

Visos tinka del žmonijos, 
Tegul kožnas sau pasirenka, 

Katras laikrasztis jam patinka 
Bet kas “Saule” turų

Tas be jos rimti negali, 
, Nepameta niekados,

Ir ja skaito visados. 
“Saule” visas dalis 

keliauja, 
Niekad skaitytoju 

nebaudžia.
Tai ko vyrueziai reika, 

Jeigu “Saules” nepeikia,
O jeigu kas peiktu, 
Tai beproeziu butu.

Taigi, platinkite laikraszti 
“Saule,”

Ir skaitykite. 
Acziu!

* * *
Girdėjau kad kur ten viename 

miestelyje,
Vyrelis turi trobeli, 

Su savo bobele, 
Kad ja vanagas paimtu!7 

Savo vyrui nuolatos kerszina, 
Pabėgimu gazdina, 
Mat, bobele sena, 

Diveliu priedus gana, 
Daug daugiau apie ja 

žinau, 
Bet nedainuosiu daugiau.

----------- n-----------

— Vėl naujas audringas 
gyvenimas, vėl naujos audrin
gos marios, bet kas toliau, kas 
už mariu?! Už mariu — ruduo, 
peržydėjusios gėlės, pageltę la
pai, paliegusio j e szirdyje vien 
skausmas ir praeitas ilgesys. .

— Žile galvon — velnias 
uodegon.

blizganti ant grindų. Tai bu
vo szmotas aukso, nupuolęs 
ant žemes.

Ponas Antanas Mailleford, 
kuris neseniai da rieszkuczio- 
mis aukso pinigus pilstė, pasi
lenkė ir pakele ta aukso szmo- 
ta, sakydamas:

;— “Tai paskutinis! Isz vi
so mano turto pasiliko, tik ta
sai vienas szmotas!”

“Tegul-gi tasai aukso szmo
tas bus del mirusiu, tegul jis 
jiems priklauso. O Dieve, kaip 
tai bueziau del ju ka nors dau
giau padaryti! Ir Ponas Maile- 
ford, pasržiurojęs in Dievo Mo
tinos paveiksią, kabanti ant 
sienos, atsiklaupė. O motina, 
nuliudusiu suramintoje, sztai 
asz nulindęs ir sopuliu su
spaustas, atkreipk savo malo
ninga aki ant manes ir palai
mink man. Duok man atjiesz- 
koti nors maža prarasto turto 
dalele, o prižadu, kad apie ken- 
ezianezias duszias niekados ne- 
pamirsziu! Ta-gi aukso gabala 
aukso ypatingai už prieteliu, 
kuris paskutinis ant Dievo su
do paszauktas!”

*•* %*

Tuo tarpu subelsta in duris, 
Ponas Mailleford pasikėlė ir 
nuėjo atidaryti. Vyra® gana 
patogus, nuo kojų iki galvos 
apsisupęs ploscziumi nuo ku
rio lietaus vanduo stovėjo 
priesz ji. Lempos szviesa ap
szviete jo mirtinai iszbalusi 
veidą.

Nepažinstamas ji pasveiki
no ir tarė:

— Pons Antanas Maille
ford atleisk man, kad toj va
landoj ateinu! Gal manės ne- 
pažinsti ?!

Jei neapsirinku esi Ponas 
Von der Risdael, turtingas 
bankierius isz Amsterdamo, su 
kuriuom turėdavau daug geru 
sau tikiu.

— Taip yra!
— Galiu paklausti, isz kur 

man toji malone, kad poną ga
liu matyti, tarė Mailleford, už- 
mirszdamas, kiek tasai, apsi
lankymas 'buvo - stebetinds ir 
nepaprastas.

— Ateinu pasakyti tau, 
mano mielasis Mailleford, pui
ku reikalą.

Ponas Antanas liūdnai pa
kratė galva.

— Man pasakoti apie rei
kalus! Tai-gi nežinai, kokia 
mane nelaime patiko? Esu 
biednas, sugriautas, be jokio 
turto, be iszgelbejimo.

Szviesi akis Von der Risda- 
elo praszvito, rodydama aukso 
gabala gulinti ant stalo.

— Esi pražuvęs, — prabi
lo, o ežia kas ?

— Tai viskas, ka turiu!
— Tai gali but papėdė nau

jiems turtams.
— Tasai aukso gabalas ne 

man priguli. Jis paskirtas Du- 
szioms, Kenczianczioms Czys- 
cziuje!

Tai kas kita! Dalaikyk savo 
prižadejima, ponas Antanai 
Mailleford. Tikėk man, Du
szios Kenczianczios Czyscziuje 
yra biedneSnes už tave! Ir pri
dūrė: Asz czionai ateinu su ki
ta užmanymą. Sztai skaityk ta 
pergamina ir pasakyk man, ar 
sutinki ant tos draugavęs. Bet 
skubinkis, ba man laikas yra. 
labai brangus!

Ponas Antanas paėmė per
gamina ir skaitė:

“Žemiau pasiraszusieji.
Ponas Mailleford, pirklys 

isz Galais1, ir Von der Risdael, 
bankierius isz Amsterdamo, 
sutvėrė sekanezia pirkliška 
bendrove, kuri turi trauktis 
per isztisus metus: prasideda

nuo antrai dienai Lalpkriczio 
1622 metuose per pusiaunakti, 
pasibaigs antra diena. Lapkri- 
czio ta paezia valanda.

Ponas Von der Risdael au
kauja suma dvideszimts tuks- 
taneziu dukatu ant pirklys!es 
Ponui Antanui Mailleford, ku
ris prižada per ta laika suvar
toti visus doriszkus budus, 
idant toji suma didžiausia nau
da atnesztu. Uždarbis isiz tos 
sumos bus padalinta lygiai ant 
dvieju daliu. Pirmutine, visa 
dalis bus paszvensta almužnai, 
Misziomis Szv., Maldoms ir ki
tiems geriems1 darbams už du
szias czyscziuje kentanezias; 
Antra dalis, ant kurios Ponas 
Von der Risdael visas savo tie
sas iszkloja, pasiliks locnasti- 
mi Pono Antano Mailleford.

Pasiraszyta: Von der Ris
dael.”

— Ar sutinki su tos bend
roves sanlygomis? Paklausė 
Amsterdamo bankierius.

— Isz visos szirdies, atsake 
nustebintas ir nudžiugintas 
Ponas Antanas Mailleford.

— Pasiraszyk, mielas prie- 
teliau. Sztai dvideszimts tuks- 
taneziu dukatu!

Von der Risdael mete ant 
stalo krepszi aukso, kuris ant 
stalo metalo atbalsiu suskam
bėjo. Ponas Antanas pasirasze 
ir ant Von der Risdaelo reika
lavimo pergamina. paslėpė in 
kiszeniu.

— Dar žodis, tarė bankie
rius! Musu bendrove bus už
laikoma paslapty j, ir per visa 
laika jos gyvavimo, t. y., per 
isztisus metus, mes su savimi 
jokiu savitarpiniu santikiu ne
turėsime! Jei praslinkus me
tams dasižinosi apie mano 
smerti, noriu idant tu butum 
iszpildytojum mano valios kau
link Kentancziu Czyscziuje 
Dusziu.

— Stengsiuos viską- iszti- 
kimai iszpildyti, ka man tiktai 
liepi. Ar man tai prižadi, Po
nas Antanai Mailleford?

— Iszkilmingai prižadu 
priesz Nukryžiavota.

— Pirklys parode mukele 
ir Dievo Motinos paveiksią, 
kaibanezius ant sienos ir da 
pridūrė:

— Kas link tos dalies, ku
ri man priguli, prisiekiu priesz 
Dieva, kad ja paleisiu daugiau
siai už mirusiu gelbejima, būti
nai savo giminiu ir prieteliu.

Neužmirszk apie “Apleistą
sias Duszias,” tarė Ponas Von 
der Risdael. — Bet atsisveiki
nu su tavimi, velydamas tau 
laimes ir pasisekimo! Turėsi 
nuo manes žinia czionai, toj pa-l 
ežioj vietoj, pusiaunaktyj, an
tra diena, Lapkriczio 1623 me
tuose.

*♦* *♦* *♦*

Praslinko metai kaip viena 
diena. Isztikimas savo priža
dėjimui Ponas Antanas Maille
ford kiek tai priesz nurodyta 
valanda sėdėjo savo kambaryj, 
vieszbutyj “Prancūzijos Tole
rio.” Doras žmogus buvo in- 
sziles. Viskas isz jo pažiūros 
rode, jog jis savo senus turtus 
atgavės ir vėl palikes turtingu!

Aplinkui ji gulėjo krepsziai 
pilni aukso ir sidabro. Tenai 
buvo pilna visokiu pinigu isz 
visu svieto krasztu.

Ponas Antanas iszpyle pini
gus ant stalo isz krepsziu ir vi
sus padalino in dvi dalis. Kiek 
vienoj dalyj buvo po 800,000 
Prancuziszku franku. Tie 20 
ipukatu atnesze labai gera 
pelną.

Ar-gi tai nebuvo tas stebuk
lingas daigias?

Pirmininkas Pasimirė

Kongresmonas, John Kee, 
Demokratas isz West Virgi
nijos, Užsienio Reikalu Ko
miteto pirmininkas pasimi
rė posėdyje. Jis jau ilga lai
ka kaip sirguliavo, bet vis 
sake kad jis nori mirti, be
dirbdamas jam paskirta dar
bą. Jo noras buvo iszpildy- 
tas, nes jis savo tarybos po
sėdyje ir pasimirė.

Be abejones, kad ponas Mail
leford nesigailėjo nei laiko nei 
sunkenybių, kad ’ta suteikta 
jam suma atsakaneziai sunau
doti. Jisai vede pirklyste su 
Anglija, Italija ir Ispanija. 
Produktus isz Rytu, isz Azijos 
ir Australijos salų in Europa 
pratraukinejo ir kiekvienas 
jam užsiėmimas su Dievo pa
laiminimu s e k d a vos i.

— Kas-gi tame stebetino 
kalbėjo syki, tarytum Dvasios 
Szv. apszviestas. Ar-gi Czys- 
cziaus Duszios mums nepagel- 
beti ? Juk ir anas prie savo ben
droves priėmėme.

Toji mislis jam pridavė 
darbsztumo ir stamantruma 
tame užsiemime. Atėjo laikas 
iszpildyti. bendroves sanlygas. 
Ponas Antanas Mailleford lau
ke Amsterdamo bankieriaus. 
Tuo tarpu subelsta in duris. 
Tai buvo vieszbuczio tarnas: 
Atnesze jis pargamina su rau
donu laku užpeczetyta. Ant pe- 
czieties matėsi kryžius. Nepa
žinstamas jam perdavė perga
mina.

Ponas Mailleford su dreban- 
czia ranka perlauže peczeti ir 
skaitė:

“Bankierius Von der Ris
dael užmigo vieszpatyj antra 
diena Lapkriczio 1622 metuo
se, apie pusiaunakti. Nepa
mirszk to prižadėjimo. . . Mie- 
laszirdystes del Numirusiu!”

Tai buvo viskas! Ant tos ži
nios Ponas Antanas Mailleford 
persigando ir negirdėtai nusi
stebėjo. Ar-gi tai numirėli ma
eziau?! Klause pats saves. Ar
gi tai įsu numirusiu bankie- 
rium apie reikalą kalbėjausi? 
Tame nebuvo jokios abejones.

— Jei jau teip-tare Ponas 
Mailleford tai su Dievo pagel- 
ba dalaikysiu savo prižadeji-

SAPNAS MOTINOS 

mo. Pono Von del Risdaelo 
auksas bus iszdalintas kuni
gams, kliosztoriams biedniems 
keneziautiems ir visiems ne- 
1 a i mingiems pani ekintiems. 
Kaip dangiszka rasa tasai auk
sas nukris ant ezyseziaus lieps
nų, apszaldins baisius skaus
mus ir dauguma, kaliniu nuves 
in dangaus karalyste.

Kaslink mano paties aukso 
negaliu geriau jo sunaudoti,* 
kaip tik paaukauti “Kenczian
czioms Duszioms.” Tai ju pa
veldėjimas, tai auksas joms 
prigulintis nei iki paskutiniam 
pinigėliui. Man mirsztant no
riu būti taip tik turtingas, kiek 
man davė mirusis Amsterdamo 
bankierius. Viskas bus atiduo
ta už “Kenczįanczias Dusze
les.” Ponas Antanas Maille
ford buvo tai žmogus pilnas 
pagarbos, jis mokėjo savo duo
ta žodi dalaikyti. Jis savo tur
tus sunaudojo mirusiu skolų 
apmokėjimui.

Kada paskui dvideszimts 
metu Vėliau, kūnas brolio An
tano Mailleford buvo viename
Flandrijos kliosztoriuj laido
jamas, apatas sopoliu sujudin
tas tais žodžiais prakalbėjo:

— “Melskimės už Mirusiu 
Prieteliu!”

Brolis Antanas turėjo mil’ži- 
niszkus turtus, kuriuos danguj 
ant procento sudėjo. Terp tur- 
ty'bes ir biednumo jisai buvo 
apsirinkęs paskutine kaipo ge
riause dalele. Szventos Duszios 
kurias jisai isz Czyscziaus kan- 
cziu iszgelbejo, bus jam amži
nas vainikas!

Ak, Įrodei tokios kiltos do
rybes brolio Antano negalima 
sekti!

Tie žodžiai skambėjo išz 
opato lupu, kada brolis Anta
nas buvo sudėtas in kapus.

— GALAS —
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ZiniosVietines Iszrado Naujas Liekarstas

— Seredoj pripuola Szv. 
Silverijo, o Tautines vardines' 
Genulis. Ir ta diena 1938 m.,! 
Prancūzai paklausydami Aug-1 
Ii jos valdžios, uždaro savo ru- 
bežiu Ispanams ir neduoda 
tautininkams Ispanams jokios 
pagelbos; 1789 m., Prancūzijos' 
kruvina revoliucija prasidėjo;' 
1949 m., Keturių Didžiųjų' 
Tautu Ministerial baigia savo 
Konferencija, pasitarimus Pa
ryžiuje, nieko nenutarta, nieko' 
nenuveikta, Rusija ant kiek-! 
vieno punkto prieszinosi.

— Musu skaitytojas, ponas 
Kazimieras Tininis nuo 528 W. į 
Mahanoy uly., pirko Turner’s! 
ūke, farma Locust Valley. Po
nas Tininis su szeimyna. apsi
gyvens Locust Valleyje.

— Ketverge pripuola Szv.i 
Aliozo Iszpažintojo, o Tauti
nes Vardines Vadnlis. Ir ta 
diena: 1945 m., Okinawa Sala 
Amerikiecziu kareiviu paimta 
nuo Japonu; 1877 m., Vienuo-j 
lika “Molly Maguires” buvo 
pakarti, mieste Pottsville, Pa., 
(Molly Maguires buvo Airiu, 
Airisziu žuliku gauja, jie buvo 
žmogžudžiai, kurio norėjo vi
siems mainu bosams aikersziri
ti, ir savo žmones indeti in tu 
bosu vietas), ju tvirtove 'buvo 
Schuylkillo pavieto miestclio- 
se.

— Ponas Domasas Praske- 
-viezius isz Frackville^ ana 
diena lankėsi mieste su reika
lais, ir prie tos progos atlanko 
“Saules” redakcija atnaujinti 
savo prenumerata už laikrasz- 
ti, nes ponas Praskeviczius yra 
rhmhi senas* skaitytojas ir skai- 
to “Saule” ]Tor daugelis metu.Į 
Ponas Praskoviczius kitados 
gyveno Mahanojuje. Acziu už 
atšilau k vma.

Daktaras Gordon Brown, 
(po kairei) su Daktaru W. 
W. Ackerman, Michigan 
valstijos Universiteto moks- 
lincziai, pranesza kad jiedu 
iszrado naujas liekarstas 
nuo “Polio” ligos, kuri su
paralyžiuoja ypatingai jau-

nūs. Tai pirmas sykis kad 
kas nors butu iszrades ko
kias nors liekarstas ta baisia 
liga nors sustabdyti, jeigu 
neiszgydyti. Ka panaszaus 
kiti Daktarai buvo pranesze 
trisdeszimts penktame Dak
taru seime, Cleveland, Ohio.

BAIME
VIESZPATAUJA

VASZINGTONE

REIKIA SOVIETUS
SUSTABDYTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
krasztas paskelbs kara priesz 
mus. Dabar atėjo laikas mums 
kara pradėti ir duoti insaky- 
mus tokiems Kremlino po
nams !

Jeigu valdžios sztabas butu 
paklausęs Generolo Wedeme-

yra kuo greieziausiai baigti ta 
kara Korėjoje! “Jeigu Rusija 
paskelbs kara, tai bus už tai, 
kad ji mato kaip silpnai mes 
pasirodome Korėjoje, o ne už 
tai kad mes iszdrystame stoti
priesz Komunistiszka Kinija. ” Yer patarimu keturi metai at-

Paskui jis biski pasziepe ° ai, kada jis patarė užimti 
Karo Sztabo Vadus, kurie bu- Mandžiurija ir paskelbti kad 
vo paszaukti in Senato teismą, Mandžiurija yra po Tautu San-, 
ir kurie nedryso už ji užstoti: iuno03 priežiūra, tai to karo 
“Musu Karo Sztabo Vadai,” Korėjoje visai nebutu buvę! O 
jis sake, “mums dabar ais^ki- dabar Mandžiurija jau po^ 
naši, kad mes ne esame prisi- Kremlino priežiūra, 
renge kariauti, ir už tai, turi
me pataikauti. Asz tikiu, kad 
mes esame gana stiprus, kad 
mes galime kad ir sziandien at- 
muszti kad ir galingiausi prie- 
sza, jeigu jis drystu ant 
užsipulti! ”

VĖLIAVOS DIENA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mus

Virszinitikas

— Seredoj, Birželio (June) 
20-ta diena, 5-ta valanda isz ry
to, 13 vyrukai iszvažiuos in j 
Philadelphia, Pa., del dakta- 
riszko peržiūrėjimo kurie likos 
paszaukti del kariszko tarnys
tes. Žemiau paduodame vardus

uapolis, Marylande. Leitenan
tas Antanas Laivyno Akade
mija lanke keturis metus ir už
baigė su auksztais pažymiais.

McAdoo: Louis Temprovich 
Peter Šašliko ir Win. Boyle.

Tamaqua: Robert Bolder.
Zion Grove: Allen Stauffer.
Mahanoy Plane: Gerald

Frackville: Maynard Petri 
ir Michael Gelchis, Jr.

Shenandoah: John Pribish,

— Pcntyczioje p r i p u ola 
Szvento Paulino ir Deszimts 
Tukstancziu Muczelninkp, o 
Tautines vardines Laimute. Ir 
ta diena pripuola pirma Vasa
ros diena, ilgiausia visu metu 
diena; 1933 metuose Naciai pa- 
iiaikina. Socialistu Partija Vo
kietijoje; 1940 m., Prancūzija' 
pasiduoda Vokiecziams, pasi- 
raszo pasidavimo sutarti, Com- 
piegne' mieste, juodos dienos 
Prancūzams; 1941 m., Hitleris 
puolasi^ ant Rusijos; 1943m., 
Amerikos vaiskas paszauktas 
in Detroit miestą, numalszinti 
sukilimus tarp Baltija ir juo- I
duku, nigieru;1230 m., Didysis 
Lietuvos Kimigaiksztis Rim
gaudas su savo kareiviais per
galėjo ir iszmusze du szimtu 
tukstancziu Vokiecziu; 1941m.! 
Naciia isz paszalu, insiverže in 
Lietuva.
-. — Ponas Jonas Rugienius 

’isz Girardvilles, sunusi Dakta
ras Jonas Rugienius ir dukre
le Onute isz Sayre, Pa., moto- 
ravo in miestą, kurie lankosi 
pas savo pažystamus, taipgi 

įlatlanke “Saules” redakcija. 
.Ponas Rugienius yra musu se
nas skaitytojas per daugelis 

■ metu ir atnaujino savo prenu
merata. Daktaras Jonas R u ge
nius praktikoja prie 
Packer ligonbute, Sa 
Jisai dalyvavo -----
dical Association seimą kur 
invyko Birželio' 11-ta iki 15 d. 
d., Atlantic City, N. J. Apie 
penkiolika tnkstaneziai dakta
rių dalyvavo tame seime. Dak
taras Rugienius ir szeimyna 
dabar atostogauja pas savo tė
velius Girardvilleje. Acziu už 
atsilankpna.

Kelayres: John Stefanisko, 
Jr., ir Ed. Haluska.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas visiems Edward J. Cuff, 
nuo 211 W. Oak uly., staiga.’nu- 

naktyje 11:45 
namuose, nuo 
Velionis, buvo

valanda savo 
szirdies atako.

torys taipgi kolei a brolius.

Girardville, Pa. — Nedelioj 
dominta valanda ryte, Szvento 
Vincento bažnyczioje, asztuo- 
niuolika studentai isz parūpi-' 
nes mokyklos, isz 
skyriaus, priėjo prie Szvontos 
Komunijos, o klebonas Kum 
Mykolas F. Daumantas pasakė 
tiems studentams-

Wilkes-Barre, Pa.— Penkios 
deszimts vieno meto amžiaus 
Frank Gruver, už-imuszo kai 
jis nukrito szeszios deszimts 
pėdu Pringle mainose. Jis bu
vo greitai nuvesztas in Nesbitt 
Memorial ligonbute, Kingstone 
bet jau buvo mires pirm 
pasiekė ligonbute.

tas pipirukas gali tapti Ame-' piknikas ant parko, karszta 
rikos Prezidentu! diena praleista pamaryje. Po-

Barberiai ir bartinderiai rele, rankas susinėrė, sėdi 
moksliszkai aiszkina visus vi- muving-pikezieriuose.
so svieto klausimus. Kodėl ne? Sztoru langai prikimszti vi- 
Argi ežia ne laisves krasztas? šokiu gerovių. Buczernes, ga-

Nakties gūdumoje dideli, žolino stotys, sales, bažnyczios, 
greiti ir puosznus traukiniai klebonijos, fabrikai, mokyklos, 
atvažiuoja isz toli, toli ar tik traukinio stotys isz kur, in ke- 
isz kito miesto.

Dideli eroplanai kaip kokie 
ereliai, raižo padanges, atlekia 
isz visu pasaulio krasztu. Jie 
atlekia isz tolimu rojiszku 
krasztu ir isz kruvinu urvu Ko
rėjoje.

Pienius palieka kelis pieno 
tonkas prie duriu, kai dienos 
szviesa dar nepraauszo.

Mažucziu nuvargusieji bal
sai, kai jie gryszta isz savo už
siėmimu namo.

Mažas prūdelis, kur mes isz- 
mokome kaip plaukti, maudy
tis. »

Prakilnios, augsztos svajo
nes, atsimintos cigaretu prirū
kytame saliune. Tuszczia ju!

Beisboles loszimai, pamariu 
pieskos, mažas laivelis, grybai 
miszke.

Radijo, televizijos progra
mos, teatrai, muving-pikezie- 
riai, dainos, loszimas, žinios, 
naujienos.

Pacztorius su laiszkais, nau
jienomis ir bilomis; vaikas su 
laikraszcziais.

Jauni vyrukai, ka tik isz

ta, o antra, musu jauni vyru
kai dabar perplaukia atrasto, 
kaip pasaulis sena nuotyki; ka-’
ra, plevėsuoja galinga ir didin
ga Amerikos vėliava.

Vargiai- kuris kitas krasztas 
gali taip didžiuotis savo invai- 
rumu, kaip Amerika.

Amerika yra didžiausias, 
linksmiausias, bagoiziausias ir 
stipriausias krasztas ant szio 
svieto.

Tik' pažiūrėkime virsz ko ta
musu didinga vėliava plėvė- mokyklos, gardžiai juokiasi ir
suoja:

Amerika yra invairybiu in- Sužeistas kareivis insauly- dimus, 
vairybe. Gatvekariai, strytka- Je szildosi.
riai pilni žmonių veža in darba 
ir parveža namo. 1__ o_____
dėlios, kada darbininkas sau

lias valandas galime būti ki
tur.

Daktaras prie ligonio lovos, 
slauge, nurse ligoninėje.

Poniutes kliubuose, jieszko- 
užsiemimo nes neranda darbo 
namie.

Pasilinksminimo merginos 
prilipusios prie baro kliube ar 
saliune.

Mario Lanza garsus daini
ninkas isz paprastu darbo tė
vu; Margarita Trumanaite, 
Prezidento duktė.

Putos ant alaus stiklo, po 
sunkaus darbo, vakare. Szam- 
pano stiklas tam kuris darbo 
nepažinsta.

“Tokia tai Amerika, tokis 
tas krasztas ant kurio krantu 
plevėsuoja ta didinga, keturios 
deszimts asztuoniu Žvaigždžiu 
vėliava kuri mums reisz- 
kia Laisve ir Nepriklausomy
be!”

baikauja apie stojimą in vais-

nogii

Alice' 
užsi-

Selim Sarper, isz Turkijos 
naujas Tautu Sanjungos Ap
saugos Tarybos, pirminin
kauja posėdyje. Tikimasi 
kad Amerika su Anglija ir 
Prancūzija prisidės prie pro- 
testavimu ir pareikalavimu 
kad liautųsi karas tarp Syri- 
jos ir naujo Žydu kraszto.

Lemoyne, Pa. —Ponia 
Werner žuvo gaisre, kai 
doge Jaunu Motoru ir Merginu 
Krikszczioniu vieszbutis Har
risburg miesto. Policijantai 
nežino kaip tas ugnis isztiko 
tuos kambarnoso. Buvo baisus 
susiprogimas ir paskui visi
kambariai pavirto in deganti KALBA APIE TAIKA 
lauža. Kai ugnagesiai iszneszo 
Ponia Werner isz tu degancziir 
kambariu ji jau buvo negyva.

* Lansford, Pa. — Du mainio- 
riai isz Lansford, Pa., buvo su
žeisti darbe. Vienas isz ju bu
vo labai pavojingai sužeistas 
in Coaldale Nr. 8 mainas. Mai- 
nicriai Jobu Trubilla. ir Metro 

asztuntos] Kokaine dirbo ant asztunto lo
vį Ii o, kai jiedu buvo 
Co a 1 d ai e 1 igo n I) u t o s

sužeisti.

pamokslą. J — —
Nedelioj 7-ta valanda, vakare,! rankos
Szv. Vincento svetainėje, in vy
ko Operetta, “Lietuva.” Visi 
mokiniai dalyvavo tame pul
kam perstatyme, kur labai pa
tiko žmonoms, po tam baigian
tieji studentai aplaike savo 
dip] i omu s už
mokslo asztuntos skyriaus.

yra labai sužeistas; jo veidas, 
krutinę ir pccziai yra 

labai sumuszti, sudaužyti.

Montreal, Quebec, Canada. - 
Didelis Katalikiszkas Naszlai-j 
ežiu Prieglaudos namas likos 
sunaikintas per gaisra. Ugnis

užsibaigima prasidėjo keltuvoje (elevator).

Frackville, Pa. — P o n i a 
Viktorija Pctuszkieno, nuo 
So. Nice uly., ana. diena aplai
ke žinia isz Pottstown, kad

Robert Birželio 9-ta. diena, garnys pa- 
e, PnJ^I<0 sveika ir patogia dukrele, 

American Me-' P° vardu Etalija del ponst- 
vams Etalija ir Alponsa Pet- 
uszkam.

Nanticoke, Pa. — Birželio 
2-tra diena, Antanas J. Bar- 
tuszka, sūnūs pons. Jono Bar- 
tuszku, nuo 1207 So. Prospect 
uly., užbaigė mokslą. Saviem 
Vals., Laivyno Akademija, An-

Trisdeszimts du žmones žuvo.

London, Anglija. — Anglijos 
Laivynas pranesza kad Sub- 
marinas “Affray” kuris isiz- 
planko ant manevriu su kitais 
povandeniniais laivais Balan
džio (April) 16-ta. diena, kuris 
negalėjo iszkelti in virsziune' 
nuskendo English 
ir negalėjo ji surasti 
na 
vo

C ha n n ei 
ana die- 

likos surastas. 75 vyrai žu-
tamo submarine.

KOMUNISTU NAUJI 
“ISZRADIMAI”

Neseniai daug buvo raszoma 
ir dar daugiau buvo spėjama 
apie Komunistu naujus “Iszra- 

kokius ten vaistus,
Kurie taip apsvaigina žmogų ir 
jam protą taip sumaiszo, kad 
jis prie visokiu nebutu daigtu 
prisipažinsta.

Jau per tiek metu mes skai-

Dideliu troku draiveriai, su-
Tingios Ne- stabdė savo tuos sunkvežimus

UV.AVM, xvcAvto, uu. sau prie valgomosios užeigos, pa-
namie tupi ar eina pasivaiksz- silsi ir užkanda. Visas miestas

miega, kai szitie draiveriai ve- tome kaip Sovietu suimti žmo- 
ža mums maista ar kitus reika
lingus daigtus.

Policij antas pesezias eina 
skersai ulyczia: Viskas ramusavo

WASHINGTON, D. C. — 
Augszcziausi Karo Sztabo va
dai jau stengiasi padėti p.ama- 
ta del nors pasisznekejimo apie 
taika Korėjoje.

Tada butu galima geriau ap
ginkluoti Europos krasztus.

Kai Apsaugos Sekretorius 
George Marshall pradėjo tar
tis su Tautu Sanjungos atsto
vais, ir Generolas Omar Brad
ley susitiko su Prancūzijos ir 
Anglijos virszininkais, visi ki
ti dipliomatai teipgi rengiesi 
pasiulinti Komunistiszkai Ki
nijai proga susitaikinti ir kara 
užbaigti.

Dabar, kai Komunistai ant i 
visu fruntu yra taip kuliami ir 
isz visu tvirtovių traukiasi, Ki- 
niecziai mato kad jie jau nega-' 
Ii tikėtis pergales. Jiems lieka 
tik viena iszeitis: Nusileisti ir 
mandagiai pasiduoti.

Ant kokiu sanlygu tokia tai
ka bus sudaryta, nei vienas isz 
tu virszininku nieko nesako,1 
bet iszrodo, kad mes mažai ka 
tenai laimėsime per tokias tai-1 
kos derybas. .

Kai visi taip darbuojasi del 
taikos, Kiniecziai tyli ir nieko 
nesako.

— Laime ir garbe, kaip ug
nis ir vanduo, kartu netarpsta.

savo 
kiek 
jau-'

— Kitas ir per visa 
amžių nepergyvena tiek,

— Laime trumpa. Už tai ji 
ir laime, kad trumpa: Ji nebu
tu ilgesne, nors ir amžius testu- tūlas dvideszimties metu 
sįt nuolis per metus.

czioti ar pasilinksminti.
Darbininkai eina in darba, 

neszasi. savo “dinerkes” su 
pietais ar vakariene.

Jaunos mergaites, su
spalvotomis suknelėmis, drese- nes jis sergsti musu namus 
mis ir tomis tyczia iszszlaivo- 
tomis szliuremis ir jaunais vei
dais.

Jaunos poreles po medžiais 
prie kolegijos ar universiteto, 
su mokslo knygomis po pažas
timis. Atsimink! Mielas Skaityto-

Jaunas tėvas su savo šuneliu jai kad nuo tavęs priklauso 
pasivaikszczioja po parka, be- “Saules” ateitis: Ar ja skaity- 
sididžiuodamas savo tuo sune- si, ja indomausies, ar laiku at- 
liu. Ir kodėl nesididžiuoti? Juk silyginsi, ar ja paremsi!

Susiedijoje kavalieriai žiuri 
ir akimis seka praeinanezias 
merginas, kurios nuduoda nie
ko nežinanezios ir nepaisan- 
czios.

Generolas D. D. Eisenhoweris Pasitaria

Generolas Dwight D. Ei
senhoweris, (po kairei) vy
riausias komandorius Atlan
to Sutarties armijų, pasita
ria su Amerikos Apsaugos 
Sztabo Direktoriumi, Char
les Wilson, Paryžiuje. Per

szita pasisznekejima buvo 
pasitarta kaip butu geriau
sia padalinti tas armijas Eu
ropoje, kurios dabar yra tve
riamos Europai apsaugoti 
nuo užpuolimo.

nes teisme atlieka pilna iszpa- 
žinti, ir net didžiuojasi savo 
prasikaltimais.

Tokios iszpažintys mums bu
vo sunku suprasti. Už tai, mes 
spėjome, kad tokie žmones yra 
po kokiu vaistu intaka, kad 
jiems vaistai protą atima ar 
sumaiszo.

Kardinolas Mindszenty isz 
anksto visiems buvo pasakęs, 
kad Komunistai gal ji privers 
prisipažinti, ir kad žmones in 
tai netikėtu.

Kravczenko, savo knygoje, 
nors biski Aums paaiszkino ir 
papasakojo apie tuos Sovietu 
kankinimus. Kiti prie to pridė
jo, ir dabar Amerikietis, biz
nierius, Robert Vogeler, iszbu- 
ves septyniolika menesiu Ven
grijos Komunistu kalėjime, pa
tvirtina apie tuos kankinimus.

Jis tik keletą tokiu kankini
mu mums paaiszkino: Jie užra
kina žmogų mažame kambary
je kuriame baisiai szviesi 
szviesa dega diena ir nakti; 
duoda vaistu kad nebutu gali
ma užmigti; sudaro baisu bel
dėsi ir paskui baisia tyla; klau
sinėja, tardo, be jokio sustoji
mo per tris ar keturias dienas, 
ir naktis; inmeta nuoga žmogų 
in szalta kaip ledas vandeni. 
Nėra abejones kad per tokius 
kankinimus žmogus ir sudur- 
navoja.

Tai matyti kad ežia ne kokie 
nauji vaistai del iszpažinties, 
bet tik beszirdiszkas kankini
mas, kuris nusilpnina žmogaus 
valia, sumaiszo jam protą ir 
atima sveikata taip, kad galop 
žmogus pasirengęs prie, bet ko 
prisipažinti, kad tik tie kan
kintojai liautųsi ji kankine.

Tai su tokiais žvieriszkais, 
laukiniais nevidonais kai ku
rie musu valdininkai sako mes 
turime dernitis ir gražumu su
gyventi. y x


