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Isz Amerikos
AMERIKA PRIIMS 

BENAMIUS

202,000 Benamiu Isz 
Europos Ras Vieta 

Amerikoje

WASHINGTON, D. C.
Amerikos kongresas priėmė ir 
patvirtino Byla, kuri atidarys 
Amerikos duris del 2z2,000 Be
namiams isz Europos. Szitie 
žmones gales atvažiuoti isz Eu
ropos. Szitie žmones gales at
važiuoti isz Europos per du me
tu, kol ta suvirsz dvieju szimtu 
tukstaneziu kvota bus pripil
dyta.

Balsavimai Kongrese buvo 
du szimtai ir asztuonios de
szimts devyni už ta Byla, ir de
vynios deszimts vienas prie- 
szingas.

Kongresas skiriasi nuo Se
nato ant szito klausimo. Sena
tas nutarė priimti lygiai du 
szimtu tukstaneziu, su keliomis 
nustatytomis sanlygomis.

Kongresas tu sanlygu nepa
reikalavo, bet nustatė kad tie 
kurie atvažiuos, turi būti skai
tomi in kvotas atvažiuojaneziu. 
Reiszkia kai tie Benamiai va
žiuosią! mažiau kitu žmonių 
isz tu krasztu gales atvažiuoti. 
Kongresas teipgi nustato kad 
tie Czekai kurie pabėgo isz sa
vo kraszto ana pavasari dabar 
gali važiuoti in Amerika.

Buvo inneszta, kad visa Ge
nerolo Andres armija, kuri su
sidaro isz asztuoniolikos tuks
taneziu Lenku kareiviu, ir ku
ri kariavo priesz Sovietus, bu
tu inleista in Amerika. Bet tas 
inneszimas buvo iszmestas.

Prezidentas Trumanas szita 
Byla priims ir padarys instaty- 
mu, nors jis prasze kad apie ke
turi szimtai tukstaneziu tokiu 
Benamiu butu priimta ne in 
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Naujas Sovietu 
Delegatas

NAUJI INŽINAI
RŪDIJA

Daug Inžinu Stovi Ir 
Rūdija. Skirti Turkmas. 
Turkai Pinigu Neturi

RUSIJA REIKALAU
JA SOV. DELEGACIJA 

IN PALESTINA

Amerika Ir Kanada 
Nesutinka

KAREIVIS ŽUVO
NELAIMĖJE

Automobilius Susikūlė
Su Traukiniu

Rusija Nori

lestina

Jacob A. Malik, Rusuos l J

užsienio pasiuntinys ministe- 
ris, užims Andrei Gromyko 
vieta, kaipo Sovietu delega
tas Tautu Sanjungoje.

Gromyko yra -paszauktas 
namo del konferencijų ir del 
pasitarimo su Moskvos val
dininkais. Tie kurie žino, sa
ko kad Gromyko jau vargiai 
grysz in Amerika.

Naujas atstovas Malik, yra 
labai gerai susipažinęs su 
Korėjos ir visu Rytu klausi
mais. Visi spėja kad kaip tik 
už tai jis buvo paskirtas kai
po Sovietu atstovas Tautu 
Sanjungoje, nes Rusija nori 
greitai ir savo naudai iszrisz
ti Korėjos ir Rytu klausimus.

INSAKO LIAUTIS

PALESTINOJE

FAYETTEVILLE, N. C. — 
Kareivis Saržentas Kenneth K. 
Steiner isz La Follette, Tenn., 
buvo užmusztas, kai automobi
lius in kuri jis važiavo susimu- 
sze su Atlantic Coast Line Pal
metto traukiniu.

Saržentas Steiner važiavo su 
keturiais kitais kareiviais. Jie 
visi buvo in Fort Bragg tvirto
ve apsistoję. Keturi kareiviai 
buvo tik biski sužeisti ir su- 
kriesti, bet Saržentas Steiner 
pasimirė lįgonbuteje.

LAKE SUCCESS, N. Y.— 
Tautu Sanjunga insake Žy
dams ir Arabams liautis karia
vę ir kad visi mestu savo gink
lus Petnyczioj.

Kunigaiksztis Folke Berna
dotte, Tautu Sanjungos tarpi
ninkas szita insakyma pasiuntė 
isz Cairo miesto visiems Žydu 
ir Arabu vadams. Tautu San- 
vaieziu paliaubas, per kuri lai
ka visi stengsis ta Palestinos 
klausima iszriszti.

Kunigaiksztis Bernadotte 
sako kad jis reikalauja kad Žy
dai ir Arabai be jokiu pasitei
sinimu sutiktu ant tokios tvar
kos. Bet karas Palestinoje vis 
siauezia, armotos ir karabinai 
bliovė ir griausmingai trenke 
net tuo laiku kai tas insakymas 
atėjo. Tautu Sanjungos ofisai 
buvo net du sykiu bombarduoti 
kaip tik tuo laiku kai tas insa
kymas dasieke Palestina.

Tas insakymas uždraudžia 
ne tik kariauti, bet ir armijas 
siunsti in kitus miesttus. Žydai 
tokiu paliaubų nori ir laukia, 
nes jie pagelbos ir paramos lau
kia; bet Arabai vargiai paklau
sys ir paišins ka Tautu Sanjun
ga sako ar reikalauja. .Arabu 
atstovai pribuvo . in Tel Aviv 
miestą perskaityti tuos reika
lavimus, bet nei vienas isz j u 
nieko nesako ar Arabai sutiks 
ar ne.

WILKES-BARRE, PA. - 
Amerikos pramone ir beveik vi
sos didesnes kompanijos reika
lauja ir praszo daugiau trauki
niu ir inžinu. O Wilkes-Barre 
mieste randasi keturios de
szimts penki nauji inžinai, ku
rie sveria po du szimtu tonu, ir 
kurie yra paskirti Turkams. 
Bet Turkai tu inžinu neima ir 
jie ežia trūnija ir rūdija.

Szitie inžinai ežia jau seniai 
tupi ir ilgai tupės, nors ir mums 
ežia, Amerikoje jie labai reika
lingi.

Inžinai buvo pastatyti ir pa
gaminti sulyg kontrakto su 
Turkais, kurie buvo gave pen
kiolikos milijonu doleriu pa
skola, Spalio menesyje. Daug 
szitu inžinu jau buvo pagamin
ta Sausio menesyje.

Nei vienas isz szitu inžinu 
nebuvo pasiunstas in Turkija, 
už tai kad Turkai sako kad 
Amerikoje viskas per daug ka- 
sztuoja. Jiems teipgi nepatin
ka kad Amerika reikalauja kad 
visi tie inžinai butu siuneziami 
vien tik ant Amerikos laivu.

Turkai, kaip ir beveik visi 
kiti Europoje daug skolinasi 
isz Anglijos. Anglija dabar 
jau negali kitiems skolinti pi
nigus ir už tai dabar Turkams 
pinigu trūksta. Anglija jau 
praleido visus už Amerikos pa-
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Pirmutine Mokytoja

Helen Maude Cam, szeszios 
deszimts dvieju metu am
žiaus mokytoja, kuri mokina 
viduramžiu istorijos Cam
bridge Universitete, yra pir
mutine mokytoja kuri gavo 
profesorystes vieta Harvard 
Universitete. Harvard Uni
versitetas iki sziol niekados 
neturėjo moteriszkes kaipo 
mokytojos, nes ežia vien tik 
vyrai mokino ir mokinosi. 
Dabar Harvard Universiteto 
vyrai bus szitos mokytojos 
mokinami istorijos.

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Rusijos atstovas, Andrei Gro
myko atnaujino Rusijos parei- 
kalavima kad Tautu Sanjunga 
paskirtu ir pasiunstu Sovietu 
karininkus in Palestina, kad ir 
jie prižiuretu tas paliaubas.

Ponas Gromyko sako, kad jis 
ir jo krasztas bus patenkinti 
jeigu tik visaimažas skaiezius 
jeigu tik visai mažas skaiezius 
ko butu gana jeigu kokia dvide- 
szimts Sovietu karininku butu 
tenai pasiunsti, sykiu su kitu 
krasztu atstovais.

Szitokiam inneszimui ir pa- 
kalavimui Amerikos ir Kana
dos atstovai, Daktaras Phillip 
C. Jessup ir A. G. L. McNaugh
ton pareiszke savo pasiprieszi- 
nima.

Tautu Sanjungos Taryba vi
sa ta klausima atidėjo iki Utar-
ninko, kada Taryba duos savo du szimtu tukstaneziu 
nusprendimą.

Szitas Rusijos pareikalavi
mas ir Amerikos su Kanada pa- 
siprieszinimas panaikino visos 
Tautu Sanjungos viltis, kad po
szitu paiaiubu, kurios baigsis fabrikai negauna plieno. 
Liepos (July) devinta diena, 
pastovi taika bus investa viso
je Sz ventoj e Žeme j e.

Daktaras Jessup pareiszke 
savo pagarba ir labai iszgyre 
Bajora Folke Bernadotte, Tau-
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Prezidentas Trumanas Pasakė 
KadSzitas Kongresas YraPras
cziausias Kokio Amerikoje Dar 

Buvo; Jaunuolis Prigirdė 
Mergina Mažame Upelyje

DETROIT. MICH. 
automobiliu kompanija 
priversta atleisti nuo

★ —

— General Motors 
prąnesza, kad ji yra 

darbo daugiau negu 
darbininku del dvio-

PREZIDENTAS
POLITIKUOJE

atstovas paaiszkino

Inžeidžia Kongresmo- 
nus; Sako Kongresas 

Yra Prascziausias

JAUNUOLIS
PRISIPAŽINSTA

ŽMOGŽUDYSTE bininkus.

ju sanvaicziu.
Vienas kompanijos

kad taip buvo reikalinga padaryti už tai
O plieno

neglima gana gauti, už tai kad mainieriai 
grasina straikuoti.

Visi General Motors kompanijos fabri
kai Michigan valstijoje bus uždaryti ir daug 
tokiu fabriku kitose valstijose bus teipgi 
uždaryti del dvieju sanvaicziu. Isz viso, 
apie szeszios deszimts fabriku atstatys dar-

Kiti szitos kompanijos fabrikai dirbs tol 
kol bus gana plieno, o kai plienas iszsi-

PHILADELPHIA, PA. — 
Mario Giannone, devyniolikos 
metu amžiaus darbininkas, pri
sipažino policijantams kad jis baigs, tai ir jie užsidarys, 
nužudė Anna May Catanese, 
kuri teipgi buvo devyniolikos 
metu amžiaus, isz Bridgeport, 
Pa.

Jis pasiaiszkino kad jiedu 
susipesze ir už tai jis ja nužudė. 
Jis sako kad jis sutiko su szita 
juodbruve gražuole iszvažiavo 
ant “raidos.” Jiedu nuvažia
vo apie dvi mylias ir prie upes 
sustojo pasiszneketi. Jiedu su 
sipyko. Jis sako kad ji jam rė
žė per veidą ir jis pradėjo su ja
musztis. Tada jis ja nustvėrė, kompanijos fabrikai stato ir gamina ne vien 
iszvilko isz automobiliaus ir in- 
kiszo jos galva in upe kol ji pa
simirė, prigėrė.

Policija labai greitai ji suėmė 
kai tik dašinojo apie ta žmog- 
žudysta. Policijantai ji sura
do ir suėmė Norristown mieste 
ir nuveže in Collegeville polici
jos ofisą, kur jis prie visko pri
sipažino.

Kad darbininkai neteks per dvi sanvai- 
tes darbo, tai jau isz tikro beda, bet 
viena beda dar ne beda, kai kelios kitos 
susideda, tada tai jau tikrai beda Dabar 
visi reikalauja nauju automobiliu ir negau
na. O kai tiek darbininkai nedirbs per dvi 
sanvaites tai tas naujas automobilius vis toliau 
ir sunkiau gauti. Ir to negana. General Motors

tik automobilius, bet tukstanezius visokiu 
kitokiu daigtu, kurie yra visiems mums 
reikalingi.

O tie darbininkai, kurie neatsipeikejo nuo 
tu ilgu straiku, neatsimokejo savo skolas nei 
buezieriui nei kitiems o sztai dabar vėl be darbo.

SPOKANE, WASH. — Pre
zidentas Trumanas dabar jau 
ne isz bakiu prakalbas sako, 
bet politikuoja ir balsus, votas 
rehka. Jis pasakė prakalbas in 
Spokane miestą, Washingtono 
valstijoje, kur potvaniai tiek 
daug bledies padare. Jis ežia 
visiems pasakė kad szitokios 
iszkades yra nereikalnigos ir 
galima jas sustadbyti, bet ne 
kol tas pats Kongresas pasiliks 
Washingtone.

Ankscziau, priesz prakalbas 
Prezidentas Trumanas pasakė 
vienam laikrasztininkui kad 
szitas Kongresas yra prascziau
sias, kokio Amerikoje dar nebu
vo.

Jis vieszai nuo traukinio pa
ša k e “ Spokesman-Review ’ ’ 
laikraszczio laikrasztininkui 
kad jo laikrasztis ir Chicago 
Tribune laikrasztis yra “du 
praseziausi laikraszcziai visa
me kraszte. ’ ’

Demokratu Partijos vadai už 
galvcs stveriasi, o Republikonu 
vadai primanė kazoka szoktu, 
nes visi jauezia kad Prezidentas 
Trumanas jau taip giliai in- 
klimpo ir giliau klimpsta, kad 
jis ne tik savo pražudė, bet 
daug ir savo partijos nariu pa
skandino.

Szitokie prasiszokimai nedo
vanotini. Trumanas viena bai
sia klaida padare, ir vis daro, 
kad jis ir prasiszoka. Geriau
sia butu jam jeigu jis visas sa
vo prakalbas skaitytu nuo rasz- 
to. Tada jis tiek klaidu nepa
darytu ir taip tankiai neprasi- 
szoktu.

o
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Kas Girdėt
Barry Gray, Copacabana 

Lounge, kliubo sanvininkas la
bai kritikavo ir intarinejo Ku 
Klukšus Miami Bėach mieste 
Floridoje. Už keliu valandų jo 
tas visas namas užsidegė ir su
degė.

Vieno garsaus Amerikos laik- 
faszcžio redaktorius buvo 
puoszniame kliube su kito vyro 
žmona. Tenai invyko kumszty- 
nes tarp redaktoriaus ir tos po
niutes vyro. Pasirodė kad re
daktorius netiktai moka inver
tin ti gražias moteris, bet moka 
kaip ir savo kumszczias vartuo
ti.

I

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Paliaubos tarpu Tautu ir Ru
sijos neinvyks jeigu Vakarie
nes Tautos nepalaikys vienybes 
tarpu saves.

Kad Arabai su Žydais gražu
mu susitaikintu ir taikoje gy
ventu, jau visai nėra vilties.

Numalszinti Arabus ir Žydus 
su armijomis iszrodo kaipo 
vienatine iszeitis. Bet ežia ki
tas klausimas isz kur tos armi
jos pribus? Ar leisti Arabus su 
Žydais iszsipeszti ir iszsižudyti 
ir paskui pažiūrėti katras katra 
nugalabijo; ar pasiunsti armi
jas isz užsienio.

Amerikos paszelpa. ir parama, 
kuria Amerikos Sekretorius 
Marshall (buvo pasižadėjęs Eu
ropos krasztams, vis neinvyk
doma, ir pinigai nepaskirti.

Raudonųjų TiKejirpas
(Raszo Tėvas Gabrielius M. Je 
skeleviczius, Pasijonistas Misi 

jonierius.)

(Tasa)

ŽMOGAUS VERTE

Generolas Eisenhoweris ne
nori stoti in kandidatus del 
Prezidento už tai kad per rinki
mus per daug szmeižtu reikia 
iszleisti ir priimti. Jis sako kad 
jis nenori būti szmeižiamas ir 
jis niekados nenori kito gera 
varda apszmeižti. Už tai jis ne
stoja ih politika.

tbr Raudonųjų diena Gegu
žio pirma, kai visi Komunistai 
marszavo parodose, FBI, Ame
rikos slapta policija daug pa
veikslu nutraukė ir dabar visus 
tuos paveikslus policija per
žiūrinėja.

Mufeu cirkuose, kur visi musu 
vhikai eina ar begte bėga ran
dasi vienas loszikas, kuris buvo 
drąsus ir isztikimas Hitlerio 
karininkas. Amerikos valdžia 
jam neiszdave pasporto ar vi
zos, bet Washingtone, kas ten 
koks laikrasztininkas ar laik- 
rasztininko draugas jam parū
pino visas popieras ir ji parsi
traukė in Amerika.

Komunistai sako kad Czeko- 
slovakijos Prezidentas Benes 
dabar laibai serga. Jis nesutiko 
paraszyti ant naujos Komunis
tu konstitucijos. Dabar niekam 
nevalia aplankyti serganti Be
nes. Nuo kuo ar kaip jis serga, 
Komunistai nepasako. Dabar 
žinios pranesza kad Benes jau 
atsisakė nuo prezidentystes.

Eina gandai kad Generolas 
Bocek, vadas ir virszininkas vi
sos Czekoslovakijos armijos pa
sekė savo vado Masaryk žings
nius ir nusižudė.

Jeigu isz krasztu armijos mar 
szuotu in Palestina, tai klausi
mas isz kuriu krasztu. Jau isz 
ankszto visi pripažinsta kad 
Amerika turėtu savo vaiska te
nai siunsti. Bet Sovietai rei
kalauja kad ir jiems butu pavė
linta savo vaiskas siunsti jeigu 
Amerika siuns. Amerika su 
Anglija nenori kad tenai Sovie
tu Raudonoji Armija inlystu.

Vienas jaunas vaikas paklau
sė savo tėvo ar teisybe kad žmo
gus pareina iszbezdžiones, taip 
kaip mokytojai mokykloje mo
kina ir pasakoja. Tėvas, kuris 
buvo musu naujos gadynes mo
kyklų iszmokintas, atsake kad 
taip, tai yra gamtos iszsivysty- 
riias, kad isz praseesniu iszsi- 
vysto geresni,, augszteni luomai 
ir gyvūnai, kad isz beždžiones, 
per szimtus tukstaneziu metu 
iszsivyste žmogus.

Vaikas iszsi'žiojes ir akis in- 
spites, truputi pamanste, kaip 
karta po kartos bazdžione vys- 
tiesi in žmogysta, ir paskui sa
vo tėvui atsake: “Teveli, tai 
reiszkia kad tu esi daugiau in 
beždžione panaszus negu asz. ”

Visi mes gerai žinome kad 
žmogus nėra gyvulys. Jis turi 
ne tik kuna, bet ir duszia. 
dangus ir pragaras

Jeigu ddbar nieko niekas ne
darytu apie ta nelaiminga Pa
lestinos klausima ir paliktu Žy- 
ir Arabus tenai ir leistu jiems 
iszsimuszti ir iszsižudyti, tai 
toks pasielgimas visiszkai su
ardytu Tautu San junga, nes 
Tautu Sanjuriga kaip tik už tai 
sutverta ir palaikoma kad su
taikinus prieszingas tautas.

Amerikiecziai i n t a r i n e ja 
Anglus, sako kad Anglija geri- 
nasi Arabams, kad ji galėtu pa
silaikyti savo nuosavybes Vi- 
dur-Rytuose, ir kad jie nori pa
sigerinti Arabams.

Anglai intaria Amerikieczius 
ii’ sako kad Amerikiecziai geriu 
asi Žydams, nes jiems labiau 
rupi Prezidento rinkimai negu 
viso svieto likimas. Jie sako 
kad Amerikiecziai stato in pa
voju visus savo aliejus szuli- 
niiis Azijoje ir Vidur-Rytuose, 
be kuriu Amerika liktųsi be 
jiegos.

Bet szitokie kivircziai neilgai 
tesis, Anglija su Amerika susi
tars nes abiem krasztam laibai 
rupi aliejus. Jie susitars su 
Arabais susitaikins.

Washingtone eind gandai 
kad buvusius Generolas Eisen
hower bus pasiunstas in Rusi
ja pąsiszneketi su Stalinu. Ge
nerolas Eisenhoweris butu te
nai pasiunstas pažiūrėti ar vis 
yra vilties susiszneketi gražu
mu su Sovietais ir ar Stalinas 
sutiktu susitaikinti su Ameri
ka. Jeigu Generolas Eisenho- ■ ■ ■weris butu tokiam darbui pa- 
skirtas tai valdžia niekam nie
ko nesakytu, ir dabar nieko ne
sako.

Ir Vokietijoje tokie patys ne
susipratimai tarp draugu. 
Prancūzai labai bijosi galingos 
Vokietijos ir už tai nesutinka 
atstatyti Rhur slėni, jeigu Vo- 
kiecziai tenai valdytu.
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Vakaru tautos taip tarpu sa
ves peszasi ir nesutinka, kad 
jau beveik visi pamirszo visusį 
tuos susikirtimus tarp Ameri
kos ir Rusijos.

Anglijos valdžia labai susi- 
rupinus apie Afrika, kur Jan 
Christian Smuts pralaimėjo 
rinkimus del Ministerio. Ang
lijai Afrika rupi ne vien tik del 
prekybos, biznio, bet teipgi ir 
del apsigynimo. Afrikoje ran
dasi didžiausios Anglijos tvir
toves ir eroplanams vietos. Ir 
Amerikai ne mažiau kaip Ang
lijai rupi Afrikos krasztas.

Stalinui dabar labai patinka 
kad Anglijos valdžia riejasi su 
Amerika ir nesutinka ant Pa
lestino klausimo.

“Talmudo Paslaptys”

Anglija, Amerika ir Francu- 
zija negali susitarti ant Vokie
tijos klausimo.

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai W :: 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.

JO' 
nėra ant 

szios žemes ir ne žmogaus su
kurti. Žmogus amžinai gy vens. 
Jis nėra jokio žmogaus ar žmo
gaus sutvertos draugystes ver
gas. Jis nėra jokios valdžios 
nuosavybe. Žmogus yra sutver
tas Dievui, o ne valstybei ar ko
kiai tenai partijai. Valstybe ir 
visos partijos ar draugystes 
žmogui tarnauja, o ne žmogus 
joms.

Vyro žmona ir vaikai yra jo, 
jam priguli. Jo namai tai jo ka
ralyste. Jokis žmogus ar drau
gyste ar valstija ežia isztis ne
turi teises ir negali. Czia, savo 
židinyje jis yra karalius ir jo 
žmona karaliene.

Jis ne tiktai gali bet jo pri
gimtis reikalauja -kad jis reika
lautu teisinga atlyginimą už sa
vo darba ir prakalta. Jis dirba 
ne del kokio(s iszmaldos. Jis nė
ra ubagas. Jo alga nėra dovana. 
Atlyginimas jam priguli, tai 
yra jo teise. iSzventame Raszte 
mes randame kaip Szventas 
Lukas sako: “Darbininkas yra 
vertas savo užmokesezio. ’ ’ 
(Luk. X, 7). Jam turi būti atly
ginta tiek, kiek np tik jam bet ir 
jo szeimynai yra reikalingas 
pragyventi. Bet vien tik pragy
venimo negana, jam priguli ir 
daugiau, kad jis galėtu dar su- 
sitaupinti del ateities ir del juo
dos dienos. Visa tai Kataliku 
Bažnyczia jau seniai mokina.

Žmogus nėra vergas. Valsty
be yra žmogaus tarnaite. Ji turi 
pripažinti ir gerbti visas žmo
gaus teises. Valstybe ar valdžia 
turi prižiūrėti, kad algos nebū
tu padidinamos ar sumažina
mos vien tik del keliu asmenų 
naudai ar užgaidoms. Jo szei- 
myna turi būti aprūpinta ir ap
saugota. Valstybe turi ypatin
gai rūpintis vargszais, kurie 
jai priklauso daug daugiau ne
gu turtingieji ar pasiturintieji. 
Valstybe nėra sutverta vien tik 
turtingu ar galingu žmonių 
naudai. Žmogus turi daugiau 
vertes, yra svarbesnis negu do
leris.

Kristaus mokslas ir Jo baž
nyczia visa tai jau seniai moki
na, bet ikisziol Kristaus ir Baž- 
nyczios balsas buvo szaukiantis 
tyrudše. Niekas apie tai nepai
sė. Kaip tik už tai, kad Bažny
czia taip iszkelia žmogaus verte

Komunistai tos Bažnyczios bai
siai neapkenezia. Komunistams 
kelias užkirstas tol, kol Katali
ku Bažnyczia gyvuos.

Visi mes žinome,- ir musu 
mokslincziai stacziai pasako 
kad Kapitalizmas nusidėjo. Ka
pitalizmas dar ir sziandien nu
sideda, darbininką skriaudžia. 
. .Veteranas, pargryžes isz 
vaisko kareivis, kuris negali 
r^ti sau buto, namu; negras, 
juodukas, kuris nėra laikomas 
kaip tikras žmogus, turi pagrin
do neapkesti tokios tvarkos, 
kuri daugiau rūpinasi turtin
gais, intakingais ir galingais. 
Jeigu tie musu kapitalistai ir 
fabrikantai nesupras, kad ar 
ankseziau ar vėliau jie turės 
duoti savo apyskaita Dievui už 
kiekviena doleri kuri jie uždir
bo ar pavogė, jie pasijus, kad 
jie visko neteks. Kapitalistai 
isznaudojo savo jiegas. Bet isz
eitis isz viso to, ar priemone vi
sa tai pataisyti, nėra Komuniz
mas.

Nieko gero nebus jeigu mes 
viską isz visu atimsime ir viską 
Komunistams atiduosime, nes 
tada Komunistai butu Kapita
listai, ir mes atsidurtume in už
burta rata, kuriam nėra nei pra
džios, nei pabaigos. Vis pasi
liktu Kapitalizmas ar jis butu 
AmerikonisZkas ar Raudonas. 
Tik viena telieka padaryti; pa
dalinti visa turtą teisingiau. 
Jeigu atsiranda žiurkių tvarte, 
nėra jokio pagrindo ar reikalo 
visa tvarta sudeginti. Mes ga
lime žiurkes iszvaikyti. Komu
nistai nori, kad mes visa tvarta 
sudegintume ir nauja pasista- 
tytume ir leistume jiems tenai 
apsigyventi.

Katalikas negali būti Komu
nistas, nes Komunistas neap
kenezia Kristaus. Toks Kata
likas negali būti nei geras 
Amerikietis. Komunizmas len
da ir in Kataliku bažnyczia.

Anglu kalboje laikrasztis 
“The Tablet” 1947 metuose, 
Sausio (Jau.) menesio numery
je raszo apie Katalika, kurie ta
po Komunistu. Jam buvoi Ko
munistu pasakyta pasilikti Ka- 
talikiszkose draugystėse, prie 
kuriu jis pirmiau priklausė. 
Per susirinkimus jo darbas ir 
pareiga buvo nukreipti kitus 
narius, norinezius ka daryti ar 
nutarti priesz Komunistus ar 
Komunizmą. Draugijose visi 
nariai ji laike kaipo gera ir isz- 
tikinia dranga kuris neapkentė 
Komunistu. Jis vėliau pats su
siprato ir pamate savo veidmai- 
nysta ir klaida ir pasakė ki
tiems, ka jis buvo- padaręs.

Isztikimas ir geras Koniunis- 
tas eis in bažnyczia, prieis isz- 
pažinties priims, kad ir szvent- 
vagiszkai Szventa Komunija, 
jegiu jis tuomi gales pagelbėti 
Komunizmui.

Viename Bolszeviku laikrasz- 
tyje ar žurnale pasirodo pa
veikslas su paraszu ‘Uždanga.’ 
Viduryje to paveikslo stovi 
Kristus, isztieses Savo rankas 
in vargszus priesz Ji stovin- 
czius. Už Kristaus stovi isz- 
vaizda ar pavidalas, kuri visi 
tie vargszai gali matyti. Ant 
tos iszvaizdos riebiu pirsztu yra 
brangus deimantu žiedai, jos 
veidas isztines nuo riebaus gy
venimo ir liebavimo. Vargszai 
visa to nemato, nes ta iszvaizda 
stovi už Kristaus. Kristus ežia 
parodomas, kaip uždanga, kuri

slopia ir saugoja turtuoli. Ko
munistai nesupranta kad su szi- 
tokiu paveikslu jie patys save 
pasmerkia. Komunistu Parti
ja slcpiapsi po brolybes, lygy
bes ir teisingumo uždanga, o 
tuo paežiu sykiu jie paslepia 
vargszu ir darbininku isznau- 
dojima ir priespauda.

Kodėl Komuilstai niekados 
neparodo vieno dalyki; būtent 
Kristaus Darbininko, staliaus, 
dailydes dirbutveje. Gal but 
tokis paveikslas jiems per daug 
primena vargszus ir darbinin
kus, kuriuos jie kasdien kala 
prie vargo ir skurdo kryžiaus. 
Yra nuodėmių, kurios szaukia- 
si kerszto isz dangaus. Komu
nizmas yra tokia nuodėme.

----- PABAIGA-----

Sztai tas visu taip lauktas va
karas. Obalsiai, priežodžiai 
plaukia kaip isz pypkes: “Mo
kinosi tik besimokindamas,” 
“Protą isz tėvu paveldėjai, bet 
mokslo pats turi ąiektis,” “Kas 
klausia, neklysta,” “Mokslas 
ne naszta, ant pecziu nencszio- 
si,” “Mokslas tai turtas, kuri 
niekas isz tavos neatims,” 
‘Buk mokintas, busi laimingas’ 
“Ir devynios galybes kitu in 
szitus panasziu priežodžiu ir o- 
balsiu visi tie mokintojai ir 
gerbiami svccziai mums pilte

MOKSLO METU
UŽBAIGIMAS

Dažniausiai buvo labai karsz- 
ta ir duszna, kai visi tėvai ir gi
mines susirinka in augsztesnio- 
sios mokyklos, High School V 7 O

Svetaine, pažiūrėti ir pasidi
džiuoti kad Onute ar Jonukas 
jau gauna mokslo laipsni 
“Diplioma. ”

nei geras, nei gražus.

Per greitai tos mokslo, jau
nystes dienos prabėga, per grei
tai jaunimas užauga, per grei
tai pasensta, o ta senatve per ii 
gai tęsiasi.

O ten, ant stalelio, sudėta vi
si tie taip ' gražiai apvynioti 
Mokslo Laipsniai “Dipliomai” 
kurie liudija tiek daug valandų 
paszvestu mokslui, kada tie 
studentai mokslo suolą tryne.

Kas tai reiszkia deszimts, . 
dvideszinits metu jauneliui. 
Jis žengia pirmyn, lipa augsz- 
tyn. Bet senelis ne tik metelius, 
bet ir dienas skaito. Seneliui 
viena diena daugiau reiszkia 
negu jaunuoliui desietkas me
tu.

Studentas, kuris buvo isz- 
rinktas paskutine prakalba pa
sakyti, atsisveikinti, nervuoja- 
si, prakaituoja ir vis in savo pa- 
siraszyta “Pamokslą” dirste
lia. Kai jis visiems savo tas 
prakalbas pasako ir užbaigia 
su žodžiais “Sveiki ir Sudie,” 
visas vakaras baigtas.

Mokyklos kapelija, orkiestra 
per dienu dienas mikinosi ta di
dinga ir skambu marsza, kflri 
dabar gro-žia, ir grajina, ir už
traukia “Puikybes ir Aplinky
bes” numari. Visi tie jauni 
“Mokslincziai” isz loto žengia 
pirmyn.

Visi jie prakaituoja, nes tie 
moksliszki rubai stori ir 
kus.

stin

bai-
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Muzika sustoja ir visi 
giantieji mokslus, giliai 
dūsta ir susėda.

Prasideda prakalbos;
žios, saldžios, lipszios. Mokslo 
Tarybos Prezidentas pradeda 
ar atidaro vakaro programa su 
sziais, ar in juos labai pana- 
sziais žodžiais: Didžiai gerbia
mieji gradžuantai, mokslą bai
giantieji draugai ir drauges.” 
Ir jau tas toks reikszmingas va
karas prasidėjo.

Tos prakalbos, tie pamokslai, 
tie “spyežiai” kuriuos musu 
vedai pyszkina tiems, kurie 
baigia mokslus yra gražus, bet 
tuszti.

Kas to baigusio mokslus stu
dento sziandien laukia? Kamės 
jam galime duoti ar tikrai pri
žadėt i ? M usu laikraszcziai tei
singesnius spyezius kasdien 
jyszkina: Straikos, brangumas, 
gresiantis karas, vaiskas ir vi
so gyveninio nepastovumas!

Vakaras užsibaigia, mokslas 
užsibaigia, draugai iszsiskirs- 
to, szviesos mokyklos svetainė
je užgesta, ir visi tie gražus 
priežodžiai ir szukiai atszala ar 
iszgaruoja, ir gyvenimas prasi
deda.

Istorija apie Amžina Žydą. 
I o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. .

Pasiskaitymo Knygeles

Szitiems jauniems, tiek daug 
mokantiems szi vakaru negali
ma pasakyti kad už trumpo lai
ko, už laibai trumpo laiko, jie 
pasiilgs tos mokyklos, kad jie 
su pasiilgimu ir su tikra meile 
atsimins savo mokytojus ir 
mokytojas.

Szi diena yra jaunimo diena, 
szis vakaras yra jaunimo vaka
ras. O jaunimas niekados ne- 
atsigryžta, nepažiūri atgal isz 
kur atėjo, jo akys inbestos vien 
tik in rytoju, jis laukia tos die
nos kada jis bus vyras, ji laukia 
to vakaro, kada ji bus ne mer
gaite, bet panele.

Ne visi, bet kai kurie isz tu 
jaunu studentu pergyvens vis 
kita toki vakara kada jie baigs 
kolegijos ar universiteto moks
lus. Bet dauguma isz ju isz 
szio vakaro stoja stacziai in gy
venimą, kuris nėra nei malonus

Dvynukai
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Su arkliais, dvynukai yra 
tikri dyvai, nes tai labai re
tai atsitinka. Bet kaip tik 
taip atsitiko ant Hereford 
Manor tvarto, netuoli nuo

Zelienople, Pa. Szitie dvynu
kai dabar bus rodomi ir ant 
parodos statomi in Allegheny 
jomarka, Rugsėjo (Sept.) 
menesi.

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

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, P*.

SKAITYKIT , 
=“SAULE”

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu-

* ' ’ ' A

merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Laimingas Jonelis
“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

JONELIS atitarnavęs septy-I 
nerius metu pas ponia, sake 

jam: ,
— Ponia, mano tarnystes 

laikas jau praėjo, dabar asz la
bai noriu gryžti pas savo moti
na. Užmokėk man už tarnavi- 
ma.

Ponia atsake:
— Tu tikrai ir teisingai 

man atitarnavai, kaipo geras 
tarnas todėl alga duosiu, ir da
vė jam szmota aukso, kuris bu
vo toks didelis, kaip Jonelio 
galva. i

Jonelis iszsitraukes isz kisze- 
nes nosinėlė ji suvyniojo, užsi
dėjo ant peties ir nuėjo namo 
link. Kada jis taip ėjo, statyda
mas viena koja už kitos, pasi- 
ride raitelis, kuris gyvai ir 
linksmai jojo ant linksmuczio 
žirgo.

— Ak, kalbėjo Jonelis visai 
balsiai, kaip gražus dalykas jo
jimas! Jis sėdi kaip ant kėdes: 
kojų neužsigauna, tampi batus 
ir lekia taip smarkiai, kad jis 
nesupranta kaip.

Raitelis, kuris tai iszgirdo, 
suszuko:

— Ei, Joneli, kodėl tu pes- 
czias keliauji?

— Asz tur but taip privalau 
atsake jis, asz turiu auksa na
mo parneszti. Tai tikrai auksas 
bet jis neleidžia man galvos tie
siai laikyti, da-gi gerokai spau
džia peti.

Žinai tu ka, kalbėjo rai
telis, mes galime pasikeisti; asz 
tau duosiu žirgą o tu man savo 
auksa.

— Su mielu noru, sake Jo
nelis bet juk jus tada turėsite 
eiti pešti.

Raitelis nuszokes nuo žirgo 
paėmė auksa, užsodino Joneli 
ant žirgo ir padavęs tvirtai tu- 
rekles in rankas sake:

— Kada tu norėsi laibai 
smarkiai lėkti, tai privalai su 
liežuviu toszkinti ir suszukti: 
op, op.

Jonelis kai užsėdo ant’žirgo 
buvo labai linksmas ir taip ne
silaikydamas, laisvai nujojo. 
Už valandėles užsinorėjo joti 
smagiau ir pradėjo teszkenti 
liežuviu ir op, op szaukti. Žir
gas pasileido smarkaus riszczio 
ir pirm, negu Jonelis apsižiūrė
jo jau jis gulėjo rave, szale 
vieszkelio. Žirgas butu pabė
gės, jei ne butu suturėjęs ūki
ninkas kuris tuo paežiu keliu 
ėjo ir varėsi karve. Jonelis pa
siraivė ir vėl atsistojo. Jis bet
gi buvo supykęs ir sake ūkinin
kui:

— Tai yra 'blogas juokas 
tas jojimas; ypatingai jei ant 
tokios kumelpalaikes pasitaiko, 
kaip szi, kaip spardosi ir nu
meta, kad net kakla gali nu
laužti. Asz jau nei dabar, nei 
ateity, niekuomet nebejosiu. 
Man patinka jusu karve, kuri 
ramiai užpakaly eina 01 kas 
svarbiausia kad pienas, svies
tas ir suris užtikrinta kasdiena. 
O, kad asz tokia karvute ture- 
cziau!

— Na, tarė ūkininkas, ka
dangi jums atsitiko didelis 
priepuolis, tai asz sutinku kar
ve iszmainyti ant žirgo.

Jonelis sutiko su didžiausu 
džiaugsmu. O ūkininkas užsė
do ant žirgo ir greit nujojo. Jo
nelis varėsi ramiai' karve ir 
iszgalvojo linksmu dalyku:

— Turiu tik viena szmotu- 
ka duonos, kurios man neužteks 
tai asz galiu kaip tankiai man 

patiks ir sviesta ir sūri valgyti. 
Užeis troszkulys, tai asz pasi- 
melsziu karve ir gersiu pieną. 
Szirdie, ko gieda da daugiau?!

Kada jis priėjo smukle, su
stojo ir viską ka tik turėjo su
valgė; pietus ir vakariene, o už 
paskutinius du skatiku nusi
pirko puse stiklines alaus. Po 
to varėsi karve toliau in sodžių, 
kame gyvena jo motina.

Kuo areziau buvo vidudie
nis, tuo troszkulys ėjo didin; 
Jonelis eiti kokia valanda. Czia 
pasidarė taip karszta, kad nuo 
troszkulio net liežuvis klijavosi 
prie gomurio.

— Tas dalykas yra iszsigel- 
bejimui, galvojo jis, dabar mel- 
sziu karve ir pienu gaivinsiuos.

Pririszes karve prie vieno 
sauso medžio neturėdamas 
melžtuves, pastate savo uodine 
kepure ir pradėjo melžti, bet ka 
jis nedaro pieno negražus, gy
vulys pritrukęs kantrumo taip 
smarkiai spyrė jam in galva, 
kad net parvirto ant žemes ir 
tūla laika negalėjo suprasti kur 
jis esąs. Tuo keliu ėjo vienas 
kuris rateliuise vežesi jauna 
ciaule.

— Kas per iszdy kūmas? 
Szauke skerdikas ir pakele ge
ra ji Joneli.

Jonelis pasipasakojo kas bu
vo atsitikę. Skerdikas padavė 
jam buteli ir sake:

— Gerk gurkszneli ir , atsi
gausi. Karve pieno neduos, nes 
,ai yra senas ir bergždžias gy
vulys, kuris daugiausia tinka 
važinėjimui arba musziui.

— O, o, szauke Jonelis ir 
rove plaukus nuo galvos, kas 
galėjo tai suprasti! Tai butu 
visiszkai gerai, jei asz toki gy
vuli galccziau namo parsivesti, 
ai kiek mėsos butu! Isz karves 
tiek nepadarysi mėsos, ji nėra 
užtenkamai riebi. O, kad ture- 
cziau jauna kiaule! Jos mėsos 
kitiks skonis, o da kiek deszru!

— Girdi, Joneli, kalbėjo 
skerdikas, su mielu noru asz ap
mainysiu tau vieton karves, 
kiaule.

— Dievas užmokės tau už 
tavo draugiszkuma, kalbėjo J0- 
nelis, ir atidavė jam karve o pa
sileido isz vežimuko kiaule, pa
ėmė virve prie kurios ji buvo 
pririszta, ir varėsi.

Taip Jonelis varėsi ir galvo
jo noru. Bet apėmė ji nerimas
tis, nes norėjo da geriau pada
ryti. Ji pasivijo- jaunikaitis, 
kuris neszesi gražia, balta žasi. 
Jie klausėsi viens kito kiek va
landų ir po to Jonelis iszsipasa- 
kojo savo džiaugsma ir kaip jie 
visada naudingai sumainąs. 
Jaunikaitis sake, kad žasi ne- 
szas kriksztynomis.

— Na, pakilnok, tese jis to
liau pagriebdamas žasi už spar
nu, o, kaip sunki ji yra, bet už
tai asztuonias sanvaites penėta. 
Kas jos kepsni valgys turės nuo 
abieju szonu taukus nuszluos- 
tyti.

— Taip, kalbėjo Jonelis 
sverdamas ranka žasi, taip ji 
yra svari, 'bet mano kiaule irgi 
nesuskurdusi.

Tuo tarpu jaunikaitis dairėsi 
aplinkui in visas szialis ir abe
jingai papurtė galva.

— Klausyk, po to jis pradė
jo, su tavo kiaule gali atsitikti 
ne visai gerai. Sodžiuje per ku
ri asz parėjau, tik ka pavogta 
isz kūtes seniūno kiaule. Asz 
bijau, asz bijau, nes ta paezia 
jus varotes. Jie iszsiunte žmo

nes jieszkoti ir bus blogas daly
kas jei jus su kiaule paeziups. 
Pažeminimas bus, jei jus in 
tamsu urvą insodins. Joneliui 
pasidarė baugu.

— Ak, Dieve, kalbėjo jis, 
gelbėk mane isz nelaimes! Juk 
geriau žinot apylinke, imkit 
mano kiaule, o duokit savo žasi.

— Na, bandysime gi, atsake 
jaunikaitis, bet asz visgi likti 
kaltu nenoriu, kad tave isz ne
laimes ir iszgelbejus.

Jaunikaitis pgeme virve in 
rankas ir greit varosi kiaule, 
bet szalin kelio. Geras Jonelis 
ėjo linksmas, pasiliuosaves nuo 
rupesnio, su žąsimi pažasty, 
namo.

— Kaip asz gerai apgalvo
jau, kalbėjo pats vienas, asz tu
riu da ir pelno isz maino: pir
miausia gera kepsni, po to dau
gybe tauku, kurie iszvarves, to 
užteks bent ketvirtadaliui me
tu. Taipgi gražiu, baltu plunks
nų, kurias sukimsztu in savo 
preigalvi ir po tikrai nesuptas 
miegosiu. Koks džiaugsmas 
bus mano motinai!

Kada jis parėjo paskutini so
džių, rado stovinti žirkiu tekin
toji su savo tekelu. Jo ratas su
kėsi, o jis dainuodamas pritarė:

— Asz tekinu žirkles ir grei
tai suku, o apsiausta savo po- ve- 
jukabinu.

Jonelis pristojo ir žiurėjo, 
pratarė in ji:

— Matyt gerai sekasi tas 
darbas, kad jus taip linksmi 
esate!

— Taip, atsake žirkliu tek
intojas,— tas amatas turi auk
sine dirva. Tikras tekintojas 
yra žmogus, kuris tankiai isz 
kiszenes ima pinigus, bot visuo-

In kito miesto 
parka užėjau, 

Ir ka ten pamaeziau; 
Vaikai ant arkliuku 

siautė gerai, 
O ir szvariai.

Sztai bobele viena atėjo, 
Ant arkliuko užtrepsejo, 

Kaip kauboisas jojo, 
Ir kokia tai dainele 

dainavo, 
iSlipperius ant kojų

• turėjo,
Tikra gieda, 

Isz tokios bobele.
* * *

Ei, ei, jus liežuvninkes 
paklausykit, 

Paczios gerai pamanstikit!
Ar kada gero 

padarėte, 
Kaip plepėjimus isz 

nieko sudarot.
Vien tik del vclnui 

darpt,
Ir jam tarnauti 

nepaliaujat,
Jus jo juodala vis

' naudojat, 
Ir kitus pajuodinate,

Po tam isz to 
turite juoką, 

Kad papildei ta grieka, 
Dorybe purvais apdrepstot, 

Kaip padukia tada
V

met randa. Bet kur jus pirkote 
tokia gražia žasi "į

— Asz jos nepirkau, bet ant 
kiaules iszsimainiau, atsake Jo
nelis.

— O kiaule isz kur gavai?
— Ja gavau už karve.
J- O karve isz kur?
— Ja gavau vieton arklio.
— 0 arkli kaip gavai?
— Už ji asz daviau aukso 

toki szmota kaip mano galva.!
— O isz kur auksas?
— Tai, tas buvo mano alga 

už septyneriu metu tania vima. 
' — Jus galite kiekvienu lai
ku pasigelbeti, sake tekintojas. 
Galite jus ta dabar pasiekti kad 
pinigus girdetumet szokinejant 
kiszeneje jai susiprasite, tapsi
te laimingu!

— Tai kaip turiu pradėti? 
Klause Jonelis.

— Jus turite būti tektinto- 
ju, kaip ir asz; tam reikalinga 
daugiau niekas, kaip tekėlas, 
kita jau pats surasi. Viena te
kėlą duosiu asz, kuris truputi 
apdaužytas, bet už tai daugiau 
nieko, kaip tik žasi duosit. Ar 
jus to norite ?

— Kaip galite daj klausti, 
Atsake Jonelis. Asz busiu lai
mingiausias žmogus pasauly; 
turėsiu tiek daug pinigu kisze- 
nej. Ka man daugiau reikia? 
Padavė jam žasi, o pasiėmė te
kėlą.

— Dabar, kalbėjo tekinto
jas ir pakele nuo žemes papras
ta, sunku lauko akmenų, kuris 
szale jo gulėjo, pridedu jums da 
akmeni, ant kurio galėsite isz- 
lyginti senas vinis. Imkite ir 
ir tvarkingai susidekite.

> Jonelis pasiėmė akmenis su 
linksma szirdimi, ėjo tolyn. Jo

lakstot, 
Meiles artymo nematot, 

Tik save aUgsztai statot,
Jusu akys nustoja 

szviesos,
Turite grieka ant 

duszios, 
Kito pamatot mažiausia 

krisleli, 
Savo negalite matyt 

nei szakele, 
Jus už tai apkalbai, 
Ir paczios nežinote 

ka darote.
Ateis del jus rusti 

diena, 
Drebėsite kožna be viena,

Visus savo darbus 
pamatysit, 

Liežuvi savo kramtysit.
Kuriam dabar duodat 

vale,
Turėsit vilgyt in 

juodala,
Arba kitaip sakant 

in smala,
Su velnais pleperiuot,
Ir per amžius sunkiai 

dejuot.
Jeigu nenorite to 

dasilaukt,
Turite apkalbėjimus 

paliaut, 
Taigi, klausykite mano 

patarima,
Busite linksmos 

ant visados.
Apkalbėjimo kitu 

atpraskit,
Ir kantrybes savyje 

suraskit,
Tada nuo liežuvio 

negerumai dings, 
Visi žodžiai prie linksmybes 

liks,
Ir artymas bus 

lygus tau,
Kaip sena teisybe 

sakau.
Ant sziandien bus gana.

akys isz džiaugsmo blizgėjo.
— Asz esu užgimęs laimes 

odoj, suszuko jis. Viskas ka tik 
asz noriu, sekasi kaip laimin
gam vaikui.

Kadangi jis nuo pat ryto bu
vo ant kojų, tai gana pailso. 
Taipgi ji vargino alkis, nes ten 
visa atsarga isz džiaugsma nu
sipirkęs karve, buvo suvalgęs. 
Jis vos tik bepasivilko ir kiek
viena akimirksni turėjo sustoti 
pasilsėti. Be to ncapgailetinai 
spaude ji akmenys. Tada pra
dėjo liūsti mintis, sakydamas: 
—Kaip butu gerai, jei nereikė
tų neszti. Kaip koks turklys 
prilinko prie lauko szulinio no
rėdamas pailsėti ir szviežiu 
vandeniu atsigaivinti. Su ak
menimis sesti buvo nepatagu, 
;odel atsargiai padėjo juos sza- 
e saves, ant szulinio kraszto. 

Po to atsisėdo ir norėjo lenktis 
gerti, bet pastebėjo jis, kad 
vanduo truputi giliai ir pasiek- 
i negali, todėl sumetė abudu 

akmeniu. Jonelis, kada pama
te akmenis, skęstant gilumon isz 
džiaugsmo paszoko, puolė ant 
jeliu ir su aszaromis akyse dė
tojo Dievui, kad jam da parode 
szia malone ir tokiu geru budu, 
icjokio iszmetinejimo, nuo sun
kiu akmenų paliuosaves, kurie, 
jam da vienatini nepatogumą 
mvo sudaro.

— Tokio laimingo, kaip asz 
szauke, jis nėra jokio žmogaus 
pasauly.

Ramia szirdimi, laisvas nuo 
visu sunkiu nasztu, dabar szo- 
kiiicdamas, ėjo toliau iki parėjo 
namo pas savo motina visai 
tuszczias. —GALAS.' 

AMERIKOS
PILIETYBES

PRAKTIKA
NEW YORK. — Vis tapsta 

aiszikiau, kad nuo Amerikiecziu 
taip atsakomingu piliecziu, pri
klauso szios szalies ateitis ir at
eitis viso pasaulio. Atsako- 
mingi Amerikos piliccziai kas
dien vartoja valdžios demokra- 
tiszkas būdas ir banduoja de- 
mokratiszkus instatymus ku
riais szalis pagrista.

Szis atsakomingos pilietybes 
tobulybes daugumos amerikie
cziu. Nors ir yra žmonių, kurie 
mano kad jie negali tinkamai 
iszreikszti to tobulybe, kad jie 
jau per seni, per daug užimti 
savo darbais, savo šzeimynoms. 
Todėl privalome kreipti dėmė

Nauja Automobiliui Vieta

davė telefoną agentams, bet tie
ji greitai pasikloniojo lyg že
mai ir dūme per duris.

SKAITYKITE “SAULE”

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

Policijantas ant East 33- 
rd ir Third Avenue New 
York mieste negalėjo savo 
akimis pasitikėti, kai jis pa 
mate szita maža automobiliu, 
pastatyta ne ant ulyczios, bet 
prie pat muru, kur žmones 
vaikszczioja. Policijantas ke
lis sykius praėjo pro szita 
automobiliu ir lauke pažiūrė
ti kas tenai ji pastate. Nesu
laukęs jis uždėjo cegeli, ti~

si in tautos vaikus ir pradėti 
juos tinkamai auklėti kad jie 
butu demokratijos vadai.

Padėti iszaukleli Amerikos 
jaunimu: “American Ethical 
Union isz New Yorko” jau tre- 
cziu metu atidarys savo “En
campment for Citizenship,” 
Riverdale New Yorko priemies
tyje.

‘1 Encampment for Citizen
ship” yra vienas isz indomiu 
atostogų, vakaeiju. Isz visos 
szalies atvyksta apie 150 Ame
rikiecziu nuo 17 iki 23 metu am
žiaus, abieju lycziu. Per sze- 
szias sanvaites jie žaidi ir mo
kosi. Ten, isz 14 akru “cam
pus” Fieldstone mokykloje szie 
jaunieji pradeda suprasti kaž
kurias pagrindines demokrati
jos dalykas; ne isz knygų. J ie 
turi savivaldos plana, būda pa
gal kuri kasdien gyvena.

Pereita vasara szia “en
campment” lanke vaikai seim
am c r i k i e c zi u, Amerikiecziu
svetimos.kilmes, Amerikiecziu- 
Inclijonu, Japonu-Amerikiecziu 
Protestonu, Kataliku ir kitu'ti
kybų. Jie atvyko isz miestu, isz 
kaimu, isz visur. Buvo 21 vete
ranas. •

Szie jaunieji patys invykdo 
savivaldos plana, būda. Jie pa- 
sirasze savo konstitucija, pada
re ir pildė gyvenimo taisykles, 
baudė prasižengėlius, paskyrė 
darbo pareigas taip, kad kiek
vienas turėjo lygiai dirbti. 
Miestu, politiniai; žemdirbystes 
darbo ir biznio veikimu eksper
tai yra stabo nariai ir svecziai- 
kalbetojai.

Szimet kursai padengs Ame
rikos rezuršus, innaguš ekono
mine, taupume ir politine demo
kratija, tarptautinius reikalus 
ir Amerikos svetima politika. 
Mokiniai lavinti vieszai kalbė
ti, apsipažysta su politiniu or
ganizavimu, tarp-rasiniu ir ki
tu grupių darbu, ir t.t. Poilsio 
metu jie žaido, užiinia liaudies 
szokiais, vaidinimu, dainavimu 
ir aplanko netolimo New Yorko 
muzejus ir koncertu svetaines.

Praeitais metais daugiau ne
gu puse mokiniu buvo paragin
ti atvykti kolegijų, studentu or
ganizacijų, amatu uniju, ūki
ninku kooperatyviu, 4-II klubu 
ir agentūrų kurios dirba tarpe 
Amerikos mažumu.

“American Friends (Qua
kers) Service Committee” turi 
indomiu atostogų, vakaeiju 
projektu veikimu jauniems 
amerikiecziams vasaros laiku.

kieta ant to autompbiliaus už 
tai kad jis ne kaip kiti auto
mobiliai ant ulyczios pasta
tytas.

Dabar vis daugiau ir dau
giau szitokiu mažu automo
biliu matyti, ypatingai dides
niuose miestuose, mes su jais 
galima daug geriau po miestą 
važinėti ir visur inlysti ar 
tarp kitu automobiliu insi- 
sprausti.

Jie turi “darbo stovyklas ku
rios susideda iszbūreliu jaunų
jų, kurie vyksta in paskirta 
apylinke kuri turi speciale vei
kimą, ir po gabia vadovyste, 
padeda vietiniems žmonėms at
likti darba, kuris turi būti at
liktas, jie stato tiltus, taiso mo
kyklas, ir pan. Visu rasiu, tiky
bų ir tautu jaunieji auksztesnes 
mokyklos metu, gali prisidėti. 
Kitos agentūros parūpina vasa
riniu stovyklų kitiems jau- x 
iiiems. Viena isz pasekmingiau- 
siu tokiu stovyklų yra “Camp 
Willowemoc,” New Yorko vals
tijoj. Praeita vasara 48 mažus 
mergaites ir vaikai buvo Neg
rai; 50 'buvo balti. Ju tarpe bu
vo Kataliku, Protestonu ir Žy
du. Kasmet Amerikoje yra dau
giau progų jauniems amerikie
cziams kartu bovintis ir mokin
tis. “Encampment for Citizen
ship ’ ’ yra vienintele stovykla 
kur jauni ruosziami būti geres
niais piliecziais. Jeigu kiti 
miestai,.kaip New Yorkas, sii: 
savo maiszytais gyventojais, 
turėtu “Encampment for 'Citi
zenship” savo apylinkėse, dau
giau amerikiecziu suprastu vie
nybes svarba ir kaip draugin
gai kartu gyventi. Galėtume ti
kėti, kad mus ateities vadai tik
tai parodytu pasauliui kelia.

— C. C. F. A. U.

Kas Isz Kur Aplaike
Pinigus '

Viena diena Moskvoje, tūla 
patogi szokike isz vietines ope
ros, atkreipė ant saves atydu 
ant brangiu parodu ir deiman
tu, kuriuos nesziojo ant saves. 
Czerezviczaika pradėjo ja nu- 
žiurineti ir iszsiunte pas ja du. 
agentus ant tyrinėjimo ir sztai 
kokis tarp ju ir szokykes buvo 
pasikalbėjimas:

— Kiek tamistcle aplaikai 
pensijos ?

— Ant menesio po 25 rub
lius.

— O isz kur tamista aplai
kai pinigu ant tiek parodu ir 
brangenybių?

— Uždirbu isz savo užsi
ėmimo.

— Kokio ?
— Na, jeigu draugai esate 

taip akyvi tai paklausykite.
Szokyke paima telefoną in 

ranka, susinesze su kokiu tai 
virszininku ir pradėjo kalbėti: 
“Ar tai tu, mielas Casza? Atėjo 
pas mane du balvonai kurie ma- 
nes klausinėja, isz kur asz imu 
pinigus ant parodu ir papuo- 
szu. Gal tu jiems pasakysi? AtL

ISTORIJEapi6 Da “• 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip ui- 
iaikyti sveikata ir apsaugoti 
uzeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
kaule Pub. Co., Mahanoy City
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ZiniosVietines Marinai Kareiviai Mokinasi

Jono

■—■ Utarninke pripuola Szv. 
iVjto ir Komp.

— Ponia Ona Lazaunikieiie 
isz Catawissa, Pa., ana diena 
lankėsi pas savo drauge ponia 
Morta Bražinskiene, ir prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija, nes ponia Lazaunikie
ne yra musu sena skaitytoja. 
Acziu už atsilankyma.

-—• Juozapas, sūnūs pons. 
K a z. Tininiu nuo 528 W. Maha- 
noy Avė., turėjo operacija Lo
cust Mt. ligonbute.

— Seredoj Szvento 
pranciszko Regio.

•—■ Pulblikines ir Parapiji
nes Mokyklos užbaigė savo 
mokslus ant sziu vakaciju.

— Pareita Sukata anksti 
ryta, (automobilius trenkė in 
stulpą ant Malianoy City-Vul- 
can kelio arti Malianoy City. 
Likos sužeista keturios ypatos, 
kurie randasi Locusf Mt. ligon- 
jbute: Martin Clark, 21 metu 
amžiaus, 35 N. Main Uly., Elsie 
[Weikel, 20 metu, 11 N. Vine 
{Uly., John McFarland 18 metu 
į21 N. Main Uly., ir Edward 
Dunlop, 24 metu, 54 N. Main 
{Uly., visi isz miesto.

— Ketverge Szv. Avito.
— Ponstva Ant. Vaitkai ir 

Szeimyna isz Durhamville, N. 
Y., lankėsi pas gimines Maiha- 
noy City ir Scrantone, taipgi at
lankė ir “Saules” redakcija. 
įAcziu už atsilankyma.

— Szvento Vardo Draugu
žes nariai isz Schuylkill ir Car
bon pavietu laike savo apskri
tini suvažiavimu, Port Carbone 
Szv. Stepono svetainėje pareita 
Nedelia, 2:30 valanda po pieta 
ant kurio suvažiavo daug nariu 
tame suvažiavime.

— Nedėlioję daugelis Lie
tuviu studentu isz Malianoy 
City ir Township High Schools 
kurie baigia mokslą szi meta, 
dalyvavo Szv. Misziose 8-ta va
landa ryte, Szv. Juozapo baž- 
nyczioje ir priėmė Szv. Komu
nija. Kunigas K. Rakauskas pa
sako grąžą pamokslą.

— Nedėliojo, apvaiksztinejo 
savo Sidabrines vestuves, pons. 
Juozas Drobnis su savo paeziu- 
le Helena, ant 510 W. South 
uly. Ponstva Drobniai apsive
dė Birželio 13-ta diena 1923 m. 
Daugeli sveteliu dalyvavo tame 
apvaikszcziojime.

— Nedelioje, 7-ta valanda 
,vakare, Birželio (June) 13-ta d. 
Szvento Juozapo svetainėje, 10 
vaikai ir 8 mergaites aplaike 
savo dipliomus už užbaigimu 
mokslo 8-tos kliasos. Visi stu
dentui dalyvavo puikiam per
statyme Operettes, kuria at- 
losze 8-tos skyriaus studentai. 
Perstatymas labai patiko žmo- 
niems ir likos sulosztas pasek
mingai. Klebonas Kunigas P. 
Czesna, pasakė puikia prakal- 
bele del vaiku, is inteike jiems 
dipliomus kaipo ir visokias do
vaneles del pasekmingu studen
tu. Daugelis žmonių radosi ant 
Stojo užbaigimo mokslo ir per- 
statymelio.

Linkime visiems mokiniams 
laimes ir pasekmes ateinan- 
'cziam mokslo!

‘ — Ponas Simonas Bubnys 
su paezia ir sūnūs Jurgis, nuo 
329 E. Pine uly., dalyvavo lai
dotuvėse a. a. Mykolo Bubnio 
’(Bulbnec), Pittston, Pa.

Paprastam žmogeliui szi- 
tokie szposai gal ir nepatik
tu, bet Amerikos Marinai, 
kaYeiviai mokinasi kaip už
lipti in eroplana isz mažo 
vaitelio. Gal iszrodo labai pa
vijinga taip lipti in eroplana 
bet daug geriau negu liktis

mažame vaitelyje ant didžiu 
mariu. Jie daro visokius 
manksztinimus ir visko mo
kinasi, kad jie viską mokėtu 
karo laikui. Per ana kara 
daug sykiu atsitiko, kad ero- 
planas rado kareivius ar ju-

rininkus ant mariu, bet nega
lėjo juos iszgelbeti ar paimti, 
nes eroplanas negalėjo nusi
leisti. Dabar kareiviai gales 
in eroplana užlipti su virves 
kopecziomis nors eroplanas 
nenusileis ant mariu.

Shenandoah, Pa. — Lawren
ce, 12 metu amž., sūnūs pons. 
J. Przyvaru, nuo 317 So. Jardin

ant Lehigh Valley geležinkelio 
arti Knickerbocker kasyklose. 
Ketverge, 5:15 valanda po pie
tų. Velionis paliko savo tėve
lius ir broli Jonu.

— Elk’s draugija turėjo di
deliu paroda Panedclio vakaru 
isz priežasties Amerikos Vielia- 
vos Diena.

Girardville, Pa. — Szvento 
. Vincento parapijos mokyklos 
. Mokslo Užbaigimo Vakarėlis 
. buvo laibai gražus. Žmonių la

bai gražiai susirinko. Devyni 
studentai baigė asztuntą sky
rių. Vakarėlis buvo gražus ir 
indomus. Veikalėlis “Pelenu 

. Karaliene,” buvo labai gražiai 
Lietuviszkai suvaidintas.'Buvo t

; malonu iszgirsti kaip budingai 
ir gražiai musu jaunimas kalba 
Lietuviszkai. Czia matyti daug 

. darbo sesueziu, kurios ilgai ir 

. kantriai tuos mokinius mokino 
ir lavino.

Vyresni vaikai ir mergaites 
, labai gražiai suvaidino veika

lą “Sidabrinis Batelis,” ar ki
taip užvardintas “Pelenu Ka
raliene,” kuriamo parodo kaip 

. nabage, visu stumdoma, Pele
nyte tapo nors ant vieno vaka
ro karalaite ir susirado sau gra
žu, gera ir jauna karalaiti.

Kas mus maloniai nustebino, 
tai kad visas vakarėlis buvo 
Lietuviszkai vedamas. Dainos, 
daineles Lietuviszkai ir gražiai 
iszdainuotos. Prakalbos Sveiki
nimai ir atsisveikinimai, Lietu
viszkai. Jau seniai kaip toki 
gražu ir tikra Lietuviszka va
karėli matėme. Czia matyti kad 
Sesutes rūpestingai mokina 
vaikus savo teveliu kalbos, ir 
kad Lietuviszka kalba ir dvasia 
labai gražiai gyvuoja.Szvento 
Vincento Parapijoje.

Robertas Antanaviczius, sa
vo mokslo skyriaus Pirminin
kas labai gražiai visus pasveik i 
no sakydamas: “Didžiai ger
biami Tėveliai ir 'brangus sve- 
cziai: Kaipo szios kliasos Pir
mininkais laikau už linksma 
priederme nuoszirdžiai pasvei
kinti jus visus', czia susirinku
sius, mokyklos užbaigimo pro
ga. Nors musu džiaugsmas yra 
didelis sziandien susilaukti tu 
mokslo laipsniu, dipliomu, bet 
taipgi ir liūdna atsiskirti su nu
mylėta mokykla, draugais ir 
seselėmis. Taigi dar karta svei
kimu visus gerbiamus sveczius,

Po tam ėjo vakarėlio veiks
mai, kurie visus sužavėjo ir nu
stebino. Vaikucziu rūbai, mer- 
gaieziu sukneles, skrybėlaites, 
andarokai; viskas aki vore. Se
sutes visus tuos ruibus ir tas 
spalvingas sukneles paezios pa
gamino, pasiuvo.

Vaikai kurie užbaigė Szv. 
Vincento Parapijos • asztuonis 
skyrius buvo: Robertas Anta- 
naviezius, Ona Marija Jodyto, 
Jonas Boniskeviczius, Juozapas 
Grlinskas, Albertas Razzis,' Ro
bertas Wolfgang, Joana Ketu- 
sky, Jean Kowalick ir Jean

Sekantieji mokiniai laimėjo 
garbes dovanas už atsižymeji- 
ma moksle: 8-tas skyrius: Už 
Ga'buma, Ona Marija Jodyto. 
Už Tikėjimo Pamokas, Joan 
Ketusky. Už Lietuviu Kalba, 
Jonas Boniszkėviczius.

7-tas Skyruis: Už Gabumu, 
Evelina Savicziute. Už Tikėji
mo Pamoikas Genovaite Ti’C= 
nauskaite. Už Lietuviu Kalba, 
Marija L. Stravinskaite.

G-tas skyrius: Už Gabumu, 
Margarita Budnavicziute. Už 
Tikėjimo Pamokas Evelyn Wa
ry. Uiž Lietuviu Kalba, Terese 
Czikotaite.

5-tas skyrius: Už Gallnuna, 
Darata Budnavicziute. Už Ti
kėjimo Pamokas Juozapas Va- 
sikonis. Už Lietuviu Kalbu, 
Marija Ona Mažeikaite.

4-tas Skyrius: Už Gabumu 
Marija Elena Minavicziute. Už 
Tikėjimo Pamokas Jonas Ma
žeika. Už Lietuviu Kalba, J uo- 
zapina Bresnock.

3-czias Skyrius: Už Gabumu, 
Jurgis Robaitis. Už Tikimo Pa
mokas, Vincas Levutis. Už Lie
tuviu Kalba, Florencija Drau
gely te.

Valstybine policija isz Trex
lertown pranesza kad vienas 
draiverys buvo Charles Souders 
trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus vyras isz Allentown ir 
szesziu vaikucziu tėvas. Antras 
draiverys buvo Donald Messer- 
smith, taipgi isz Allentown.

Draiverys Robert Pusch, isz 
Pottstown kuris buvo sužeistas 
pasakė policijautams kad jis 
važiavo su pilnu anglių troku 
in Philadelphia kai draiverys 
Souder ji pralenkė. Kitas bro
kas greitai važiavo kaip tik in 
prieszinga puse ir tiedu trokai 
susikūlė vieszkelio viduryje ir 
tuoj aus suliepsnavo. Jis sako 
kad jis stengėsi savo troka pa
sukti in szona, bet jo trokas su- 
simusze su Souder draiverio 
troku pirm negu jis galėjo su
stoti.

Jis sako kai jis isziipo isz sa
vo troko jis mate abu draiveriu 
sukniubusiu prie savo ratu. 
*1... oTpita.i užsidesfe irAbu trokai greitai užsidegė ir 
nebuvo galima prie j u prieiti.

SZIURKSZTI
ŽMOGŽUDYSTE

uly., likos užmusztas per truki j gimines ir draugus. Acziu.”

DU DRAIVERIAI
SUDEGE

ALLENTOWN, PA. — Du 
troku draiveriai sudega ant 
smert kai jųdviejų trokai susi
kūlė ant vieszkelio, apie ketu
riolika myliu nuo Allentown 
miesto. Kai trokai susidaužė 
abu draiveriai negalėjo iszlipti 
isz savo troku ir sudege. Tre- 
czio troko draiverys, kuris ne
galėjo in laika sustoti ir susi- 
muszesu tais dvejais degan- 
cziais trokais iszsirito isz savo 
troko. Jam tik koja buvo su
žeista.

ko kai jis buvo suaresztuotas, 
stodamas prie sienos ir žiūrėda
mas in kareiviu karabinu vamz
džius pasakė: “Asz nudaviau 
kad asz buvau pakvaiszes ir be 
proto, kad galeeziau pats save 
iszsigelbeti, bet dabar matau 
kad nieko isz to nebuvo. Lai
kos baigtos ir viskas baigta. ’ ’

AMERIKA PRIIMS
BENAMIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) i

automobiliaus. Kai jis buvo nu
vežtas in ligonbute daktarai pa
sakė kad jis jau buvo miręs. Jie 
sako kad jis ant sykio buvo už
musztas. Tranksmas sukratė 
beveik visus namus apylinkėje.

Policija stengiasi dažinoti 
daugiau apie szita žmogžudys
te ir jie klausinėjo visu Susiedu. 
Ponia LeRoy Bove, sako kad
apie ketvirta valanda isz ryto RUSĮJA REJKALAG 
ji iszgirdo kad kas rodos szau- 
do apylinkėje. Policija spėja 
kad tai gal buvo tie žmogžu
džiai kuriems keli dūlio kepsai 
netyczia susprogo kai jie renge 
szita nieksziszka žmogžudyste 
ir dėjo dinamitą in Deneko au
tomobiliu.

Kiti susiedai sako kad jie jo
kio svetimo žmogaus nebuvo 
mate apylinkėje.

Ponia Denekiene, kuri buvo 
persiskyrusi su savo vyru, pri
buvo ir policijai prisipažino 
kad ji su savo vyru kalbėjosi 
per telefoną apie deszimta va
landa ta ryta.

Policija sako kad czia nėra 
jokios baejones kad Ponas De
nekas buvo nužudytas, bet kas 
ji nužudė policija negali 
spėti.

WASHINGTON, D. C. —
Trisdeszimts trijų metu am
žiaus biznierius isz Arlington, 
Vincas Denekas buvo ant smert 
užmusztas kai dūlis, dinamitas 
susprogo jo automobilyje.

Tas susprogimas buvo toks 
baisus kad visa jo automobiliu 
suardė. Policija greitai negalė
jo Deneko iszimti isz sudaužyto

SZESZI ŽUVO

JA SOV. DELEGACIJA
IN PALESTINA
(Jaša Nuo 1 Puslapio)

nei

KALAMAZOO, MICH. — 
Szeszi žmones buvo užmuszti 
ir vienas mažas kūdikis buvo 
sužeistas, kai traukinys sudau
žė automobiliu netoli nuo Kala
mazoo miesto. Žuvo szitoje ne
laimėje viena visa szeimyna ir 
du kaimynai.

Kaip ta nelaime atsitiko nie
kas nežino, nors policija stenia- 
si iszrokuoti kaip tas automo
bilius pakliuvo po to traukiniu.

SZPIEGAS
NUŽUDYTAS

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
—Genevieve Danelle, Vokie- 
cziu Gestapo policijos, szpiegas 
buvo suszaudyta. Ji buvo pir
mutine moteriszke kuri turėjo 
stoti priesz kareiviu karabinus 
Prancūzijoje nuo to laiko kai — • i u -
Prancūzija tapo vėl laisva ir ne
priklausoma. Jos agentas ar 
padėjėjas, Roger Calame buvo 
sykiu su ja suszaudytas.

Ji buvo nuteista už iszdavi- 
ma daug Prancūzu kai Vokie- 
cziai užkariavo Francuzija. 
Kaltininkai sako kad ji net pa
dėdavo kankinti sugautus Fran 
euzus. Kai ji iszgirdo teismo 
nusprendimą kad ji butu su
szaudyta, ji apslobo teismo 
kambaryje.

Jos pagelbininkas Calame, 
kuris nudavė kad jis isz proto 
iszejes ir pakvaiszes nuo to lai-

Kiniecziai Vaikai

tu Sanjungos tarpininką Pales
tinoje. Jis sako kad to Bajoio 
teisingumas, mokslas, nenusi- 
leidimas ir pasiszventimas už
sitarnavo visu pagarba.” Jis 
teipgi iszgyre Žydu ir Arabu 
atstovus, kurie dabar yra susi
rinkę del derybų.

Bet ne visi Tautu Sanjungos 
atstovai taip in ta klausima žiu
ri, ne visi turi tiek vilties kad 
viskas bus tvarkoj. Daug at
stovu sako kad nežiūrint visu 
tu paliaubų ir pasitarimu, jie a- 
bejoja kad nauja Žydu tauta il
gai gyvuos.

Beveik visi atstovai vienu 
balsu sako kad niekas Sovietu 
Rusijos tenai nenori, ir kad So
vietai kiszasi ten kur jie visai 
nepageidaujami. Jie sako kad 
czia kitu tautu atstovu visai ne
reikia; kad gana tu tautu ku
rios jau dabar turi savo kosula- 
tus tame kraszte.

NAUJI INZINAI
RŪDIJA

dvejus metus, bet tuoj aus.
Senatas yra pareiszkes ir pa

reikalavęs kad puse visu visu 
tu kurie atvažiuos isz Pa-Balti- 
jos krasztu, kaip tai isz Latvi
jos, Estonijos ir Lietuvos turi 
būti ūkininkai, farmeriai.

Kongresas sutinka su Senatu 
kad reikes labai visus tuos at- 
važiuojanezius prižiūrėti kad 
nei vienas Komunistas neinlys- 
tu.

Žinoma, visi tie, kurie atva
žiuos, turės isz anksto susirasti 
czia sau vieta ir turės gauti kad 
kad czia Amerikoje už juos už
stotu ir užtikrintu kad juos už
laikys, kad jie nebutu ubagai ir 
neuždėtu sunkesne naszta ant 
valdžios. Bažnyczios, parapi- 
kliubai ir draugystes turės su
dėti pinigus del szitu Benamiu 
atvažiavimo in Amerika.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
siskolintus pinigus, kuriu 
pernai gavo $3,750,000,000.

Turkijos ministeris, Sukru 
Kocak visuose Turkijos laik- 
raszcziuese paskelbė kad kiti 
krasztai pasiulino inžinus už 
$13,750, o Amerika reikalauja 
$16,000 už kiekviena inžina. 
Kai Turkai nusiskundė Ameri- 
kiecziams, tai Amerikiecziai 
jiems pasakė kad jie gali eiti 
kitur ir sau pirktis.

Turkai sako kad per brangu 
tiek pinigu iszmoketi vien tik 
atvežimui tu inžinu.

Szitie inžinai yra pastatyti 
Vulcan Iron Works kompanijo
je. Jie vartuoja minksztas ang
lis ir yra kuo puikiausiai intai- 
syti. Turkai sudarė kontrakta 
del szeszios deszimts dvieju, ku
rie kasztuos po $115,000 ir dvi- 
deszimts szeszi po $129,000. 
Tai tik maža dalele visu tu isz- 
kaszcziu kurie sudaro daugiau 
negu deszimts milijonu doleriu.

ji

Czia iszrodo kaip kokia 
kariszka paroda, bet tikru
moje tai yra tik Kiniecziai 
vaikai, Shanghai mieste Ki
nijoje. Daktarai ir slauges 
stengiasi szituos vaikus pa-

gydyti nuo visokiu ligų. Czia, 
szitame mieste ligonbutes 
prižiūri daugiau negu du 
tukstaneziu vaiku, kurie ser
ga visokiomis ligomis. Viena 
isz tu ligų labai susilpnina

vaiku akis. Visi vaikai labai 
linksmi ir džiaugiasi kad kiti 
apie juos taip rūpinasi. Jie 
czia yra ne vien tik gydomi, 
bet taipogi ir mokinami.

MUSZA ŽYDUS

Dvi Žydu Tvirtoves Su
imtos; Žydai Pasiduoda

AMMAN, ANAPUS-JOR- 
DANO. — Žinios, kurios ateina 
per Arabu rankas ir isz tokiu 
pat szaltiniu pranesza kad Žy
dai iszkele balta pasidavimo 
vieliava virsz savo Ebraiszko 
Universiteto ir Hadassah ligo
nines, ant Scopus kalno netoli 
Jeruzolimo. Kaip Universitetas 
taip ir ligonine, kambariai 
baisiai apdaužyti ir beveik su
griauti. Arabai isz anksto per
spėjo Žydus kad jie iszsikraus- 
tytu isz Universiteto ir ligoni
nes; jeigu ne tai Arabai bom
barduos. Taip Arabai ir padare.

Kitos žinios isz tu paežiu 
szaltiniu sako kad ir kitos Žydu 
tvirtoves dabar derinasi del pa- 
biaubu ir nori pasiduoti, bet vis 
su sanlygomis.

O žinios isz Cairo mums pra
nesza apie Žydu laimėjimus ir 
kaip jis kulio Arabus. Szitos ži- 
nios sako kad Egiptiecziu armi
ja, eroplanai ir laivynas pradė
jo pultis, bet visi buvo atmuszti. 
Jokio žodžio apie toki užsipuo
limą ar atsigynima nebuvo gau
ta isz Tel Aviv.

Visos žinios yra beveik to
kios. Baisiai sunku ka tikro ar 
teisingo dažinoti. Nei Žydai 
neprisipažinsta, nei Arabai, bet 
ir vieni ir kiti giriasi, kad 
jiems sekasi anuos kulti ir 
muszti.

Bet tiek galima inspeti, kol 
gausime tikras žinias, tai yra 
kad Arabai pagelbos nesipraszo 
bet savo varo ir visiems kitiems 
pasako nesikiszti, kad czia j u 
reikalas ir jie patys apsidirbs 
su Žydais. O Žydai vienu atsi
dūsėjimu giriasi ir skaito kiek 
Arabu jie nugalabino, o kitu at
sidūsėjimu jie jau szaukia “Gy- 
valt!” ir praszo pagelbos, mel
džia kad kas nors juos gelbėtu, 
retavuotu.

L. TRASKAUSKAS
__________ 1 . ■' ■' įi

LIETUVISZKAS
GRABORIUS -

Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.


