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16 Bilij onu Doleriu Vaiskui$

Isz Amerikos 
---- ----  

MERGAITE
SZULINYJE

Meile Pražydėjo Kongrese

SAN MARINO, CALIF. — 
Mažute Kathy, trijų metu se
numo dukrele David Fiscus, in- 
puole in saulini, kai ji su kitais 
bovinosi Petnyczioj po pietų. 
Szulinis yra net 230 pėdu gilu
mo ir yra labai siauras, kad ne
galima in ji nusileisti.

Jau treczia diena, kai darbi
ninkai dirba, stengdamiesi per 
akmeni prasikasti prie to szuli- 
nio ir prie tos mergaites priei
ti. Per visa pirma diena, ir kai 
szita raszome, dar jokiu žinių 
neateina. Vienas darbininkas 
sako, kad jis mislina, kad jis 
mate tos mergaitukes suknele, 
bet tikrai negali pasakyti.

Kompanijos kurios tokius 
szulinius kasa, pasiuntė savo 
geriausias maszinas tai mergai- 
tukei in pagelia. Už viena to
kia maszina reikia penkis szim- 
tus doleriu antvalandos mokėti 
bet visi viską už dyka dabar 
paaukoja.

Darbininkai kurie dabar ka
sa antra saulini szalia to, in ku
ri ta mergaituke inpuole, sako 
kad darbas labai pavojingas už 
tai, kad daug pesku randasi 
tarpu tu akmenų.

Kai juos maži draugai pra- 
nesze jos tėvams apie ta nelai
me, tėvas su motina greitai pri
bėgo prie to szulinio ir pradėjo 
szaukti. Dukrele atsiliepe ir 
dar biski sznekejo, bet paskui 
viskas tame szulinyje nutilo. 
Ugniagesiai, policij antai ir 
daktarai pribuvo. Bet paskui 
jau buvo matyti, kad ežia ne 
jiems darbas, bet tiems kurie 
kasa tokius szulinius, grei- 
cziausia pataikė ant iszsikiszu- 
sio akmens ir tenai buvo kai jos 
tėveliai in ja szauke, bet pa
skui, ar isz iszgasczio ar isz nu- 
silpnimo, paslydo ir nupuolė in 
szulinio apaezia. Bet tėvas sa
ko jis nesiliaus dirbės ir jiesz- 
kojes, kol suras nors savo duk
reles lavonėli.

Kongreso ofisai papras
tai yra vieta vien tik valsty- 
bįniui bizniui ir politikai. 
Bet ana diena Idaho valsti
jos Kongreso ofisuose ir mei
le pražydėjo, kai Valstybinis 
Kongresmonas E. A. Snow, 
posėdyje, iszkilmingai pa

klausė raudonplaukes ir gra
žios Kongresmones Edith 
Miller ar ji sutiktu už jo isz- 
teketi. Kongresmone Edith 
Miller pareiszke kad ji sutin
ka. Czia Kongresmonas Ha-, 
rold Budge, po kairei sveiki
na juos.

BANKIERIUS
PAVOGĖ $883,660

Vl 1 'u. 'Ii/sk. Kongresas Atsako 
Rusijai Ir Nepaiso

BELGRADE, YUGOSLAVI- 
JA. — Yugoslavijos Premjeras! 
Marshal Tito taip ilgai kalbėjo

rez. Trumano

Nedėlios naktyje apie 12:45 
valanda, darbininkai surado 
Kathy’s lavonėli. 
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TAXI DRAIVERIAI 
PYKSTA

Nepaiso Unijos

NEW YORK. — Kai John 
Lewisas insikszo in Taxi Drai- 
veriu Unija ir paskelbė tas 
straikas, draiveriams buvo pa
sakyta, kad dabar jiems in tal
ka stoja galinga ir bagota mai- 
nieriu unija kuri turi daugiau 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK. — Lietuviai 
sako kad, “jeigu vagi, tai jau 
tiek vogkie kad raitas nujotai 
in pekla.’’

Bankierius Richard H. Cro
we turbut ketino ne tik raitas, 
bet ir su visa karieta tenai nu
važiuoti, nes jis isz savo ban- 
kos pasivogė netoli milijono 
doleriu.

Jis su savimi iszsiveže in 
Florida $193,660 grynais pini
gais, bet visokius bonus jis pa
liko namie pakavo j es in paszel- 
minio kambario gėrėto.

Kai FBI policija ji suėmė 
Floridoje jis jiems pasakė kad 
jis visus bonus inmete in ma
res ir tik grynus pinigus pasili
ko. Bet policija jam neintikejo. 
FBI policija gerai žinojo kad 
žmogus, kuris bankose iszdirbo 
per dvideszimts metu jau taip 
nepadarytu.

Kai jis buvo suaresztuotas, 
tai jo advokatas patarė jam vis
ką policijai pasisakyti. Jis tada 
pasakė kur jis visus tuos bonu 
buvo pakavojes. Jis per telefo
ną isz Floridos pasakė savo 
žmonai kur ji gali tuos bonus 
surasti.

Bankos virszininkai sako 
kad iki szitos dideles vagystes,

namie kai laikrasztininkai 
stengėsi su juo pasiszneketi.

Tai pirmas sykis, kad tiek 
pinigu vienas žmogus butu pa
sivogęs isz New York bankos.

TEIRAUJASI
APIE KARDINOLA
LAKE SUCCESS, N. Y.—' 

Amerikos vyriausias atstovas 
Tautu Sanjungoje, Warren R. 
Austin duoda inneszima Tautu 
Sanjungai kad Tautu Sanjun- 
gos Bendra Taryba isztirtu vi-' 
sa ta Kardinolo Mindszenty 
teismą ir pasmerkimą. Jis sako, 
kad Tautu Sanjungos pareiga 
isztirti visa ta klausima ne tik 
apie Kardinola Mindszenty, bet 
ir apie tuos Protestonu Dva- 
siszkius kurie taip pat buvo nu
teisti.

Warren R. Austin sako kad 
sulyg sutareziu, kurios risza tas 
tautas Tautu Shnjunga turi 
prižiūrėti kad visu to kraszto 
piliecziu visos teises butu už-i 
laikytos ir pagerbtos.

Sovietu nusistatymą aiszkiai 
parode Lenku delegatas, Dak
taras Julius Katz-Suchy, ku
ris pasakė kad negalima to 
klausimo iszkelti, nes iszkiltu 
dar didesnis nesusipratimas. 
Jis sako kad Tautu Sanjunga 
czia visai biznio neturi kisztis 
nes taibuvo vien tik Vengrijos

Ponas Crowe niekados nei cen
to nebuvo paemes ar nusukęs. 
Bet jis szita vagyste jau visa 
sanvaite isz anksto buvo ren
gės, nes jis nusipirko reikalin
gas tulszis, kad galėtu kelis 
baksus atlupti, kur buvo užra
kinti bonai. •

Bankos virszininkai sako 
kad jie visai nesikisz ir nepa
tars kad Ponas Crowe butu pa

ir Bulgarijos vidaus reikalas.
Visiems buvo aiszku kad szi- 

tas Lenku delegatas tik atkar- 
tuojo kas jam Sovietu Rusijos 
delegato buvo insakyta.

Jis sako kad jeigu Tautu 
Sanjunga dabar gali kisztis in 
Bulgarijos ir Vengrijos teismo 
klausimus, tai ka Amerikie- 
cziai pasakytu, jeigu Lenkai 
dabar pareikalauti kad Ameri-

ir tiek daug pasakė ir taip la
bai viską sumaisze, kad sunku 
pasakyti ko jis nori, kur jis sto
vi ir in kuria puse jis nori, kur 
jis stovi ir in kuria puse jis no
ri eiti.

“Butu baisus griekas ir pra
sikaltimas priesz musu socia
listine tauta, jeigu mes bizni 
nevestume su Vakarinėmis tau
tomis“ jis savo klausytojams 
aiszkino.

Bet jis greitai apsisuko ar 
gal net ir apsivertė, pabriežda-, 
mas: “Bet Vakarines tautos 
baisiai suklystu jeigu jos tikie- 
tusi kad Yugosiavija joms in 
talka stotu per kara su Rusi 
ja.“ Jis szitaip sako, nors tuo 
paežiu sykiu Sovietai ir kiti 
Komunistiszki krasztai isz vi
su pusiu puolasi ant jo kraszto 
ir tykosi ji nudėti.

Jis dar toliau zaunijo: “Jei
gu musu intasejai ir szmeižikai 
ir tarptautiniai kapitalistai 
mislina kad mes in tuos j u me
lus, szmeižtus ir melagystes in- 
tikesime ir prasitarsime ar tap- VO. 
sime savo revoliucijai iszdavi- į 
kais jie baisiai klysta.“

leistas ar kad jam butu dovano- ka pasiaiszkintu apie tu try li
tą, bet Anglijos banku apdrau- kos Komunistu teismą New
dos kompanija Lloyds gal taip York mieste arba Sydney Stan- 
padarys. Tos apdraudos atsto- ley teismą Londone. Kai kiti 
vas Arthur Blanchet nebuvo. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Policija Pagavo Vagi Kuris New 
York Bankos Pasivogė $883,- 
660; Amerika Nori Isztirti Kar
dinolo Mindszenty Teismą Ir
Likimas; Mainierys Nužudė

Moteriszke Ebensburg, Pa
Kongreso MAINIERYS NUŽU

DĖ MOTERISZKE
WASHINGTON, D. C.

Komitetas, norėdamas gerai ir aiszkiai at-
- sakyti Rusijai, paskyrė 15,909,116,800 do- Szliubas Mainierys Pri-

leriu del apsigynimo vaiskui. Szitie pini- sipažinsta; Nužudė Su-
; gai vaiskui paskirti nuo Liepos pirmos dienos, kapojo Ir Sudegino

Tai yra 631,252,100 doleriu daugiau ne
gu Prezidentas Trumanas prasze ir reikalą- bas> vienak°iis mainys.ke
" * rt a c r, i c trim nw.ii am.

EBENSBURG, PA. — Szliu-

Tas Kongreso Komitetas nustatė kad 
lakūnams butu parūpinta septynios deszimts 

Paskui jis ir apie Sovietus atskiros kompanijos kariszku eroplanu.
Rusijoje stengiasi sukelti mu
su kraszte buntus, sukilimus ir 
revoliucija. Visa ta Rusijos kad Washingtonas yra susirupines apie tai 
propaganda yra priesz Markso 
ir priesz Lenino mokslą.

Jis sako, kad jis sutinka ir 
nori užvesti prekybos santy
kius su Vakaru tautomis, nes 
isz ju Yugosiavija gaus daug Įe(u greitai atsikirsti jeigu koks prieszas 
maszinu ir kito Yugoslavams . .. v . .
reikalingo tavoro, o Vakarines 3111 AmCnkOS UZSipUltU 
tautos isz Yugoslavijos gaus pi
nigu ir visokio maisto ir taip 
kitokio joms reikalingo tavoro.

Tito kalbėjo suvirsz dvi va
landas ir klausytojai, kartas 
nuo karto suriko: “Valio Tito! 
Valio Didvyri!“

Szitokis Kongreso nusistatymas parodo

ka Rusija dabar ketina ir rengiasi daryti.
Armija, Laivynas ir Lakūnai dabar nori 

gana ginklu, laivu ir eroplanu, kad jie ga-

To komiteto nariai retai kada pamina-

turios deszimts trijų metu am
žiaus Freeman King, nužudė su 
kirviu, trisdeszimts trijų metu 
amžiaus moteriszke, nupjovė 
jos rankas ir kojas ir paskui 
jos likusi lavona sudegino.

Merginos Loda Irwin beveik 
sudegęs lavonas buvo surastas 
sudegusiame lauže, kurio savi
ninkas buvo tas mainierys 
King.

Policija sako,kad jie pradėjo 
teirautis ir žmogžudžio jiesz- 
koti kai to laužo pelenuose jie 
suradb tik dali moteriszkes kū
no, be ranku ir be kojų. Polici
ja po akmeniu rado palszyvus, 
sztorinius dantis ir kai policija

NORI BILIJONUS
DOLERIU AZIJAI

Praszo Remti Azija 
Kaip Remiame Europa 

Su Pinigais

BOSTON, MASS. — Buvęs 
Minnesota valstijos Guberna
torius ir dabar Pennsylvanijos 
Universiteto Prezidentas Ha
rold E. Stassen, pasakė prakal
bas Bostone, kur diena priesz 
tai kalbėjo Anglijos buvęs Pre- 
mieras Winston Churchillis,

VOJO Rusija vardu, bet Visiems buvo aiSZ- tuos dantis parode tam mamie- 
.. . . .. riui, jis prie visko prisipažino,

ku kad jie kaip tik apie Sovietu Rusija kalba. Jis susiginezino, susipesze su

Prezidentas Trumanas perspėjo Kongres- ta Loda Irwin kair r j o rejo namo pas ja. Jįjampn-
monus, kad Amerika negali tiek daug pi- kaisziojo, kad jis naktimis ba- 

liavuoja ir josios jau nepaiso. 
Jis sako kad paskui ji nusistve- 
re ka tenais ir norėjo in ji mesti 
tai jis nusistvere kirvi ir davė 

| jai in kakta. Kai ji susmuko 
ant grindų, jis stengiesi ja at
gaivinti, bet pamate kad ji jau

Generolas Bradley sako: “Isz tikrųjų bu- negyva.
tu baisu ir nelaiminga visam musu krasz- k(įX1
tui, jeigu, kai kitas karas iszkiltu, mes tu- vojo po trepais. paskui jis ant 

. i i i n < lavono užpylė aliejaus, gazoli-
retume savo draugams vėl pasakyti: Palau- no ir uždege 
kite dar du metu, ir tada mes savo prie- 
szams parodysime.”

nigu paskirti ir praleisti ant apsiginklavi 
mo, bet Kongresas su Karo Sztabo pata 
rimu, sako kad Amerikos pirmutine parei 
ga yra apsiginkluoti.

Ta nakti jis nuėjo in kita 
nameli ir tenai miegojo. Ant 
rytojaus jis sugryžo ir rado kadOi J “ J J J J

Laivyno Sekretorius, John L. Sullivan lavonas nebuvo sudegęs. Tada
■ ’ jis paszauke ant telefono viena

Jis pataria, kad Amerika su sako: “Kad tik biski, tai Hitleris butu ka- drauga, kuris pranesze polici-
I (Tasa Ant 4 Puslapio)(Tasa Ant 2 puslapio) jai.
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Kas Girdėt
mis ir naujomis suknelėmis.

Velykos! Linksma, Aleliuja 
Visiems!

Vienoje pasakoje, kuri buvo 
iszspa.uzdinta 1905 metuose, 
pavadinta “Uostas“ (Harbor), 
vienas jaunas studentas baisiai 
neapkentė istorijos. Jis syki 
prasitarė kad visa viso pasau
lio istorija, yra tik naujienos isz 
kapiniu.

Daug žmonių taip mislina ir 
taip gyvena, nors gal taip aisz- 
kiai neiszsireiszkia; jie taip 
gyvena, kad rodos visas svie
tas prasidėjo tik ana nedele ir 
kad jiems nėra nieko pasimo
kinti isz praeities.

Bet tokis iszsireiszkimas: 
“Visa Istorija yra Naujienos 
iisiz Kapiniu “ yra tikra ir szven- 
ta teisybe.

Kiekvienas pavasaris tai yra 
mums naujiena isz kapiniu. 
Mažiausia pavasario gelele, 
kvietkele yra naujiena is’z ka
piniu. Sėkla turėjo numirti, 
pražūti, kad tas žiedas galėtu 
pražyti. “Isz tikrųjų, isz tik
rųjų, sakau jums, jei kviecziu 
grūdas nekris in žeme ir nebus 
apmiręs, jis pasilieka vienas, o 
jeigu jis bus apmirė®, jis nesza 
daug vaisiaus. Kas myli savo 
gyvybe, tas praras ja, ir kas ne- 
kenezia savo gyvybes sziame 
pasaulyje, iszlaikys ja amžina
jam gyvenime. ’ ’

Didžiauisiios žinios ir links
miausios naujienos pareina 
mums isz kapiniu: Tik pasižiū
rėkite in savo kraszta, Ameri
ka. Geriausios naujienos mums 
neateina isz pirmutinio musu 
laikraszcziu puslapio. Geriau
sios naujienos mums ateina isz 
mažu kapiniu in Monticello, 
Virginia valstijoje, kur Prezi
dentas Thomas Jefferson yra 
palaidotais). Jis mums ingyven- 
dino ta demokratijos ir laisves 
svajone.

Geriausios tarptautines ži
nios ir naujienoisl ateina mums 
isz Katedros Washingtone, kur 
yra palaidotas Prezidentas 
Woodrow Wilsonas, kuris jau 
seniai stengiasi invy'kdinti ta 
“Tarptautine Taika,“ del ku
rios musu kraszta® sziandien 
bilijonus doleriu aukoja.

Bet, svarbiausios žinios ir 
didžiauisiios naujienos mums at
eina isz kapiniu ant tolimi kal
no už mažo miestelio, isz tusz
czio kapo ir tuszczio grabo.

Isz tu kapiniu isz to tuszczio 
grabo mums! ateina naujienos 
kad Visagalis Dievas tapo žmo
gumi, gyveno ir mirė kaip žmo
gus ir kaip Dievas prisikėlė ir 
nuodėmė ir mirti nugalėjo. 
Naujienos isz to tuszczio kapo 
mums pranesza kad “jei kas 
yra Kristuje, tas yra naujas su
tvėrimas; kas buvo sena pra
ėjo; sztai visa pasidarė nauja.“

Velykos, tai skirtumas tarp 
žiemosi ir vasaros, tarp szalczio 
ir szilumos, tarp tamsybes ir 
szviesos, tarp nuodėmės ir ma
lones, tarp mirties ir gyvenimo. 
Bet mes retai kada suprantame 
ar invertiname szita permaina, 
nes ta permaina nuolatos ran
dasi pas mus, kaip gimimas, 
gyvenimas ir mirtis.

O Jėzau, prisikėlė® isz miru
siu, atsiusk Tiesos Aniuola, 
kad nuristu ta pragaiszties ak
meni ir kad musu, szirdyse at
gytu meile Dievui ir suszvistu 
Ramybes Saule! O, Brangusis 
Dieve! Pakelk Savo deszine, 
numalszink siauczianežias pra
garo audras, neleisk mums žū
ti! Pasirodyk ir mums, nusięle- 
jeliamsl, kaip Magdalenai pasi
rodei, kad ir mes galėtume ati
duoti tinkama garbe ir giedoti 
linksma Alleliuja!

Priežodis sako: Lietus per 
Didžiąją Petnyczia ir Velykas; 
geras metas žolei, blogas szie- 
nu i.
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Szirdingai vėlina to visiems,
dar ir sziandien yra užlaikomi 
beveik visur.

“SAULES” REDAKCIJA.
Velykos 'beveik visur reisz- 

kia pavasari ir už lai jau nuo 
senovės žmones valgydavo 
daug visokiu daržovių ir vai- O

LINKSMA ALELIUJA

ateitis, žmogaus likimas ir žmo-1 p>uvo piTmuju krikszczioniu 
gaus siela, duszia nieko nereisz- ženklais ir slaptas tikėjimo isz- 
kia, nes pats žmogus tik dul
kele ant szio svieto. Beveik vi
su Azijos krasztu žmones yra 
•szitaip invertinami ir szitaip 
keliu bajoru, valdovu vergijoje 
laikomi.

Dievo Simus,

UZTRUCINTAS

Velykų Ryto džiaugsmas 
sziandien yra iszreiszkiamas 
moterų gražiontlisl skrybelaite-

Anglai sako, kad kai Velykos 
pripuola Kovo dvideszimts 
penkta diena, Paneles Szven- 
cziausiosi Apreiszkimo Szvente- 
je, tai Anglijos krasztas gali ti
kėtis susilaukti daug bėdos ir 
vargo.

Su Velykimi® ateina nuodė
mės atleidimas, Velykines atli
kimas, parapijos duoklių užsi
mokėjimas, Dievo malones, 
sviestas, pienas ir kiausziniai, 
ar margucziai.

Kristus prisikėlė isz numi
rusiu, bet mes dar neprisikele- 
me isz išavo tinginystes ir savo 
savimeiliszkumo. Mes, Katali
kai Amerikoje milijonais skai
tome savo Bažnyczios nariu®, o 
maža saujele Komunistu visus 
mus už nosie® vedžioja. 

_______
Jeigu Komunistai turėtu to

kias draugystes kaip musu 
Bažnyczios ir musu parapiji
nes mokyklos turi, jie sziandien 
visa kraszta užkariautu.

Linksma Aleliuja Visiems!

Amerikos karininkai sako 
kad mes negalime būti tikri 
kad Rusijos Raudonoji Armija 
negali užimti tuos kraisfctus, 
kuriems mes dabar siuncziame 
kariszkusg inklus. Jie sako ir 
tikrina, kad jeigu Rusija tik 
panorėtu, tai Raudonoji Armi
ja galėtu daug tu krasztu užim
ti ir musu ginklus pasisavinti, 
taip kaip Komunistai padare 
Kinijoje.

<įU szia Szvente Prisikėlimo 
i isz numirusiu,

Laimingu ir 
saugotu nuo 
gintu gyvastį 
sulauktumem

Vieszpats Jėzaus 
musu skaitytojamslinkime visiems

Linksma Aleliuja, kad Dievas visus 
nelaimiu, duotu sveikata ir prail- 
ant szios aszaru pakalnes, ir kad 
kitu Szventu Velykų.

V elyku 
Paprocziai

SZNAPSAS

septynios 
valkatos
sznapso,

Zmogžudis

viena

jau nieko nenuveiks, .kalbėda
mas apie taika su Amerika, jis! 
nutarė jau kitokiu priemonių 
stvertis. Gal ir ežia buvo prie
žastis visu tu permainų Rusijos, 
Taryboje ir Valdyboje.

Bet ka. dabar Rusija darys ar 
ka gales padaryti tai vien tik 
Kremlino nariai žino. Rusijai 
baisiai nepatinka kad Amerika 
ima tokiu paežiu priemonių 
kaip ir Stalinas.

Kai Rusija sudarevisu tu 
Rytiniu krasztu f rimta, lai So
vietai ir Komunistai aiszkino 
kad teip Rusijai reikia del ap
saugos ir atsargos; Bet kai 
Amerika su kitais vakaru 
krasztais pradėjo Įverti la At
lanto Sanjunga, lai visi Komu
nistai suspito priesztarauti kad 
ežia jau visi rengiasi ant 
kingos Rusijos užsipulti.

NORI BILIJONUS

tai-

DOLERIU AZIJA!
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo bilijonais dabar remtu 
Azijos krasztus, taip kaip re
mia Europos Tautas. Jis sako, 
kad reiketu apie bilijoną dole
riu ant metu paskirti Azijos 
krasztams ir sudaryti tokia pat 
tvarka, kuria Europoje vadina
me Marshall Tvarka. Azijoje 
tokia tvarka galėtu būti pava
dinta “McArthur Tvarka.“

Universiteto Prezidentas! 
Stassen kalbėjo Trumano vie
toje, nes Trumanas negalėjo 
pribūti. Jis pataria dar pla-i 
cziau iszleisti in visus krasztus j 
ta Amerikos Baisa per radija, 
kad viso svieto žmones dažino-j 
tu apie laisve, lygybe ir tikra 
brolybe. Jis sako kad reikia 
staeziai per radija kalbėti in 
tuos žmones kurie dabar gyve- Į 
na vergijoje anapus tos “Gele
žines Sienos.“

Stassen sako, kad ir mes 
Amerikiecziai ežia namie turi
me susitvarkyti, kad mes na-1 
mie taip darytume ir taip gy- j 
ventume, kaip mes norime kad 
kiti darytu kituose krasztuose.

Jis drąsiai pareiszke, kad vi-1 
sam krasztui ne in sveikata, kai 
valdžia ima per daug rūpintis 
savo piliecziaiš, kai žmogus per 
daug smagumu ir patogumu 
gauna isz valdžios visai už dy
ka. Jis sako kad kai žmogui: 
viskas yra parūpinama ir kai 
jam jau nereikia apie save ir 
savo likimą rūpintis, tai tada 
jis ir jo krasztas ima eiti tre- 
pais žemyn.

Jis pataria, kad Amerika ir 
kitos Tautos daugiau susirū
pintu apie Azijos krasztu žmo
nes, kuriu pramone silpna ir 
kuriu gyvenimas yra gyva ver
gija.

Jis baigė savo prakalbas pa-i 
darydamas pastaba kad, kai jis 
supranta visa ta valdovu ir 
valdomu klausima, tai jam isz-i 
rodo kad trys budai, trys prie

Raymond Fernandez, tns- 
deszimts keturiu metu am
žiaus Ispanas, kuris su viena 
boba sudarė žmogžudiszkos 
meiles bizni. Jis per laikrasz- 
czius garsindavo kad jis ar 
koks jo pažinstamas jieszko 
gražios ir bagotos žmonos. 
Kai susiraszydavo su kokia 
bagota naszle ar apysenmer- 
ge ir su ja susineszdavo jis su 
ta boba ta nabage apvokda- 
vo, 'apsukdavo ir paskui nu
žudydavo.

Jis ežia, szitame paveiksle 
per telefoną New York mies
te pasako policijantams kur 
jis dar viena tokia nabage 
nužudė ir jos lavoną pakavo- 
jo. Jis vede savo žmogžudisz- 
ka bizni per paczta, ir dabar 
yra suimtas, suaresztuotas ir 
kaltinamas už kelias tokias 
žmogžudystes.

NEW YORK. — Policija da-
I bar jieszko penkių valkatų, ku
rie dabar labai serga ar gal jau 
negyvi, nutrucinti nuo alkoho- 
liaus kuris asztuonis tokius jau

ĮMETU VI AI turi labai daug nutrucino.
gražiu savotiszku paproeziu Policijantai sako kad jau asz- 
Velykn. Ir kitos tautos turi tuoni pasimirė in viena diena 
otiszku paproezins, kurie nuo to alkoholiaus.

1931 metuose net 
deszimts penki tokie 
gala gavo nuo tokio
kuri jie patys susimaiszo.

Policija tiki kad dar daugiau 
tokiu nabagu bus surasta, nes 

siu. Katalikes szeimininkes pa- kelios dienos atgal tie valkatai
gamindavo žalios szriti’bos Di- tomai, tokio sznapso pasidarė, 
džianie Ketverge ir už tai kai turėjo partija, vakaruszkas ir 
kuriuose krasztuose szita diena visi isz tos bonkos gurksznojo 
yra ir vadinama.“Žaliasis Ket-i ta užtrucinta sznapso.
vergas. ’ ’

Per szimtmeczius szeiminin-į PAKORĖ NACI

taringi žmones sakydavo 
esuvalgai nors 
a balkute Di< 
a tai tavo namai su- 
rnpineliai nuo szitokiu

POLICIJANTA
Amsterdam, Nederlandija, — 

Vokiecziu Policijos Virszinin- 
kas, per Nederlandijos užka
riavimu, buvo teismo pasmerk
tas ir buvo pakartas. Valdžia 
szitas trumpas žinias ana die
na iszleido. To policijos virszi- 
ninko vardas buvo Hanns Nai- 
bin Rauter. Jis prasikalto per 
užkariavima, kankindamas ir 
žudydamas visai nekaltus žmo
nes.

te, 1645 mel uose kad los szei-1-

Tos ban-
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rinkėju visoje Amerikoje 
renka jiems aukas. Paremki
te juos!

Suszelpkite vaikuczius 
tremtyje. Ju yra 15,000. Ju 
likimas Jusu rankose. 3,500

Amerikai pavojus gresia isz 
Rusijos ir vienaip ir kitaip: 
Jeigu Amerika neapginkluos 
tuos krasztus, tai Rusija tikrai 
juos užkariaus ir vis areziau 
artinsis prie musu; jeigu mes 
tiems krasztams duosime gink
lus, tai tie ginklai labai greitai 
gali papulti in Sovietu rankas. 
Tada Sovietai galėtu kariauti 
priesz mus su musu ginklais.

Stalinas sako, kad jis jau 
apie taika su Amerika, daugiau 
nekalbės. Per praeitus metus 
Stalinas kelis sykius siutino 
Trumanui pasiszneketi ir kokia 
sutarti sudaryti, bet Trumanas 
jam nieko neatsake.

Kai Stalinas suprato kad jis

mones, trys atskiri nusistaty
mai kaip valdyti ir tvarkyti 
žmones:

Pirmutinis nusistatymas, 
kad žmogus yra isz pat prigim
ties laisvas, kad Dievas ji taip 
sutvėrė ar gamta taip ji paga
mino, kad jis butu laisvas ir sa
vo likimo vieszpats. Sulyg szi- 
tu nusistatymu mes ežia Ame
rikoje ir kituose Vakaru krasz-Į v0 Avinėli, 
tuose ir gyvename, nes ant mu
su paveikė Krikszczionyste.

Antras nusistatymas: kad 
žmogaus teises turi nusileisti 
valdžiai, ir kad žmogus tik ant 
tiek laisves, kiek tos laisves 
jam duos valdžia. Ant szitokio 
nusistatymo remiasi visi tie 
krasztai kur vienas galiūnas, 
valdovas valdo, kaip tai buvo 
Vokietijoje su Hitleriu ir Itali
joje su Mussoliniu,

Trecziasis nusistatymas: —j 
kad žmogus visai jokios vertes 
neturi, kad jam nereikia jokiu 
teisiu ar jokios paszelpos, kad 
ežia ant žemes žmogus gali sau 
susirasti tik aszaru pakalne, 
kad žmogaus laisve, žmogaus '
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JONAI, ar neeisi tu szian
dien Szv. Misziu isz- 
Viesz. Dievui už puiku 
klausyti ir padėkoti 
pasisekimą, gyvenime?

— Sesute, atsake jos brolis1,1 
tu, brangioji žinai mano minti, 
karagi nuolatos mane erzini iri 
vargini, neduodi pasilsėti po 
sunkaus darbo! Asz dabar ne
turiu laiko del savo religija! 
Mano biznis užima visa laika,į 
vos keletą, valandų turiu savo 
laiko praleidimai ir praleisti 
tavo draugijoje keletą, valandė
lių. Keletas metu galėjau vaik- 
szczioti. bažnyczion, turėjau 
daugiau laiko, bet dabar esu 
perdaug užimtas. Pamatęs nu
liūdusį sesers veidą, pridūrė: 
Suprask, kad asz tikrai neturiu 
laiko!

— Neturi laikot! Nuste
busi, užklausė Brone: Jonai, tu 
taip tankiai man aiszkini, kad 
neturi laiko savo priedermes 
kaipo Katalikas pildyti. Savo 
bizniui esi tiek pasiszventes, 
kad pamirszti net ir tikėjimą! 
Ar tu mielas brolau nori mane 
intikrinti, kad neturi laiko tar
nauti Tam nuo Kurio priklauso 
tavo gyvenimas'?!

Et sesute, tu perdaug giliai 
in viską žiuri! Asz žinau, kad 
Dievas yra geras ir Jis man,... 
taip, atlygins sulyg nuopelnu, 
.. .perkirto jo szneka Brone.

—- Jonai, jau trys metai 
kaip tu neatlikai savo tikėjimo 
priedermiu, a s z meldžiaus, 
kantriai laukiau tavo atsiver
timo, — meldžiaus su aszaro-• **< • / . ■ . ... ... .i* . #
mis, kad atbustu ta.Vo sanzme! 
Jonai, pradėjo meiliai sesute: 
Asz sziandien iszklausiau Szv. 
Misziu, priėmiau Szv. Komu
nija, sziandien “Velykos,” asz 
sziandien tavos dar karta mal
dauju, eik bent ant Sumos, da 
ne volu,... apkabinusi broli, 
maldavo sesuo. Tankiai jis ja 
inžeisdavo savo sziurkszcziais 
žodžiais ir prie aszaru privary
davo, bet ji jam visi dovanojo ir 
vis lauke tos valandos kuomet 
jie abudu vėl eis bažnyczion. 
Ji visuomet buvo gera katalike, 
niekuomet neapleido Szv. Mi
sziu jai atrodė, kad jei ji apleis
tu Miszias Szventas, jai visos 
szventadienis 'butu kažkaip ne
malonus. Toj vienintelej die
noj ji gaudavo proga padėkoti 
Dievui už laimingai praleista 
sanvaite, kuomet ji darbavosi 
savo kūno reikalams. Ji atgau
sėdavo dvasioje, malda ja gai
vino, stiprino ir ramino. Ir 
kaip gera, lengva potam, rodos 
ir darbas rankose tirpti-tirpo. 
jUž tai ji negalėjo suprasti savo 
brolio atsinoszimo, atszalimo.

Trys metai tam, tėvams mi
rus, jie liko naszlaicziais, bet 
clarbszczioji Brone užlaikė na
melius, is Jonas buvo patenkin
tas. Bet didis jo gabumas biz
nio srityje iszmusze ji vinszun, 
padare ji dideliu žmogumi! 
Kur tik ne eina, ka nepradeda 

viskas sekasi! Atsimainė jo' 
gyvenimas. Prakilnios mintys 
kažkur iszgaravo. Jo gyveni
mo veikimai tapo pinigai ir 
kad tik ju daugiau ir daugiau' 
ingyjus. Kam jam be eiti in 
bažnycZia, jis turi burius drau
gu. • Jis pasakodavo, kad tik 
moterims tinka, melstis! Jani 
sesuo buvo bepradedanti nu- 
stot vilties. Bet, sziandien! 
Sziandien Velykos! Szvente 
Prisikėlimo Kristaus isz Numi
rusiu! Gal jos brolis nors szian
dien jos maldavimo iszklausys. 
Ji insivaizdino ji gryžusi prie 
tikėjimo, ramu, gera. Tada pa
žvelgus in broli ir pamaezius ji 
gerame buvime, vėl užklausė: 
Jonai, ar eisim ant Sumos ? Bet 
sesute, atsake Jonas: Asz pri
žadėjau Juozui Stirnai iszvą- 
žiuoti su juo vienuolikta valan
da, tai matai, kad negaliu lau
žyti duota, žodi! Tu visuomet 
mane erzini kuomet esiū užim
tas. Bet tu gali sulaužyti szi 
syki savo prižada,” atsake Bro
ne. “Asz tuojaus pasmauksiu ji 
ir pasakysiu, kad jis neatva- 
ži no t u pa s — “ Ne! ” Suszuko 
jos brolis. “Tu to nedaryk, nes 
asz visvien neeisiu bažnyczion! 
Juozas Stirna, ir keletas kitu 
draugu prižadėjo mane pava
žinėti savo naujame automobi- 
liuje, o tas reikalinga mano 
sveikatai. O tu sesute, perdaug 
nesirūpink apie mano duszios 
iszganyma.” “Bet Jonai, Juo- 
zas Stirnas toks neatsargus ve
žėjas! Žinai ka. Jonai man pui
ki mintis atėjo! Gal trauktume 
laime? Pavyzdžiu: Asz atitirp
siu du szmoteliu popietes, vie
nas bus ilgesnis, kitas trumpes
nis. Jeigu isztrauksi ilgesni, 
mano bus laimėta. Jei isztrauk
si trumpesni, tavo. Kodel-gi ne
rizikuoti? Juokdamos užklau
sė įsesuo. “Na, gerai,” nekan
triai atsake brolis. “ Bet asz ga
liu užtikrinti isz anksto, kad 
asz laimėsiu. Tai vaikiszkas 
darbas,” bumbėjo Jonas, “bet, 
duosiu asiz tau szi syki ta užga- 
nedinimair žiūrėk kad paskui 
manės nebeerzintumei.” Bro
nei szirdis pradėjo plakti. Kad 
lik jis isiztrauktu ilgesni. Grei
tai paėmus žirkles! pradėjo 
kirpti popiera, bet atėjo jai 
nauja, mintis galvon, o kad 
taip atitirpus a!bu szmoteliu ly
giu? Paskui kaip nors jam ne
matant nupleszti viena ar su
lenkti. Bet jog tai butu apga
vyste! Kas jai reikia daryti ? 
Bet darys ir gana. “Tikslas 
iszteisins inranki.” Isizkirpusi 
du szmoteliu popieros paėmė in 
ranka nykszcziu prispaudus, 
pridengė su mažiuku pirsiztu, 
laikydama tokioj pozicijoj kad 
galėtu jam nematant nupleszti 
pasilikusi szmoteli. Bet žodis 
“prigavimas” sarmatino ja. 
Raudo jos veidasi ir plake szir
dis, bet. visvien priėjus prie 
brolio, drąsiai tarė: “Trauk Jo
nai.” Jonas isztrauke viena, li
kusi szmoteli ji galu pirsizto pa
spaudusi nuplesze. “Jonai, tu 
isztraukei ilgaji, žiūrėk” rode 
ji jam trumpesni szmoteli. Ji 
bijojo, kad Jonas nesusektu tei
sybes, bet jis ramiai
“Gerai sesute, tu laimėjai szi 
karta,” ir snglemže popieri 
rankoje. Jisai “prigavystos” 
riepastebejo. Brone buvo links-

Bet podraug lindo kad ji, ji 
‘ ‘prigavo. ” “ Kada mes eisi
me?” Klause Jonas. “Tucztuo- 
jaus” atsake Brone rengdamo- 
sii. “Kad tik nepavėluotume.” i 
Ir iszejo jiedu.

Po trijų metu pirma karta 
Jonas iiTŽenge in Dievo namus! 
Vargonai gaude, choras gra
žiai giedojo “Alleliuja.” Brone 
ir visi žmones meldžiasi, bet 
Jonas tyli. Tik klausosi szirdis 
rods nustojo plakti, liežuvis su
stingo. O choras tik gieda., tik 
gieda.

Sztai kunigas užgiedojo 
“Gloria.” Susijudino Jonas. 
'Sziurpiu jam pasidarė ir grau
du. Kaip gražiai pripildo baž- 
nyczia. iszlavinto choro giedoji
mas Szv. giesmių. Kaip laimin
gas jis jautėsi pirm 3-ju metu, 
kuomet kas Nedelia eidavi in 
baižnyczia su savo sesute. Ar 
per vėl u jam butu gryžfi ? Szian
dien jam vertelgyste rupi! 
Sztai vėl “Gloria” “Credo” ir 
vėl choras gieda. Altoriai pa- 
puoszti gėlėms, ju kvaps drau
ge su geru žmonių maldomis 
rodos dangun plaukia. Stovi 
Jonas paskendęs mintyse. Sztai 
Brone paima, ji už rankos saky
dama, “Sėskis.” Jonas susi
sarmatijo. Mintyse vaizdai 
mainosi.

Prisiminė Jonas kūdikystes 
dienas, kuomet vaikucziu bū
damas tarnavo Misziomis, pir
mos Komunijos Diena. Dirma- 
vones Diena, kuomet prižadėjo 
tarnauti Dievui. Ir sztai atsi
veria. jo lupos ir pradeda jis 
melstis: “Tcve musu, kursai 
esi danguose,” suvirpėjo jo lu
pos, kuomet iszgirdo varpeli 
skambininti tris kartus “Šanč
ius, Sanctus. ” Aszaras riedėjo 
isz Jono akiu Ramu, tylu baž- 
nyczioje. Jonas mokiesi, meldė
si isz gilumos szi rd i es su di
džiausiu nusižeminimu praszy- 
damas Dievo atleidimo nuodė
mių. Vėl girdi skambuti, tai 
Pakėlimas! Pakele akis in al
torių, mato kunigą iszkelusi 
Szvencziausia Sakramenta. Per 
tris metus jo akis neregėjo tos 
brangios aukos. Ir vėl skambu
tis, ženklas permainymo vyno 
in krauja. Jonas pasilenkė, su
ėmė galva rankomis ir tyliai 
verke. Galingi jausmai sujudi
no jo szirdi. Szvencziausias 
kraujas tapo iszlietas del visu 
ir del tokiu kaip ir jis. Ir vėl 
giesmes. Jono szirdyje augo pa
siryžimas gryžti prie tikėjimo, 
būti isztikimu kataliku. Klau
so, “Pater noster,” kaip seniai 
begiedojo jis tuos žodžius. Jis 
žinojo atsakymu: “Sėd libera 
uos a malo. ’ ’ Paskui ‘ ‘ Agnus 
Dei,” maloniai ir szvelniai cho
ras gieda. Jisi meldžiasi ir dė
koja Dievui už jo gailestingu
mą. “Ite missa ėst,” choras 
griausmingai užbaigia. “Deo 
gratias.” Ir užvieszpatavo ty
la. Ir vol sesute atėjo jam. in pa
galba, pasilenkusi klausia: 
“Gal jau eisime namon?’’ Pa
žvelgė jisai aplinkui mato, kad 
vosi keli žmones beliko. Pakilo 
ir iszejo abudu. Eidami neszne- 

atsake: °
kejo, tik Jonas jautėsi laimin
gas ir ramus. Greitai prabilo: 
“Sesute miela, esiu labai linksu 
mas, kad isztraukiau ilgaji po
pieros szmoteli. Asz laimėjau, 
atgavau savo tikėjimą, nuo 
išžios dienos statysiu religijos

! ma. Jonas eis su ja bažnyczion! reikalus pirmon vieton.”

Brone buvo linksma, jos szir
dis plake, bet plake isz džiaugs
mo. Kaip senai ji lauko tos va
landos! Ji svajojo apie toki 
broli, koki sziandien mate 
priesz save. Ji temyjo Joną lai
ke Misziu, mate jo aszaraisi ir 
malda, jis buvo vėl tokiu, kokiu 
buvo priesz savo atszalima nuo 
tikėjimo. Ji tame mate Dievo 
malone. Bet juk ji, ji, “priga
vo” ar'turi ji jam apie tai pa
sakyti ? Palaukus valandėlė ta-

BALTRUVIENĖS 
. ..IR...

TARADAIKOS 
LINKĖJIMAI 
...ANT...

VELYKŲ!

BALTRUVIENE

Džiaugėsi sziandien svietelis, 

Kad sulauks Linksmu Velykų, 

Bet daugelis žmonių 
nesulauks,

Nes nelaba girtis nelaukia, 

Kada tu esi pasirengiąs, 

Tiktai kada jai patinka,

Tave paimti, nuo szios 
aszaru pakalnes!

Taigi negiedosime jums 
sziandien,

Apie vargus svieto,

Nes kožnas turi savo rupesezius 

priesz Velykas.

Asz su kurnu Taradaika, 

Vėlinu jums visiems, 

Idant jus visus Dievas 
užlaikytu sveikatoje,

Ir prie gyvasties,

Ir kad apsaugotu nuo visokiu 

nelaimiu.

Linksminkitės per Velykas, 

O apie jus truputi geriau 

pagieduosu po Velykų.

Linksmo Aleliuja linkini 

visiems.

Tuom syk, 

Likite Sveiki! .

re: “Jonai, a®z užtikrinu, kad 
tu busi laimingesnis, kuomet 
Dievui, tarnausi ir bažnyczion 
vaikszcziosi.” Paskui jie tyle-. 
darni ėjo namon. Jonas maustė 
kai]) vėl pradės dalyvauti kata
liku draugijose, visuomenes 
darbuose ir 1.1. Brone vėlgi var
gino jos “prigavyste. ” Paroje 
namon, rengia®! pietautu kaip 
sztai kažkas pabeldė in duris. 
“Meldžiu,” atsiliepė Jonas pa
žadintas isz svajonių ir lyg 
pykdama®, kad kas žada, su
trukdyti jas. Atsidaro durys ir 
skubiai ineina vienas isz Jono 
pažinstamu sakydama®: Jonas 
Stirna ir jo draugai, tapo už- 
muszti, smarkiai važiuodami 
susimuszc su gatvekariu.” To
ji žinia tiesiog pritrenke Brone. 
Jonas tik valanda atgal norėjo 
važiuoti su draugais! Ji dar 
nenorėjo tikėti, kad tokia ne
laime galėjo invykti, pribėgus 
prie telefono paszauke Stirnos 
szeimininkus, kurie atsake aut 
jos klausymo: “Taip.” Tai bu
vo teisybe. “Sesute,” suszuko 
Jonas, “jie tapo užmuszti! O 
Vieszpatie. Ar galima tam tikė
ti! Brone tylėjo, maustė apie 
Joną savo broli, kurio jei. ne
būtu “prigavusi” gal jisai hu
tu isztraukes trumpąjį popie
rėli — ka® tada butu buvę? 
“Jonai, juk tu. žadėjai su jais 
važiuoti? “Tai]),” atsake jis. 
“Taigi ir tu Imt u m. užmusz- 
tas. ” “ Mano brangi seisiute, ’ ’ 
atsake Jonas. “Asz bueziau la
vonu sziame laike, tik Apveiz- 
da Dievo tau inkvepe duoti 
man traukti laime. Isztraukiau 
ilgesni ir laimėjau.” Brone lau
ke. Ji tuo pasakyti jam teisybe. 
“Jonai tu nepyksi ant manes, 
ne? “I ’y k siu? Už k a. gi. tu r i u 
pykti ?” “Nes asz tave “priga- 
vau!” “Kada ? Kame?” Ji pa
pasakojo jam kaip buvo. Jonas 
priėjės prie sesers, apkabinęs 
ja paibucziavo ir tarė: “Asz 
nuoszirdžiai tau dėkoju, kad tu 
mane “prigavai.” Tu tuomi 
mano gyvasti iszgelbejai — ne
tik kimo, bot ir duszios. Tas 
“prigavimas,” tai prakilniau
sias daibas tavo gyvenime, per 
kuri sugražinai man tikrai lai
minga gyvenimą.” — R.

— GALAS —

Aplink Pasauli

Kapitonas James E. Galla
gher, B-50 kariszko eroplano 
Komandorius apskrido ap
link visa svietą in devynios 
deszimts keturias valandas 
be jokio sustojimo. Kiti ero- 
planai jam pristatė gazolino 
padangėse, taip kad jam ne
reikė j o nei syki nusileisti ant 
žemes.

Armijos lakūnai vis sten
giasi iszrasti geresnius ero- 
planus kurie gali toliau ir to
liau skristi be jokio sustoji
mo. Jau dabar randasi ero- 
planu kurie gali nuskristi in 
Europa skersai mares ir su- 
gryžti be jokio sustojimo. 
Tokie eroplanai butu labai 
reikalingi jeigu kitas karas 
iszkiltu.

1871 metais, po Francu- 
zu kara, kilo Paryžiuje sukyli- 
mas. Baisus tbi buvo sukyli- 
mas-revoliucija. Niekinta Ka
taliku bažnyczios, kankinta- 
koneveikta kunigai. O Pary
žiaus Arkivyskupą, Kum Dar- 
boy buvo inmete kalėjimą.

Tai buvo prięsz Velykas. 
Arkivyskupas kalėjo Pirma 
Velykų diena prisiartino prie 
kareivio, saugojanezio kalėji
mo vartus, gedulingais rūbais 
apsirengusi moteriszke ir klau
sė: Ar negalėtu ji pasiszneketi 
su kalinezin Arkivyskupu ?

Kareivis' griežtai atsake1: Ne
galima! Moteriszke nesiliove 
maldavusi. Galu gale prasze: 
Kadkareivis nors marguti Ar
kivyskupui malonėtu induoti? 
Kareivis sutiko tai padaryti.

Ta. valanda, kuomte mote
riszke nuo kareivio tolinosi, 
iszejo isz kalėjimo vartų suky
la! i u pulkininkas. Užklausė 
tada kareivio: Ka tai reiksztu 
kareivio su moteriszke kalbėji
masis ? Kareivis visa ka iszpa- 
sakojo. Pulkininkas paėmė 
marguti ir insidejes ji kiszene. 
nuėjo.

Ta paezia diena pulkininkas 
su keletu savo draugu buvo pas 
pažinstamus pietų. Linksmin
tasi puikiai. Pagalios pulki
ninkas papasakojo savo prieti
ki (kas jam atsitiko) su ana ja 
moteriszke ir, is’zemes isz ki- 
szenes marguti, parode ji tenai 
esantiems.

— lodomu, kas vidurje-gi 
butu?! Tarė vienas.-

Ai vore marguti, ir rado ienai 
Iszraszyta. laiszkele.

Vienas esaneziuju eme bal
siai ta laiszka skaityti:

“Jusu Ekscelencija- Gerbia- 
miausias’ Arkivyskupe! Nega
lėjau daeti prie Jusu Malony
bes kalėjimą. Tai pasinaudo
jau tuo margucziii, idant Jusu 
Malonybei nusiuntus keletą 
sziu žodžiu ir iszreiszkus kar- 
szta dėkingumą, kuriuo del Ju
su Malonybes dek u. Be Tavo 
pagelbės, Garbingasai Ganyto
jau, mano vaikeliai butu jau 
senei isz bado numirė! Už
gniaužęs juos Imtu skurdas per 
apgulima. Dabar jau jie yra 
sveiki ir maldauja. Jusu Malo
nybe palaiminimo. Kas diena 
apie antraja. valanda vesiu juos 
kalėjimo palange, o kuomet isz- 
vysi juos, teikis Garbingaisai 
Ganytojau, palaiminti jiems 
dar karta, duoti jiems gyvasti 
lyginai, kaip ir ju nelaiminga
jai motinai:”

Czia. visi pratruko juokais. 
Prasidėjo nemandingas juoka
vimai. Kažkas paklausė: Ar 
nėra, po laiszku pąsiraszyta?!

Vienas tuoj eme pa.rasza 
skaityti. Vargiai perskaitęs pa
varde: Klementina Arpentini.

Tai užgirdės, anasai pulki
ninkas paszoko ir suszuko;

— Nagi taimiano motina!
Isz'bego kuogreieziausiai isz 

kambario ir dingo.
Kas' su tuopulkiniuku atsiti

ko, nežinia.
Žinia tik, kad ta valanda, 

kuomet Jo Ekscelencija Vys
kupas Daiboy skiresi su sziuo 
pasauliu nuo revoliucijonioriu 
kulipku, koksai-tai žmogus, 
pulkininko munduru užsivil
kės, prasimusze per minia in 
mirsztanti vyskupą ir suszuko:

— Tuojau mirsztu. Laimiu-
■

Kencziate nuo gasu ir iszsiputimo isz 
priežasties užkietėjimo? Ar jus tu
rite jausma “pilnumo,” kuris gadina 
jusu apetitą? Tada jus turite pada
ryti, kaip daugelis tukstaneziu, kurie 
sėkmingai daro nuo 1887 metu—im
kite laiko iszbandyta, atsakanti sto- 
machic-tonic vaistą viduriams liuo- 
suoti.

Szis malonus iszbandytas vaistas
moksliszkai prirengtas paezios Gam
tos gydaneziu žolių, szaknu ir bota
nikos. Jis teikia greita pagelba nuo 
užkietėjimo ir jo skaudėjimo. Nusi
pirkite bonkute sziandien ir patys pa
tirsite geruma. (Pastaba: jei jus ne

galite gauti Triner’s 
savo artimoje krautu
vėj, atsiusk $1.50 su 
tos krautuves adresu 
mums: Joseph Triner 
Corp., 4053 W. Fill
more, Chicago, ir jums 
tuoj bus pasiusta di
dele 18 oz., bonka Tri- 
nerio apmokėtu pasz- 
tU><

kie man Szventasai vyre, lygi
nai kaip kitąsyk mano brolius 
palaiminai!

----- G ALA S-----

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk 
laukėm gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

Istorija apie Amžina Žydą, 
lo kelione po svietą ir liudymaa 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City

VELYKOS

Auszros žvaigžde užtekėjo, 
Dangus Linksmybe turėjo;

Žmones pilni yr’ linksmybes, 
Pekla bijos Jo szviesybes.

Nes kėlės stiprus Karalius,
Smerczio sugaiszino kelius,

Kojomis velnius sutrynė, 
Mus nuo nevalios apgynė.

Didžiu akmeniu n’atojo,
Lygiai teipgi sergėtojų,

Vis ta Jisai pergalėjo, 
Ir isz nevalios iszejo.

Smerti, verksmą ir liūdnybe,
Per savo Vieszpats galybe, 

Kurio szvencziausia kėlimą; 
Su Aniuolais apreiszkime.

Apeidami tas linksmybes,
Vieszpatie, Tavo gerybes, 

Meldžiame, duok mums per 
smerti, 

Kad Tavęs būtumėm verti.

Per prisikėlimą Tavo,
Duok mums isz malones savo, 

Tave garbinti su Tėvu 
Ir su Dvasia Szventa Dievu.



Žinios Vietines
Didžioj arba Szventa 

Sanvaite!
Verbų Nedele cziouais 

apylinkoje buvo szalta, bet gra
ži, skaisti. Merginos ir mote
rėlės turėjo progos pasirodyti 
nors su savo Velykinėmis skry
bėlaitėmis, jeigu buvo per szal
ta in bažnyczia su savo naujo
mis Velykinėmis suknelėmis. 
Kai kuriose vietose, ypatingai 
kalnuose buvo net ir biski szal- 
nos nakezia.

Utarninke Szvento Vik
toro. *

Gerai žinomas biznie
rius, ponas K. Truska, su savo 
žmona, isz Kingston, Pa., ana 
diena motoravo in miestą su 
reikalais, ir prie tos progos at
lankė “Saules” redakcija, at
naujinti savo prenumerta už 
laikraszti. Ponstva Truskai 
yra musu seni skaitytojai ir 
myli skaityt “Saule.” Ponstva 
Truskai taipgi atlankė ir pone 
Ona Baniszkievicziene, Girard
ville, Pa. Acziu už atsilankyma.

Seredoj Szv. Hermene- 
gildo, taipgi pasninkas.

Girdėt kad miesto val
dyba laika vela permainys nuo 
Balandžio (Apr.) 24-ta diena. 
Laikrodžiai bus pastumti grei- 
cziau viena valanda. Tasai lai
kas vadinamas kaipo “Day
light Saving Time” ir tesis iki 
Rugsėjo (Sept.) 25-tai dienai.

Ketverge, Didysis Ket- 
vergas.

Šjp Rusnaku Velykos pri
puola Nedelioj, Balandžio 
(Apr.) 24-ta. diena.

Visiems Musu Skaityto
jams, mes vėliname ir linkime 
kuo Linksmiausiu Szventu Ve
lykų!

Szvento Juozapo Para
pijos Velykos Didžiosios San- 
vaites Tvarka:

Ketverge — Pamaldos 8 va
landa ryte; Szv. Miszios' ir Pro
cesija.

Petnyczioje — Pamaldos 8 
valanda ryte; sveikinimas Kry
žiaus visa diena; Kristus Gra
be; Stacijos 7 valanda vakare.

Subatoje — Apeigos prasidės 
7 valanda ryte: Szventinimas 
ugnies, Velykų žvakes, Kriksz- 
to vandens; Szv. Miszios 8 va
landa; Iszpažintis 4 valanda, po 
pietų ir 6:30 valanda vakare; 6 
valanda vakare, bobineziuje 
bus szventinimas Vely kini a 
Valgiu.

Nedelioj, Velykų ryta—Pri
sikėlimas, Procesija ir Szv. Mi
szios 6 valanda ryte; kitos Szv. 
Miszios: 8, 9 ir 10 valanda; Nis- 
paru nebus.

Kuri. P. C. Czesna, 
Klebonas.

Kun. K. Rakauskas,
• . ’ Vikaras.

' Readingo kompanija pra- 
nesze, kad prekes ant anglių li
kos atpigintos nuo 25c. iki 50c 
ant tono.

Ona, pati Jurgio Yudino 
nuo 33 So. 10-tos Uly., numirė 
Petnyczioj, 6-ta valanda vaka
re, savo namuose, po ilgai ligai. 
Gimė Lietuvoje atvyko in Ma- 
hanoju būdama da jauna mer
gina. Paliko savo vyra Jurgi; 
sunu Bernarda ir dukterį Stase, 
pati George Ansbach, mieste, ir

’ S X V E B11 CTVl, n.

Duonkepiai Ir Streikuos gon'bute. Tyrinėjimas1 parodo (Poscavage) Ratkievicziene, 75i 
kad senelis paliko .$500,000. metu amžiaus, naszle Tamoszioį

--------  ----------—-— Ratkieviczio, nuo 376 N. Main I
Philadelphia, pa. Trys ulyczios, isz Union City, numU 

razbaininkai, žulikai, kurie su re Petnyczioj, Kovo 25-ta diena 
musze, suspardė ir apvogė Jean popiet, savo namuose, po ilgai i 
Kol b dvideszimts szesziu metu ligai. Velione gimė Lietuvoje,! 
amžiaus vyra, prisipažino ir'atvyko in cziouais 55 metai at
buvo nuteisti. Vienas isz ju prį- gal. Prigulėjo prie Szv. Marijos 
sikalbino Jean Kolb in saliuna. parapijos. Buvo iždininke T.

Szeszios didžiausios bie- 
kernes buvo užsidariusios, 
kai. duonkepiai biekieriai su- 
straikavo, ir kitos penkos ke
pyklos užsidarė parodyda
mos savo pritarimu ir užuo
jauta tiems kurie straikavo.

Szitie straikuojantieji dar
bininkai, kaip yra paprotys

du anukus. Taigi broli Bernar
da Saboni, Lietuvoje. Laidotu
ves invyks Utarninke su apie-į 
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je 9-ta valanda ryte, ii- palaidos • 
in parapijos kapines. Graborius i 
L. Traskauskas laidos.

Shenandoah, Pa. Antanas 
Marauskas, isz William Penu, 
^kaimelio, numirė'Petnyczioj po 
pietų Ashland ligonbute. Ve-i 
lionis-buvo angį i akasis, ir dir
bo Wm. Penu kasyklose, bet 
apie deszimts metu atgal nedir
bo kasyklose isz priežasties kad 
turėjo minieri’u dusuli. Gimęs 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
49 metai atgal. Jo pati Marijo
na mirė 1942 metuose. Prigulė-! 
jo prie Szv. Vincento parapijos 
Girardvilleje. Paliko dvi dūk-: 
terys: Betricija Cuff, isz Con
nerton ir Blanczia Grigiene isz 
Wm. Penu; keturis sūnūs: An
taną, Astoria, N. Y.; Juozapa, 
Alfreda ir Edvardą, visi DeC 
troit, Mieli., taipgi vienuolika 
anukus. Laidos Utarninke su 
apiegomis Szv. Vincento bažny- 
czioje, Girardvilleje. ir bus pa
laidotas in Szv. Jurgio parapi
jos kapines, Shenandoah, 9-ta 
valanda ryte. Graborius A. J. 
Vilinskas laidos.

Frackville, Pa. Apreiszki- 
mo P. M. Parapijos Didžiosios 
Sanvaites Pamaldų Tvarka; 
Didžiajame Ketverge: Iszpa-I 
žiotis: 7 iki 8 vai., is'z ryto; Szv. j 
Miszios 8 valanda. Didžioje 
Petnyczioje: Szv. Miszios 8 vai. 
ryte; Stacijos 7 vai., vakare. 
Didžioje Subatoje: Vandens 
Szventinimas 7 valanda ryte, 
Szv, Miszios 8 valanda; Iszpa-| 
žintis: 2 iki 5 vai., po pietų ir' 
7 iki 10 valanda vakare. Vely
kose: Procesija ir Szv. Miszios 
6 valanda ryte; Vaikams Szv.: 
Miszios 9 valanda, Szv. Misziosj 
11:30 valanda.

Kun. S. J. Norbutas.

Saint Clair, Pa. Szvento’ 
Kazimierio Parapijos Didžioji 
Sanvaite Pamaldų Tvarka: Di
džiajame Ketverge: Iszpažin- 
tis 7:30 valanda ryte; Szv. Mi
szios 8 valanda. Didžioje Pet
nyczioje: Szventos Mis’zios 
valanda ryte; Stacijos 7:30 va-^ 

marszavo ties savo kepykla 
su tais pagarsinimais kad jie 
straikuoja. Szitas darbas ne
buvo toks geras ar malonus, 
nes tomis dienomis buvo la
bai szalta ir szlapia, kaip ma
tyti isz szito paveikslo. Strai- 
kos pasibaigė.

□ □ □

landa vakare. Didžioje Sukato
je: Vandens Szventinimas 7 
valanda ryte; Szv. Miszios 8 va
landa; Iszpažintis: 4 iki 6 va
landa. po pietų ir 7 iki 9 valan
da vakare. Velykose: Procesija 
ir Szv. Miszios 6 valanda ryte; 
Szv. Miszios 9 valanda. *

Kun. P. P. Laumakis.

Port Carbon, Pa. Senas 
gyventojas, Antanas Skutczius, 
kuris sirgo ilga laika, numirė 
Kovo 9-ta diena, savo namuose. 
Velions gimęs Lietuvoje, isz 
Mariam]loles' Apskr., Szilavoto 
parapijos ir Ingavangio Kaimo. 
Atvyko in Amerika, daugelis 
metu atgal. Prigulėjo prie Szv. 
Kazimiero parapijos St. Clair, 
Pa. Paliko dideliame nuliūdi
me savo žmona, J ieva (Kisie
liūte); sunu Jurgi ir dukterį 
Helena, viena anuka, taipgi ke
lis brolius ir seserys Lietuvoje. 
Laidotuves invyko Kovo 12-ta 
diena, su trejom auksztom isz- 
kilmingoms Misziomis, iSzv. 
Kazimiero bažnyczioje, Saint 
Clair. Szv. Miszios atnasziavo: 
Kun. K. Keidoszius isz Balti-j 
more, Aid., Kun. A. Bielskis' ir Į 
Kun. P. P. Laumakis. Kūnas Ii-' 
kos palaidotas in parapijos ka
pines. Amžina. Atilsi!

Girardville, Pa. Szvento 
Vincento Parapijos Didžioji 
Sanvaite Pamaldų Tvarka: Pa- 
nedelyje, Utarninke ir Seredo- 
je, Szv. Miszios 6:30, 7:00 ir 
7:30 valanda ryte. Ketverge 
Szv. Miszios ir Procesija 7:30 
valanda ryte. Graudus Verks- I 
mai 7-ta valanda vakare. Pet
nyczioje Pamaldos 7:30 vai.,' 
Szv. Valanda 2 iki 3 valanda po 
pietų. Subatoje Pamaldos pra
sidės 7 valanda, Kompletai su' 
Pamokslu 7 valanda vakare. 
Iszpažintis: 3 iki 6 vai., ir 7 iki 
pabaigta. Velykų ryta: Resu- 
rekcija. 6 valanda ryte. Szv. Mi
szios 8 vai., Jaunimui 9 vai., Su
ma. 10 valanda. Skaitytos Szv. 
Miszios 11 ir 11:30 vai.

Kun. Mykolais E. Daumantas, 
klebonas.

Kun. Jeronimas J. Bagdonas. 
Kun. J. Birikus. 

«

Union City, N. J. — Joseph 
Bowling, 75 metu senumo, nu
mirė nuo bado, Weehawken li

Teisėjas Vincent A. Carroll pa
skelbdamas jiems ju bausmes 
sake kad tik gaila kad jis nega
li juos iki 'gyvos galvos in kalė
jimą patupdinti, nes jie yra ne
geri ir pavojingi ir niekam ne
verti nevidonai. Jeigu jie prisi
pažino, tai tada teismas Imtu 
galėjos juos ant ilgiau in kalė
jimą nuteisti. Georgo Lamb, 24 
metu amžiaus, buvo nuteistas 
nuo penkių iki deszimts metu 
in kalėjimu. Jo du draugai: 
Harry J. Morrow, dvideszimts 
vieno meto amžiaus ir George 
J. Schoenbachler, dvideszimts 
trijų metu amžiaus buvo pa-i 
siunsti in White Hill pataisų 
namus.

Naugatuck, Conn. Sena 
gyventoja, ponia Marijona.

Sugautas Žulikas

Retai kada laikrasztinin- 
kams pasitaiko szitoki pa
veikslą nutraukti, nes pa
prastai jie vėliau pribuna už 
policijantus, ar policijantai 
jiems nepavelina paveikslus 
nutraukti kol visas policij au
tu darbas būva užbaigtas.

Czia, vienas New York 
miesto policij antas stovi 
virsz parpuolusio žuliko. Po
licij antas deszineje rankoje 
laiko savo atprovinta revol
veri ir sergsti ta razbainin- 
ka; kairėje rankoje jis laiko 

ISABELLE SHUCAVAGE, Savininke.

639 E. Centre Str., Mahanoy City

“Linksmu Szv. Velykų Szvencziu”

Isabelle9s Kv'esz?oras
----------- _________

GRAŽIAUSIOS GĖLĖS, KVIETKOS DEL 
VESTUVĖMS, SUKAKTUVĖMS, LIGONBU- 

CZIAMS, LAIDOTUVĖMS IR DEL 
PAPUOSZIMAMS. GERIAUSIAS 

PASIRINKIMAS KVIETKU
________________ _________________________ •

Patalefonuokite arba ypatiszkai ateikite in musu 
Kvietku Sztora. Turime visokiu Kvietku 

pasodinti in puodus.

Ratkievich Kompanijos ir buvo 
nare Lietuviu’Dukterų Draugi
jos. Kūnas buvo paszarvotas 
Graboriaus Buckmiller koply- 
czioje. Velione paliko didelia
me nubudime dukterį Gydyto
ja Dr. Marijona Ratkiewich isz 
Norwood, Pa., ir sunu Tamo- 
sziu, Naugatuck, Conn., seseri 
Margareta Gritoniene isz Wa
terbury, Conn., ir broli Vincą 
Poskieviczia isz Naugatuck ir 
szeszis anūkus. Laidotuves in- 
vyko Panedclyje, Kovo 28-ta 
diena, su Szv. Misziomis Szv. 
Mari jos' Lažu yczi oje ir palaido
ta n Szv. Jokūbo kapines. A. a. 
Marijona buvo “Saules” skai
tytoja per daugelis metu. “Die
ve duok jai dangaus karalys
te.”

revolveri kuri jis atėmė isz 
to žuliko ant St. Clair viesz- 
buezio, hotelio stogo.

Policijantas Walter Houli
han sako, kad szeszi vagiai, 
razbaininkai rengiesi apvog
ti namus szalia to vieszbuezio 
ir ketino nuo vieszbuezio sto
go inlysti in tuos namus, ka
da jis juos užtiko. Isz viso 
buvo szeszi vagiai.

Szitas, sugautas, policija 
sako yra William P. Cleary,
isz Miami Beach, Florida.

□ □ □

16 BILIJONU
DOLERIU VAISKO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ra laimėjęs tik su penkios de
szimts povandeniniu laivu, sub- 
marinu. O Rusija dabar turi
pustreczio szimto tokiu subma- Draiveriai nudžiugo nes jie 
rinu. Amerikos Laivynas da- mislino kad dabar ta unija 
bar statosi daugiau kariszku jiems padės tas straikas vesti 
laivu ir povandeniniu laivu. ir laimėti, ir kad jiems bus su-

Lakunu Karo Sztabo virsz-j 
įninkąs, Generolas Hoyt S. 
Vandenberg sako: “Kaip daly
kai dabar stovi, tai mums verk- 
tinai reikia septynis deszimts 
skyrių ar kompanijų kariszku 
eroplanu. Lakunu Sztabo Sek
retorius, W. Stuart Symington! 
sako, kad jis nesitiki kad kuris 
kitas krasztas galės ta sprog- 
stanezia “Atom” bomba paga
minti dar per kelis metus, bet 
mes tikrai nežinome ir negali
me žinoti, už tai turime būti 
apsiginklavę ir prisirengė. Mes 
turime turėti gana kariszku 
eroplanu ne tik apsiginti, bet 
ir atsimuszti ir atkerszinti.”

Visi karininkai sako ir sutin
ka, kad szie metai ir ateinan
tieji metai bus visam svietui 
baisiai reikszmingi ir pavojin
gi!

PASZOVE
PACZTORIU

TOKYO, JAPONIJA. —
Du razbaininkai, vienas ne- 
szidamas Amerikos Kapitono 
drabužius, insilauže in Pirmos 
Raitininku Divizijos paczta, 
netoli nuo Tokyo miesto, pa- 
szove pacztoriu ir pasivogė 
apie septynis szimtus doleriu. 
Karo sztabas pranesza kad. 
pasztorius, Saržentas Jerome 
W. Liptak, isz Allport, Pa., bu
vo nuvežtas in ligonine, nes ta 
kulka pataikė jam in koja,

APVOGĖ UŽEIGOS
SAVININKA

LANSDOWNE, PA. — Knut 
E. Anderson, keturios deszimts 
penkių metu amžiaus užeigos 
savininkas buvo priverstas in- 
lipti in savo automobiliu ir su 
vienu žuliku, ražbaininku isz- 
važiuoti isz miesto. Vagis turė
jo ilga peili. Kai Knut Ander
son iszvažiavo isz miesto, va-i 
gis privertė ji sustoti szalia 
vieszkelio ir nuo jo pavogė,

Vyszniu Pyragas

Betty Latimer, asztuonio- 
likos metu studente in Fre
donia, N. Y., laimėjo garbe 
kaipo geriausia virėja ar ke
pėja savo mokykloje. Visos 
studentes kepe pyragus pa
žiūrėti ar parodyti kuri mo
ka ir gali geriausi iszkepti.

Betty Latimer buvo isz- 
rinkta, ar gal teisingiau pa- 

v sakius jos pyragas buvo Už

szimta ir dvideszimts penkis! 
dolerius,

•------------------------------.----->

TAXI DRAIVERIAI
PYKSTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
negu keturiolika milijonu dole
riu savo ižde.

teikta pagelba ir paszelpa per 
straikas ir kad jiems bus nors 
kiek primokama kai jie per 
straikas marszuos ir kitus su
stabdys kad jie nedirbtu.

Kai jiems buvo pasakyta, 
kad jie nei vieno skatiko ne
gaus isz tos bagotos mainieriu 
unijos, kad ta unija net nei savo 
mainieriams nieko neduoda per 
straikas, tai draiveriai nustebo 
ir paskui supyko ir daug ta pa- 
czia diena gryžo atgal in savo 
darbus, visai nepaisindami nei 
Lewiso nei unijos.

Straikos užsibaigė, draive
riai pralaimėjo tas straikas ir 
jie dabar visi pikti ant John 
Lewiso, kuris jiems tiek daug 
prižadėjo ir nieko nedave!

O Lewisas ir kiti tos unijos 
vadaį dabar prakeikia New 
York miesto burmistrą ir kitus 
valdininkus kaltina, kad jie 
unija ir darbininkus iszdave ir 
pardavė! /

TEIRAUJASI
APIE KARDINOLA

(Tasa Nuo 1 Puslapio).

negali in Amerikos ar Anglijos 
vidaus reikalus kisztis, taip ir 
Amerika neturi biznio kisztis 
in kitu tautu reikalus.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganyto.jans Jezuso 
Kristnso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga- 
nytojaus Jeruzolime. 10c.

Saule Publishing Co.,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokioms 
:: Reikalams ::

S3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

rinktas kaipo gardžiausias ir 
gražiausias.

Ji iszkepe pyraga isz vysz
niu ir pati nuveže in Wash- 
ingtona Prezidentui Truma- 
nui. Czia, Prezidento Sekre
torius, Matthew J. Connelly, 
Prezidento vardu, priima ta 
pyraga ir gražiai padekavoja 
panelei Betty Latimer.


