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50 Belgu Sužeista
Isz Amerikos Darbo Vadai Pas Trumana

MEILE, PAVYDAS, 
MIRTIS

Vienas Negyvas, An
tras Kalėjime, Mergina

Aszarose

LOS ANGELES. CALIF. - 
Insimylejusiu viens kitam ne
pasitikėjimas viena nužudė, ki
ta in kalėjimą patupdė, o tre- 
czia aszarose paskandino.

Policij antai rado Frederick 
Stratton ant ulyczios, prie 
kliubo, saliuno duriu, perdur-
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ŽMONA UŽSIGINA

ATSP=SU 80 Žmones Žuvo
WASHINGTON, D. C. —

Daug žmcniu, ypatingai buvu
siu kareiviu, veteranu dabar 
perkasi sau namus ir už juo 
kasiai brangiai moka.

Kai kurie pirkikai turi ky- 
sziais damoketi nuo dvieju

r opi ano NelaimeA

f

’•į

Cardiffs
l£ Wales

szimtu iki pusantro tukstan-

žU NIszdavyke Judith Coplan Nutes-

Yra Intariama Už

CIO Unijos Prezidentas, 
Phillip Murray, (po kairei) 
ir Amerikos Darbininku Fe
deracijos Unijos Prezidentas 
William Green buvo atvažia
vę in Vaszingtona pasitarti 
su Amerikos Prezidentu 
Trumanu.

Abiem vadam labai rupi 
tas Taft-Hartley instatymas.

ta instatyma pavartuoti ir 
priversti mainierius gryszti 
in savo darbus.

Czia nebuvo tiek kad Tru- 
manas užjautė ar užtaria 
mainierius ar ju unija, bet 
kad jis nenorėjo nei vieno 
žmogaus užpykinti priesz 
ateinanczius rinkimus.

Lewisas susitaikė su ang-

Valdžia dabar jau ima tar
dyti ir sekti tokius sukczius, 
biznierius, kurie taip pasipini- 
gucja.

Pennsylvanijos Veteranu 
Draugystes atstovai sako, kad 
vien tik Pennsylvanijoje buvu
sieji kareiviai, veteranai yra 
sumokėję daugiau negu penkis 
szimtus tukstancziu doleriu to
kiais kysziais. Szita Veteranu 
Draugyste jau dabar yra pri
vertus tokius sukczius sugra- 

' žinti veteranams $175,000 New

ta Ant 15 Metu In Kalėjimą, So
vietas Gubitch Bus Isztremtas; 
Molotovas Per Rinkimus Rusijo
je Pasakė Kad Kitas Karas Ga
lutinai Panai kina Kapitalistus

Neisztikimybe
Savo Vyrui

CAMDEN, N. J. — Ponia 
Jean Browning užsigina Cam- 
deno teisme kad ji du kartu da
vė “raida” Princeton Univer
siteto studentams, ir kad ji su 
jais nuvažiavo prie Carnegie 
ežero, netoli Princeton.

Ji sako kad gal jos automo
bilius tenai ir buvo sustojęs, 
bet ji kelis kartus kitiems savo 
automobiliu buvo pažiczinus.

Ji pirmiau gyveno su savo 
vyru Frank, ant Dorann Avė.,

Jiedu Prezidento Trumano 
paklausė ar jis iszdrys pa
vartuoti ta Taft-Hartley in- 
statymą priesz Lewisa ir 
mainieriu unija. Jiedu Pre
zidentui Trumanui patarė 
kad isz to in^tatymo ar jo 
pavartuojima nieko gero ne- 
iszeis.

Gal Trumanas jųdviejų ir 
paklausė, nes jis to instaty- 
mo nepavartucjo priesz Le
wisa ir priesz ’ mainierius, 
nors beveik visi jam patarė

liu kompanijos atstovais, 
kai Trumanas jau isz Kon
greso pareikalavo ingalioji- 
mo užimti visas mainas ir 
priversti mainierius gryszti 
in savo darbus.

Nei mainieriu unija su Le- 
wisu, nei anglių kompanijos 
atstovai nencrejo kad val
džia insikisztu, ir už tai jie 
susitaikė vėlai ta vakara ka
da Trumanas buvo pareika
lavęs to ingaliojimo.

Jersey, Pennsylvania, Dela
ware ir New York valstijose.

Visiems, kurie dabar rengia
si pirktis namus, yra pataria
ma nei cento daugiau nemokė
ti kaip nustatyta, ir vis mokėti 
ar per banka, ar su czekiu, kad 
vėliau butu galima priparody- 
ti kiek buvo užmokėta, ir nei 
cento niekados neduoti grynais 
pinigais.

POPIEŽIUS PIJUS XII

EXTRA!
Princeton miestelyje. Jos vy
ras dabar reikalauja “divor- 
so,” persiskyrimo, sakydamas 
kad ji nėra jam isztikima. Jis 
teipgi reikalauja kad jųdviejų 
dukrele, penkių metu amžiaus 
Jean butu jo globai pavesta.

Jos vyras teisme ja intaria 
kad ji buvo susidėjus su jau
nais vyrukais New York, Tren
ton, Lawrenceville ir Philadel- 
phijos miestuose, su kuriais ji 
praleisdavo naktis kaip j u 
žmona.

Advokatas jo paklausė ar ji 
mislina kad jos vyras tiki kad 
ji buvo taip begediszkai pasi
elgus. Ji atsake kad jos vyras 
ja buvo kelis sykius už tokius 
prasižengimus intarinejes.

Paskui advokatas paklausė 
jos ar teisybe kad ji savo uosz- 
vei buvo kelis sykius pasakius 
kad ji savo vyrui apie tuos vy
rukus niekados nieko nesake, 
kad jis ja neintartu. Ji in ta 
klausima atsake kad gal taip 
ir buvo, bet ji dabar neatsime
na.

Ji teisinasi ir sako kad ji 
daug sykiu buvo praszius savo 
vyra kad jis su ja eitu ant vi-j 
šokiu mitingu ir pasilinksmini
mu, bet kad jis visados atsisa- ■ 
kydavo ir kad ji tada būdavo 
priversta viena sau eiti. Už ka 
jis ja vis intardavo.

CARDIFF, WALES.—Dide
lis pasažierinis eroplanas kuris 
skrido isz Dublin, Irlandija in 
Cardiff, Wales, smarkiai nu
krito ir sudužę arti Sigginstone 
kaimelio. 80 žmones žuvo, o 3 
likos iszgelbeti. Valdžia tyri
nėja nelaime.

ISZDAVIKE
NUTEISTA

NEW YORK, N. Y. — Ju- 
dith Coplon, žydelkaite, kuri

Taikos Ir Ramybes
Viltis

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Kelios dienos atgal visa Kata
liku Bažnyczia apvaikszcziojo

BRUSSELS, BELGIJA. — Penkios de- 
szimts žmonių buvo sužeista per susikir
timus priesz Rinkimus Antwerp mieste, i 
~ Rinkimai yra laikomi, kad “žmones ga

lėtu savo balsais pareikszti ar jie nori, į 
kad ju Karalius Leopoldas III., sugrysztu.’

Valdžia paszauke penkis szimtus polici- 
jantu palaikyti tvarka.

Karalius Leopoldas III., sako, kad jeigu 
jis negaus daugiau negu puse visu balsu, 
jis apleis Savo sostą, ir užleis savo vieta 
savo sūnui, devyniolikos metu amžiaus 
Karalaicziui Baudouin.

Rinkimai tik parodys ka žmones nori,

DAKTARAS
ISZTEISINTAS

Nužudė Serganczia
Moteriszke

MANCHESTER, N. H. — 
Daktaras Hermann N. Sander 
buvo teismo iszteisintas. Jis 
buvo intartas už nužudinima 
vienos vėžio liga serganczios 
moteriszkes. Jis pats buvo pri
sipažinęs kad jis tai moterei in 
gyslas inleido oro. Bet paskui 
teisme jis gynė ir teige kad ta 
moteriszke jau buvo mirus kai 
jis ta orą inleido in jos gyslas.

Szitas teismas tesiesi per ke
turiolika dienu.

Tos mirusios moteriszkes vy
ras Reginald Borroto sako kad 
jis džiaugiasi kad Daktaras 
Sander buvo iszteisintas. Nors 
teismas iszteisino Daktara 
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buvo slaptos policijos suimta Popiežiaus, Szvento Tėvo Pi- 
ir paskui suarsztuota ir intar- jaus Dvyliktojo septynios dė
ta yra dabar nuteista ant pen
kiolikos metu in kalėjimą. Ji, 
dirbdama valdžios ofisuose isz- 
dave daug slaptu rasztu Kuš
kiui Gubitchevui, kuris ir buvo 
panasziai nuteistas.

bet vien tik Taryba yra ingaliota parsi-Į 
kviesti Karalių atgal. ;

Kai Belgai pasidavė Vokiecziams Gegu
žio (May) dvideszimts asztunta diena, 1940 
metais, Karalius Leopoldas III., nesutiko

Kai teismas nuteisė ta Rus-j kia ln Vatikana, dalyvauti bėgt j jsz S3V0 kraSZtO U' palaikyti SSVO 
A X -M MM <1 Iv nt 1 lxr» vm * -n ir a i tl

Jis pasiliko ir vėliau
Dean Achescn tuoj aus kams invykis, kuriuomi domis YokiCCZiu b’.lVO iSZVCŽtaS iii Vokietija. j

szimts ketvirta meta.
Ir mes, su visais kitais laik- 

raszcziais linkime jam viso ge
ro ir Dievo palaimos.

Ežiais metais Katalikai ke
leiviai važiuoja, plaukia ir le-

ki ant penkiolikos metu in ka- SKVęntuju Metu apeigose. Tai “ 
Įėjima, tai Amerikos Sekreto- nepaprastas viso svieto Katali- V31uZ12 tlCHltyjC. 
rius, 7 
pranesze kad tas pasmerkimas įr nekataliku spauda, 
bus panaikintas ir kad tas Rus- 
kis bus isz Amerikos iszvary- 
tas.

Amerikos Sekretorius aisz- 
kinasi kad Amerikos Taryba 
taip nutarė padaryti, kad Ko
munistai negalėtu rasti prie
žasties mums atkerszinti ir su
imti dar daugiau Amerikiecziu 
ir juos nuteisti. Jis sako kad už

0 tuo laiku Belgijos valdžia be savo
Tai visiems dvasinis pokiiis. {(arajįa[ls apsigyveno Londone, Anglijoje. 
Visi, kurie važiuoja in Vatk

Po karo Karalius gyveno ir dabar gy
vena Szveiearyjoje.

Daug Belgu pyksta ant jo, sakydami, 
Jie sa

ko, kad jis per greitai pasidavė Vokie- 
Jiems teipgi nepatinka, kad jis

Tai proga pasiszventimo.

kana, pas Szv. Tęva sziais me
tais, važiuoja tenai apvaiksz-
Cžicti trejopas sukaktuves.

Popiežiaus penkios deszimts
metu kunigystes.

Popiežiaus dvideszimts metu kud jis juos apleido karo metu, 
tai dabar tas sznipas Gubitche- ':aip Kardinola.
vas bus paleistas ir sugražin
tas in Rusija.

Mes ant sžito klausimo ir pa- 
aiszkinimo negalime su Ameri
kos Sekretoriumi pesztis. Gal 
taip ir butu, gal Rusija mums 
atkerszintu, ir suimtu daugiau talas.
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S.

Popiežiaus deszimts metu 
kaip Popiežių, visos Kataliku 
Bažnyczios Ganytoju.

Popiežius yra Dievo atsto
vas visai Kataliku Bažnycziai.

popiežius yra taikos apasz įįenijo kai buvo Vokiecziu nelaisveje. Jo pirma 
(Tasa. Ant r puslapio) žmona žuvo automobiliaus nelaimėje 1935m.

cziams.
apsiženijo su prasezioke, kuri nepareina
isz karaliszkos gimines. Jis su ia apsi-

RINKIMAI
RUSIJOJE

Tik Viena Stalino 
Partija

ISZ RUSIJOS. — Rusijos 
žmones jau buvo in Rinkimus, 
kur jiems yra valia balsuoti už 
tik viena kandidata, ir jie ne» 
galėjo pasirinkti.

Paprastai, per Rinkimus 
pats Stalinas ketino prakalbė
ti, bet szimet Stalinas nekalbė
jo. Kiti kandidatai pasakė pra
kalbas ir visu j u prakalbos bu
vo vienodos: jie savo žmonėms 
sake, kad szitie Rinkimai Ru
sijoje yra labai svarbus, nes 
nuo j u priklau sys viso svieto 
taika.

Molotovas per savo prakal
bas yra pasakęs kad kitas ka
ras galutinai panaikins kapita- 
lizma ir kapitalistinius krasz- 
tus. Jis sake tik durniai szian- 
dien tiki kad Amerika gali 
Ruskius iszgazdinti su savo ta 
sprogstanezia, “Hydrogen” 
bomba.

Lazar Kaganovitch visiems 
prižadėjo kad naujas Rusijos 
rublis, '(kuris yra vertas apie 
dvideszimts penkis centus) 
yra pastovesnis ir vertingernis 
už Amerikos doleri. Jis salto, 
kad už tai visi Rusai turi da
bar labai rūpintis kad Rusijos 
armijos butu galingiausios kad 
Kapitalistai savo nosies neiii- 
kisztu in Prūsijos rojų.

Pats Stalinas buvo kandida
tas per szitus Rinkimus, ir kaip 
visi kiti kandidatai, jis neture- 
rejo konkurento kurie stotu in 
Rinkimus priesz ji.

Szeszi szimtai septynios de- 
szimts vienas narys gal bus 
iszrinkti, ar tikriau sakant,
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Kas Girdėt
Bing Crosby draugas, Bob 

Hope, kuris teipgi yra jiiokda- 
ris per radija, sako kad jis ren
giasi nuvažiuoti in Vaszingto- 
na pamatyti tuos ponus, ku
riems jis dirba, nes jie visa jo 
alga per taksas atima.

Szitie juokdariai Laikomis 
sako kas yra szventa teisybe. 
Isz bagocziu per daug atima 
valdžia per visokias taksas. 
Gal paprastas darbo žmogelis 
pasakys kad gerai tokiems ba- 
gocziams dabar tiek atima, nes 
jie ir taip per daug turi. Bet to
kia tvarka atsiliepia ir ant to 
paprasto darbo žmogelio, nes 
kai valdžia tiek ima ir taip lu
pa isz bagocziu, tie bagocziai 
savo pinigus nededa in bizni, 
nes jie nenori daugiau uždirbti. 
O kai bagocziai savo pinigus 
nededa in bizni, tai darbo žmo
geliui negali būti darbo. Musu 
kraszto visa, biznio ir pramones 
tvarka yra pamatuota ant pini
gu, ant bagocziu, ant milijonie
rių, ant didelio biznio. Fabri
kai užsidarytu, jeigu bagocziai 
savo pinigais nepastatytu tu 
fabriku, mainos nei vieno tono 
augliu neiszkastu jeigu kom
panijos nebūtu sutvertos isz 
Amerikos bagocziu'. Bet kai ba
gocziai nenori daugiau pinigu 
užsidirbti, tai tada darbo žmo
gelis neturi darbo.

SAULE” MAHANOY CITY, PA.
metu.

Teismo byla sako kad sekan
tieji valdybos nariai iszeikvojo 
ar pasisavino Sanjungos pini
gus: Sekretorius, Vincas T. 
Kvietkus $16,640.50; Pirminiu-j 
kas, Leonardas Szimutis $870.-1 
00; Prižiūrėtojas, Petras Kara-Į 
szauskas $643.00; Iždininkas! 
Vaiczaitis $348.00; Kunigas į dūrio” to Aukso Vidaus” 
Jonas Baltuseviczius $200.00;1 tarpe tu a s z i g a 1 i u: Vie- 
Juozas Jonukas $100.00; Jur-Jia krasztutine klaida yra, kad 
gis Venclovas, Vice-Pirminin-i-Kapitalizmas turi visiszka tei
kus $50.00; Matas Zujus, Garso’se ant nuosavybes ir visa jos j 
redaktorius $50.00. |p‘elna; kita, krasztutine klaida

Ponas Kvietkus yra dar to-Į yra Komunizmas, kuris sako! 
jog Kapitalizmas visiszkai ne- ! 
turi jokios teises ant nuosayy-' 
biu ar ant pelno, nes visos jei-; 
sės priklauso darbininkams, I 
kaip nuosavybių, taip ir pelno ; 
nuo darbo.

Szitu dvieju pareikalavimai 
yra ir teisingai, ir klaidingi. 
Bažnyczia. mokina, kad nei Ka
pitalizmas, nei Darbininkas ne
turi visiszka teise in visa pel
ną, bet jie turi pasidalinti, nes 
jie prisidėjo prie to pelno sukū
rimo; vieni, su darbu ir prakai
tu, kiti su pinigais.

Paimkime ir kita pavyzdi: 
Kai kuriems Kapitalistams, 
darbininko užmokestis yra tei
singai, jeigu darbininkas su
tinka, ta alga priimti, nežiūrint 
ir nepaisant ar tos algos užteks 
pragyvenimui ar ne. O kai ku- 
ritms darbininku vadams, mo
kestis yra teisinga, jeigu Kapi
talistas sutinka, ja mokėti, ne
žiūrint ar jo pramone ar biznis 
gali tai pakelti, ar jis iszgali 
tiek mokėti, ar ne. Tarpu szi
tu dvieju krašztutiniu pareika
lavimu yra. Bažnyczios moks
las ir nusistatymas, kad mokes
tis yra teisinga, kada ji yra nu
statyta su atžvilgiu in “pramo
nes, biznio padėti, darbininko 
ir jo szeimynos reigalus” ir 
“gerove visu žmonių.” Szi- 
taip mokina Bažnyczia isz savo 
Pop i e žiu a pi ink ra szcz i u.

Szitoks mokslas, nusistatv- 
,mas nepatiks, tiems kurie nori 
laikytis senos tvarkos, nei 
tiems kurie reikalauja kad vis
kas butu permainyta; nepatiks 
tiems kurie nori Kapitalizma 

. pasmerkti, ir tiems kurie nori 
pasmerkti darbininką ir darba 

Į kaipo neatsakominga; darbi-, 
ninkams nepatiks, nes jie sa
kys kad tokis nusistatymas yra 
priesz darbo žmogų; ji nepa
trauks nei tu, kurie neapken- 
czia bankieriu, ir tu, kurie ne- 
apkenezia darbininku vadu. 
Bet mes esami tikri, kad ji pa
trauks tuos paežius žmones, 
kuriuos Musu Vieszpaliefc Gi
mimas patraukė: “Žmones ge- 
ros valios.”

Kitaip sakant, musu dvasia, 
kuri ta. tiesa priims bus Dvasia 
Teisaus ir Gailestingojo, Kuris 
gimė musu žemes tvarkoje, de
vyniolika szimtu metu atgal. 
Jo Evangelija nepavelina nei 
vienam, nei kitam prasiszokti, 
neduoda vienam darbininku 
isznaudoti ir kitam nepavelina 
Kapitalistus žiauriai apiplesz- 
ti. Velei, Jis mokina mus kaip 
būti kapitalistais, bet neisz- 
naudoto'jais; kaip būti darbi
ninkais, bet ne Komunistais.

Jis mums tai parode savo gi
mimu; Jo insikunyjimas buvo 
sujungtas su turtinguoju ir be
tų rezi u viename asmenyje.

Mes klaida darome kai mes 
sakome, kad Kristus buvo vien 
tik beturtis. Jis nebuvo tiktai 
darbininkas, proletaras. Jis 
buvo turtingasis, Kuris tapo 
beturcziu. Szventas Povilas 
taip raszo: “Nes jus žinote Mu- į 
su Vieszpaties malone, kad bū
damas turtingas, Jis tapo be-

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAŽNYCZIA
Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

Iszverte Petras Aiksznoras - Kun. J. A. K., Premijuotas Vertimas

(Tasa)
Sztai pavyzdys, t o “Kelio Vi- 

Kunigas! dūrio” to 
$200.00; i tarpe t n ;

liau intartas: Jis pasiskyrė sau 
$275.00 ant menesio, nors Sei
mo buvo nustatyta alga $250. 
Kai valdyba sau pakele algas, 
visi nariai savotiszkai nutarė 
kad tos pakeltos algos turi imti 
damoketos už praėjusius ju ta-; 
rnybos menesius. Jis nesutiko ■ 
parodyti savo sanskaitu kny-į 
gas kai buvo isz jo pareikalau
ta per seimą Bostone.

Ponas Kvietkus teisinasi, 
sakydamas kad jis užmokėjo 
$16,175.00 vienam sanskaity ži
novui, kuris jam patarnavo. 
Bet dabar dažinota kad tas 
sanskaitu žinovas, Bay Bartl- 
ing dirbo tik kelis menesius. 
Nejaugi jo patarnavimas buvo 
tokis brangus. Jis savo šali
škai toje buvo paraszes kad pa
taisai ir remontavimas ofisu 
buk kasztaves $8,177.81, o tik
rumoje visa tai kasztave $6,- 
674.91.

Ponas Kvietkus toliau buvo 
pasiaiszkinės kad jis praleido 
$3,600.00 del visokiu pavaiszi- 
nimu direktoriams ir kitiems 
ponams, o tikrumoje tik keli 
szimteliai buvo taip praleisti.

Jis toliau inteike iszlaidu 
raszta kad jam kasztavo 
$1,750.00 del darbininku kurie 
atliko visokius per kelis mene
sius užsilikusius' darbus. Bet 
jeigu Ponas Kvietkus nebūtu 

■ stengęsis palaikyti du darbu, 
‘ jis 'butu galejes visa ta darba 

atlikti, ir nebūtu buvę užsiliku
sio darbo. Kad Ponas Kviet
kus savo darbo neatliko, tai 
Sanjunga. turėjo $1,750.00 už
mokėti kitiems kurie ta darba 
už ji atliko.

Jis dar toliau yra kaltinamas 
kad jis neiszdave atskaitos nuo

turezin del jusiu kad per Jo ne-1 
turtą jus butuftiete turtin
gais.” Dieviszkoje asmenybė
je Jis buvo be galo turtingas, 
nes Jis buvo Dievas, dangaus ir 
žemes Vieszpats. Vis del to, 
nežiūrint viso to turtingumo, 
Jis tapo beturcziu, ne tik pini
giniu atžvilgiu, bet ypatingai 
neturtingas, už tai, kad Jis ta
po žmogumi. Tai yra žemiau
sios ruszies neturtas, nes žmo
gus yra apribotas.................

Kristaus gyvenime ir Jo 
mokslo szviesoje, Komunistu 
mokslas yra. sumiszimas ir 
klaidingumas, nes jie mokina 
kad turtingieji buvo sutverti 
beturezius isznaudoti,( ir kad 
darbininkas, buvo sutvertas 
Kapitalistus sutrinti. O Kris
tus atėjo parodyti kaip jie gali 
gyventi taikoje Jo asmenybes 
vienume.

Jis, Kuris gimė prakarteleje, 
butu galejes gimti karaliaus 
kambaruose, prie Tibros upes. 
B o mos 1 e gi j on a i butu Ji saugo
je, vietoje keliu jaueziu ir 
asilu.

Sztai kas daro Ji Augsz- 
cziausiu Taikintoju kapitalo ir 
darbo. Niekas nesitikėjo, kad 
Jis, Kuris sutvėrė Ciesoriaus 
auksa jo sostui, gimtu ant. 
sziaudines loveles. Jis Kuris 
saule sutvėrė, butu szildomas 
gyvuliu kvapu, 
svietą,
svieto sau vietos.

! Ir pinu Kristaus kūdikiai VartOJimaS KiaillieilOS 
gimdavo tvartuose, bet nieką-j
dos t varte nogime KaraliausI Tauku

! sunus ar tas kuris butu galejes | 
j sau vieta pasirinkti.

Vien tik szi tas pasirinkimas 
daro inspudi ant visos žmoni
jos. Visai nedyvai, todėl, kad 
pasaulis iižsikrielo Jo dvasia; 
kad pirmieji pas Ji ateiti buvo 
Kapitalo ir Darbo atstovai: 
turtingi karaliai ir betureziai

' piemenys.

kite draugu isz beturcziu tar
po; duokite, ir jus gausite;

gsmus, kad prisipiltumėte savo i 
tuszczias brangenybių dėžes. 
dvasiszkomis. Tai yra jusu! 
vienintele viltis. .Jus galite su
silaukti maloniu isz beturcziui 
ranku, ir iii tuos

idant u žsi pelu y t iin ietį 
gaus duotas malones.”

Kaip Tas Kūdikėlis pasiszau- 
ke Karalius ir piemenis prie 
Saves ir privertė turtingąjį ir 
beturti klauptis sykiu prie Sa
vo lopszelio, lygiai ir Bažny
czia, kuria Tas Kūdikėlis in- 
steige, szaukia Kapitalu ir 
Darba, prie Szventos Komuni
jos Stalo, kad juos suvienytu, 
nes jie valgo ta paežiu Duona.

Visai ne dyvai kad tie kurie 
ugdo neapykanta, yra tie, ku
rie prieszinasi Betliejaus Kudi-

Darbininko Skundas
Ne linksmybes man žadėtos, 
Ne man skirtas svietas szitas. 
Man vargai tik ir liudesis, 
Man kankyne, man lukesis.

• j Viską turcziai sau tik skiria, 
Viską jie apglėbė turi;C Z1.11S j J i o ’
Ar tu alkanas, ar nuogas, — 

ICZlU, 7 0 7

Jie ant to visai nežiūri.
Nors ir badas ka kankina, 
Arba szaltis iszmarina, 
Bile turcziams tik užtenka, 
Turi visko, ko jie geidžia, — 
Žukit jus visi, bedaliai, — 
Bus jus, — dar užteks ikvaliai!

KATALOGAS

skelbia: ‘ ‘ Krikszczioniszkas 
gailestingumas, kuris reiszkia 
malonumą visiems, yra. di
džiausias Komunizmo prie-į 
szas.” (Pravda, Kovo, 30, į

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

szito Katalogo.

Simus 
malda 
15c

No. 
Duktė 
tuvos.

166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, 

vargszo,
Iszklausyta

Geras Medėjus.

istorijos apie
Sruolis isz Lie-

172 Dvi 
Mariu, 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

i Talmudo paslaptys, Du Moki- 
■ niu, Kam iszdavineti pinigus.
i 45 puslapiū. 15c.
j No. 175 Pasiskaitymo kny- 
; gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimieeziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie-

i tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszkn vaiku. 25c.

No. 176% Trys Istorijos
1 apie Trlanda, Robertas Velnias 
i ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei.

! Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
lianskio, su nekurais naudin-

Lietuviu Rymo Kataliku 
Bažnyczios Sanjungos Ameri
koje penki valdybos nariai yra 
intarti už neteisingumą ir da
bar yra reikalaujama kad jie 
pasitrauktu isz tos valdybos.

Teipgi yra reikalaujama kad. 
jis sugražintu S a n j u n g a i 
$19,151.50. Szitiek pinigu tie 
valdybos nariai pasisavino ar 
neteisingai iszeikvojo.

Advokatai Jonas R. Verba- 
iįs ir Thomas C. Moore szita by
la invede. Jiedu atstovauja 
asztuonis tos Sanjungos narius.

Intarti žmones yra: Leonar
das Szimutis, redaktorius, Chi
cago je ir Pirmininkas tos San
jungos' 
sekretorius, Petras Karaszaus- 
kas, iždininkas isz Wilkes- 
Barre, Pa.; Jurgis Venslovas 
isz Cleveland, Ohio ir Vincas 
Abromaitis isz Tamaqua, Pa.

Teismo byla sako, kad Ponas 
Kvietkus, su kitu valdybos na
riu pasipinigavo, pats sau už
sidirbo daugiau negu szeszioli- 
ka tukstaneziu doleriu kai rei
kėjo visu Sanjungos nariu ap- 
draudos ..rasztus pertvarkyti. 
Tas pertvarkymas Sanjungai 
kasztavo daugiau negu asztuo- 
nios dėszimts tukstaneziu do
leriu. Ponas Vincas Kvietkus 
yra teipgi teisman patrauktas 
ūžėtai, kad jis eme daugiau ne
gu pustreczio szimto doleriu 
ant menesio algos. Lietuviu 
Rymo Kataliku Bažnyczios 
Sanjungos Konstitucija aisz- 
kiai pabriežia kad jis negali 
imti daugiau negu pustreczio 
szimto doleriu algos. Dar ki
tas jo prasižengimas paaiszke- 
jo. ’ 
griesztai ir aiszkiai sako ,kad .skaitytojams aiszkinomies: kad 
tas kuris turi darba su Sanjun-! mes tas žinias nesudarome ir 
ga negali'tuo paežiu sykiu kita 'mes tik praneszame kas atsiti- 
daiba ar kita vieta užimti ar ko ar kas buvo. C-----
palaikyti. Ponas Kvietku 
belaikydamas valdybos vieta tiek kalti kiek tie musu 
Sanjungoje tuo paežiu kartu 
dirbo Luzerne Apygardos sos- 
i : ieje, kur jis gavd tarp dvieju 
ir trijų tukstaneziu doleriu ant

1934).
Kūdikėlis tame lopszelyje 

buvo ir kapitalistas ir darbi
ninkas ir del to Jie gali szauk- 
tis prie saves ir turtinguosius 
ir beturezius. Jo draugai yra 
fabrikantai ir darbininkai, 
szeimininkai ir bernai, samdy
tojai ir samdininkas, karaliai 
ir vergai, mokslincziai ir kriau- 
cziai, kapitalistai ir betureziai. 
Visi mos galime drąsiai sakyti: 

. . ! Jis vra isz musu tarpo; Jis vraJis Kuris visa: .• vienas isz musu,valde, nerado ant to „1 —Bus Daugiau—

! Paprastai per visa, pasauli 
kiaulienos daugiau suvartota ! 
negu kitokios mėsos. Bet nie
kur neužima tokia svarbia da
li valgio kaip su Amerikos uki- 

! įlinkais. Beveik visokį ukes gy- ■ 
; vuliai kurie auginti kaipo. 
į maistas beveik iszskiriami ' 
| skersti ant ukes. Sulig nelabai 
I senei vesto tyrinėjimo, kuris ! 

Toje Linksmu Naujienų, Ka- |'ineme 950 ukiu, isz visokiu me- Į

Vincas T. Kvietkus, 1944 iki 1947 metu, kada San-
jungai, kasztavo $80,000.00 
permainyti savo apdr atidos; 
rasztus. Szita sanskaita pa
prastai būdavo indedami in 
laikraszti “Garsu. ’ ’

Teisme dabar reikalaujama 
kad visi penki valdybos nariai 
pasitrauktu ir kad jie visus 
tuos pinigus Sanjungai gra
žintu.

Visos szitos žinios apie ta 
byla buvo iszspauzdintos vie
tiniame Wilkes-Barre, miesto 
Pa., Anglu kalbos laikrasztyje. 
Tenai dar ir daugiau yra pri- 
raszyta ir dar žemiau Lietu
viai yra nugrumsti, negu ka 
mes ežia raszome.

Mes jau per seimą suprato
me kad ne viskas tvarkoje, bet 
nenorėjome tada apie tai ra- 
szyti, kad kiti mus neintartu ir 
kad nesakytu kad mes savųjų 
lizdą tersziame.

Isz tikro, mums nemalonu ir 
prasižengimas paarszKe-1 skaudu szitokias žinias raszyti, 
Ta pati Konstitucija ; het, kaip mes tiek sykiu savo

ledu Evangelijoje nieko nėra 
paraszyla kad susirinkusieji 
prie tos p ra karteles stojo in 
ginezus apie darba. ir kapitalu, 
apie loma ir stoną, apie turtin
ga ir beturti.

Visi

su, kiaulienos buvo suvartota 
iki 54%, jautienos iki 24.5%

skoningas

szios mėsos per žiema, sūdytos 
vasara, iszspirginti taukus del

■ visokio virimo tikslu, turėti 
jie pamate ta paezia; kumpos laszniu, deszru ir ski-

szviesa, ir du dalykai atsitiko: landžiu, vra svarbus darbas ... " i . . .turtingieji pamote savo godu- ūkininkei.
ma, nes atidavė savo turtus Be- ■ Mes turime vartoti maiszyta 
tureziui; Betureziai pamirszo! valgi, ir pardavėjai turėtu in 
savo pavydama, nes sužinojo, i ta kreipti dome. Kiauliena rei- 
jog yra kitas turtas, brangesnis | kia vartoti sli daržovėms, ir 
už ta, kuri tie turtingieji buvo paprasta szeimininke žino kad 
paaukoję. Ir ta Kalėdų Byta daržoves pagamintos su kiau- 
visas svietas iszvydo, pamate 1 ienos taukais yra
vidurini taka, aukso lygsvara! valgis. Daugelis žmonių negali 
tarp atžagaraus užsispyrimo ir! valgyti kiauliena, bet jie gale- 
rovoliucijos. , tu valgyti jeigu valgytu su ki-

Kai tie karaliai ir piemenys I tu maistu.
paliko ta prakartele, jie pasi-1 Szeimininkes suvartoja, rie- 
mokino, susiprato: turtingie-Į bumus visu skerstu naminiu 
siems reikalingi betureziai i gyvuliu. Bet tie riebumai ne
daug daugiau negu betur- gali lygintis su taukais. Tau- 
cziams yra reikalingi turtingie- i kai lengvai žlebczioti. Turime 
ji. Beturcziams reikalingi tur-1 atsiminti, kad taukai neprista- 
tingieji, kad jiems duotu ko- to vitaminą “a” kuris būtinai 
joms czeveryku, kūnams dra- reikalingas augimui — būtinai 
bužiu, szeimynai pastoge, pil- reikia atsiminti kuomet turime 
vams maisto ir kitu dalyku, 
reikalingu patogiam ir papras-!
tam pragyvenimui. Bet tur-! pieną ir kiauszinius kurie turi 
tingiesiems reikalingi betur-j ta vitaminu. Galima su kiaulie

na virti szpinakus, ropes, ko- 
žaliu

daržovių. Patarina. pirmiau 
daržoves isz virt i, ir po tam 
paskoninti su riebumu skysti
mu, nes skonis ir vitamino ver
te pasilieka. — C.

maitinti vaikus, ir patartinas 
dalykas regulariszkai vartoti

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras,

arba Kal-
Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. ‘ gaiš padėjimais. 25c.
• I

No. 142 Trys istorijos apie: No. 196 Stacijos 
Paveikslas, gyvenimo, Nuopo-j vari ja Viesz. Jezuso 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 10c.
czna. 40 puslapiu. 15c. No. 197 Graudus

No. 144 Penkios istorijos' arba Pasibndinimas
apie Banka apveizdos, Nedae- mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 
jusia žudinsta, Paskutine vale su Jezuso Kristuso. Knygute 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
szaukt. tęva zokoninka Berną- senoviszka būda 10c., pagal 
dina. 61 puslapiu. 15c

No. 145 Trys istorijos apie1 
Velniszkas mglunas, Kaip stu-į 
dentas lojo o maluninkas pabe- į 
go, Stebuklinga puodą, Daine-j 
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi * istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai-Į 
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenonaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du . broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus-

O su tuo atsi
tikimu ar su tuo buvimu mes 

i skai
tytojai, kuriem, kaip ir mums 
visa tai labai negardžiai atsi
rūgsta.

ežiai, kad jie savo mintyse tu
retu supratima, szirdyse gai-į pustus ir daugeli ’kitu 
lestinguma, ir savo gyvenime 
Dievo palaima.

Bažnyczios mokslinczius, 
Prancūzas Bossuet, szitaip sa
ko: “Jus, turtingieji, susiras-

i nauja būda 25c.
No. 198 Gromata arba Mu- 

: ka musu Iszganytojaus Jezuso 
•jKristuso, peraszyta isz gro- 

matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

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

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

apie

apie

25c.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

Pabėgėlė, Kasgi isz-

lapių
No. 

apie 
danguje
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsargumu in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz-I 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzųoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

Kitokios Knygos

knygute 
iszmokejimo 
25c.
k n y g u t o 
kasieriaus

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu 
draugystėms, del
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c. •

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tiK 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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



“SAVLE” MAHANOY CITY, PA.
I

Juozo Laime

vieno

BALTRUVIENE savo locnasties ir susitiko

boba! Dabok pecziu ir samti! !
Tabir viskas ka ji nuo jo

CIESORIUS KUMU
ĄUSTRTJOKINIS Ciesorius

paliuosuot'as nuo

UTENAS ponas savo dvaru 
no ūkininkas Antanas. Jis 

buvo labai pagarsėjęs visoje 
apylinkėje, savo gražiais dar
bais. Augino jis viena sunu ir 
viena, dukterį, sūnaus vardas

užsikietejusiu medejum ir lan
kiai iszsmukdavo isz palociaus 
persiredias kaipo prastas afi
cierius.

siuosiii praszyti idant mane at-j 
valnytu nuo dinsto taja diena.

...APIE...
PIEMENĮ KURIS 
BUVO KLEBONU

-.t../ -j"L..' __

tam piemeniui pavedė kleboni
ja ir liepė but i klebonu, o anam 
klebonui pas piemenį vikaru.

.. • ' ■ i v '

.----- GALAS-----

ma ?

A t einm i czi a N ode I i a.

Imgas erelis. Kitus-gi visus 
laike niekszais, ypatingai mo
terį ir vaikus. Juozas augino 

buvo Juozaitis, o duktes Mary-; szeimynos tris suims ir dvi 
te. Seneliai begyvendami jau- ( dukteris, bet jam nerūpėjo vai- 
tesi silpnos sveikatos, ir eme iku mokslas, nei ju gyveninio 
galvoti, kaip palengvinus savo ■ ateitis. Visos jo mintys, tai bu- 
gyvenimą. Šumane juodu su-jvo apie jo draugus ir smukle, 
nui nupirkti namus, dukteriai kad ne nesijuto kaip neteko tu 
gi pavesti gyvenimą ir mane j keliu tukstaneziu, kuriuos ga- 
prie jos žilas galvas priglausti. • vo už teviszke.
Kaip sumano, taip ir padare. į Tėvas sužinojęs, labai susi— 

Nupirko sunui gražu ūki 1201 rūpino ir pasirgęs, o in sanvai- 
margu lauko, su gražiai isztai-ites laiko mirė. Senuke ir-gi mi- 
sytomis triobomis. Simus iszsi-1 re kiek vėliaus. Juozas jautėsi 
rinko sau tinkama, gražia pla-; lyg laisvesnis, nes jau nieks 
ežiai žinoma ir turtinga myli-, jam neiszmetinejo jo blogu 

Marti ateidama atsine- darbu. Tuomet Juozas drąsiai 
užtraukė pa skola ir vėl losze

Miestelyje arti Collinsville, 
Yra keletą merginos, 

Na ir da viena pribuvo isz 
kito didelio miesto,

Buvo daug funes.
O ne kas ta mergele, 

Bet-gi szirdeles giluki turi, 
Ne ant bile ko žiuri.

Žinoma kad turėsi!
savo .•uljntanto iszsiren- į sz.in|.(, gaspfl'(li„k 1!ytoj

11 ; bus mano sesuo isz Pragos.
n< 1 Atėjo diena krikszto. Ant 

žinodamas jog medži-eje ne ant į ...j, ..4 ° 4 i prižadėtos adynos pribuvo aii-
SU|cieras arba kitaip, Ciesorius 

locnininku, kuris užpykins no- . enn„n? • ‘ . . r raneiszkus Juozapas. Gaspa-
i'Ojo atimt nuo medžiotoju juju 
ginklus. Ciesorius apreiszke 
jam jog jauezesi kaltas ir nori 
už tai jam isznagradyt, nes 
ginklu ne atiduos. Szlektelis

i lyg paskutiniam užpykins pa-

iyiEN OJE apylinkėje gyve- 
tnrejo nusisamdęs kleboną, 

kuris lame paeziame dvare gy
veno. Laikui bėgant ponas ant 
klebono nežinia už ka užsirūs
tino, bet nerado priežasties,'

ir nuoszimcziu neturi isz ko ap
mokėti. Vaikai vyresnieji isz- 
važiavo vienas in Amerika, ki-

* * *
Vienam pleise,

Apie kuri jau buvo apraszyta., 
Tai vėl manės praszytu.

Idant velniu duoczia, 
Norints truputi pabarczia. 

Priesz Nedele vienas narsunas, 
Stojosi didelis galiūnas, 

Su sargybe pradėjo žmonis

— Kas tai, ar gyvename 
Azijoj arba Afrike jog kožnam 
kuris neszioje mandiera, butu 
pavėlinta ant svetimos vietos 
medžioti. Kas tu do viens po
nas aficiere, praszau savo pra-

— Mano pravarde 
Franz.

Ir savo kvailumą rodyti.
Ant rytojas pribuvo policija, 

Ir likosi nudaužyti,

Vardas mano Juozas.
G era i poli as J uoza i

jog apie 
tavo medžiokle dasižinos pats 
Ciesorius. Inneszu skunda!

Franz, bukie tikras

Viena syki vienok norėdamas 
atrasti priežasti, pasiszauke 
pas save ir pradėjo jam kalbe- 

dorini pasveikino ji sardinei. = "Kunige klebone, liepiu tau 
Nes kaip nnsiste'bejo kada. pa-|ldant man ant kll1,K1,nn 

i atsakytum; duodu tris dienas 
laiko. Jei man nemokėsi atsa
kyti, žinok kad nuo tavęs pa
imsiu klebonija, ir kitam ati
duosiu. Pirmiausia, man pasa
kyk už ka mane laikai. Antras, 
idant man pasakytum kur at
siranda svieto vidurys? Tre- 
czias, kaip didelis skirumas 
tarp laimes ir nelaimes? Ta

regejo po plosczium mandiera ; 
jenerolo su keliolika medalais 
ant krutinės.

Szlektelis greitai susipratęs

yzelis da ne pagamintas, o asz 
meldžiu atleidimo!

— Buvai ponas savo tieso- 
sia. ir darei savo dinsta. Ka 
peržengė tiesa Juozas Franz, 
tai atleisi kalte savo kuinui

- Franciszkui Juozapui tavo Cie
soriui. O dabar perstatyk mane 
del kūmos, tegul su ja ja susipa
žinsiu ir ne sudrebkime tosios 
puikios dienos nereikalingais 
atminimais.

ežioj dienoj ant tu trijų klau
symu duok man atsakyma.”

Parėjo namo klebonas, rūpi
nasi, laksto isz kampo kampa

maja.
sze didele dali, ir visu gyvuliu 
po pora, taipgi visokiu pauksz- savo role. Vaikai suaugę labai 
ežiu. Džiaugėsi visi kaimynai piktinosi tėvo darbais ir geri- 
ir jio patys. Juozaitis svajojo, uosi net su kaimynais susitikti, 
kad jam bus lengva gyventi. ■ Prabėgus keliems metams, 
Tėvo nupirktas ūkis be skolos,! namuose pasidarė didele ai
duliu iszmoketi nereiks, be toimaina: laukas muilytas, javai 
ir paezia tokia turtinga gavo. ; neauga, stogai nuplysze, tvoros

Marytei kažinkas in galvai iszgriuvusios. Žodžiu sakant, 
atėjo ir eme maustyti apie ' jau ne ta vieta, kuri buvo, jau 
Amerika. Gerai žinodama, kad 
tėvai nesutiks, tai sumanė slap
ta. isz'begti. Juozas netik jos ne
perspėjo, bet da. ir pagundė, tas in Vokietija, jaunesnieji Ii-1 
nes tikras buvo, kad tuomet; kosi prie tėvu.
jam teks visi namai. Maryte: * * #
savo pasiryžimą iszpilde ir isz-! Pagyvenus kelis metus, sko- 
važiavo ten, kur troszko. . liniukai pardavė namus, taip,

Juozas pasilikęs ant dvieju ]<a(] nieko Juozui nebeliko, nei; 
gyvenimu jautėsi laimingu.. gyvuliu, nei padaru. Jis da tu-1 
Tiek gerybes turėdamas, mane rejo dvylika margu lauko isz I 
kad 'bepuotaudamas galėsiąs , kitos kolionijos, bet laukas ir- 
lengvai gyventi. Na ir pradėjo gį netikės, niekas neauga, trio- 
oažnai po miestą ir kareziamas :j)u llet.a jr nera isz ko ju pasta- 
lankyti. Tėvams jiesmagu bu-; fyti Ir roikia eiti pas kitus 
io žiūrėti in loki sūnaus pasi-, prieglaudos praszytis, bet nie- 
elgima, bet nieko negalėjo pa-' kas nenorėjo priimti.
gelbėti. Tėvu perspejima Juo- rn „ 4 3 .° . ... I uomet vaikai atsižada tėvu
zas laike laipo veja ir apie tai i • •1 4 1 ir eina isz gėdos m svetimas j
nenorėjo nei užsiminti. i • ri •4 szalis keikdami savo likimą,.;

Neilgai Juozas džiaugėsi paC Tik jauniausia, duktė, Onyte! 
ežios kraiezin. Jis tuojaus isz-;Į1Uvo skirtinga nuo savo bro-i 
dulkėjo. Namuose pradėjo vis- |in. Ji turėjo koki tai nepapras- i 
kos yrti. Pci.gyvoiios koletu nie-įĮ<| prisiriszimu 
tu sumano teviszke parduoti.

Triobos buvo naujos ir gra-; Amerika, bet ji atsakydavo,! 
kad negalinti. Kad ir tėvas ne-j 
vertas esąs tėvo vardo, bet mo-! 
tinos negalinti apleisti kolei ji į 
gyva esanti. Juozas tik tuomet!

; pamate savo blogus darbus ir i 
; suprato, kad galėjo gyventi, 
bet jau per vėlu!

taip,i

prie mot inos. ■ 
ja kalbino drangai in;

Moterėlė prikibo prie vyro, 
Ir prasze kad užfundytu 

alaus, •
Klausykite kokia padėka 

.. . gaus:
Sztai ant galo,

Moterėle pradėjo kolekta
daryti,

Vela priėjo prie to vyro

Sei, misos, juk asz daviau

Ar da nori nuo manės visa 
keisa?

Ir norėjo žmogeliui kaili 
lupt.

Nežinau ar spėjo savo 
skribeli pagriebti,

žiai iszstatytos. Visokiu vai
siu didelis sodnas. Žodžiu sa
kant, visoje apylinkėje nebuvo 
gražesnes vietos. Tėvai nežino
jo, kabi Juozas jau ir skolos tu
rėjo. Jis net mintijo, kad par
davės teviszke atsilyginsiąs 
skolas ir vėl viskas busią gerai. 
Tėvams labai skaudu buvo tai 
iszgirsti, bet savyvaldos netu
rėdami negalėjo sūnaus sulai
kyti. * * *

Juozas pardavės teviszl^e ga
vo gerokai pinigu. Pinigu turė
damas nesirūpino jis nei skolų 
gražinimu, nei kitais reikalin
gais dalykais, o tik kasdien va
žiuoja in miestą, vis neva su 
ūkio reikalais ir kasdien gryž- 
ta namon tik apie vidurnakti.

Tai mat vyreliai, 
Ar ne puikus szposeliai?

Bobele alaus atsigėrė, 
Žinoma, girta būdama,

žiuoju iu Viedniu, o turiu dius- 
j ta palociuje, tai tavo apskundi- 
ima atiduosiu, paežiam Cieso- 
Į riui.

Szlektelis tokia kalba labai 
užsirūstino ir buvo tosios nuo- . i mones, jog aficierius isz jo szi-; 
dilio. Paraudonavo kaip būro-Į 
kas ir liepe abiems aficieriams 
sudėt lenais protokula.

Gulino urėdas talpinosi dva
relyje tojo szlektelio. Nueja 
paskui ji abudu aficieriai, su
dėjo protokula isz savo atsiti
kimo. Tuom kart svetinga gas- 
padine, matydama

Į aficiering pagamino 
la ir paprasze visus 
rycziu.

Apsimalszino truputi szlek- 
! telis nuo savo nžsirustinimo. 
i Peržengimas savo keliu, o sve
tingumas savo. Neužganadin- 
tas isz savo paezios, turėjo už- 
praszyt aficierius ant pusry-

i tai ten, iszskleidžia savo brevi- 
• joriu, mislydamas, tenai aptik- 
! t i at sakyma. Jo piemuo maty- 

mokejo tėvui ir sunui. Po keliu ! damas, kad kunigėlis taip bai
mei n kriksztu sūnūs isz palie- susirūpinės, o buvo smar- 
pimo Ciesoriaus likos iszaugin- kus piemenelis klausia pas ji: 
tas karaliszkuosia. palociuosia. tokio galėjo atsitikti? Sa- 
ir sziandien yra žinomas .svie- k° j;lm klebonas: Ko tau su 
tui kaipo jo ekselencija minis- mano beda rupinties! Juk vis
telis B. tiek man nieko nepagelbesi.”

Piemuo sako: “O ka tu gali ži
not i ’?' Kartais ir pats piemuo
 gali net ir daktaru per szneke-

G A L A S

PREKYBOS
DEPARTAMENTAS

Centraiinis Statistikos 
Biuras

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Statistikos suraszinetojas 
atsilankys in namus Balandžio 
(April) menesi, jis klaus kele
tą. klausimu kurie turės svar
bios reikszme ateityje kiekvie
nos apylinkes mokyklų reika
lavimams.

Statistikos suraszinetojai 
pranesz apie skaieziu vaiku, 
nemokyklinio amžiaus. Szie 
vaikai bus suskirstomi sulig 
amžiaus. Tai, szvietimo instai- 
gos patirs, kiek kurios gurpes 
vaiku taps jnokyklinio amžiaus 
seka.ncziu szesziu metu begyje, 
turint omenyje, kad szeszi me
tai yra amžiaus, kada didžiu
ma vaiku pradeda lankyti mo
kykla.

Tie, kurie lanko mokyklas, 
bus suskaitomi sulig amžiaus 
ir užbaigto mokyklos skyriaus. 
Panaszus duomenys bus renka
mi, kiek tai lieczia. kolegija 
studentus. Kai szie duomenys 
bus Centralinio Statistikos 
Biuro suskirstyti lentelėmis, 

■ szvietimo instaigos turės tik- 
į rus nurodymus, kuriais remtis 
invyktant patenkinti augan- 
czius mokyklų reikalavimus.

Pypkes Pumai
Eisiu Pas Barberi

man, sako klebonas. Musu po
nas man tris daiktus uždavė 
atminti ant kuriu treczia die
na turiu jam atsakyti.” Ir pa
sakė jam tuos tris klausimus. 
Piemuo kunigui sako: “Turėk 

: gera, misli ir apie tai visai nie
ko nesirūpink, asz pats ponuli 
viską atsakysiu, liktai aprengk 

: mane savo kunigiszkais dra
bužiais.”

Atėjo treczia. diena, kunigas 
piemenį aprengė savo suknio- 

< mis, užmovė jam ant galvos ak
somo kepure ir padavė in ran
kas knyga. Eina piemuo pava-

skai- j 
pasakys. 

Sztabo

i Kas buvo paskirtas pirmuti*- 
nis Karo Sztabo Virszininkas

l po Antrojo Pasaulinio Karo ?
I Dwight Eisenhoweris? ° i

Omar Bradley?
Harry Vaughan?, 
Hoyt Vandenbergas? 
Louis Denfeld?
Kiekvienas “Saules ’’ 

rytojas labai greitai 
: kad ])irmutinis Karo

Szeimininke nors ir būdavo ; virszini]lkas bnvo , 
namie, bet visko tvarkyti nesu- ()n^n. Bradiey. Szitokias ir ki-! 
gebejo. Ji bandydavo gražiai |a.s z;njas “Saules” skaityto-: 
jam kalbėti, nes mate kaip vis-j gerai žino, nes jie savoj 
kas nyksta . ir nežinia k;)s saiivaite aĮ)ie
dingsta. Ji sakydavo: Juozai, 
Juozai liaukis, negyvensi!

Jai buvo gaila, jos teveliu 
sunkiai sutaupintos dalies. Ji 
dažnai verkdavo sakydama: 
Juozai, kur dingo mano dalis? 
Km- tie gražus žirgai? Ir vis
kas ka atsineszian? Kur tavo 
teviszke? Viskas jau žuvo, žus 
ir szitie namai, jeigu nesiliau
si!

Jis jai atsakydavo: Nutilk,

tokius daigius ir tokias žinias! 
sužino, skaitydami “Saule”; 
kuri jiems du sykiu in sanvaite | 
visas žinias pranesza. Skaity-I 
kite “Saule” ir savo draugams į 
patarkite ja skaityti. “Saule”, 
kasztuoja in Suvien. Vals. Am., ! 
tik penkis dolerius per visus! 
metus, o in Kanada $6.00.

Ar nereikėjo nubaust, 
Pas vaita skųst,

Jeigu norėjo užmuszt,
Tai vis gerai,

Ba tai musiszkiai
'Už gera szirdi,

Tokia tai padėka!
* * *

Arti Millersville vienam pleise, 
Užtikau keletą mergycu, 
Užtikau keletą mergeliu,

Pusgirtu ir kitokiu, 
Pamate mane, ketino dovana.

padaryti,
Pora doleriu sudėti, 

Mat norėjo mane papirkti, 
Ka. maczian kad užmirszczia, 

Su koczehi nekoėzioczia. 
Bet bambilistes nieko isz 

to ne bus, 
Papulsite in mano negus, 

Su dovanoms mane 
nesulenkysite, 

Da labiau su pagadysite,

ežiu.
Kada ineitinejo in valgoma; 

pakajn, iszeitinejo isz jojo slū
gine su mažiuleliu kūdikiu ant į 
ranku.

— Kokis puikus aniuolelis, 
paszauke aficieras, gal tasai 
kūdikėlis ne seniai pribuvo isz į 
dangaus.

Motina dirstelėjo ant jo ap
kaitus, nes tėvas da nuolatos 
užsirūstinęs tarė:

— Sztai ant jojo krikszty-1 
nu auginau parszeli, kuri po-Į 
nas užmuszjai sziandien. Nes j 
gana jau apie tai. Praszau ant: 
pus r yeziu.

Aficieriai ėmėsi prie valgio ! 
su noru, ba ir buvo iszalkia. ■ 
Ant galo szlektelis pasakė af i-■ 
cieriams, jog ta ji atsitikima už- j 
tylės ir ne paduos s 
Ciesorių.

— A czi u ponui 
jaunas aficieras. Pripažinsiu 
ponui, jog Ciesorius lokiuose 
atsitikimuose ne duoda isz sa-

. i svetimus! 
užkanda- ■ . . .
>iii( Kai nueini pas barberi 

Nes plaukai jau per ilgi; 
Pasakai jam kaip tu nori 
But apkirpdintas.
Tu rimtai apsimanstai, 
Ir apsimanstes pasakai, 
“Szita syki trumpai.” 
Nors jau tu pats žinai 
Kad žmonele jau piktai 
Tave iszkolios ir iszbars. 
Bet tu dabar nepaisi 
Nes jautiesi drąsus. 
Barbery s tai kerpa, kerpa; 
Ir beveik nuplikina.
Tu jautiesi daug jaunesnis, 
Nors isz tikro jau žilesnis.
Tu sztarkai trauki pas žmonele llavei. ’ Sako ponas: 
Ir parodai jai gal vėlė, 
“Vieszpatie, kas Atsitiko!” 
Suspiegia žmonele. 
Tavo drąsą iszgaravo. 
Ji isz proto tave varo.
Jis sako tau kad tu per senas 
Kad tu plikas kaip jos delnas 
Tai tada tu pamanai, 
Ar jos biznis tie plaukai, 
Kuriuos neszioji ar kerpi.
Tu jai nieko nesakai 
Kai ji darkosi durnai. 
Jai valia savo kaitimus 

'kmido pas gpįrgįnt; margint, maliavot;
Kirpti, riesti ir voliot. 

, atsiliepė! Nevalia tau iszsižiot,

nepažintu, atsistoja po szesze- 
liu, ir ponas ji tuojaus pasvei- 

ikina: “Sveikas, kunige klebo
ne, delko pavakarėje atėjai?” 
Piemuo atsako: “Mislinau apie 
tuos daiktus, kuriuos man už-

“Pasakyk-gi man ant pirmo 
j klausymo, kiek asz esiu pas ta
ve vertas?” Pieniui atsako: 
Guodoju tave ant dvideszimts 
asztuoniu skatiku.? Klausia 
delko nebrangiau. “Brangiau 

i tave godot i negaliu, ba nz Kris
tų Žydai Judosziui trisde- 
szimts skatiku duota. Taigi ka- 

! raliu godoju ant 29 tave-gi ant 
28 skatiku. “Gerai tu man at
šakiai tarė ponas. “Dabar at
sakyk man ant antro klausy
mo: Kur yra žemes vidurys?”

“Mano klebonija atsiranda 
viduryje žemes, o jeigu neliki 
tai iszmieruok in visas puses 
ilgi, tada žinosi.” Nesinorėjo

dovana.

Yra niekystes gražiai 
iszkalbetos, taip kaip yra dau
gelis kvailiu puikiai parėdytu.

— Locna meile žmogui ge-j ------ LiUUld 111

Pirkie U. S. Bonus j riause patinka.

Jeigu jos plaukucziai 
Iszrodo kaip spirgucziai.
Gal ilgi plaukai tau nepatinka, ponui mieruoti, tai sutiko kaip 
Bet trumpai ju jau nekirpkie,; jam atsake. “Sakyk ant treczio 
Nors tuos plaukus tu neszioji, “Kaip toli nuo saves vaiksz- 

į ežio ja laime su nelaime?” Pie- 
| niuo atsako: “Netoli, tiktai 
I viena naktyne nuo saves, va- 
! kar asz buvau, piemeniu, o 

Sieniniai Kalendoriai, 23%I sziandien klebonu esiu.” Pa- 
coliu ilgio - 15 coliu ploczio, po mates ponas kad ne klebonas 
n- . u---- | su juom kalba ir taip mandriai

sa atsitikima, užmirszt,
szau man pavelint idant ]>asi- Bet žmonele juos dabuoja. 
likeziau kriksztu tėvu tojo 
naujei užgimusio kūdikėlio.

— Nuoszirdžei priimu po
no norą, paszauke gaspadine.

Gaspadorius isz to mažiau _ _
buvo užganadytas ir paszauke:; 35c arba 4 už $1.00. Adresas: ;

— Kažin, ar ponas porucz*j “SAULE” Mahanoy City, Pa.į atsako, bet piemuo, tuojaus szi-

Ant Gavėnios ’

No. 196 Stacijos arba Kal- 
į vari ja, 10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 10e., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi* 
limiškio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 10c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 10c. ,

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

No. 198 Gromata arba Mūka 
musu Iszganytojaus Jezuso 

* Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgahy- 

; tojaus Jeruzolime 10c.
Užsisakant knygas, reikia 

paminti tik numeri. Pinigus 
! siuskite perpaczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 

; Money orderi. Nepamirsžkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 

. timo kasztu. Adresas:
Saule Publishing Co. 

Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 

i mus. Labai užimanti Apysaka 
:: Tiktai W ::

•. ? -
Saule Publishing Oo.t

Mahanoy City, Pą» > J



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Sudie Žiemuže!

— Angliakasyklos mokės 
savo darbininkams isz sekan
čiu kasykliu: Utarninke: Con
tinental, Gilberton, Mammoth. 
Seredo j: Midvalley, German- 
towny Hammond, Kohinoor, 
Packer Nr. 5, Morea, Repplier 
ir Buck Rim.

—• Seredoj pripuola. SS. 
Longino ir Bonifasio. Ir ta 
diena 1881 m., Rusijos Caras 
Mykolojus 2-sis buvo privers
tas apleisti savo sostą, kai re
voliucija iszkilo. Jis buvo pas
kutinis Caras valdyti Rusija. 
Taipgi ta diena 1767 metuose 
gimė Andrew Jackson septin
tas Amerikos Prezidentas. Ir 
ta diena 44 metuose Julius Cie
sorius 'buvo nužudytas Rymo
je. Taipgi ta. diena pasninkas.

—< Szvento Vardo Draugi
jos isz Carbon ir Schuylkillo pa 
vietų laike savo susirinkimą 
Nedelioj, Kovo 12-ta diena, 
Szvento Patriko parapijos sve
tainėje, 2:30 po pietų, Potts- 
vilioję. Dr. J. App, profesorius 
isz Kataliszko Universiteto 
Washington, D. C., turėjo pra
kalba. Daug nariu dalyvavo ta
me susirinkime.

— Florianas Boczkauskas 
i z Fort. Wayne, Indiana, ana 
< Iena svecziavosi pas savo te- 
\ elms F. Boczkauskus, 300 W. 
1 i ne Vly.

— Ketverge Szv. Abraho- 
) i •. Ir ta diena 1360 m., Kryžei
vi., i pergalėjo Žemaiczius ties 
Kaunu. Taipgi ta diena 1751 
m., gimė James Madison, ket
virtas Amerikos Prezidentas. 
Ir ta diena 1802 m., Amerikos 
Kariszka Akademija West 
Point insteigta.

Petnyczioj Szv. Patriko, Ai- 
risziu szvente, kada visi Airi- 
sziai stengiasi nors ka žalio ne- 
szioti ta diena, Szv. Patrikas 
yra del daug stebuklu žinomas, 
vienas isz kuriu yra tai kad jis 
visas gyvates ir giltines iszva- 
re isz Airijos kraszto, niekas 
nežino kurios tautos jis buvo, 
kai kurie mokslincziai net sa
ko kad jis buvo Lietuvis. Ir ta 
diena 1946 m., Tautu Sanjun- 
gos Posėdis atsidarė.

— Nedelioj pripuola Szv. 
Juozapo, patrono musu Lie tu- 
viszkos parapijos. ,

— Krepszineru (basket
ball) rungtynes tarpe Maha- 
noy City ir Shenandoah Publi- 
kiniu High School tymai in- 
vyko Sukatoje, Allentown, Pa., 
Rockne svetainėje. Mahanoy 
City laimėjo 72—37.

protas.
Mums daug kartu teko atsi- 

lankyti in kariszkas ligonines, 
kur mes sutikome ir pasiszne- 
kejome su kareiviais dar nuo 
Pirmojo Pasaulinio Karo, ku
rie nuo Pirmojo Karo guli ligo-į 
ninese be kojų ir be ranku. Tai 
mes galėtume ir juos priskaity-! 
ti prie neiszgydomu ligoniu. 
Bet mes nei vieno tose ligoni
nėse neradome, kuris norėtu 
mirti. Visiems gyvenimas ir 
gyvastis buvo ir yra brangi.

Jeigu jau mums bus pavėlin
ta pagreitinti mirti, nužudyti! 
tuos kurie labai kenezia ir 
vargsta, tai antras žingsnis bu
tu nugalabinti visus senius ir 
paliegėlius nes jie nei tautai 
nei krasztui nei savo giminėms 
jau nieko gero negali duoti. O 
jeigu taip, tai be jokios veid
mainystes prisipažinkime kad 
mes sekame Hitlerio ir Stalino
pėdomis.

kuriam kavalieriui kuris lystuį 
prie jos dukreles. O ta dukre
le dabar verkia ir aszaroja kad 
vienas jos kavalierius yra mi
res, o kitas kalėjime.

ISZDAVIKE !
NUTEISTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

muiu atstovu ir juos kankintu 
ar in kalėjimą inmestu.

Bet mums iszrodo kad czia 
Amerikos. Sekretorius, prasi- 
szoko. Jeigu taip jau reikėjo 
padaryti, tai kodėl Dean Ache- 
sonas taip nepadare per teismą 
ir per teisėjus o ne pats sau vie
nas, nieko- nesiklausdamas ir 
su nieku nepasitardamas.

Amerika szimtus tukstan- 
cziu doleriu praleido ant to 
teismo, kad priparodžius kad 
tas Ruskis Gubitchevas yra

MIESTAS PASTATE 
SZVENTOVE

laisves ir teisybes.
Jis savo Kunigams yra insa- 

; kės kad kaip jis, taip ir jie turi 
' būti pasirenge save pasiaukoti,

Czia, pas mus mainose mes 
labai mažai žiemos mateme 
ar ragavome. Biski sniego, 
biski szalczio, ir sztai; Czir- | 
vir-vir-Pavasaris!

Kituose krasztuose žiema 
buvo ir szalta ir žvarbi. Bet 
visiems jaunant szirdies leng
viau. Dienos ilgesnes, saulu
te sziltesne, gamta malones- 
ne.

Senis Szaltis jau atsisvei
kina ir Kavalierius Pavasa
ris jau prie duriu.

Gamta prisikelia isz il
gaus miego ir žmones ima 
jau krutėti ir rengtis ar tai 
prie darbo ar tai prie pasi-

1 linksminimo.
Nežiūrint tai kad reikia 

sniegas kasti ir peczius ku- 
ryti, žiemos laikas yra poil
sio laikas, kada pati gamta 
mokina žmogų leeziau eiti, 
mažiau dirbti ir isz lėto sku
bintis.

Tas baltas sniegas buvo 
skaistus, gražus ir malonus, 

. bet mes dabar ji pamirszta- 
me ir žiūrime in medžius ku
riu szakos ima gyvybe 

. sprogti. Kiekvienas pavasa
ris yra isz' numirusiu prisi
kėlimas. Pirma diena Pava
sario pripuola Panedelyje,

' Kovo (Mar.) 20-ta diena.

jie tenai gaus gana tokiu laisz- 
ku, tai jie paskirs tam tikra
laika kas sau vaite del Lietu
viszkos programos. Adresas 
tos radijo stoties labai lengvas. 
W.P.P.A. Pottsville, Pa.

•Shamokin, Pa. — Martynas 
Ringys, senas gyventojas to 
miesto, kuris sirgo per dvi san- 
vaites, numirė savo namuose*. 
Atvyko isz Lietuvos daugelis 
metu atgal. Paskutini karta 
dirbo Henry Clav ir Bie-Moun
tain kasyklose. Paliko paezia, 
tris sūnūs ir szeszios dukterys. 
Prigulėjo prie Szv. Mykolo pa
rapijos.

Pekin, Illinois. — Richard
Perry, trisdeszimts trijų metu
amžiaus graborius, pasimirė 
nuo žaizdų. Jo graboriszkas 
automobilius buvo traukinio 
sutriuszkintas prie kryžkelio. 
Graborius buvo greitai nuvesz
tas in ligonine, kur jis trumpu 
laiku pasimirė.

Pottsville, Pa. — Mare Kra- 
lick isz St. Clair miesto daina
vo per radija Panedelyje 1-ma 
vai., popietu. Jos balsas gražus 
ir ji gražiai Lietuviszkai dai
nuoja. Mare mokinasi muzikos 
ir dainavimo isz Profesoriaus 
Lew Edwards. Jau antru kar
tu mums teko iszgirsti ja dai
nuojant per W.P.P.A. radijo 
stoti. Kai pirmaji syki mes da- 
žinojome kad ji dainuos per 
“Keyboard Moods” programa 
mes isz anksto praneszeme sa
vo skaitytojams apie tai ir pa
tarėme kad musu skaitytojai, 
kurie ja iszgirs, paraszy.tn 
trumpa laiszkeli in ta stoti, 
kad tos stoties virszininkai ži
notu kad Lietuviams tokios 
Lietuviszkos programos patin
ka ir kad jie ju klausosi. Mums 
buvo linksma dažinoti kad 
daug-žmonių taip ir padare. 
Tai ir vėl praszome tu žmonių 
kurie girdėjo ta programa, pa- 
raszyti in ta radijo stoti. Jeigu

Mount Holly. — Trisde
szimts vieno- meto amžiaus 
Thomas Wells buvo suaresz- 
tuotas ir dabar yra be kaucijos 
kalėjime laikomas už žmogžu
dyste. Jo draugas, penkios de- 
szimts vieno meto amžiaus 
Raymond Smith sudege gaisre. 
Jis buvo tai]) apdegintas kad 
jis pasimirė Burlington Coun
ty ligoninėje. Thomas Wells 
prisipažinsta kad jis susipesze 
ir susimusze su savo draugu 
Raymond Smith, ir kai jiedu 
musziesi, mažas aliejaus pe- 
cziukas buvo apverstas ir visas 
kambarys užsidegė. Jis prisi
pažinsta kad jis musziesi su 
mirusiu draugu, bet užsigina 
kad jis yra kaltas už jo mirti.

J ■.

Philadelphia, Pa. — Septy
nios deszimts trijų metu am
žiaus, Oscar Bachman, buvo 
savo žmonos surastas kybojan- 
tis nuo balkiu skiepe. Jo žmo
na Elzbieta pargryžo isz sztoro 
ir rado savo vyra pasikorusį. 
Jis buvo nuvesztas in ligonine, 
bet daktarai pasako kad jis jau 
buvo mires. Jo žmona sako kad 
jis jau keli menesiai 'buvo nu
liūdęs ir susirupines už tai kad 
jis sirguliavo.

NUSZOVE SAVO 
BROLI

Nenorėjo Kad Jis
Į Tiek Kentėtu

ALLENTOWN, PA. — Tris- 
deszimts szesziu metu amžiaus 
Harold Mohr nuszove savo bro
li Vlada, kuris buvo aklas ir 
sirgo vėžio liga. Jo susiedai ir 
kaimynai dabar daro kolektas 
surinkti gana pinigu kad jie 
galėtu pasamdyti gera lajeri, 
advokata ji ginti teisme. Vie
nas brolis yra policijos virszi- 
ninkas tame mieste.

Brolis Harold Mohr sako 
kad jis nuszove savo broli isz 
mielaszirdystes, nes jam skau
du buvo žiūrėti kaip jo brolis 
kenezia ir kankinasi. Jis sako 
kad jo brolis jo buvo praszes 
kad jis ji nužudytu.

S z i t o k i u mielaszirdystes 
žmogžudyseziu vis daugiau ir 
daugiau atsiranda už tai kad 
musu teisėjai ir teismas per 
daug tokiu iszteisina.

Mes nežinome ir visai nepai
some kaip kiti in tokius invy- 
kius žiuri ir kaip jie mislina, 
bet mes pirmiau sakeme ir da
bar sakome kad nei vienas isz 
tokiu žmogžudyseziu negali 
būti iszteisintas. Ar žmogui li
ko dvi minutos ar du metai gy
venti, jokis žmogus to gyveni
mo negali sutrumpinti. Prie 
szito nusistatymo pritaria ir 
Daktaru mokslas ir Kriksz- 

! czioniu tikėjimas ir sveikas

DAKTARAS
ISZTEISINTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Sander, bet jo bėdos tiktai da
bar prasideda. New Hampshire 
valstijos Daktaru draugija da
bar svarsto ta klausima ir tei
raujasi ar nebutu galima ta 
Daktara isz tos valstijos pa- 
szalinti, iszmesti, kaipo nepa
geidaujama žmogų.

Szitokiu taip vadinamu mie
laszirdystes žmogžudyseziu 
randasi daugiau ir daugiau. 
Tik keli menesiai atgal viena 
duktė savo tęva nuszove už tai 
kad jis labai sirgo ir daug ken
tėjo; ana sanvaite vienas vy
rukas savo broli nuszove Allen
town, Pa., už tai kad jis sirgo 
nepagydoma liga.

Kai teismas jau kelis tokius 
žmogžudžius paleido ir isztei- 
sino, tai mes galime tikėtis kad 
dar daugiau tokiu niielaszir- 
dystes žmogžudyseziu bus pa
pildyta. Vaikui daug pigiau 
viena kulka paleisti in savo 
serganezio tėvo ar motinos 
kakta, negu juos gydyti ir pri
žiūrėti. Ir teismas tokius niek- 
sziszkus darbus dabar pateisi
na.

Szvento Patriko Mirs- n™*“! sekia dei 
>e atemancziu tikincziuju. Jo 

telis Pagerbia Szventaji szirdis plaka del visu paverg
tųjų.

Popiežius Pijus Dvyliktasis 
yra musu dienu gabiausias ir 
mokycziausias dipliomatas. Jis 
tarptinius klausimus geriau ži
no ir pažinsta negu mušu di
džiausi dipliomatai ir moks
lincziai. Jis moka gerai kalbėti 
apie deszimts svetimu kalbu.

1 Jis Rusijos ir visos Pabaltijos 
klausimus gerai pažinsta ir su
pranta.

Kiekvieno kraszto jiega ir 
galybe pareina isz tikėjimo. 
Tikėjimas reiszkia vilti. O be 

Į vilties krasztas yra žuvęs. O 
vilties negalima turėti be tike- 

! jimo.
kaltas ir vertas pasmerkimo, ir 
paskui Amerikos Sekretorius i 
paskelbia kad pasmerkimas to! 
Ruskio yra panaikintas. Buvo 
galima ir be jokio teismo, be 
visu tu iszlaidu ta sznipa Ruski 
isz musu kraszto iszmesti ir bu
tu atliktas kriukis.

Amerikos Sekretorius dabar 
seka visu kitu musu valdovu 
klaidas ir ima Rusijai patai
kauti.

Nežiūrint to kad jis tokia 
augszta ir atsakominga vieta 
dabar turi, nepaisant to kad jis 
skaitosi mokintas ir daug vis
ko žinąs, mums iszrodo kad jis 
klysta ir labai klysta.

Jeigu jau mes szitaip su ki
tu tautu prasikaltėliais pasi
elgsime, tai galime tikėtis ir 
laukti daug visokiu prasikal
timu, dar daugiau visokiu szni-i 
pinejimu. Nes niekas nesibijos 
czia atvažiuoti ir sznipinėti, 
gerai žinodami kad Amerika 
nenori ar neiszdrysta juos nu
bausti.

Mes patartume Ponui Dean 
Achesonui nuvažiuoti in Rusi
ja ir pasimokinti kaip reikia 
pasielgti su iszdavikais. Jeigu 
Ponas Achesonas tikisi papirk
ti Rusija ir jai pasigerinti tai 
jam ant pecziu riogso ne galva 
bet kuopusias.

MEILE, PAVYDAS, 
MIRTIS___

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ta ir negyva. Jo krutinę buvo 
perdurta.

Nudurto vyruko draugai su
gavo Esteban Atencio, dvide- 
szimts asztuoniu metu vyruką, 
kuris buvo ta kita vyruką nu
dūręs su peiliu. Frederick Stra
tton su savo drauge ir su szi- 
tuo Esteban Atencio buvo nuė
ję in ta kliuba apvaikszczioti 
visu j u draugo Dan Arthur 
Grcssmueller instojima in vais- 
ka.

i Bet tiedu kavalieriai isz pat 
pradžios viens in kita žvairai 
žiurėjo, nes abieju szirdys pla
ke vienai merginai, devynioli
kos metu panelei Jacqueline 
Rogers.

Jiedu susiginezino ir susipy
ko ir beveik susimusze tame 
kliube. Paskui jiedu iszejo ant 
ulyczios, kur Esteban Atencio

Szeimininkai

Amerikos Sekretorius

Missouri valstijoje randa
si mažas miestelis, vardu 
Szventas Patrikas. Jis buvo 
taip užvardintas pagerbti 
Airijos Szventaji Patriką.

Szito mažo miestelio gy
ventojai yra inrenge maža, 
laikina szventove tam 
Szventajam ir dabar krei
piasi in visus Airiszius Ame
rikoje, kad jie padėtu pasta
tyti didele, gražia ir iszkil- 
minga szventove tame mies
telyje.

Viso szito sumanymo ve
damoji dvasia yra Kunigas 
Francis O’Duignan.

Keli metai atgal jis buvo 
nuvažiavęs in Airije ir tenai 
apvaikszcziojo visas szven
tas vietas. Jis parsivežė 
daug visokiu szventu relik
vijų, kurias jis' laiko savo 
bažnyczioje.

Kas metai, Kovo (Mar.) 
devinta diena Kunigas O’
Duignan pradeda iszkilmin- 
ga Szventu Misziu Novena 
in Szv. Patriką už visus tuos 
kurie prisideda savo darbu 
ar aukomis pabudavoti ta 
szventove.

Daug Airisziu siunezia 
laiszkus in Szv. Patriko 
miestelio paczta, praszyda- 
mi kad tenai pacztorius už
dėtu to miestelio vardo ant- 
spauda, paezieti ant ju laisz- 
ku. Pastaraisiais keliais me
tais tas pacztorius tiek daug 
tokiu laiszku yra gavės, kad 
dabar jis sako kad nei jis nei 
jo darbininkai negali taip 
daryjbi, nes jiems per daug 
darbo.

Szv. Patriko diena pri
puola Kovo (Mar.') 17-ta die
na.

Nėr didesnes galybes kaip 
tikėjimo galybe. O tos galybes 
atstovas ant szios žemes yra 
Popiežius, Szv. Tėvas.

Jokis diktatorius negali* su
valdyti žmogaus sanžine ar 
mintis.

Popiežius, kaipo visos Kata
liku Bažnyczios tėvas yra atža
gariai nusistatęs priesz Komu
nizmą ir Komunistus. Jam ru- 

! pi žmogus, ne valdžia.
Jis jokiu ginklu neturi, bet 

tiesa, kuria jis skelbia yra ga
lingesne už visus diktatorių 
ginklus.

Priesz jo dvasine galybe jo
kia valdžia, jokis diktatorius 
negali atsilaikyti.

Kataliku Bažnyczia yra per
gyvenus baisesnius kentėjimus 

i žiauresnius persekiojimus ne- 
| gu Hitleris ar Stalinas. Visi 
tie persekiotojai kilo, kariavo 
ir krito, o ta Bažnyczia pasili
ko. Kris ir szitie galiūnai, o 
Bažnyczia pasiliks.

Bažnyczia yra amžina.
Bažnyczia yra ant akmens 

pastyta.
Bažnyczia pasiliks kai galiū

nai kris.
Ne vien tik Katalikams, bet 

ir visiems, visu kitu tikėjimu 
žmonėms musu Szventas Tėvas 
Popiežius Pijus Dvyliktasis 
stovi kaipo vadas ir užtarėjas 
visu pavergtu ir nuskriaustu 
žmonių visame pasaulyje.

Mes su visais kitais laikrasz- 
cziais jam linkime? Isztvermes, 
Drąsos, Teisingumo ir Taikos, 
kurias jis visiems žmonėms 

i linki ir už kurias jis taip dra- 
; šiai kovoja.

RINKIMAI
RUSIJOJE

POPIEŽIUS PIJUS XII
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Popiežius yra taikos ir ra
mybes ženklas ant žemes.

Popiežius yra Dievo žmogus.
Popiežius Pijus Dvyliktasis

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
t

paskirti in augsztesniaja tary
ba, ir szeszi szimtai trisde
szimts vienas narys, bus pa
skirti in žemesniąją taryba.

Visi kandidatai laimėjo Rin
kimuose.

Dean Acheson su savo žmo
na pribuvo inLars-Anderson 
rumus priimti užsienio sve- 
czius, kurie buvo tenai susi
rinkę. Sekretorius vis sten
giasi labai greitai atsilyginti 
už pavaiszinimus ar pakvie
timus tokiems ponams, kad 
jam nereikėtų ilgai rūpintis 
apie tokias vakaruszkas ar

perdure ir nužudė Frederick tokius, pavaiszinimus.

yra vienas isz mokycziausiu i 
žmonių ant viso svieto. Szitaip 
kalba ne tik Katalikai, bet vi
su krasztu valdovai ir moks
lincziai. Jam lygaus, politiko
je, dipliomatijoje ir moksle 
sunku rasti. Ta pripažinsta ir 
tie kurie jo tikėjimo nesilaiko 

! ir nepripažinsta.
Jis meldžiasi kad Visagalis'

Washington, D. C. — Nede
lioj apie 10-ta valanda ryte 
Prezidentas Harry Trumanasi 
iszkeliavo ant VSS Williams
burg laivo in Key West, Flori
da, kuris praleis savo vakacija.

Kai Dievas ateitu- valdžių galiu-
Stratton.

Ta mergaite, rodos, jie mylė
jo ir dar daug kitu, nes ji mėg
davo iszeiti in szokius ir kliu- 
bus ir baliavuoti. Jos motina
sako kad nužudytas kavalie- 

j rius jai kelis kartus buvo pasa
kęs kad jis ausis apdaužytu bet

tik jis buvo kur nors pa
kviestas, jis ant rytojau isz 
savo puses tuos ponus pas 
save pasikvieczia ir tada po 
tam jis jau gali ramiai savo
darba dirbti ir nesirūpinti 
apie sveczius ar pavaiszini
mus.

narns in pagelba, kad žmones 
sugrysztu in meile ir in tikėji
mą, kad visi skaitytus! su tei
sybe ir su teisingumu.

Jo ginklai yra Dievo malo-
ne ir kankinio muczelninko va
lia.

Jis stovi ant karo lauko del(

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunvs Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiuiu,

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalam* ::
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