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Del Apsaugos'į

Isz Amerikos
i

Graži Ir Gera
Szeimininke

GERIAUSIA AP
SAUGA, KALĖJIME

Kalėjime Visiems 
Ateitis Užtikrinta

GALVESTON, TEXAS. — 
“Jeigu Amerikiecziams jau 
taip labai rupi pensijos, paszel- 
pa ir gyvenimo ir senatvės už
tikrinimas, tai visi jie turėtu 
eiti in kalėjimus,’’ sako Gene
rolas Dwight D. Eisenhoweris, 
Columbia Universiteto Prezi
dentas.

“Kalėjime jiems bus parū
pinta maistas, burdas, lova ir 
stogas, ir jiems visai nereikes 
rūpintis nei apie ateiti, nei apie 
senatve.’’ Szitaip Generolas 
Eisenhoweris atsikirto tiems 
kurie jam prikaisziojo kad jis 
prieszinasi visoms tems darbi
ninku pensijoms ir paszelpoms.

“Bet jeigu Amerikietis nori 
būti sau žmogus, laisvas ir gar
bingas ir visiems kitiems lygus 
jis negali savo sprandą lenkti 
jokiai valdžiai, kokia ji nebutu 
jis negali savo laisve parduoti 
už duonos gabala.’’

Generolas Eisenhoweris sa
ko, ‘ ‘ Amęrikiecziai neturėtu 
būti sugundyti ir suvedžioti to
kiais palszyvais prižadėjimais 
apie apsauga ir senatvės užtik
rinimą.’’ Jis ragino visus nie
kados neapleisti rinkimu, bet 
eiti ir balsuoti už visus ar 
priesz visus, nuo mažiausio po- 
litikieriaus iki paties Preziden
to.

Mes su Generolu Eisenhowe- 
riu ant visko pilnai sutinkame. 
Visos szitos paszelpos ir pen
sijos biskiį po biski atima isz 
musu ta laisve, del kurios mu
su tėveliai paliko savo tėvynė 
Europoje ir ežia atvažiavo ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jacqueline Hanneman, isz 
Indianapolis, laimėjo pirma 
garbes vieta kaipo geriausia 
szeimininke kuri moka ska
niausi pyraga iszkepti. Ji 
nuvažiavo staeziai in Vasz- 
ingtona ir Prezidentui Tru- 
manui inteike viena isz savo 
pagamintu ir iszkeptu pyra
gu.

AMERIKIECZIAI
SZNEKA RUSISZKAI

HUDSON, OHIO. — Po pen- 
kiolikos menesiu gyvenimo 
Maskvoje, keturiu metu Davis 
E. Boster, jaunasis ir jo sesute 
dvieju metu Janis, parvažiavo 
namo. Jiedu nemoka nei žodžio 
Anglu kalbos. Jųdviejų tėvas, | 
darbininkas Amerikos Amba-< 
sadoje Maskvoje, paaiszkina 
kad jo vaikai buvo prižiuromi 
ir mokinami Ruskes tarnaites, 
nes jo žmona turėjo dirbti. 
Toks yra Ambasados nusista
tymas Maskvoje.

Kai vaikai atvažiavo in 
Maskva jie ka tik buvo pradėję 
kalbėti ir nieko daugiau negir
dėjo kaip tik Rusiszkai. Net ir 
jųdviejų motina turėjo iszmok- 
ti Rusiszkai kad suprastu ka 
josios vaikai sako.

PERSKYRĖ SŪNŪS

Motina Nusižudė

MILWAUKEE. — Dvieju 
jau suaugusiu sunu motina, 
Ponia Christiana Beedik, pen
kios deszimts septynių metu 
amžiaus, nuėjo ant geležinkelio 
atsistojo ant rieliu ant kuriu 
važiavo traukinys. Ji ten ir žu
vo. Jos vyras James Beedik, 
sako kad jo žmona jokiu budu 
nebutu nusižudinus, jeigu ju-! 
dvieju sūnūs nebutu susimusze.l 
Ji insikiszo ir perskyrė savo 
sūnūs Joną ir Aleka, kai jiedu, 
pare j e isz saliuno susipesze. Jo
nas yra trisdeszimts keturiu 
metu, o Alekas dvideszimts de
vynių. Kai ju motina juos per-' 
skyrė, ji niekam nieko nesa
kius iszejo ir atsistojo in trau-' 
kinio kelia.

VISI TURĖSIME ISZ- AUGSZTAS
DUOTI KVOTIMUS ŽMOGUS INTARTAS 

___ _ I ___
“Dede Samas” Visus Senatorius Intaria Kelis
Klausines Ir Pareika- Kaipo Komunistus

lauš Daug Žinių Washington, d. c.—
-------- Senatorius McCarthy sako kad

WASHINGTON, D. C. — jįs Renato Komisijai yra jau

Belgai Prieszinasi 
- Savo Buvusiam

Karaliuin

KIEK KELIOS
ŽVAIGŽDES Į 

KASZTAVO
NEW YORK. — Intakin- 

giausio laikraszczio Ameriko
je redaktorius dabar paaiszki
na, kaip keliu žvaigždelių sto
ka permaine visa Kinijos liki
mą.

Amerikos Lakunu Sztabo 
karininkas buvo pasiunstas in 
Yalta su rasztais, kurie neuž- 
ginezyjamai priparode kad 
Amerikai nereikia Rusijos pa
geltos priesz Japonus. Lakū
nu sztabas tame raszte pripa
rode kad Japonai jau rengiasi 
pasiduoti.

Szita raszta tas karininkas 
turėjo paduoti Prezidentui 
Rooseveltui, kuris tuo laiku 
derinosi su Stalinu Vaitos 
Konferencijoje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

.Amerikos valdžia kuria mes 
k ertais pavadiname “Eede 
Samas’’ sziais metais daug 
klausimu mums užduos in ku
riuos hies turėsime atsakyti.

Pradedant nuo Balandžio 
(April) pirmos dienos valdžios 
darbininkai eis isz miesto in 
miestą, isz kaimo in kaima, isz 
stubos in stuba ir klaus visokiu 
klausimu.

Sziais metais bus suraszcma 
visu Amerikos gyventoju skai- 
czius, bus daroma viso kraszto 
apyskaita.

Jeigu manote kad jus jau 
daug tokiu klausimu atsakėte 
kai iszpildete tuos rasztus del 
taksu, tai dabar pamatysite 
daug sykiu daugiau klausimu. 
Tie darbininkai visokiu klausi
mu užduos, apie darba, apie al
ga, apie liuoslaikio panaudoji- 
ma, apie draugiszkuma ir apie 
krasztui isztikimuma.

Dauguma klausimu turėsi
me, kad ir nenorėsime iszpil- 
dyti ir in juos atsakpti. Negali
ma tu žmonių iszmesti ar iszva- 
ryti, nes jie atstovauja paezia 
valdžia.

Amerikos Konstitucija rei- 
kalaua kad tokis suraszas vi
su piliccziu butu padarytas. 
Reikia žinoti kur ir kaip'žmo- 
nes gyvena. Szitokia apyskai
ta yra daroma kas deszimts 
metu. Szitoje apyskaitoje val
džia nori žinoti apie darbus ir 
apie bizni kiek valandų darbi
ninkas dirba, kiek uždirba, 
kiek jam kasztucja važiuoti in 
darba ir isz darbo, kiek jis už
dirba kiek susitaupina ir kiek 
praleidžia, kiek jam pragyve
nimas kasztuoja, kur jis gimęs, 
kur gyvena, isz kur atvažiavo 
ir ka jis dabar daro.

inteikes varda labai augszto 
Tarybos nario, kuris buvo ar 
gal dar ir sziandien yra Komu
nistas. Jis sako jis laikraszti- 
ninkams nepasakys jo vardo, 
k et leis tai Senato Komisijai 
pirmiausiai patikrinti tas jo ži
nias ir paskui vieszai to iszda- 
viko, Komunisto varda pa
skelbti. ■

Amerikos Tarybos nariai da
bar praszo kad Prezidentas 
Trumanas pavėlintu Komisi
jai pavartuoti visas tas žinias, 
kulias Amerikos Slapta FBI 
Policija dabar turi.

Senatorius McCarthy sako 
kad tas augsztas valdininkas, 
kuris yra dabar intartas buvo 
Alger Hiss, iszdaviko bosas. 
Alger Hiss buvo teismo pa
smerktas už tai kad jis po pri- 
sieka pamelavo, sakydamas 
kad jis niekados jokiu Ameri
kos žinių neperdavė Komunis
tams ar Sovietams.

Senatorius McCarthy sako 
kad jis žino kad penkios de
szimts septyni valdininkai ir 
Amerikos Tarybos nariai yra 
Komunistai ar dirba Komu
nistams. Jis yra Senato Komi
sijai inteikes szimta szeszis 
vardus tokiu žmonių valdžioje, 
kuriais negalima pasitikėti.

Prezidentas Trumanas, kuris 
dabar atostogauja Key West, 
Floridoje, nežino ka daryti. Jis 
labai nenori pavėlinti Senato 
Komsijai lysti in FBI Policijos 
reikalus ir pareikalauti isz tos 
policijos visas tik jai žinomas 
žinias apie tuos intartus žmo
nes. Bet jeigu Trumanas nepa- 
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NUSILAUŽĖ
SPRANDĄ

Senator, McCarthy Sako Kad 
Jis Žino Kad 57 Valdininkai Ir
Amerikos Tarybos Nariai. Yra 
Ar Dirba Komunistams; Dvynu
ke Nuszove Savo Sesute, Nes Ji 

Neapkentė Ja Fresno, Calif.
BELGAI

STRAIKUOJA

BRUSSELS, BELGIJA. — 
Penki szimta tukstaneziu Bel
gijos Socialistu darbininku su- 
straikavo, kad parodžius savo 
pasiprieszinima Karaliui Leo
pold Trecziajam, kuris vis gy
vena tremtyje, bet nori su- 
gryszti.

Szitos straikos suparaly-
žiuos viso kraszto pramone.

Socialistai sako kad szitos 
straikos tai tik pradžia. Jie vė
liau dar asztriau pasiprieszins 
to Karaliaus sugryžimui.

Socialistai Belgai prikaiszio- 
ja Karaliui Leopoldui kad jis 
per greitai ir per lengvai pasi
davė Hitleriui, kad jis nesuti-
ko sudaryti Belgijos valdžia 
tremtyje, kad jis nors pateko 
in nelaisve, kaip ponas tenai 
Vokiecziu tarpe gyveno, ir net 
tenai ir apsiženijo.

Daug valdininku pataria 
Karaliui Leopold pasitraukti 
ir savo sostą savo sunui užleis
ti.

WASHINGTON, D. C. — Amerikos 
Karo Sztabas paskelbia kad anie $239,409,000
bus tuojaus paskirti aprūpinti ir apgink
luoti visas Amerikos kariszkas vietas, kaip 
tai Saias ir lutas už Amerikos rubežiaus.

Karo Sztabas ypatingai susirupines apie 
Alaska, kuri yra taip arti Rusijos. Karo 
Sztabas praszo isz Kongreso $665,000,000
del tokios apsaugos.

Armijos, Laivyno ir Lakunu Sztabo virsz- 
ininkai sutinka ir sako, kad mums pirmiau
sia reikia aprūpinti ir apginkluoti tas vie
tas, in kurias prieszas galėtu pirmueziau- 
siai pultis.

Karininkai nori Alaskoje inrengti galin
ga kariszkiems eroplanams stoti, isz kur 
Amerika galėtu ne tik apsiginti, bet ir 
ant prieszo užsipulti.

Vien tik Alaskos apginklavimas kasz- 
tuos daugiau negu $117,861,000.

Jeigu moterėles ir merginos 
neiszdrysta ar nenori pasisaky-

Nežinojo Per Visa 
Menesi

LONDON. ANGLIJA. - 
Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus Duncan McMartin, 
Kanados bankierius nupuolė 
trepais savo namuose in Pem
broke, Bermuda, pereita mene
si. Bet jis greitai pamirszo ta

EROPLANAS
SUSPROGO

PADANGĖSE

Musu valdžia dabar jau ima susirūpinti 
savo kraszto apginklavimu. ' Musu ponams 
reikėjo anie tai jau keli metai atgal su
sirūpinti, ir daugiau pinigu pavartuoti sa-

hyder, Arizona. — Di vo apsiginklavimui ir mažiau iszeikvoti ant 
dis kariszkas bomberis, B-50 . « . v . . . '
“tvirtove,’’ kaip kokia bomba visokiu užmanymu ir taikos programų, isz 
susprogo padangėse ir nukrito Į<urj0 nje|<0 nobllVO IT negali būti, 
m dykumas. Dvylika žuvo su
ercplanu, du iszsigelbejo, isz-

ti ir prisipažinti kiek jos dabar 
turi metu, valdžia jas in teismą 
nepatrauks už maža pamelavi- 
ma. Jeigu vyras nenori pasa
kyti kiek jis uždirba jis gali pa
sakyti tiems tardytojams kad

savo maža nelaime, losze golfą 
ir paskui nuskrido in Londoną 
ant biznio. Londone jis nuėjo 
pas daktara ir pasiskundė kad 
jam ranka skauda. Daktaras 
pamate kad jam sprandas nu-

szokdami isz to sprogstanezio 
eroplanc ir nusileisdami su pa- 
racziutais.

Iszsigelbejo pagelbininkas 
lakūnas ir tas kuris lakūnas 
kurio darbas paleisti sprogs-

AMERIKOS VIELIAVA NUPLIESZTA 
PER SUKILĖLIUS

SAIGON, PRANCŪZIJOS INDO KINIJA.
jis tas žinias pats pasius in suktas. Daktaras ji pasiuntė in. 
Vaszingtona. Czia valdžia la- New York miestą in ligonine, 
bai supratlyvai pasielgia. Nes kur daktarai padarys jam ope- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) racija.

tanezias bombas: Kapitonas J.
N. Lee, dvideszimts devynių
metu amžiaus ir Leitenantas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tukstancziai sukilėliu, Komunistu vedami 
ir kurstomi sudarė maisztingas parodas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt'
Tas, kuris prarado pasitikė

jimą, viską prarado.

Phil adelphi jos mieste, Penn- 
sylvanijoje randasi Pennsylva
nijos Universitetas kuriame 
gražiai liepsnoja Lietuviszku- 
mo liepsnele. Vargiai kur ki
tur sziandien rasite toki Lietu- 
viszko mokslo būreli kaip 
Pennsylvanijos Universitete. 
Czia Baltisztikos mokslui yra 
atidarytas atskiras skyrius. 
Czia, mokytoju, profesorių tar
pe randisi tokie žymus ir gar
sus mokslo vyrai kaip Profeso
riai A. Semi, Vincas Krėvė, A. 
Saly s ir J. Puzinas.

Szveicaras Profesorius Al
fredas Semi inžiebe ta Lietu- 
viszkumo liepsnele tame Uni
versitete 1938 metais. Jis dar- I
bavosi ir rūpinosi kad ir kiti 
Lietuvos mokslincziai czia jo 
pradėta daiba vestu. Jo rupes- 
tinri ir kiti Lietuviai profeso
riai czia vietas gavo; jis teipgi 
ir Lietuviams studentams vi
somis galiomis padedą.

Tik labai gaila kad tiek ma
žai Amerikos Lietuviui studen
tu pasinaudoja tais kursais, 
tuo možslu. Kitos tokios pui
kios progos vargai kur galima 
rasti visoje Amerikoje.

vienam balsui ant pijano. Vie
nas kūrinys, “Liaudies Dai
nos” turi dvi dainas: “Anksti 
Ryta Atsikėliau” ir “Ei, Liu- 
liuo, Liuliuo”; antras kūrinys, 
“Asz iSzia Nakti.” Veikalai ne 
žaliam muzikantui, nes jie yra 
gilus ir painus del paprasto pi- 
j anis to.

Tas kuris vis nori yra amži
nas vergas.

Amerikos valdžia dabar rei
kalauja kad Kinijos Komunis
tai Kinijos duris atidarytu del 
musu biznierių. Bet mes neži
nome ar musu valdžia nori kad 
musu biznieriai tenai važiuotu, 
ar kad tie kurie tenai randasi 
galėtu iszvažiuoti.

Mokslas 'be iszminties 
tuszczias darbas.

yra v

New York valstjos auksz- 
cziausias teismas panaikino 
instatyma kuris reikalavo kad 
Komunistai butu isz mokyklų 
pravaryti.

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

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

(Tasa)

KAPITALIZMAS

sulaikytos.” (Quad. Anno).
Bažnyczia dar toliną molina: 

“Lygiai neinmanoma, kad 
Bažnyczia, besirūpindama dva- 

' siniais reikalais, nesusirupintu 
ir dabartiniais pasaulio klausi- 

. nuris. Jos noras ir visa dvasia 
yra kad neturtingieji savo 
būkle pasigerintu, pakiltu isz 
vargo ir skurdo.” Szito tikslo

> Bažnyczia ir siekia, “visuomet 
J stengdamosi apsaugoti varg- 
‘{szus darbininkus nuo bagoeziu 

, kurie panaudoja

Menas yra žmogaus gamta; 
o gamta yra Dievo menas.

Viena motina nusiskundė sa
vo Daktarui kad jis per bran
giai ima už jos vaiko iszgydini- 
ma. Daktaras jai primine kad 
jis buvo atėjės in namus net 
vienuolika sykiu kai jos vaikais 
buvo susirgęs. “Taip, Ponas 
Daktare,” atsake ta motina, 
“ bet atsimyk kad nuo mano 
vaiko visi vaikai mokykloje 
itžsikriete ta liga, ir tau daug 
biznio buvo.”

Kadangi Bažnyczia pasiuli- 
no tris priežastis, kode! ji prie- 
szinasi sziu dienu Kapitaliz
mui? Reikia priparodyti to 
nusistatymo dvi svarbias isz- 
vadas:

1 —Kom u n i s t u p r i e k a i s z t a i, 
kad Bažnyczia yra Kapitalistu 
szalininke, yra neteisingi ir 
klaidingi. Komunistai mus žiaurumo, 
nori suvedžioti ir sukurti ne- žmogų kaip koki inranki savo 
santaika musu tarpe su in vai-1 bizniui ar pinigu krovimui.” 
riais szukiais; kaip tai Markso' (Rerum Novarum). 
“Tikyba, tikėjimas yra žmoni-! 
jos migdomi vaistai. Bažny
czia niekados 
savo tikėjimu i 
listus ar užmigdinti ar namai- į 
.szinti darbininkus. Bažnyczia panaszumas tarp Kataliko ir 
niekados nepritaria ir nepri- Romanistu, 
tars Kapitalizmui kai tas Ka
pitalizmas isznauduos darbi-Į 
ninka. '■

giai ir teisingai padalinti, kad' 
visi galėtu tuos

Nb. 166. Trys istorijos apie 
kiauszinius Sunus Malkiaus, Iszklausyta 

pavartuoti kaip jie nori. Kaip1, malda vargszo, Geras Medėjus, 
tik czia Komunistai nesutinka' ]5C

• . Iį su Bažnyczia, nes jie sako kad l 
ižmones neturi teises pasirinkti i 
kad jie turi būti patenkinti' 
t uomi ka 
Bažnyczia 
yra laisvas ir turi teise pasi
rinkti, bile tik jis neprasižen-

■ gia. Jeigu jam pautiene liepa-

jiems duodama, 
ko kad žmogus

Daktaras Maciūnas knisasi 
po Pennsylvanijos Universite
to milžiniszka knygyną, kuria
me randasi nemažai Lietuvisz- 
ku knygų ir kitu kuriniu.

Visas svietas sumaiszytas, 
suraizgytas. Linksmi Nauji 
Metai atėjo ir praėjo, praūžė, 
ir nei to naujumo nei to links
mumo niekur nematyti.

Tas kuris skolinasi, tampa 
tarnas.

Nuoszaliame Newtown mies
telyje, Pa., mergaieziu augsz- 
tesneje mokykloje “Juozaipo- 
Marijos Viloje,” Gerbiamas 
Kunigas Kapelionas P. Vasi- 
lia įskas, ' raszytojas-autorius 
paaukojo tris tukstanezius do
leriu Naujos Akademijos (Sta
tybos reikalams. Seseles Kazi
ui i erietes rengiasi statytis nau
ja akademija. Kunigas Vasi
liauskas yra paraszes keletą 
ki ygu, vis pasivartuodamas 
si pyvardžius. Paskutinioji jo 
knyga yra ‘Kunigas Mykolas.’

Per kara visi mes karo pa
baigos laukėme, taikos troszko- 
me, ramybes jieszkojome. Ka
ras jau seniai užsibaigė, bet 
nei tos taikos, ne ramybes ne
matyti.

Gal mums daug ko reikia, 
bet mes vis daugiau norime ne
gu mums reikia.

Ispanijos Vyriausybe priėmė 
szeszios deszimts Kinijos Ku
nigu, kurie suspėjo isz Kinijos 
pabėgti, pirm negu Komunis
tai ta kraszta užėmė.

Geriausias būdas atitaisyti 
skriauda, tai yra ja pamirszti.

Augustinas Tukinąs su savo 
žmona, Chicagoje yra parūpi
nęs rasztus ir patikrinimus del 
trisdeszimts asmenų atvykti in 
Amerika. Jiedu dauguma isz tu 
Lietuviu visai nei nepažinsta. 
Jiedu teipgi yra pasiuntė mais
to ir rubu, drabužiu už daugiau 
negu szeszis szimtus doleriu 
Tremtiniams.

Tie Dievui tarnauja, kurie jo 
tvariniams tarnauja. Toks tva
rinys yra tavo tas Susiedas ku
rio tu neapkenti.

Xavier Strumskis iszileido 
du Kazio Viktoro Banaiczio 
muzikos kurinius. Jiedu yra

Kai Komunistai prikaiszio- 
ja, kad Bažnyczia yra Kapita- 

nepasinaudojo pzmo szalininke, jie pamirszta 
apginti kapita-1 vįena labai svarbia teisybe: bū

tent, kad randasi labai aiszkus

Tas panaszumas 
i yra tame kad jei labai griesztai 
pasmerkia.: Kapitalizmo blogy
bes. Ne Bažnyczia yra Kapita- 

Popiežiaus Leono tryliktojo pzmo szalininke, bet Komuniz- 
i mas yra Bažnyczios szalinin- 
žas. Kapitalistas su Kataliku 
pineszinasi Kapializmo isz- 
naudojimui. Vienintelis Kom
unistu teisingas nusistatymas 

! yra ju pasiprieszinimas Kapi
talizmo klaidoms. Visuose ki
tuose klausiniuose Komuniz-

I mas yra klaidingas.
Kai jus iszgirsite Komunis- 

’ tus sakant kad Baižnyczia, yra 
• Kapitalistu drauge, prisimin- 

Bažnyczia sako, kad bago-Įkite kad Kataliku'Bažnyczios 
ežiu milijonai, paaukoti lab-į Popiežių rasztuose randasi 
darybos darbams ar ligoniniu ! daug daugiau pasmerkimu 
statymui negali “užimti vieta priesz Kapitalistu isznaudoji- 
tiesos ar teisybes, darbininkui i mus negu visu Komunistu pro-

aplinkrasztyje mes skaityome: 
“Bet turtingieji ir valdininkai 
turi atsiminti,.. .kad prispau
dimas neturtinguju ir darb 
žmonių del savo pelno, ir pasi
pinigavimas per kitu isznaudo- 
.jima yTa visu instatymu pa
smerktas; žmonių ir Dievo in
statymu draudžiamas.” (Re
niui Novarum). Ar ežia gali
ma sakyti kad Bažnyczia yra 
bagoeziams prielanki ?

pagundose. Beveik visi Komu
nistu priežaisztai priesz Kapi
talizma yra paimti isz Bažny- 
czios Popiežių rasztu. Jau dau
giau negu penkios deszimts 
metu atgal Bažnyczia pareisz- 
ke. savo nusistaytma priesz Ka
pital i s t i s z k a i s z n a u d o j im a. 

. Kotnunistai laibiau neapken- 
ežia Kapitalistus negu ji myli 
tuos žmones kurie yra tu Kapi
talistu isznaudojami.

2—Dabar prieiname prie an- tinka, tai Komunizmas neturi 
tro ir paskutinio punkto kuris! jokios teises jam ta pautiene 
lieczia Bažnyczia ir Komuniz- į kimszti ir grūsti.
ma ir jie sujungia su Kapita
lizmu.

Komunizmas sako kad Ka
pitalizmas yra perdem blogas.' 
Bažnyczia sako kad Kapitali-į 
zmas isz savo prigimties nėra 
nei blogas, nei geras. Kapita
lizmas gali tapti blogas jeigu 
jis isznaudoja kitus savo tiks
lams. Bažnyczia padaro ir nu-' 
stato (skirtumą tarp turtą tu
rėti ir ta turtą isznaudoti. Po-' 
licijautas turi teise revolveri' 
nesziotis, bet jis negali nekalta' 
vaikuti nuszauti. Komunistai 
sako: .“Atimkite revolverius 
nuo visu policijantu ir juos 
mums atiduokite, ir tada mes 
su jais jus valdysime.” Baž
nyczia sako: “Atimkite ręvol-i 
verius tik isz tu policijantu,

Kongresmenas Prisipažinsta Kaltas

w..s.

Pypkes Durnai
Ana Vakarėli

i

Ana vakarėli asz iszbucziavau 
tavo lupeles;

Ir prisiglaudės laikiau tave ar
ti saves.

Ir visas svietas buvo sapnas,
Kuris paliete amžinatve.
Asz niekados nežinojau kad 

gyvenimas,
Galėtu būti toks saldus, malo

nus;
szirdisAr kiek linksmybes 

.Galėtu užlaikyti, 
Kol szirdis sustojo 
Ana vakara, kai žvaigždes 

sveikino.
Tos žvaigždeles sudarė aukso 

karūna
Aplink tavo geltuonplauke 

galvele.
Mėnesiena tau dainavo, 
Meiles žodelius alsavo; 
Atkartuojo žodelius, 
Kuriuos asz tau norėjau pasa

kyti,
Kai saule szviete ir viliojo.
Nes, jeigu mano butai,
Nei viena diena nepraeitu, 
Kad tau asz meile nedaino- 

cziau.
Ana vakara asz lupeles iszbu

cziavau,
Ir tada asz dažinojau,
Kaip yr’ malonus gyvenimas, 
Kai asz tau, tu man 
Amžinai pasižadi.

Kuris ežia teisybe sako: . 
Bažnyczia, ar Komunizmas ?

— BUS DAUGIAU — '

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Kongresmonas Fred Craw
ford, Republikonas isz Mi
chigan valstijos, kuris buvo 
in kalėjimą patupdintas už 
tai kad jis viena savo darbi
ninku buvo apmuszes, susi
draugavo su Leitenantu 
Turner, policijos virszininku 
Prince Georges Apygardoje.

Szitas szeszios deszimts 
dvieju metu amžiaus Kon
gresmonas buvo patrauktas 
in policijos teismą. Jam bu
vo pasakyta kad jis turi ant 
saves užsidėti kaucija jeigu 
jis nenori eiti in kalėjimą.

Kai jis pasakė kad jis pats 
turi gana pinigu del to kau
cijos, policijos teisėjas jam 
pasakė kad jis negali už save 
kaucija užsidėti, bet turi 
gauti koki žmogų kuris turi 
toje apygardoje nuosavybių. 
O jeigu ne tai jis turi pasi
samdyti ar žmogų ar kompa
nija kuri ta kaucija jam pa
mpintu. Kai Kongresmonas 
dažinojo kiek tokie sukeziai 
ima procento už tokias kau

cijas, ji piktai pasakė teisė
jui kad jis tupės kalėjime, 
bet tiek pinigu nemokės.

Ir policijantai ir teisėjas 
tada nežinojo ka daryti. Vi
siems jiems buvo baisi * sar
mata. Teisėjas tam Kongres
menui pasakė kad jis gali ei
ti sau laisvas jeigu jis tik pa- 
siraszys ant raszto kad jis 
prižada pribūti in teismą kai 
jis bus paszauktas.

I n p y k e s Kongresmonas 
paklausė ar visiems žmo
nėms taip valia daryti. Kai 
jam buvo paaiszkinta kad ne 
visiems taip yra palankiai 
patarnaujama, bet tik jam 
kaipo augsztam žmogui, jis 
pasakė kad jis jokiu maloniu 
nenori ir kad jis liksis kalė
jime. Jis kalėjime ir pasiliko 
iki teismo dienos kada jis 
užsimokėjo dvideszimts pen
kis dolerius baudos, bet vi
sus policij antus 
toje apygardoje 
sarmatino.

ir teisėjus 
baisiai su-

reikia visa, kluoną sudeginti.”! 
Bažnyczia nesutinka, ir sako' 
kad “reikia tik 'žiurkes* isz to 
kluono iszvaryti. ”

Bet Bažnyczia gindama Ka
pitalistus, nepamirszta kad ir 
darbininkai nėra szventi, kad! 
ir jie gali prasižengti, ir prasi
žengia : ‘ ‘ Tike j imas mokina 
•darbo žmogų,. ..teisingai ir 
gerai atlikti visas teisingas su
tartis laisvai 'sudarytas, nie
kuomet nein'žeisti kapitula, ir 
nepaliesti darbdavio asmens, 
neužsiimti inaisztu, netvarka, 
ir nieko bendro neturėti su 
žmonėmis kurie kitus sukursto Į 
gudriais pažadėjimais ir suke
lia tuszcziais viltis, kur dažnai 
pasibaigia nelaimėje ar gailes
tyje, kada jau per vėlu.” 
(Rerum Novarum).

Todėl aiszku kad Komuniz
mas ir Bažnyczia in ta pati ne
lygybes klausima visai skirtin
gai atsako. Komunizmas nori 
Kapitalizma panaikinti; Baž
nyczia nori ta Kapitalizma pa
taisyti. Prilyginimas gal aisz- 
kiau parodys ta skirtumą:

Viename kaime dvylika ūki
ninku parduoda kiauszinius 
mieste. Vienas ūkininkas per 
suktybes ir smurtą užima visa 
ta bizni ir priverc/ia visus ūki
ninkus jam pigiai parduoti 
nors jis brangiai tuos kiauszi
nius.

Komunistai szita klausima 
labai lengvai iszrisza: Reikia 
nugalabinti ta ūkininku isz- 
naudotoja, jo kiauszinius su- 
muszti, jo visztas iszpjauti. 
Paskui visu kitu ūkininku 
kiauszinius surinkti ir parduo
ti už viena kaina. Tas kuris 

! pasiprieszins yra “Faszistas,” 
“Kapitalistas” ar Stalino 
prieszas. Ir viskas tvarkoje. 
Jeigu vienas turi turi daugiau, 
o kitas mažiau kiausziniu, tai 
r,eika visus tuos kiauszinius su- 
muszti ir padaryti Stalinine 
pautiene.

Czia Bažnyczia. nesutinka iri 
pasiprieszina. Bažnyczia sako 
kad ne visi mėgsta pautene, nes 
kai kurie nori virtis kiauszi
nius, kiti kepti, o dar kiti juos 
žalius gerti. Bažnyczia sako, 
kad reikia tuos kiauszinius ly-Į

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

No. 145 Trys ’ istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabe- 

kurie nemoka ar nežino kaip : go, Stebuklinga puodą, Daine-
tuos revolverius pavartuoti.”j lo. 47 puslapiu.

Komunizmu mokslas sako: No. 146 Dvi 
“Jeigu randasi žiurkių kluone! Auka Nihilistu, 

ežios nakti. 61
No. 148 Dvi-

Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, 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
lapiu 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15 c.

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

apie
Nuo-

apie

WRITING SETS
‘by

Choose The Right Point

oc
No.

! Duktė 
tuvos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

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

No. I*76y2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c. •»

No.' 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta iii celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kahczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja 'buda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, 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.

The Way You Write

No. 5668

Tia?. 5550

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

istorijos apie
Sruolis isz Lie-

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos

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

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 kasieriaus 
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 tis 
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. 
U7U Nepamirszkite dadeti 100 
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.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Velnias Tarnu Pas Žmogų

girdo jog ant taip ilgai turi 
vieniai tarnauti, velnias netu
rėdamas ka daugiau daryti su- 
gryžo in ta vieta kur artojaus 
buvo krepsziukas ir padejas 
duona, iszejo isz kitos szalies 
pas artoju ir užklausė:

— Brangus žmogeli, pri
imk mane pas save ant tarnys- 
tos, o asz tau vieniai tarnausiu.

Žmogelis dirstelėjo ant'jau
no ir patogaus jaunikaiezio ir 
tarė:

— Prieteliau mano, kaip 
asz tave priimsiu ant tarnys
tes, kad asz pats su paezia ir 
vaikeliais neturiu ka valgyti.

— O ta ka Dievas davė ju- 
mi, tai bus ir man invales to, 
atsake velnias.

— Tai galėsi būti, bet ne; 
bus isz ko, tarė žmogelis.

— Asz jokios algos nenoriu 
nuo tamistos, 'bile mane priim- į 
site pas save, szauke velnias.'

Kada jiedu sutiko ant visko, 
bernas paėmė arti, o gaspado
rius ėjo namon, kada atėjo pa
siimti sermėga su krepsziuku, 
žiuri kad tai pati duonele sto
vi po sermėga ir tarė pats in 
save:

— Dieve mano brangus, 
kai)) asz buvau alkanas per vi
sa diena, o isz savo kaltybes, 
nes neapsižiurejau kur buvo 
mano duonele, paemes duona 
pabueziavo ir nusidavęs namo 
apsakė savo paežiai apie visa 
atsitikima, o pati tarė:

— Gerai duszele kad gavai 
berną, bet Dievas žino kuom 
mes visi iszsimaitinsime.

— Tai matai, jisai darb- 
szus berniukas, tai kaip mes 
apsidirbsime tai jisai gales ei
ti in dvara. dirbt, tai uždirbs 
.sau ir mums, atsake gaspado
rius.

Bernas likes arti, viena die
na tiek suarė kiek gaspadorius 
per visa sanvaite, per dvi die
nas jau buvo viskas pabaigtą,’ 
parejas namo pasąke gaspado- 
riui, isz ko tasai buvo labai 
linksmas. Ant rytojaus prisi- 
deja vežimą javu nuvažiavo! 
setie, bet gaspadorius žiuri kad 
berno tiktai visi kloniai suarti, 
o kalneliai palikti, nusistvėrės 
už galvos suriko: ;

— O tu mano meiluk, kodėl 
kalnus palikai ne artus?

— Tylekie, mano, gaspado-. 
riau, man buvo sakyta kad szi- 
ta vasara bus laibai sausa, tai 
kloniuose visa gerybe labai už
augs o ant kalnu viskas isz- 
džius, tai tiktai szkada sekios, 
atsake bernas.

Bernas atsiriszes maisza ja
vu pripylė pilna sietuva, o .jisai 
pasiėmė i u viena ranka ir pra
dėjo setie, gaspadorius da bu
vo tiktai pradėjęs setie, o ber
nas jau buvo visa maisza pa
baigęs, gaspadorius tai pama
tęs paszauke:

— Berauk, sekio pamažėl!' 
nes kaip greitai sėji tai tan-1 
kiai sukersi grūdus.

I

— Asz gaspador ir per re
tai sėju, nes kaip bus tankiai 
tai javai iszguls, atsake bernas.

Iki pietų viską jau buvo pa-i 
sėja, o popiet sėjo bulves, ber
nas kaip pradėjo mesti bulves 
in kožna vaga, tai net gaspado-i 
rius pradėjo juoktis isz jo kaip 
jisai laksto su maiszu bulvių 
po vagas, kada pasėjo bernas 
klausė gaspadoriaus, ka dirbs 
rytoj diena?

— Asz eisiu pas poną in

gENOVES laikuose buvo la
bai biednas žmogus, o buvo 

labai dievobaimingas ir kur 
tiktai ėjo, kur ženge, viską Die
vui palieciavojo.

Dievas ji labai mylėjo, nes ji 
mėgino ant visu pusiu, viena 
karta, o tai buvo pavasario lai
ke, reikėjo eiti lauka arti, ate- 
jas biednas žmogelis ant vietos 
ir pradėjo arti iki pietų. Kada 
saulute buvo jau pietuose, pa
leido savo kumelaites ant pie
vos ganytis, o jisai nuėjo už 
krūmu kur 'buvo pasidėjus ser
mėga ir krcpsziuka su szmote- 
liu sausos duonos, bet kada pri
siartino, pažiūri kad ne yra 
duonos, pakele abidvi rankas 
in dangų ir tarė:

— Dokui tau Vieszpatie ir 
už tai kad mane alkana palai
kiai sziandien, mažam tas žmo
gelis buvo alkanesnis už mane 
ir duonele suvalgo.

O czionais to biedno žmoge
lio duonele ne žmogus, bet vel
nias paėmė ir pasislepes gerai 
temino ar artojas ne keiks ne
radęs duonos, bet artojas Die
vui apieravojo. Velnias nega
vęs jokios naudos nuo biedno 
žmogelio, skubiai nusidavęs 
oąs Dieva, tare:

— Vieszpatie, sziandien asz 
pavogiau nuo biedno žmogelio 
paskutini szmoteli duonos ir 
norėjau kad nors viena karta 
mane pagarbintu, bet jisai vi
sai apie mane neminavojo tik
tai vis apie tave Vieszpatie 
garbina, o mane niekada.

— Tai taip yra szetonc, 
mano aveles negarbina velnio 
tiktai tikra Poną Dieva, o tu 
szetone dabar turi eiti pas ta 
žmogeli tarnauti per tris me
tus, nes už ta szmoteli duonos 
labai sunkiai sugricszijai, tarė 
Dievas.

Velnias tai iszgirdes net su
drėbėjo isz baimes kada isz-

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

Maldų knygų, misziu maldos su pa
veikslais. , Tilžės, .........................   75c.

Didysis ramybes Szaltinis, stam
bus drukas, gera knyga del senesniu 
ir kurie mažai mato.......................$4.00

Gyvenimai szventuju su daugeliu 
paveikslu, apdaryta........................$4.00

Stebuklingos Lourdes knyga su pa
veikslais stebuklingu vietų . . . $4.00

Naujas sapnu knyga.............$1.50
Savižrolas su paveikslais.........50c.
Laime ir planetos nuspėjimas lai., 

Raginis rinkinis trumpu gražu p. 35c.
Kabalas inspejiraas laimes Bu. 15c.
Dainorius apie 120 viso, dainų 75c.
Lengvas būdas iszmokt angliszkos 

kalbos be kito pagelbos................35c.
Girtuokliu gadzinkos, dainos. . . 20c.

Istorija Seno ir naujo testa.. .25c.
Biblija, pilnas szventas rasztas apie 

1100 puslapiu.............................. $2.50
Lietuviszka Virėja ir Kepeja $1.25
Mes turime apie 70 skirtingu kny

gų, tai kas noretute gauti, tai atsiųs
kite desžimtuka o gausite katalioga.

Vaistiszkos žolių, arbatos, nuo vi
sokiausiu ligų, in pakelius su nurody- 
mais kaip vartoti.

Nuo nervu sugedimo, iszgasczio, 
bemieges, galvos ir sprando skaudė
jimo, galvoje ir ausyse cypimp. $1.00

Nuo dusulio ir mainu asthmos 75c.
Nuo inkstu streinu skaudėjimo.75c.

Nuo visok. reumatiszkb sausgėlų 75c.
Nuo cukrines ligos (diabetes). $1.
Vyriszkumo nustojimas, atgaus 

ji................................................... : ■ $1.25
Plauku tonikas, sulaiko slinkimus, 

valo plaiszkanus, sulaiko pražyli 75c.
Gera stambi trajanka del arie. 75c.
Ramunėlės tikros kaip Lietu. 35c.
Liepos žiedai, gerai kvepia. . . 25c.
Puplaiszkiai-negardus bet gera lie- 

karstva, nuo perszalimo, kosulio. 35c.
Saruoczis szaknys nuo gumbo, 35c.
Trukžoles, ka pokrutine skauda 25c
Valerijono szaknys, ka miegot 

negali..........................................  25c.
Drygnes nuo dusulio, bemieges 25c
Atsiuskit 10c., o gausite žolių ka

talioga, kuriame randasi visokius 
apie 300 skirtingu žolių. Sziunczia- 
me ir uždėtu mokeseziu, jeigu kas pa
reikalauja.

M. ŽUKAITIS,
336 Dean Rd., Spencerport, N. Y.

dvara. praszyt darbo, atsake 
gaspadorius.

— Ar žinai ka gaspador, 
kaip jus nueisite pas poną tai

Vėl turiu atkartoti,
* Ne del kitu prisakyti, 

Kas bus isz musu bobelių, 
Isztikro jau net nuobodu. 
Vis mokinu kaip galėdama, 

Bet nieko in ju galvas 
nelenda.

Da tarp svetimtaueziu puse 
bėdos, 

Parodo nors kiek giedos, 
Bet kada parodo tarp 

musu žmonių, 
Tai net duoda valia del burnų.

Jeigu nueina in kronui pas
* svetimtauti, 

Tai tuojaus reikalą atlieka, 
Ir ant visko susitaiko, 

Bet, tegul tik pas savo nueina, 
Tai tuojaus savo žioti 

atidaro, 
Net su velniais!

Kaip isz szalies tokia kalba 
iszgirsta, 

O da ir kitaip pavadina, 
Taigi, nenoriu sakyt, 

Nes tai piktina.
Galite' dasiproteti, 

Ba asz turiu tylėti.
Ne kas tarp Lietuviu, 

Del musu biznierių, 
Ar tai buczei'iui ar 

sztorninkui, 
Kažin ka svetimtaueziai 

sakftu, 
Jeigu bobele taip 

pliauszkencziai iszgirstu, 
Isztikruju pavarytu, 

Jeigu buezia tai negirdėjus, 
Tai no buezia dainavus, 
Apie tokias, moterėles 

bjaurybes.
* * *

Keletą sanvaites atgal, 
In viena miesteli nuvykau, 

Daug funiu pamaeziau, 
Ant vienu partyju nusidaviau, 

Kur visokiu žmonių 
maeziau.

Koks vyrelis ka ten 
ant savo bobeles paregėjo, 

, Na, ir isz to prasidėjo 
karas.

Pas vaita nuėjo, 
In teismą stoti turėjo. 
Kasztus užsimokėjo, 

Ir namo parėjo, 
Negerai buna visada, 

Jeigu pasigėrė moterėlė. 
O kad nuo to girtavimo 

susilaikytu, 
Tai barniu neturėtu.

Ant Gavėnios

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 25c.

No. 196‘ Stacijos arba Kal
varija, 10c.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. 

praszykite kad jum duotu tuos 
rudinas ant szimet pasisėti nes 
jie ir tai)) stoves dyki nes po
nas teitais ne gyvuliu negano, 
tai jisai tau pavėlins, tiktai tu 
jo papraszykie.

.Gaspadorius nuejas pas Ilo
na pasikloniojas prasze kad 
jam pavėlintu soti ant rudinu, 
ponas ta iszgirdes nusijuokė 
visa gerkle ir paszauke:

— Tu kvaili, kas-gi mate 
kad kas setu rudinuose ir pel
kėse, bet gali sėti tai pažiūrė
siu kas tonais bus.

G as p a d o r iii s p ą d e k a v o j a s 
Į iszejo, parejas namo pasakė 
bernui kad ponas pavėlino, 
bernas nusijuokė ir tarė:

— Dabartės eisime graibiu 
kasti per tuos rūdimis o paskui 
sėsime jus visa gerybe nes va
sara bus labai sausa, tai javai 
ir viskas kas tiktai bus pasėta 
ant kalnu iszdegs nuo saules o 

hues kaip pasesime kloniuose 
i tai busime bagoti, nes viskas 
užderės.

Ant rytojaus gaspadorius at
sikėlęs anksti nuėjo berną kel
ti prie kasimo graibiu, bet jau 
jo nerado nes tasai- senei buvo 
prie darbo, gaspadorius nune- 
sze pusryczius ir žiuri kad tik
tai žemes inkstą isz grubi u, o 
daugiau nieko nematyt. Gra
bes jau buvo baigiamos kasti 
per visa rudiną iszilgai ir sker
sai, kad in tris dienas iszdžiu- 
vo visi rudinai o ketvirta die
na nuejas suarė ir užsėjo tiktai 
vienais miežiais.

Atėjo jau vasara, lietaus vi
sai nėra, žeme visa sutruko 
taip labai kad gyvuliai vaiksz- 
cziodami po laukus kojas isz- 
sisuko, javai visu iszdege o to 
biedno žmogelio, ka bernas pa
sėjo rudinuose tai net isz szak- 
nu virto. Kada sulaukė rude
nio jau laikas buvo javus va
lyti, bernas nuejas kaip griebe 
tai viena diena viską nukirto, 
net gaspadorius žiūrėdamas 
pradėjo zurzėti kad per greitai 
suvalo o bernas atsake;

— Tai gaspador, nežiūrėk 
nieko nes.tu nieko nežinai, už 
devynių dienu bus didelis lie
tus per tris sanvaites . tai kas 
nepasiskubins suvalyti viską 
tai ant lauko supus.

Gaspadorius daugiau nieko 
nesako bernui kuris taip grei
tai viską dirbo, suvežą visa ge
rybe o kas ne tilpo, tai ant lau
ko kūgius sukrovė ir apkase 
aplinkui grabes kad vanduo ne 
apsemtu.

Kaimynai pamate kad ju Su
siedas taip greitai javus suva
lė, ateja klausė:

— Ka-gi tu susiėdė, darai 
kad tokias dideles grabes apie 
kūgius apkasai.

Gaspadorius apsako viską 
apie savo berną ir apie jo kal
ba. Susiedai katrie paklausė 
tie buvo laimingi, o katrie ne
klausė ir pasakojo kad tiktai 
burtai tai tu viskas ant lauko 
supuvo. j

Žmones ta berną laiko už ra
ganių, o kiti už szventa, nes ka 

i jisai tik pasakė tai viskas isz- 
sipikle, viena rudenio diena 

I kada jau buvo laikas kulti, ber
ilius nuejas in giria nusikirto 
aržuola stora ir kita plonesni, 
nuskuto žieve ir parsinesze na
mo. Gaspadorius pamatęs net 
sudrėbėjo isz baimes kad to
kius storus medžius parnesza 
del spragilo, bernas pasidūręs 
liepe gaspadoriui eiti mesti pė
dus o jisai kuls. Nuėjo abudu

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama

i o $3.00 ant puses meto.

Balandžio (Apr.) Pirma 
diena yra skiriama viso
kiems szpcsams ir draugisz- 
kiems prigavimams. Kartais 
tie szposai ir juokai ne taip 
juokingai iszeina.

Czia vytas raszo czeki ir 
tyczia apverezia tramento, 
raszalo bonkute ant savo 
žmonos czystos, baltos stal
tieses. Žmona isz to piktumo 
net iszsižiojo. Nors žmona ži
no kad jos vyras visokiu 

in kluoną, gaspadorius ne spe- į 
jo pėdus mesti, o 'bernas tai 
kaip duos vienu kartu tai net 

i sziaudus iszmete laukan,, o grū
dus in viena gruva sustume, in 
sanvaite laiko viskas jau buvo I 
apdirbta ir visur buvo pilna 
visokiu gerybių.SUGRYŽK :: ::

:: :: PAVASARĖLI
Sugryžk, miels pavasarėli, 
Tavęs laukiam mes labai, 
Tegul tavo žalumeliu 
Pasipuoszia beržynai.

Užtekėk skaisti saulute 
Ant vargingos Lietuvos, 
Suramink vargszu szirdele, 
Kurie žūsta ten varguos.

Sugryžk, mielas vyturėli, 
Ir padangėj užcziulbek,
Mums Lietuviams vargdienė

liams, 
Griaudžia daina tu sudek.

Juk matai tu, kaip mes varg
stam

Ir kaip sunkiai reik kentet, 
Nieks nenori to atjausti 
Ir varguose mums padėt.

Taigi tu, miels vyturėli, 
Augsztai in ora pakilk, 
Apie vargus musu broliu 
Savo dainoje prabilk.

O asz eisiu in girele,
Kur žaliuoja beržynai, 
Atsisėdės ant pievutes 
Pasilsėsiu gal tenai.

O tu, mielas vyturėli, 
Pacziulbesi man tenai, 
Kur malonu, gardu kvapa, 
Leidžia girios, žolynai.

Ir dainele uždainuosiu
Tarp berželiu bsziancziu, 
Apdainuosiu asz grožybe 
Žolynėliu žydineziu.

Kaip bus linksma ir malonu, 
Skausmai szirdies nekankins, 

; Kaip pavasaro saulute
Mus vargdienius aplankys. 

Sugryžk, miels pavasarėli, 
Tavęs laukiam mes labai, 
Tavo gražiu žalumeliu 
Lai didžiuojas beržynai.

szposu iszkreczia, bet czia 
tai jau ne baikos. Ji nežino 
kad czia visai nieko nėra pa
lieta ir kad ta juoda tramen
to deme ant jos staltieses 
yra tik gabalas juodas po- 
pieros. •

Mes sakome kad tokie 
szposai gali .būti pavojingi, 
nes ta moterele gali savo 
vyrui duoti in sprandą pirm 
negu ji dažinos kad czia tik 
baikos.

Gaspadorius su gaspadine 
dekavojo Dievui -už Jo dova
nas nes ])irma buvo visai bied- 
ni o dabar pastojo turtingais. 
Bernas liepe pasilsėt kėlės die
nas, bet tas nenorėjo klausyti, 
ir tarė:

— Gaspadoreli jau tavo
į triobos visai senos, nueikie pas 
I poną ir praszykie kad tau vi
sas iszvartas atiduotu kokios

' tiktai girioj randasi.
Gaspadorius nuėjo pas poną 

apsakė' savo reikalą ant ko po
nas atsake:

— Gerai, asz tau jais pi
giai parduosiu, po trisdeszimts 
kapeikų nuo sztu'kos ir galite ' 
traukti in giria.

— Bet asz noreczia nuo jus 
raszteli, kad mane padlesnas 
neturbacvtu ir matvtu kiek 
kasztuoja.

Ponas parasze raszteli kaipo 
kontrakta ir padavė gaspado
riui kuris parejas apsakė viską Į 
bernui ant ko jis atsake:

— Bukite anksti pasiren-1 
gia, važiuosniie vežti medžius.

Bernas arklius ir vežimus; 
parengė isz vakaro, o kada pra- i 
dėjo temti isztiko labai didelei 
viesulą ir iszverte girios visus 
dailiausius medžius. Ant ryto
jaus nusidavė gaspadorius su 
bernu in giria, bernas tuojaus I 
pagrielies kirvi pradėjo sma- 

i giai kirsti, kad in du ypu kel
mas buvo jau atskirtas, net 
gaspadorius ne spėjo genio!i i 
szakas. Kada ponas dasižinojo i 
kad vejas girioj tiek szkados 
padare, nuvažiavo pažiūrėti ir 
pamatęs kad dailiausi medžiai 
iszvartyti, nusistvere sau už 
galvos ir pąszauke:

— O asz nelaimingas, ka 
asz padariau tam žmogui, be
veik visa savo giria dovanojau 
eisiu asz pas ji, tegul jisai sau 
tiek medžiu ima dovanai kiek 
reikalinga del pastatymo namo 
tiktai atiduoda, man ta raszte
li.

Nusidavęs tolyn in giria, 
žiuri kai]) bernas medžius ker
ta, taip kaip 'kopūstu galvas, o

szakas ir virszune tai su viena 
ranka, nukerta, kaip sziaudus.

Ponas užklauso berno:
— Kur yra gaspadorius, 

asz ji noreczia matyti?
Gerai poneli, asz jam pa

sakysiu 'kaip sugryžsziu na
mon, atsake bernas.

— Pasakyk jam, kad rytoj 
atsivežtu ta raszteli kuri asz 
jam daviau.

Ponas nuėjo sau, o hemas da 
labiau skubino kirsti medžius 
ir kaip, tiktai sutemą, tuojaus 
gavės pagelbininku suveže vi
sus medžius kuriu galėjo isz- 
tekti ant keliu metu. Gaspado
rius nuvažiavo pas poną ant 
rytojaus, ponas pamatęs pa
szauke ;

— Alano mylimas, asz tau 
atiduosiu tuos visus medžius 
dovanai tiktai atiduokie man 
ta raszteli.

— Taip ponas, atiduosiu, 
bet jus iszduokitc man kita 
raszteli kad iszmoketa, nes da 
padlesnas gali mane suareszta- 
voti.

Ponas parasze kvitele kad už 
viską yra užmokėta, o gaspa
dorius paemes padavė jam 
ana raszteli, ponas da norėjo ji 
pa mylėti su vyliu, bet gaspa
dorius negere ir iszejo savo ke
liu ponui paclekavojas už visa 
gera.

Parejas namon su bernu nu
ėjo medžiu taszyti; gaspado
rius nutaszo viena, o bernas 
tris ir keturis. Bernas užpyko 
ant gaspadoriaus kad viena 
medi kreivai nutasze ir liepe 
jam eiti veluk gyvulius pasver
ti kuris turėjo berno klausyti, 
nes mate kaip bernas daugiau 
už ji iszmano.

Bernas viena sau medžiu ta- 
sze ir ta paezia diena pradėjo 
statyti narna, o kita diena pa
baigė namus ant trijų prentu 
su melinom langinycziom, laibai 
puikiai iszrode taip-gi pastatę 
nauja svirną, kluoną ir puikius 
tvartus kad tokio gyvenimo vi
same kaime nebuvo.

Atėjo pavasaris vela bernas 
užarė visus kalnus, o kluonus 
paliko, gaspadorius tai pama
tęs, klausė ka tas ženklina, o 
bernas atsake:

— Tu gaspador žinai kad 
asz tau gero vėlinu visados, tai 
tylėkite, kaip užsėsime tai tau 
viską apsakysiu.

Iszeja abudu užsėjo visti kal
nus o bernąs atsiliepe:

— Gaspadoriau nueikie iri 
dvara pas poną ir praszykie 
kad tau duotu tuos kalnus ant 
szio meto setie.

— Tai Baltruk, koks tu 
kvailas, tiktai žinai kad ponaš 
mane iszjuoks, kaip asz jam 
pasakysiu ba ju niekas neare 
ne sėjo, atsake gaspadorius.

— Klausykię tiktai manes 
ir eikie, o tau ponas ne atsakis, 
reke bernas. Gaspadorius nuėjo 
pas poną ir pasikloniojas ap
sakė savo reikalą tarė:

— Gerai asz tau juos duo
siu bet žiūrėsiu ka su jais pa- 
dar is, tu mislini kad taip pasi
seks kaip su rudinais, gali arti 
ir sėti, asz nežinau kas tenais 
galės būti, ant tu dirvonu, ba 
tenais auga tiktai dagei ir us
nės, tegul tau Dievas padeda 
ir noreczia matyti tavo berno 
iszmintinguma. . ...

—BUS DAUGIAU—

Istorija apie “AAIŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
. Saule, Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
i

j ■—■ Seredoje pripuola Szv. 
Jono ir Baraksio. Pasninkas. 
Ta diena 1790 metuose gimė 

x John Tyler, deszimtas Ameri
kos Prezidentas.

— Kunigas Roman F. Wo- 
lynec, 74 metu amžiaus, klebo
nas isz Szv. Nikalojaus Ukrai
ne Rusnaku parapijos, kuris 
staiga susirgo pareita Utarnin- 
ka klebonijoje, 438 W. Pine 
ulyczios, numirė Petnyczios ry
ta. Velionis gimė Galicia, Aus
trijoje, 1875 metuose. Likos in- 
szventytas in kunigus 1898 me
tuose. Atvyko in Kanada 1905 
m., in trumpa laika po tam, in 
Amerika in New Haven, Conn., 
kuris klebonavo in Szv. Myko
lo Rusnaku parapijos, o 1947 
metuose in Szv. Nikalojaus pa
rapijos Mahanoy City. Paliko 
keletą seserys Europoje, ir 
svaine Olga Wolynec. Laidotu- ; 
ves invyko Panedelyje, desziin- 
ta valanda su apiegomis Szv. 
Nikalojaus bažnyczioje, o kū
nas likos palaidotas in New 
Haven, Conn.

— Ketverge Szv. Jono Kli- 
niakus. Ir ta diena 1282 m., 
" Sicilijos Miszparai. ’’ Tuks
iu ncziai Prancūzu buvo iszžu- 
c ta, Palmeros mieste, Italijo
je. Taipgi ta'diena 1867 m., 
Amerika .nupirko Alaska nuo 
Rusijos.

— Kita Nedelia pripuola 
V-/.u Nedelia.

—■ Petnyczioje Marijos 
Skausmu.

— Liudvikas U sis, nub 714 
Ė. Railroad Uly., kuris sirgo 
nuo kokio tai laiko, numirė 
Ketvergo ryta, Ashland ligon- 
bute. Velionis ginies Lietuvoje, 
atvyko in czionais daugelis me
tu atgal. Jo pati Marcela mire 
1942 metuose. Paliko vienatine 
po-dukra Margareta Yankaius- 
kiute. Laidotuves invyko Su
katoje su apiegomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje 9 valanda ry
te ir palaidotas in parapijos 
kapines. Gralborius L. Tras- 
kauskas laidojo.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas senas fotografistas Mar
tin A. Billinger, nuo 21 So. 
Main ulyczios, kuris sirgo 
trumpa laika, numirė Petny
czioje, Locust Mt. ligon'bute. 
Velionis gimęs Reading, Pa. 
Paliko paezia ir viena sunu ku
ris yra profesorium Lehigh 
Universitete, Bethlehem, Pa. 
Laidotuves invyks Utaminke.

— Senas advokatas Ed
ward AV. Shoemaker, 77 metu 
amžiaus nuo 117 N. Jardin uly., 
numirė Ketverge savo namuo
se po trumpai ligai.

Frankfort, Ind. — Panele 
Frankie Miller, dvideszimts 
devynių metu amžiaus juod
bruve, kuri dirba in telefono 
žompanijos ofisą, mieste, prisi
pažino policijai!tams kad ji nu
szove savo dranga, trįsde- 
szimts devynių metu amžiaus, 
Leland Holliday. Policija rado 
ji nuszauta jo kambariuose.

L. TRASKAUSKAS
/ Ji': -----------------

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam* 
:: Reikalams ::

135 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.

Kanauninko Kancziaus 
Pagerbtuves Invyks 
Balandžio 2 Diena

Kanauninkas Profesorius 
JUOZAS B. KONCZJUS

NEW YORK.— Yra susi
daręs komitetas Kanaunin
kui Dr. Juozui B. Koncziui 
pagerbti minint jo visuome
ninio, mokslinio ir labdaros 
darbo Amerikoje 25 metu su
kakti ir atžymint jo pakėlimą 
in Kanauninkus.

Komitetas Nedelioje, Ba
landžio (Apr.) 2-tra diena, 
ruoszia pagerbimo bankieta.

KLIERIKO TĖVAS
ŽUVO

READING, PA. — Jaunas 
klierikas, vyrukas kuris moki
nasi ant kunigo mate kai jo 
tėvas su kitu vyru užsimusze, 
kai jųdviejų eroplanas, biski 
pakilęs nuo žemes nukrito ir 
užsidegė.

Tėvas, Charles W. Judge, 
keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus isz Long Island 
City, N. Y., gryžo namo. Jis 
buvo atsilankęs pas savo sunu 
Kenneth, kuris yra klierikas 
Jezavitu Seminarijoje.

Tėvas buvo jau mires, kai 
žmones pribėgo prie to mažu 
sudužusio eroplano. Jo drau
gas Richard G. Gray, keturios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
dar pajiege isz to eroplano isz- 
lysti. Jis buvo taip apdegęs, 
kad už keliu valandų pasimi
rė Reading ligoninėje.

Jųdviejų mažo eroplano 
sparnas užkliuvo už medžio, 
kai jiedu jau keliesi nuo žemes. 
Eroplanas tada pataikė in di
desni medi, nukrito ir užside
gė.

MAINIERYS
ISZMESTAS

Apskundė J. Lewisa
UNIONTOWN, PA. — Geo. 

H. Livengood, penkios de
szimts penkių metu amžiaus 
buvęs mainierys, kuris yra ap
skundęs mainieriu unija ir 
John L. Lewisa ir mainieriu 
paszelpos fondo prižiūrėtojus 
bus su savo szeimyna iszmes- 
tas isz savo namu, už neužsimo- 
kejima raudos. Jo szeimynos 
visi baldai, rakandai bus par
duoti, kad surinkus gana pini
gu atmokėti keturis szimtus 
doleriu, kuriuos jis yra skolin-

gas už randa.
Jis sako kad jis mokėdavo 

szirnta doleriu ant menesio rau
dos.

Jis pirmiau gaudavo pensi
ja isz mainieriu fondo, bet bu
vo isz mainieriu unijos iszmes-j 
tas kai jis apskundė to fondo 
prižiūrėtojus ana meta.

Jis in teismą patraukė to 
fondo prižiūrėtojus, sakyda
mas kad jie iszeikvoja pinigus 
ir skiria tik tiems kurie jiems 
patinka. Jis teipgi patraukė in 
teismą mainieriu bosą, John L. 
Lewisa.

Jis sako kad jis tikisi kad 
teismas pripažins kad jis teisy
be sako ir kad tie unijos žmo
nes bus tinkamai nubausti.

GRAŽUOLES

Kas Yra Tos Gražuoliu 
Rungtynes?

PALERMO, SICILY. — 
Tarptautine Gražuoliu .Rung- 
tyne buvo surengta iszrinkti 
gražiausia mergina visoje Eu
ropoje.

Isz viso to gražumo iszkilo 
labai negražiu ir negardžių 
prikaisziojimu ir intarimu. 
Mes tankiai apie tai patys pa
galvojome, bet per daug neži
nodami apie groži ar gražuoles, 
nieko tikro negalėjome ir tiesa 
pasakius nedrysome paraszyti.

Dabar, biski po biski, iszeina 
in virszu, kad ka mes mislino- 
me buvo tikra teisybe.

Yra inteiktas intarimas pas 
Anglijos Konsulą, kad tose 
gražuoliu rungtynėse buvo 
daugiau negu spoksejimas ir 
žiopso j imas in gražias mergi
nas.

Elžbieta Lawring, kuri buvo 
drauge dviem gražuolėm isz 
Anglijos, Elaine Price ir June 
Mitchell, dabar szi ta apie to
kias rungtynes p r a n e s z a. 
(Elaine Price pralaimėjo tas 
rungtynes, June Mitchell buvo 
paszalinta.)

Ponia Elzbieta Lawring 
Anglijos laikrasztininkams 
pranesze kad tos Gražuoliu; 
Rungtynes buvo tikra sarmata 
padoriai mergaitei. Tos mer
gaites ir merginos buvo iszsta- 
tytos ant estrados, kaip kokios 
verges ir vyrai dare veržybas, 
kuris daugiau paaukos kad jis 
galėtu ne tik vakara, bet visa 
nakti praleisti su kuria isz tu 
gražuoliu.

Už kai kurias tas gražuoles 
vyrai paklojo 1,000,000 lyrų ar 
Amerikos pinigais $1,740.

Paskui kokis ten biznierius 
atgabeno daug apatiniu mote- 
riszku drabužiu ir tos mergai
tes buvo privereziamos pasiro
dyti vyrams su tais mažais per
matomais moteriszkais apati
niais.

Vieszbutyje naktimis vyrai 
ateidavo prie tu gražiuoliu du
riu ir belsdavo, reikalaudami 
kad jos tuos vyrus insileistu.

Bet Prancūzaite, dvide
szimts metu amžiaus Juliette 
Figueras nieko panaszaus ne
sakė, nesiskundė, kai ji buvo 
iszrinkta kaipo gražiausia vi-! 
soje Europoje.

Mes staeziai negalime sakyti 
bet ar mes galėtume tikrai už
tikrinti kad ežia pas mus to
kios Gražiuoliu Rungtynes yra 
padoriau vedamos? Kataliku 
Bažnyczia Katalikėms mergai
tėms uždraudžia stoti in to
kias parodas.

Pirkie U. S. Bonus

NAUJAS VAJUS;
Palikite Mus Ramybėje 

Vajus
Kai mes dar mokslo suolą 

tryneme, tai dar buvo lengva 
iszrokuoti metu menesius, san- 
vaites ir dienas. Mes žinojome 
kad yra trys szimtai szeszios 
deszimts penkios dienos, pen
kios deszimts dvi nedėlios, san- 
vaites ir dvylika menesiu in 
metus.

Bet dabar jau visai kitaip. 
Dabar visokie vajai, kolektos, 
szumai, szventes, rinkimai pa- 
siskiria sau dienas ir sanvaites 
taip kad tiesiog negalima su
skaityti kiek tu sanvaieziu to
kiems vajams per metus yra 
skiriama.

Vienas laikrasztininkas, F. 
Lander Moorman, isz Douglas, 
Georgia dabar iszmislino dar 
kita vaju kuris visus kitus va
jus iszkasavos.

Jis ta savo vaju yra pavadi
nęs: "Palikite Mus Ramybėje 
Per Sanvaite’’ vaju. Jis sako 
kad per szita sanvaite, nuo 
pirmos Balandžio (Apr.) die
nos, iki asztuntos, visi kolekto
riai, vaju varytojai turėtu pa
likti visus biznierius ramybėje 
ir juos nevarginti su savo tais 
vajais ar kolektomis.

Net ir valdžia pripažino szi- 
tokia sanvaite.

Kai kurie biznieriai baikau-
dumi, net ir iszrinko viena gra

žuole kuri yra tos sanvaites ka
raliene. Jie sako kad jie norėtu 
būti palikti vieni ramybėje su 
tokia karaliene.

Pernai tas laikrasztininkas, 
F. Lander Moorman tiek daug 
važinėjo, tiek daug prakalbu 
sake, aiszkindamas savo nauja 
"Palikite Mus Ramybėje Va
ju,’’ kad kai jis parvažiavo na
mo, jis susirgo ir jo Daktaras 
jam patarė palikti kitus ramy
bėje ir paežiam pasilsėti.

DVYNUKE
ŽMOGŽUDE

Nuszove Savo Sesere;
Nesigaili

FRESNO, CALIF. — Ketu- 
riolikos metu amžiaus dvynu
ke, Alice Richard, besiszypso- 
dama linksmai prisipažino kad 
ji nuszove Savo sesere. Ji Tei
sėjui Leonard Meyer pasakė 
kad ji taip pat ir antru kartu 
padarytu.

Ji sako kad ji savo dvynuke 
sesute Sally nuszove kai ji mie
gojo. Ji pasiėmė karabina, pri- 
kiszo vamzdi prie savo sesutes 
ausies ir paleido szuvi.

Kai policijantai paklausė 
jos: Ar ji norėtu eiti in savo se
sutes laidotuves? Ji atsake: 
Kad ji nenori dalyvauti laido
tuvėse, nes ji neapkentė savo 
sesutes. Tu dvynukių susiedai
ir gimines sako kad Alese bai
siai pavydėdavo savo sesutei, 
už tai kad jos sesute turėjo 
daug daugiau draugu. Dakta
rai sako kad ta dvynuke gal 
nėra pilno proto.

AMERIKOS VIELIA 
VA NUPLIESZTA 
PER SUKILĖLIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

priesz Amerika ir priesz Ame- 
rikieczius.

Tik už dvieju valandų jie 
buvo numalszinti, kai polici- 
j antai ir kareiviai j u vadus ar 
suėmė ar jiems galvas praskė
lė. Per ta susikirtima ir mai- 
szta, Amerikos vieliava buvo 
nuplieszta nuo stiebo ir jomar- 
ko vieta buvo sugriauta ir su
deginta.

Maisztininkai nesziesi aukso 
žvaigždes vieliava, kuri yra 
ženklas Ho Chi Minnh’o, kuris 
yra Maskvos remiamas.

Apie asztuonios deszimts 
žmonių buvo sužeista, bet ro
dos, nei vienas nebuvo užmusz- 
tas.

Vaiskas buvo iszszauktas 
numalszinti apie keturis tuks- 
tanezius tu sukilėliu. Vaiskas 
paleido kelis szuvius, bet pa
kreipė savo szautuvus virsz vi
su gaivu, nes nenorėjo juos nu- 
szauti.

Ant rytojaus sukiltliai palei
do kelis szuvius in kariszkus 
laivus. Tu laivu didi armotai 
buvo atkreipti in tuos sukilė
lius, bet karininkai nedave 
ženklo juos szauti.

Keli Amerikos kariszki lai-
vai ežia prie pat kranto buvo 
priplaukė, bet jie neatsake su 
savo armotais in tuos sukilė
lius. Amerikos kariszkas laivas 
kuris veža kariszkus eroplanus 
teipgi buvo arti. Nuo jo musu 
kariszki eroplanar pakilo ir 
skrido virsz miesto, bet nepa
leido nei vieno szuvio.

Amerikiecziai ir Prancūzai 
ežia yra tu sukilėliu neapken- 
cziami.

VISI TURĖSIME ISZ- 
DUOTI KVOTIMUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jeigu vyras daugiau uždirba 
negu jis savo žmonelei pasisa
ko, tai jam butu baisus pavojus 
prisipažinti kai tie tardytojai 
jo užklaustu. Jis gali tiems 
tardytojams nieko apie tai ne- 
pasakpti ir savo žmonelei nie
ko nesakyti, bet tik viens sau 
gali in Vaszingtona laiszka pa
raszyti. Tada žmonele nedaži- 
nos kiek jis uždirba ir kiek jis 
pedes gauna.

Valdžia nenori sukelti pesz- 
tynes namuose. Bet kai ateis 
tie tardytojai in jusu namus, 
jus jiems pasakykite visa teisy
be, bet tik tiek kiek jums saugu 
pasakyti ar praneszti.
. Kai klaus apie tikėjimą ar 
apie tautiszkuma tai tada jau 
mes turime savo tikėjimą ir sa
vo tauta ginti ir drąsiai pasi
sakyti kad mes esame Katali
kai ir Lietuviai. Tas daug 
reiszkia, nes po visos tos apy
skaitos' bus sudaryta knygos 
kuriose bus iszskaiczliojama 
kiek kokiu žmonių randasi 
Amerikoje. Juo daugiau žmo
nių pasisakys kad jie yra Lie
tuviai, juo didesne intaka mes 
turėsime valdžioje, ir juo ge
riau ir labiau politikieriai skai
tysis su musu žmonėmis.

--------- □---------- ,
Dabar jau visi darbininkai 

ims reikalauti pensijų ir pa
szelpos isz kompanijų ir fabri
ku.

Lengva szirdis ilgai gyvena.

EROPLANAS
SUSPROGO

PADANGĖSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

W. T. Gentry, dvideszimts sze-* 
sziu metu amžiaus.

Jiedu sako tas didis bombe- 
ris užsidegė ir susprogo padan
gėse. Pirmiausia, vienas inži- 
nas užsidegė, paskui kitas su
stojo; tada vienas musu spar
nas nulužo, ir eroplanas su
sprogo.

KIEK KELIOS 
ŽVAIGŽDES

KASZTAVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet nelaime, kad szitas kari
ninkas ant savo peties nesziojo 
tik viena karininko žvaigžde. 
O visi kiti toje konferencijoje 
blizgino savo penketą žvaigž
džių. Jam tenai nei vietos, nei 
balso nebuvo.

Harry Hopkins prižadėjo ta 
rasztai perskaityti, kada jis 
laiko turės. Bet, matyti jis to 
laiko nerado ir to raszto neper- 
skaite.

Rooseveltas, tikėdamas kad 
karas dar ilgai su Japonais te
sis, ir norėdamas Rusijos pa- 
gelbos labai pataikavo Stalinui
ir sutiko ant visokiu pareika
lavimu, kurie baisiai daug 
kasztavo Kinijai.

Tai net Yaltos konferencijo
je mes galime matyti kodėl Ki- 
niecziu vadui Chiang Kai-shek 
taip nesisekė ir nesiseka gintis 
nuo Komunistu. Žinoma, ir tas 
Chiang Kai-shek yra už daug 
ka kaltas; bet ne jis vienas kal
tas. Jeigu norime pirsztais ba
dyti in visus tuos kurie ežia 
suklydo ar prasikalto, turime 
pradėti su ta Yaltos Konferen
cija.

GERIAUSIA AP
SAUGA, KALĖJIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

už kuria tiek daug musu broliu 
galvas paguldė.

Kai valdžia aprūpina žmogų 
nuo lopszio iki grabo lentos, 
tai ta valdžia ir valdo ta žmo
gų nuo to lopszio iki grabo len
tos. Visi mes gerai žinome kad 
valdžia sudaro politikieriai, ir 
jeigu valdžia mums duos pensi
jas, tai politikieriai tas pensi
jas iszdalins ir mes turėsime 
jiems lenktis ir lankstytis ir 
taip balsuoti kaip jie mums in- 
sakys, o ne kaip mes norėtume 
ar suprastume.

Mes su Generolo Eisenho- 
weriu sutinkame kad geriau
siai aprūpintas žmogus yra ka
linys kalėjime ar vergas vergi
joje, nes viskas jam yra kito 
parūpinta, ir jam nėra jokia 
reikalo rūpintis nei ateitimi 
nei senatve, nes jis ne sau, bet 
kitam priguli. Iki sziol musu 
valdžia mums prigulėjo, bet 
kai valdžia musu gyvenimus 
tvarkys ir valdys, tai tada jau 
mes valdžiai prigulėsime, val
džios vergais busime.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

AUGSZTAS
ŽMOGUS INTARTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vėlins tai Komisijai imti visus 
tos policijos rasztus, tai tada 
Senatorius McCarthy sakys 
kad Trumanas tuos intartus 
žmones užtaria ir saugoja.

Pati FBI policija nenori vie- 
szai paskelbti ka ji žino ar ko
kias žinias ji turi surinkus.

KREPSZININKAI
REMIA BALF

BROOKLYN, N. Y. — 
Lietuviu Atletu Klubo krep- 
szinio komanda. Brooklyne, lai
mėjusi 1950 m. E. D. Y.M.C.A. 
Church League meisterio var
čia, Suibatoje Balandžio - April 
15 diena, isz Y.M.C.A. gauna 
nemokamai sale surengti rung
tynes ir szokius labdarybės 
tikslams.

Krepszininku nutarimu to 
parengimo pajamos skiriamos 
BALF organizacijai ūkininku 
transportacijos reikalams. 
Rungtynes bus 'indomios, ren
giamos labai svarbiam tikslui. 
Tai ir butu paskutines L.A.K. 
rungtynes szi sezoną. Prieszi- 
ninku bus stipri Amerikiecziu 
komanda. Tuo budu Brooklyn© 
krepszininkai prisideda prie 
Balio veiklos. Kviecziame vi
suomene skaitlingai dalyvauti.

Jau Pradeda Atvažiuo
ti Ūkininkai

BROOKLYN, N. Y. — Gam- 
tomis žiniomis jau yra parink
tos Lietuviu ūkininku szeimy
nos atvežimui in Michigan val
stijos ūkius. Parinkimus vyk
domas isz sziu stovyklų:

1— Wentorf — 41 szeimynu.
2— Butzbach — 3 szeimynos
3— Stuttgart — 3 szeimynos,
4— Schweinfurt — 2 szeim’u.
5— Augsburg — 20 szeimynu 
5—Muenchen — 18 szeimy

nu. '
7— Kempten — 4 szeimynos
8— Memmingen — 3 szeimy

nos.
9— Schwaebisch-Gmueiid — 

4 szeimynos.
10— Monheim — 1 szeimyna.
11— Bad-Kissingen — 1 szei

myna.
12— Darbo kuopti — 13 szei- 

j mynu.
Viso jau 113 szeimynu yra 

parinkta (apie 400 asmenų). 
Lieka dar parinkt 47 ūkininku 
szeimynu. Szios szeimynos bus 
vežamos pagal plana "Gelbė
kime 600 Lietuviu ūkininku.” 
Ju vidaus transportacijai rei
kia sukelti $20,000 — isz kuriu 
jau inplauke $4,000. Liko dar 
sukelti $16,000. Pirmas ūkinin
kas pagal szi plana jau atplau
kia laivu "'General McRae” 
Kovo (Mar.) 28 diena in New 
Yorko uosta. Jis yra Vladas ‘ - j •
Gustas. • ' 1 ‘

Tautiecziai ir tautietes! Pa- 
j rinkite atiku sziam svarbiam ir 
labai skubiam reikalui. Plano 
vykdymas pareis nuo turėjimo 
leszu. Kiekviena nors ir kukli 
auka yra labai reikalinga ir 
brangi. Visas aukas siuskite 
neatideliodami :

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc., 105
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
"SAULE” Mahanoy City, Pa.
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