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Lattimore Szp u Vadas
Isz Amerikos
KAREIVE

ISZNIEKINTA

SAN RAFAEL, CALIF. — 
Daktarai pripažino kad karei- 
ve, Saržente Lakunu sztabe, 
keturios deszimts keturiu metu 
amžiaus Fairy E. Decker buvo 
iszniekinta ir nužudyta.

Saržentas Lyle H. Buswell 
prisipažino, kad jis ant jos už
sipuolė, ja iszniekino ir paskui 
ja nužudė.

Josios nuogas lavonas buvo 
surastas netoli nuo vietos kur 
merginos armijos gyvena.

Kariszka ir FBI policija sa
ko kad ta Saržente per beveik 
visa nakti baliavuojo ir gere su 
tuo Saržentu. Josios kambarys 
parodo kad tenai buvo muszis 
ir pesztynes pirm negu ji buvo 
nužudyta.

Saržente Fairy E. Decker, 
iszrode daug jaunesne negu jos 
metai, nors ji buvo motina dvi
deszimts dvieju metu amžiaus 
sunaus Horace.

NEPASITIKĖJO
BANKOMS

OMAHA, NEB. — Geležin- 
kelio inžinierius, kuris nepasi
tikėjo bankoms buvo apvogtas 
ant trylikos tukstancziu trijų 
szimtu ir keturios deszimts do
leriu.

Apvogtas žmogus yra sze- 
szios deszimts vieno meto am
žiaus Fred Rissi, kuris dirba 
ant Union Pacific geležinkelio. 
Trys vyrai automobilyje nuva
rė jo automobiliu nuo kelio ir 
privertė ji sustoti. Vienas isz 
tu razbaininku inlipo in jo au
tomobiliu, privertė ji nusireng
ti ir paskui visus jo pinigus pa
ėmė. Tie vagiai turėjo žinoti 
kad jis savo pinigus nededa in 
banka, bet su savimi visados 
nesziojosi.

GENEROLAS
EISENHOWERIS

PERSPĖJA

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Dwight D. Eisenho- 
weris Senatoriams pasakė kad 
Amerikos kariszkos jiegos yra 
pavojingai silpnos, kad mes 
per daug ir per greitai nusi
ginklavome.

Senatoriai jau rengiesi sziais 
metais mažiau pinigu paskirti 
del ginklavimosi, bet dabar isz- 
rodo kad tie Senatoriai gerai 
apsimanstys pirm negu jie isz- 
drys suvaržyti Armijos, Laivy
no ar Lakunu Sztabo nusista
tymus. ‘ /

Po Generolo Dwight D. Ei- 
senhowerio perspėjimo, daug 
Kongresmonu ima reikalauti 
kad Kariszkas Sztabas dar 
daugiau pinigu gautu, ir kad 
jis nebutu varžomas.

Senatorius Chavez, Demo
kratas isz New Mexico sako 
kad Kongreso Komisija parsi- 
kvies Generolą Eisenhoweri in 
Vaszingtona, kad jis placziau 
ir aiszkiau viską paaiszkintu.

Generolas Dwight D. Eisen-; 
heweris dabar yra Columbia 
Universiteto Prezidentas, New' 
York mieste. Jis ežia ir tas sa
vo perspėjimo prakalbas buvo 
pasakęs.

ASZTUONI ŽUVO

Dipliomatas Užmusztas AMBASADORIUS
ŽUVO EROPLANO 

NELAIMĖJE

Kapitonas Augene Karpe, 
Amerikos Laivyno atstovas, 
Bucharest mieste, buvo su
rastas negyvas, traukinio, 
ant kurio jis važiavo, suva
žinėtas.

Jo suvažinėtas ir baisiai 
sukapotas lavonas buvo su
rastas netoli Salzberg, Aus
trijoje.

Buvo aiszkinta kad jis ar 
iszpuole ar pats iszszoko isz 
to traukinio. Bet kelios die
nos priesz tai jis buvo savo 
draugams pasakęs ir savo 
žmonai paraszes kad Sovie
tu sznipai ji seka. Jis rengie
si gryszti in Amerika. Jis 
per daug žinojo apie Komu- 
nistiszkus teismus ir apie sa- 
vo draugo, biznierio Vogele- 
rio teismą ir pasmerkimą.

Gal mes niekados nedaži- 
nosime kas tenai atsitiko, 
bet beveik visi laikrasztinin- 
kai sako kad jis buvo nudė
tas, nužudytas.

ROCKFORD, ILL. — Asz- 
tuoni žmones žuvo automobi- 
liaus nelaimėje; keturi isz vie
nos szeimynos. Senas,- keturio-j kompanijomis gražumu 
likos metu senumo automobi
lius susikūlė su aliejaus troku 
ir sudužo. Nelaime atsitiko 
prie Rockton, kur ant vieszke- 
lio randasi tokis pavojingas 
užsisukimas kad jis yra vadi-' 
namas 
mas. ’ ’
buvo Ponas Robert Rinehart 
su savo žmona, ir jųdviejų dvi 
dukreles, penkių ir vieno meto 
amžiaus. Toje paezioje nelai
mėje žuvo dvi kitos moterys ir 
vienas vyras.

susi
tarti. Kompanijos sako kad to
kiems inžinams treczio vyro 
nereikia, bet unija sako kad 
kdi tik du vyrai ant tu inžinu 
dirbs, važiuos, tai daug tokiu 
darbininku neteks darbo. Uni-

“Numirelio Užsisuki- jos vadai teipgi aiszkina kad 
Mirusieji toje nelaimėje treczias žmogus reikalingas del 

apsaugos.

PO-SEKRETORIUS
PASITRAUKIA

NUO BARO IN TRAUKINIU 
GRIOVĮ

- KEY WEST, FLO. — Pre
zidentas Trumanas su gailes- 
cziu ir nenoromis priėmė Armi- 

STRAIKOS , jos Po-Sekretoriaus atsisaky- 
 ma ir pasitraukima isz savo

LONG BEACH, CALIF. — CHICAGO, ILL. 
Ji sutiko ir susipažino su labai asztuonios t_____
mandagiu ir gražiu vyru sa- ežiu darbininku ant geležinke- 
liune prie baro. Jis pasisiulino liu grasina iszeiti ant straiku, 
ja parveszti namo. Ir po tam jeigu kompanijos neprieis prie 
panele Ardythe Olson, trisde- 
szimts vieno meto amžiaus 
juodbruve sako kad ji nieko 
neatsimena kol ji atsidūrė 
griovyje. Ji sako kad jos tas 
draugas jai inspyre in veidą ir 
ja gerokai apdaužė, kad ji jam 
nepasidavė jo automobilyje, reikalangas. Unijos Preziden- 
Policijantai ja rado griovyje tas David B. Robertson sako 
netoli nuo Euclid ulyežios. Ji kad unijos vadai dar nėra nu
buvo nuveszta in Seaside ligo- state kada iszszaukti straikas, 
nine.

Amba. Steinhardti
&

Pagelbininkai
Žuvo Nelaimėje

RAMSAYVILLE, ONT. — 
Laurence A. Steinhardt, 57 me
tu amžiaus, Amerikos Amba
sadorius Kanadoje, vienas isz 
gabiausiu dipliomatu Ameri
koje žuvo eroplano nelaimėje. 
Keturi jo pagelbininkai žuvo 
sykiu su juo.

Tik vienas kareivis iszliko 
gyvas; Saržentas Gwynne A. 
Long, dvideszimts penkių me
tu amžiaus kareivis isz Vannoy 
North Carolina iszszoko isz to 
deganezio eroplano ir nusileido 
ant žemes su parasziutu. Jis 
sake kad Ambasadorius su sa
vo pagelbininkais butu galejes 
taip pat iszsigelbeti, nes vi
siems buvo paduota parasziu- 
tai, bet jie neiszdryso iszszokti 
ir pasiliko krintame eroplane.

Kanados policija dabar sten
giasi isztirti ir dažinoti, kas 
tam eroplanui atsitiko, kad jis 
padangėse užsidegė. Eina gan
dai k$d tas eroplanas buvo ty- 
czia taip užtaisytas, kad pražu- 
dinus Amerikos Ambasadorių. Pasitarimai, barniai ir ; 
Eroplanas ka tik buvo pakilęs kirtimai dabar jau iszkilo 
isz Rockcliffe, Ottawa ir už ke- tik Vaszingtone, 
liu minueziu užsidegė ir nukri
to.

Ambasadorius Steinhardt 
buvo musu kraszto Ambasado
rius Kanadoje nuo 1948 metu. 
Jis buvo pasiuntinys Sovietu 
Rusijoje, 
Szvedijoje, Peru ir Turkijoje.

Ambasadorius Steinhardt 
buvo vienas isz apsukriausiu ir 
gabiausiu 
Užsienyje, 
cziamas in 
buvo suirę 
kiai. Per kara jis buvo pasiuns- 
tas in Rusija ir in Turkija.

Turkijoje jis lakai pavojinga 
ir mums labai naudinga darba

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Razbaininkdi Apvogė Geležin
kelio Inžiniero Ant $13,340 
Omaha,Neb.; Gen. Eisenhower- 
is Sako Amerikos Kariszka Jie
ga Silpna; 80,000 Geležinkeliu 
Darbininku Grasina Straikuoti

KA DARYTI APIE 
RUSIJA?

WASHINGTON, D. C. — 
susi- 

> ne 
bet po visa 

kraszta, kaip pasielgti ir ka 
daryti apie Rusija? Ar dar vis 
su ja gražumu derintis, ar jai 
nusileisti, ar akis užsimerkti ir 
nieko nematyti, ar gal jau 
kas Rusijai kelia pastoti 

Czechoslovakijoje, ginklais?
Szitię klausimai dabar 

labai svarbus, nes nuo j u iszri- 
szimo iszeis tvarka, taika ar 
karas.

Rusija dabar turi taikos ir 
karo sutarti su Komunistiszka 
Kinijos valdžia. Komunistai 
-skverbiasi in Indo Kinija, jie 
grasina Europoje; jie giriasi 
kad'jie turi Rusijoje ta atomi
ne bomba ir dabar, kaip ir mes 
gamina ta dar baisesne sprogs- 
tanezia “Hydrogen” bomba.

In visus szitus klausimus 
musu vadai turės atsakyti, ir 
tuoj aus turės atsakyti, ne juo 
ilgiau mes delsime, lauksime, 
juo areziau tas pavojus ateis.

Dauguma karininku norėtu

Amerikos atstovu 
Jis vis buvo siun- 
tuos krasztus kur 
ar intempti santy-

PASMERKTASIS
PASIKORĖ

WASHINGTON, D. C. — Owen J. 
Lattimore, buvęs Amerikos Tarybos na
rys ir dabar Tautu Sanjungos atstovas in 
Afganistan, ;.r.i vardu iszvardintas kaipo 
visu Komunistu szpiegu Amerikoje vadas 
ir galva. Senatorius Joseph R. McCarthy, 
Republikonas isz Wisconsin vieszai paskel
bė szito augszto atstovo ir valdininko var
dą ir dabar intaria ii kaipo vyriausiąjį Ru
sijos sznipu szpiega Amerikoje.

Laikrasztininku sztabas jam patelegra- 
mavo ir prasze kad jis atsakvtu ar pasi- 
aiszkintu, bet iki sziol nieko negirdeti isz jo.

Jo žmona ir io sėbrai karsztai ir pik
tai užsigynė ir stojo už Owen J. Latti
more, sakydami kad visi tie priekaisztai 
ir intarimai yra Senatoriaus McCarthy isz 
pirszto iszcziulpti.

Senatorius McCarthy dar nėra szito žmo
gaus varda inteikes savo komisijai, bet yra 
vieszai paskelbęs visiems laikrasztininkams.

Szita augsztoje vietoje žmogų, Owen 
J. Lattimore yra kelis sykius paminėjęs 
laikrasztininkas ir korespondentas D. Pearson.

Szitas O. J. Lattimore yra dabar Tau- 
“ tu Sanjungos pasiunstas in Kabul, Afgan-

O jis 
pats yra dabar intartas kaipo Komunistu

Jis buvo Kinijos vado Chiang 
patarėjas nuo 1940 iki 1942 me- 

darbavosi su Henrv Wallace, ku- 
kitaiZ ris yra visu sziandien žinomas kaipo Ru

sijos szalininkas ir Komunistu draugas. ■
Su juo darbavosi ir John D. Rockfeiler.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

lai-
su

yra

CCNCORD, N. H. — Ketu
rios* deszimts devynių metu 
amžiaus Ralph E. Jennings bu- griesztai nusistatyti priesz Ru- 
vo teismo pasmerktas pakarti sįaj jįe gerai žino kad mes 
už nužudinima slauges isz New nepasirenge stotis priesz So-

_  Apie vietos ir pareigu. Armijos Po- Jersey. Jis pats save pasikorė vietus. Dauguma musu diplio- 
deszimts tukstan- Sekretorius, Tracy S. Voorhees kalėjime. Jis savo loveles pa-!matudarvislaukia,darvisti- 

dvejais įisi kokio ten- stebuklo, J 
virve ir £taiinas su visu Kremlinu pa-

■virs in dievobaimingas davat- istan, pastoti kelia Komunistams, 
menesy- kėlės. Jie dar vis kalba apie pa- 
pakarti, sitarimus ir apie sutartis, nors 

nes jis pasmaugė PuUth Eisen
berg, dvideszimts dvieju metu 
amžiaus slauge, isz Newark. 
N. J. Jis ja buvo pasmaugęs su 
josios paezios apatiniais ir pas
kui jos lavona buvo negiliame 
kape užkasės netoli nuo Ossip- 
pee. Teismas buvo pasmerkęs 
ir nustatęs ji pakarti Liepos 
(July) penkta diena.

kokios iszvados su ju unija.
Geležinkelininku unija rei

kalauja kad kompanijos palai-

pasiaiszkino kad visiems bus klode sudraskė ir su 
daug geriau ir patogiau jeigu abrusais susiriszo sau 
jis pasitrauks sykiu su Armi- pasikorė.
jos Sekretoriumi, Gray. Tada Jis Birželio (June) 
Apsaugos Sekretorius Johnson je buvo pasmerktas 
gales visa nauja sztaba sau pa-

kytu tris darbininkus ant tu sirinkti ir vieningai dirbti, 
greitu aliejaus “Diesel” inži
nu. Kompanijos sako kad tre
czias darbininkas yra visai ne-

jie vis tikisi kad bus galima su

Jis nieko nesake ir nesiskun
dė, bet isz visko aiszku kad 
ežia buvo nemaža nesutikimu 
ir nesusipratimu. Po-Sekreto- 
rius Voorhees yra pakviestas 
užimti Prezidento vieta in 
North Carolina Universitetą, 
Rugsėjo menesyje.

jie patys gerai žino kad nei pa- (IfRIJUBS! 
šitarimai nei sutartys jokios 
reikszmes tenai neturi. Jie ži
no kad Sovietai pripažinsta tik 
viena sutarti, tai yra kariszka 
sutarti su karabinais ir I 
ginklais. Sovietai tik tada 
klauso ir ramiai tupi, kai jie 
susitinka su jiega, galingesne

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kai-sheko
Jis



S

Kas Girdėt
Teko iszgirsti kad Tėvai 

Pranci'szkonai rengiasi in- 
steigti nauja Lietuviszka radi
jo programa Pittsburglie. Pro
grama prasidės nuo Verbų Ne
dėlios. Ta programa ves S. Ga- 
baliau'sik'as.

madų. Kai jo laiva didės ban
gos pradėjo supti ant mariu, 
jis iszleido insakyma kad vi
soms moteriszkems uždrausta 
neszioti czeverykus su augsz- 
tomis karkomis. Jis sake kad 
jam tos mados nerupi, bet jis 
nenori kad kokia moteris’savo 
kojos neiszsisuktu ir paskui ji 
neapskųstų.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAZNYCZIA
Parasze Pralotas F'ULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

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

(Tasa)

LYGYBE

Chicagos Lietuviai rengiasi 
pa tatyti paminklą Daktarui 
Jonui Szliūpui. Yra. jau suda
rytas komitetas tam darbui. 
Komitetas tam darbui jau turi 
ap,e tūkstanti septynis szim- 
tus doleriu. Ketinama pradėti 
ta paminklą statyti szi pavasa.- 
ri.

Rūpestis yra procentas ant 
bėdos, pirm negu tos bėdos su
silaukiame.

tvar-

permainos... Prolo- 
r e v o 1 i u c i, j a. r e i s zk i a 
insiveržima in nuo- 
sritis. ” (Puslapiai

Komunistu programoje. Už tai 
Komunis'tai, rengdamiesi in sa
vo Revoliucija turi paslėpti 
savo tikrus tikslus, ir žmonėms 
akis apdumti su gražiais priža
dais, szauniais szukiais ir pal- 
szyyais demokratijos ir laisves 
o'balsiais. (BUS DAUGIAU).

Jauni Cziampijonai
Pra-

Senieji vis mėgsta kalbėti 
apie senovės geras dienas, ge
rus laikus. Bet tos senovės die
nos nebuvo nei tokios geros, 
nei tokios geros, nei tokios 
linksmos kaip dabar iszrodo. 
Jos praėjo ir nesugrysz ir mes 
nenorime kad jos sugrysztu.

New Jersey valstijoje, vie
nas graborius buvo paskirtas 
pirmininku ligonines komisi
jos. Jis gražiai ir mandagiai at
sisakė tos garbes, pasiaiszkin- 
damas, kad “mano atsilanky
mas ligoninėje gali iszgazdinti 
ligonius. ’’

Vokietijoje du Amerikiecziai 
kareiviai buvo kariszko .teismo 
nubausti, už tai kad jie nepasi
skubino paduoti Saržentui 
musztarda prie stalo. Mums 
prisimena baudžiavos dienos.

Kaip pradėti visos tos 
kos perdirbimą?

Kapitalizmas siutina: 
dek su laisve, kuri yra panai
kinimas prievartos. Kapitaliz
mas furejo ta laisve ir su ta 
laisve jis pagimdė neteisingu
mą ir nelygbe ir žmonijos nu- 
skriaudima. Labai supranta
ma kad iszkilo tie kurie sako, 
kad jie tas nelygybes panai
kins. Tai buvo Komunistai. 
Komunizmas sziek tiek gero 
j) a d a r e pasipi-ieszindamas 
toms nelygybėms. Bet reikia 
atsiminti, kad ne vien tik Ko
munistai ežia pasiprieszino. 
Visi kuri yra geri, teisingi ar 

priesz to-

Prezidentas Trumanas jau 
dabar isz tikro ima rūpintis 
apie ateinanezius rinkimus. 
Jis dabar gerinasi visiems, vis
ką prižada, kad ir pati dangų 
prilenkia kad tik daugiau bal
su (votu) prisitraukus. Jis ne- 
drysta nei viena darbininku 
unija supykinti. Už tai ir sziais 
metais mes galime tikėtis strai- 
ku, susikirtimu tarp darbda
viu ir darbininku.

Syracuse mieste vienas val- 
diszkas darbininkas apskundė 
Amerikos valdžia, už tai kad 
jis, sėdėdamas ant supamojo 
krieslo savo ofise, apsivertė ir 
susižeidė.

Trylikta-
Kataliku

dorus žmones sukilo 
kia tvarka.

Popiežius Leonas 
sis pareiszke visos
Bažnyczios pasiprieszinima, 
kuris buvo daug aiszkesnis ir 
drąsesnis negu visu Komunistu 
riksmai.

Per tas darbininku pensijas 
ir paszelpos fondus, pragyve
nimas jokiu budu negali atpig
ti. O kai viskas 'buvo taip bran
gu musu kraszte tai kitu krasz- 
tu žmones nenorės ir negales 
nieko isz mus pirkti.

Anglijoje, darbininkai kurie 
szluoja ir valo ulyczias, per sa
vo unija iszsikovojo penkių 
darbo dienu sanvaite. Už keliu 
menesiu, jie pareikalavo kad 
jiems butu pavėlinta dirbti 
visas szeszias dienas už ta pa- 
czia alga. Jie pasiaiszkino kad 
kai jie nedirba Subatomis, tai 
ju žmonos priverezia juos, na
mie visokius darbus atlikti. O 
darbas ant ulyczios daug leng
vesnis negu darbas namie.

Ir mes turime atsiminti kad bit aras tini 
pasiprieszinimas ir pataisymas 
yra du labai skirtingi darbai. 
Komunistai teisingai pasiprie- 
szino, bet tai nereiszkia kad ju j 
siūlomas pataisymąs yra geras j 
ir tvarkingas. Mes visi pripa-> 
žinstame kad, kai galva skau-; 
da, tai negerai žmogui, 
galvos skaudejima galima už-1 
baigti jeigu mes tam žmogui 
galva .nubirsime, kaip Komu
nistai nori padaryti Kapitaliz
mui. Bet Bažnyczia sako, kad 
nereikia g

munistu randasi laikotarpis re- 
vol nei ne s 
tariszka 
proletare 
savybių 
34,35).

2—Kas atsitiks su Kapita
listais, kurie yra vadinami isz- 
nauclotojais? “Permaina rei
kalauja žiauraus panaikinimo 
isznaudotoju pasiprieszinimo ’ ’ 
(pusi. 36).

‘3—Kas atsitiks su Bažny- 
cziu žemėmis, turtu, pramone, 
susisiekimu ir su kitomis nuo
savybėmis ?

Vienas žodis apima visus 
szituos dalykus:

“KONTTSKAC1JA” 
reisizkia valdžios pasisavini
mas “visu nuosavybių kurios 
gamina tavora ar maista, kaip 
tai žemes ūkiai, maszinos ir 
maszinerijos, galvijai, fabri
kai, dirbtuves ir 1.1.” (Pusi. 
40, 41).

4— Kas atsitiks su vidurinė
mis, klasėmis, kurios neprita
ria Komunisitnei Revoliucijai ?

Komunistu atsakymas: “ Pro- 
l iszlyginti viduri- 

! nes klases ir be pasigailėjimo 
numalszinti mažiausi pasiprie
szinima isz sodžiaus buržuozi- 
jos, kuri susivienija su žemiu 
aviniukais.”- (Pusi. 49).

5— Kas atsitiks su intelegin- 
: tais, su mokytais žmonėmis,

rp i kurie atsisako pilnai prisidėti 
- : prie tos Komunistines Revoliu

cijos ?
Tvarka reikalauja: “Beszir- 

diszko nuslegimo kiekvienos 
priesz-revoliucines veiklos isz 
neprietelingu inteligentu. ’ ’

laime ir

Colorado 
surengtos

Georges Schneider isz 
Szveicarijos ir Dagmar 
Rom, isz Austrijos ežia 
linksmai viens kita sveikina 
ir džiaugiasi savo 
laimėjimu.

Aspen meste, 
kalnuose buvo
rungtynes visiems sportinin
kams ir sportininkėms kurie 
mėgsta paeziužomis lenkty
niuoti. Georges Schneider 
laimėjo viso pasaulio cziam- 
pijonata, o Dagmar Rom bu
vo paskirta karaliene visu 
moterų cziuožikiu ir ji lai
mėjo taip vadinamas, tarp
tautines “slalom” lenkty
nes.

Velnias Tarnu Pas 
:: Žmogų ::
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

In St. Paul miestą dvi mer
gaites, kurios yra visiszkai ak
los, iszejo pasivaikszczioti. 
Vienas žulikas, nevidonas pri
ėjo prie jodvieju ir paklausė 
ar jodvi tikrai yra aklos, nie
ko negali matyti. Kai jodvi, 
prisipažino kad jos aklos, tai 
jis vienai isz jodvieju, Panelei 
Ethel Bode, dvideszimts metu 
mergaitei reiže per galva ir nu- 
sistvere už josios rankines 
masznos, po'cketbooko. Antra 
mergaite, dvideszimts metu 
Marcele Carlson pradėjo bėgti 
bet atsimusze in medi ir susi
žeidė. O tas žulikas pabėgo su 
ta maszna ir su szeszios de- 
szimts doleriu. Jau tokiam ne
vidonui mes nedovanotume!

Los Angeles mieste vienas 
policijai]tas prasze policijos ji 
apsaugoti ir apginti nuo jo 
žmonos.

Pypkes Durnai
Žiemos Musele

Vargai, kaip vaikai, 
kai mes jais rupinamies.

auga

Vienas žmogelis, Chicagos 
teisėjui pasiaiszkino kad kai 
jis nuclure savo žmonele, jis rū
pestingai saugojosi kad jis jos , z , .
veidą nemdriekstu nes jis ja 
labai mylėjo.

Tu nieką netikėti, yra baisiai 
pavojinga, nes tada negalima 
nei in save tikėti.

Atlanta mieste, vienas žmog
žudys buvo nuteistas iki gyvos 
galvos in kalėjimą, ir paskui 
teisėjas pridėjo dar dvylika 
menesiu už tai kad tas žmožu- 
dis nesziojosi revolveri be pa- 
velinimo.

Jeigu stengsies visiems in- 
tikti, nei vienam neintiksi. .

Vienas didžio laivo Kapito
nas visai nepaiso moteriszku

Vasaros laiku mes gerai ži
nome ir tikimies kad mums rei
kės muszti ir daužyti daug mu
selių ir kitokiu vabalu, kurie 
ant musu puolasi kaip kokie 
nevidonai, neprieteliai.

Ir kai szalna mus aplanko 
mes žinome kad muses ir kiti 
kvarabai dings ir apleis mus.

Bet kelios muses visai nepai
so szalczio ar žiemos. Jos pasi
lieka musu tarpe ir statosi su 
mumis lygios.

Kai žmogelis atsisėda in 
minkszta ir malonia vieta, tik 
žiūrėk, musele suka, žiuri kur 
nutupt.

Ta musele pirmiausia prie 
palubu limpa, bet paskui insi- 
drasinus ant kaktos ar nosies 
nutupia.

Tu, nabagėli, gali muszti, 
rankomis szvaistyti, bet tos 
museles nesugausi.

Ta musele skris, lėks, zirs ir 
szokines, bet niekados nepa
klius in tavo nagus ar inpyku- 
sias rankas.

Ji nutups ant brangaus stik
lo, žinodama kad tu bijosi ja 
ten muszti.

Tu užpykęs jai kad rieszi, 
kad visas kambarys drebes, ir 
tada žinosi kad žmonele baisiai 
pyks kad sumuszei jos geriausi 
ir brangiausi veidrodėli.

galvos nukirsti; gali
ma ta galva skaudejima ir ki-l U!i • 48 )•

6—-Kodėl žiaurumas yra bu-
' tinai sujungtas sn‘Komunisti-

taip iszgydyti. Kad Komiinis-; 
tai neapkenezia Kapitalistu, 
tai jau nereiszkia kad jie myli 
darbininkus. Gal man 

! nepatinka nuvytusiu 
kvapas, bet asz negaliu 
lelijas už tai pasmerkti.
dienu Kapitalizmas gal ir ne
gardžiai atsirūgsta, bet tai ne
reiszkia kad visas Kapitaliz
mas yra smerktinas.

Kad nebutu jokiu priekaisz- 
tu, mes ežia paskaitysime isz 
paežiu Komunistu tarptautines 
programos rasztu; “Program 
of the Communist Internatio
nal,” kurio treezias leidimas 
buvo atspauzdintas / 
Komunistams, 1936 metais

■ kuris yra iszplatintas ‘Wor
kers’ Library Publishers, New 
York City. Mes ta raszta turi-! 
me ir ji parody sime visiems k u-: 
rie norės patys* pasiskaityti.;
Czia, paežiu Komunistu žo-K^ip, pagalinus, Komu-. (|orju tarė: 
džiais pamatysite ir pažinsite' nixmas,žiuri iu tikėjimą ! , 
už ka Komunizmas stovi ir ko; “Viena isz svarbiausiu pa- 
jis siekia. ! veigu kulturiszkosios Revoliu-

Pagrindinis Komunistu nu- cijos, yra nuosekliai ir be jokio 
Nelygybe nusileidimo kovoti priesz tiky

ba, žmonių migdomuosius vais-

labai 
lelijų 
visas 
Szi u

ne Revoliucija? “Už tai, kad 
jis duoda Komunizmui proga 
praszalinti visus tuos, kurie 
jam prieszinasi.” Tik pamans- 
tykite kiek kraujo pralejimo 
paslėpta sekaneziuose nusista
tymuose, kuriuos Rusijos isto
rija puikiai ir baisiai patikri
na: “Pati Komunizmo esme 
reikalauja bendros ir visuoti
nos permainos žmogaus pri
gimtyje, kuria galima permai
nyti tik per revoliucija. Isz to 
seka kad Revoliucija yra ne tik 
būtina, kadangi nėra kito budo

lULLULlllclo ( i

Ymerikosl nuvels^ valdanczia klase, bet 
j r j taipgi kad per'revoliucija, ta !

klase kuri kita nuverezia gali j 
tos nuverstos klases ar 'senosĮ 
draugijas blogybes nusikratyti

i ir visai nauja draugija sukurti •

isz alkano žmogaus * duona pa
vogiau.

Gaspadorius visas drebėjo 
isz baimes, bet kada dava'žiavo 
iki kryžkelių! velnias iszszoko 
isz vėžinio ir dingo girioj, gas
padorius sugryžo namon labai 
persigandęs ir nerimaStes pa- 
imta^ kad jisai per tris metus 
su pikta dvasia gyveno ir ne- 
isztyre jo szlektus darbus ku
riuos po jo akiu dirbo o da ir 
varda sau davė Baltrukas, gas
padorius apsakė viską paežiai 
ir tarė:

— Nežinojome isz kur pri
buvo, nežinome kur dingo, te
gul ji kvara'ba ima tiktai dėkui 
jam kad bravorą intaise tai 
nors gardaus gervino atsigersi- 
me.

Nuo tos dienos musu gaspa
dorius pradėjo taip labai gerti 
ta brangvini, kad in tris metus 
pragėrė visus pinigus, bravorą 
ir namus, taipgi visi žmones 
kaip inprato gerti tai gere 
brangvini kaip vandeni. Kada 
kunigai pamate kad bus blogai 
tai pradėjo bartis bažnyczioj 
ir nuo to biski susilaikė bet tas 
papratimas ir velnio iszradi- 
mas iki szioliai neisznyko už 
ka po sinert reikės su mausziu- 
kais pekloje bliauti.

— GALAS —

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

KATALOGAS

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs 
malda 
15c

Malkiaus, Iszklausyta 
vargszo, Geras Medėjus.

istorijos apie
Sruolis isz Lie-Duktė Mariu, 

tuvos. G8 puslapiu. 15c.
No» 173 Trys istorijos apie 

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. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, diclei 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- 
liauskio, su nekuraiš naudin
gais padėjimais. 25c.

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

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 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. 1,28 puslapiu. 35c.

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

szito Katalogo.
Gaspadorius tuojaus pralobo 

ir pats iszmoko varyti brang
vini, priėmė daugiau žmonių in 
dauba, o bernas tik džiaugėsi 
isz savo puikaus iszradimo, nes 
žmones taip paprato gerti 
brangvini, kad net viskas uže.

Kada Baltrui suėjo trys me
tai tarnavimo, Baltrukas tarė 
in gaspadoriu:

— Ar žinai ka, gaspador, 
sziandien man suėjo trys metai 
kaip asz pas jus tarnauju, jus 
dabar esate turtingi ir visko 
turite in vales tai dabartės turi 
mane pavėžinti.

— Baltruk, tai ka-gi imsi 
i algos nuo manos.

— U-gi nieko asz nuo tavęs 
j nereikalauju, tiktai mane par- 

j vežinkie.
Gaspadorius tuojaus pasi

kinkęs arklius susėdo su bernu 
ir važiavo, kada nuvažiavo ge
ra gala kelio, bernas iii gaspa-

— Ar tu apie mane nieko 
nenumanei ?

— O ka-gi asz numanysiu?
— Tu manės nebijokie, asz 

esmių velnias, kaip tu buvai 
biednas trys metai adgal, tai 
tu visados Dieva garbinai, o 
manės niekados ir kai)) iszejo-

ISTORIJOS, PASAKOS,
APYSAKOS, IR T. T.

Kitokios Knygos

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

knygute 
iszmokejimo 
25c.
knygute

del kasieriaus

.Komunizmas
ne vien tik nuosavybes,
valdžia, kuri tokias nuosavy
bes palaiko, ir taip nori sukur
ti draugyste kurioje neimtu jo
kios nuosavybes.

Dabar pažiūrėkime in j u nu
sistatymą ir kaip jis atsako in 
kelis klausymus:

1—Ar būtinai reikalinga re
voliucija Komunizmui insteig- 
ti'! Ir ka ta revoliucija reisz- 
kia? z

Komunistine programa sa-į ketumete. Jie kaž-kaip netik- 
ko; “Tarp Kapitalistu ir Ko-Irai ir baisiai skamba paežioje

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia <čudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malimas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
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.
apie Kapitonas 
danguje, Pabėgėlė, .Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

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

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

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

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Serapliiszkas 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.

duonos riekute ant
policija ir teisinus?

sistatymas yra. toki
pareina isz asmeniszkos nuosa
vybes, kuri sukuria skirtumus i tus. ( Pusi. 52).
ir atidaro duris isznaudojimui. į 8—Ar Komunistine Revoliu-

nori paszalinti cija mano pasisavinti valdžia te arti pirma diena, atsineszete 
bet ir ir nuversto musu kariuomene

Komunis- asz tavo duona nuo 
tinę tvarka reikalauja: “Žiau
raus nuvertimo.” “Proleta- 
riszkam pergalėjimui yra rei
kalinga žiaurus nuvertimas vi
sos buržuaziszkos valdžios, ir 
sunaikinimas visu Kapitalisti
niu instaigu.” (Pusi. 36).

Jeigu szitie žodžiai butu mu
su paežiu, ar musu iszmislinti, 
tai, esame tikri, kad jus neinti-

tai
pa-

vogiau ir mislinau

pietų 
tavęs 
kad tada 

mane garbinsi taip kaip savo
Dieva, bet tu atejas pietų ir ne 
radęs duonos vela savo Dieva 
garbinai, asz tuoni įtart buvau 
insilipes iii augszta medi ir žiu
rėjau ka jus darysite, tada asz 
nusidavian pas Dieva ir nore-

D ie va sjau jus inskunsti, liet
manos neklause ir liepe man ei
ti vieniai tarnauti tris
pas tave už pakilta, už tai kad

metus

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos
Stormfield

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. 
flbiV 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
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(Tasa)

Gaspadorius parojus namon 
pasakė bernui kad ponas pavė
lino, tuojaus bernas ant ryto
jaus nuėjo arti ir in dvi dienas 
visi kalnai buvo užarti, kada 
užsėjo in treczia diena pradė
jo ‘lyti ir per devynios dienas 
be perstosimo, kloniuose visus 
javus supude, o ant kalno tai 
rodos tie javai kelte kėlėsi isz 
žemes. Kada sulaukė rudenio, 
prikrovė javais visus kluonus 
ir daugybes kugiu padare, ba 
viskas in kluoną ne lindo, at
ėjo jau laikas kūlimo, tai ker
nas teip pat kūle kaip ir pernai 
su savo spragilu, kada pabaigė 
savo visa darbu, pabuvo kėlės 
dienas be darbo, pasidarė jam 
labai nesmagu ir pradėjo in 
gaspadoriu kalbėti!

— Gaspadoreli, nueikie tu 
in dvara ir praszykie pono kad 
jis mum duotu kulti, ba jisai 
turi labai daug kūlimo, bet ■ 
kaip ponas tavęs klaus isz ko
kios micros, tai tu sakykie kad 
tu jokios mieros ne nori, tiktai I 
tiek imsi kiek tavo bernas ant ! 
savo pecziu panesz.

Gaspadorius greitai nuėjo i 
pas poną, inejas pagarbino ■ 
Dieva, ponas ji pamatęs nusi
juokė ir tarė;

— K a sakysi, tu mano ge-! 
ras susiėdė, o ka ir kaip tavo ! 
bernas?

— Gerai ponuli.
— Turbūt jisai velnią turk 

kad viską atspėja, kas tik ant 
svieto dėsis.

— Asz to nežinau, bet 
brangus, ponuli, jeigu jus loska 
ar ne duotumėte mum kulti

— O kaip jus norite, ar iszl 
■mieros ?

— O ne, ponuli, tai butui 
jum nutvota, asz tiktai tiek no-; 
riu, kiek mano ‘bernas panesz! 
ant pecziu.

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 inspejimas laimes Bu. 15c.
Dainorius apie 120 viso, dainų 75c.
Lengvas būdas iszmokt angliszkos 

kalbos be kito pagfelbos................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 deszimtuka 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 cypimo. $1.00

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

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

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.
Drygnės 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.

— Tai gerai, galėsite kulti 
bet turite man pasiraszytie, ta
rė nudžiugęs ponas.

— Gerai ponuli, asz pasi- 
raszvsiu, bet bukite toki loska- 
vi- duoti ir man raszteli nes ma
no bernas, kita karta gali nuo 
pono provytis daugiau.

Ponas parasže kvitele o gas
padorius padekavojes nusida
vė namon ir parode bernui 
raszteli, tas nusijuokei tarė:

— Tai labai gerai padarei, 
rytoj važiuosime kulti. ’

Ant rytojaus labai anksti, 
bernas insidejo savo spragilą 
iii vežimą, o gaspadorius mais
to i r, nu važiavo atveže in dva
ra sustojo pas kluoną, gaspa
dorius nusidavė pas poną, o 
bernas likosi ant vežimo. Ponas 
parode jiem ketures szalines 
javu, po viena kviecziu, rugiu, 
miežiu ir žirniu, pradėjo jiedu 
kulti, gaspadorius užsilipęs 
ant franto kaip tiktai spėjo 
mesti, 'ba bernas kaip tiktai 
rože viena karta per kuli tai 
visi grudai iszsiskirste, o sžiau- 
dai in trupinėlius subirėjo, 
tuom laik ir ponas atėjo pažiū
rėto ir pamatęs kad viskas in 
viena krūva sumaiszyta, per
sigandęs paszauke:

— O judu rūkaliai, kodėl 
tai]i padarote, viską in viena 
krūva sumaiszete, tai jus grei
tas darbas, in keturias sanvai- 
tes viską iszkult, turbūt jums, 
velnias padėjo!

— Tylekie ponuli, kaip vė
sinu? tai iszsiskirs viskas kas 
sau, atsiliepe bernas.

— Labai gerai, asz pažiū
rėsiu, atsake ponas.

Bernas pradėjo vesyti, o gru
dai kožni sau puolė, ponas žiū
rėdamas net peeziais trauke, 
nubėgo in pakajus ir pasako 
paežiai kuri prasze kad ir ja 
nuvestu pažiūrėti, ponas atsi
vedė paiczia kuri žiūrėdama in 
tatstebukla tarė:

—- Mano duszele, czionais 
tas žmogus savo galybe to ne
gali padaryti; turbūt siuristas 
nuo Dįevo už pagelbininka tam 
biednam žmogeliui, tiktai tu! 
žiurekie kaip kožnas grūdelis 
jo klauso.

Ponas su paezia da ilga lai
ka žiurėjo in berną, paskui nu
sidavė adgal in kambarius. 
Bernas gaspadoriu nusiuntė 
namon ir liepe kad siutu viltis 
maiszus ir audeklus kiek turi 
in viena maisza. Gaspadorius, 
gaspadine ir piemuo siuvo vie
na maisza per visa sau vaite ir 
kaip tiktai galėjo indeti in ve
žimą ir gaspadorius nuvažiavo 

j su tuom maiszu pa's berną, ka- : 
; da atvažiavo in dvara, ponas i 
■ su ponia pamate, mistino, kad 
kas atvažiavo su vežimu szie- 

!no, neš gaspadorius sėdėdamas i 
vežime iszrode kaip alit. kupe
tos. . »

Bernas tuojaus iszejas inlL 
po in vežimą, iszvcrte maisza • 
isz vežimo, iszlipes pritaisė 

! maisza. prie duru, viena puse 
prikalė prie kuolo, o kita pa-j 

i davė gaspadoriui laikyti, ber-j 
Į nas inejas įn kluoną pradėjo ! 
, neszfi javus ir pilti in maisza, 
ponas pamatęs atėjo pas duris 
ir klausia:

— O ka jus czionais daro
te?

— O-gi ponuli, mano ber
nas prisipila maisziuka javu 
už mus darba.

į — Del Dievo, tai dailus.

maisziukas kad in kluoną ne
lenda ir vežimą gali sulaužyti.

— O ponuli mes vežimu ne-!

Laiszka isz Shenadoro
aplaikiau, 

Nežinomas vyrelis rasze, 
Kuris mane prasze,

Kad mergelioms velniu 
duoezia,

Bet tai nemano darbas, 
Nes tai priguli nuo 

Baltruvienės, 
Jiems velniu duoto.

Bet nekuriuos nuo gnzutes, 
grabesia varstosi,

Ir da kitus .szaukesi, 
Tai mat negerai, 

Ir ne žmoniszkai.
Laiszkas szitaip skamba, 
Kad merginos in visokes 

urvas užeitineja,
G užu t e gorinę ja, 
Nesenei keliolika 

mergeliu,
Su vyrukais 

susikivirezino,
Ba katra katro mergele 

nepasidalino,
M u sz t y 11 e ]) as i k e 1 e, 

Bet žmonys sujudo, J
Isz publikos sūdąs 

pasidarė.
Na ir musztvnei gala Į V O

padare.
Mat, ar tai ne 

puikios mergelios,
Už geryma viską 

padarytu,
Kad ir velnias už

kakla apsikabyti.
* * *

Nekurie vyrai navatni, 
Nes jeigu ant kokios 

mergelios piktumą turite, 
Mat, tuojaus norite 

padaryti funa, 
Gazdinate su Dedo 

Taradaika.
Geru teveliu mergele, 
Su bile kokiu dumiu 

nesibaderoja, 
Tai jau gana,

Tuojaus negerai apie 
ja apraszo.

- Ir isz geriausios 
mergeles, 

Daro nedorėles,
Apie tai negražu, 
Už tai verti lazdų.

Juk mergele ne 
del visu.

Del bile paszlemeku 
vyru, 

Neužmirszkite kad 
asz numanau,

Ir gana gerai žinau, 
Kas danesza. teisingai, 
O melagyscziu visiszkai .

-nenoriu! •
* * *

Ana diena isz artymo 
miestelio girdėjau,

Net isz piktumo 
sudrėbėjau,

Dvi tokios nelabos, 
Musu tautos bobos, 
Tai]) ilgus liežuvius 

turi, 
Nepaiso ant nieko.
\Tisai]) kitus aploja, 

Kiek tik gali.
Pažysta, jus visi . 

gerai,
Net ir kitos tautos 

žmones. 

vežszime, tiktai ant pecziu ne- 
szime nes mes taip turime da
ryti kaip ant rasztelio yra pa- 
raszy ta.

Ponas nuėjo adgal in paka
jus neturėdamas ka sakyti, o 
bernas su gaspadorium nuo ry
to iki pietų pyle in maisza vi
sus pono javus kuriuos iszkule, 
ponas pamatęs kad jau mai- 
szas stogą siekia, tare in pa
ezia : i

— Tegul tas prakeiktas ne- 
sza, kaip jisai pradės neszti, 
tai asz jam szposa intaisysiu, 
turime labai pikta drigantą, jis 
kaip pamato žmogų, tai kanda 
ir spire, asz ji paleisiu isz sto
ji ios tai jis ta berną užmusz ir 
mum javai liks!

Ponui su ponia bekalbant 
žiuri kad bernas ta. maisza už- ■ 
sidejo ant pecziu ir eina per 
dvara kaip su didžiausiu na
mu, ponas riktelėjo ant akamo- 
no kad paleistu drigantu, aka- 
monas paleido, drigantas 
žvengdamas dasivijo berną ir 
spyrė ir kando, bet bernas a t si-1 
gryžes cziupt už uodegos ir už
sidėjus ant pecziu su maiszu! 
sau tykiai eina, ponas tai pa
matęs, pagailo jam driganto,! 
liepe paleist jauti nuo lenciū
go kad ta berną subadytu, jau
tis paleistas in kėlės miliutas! 
dasivijo berną baubdamas ir j 
u’žbėgės prieszais norėjo durti 
liet bernas vela kaip griebė jau- ■ 
t i su viena ranka ir užsimėtės į 
ant pecziu sau keliu eina na- ■ 
mon.

Ponas su ponia žiūrėdami; 
labai keike berną’ su gaspado-Į 
rium, gaspadorius pirma nuva
žiavo namo ir viską apsakė pa
ežiai kuri iszejus laukan pa
žiūrėti pamate berną pareinan
ti kai]) su didžiausiu kalnu ant 
pecziu, gaspadorius tuojaus at-! 
kele vartus, beinąs insilauže ! 
ant kiemo, bet tarpe vartų ber-j 
nas užkliuvo ir kaip pasijudi-! 
no tai su stulpais ant kiemo at-! 
sispyre, nusiėmęs drigantą su 
jauezium nuo pecziu tvarte pri- 
riszo o maisza su javais ant 
kiemo pastate, gaspadorius, 
gaspadine, bernas, merga ir 
piemuo visi semia ir iiesza pilti 
in krūvas kur tiktai tilpo, net 
svirso balkiai sulinko nuo to
kio sunkumo.

Po tam atsitikimui in treczia 
diena bernas kalba in gaspado
riu :

— Tu žinai, gaspador, ka 
asz tau sakysiu, mes turime ja
vu invales tai statykime bra
vorą.

— Kas.tai yra bravoras ir 
ka su juont daro?

— O, tai daro brangvini 
kuri isz grudu iszvaro.

— Tai kas tas brangvynis 
per vienas, Baltruk? '

— Tai yra labai gardus ge
rvinąs ir sveikas del žmogaus 
gerti ir kaip atsigeri tai būni 
labai linksmas, pamatysi gas
pador.

— Tai gerai Baltruk, gali
me statyti tuojaus.

Ir antra diena pradėjo staty
ti bravorą, o in sanvaite laiko

! buvo jau pabaigta labai gražus 
i budinkas, nes Baltrus ir nakti
mis dirbo, viskas buvo gatava 
tiktai intaisymu reikėjo. Bal
trukas in gaspadoriu tarė:

Gaspador dabar turjme pirk
ti reikalingus, daigius del I 
brangvyno.

— Bet kur gausime pinigu, 
mažam daug reike, atsake gas
padorius.

—‘ Tai ve, tiktai tu manės 
klausykie ka asz tau sakysiu.

jaus adgal sugryžo ir pasakė 
poniai kad jisai gali poną isz- 
gydibti, bet be tukstanezio rub
liu neapsiima, ant ko ponia at
sake:

O brangus daktare, jeigu, isz- 
gydinsi tai kad ir du tukstan- 
cziu gausi.

— Bet asz noreczia kad ant 
ablago pasiraszyti viena, tūks
tanti duosi dabar, o kita kai]) 
bus sveikas, tarė gaspadorius.

Pone tuojaus pagriebė 
plunksna ir paraszius abliga 
padavė, gaspadorius tuojaus

— Tai]) Balt ruk, asz tavęs į 
klausysiu, nes t n man daug ge-l 
ro darai. i ėjo adgal pas ligoni, priejas

Beisbolininkas Joe Page, 
kuris pernai labai atsižymė
jo su New York Yankees 
sportininku rateliu, dabar 
džiaugiasi ir visiems rodo 
savo nauja kontrakta del 
1950 metu. Jis ves ir tvarkys 
visa ta beisbolininku rateli. 
George Weiss, to sportinin
ku ratelio virszininkas ji 
ežia sveikina.

— Asz žinau labai bagota, 
poną, nelabai toli nuo mus, po
ra myliu kelio, tas ponas turi 
labai daug pinigu, tai asz 
sziandien isz vakaro nusiduo- 
siu tenais in ta dvara ir pradė
siu ta poną smaugti, tai isz vi
sur visi daktarai suvažiuos ir į 
uores ta poną gydinti, bet ne
vienas iieiszgydins jo nes jie 
manės nepiatys. Kai]) asz ta po
ną smaugsiu tai tu rytoj pri-; 
buk popiet ir sakykie kad tu 
esi daktaras ir gali poila in vie
na miliutą iszgydint nes be 
tukstanezio doleriu nepradekie 
gydint. Turekie bonkele su 
szvento Jono arbata iszvirinta 
ir kai]) tau atiduos pinigus tai 
ineikie pas ligoni, pamatysi 
kad asz jau baigiu poną smaug
ti, tu man nieko nesakyk, tik
tai priejas duokie arbatos'atsi
gerti, o asz tuom kart paleisiu 
poną ir jis liks iszgydintas.

Kaip bernas insake tai]) gas
padorius padare, inejas in dar
žą prisirinko žiedu, prisivirė 
arbatos, pripylė bonkute ir nu
sidavė in dvara, Atejas žiuri 
kad pakajuose pilna daktaru 
ir kožnas dūsauja kad to pono 
negali iszgydinti, gaspadorius 
priejas klausė:

— O-gi kas czionais darosi 
ir ko taip visi labai verkete ?

— O kodėl mes neverksime, 
musu dvaro ponas vakar vaka
re staiga apsirgo ir dabar 
mirszta.

— Brangus ponai, asz es
mių daktaras ir ar neleistumet! 
mane pažiūrėti ligonio.

— Praszome iii pakaju, po
nas daktare, galite eiti.

Tnvede gaspadoriu in paka
ju, o tas žiuri kad jo bernas už
sigulęs ponui ant krutinės du
sina ir isz gerkles tiktai putos 
eina, bernas pamatęs savo gas
padoriu, pradėjo da labiau 
smaugti poną, kurio gerkle 
kai]) kalvio dumplęs pradėjo 
rėkti: •

Gaspadorius pažiurėjas tuo-

Beisbolininkas Joe Page 
gaus trisdeszimts tukstan- 
cziu doleriu per metus už 
savo darba. Jam buvo siūlo
ma kitas kontraktas kelios 
sanvaites pirmiau, bet jis to 
kontrakto neprieme. Kai szi- 
tas naujas kontraktas buvo 
jam pasiulintas jis mielu no
ru priėmė ir greitai pasira- 
sze.

paeme už rankos ir klausė, o 
bernas tuom kart nustojo poną 
smaugti, gaspadorius paėmė 
bonkute su arbata ir davė po
nui atsigerti; tuojaus ponas 
eme dairytis po pakajus ir ta
re :

— Tai geros gyduoles kad 
in toki trumpa laika asz taip 
kai]) kitam sviete stoviu.

— Mielas pone, asz visada 
geras gyduoles duodu, tai nuo 
ju greitai pasveiksta.

Ponas atidavęs sutartus pi
nigus gaspadoriui liepe ir ry
toj ateiti, gaspadorius pasiėmė 
pinigus linksmai ir trauke na
mon. Iszejas laukan žiuri kad 
szale kelio, ant didelio akme
nio sėdi jo bernas ir szauke ji, 
gaspadorius priėjo o bernas 
klausė:

— O ka gaspador, ar laimė
jai ka.

■Gaspadorius iszsiemes paro
de bernui pinigus, bernas nu
sidžiaugė ir abudu trauke na
mon, bet eidami kalbėjosi apie 
viską, o bernas liepe gaspado
riui pakavoti gerai pinigus ir 
nerodyti paežiai, nes sake kad 
toji slapta neiszlaikys.

Pare jas namon gaspadorius 
pinigus pakavojo gerai, inejas 
in jauezio raga užkalė ir in so
da iszneszes pakavojo ir misti
no; tiktai tas mano bernas yra 
iszmintingas, turbut jis yra di
delis raganius, bet nežine ar 
jis ta viską dirba su galybe 
Dievo ar velnio.

Bernas nuėjo baigti bravorą, 
gaspadorius po valandai atejas 
žiuri kad bernas jau baigia 
niūrint dideli katila, kur ugnis 
varys visas niaszinas, o isz to 
katilo daugybe paipu, triubu, 
ėjo in visas szalis.

— Baltruk kas bus isz tu 
visu triubu ir isz to pecziaus, 
užklausė gaspadorius berno?!

— Tai kaip tu greitai už- 
mirszai ka asz tau pasakojau, 

: bus kokis riienesis laiko, bet 
kai]) gavai nuo pono du teks-

! tancziuis rubliu tai isz to 
džiaugsmo ir apie viską pa- 
mirszai, atsimink kad bus bra
voras kur varysime brangvini.

! — Ar ir man bus galima 
paragauti, ar tiktai vieniem 
ponam.

— O ne tiktai del vienu po
nu, bet del visu kas uores ga- 

! les nusipirkti nuo mus, atsake 
velnias.

— Krikszczionybe yra mai
szus tikėjimas, o kardai ir ka
rabinai ne yra reikalingi del 

i gero krikszczionio.

Gaspadorius tai iszgirdes la
bili džiaugėsi, kelios sanvaiteS 
praėjo kol viską pabaigė, ber
nas paemes rugiu iszvare pir
ma varyma arielkos kurios bu
vo in vales visiems, pirmiause 
bernas davė paragauti gaspa
doriui ir gaspadiniai, paskui 
siuntė in apylinke visiems pa
ragauti, kožnas paragavęs (gy
rė kad gardus gerymas, kožnas 
gyre, szoko ir dainavo o ir 
merginom davė paragauti, tar
pe visu buvo linksmas ir mei
lingas gy venimas. Kada dasi'ži- 
nojo ir isz toliau žmones kad 
gali gauti tokio gerymo links
mo ir gardaus, visi žmones pra
dėjo pirkti, vieni pinigais mo
kėjo kiti mainydavo ant javu 
arba ant visokiu daigtu.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

...Kaip...
Drabužius Užlaikyti
Drabužiu priežiūra, netik 

juos užlaikant szvariai ir užlo
pant, bet padedant juos tinka
mai, kuomet ju nevartojama, 
daug prigelbes ju iszvaizdai ir 
daug ilgiau tarnaus, sako 
Jungtiniu Valstybių Agrikul
tūros Departamentas.

Virszutinius drabužius rei
kia atsargiai pakabinti, kuo
met jis nevartojami.

^Drabužiai kurie yra szvelni 
turi būti apdengti, kad apsau
gojus juos nuo dulkiu ir trini- 
mos. Drabužiai stalcziuos lai
komi turi būti gražiai sulanks
tyti ir tvarkiai sudėti.

Drabužiai kurie nėr szvarus, 
neturi būti laikomi troszkioje 
vietoje. Ju spalva, gali susiga
dinti.

Padedant drabužius ilges
niam laikui, reikia juos apsau
goti nuo susiraukszlejimo ir 
gyvūnu. Nieko sunkaus nerei
kia ant ju dėti. Kietesnio au
deklo drabužius galima palikti 
kabanezius jei juos1 gerai ap
dengiama; bet minkszti drabu
žiai, ir tie kur apdabinti sun
kiais dalykais, neturi būti ka
binami, nes gali iszsitempti. 
Jei norima, kad ju spalva ne- 
simainytu reikia juos laikyti 
tamsoje.

Kojines reikia dažnai plauti. 
Tuomi ilgiau laiko, nes. prakai
tas negauna progos greitai ju 
suėsti. Pirm dėvint naujas ko
jines reikia jas iszplauti, kad 
iszemus klijus.

Po kiekvieno dėvėjimo vir
szutinius drabužius reikia sze- 
pecziu nuvalyti. Juos visuomet 
reikia laikyti gerai nuprosy
tus. Reikia atminti, kad žibė
jimas ant drabužiu atsiranda 
nuo puku nusidėvėjimo.

Dulkes nuo szilko galima nu
imti su minksztu drabužiu ar 
minksztu szpecziu. Vengk pro- 
sijinio su karsztu prosu; karsz- 

; tis gadina audeklą ir naikina 
į spalva. Kad atėmus su vande
niu prie kurios yra pridėta 

! amonijos, vartojant jos viena 
szaukszta prie kvortos drugno 
vandens.

Jei norima, kad pirsztinės 
•ilgiau tarnautu, po kiekvieno 

! dėvėjimo reikia jas iszpusti ir 
: isztainpyti. Mažiausi iszirima 
reikia tuojaus taisyti. ■

Skrybėles taipgi visuomet 
atrodys szvarios, . jei jas po 
kiekvieno dėvėjimo nudulkin
sime. Laikyk jas ten, kur dul
kes ju nesieks; popieriniai mai- 
szai ir popierines dėžes gerai 
turėti del skrybėlių, kurios tik 
retkareziais tena udojamos.

i



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines VERBŲ NEDELIA!

— Musu sena skaitytoja, 
ponia Ona Ban.oni.ene isz New 
Philadelphijos lankėsi mieste 
pas pažystamus ir prie tos pro
gos atlankė “Saules” redakci
ja atnaujinti savo prenumerata 
už laikraszti. Szirdingai acziu 
už atsilankyma.

— Petnylczioj pripuola Sep
tynių Marijos Skausmu szven- 
te.

— Sukatoj pirma diena 
Balandžio (Apr.), menesis pa- 
szvenstas del Kristaus Musu 
Atpirkejaus. Ūkininku priežo
džiai: Sausas Balandis nėra 
ūkininkams džiaugsmas; 'žir
nius sek Izidoriaus dienoje no
rėdamas geros dagos; jeigu 
Balandis sausas tai Rugsėjis 
menesis taipgi 'bus sausas; jei
gu szitam menesyje sziltas lie
tus lyja tai galima tikėtis gero 
meto; jeigu tame menesyje 
szviesos dienos tai ateinantis 
bus szlapias.

— Ponstva Juozai Sznekiai 
ir sūnūs Jonas, isz William 
Penn, motoravo in miestą su 
reikalais ir prie tos progos at
lankė in “Saules” redakcija 
a naujinti savo prenumerata 
t < laikraszti, ponstva Sznekiai 
} ra musu seni skaitytojai ir 
skaito “Saule” suvirszum ke
turios deszimts metu. Acziu už 
atsilankyma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
A crbu Nedelia, apreiszkia in- 
jojima Kristaus in Jeruzalema 
ant asilo. Taipgi žinoma, kaipo 
Didžioji ir Szventa Sanvaite.

— Rusnaku Velykos taip
gi pripuola kita Nedelia, Ba
landžio 9-ta diena.

—• Panedelyje Szv. Richar
do.

— Utarninke Szv. Izido
riaus. Taipgi ta diena 1919 me
tuose iszrinktas pirmasis Lie
tuvos Prezidentas Antanas 
Smetona.

— Szia sanvaite Reading© 
kasyklų pėdo.

— Augustine Smith isz 
American Banko, likos aprink
tas kaipo prezidentas tuo ban
ko, in vieta Charles Wittmer 
kuris pasimirė Kovo 3 diena.

— Pranas Perkausimais, nuo 
515 W. Centre Uly., likos pri
imtas in Warne ligonbute 
Pottsvilleje del gydimo.

— Sirgdamas ilga laika 
angliakasis Viktoras Kaunas, 
nuo 11 So. Third Uly., numirė 
Utarninke, devinta valanda 
vakare, namuose. Velionis at
vyko isz Lietuvos 1905 metuo
se. Paskutini karta dirbo Ma- 
hanoy City kasyklose. Paliko 
savo paezia Agota, trys dukte
rys: Agota, pati Antano Maitu- 
laiczio, Blancze, pati Michael 
Meehan ir Helena Zabliackiene 
visi isz miesto, ir tris anukus. 
Laidos Petnyczioje su apiego- 
mis Szv. Juozapo bažnyczioje 
devinta valanda ryte ir palai
dos in parapijos kapines. Gra- 
'borius L. Traskauskas laidos.

KOMUNISTAI
1 U. S. TARYBOJE
Senatorius McCarthy 
Intaria Daug Augsztu 

Žmonių
Kristaus Sekimas

Ta diena Krikszczioniai ap- 
vaiksztines Nedelioj, Balan
džio (Apr.) 2tra diena. Nuo

szios Verbų Nedėlios prasi
deda Didžioji Sanvaite.

□ o □

Shenandoah, Pa. — Jonas 
Kereviczius, nuo 22 So. Jardi li
ūly, staiga numirė Utarninko 
vakara nuo asthmos. Velionis 
atvyko isz Lietuvos būdamas 
da jaunas vyrukas. Dirbo 
Knickerbocker kasyklose ir 
prigulėjo prie UMWA Lokalo 
Nr. 1868. Paliko -savo paezia 
Marijona, du sunu: Albina, 
mieste ir Leonarda namie; 
duktere Natalija namie ir vie
na anuka, taipgi broli Jurgi ir 
geseriW, Norris, mieste. Lai-

dos Subaloje, deszimta valan
da ryte ir palaidos in Kalvari
jos kapines.

— Ponia Marijona (Valu- 
kievieziene) Marcinkievicziene 
nuo 121 N. Emerick uly., numi
rė Utarninke, devinta valanda 
vakare savo namuose. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika keturios deszimts me
tu atgal in Sbenadoryje. Jos 
pirmas vyras Pranas Valukie- 
viezius mirė 1937 metuose, o, 
po tam apsivedė su p. And. 
Marcinkieviczia. Paliko dide
liame nuliudime savo vyra An
drejų, sunu Juozą Valukievi- 
czia, dvi seserys: Mare Bow
man ir Helena Balinskicnc, 
mieste; keletą anukus, taipgi 
broli ir trys seserys Lietuvoje, 
Laidotuves invyks Sukatoje, 
su Szv. Misziomis Szvento Jur
gio bažnyczioje devinta valan
da ryte ir palaidos in parapijos 
kapines. Graborius J. A. Valu- 
kievieži us laidos.

— Puldama tropais (žemyn 
savo namuose, ponia Margare- 
ta Matalavicziene, nuo 241 E. 
Mt. Vemon Uly., likos sužeista 
in galva, nugara, koja ir ran
ka. Gydosi Pottsville ligonbu- 
teje.

— Leonardas Macaitis nuo 
201 Schuylkill Ave., Heights, 
likos sužeistas in ranka, laike 
darbo, Mammoth Coal Co.

Pottsville, Pa. — Gerai žino
mas iszleidejas laikraszczio 
“Pottsville Journal,” II. I. Sil- 
liman, 73 metu amžiaus, nuo 
1101 Mahantongo Uly., numirė 
Panedelyje 11 valanda ryte, 
Pottsville ligonbute. Velionis 
nesveikavo per tris metus. Gi
męs Mahanoy Plane. Paliko sa
vo paezia ir viena duktere. Lai
dotuves invyko Ketverge, an
tra valanda popietu.

— Joseph F. Seiders, dru- 
korius, spaustuvininkas, prezi
dentas Seideris Printers Ine., 
Pottsville, numirė Panedelyje, 
Pottsville ligonbute. Velionis 
sirgo tris menesius. Paliko pa
ezia, duktere ir sunu.

Girardville, Pa. — Benas Ye- 
netskis, nuo 134 B Uly., numi
rė Panedelyje, deszimta valan
da naktyje Ashland ligonbute, 
nuo dusulio. Velionis ginies 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Buvo ang- 
liakasis. Paskutini karta dir
bo Packer Nr. 5 kasyklose ir 
prigulėjo prie Mainieriu uni
jos, Packer Nr. 5 lokalo. Paliko 
dvi dukterys: P. Olanickiene, 
namie ir J. Richardiene, De
troit, Mich., sunu Prana, Maha
noy City, keturis anukus, du 
brolius: Jurgi, Connerton ir 
Juozapa, Detroit, Mich. Laido
tuves invyko Utarninke su Szv. 
Misziomis Szv. Vincento baž-

nyczioje, 9 valanda ryte ir pa
laidotas in Szv. Marijos kapi
nes, Shenandoah.

APLEIDO 7 VAIKUS
Policijantai Jieszko

Tėvu
PITTSBURGH, PA. —

Labdaringi žrilones, i--------
priėmė septynis mažuczius ir, 
juos prižiūrėjo ir pamaitino,' 
kai policijantai pradėjo jiesz- 
koti j u tėvu.

Vaikucziai yra nuo trijų me
nesiu iki septynių metu am
žiaus. Patys policijantai isz sa
vo kiszeniu nupirko jiems pie
no ir maisto.

Daktaras darado kad du isz 
tu mažucziu tokius szalczius 
turi, kad jie yra reikalingi la
bai gero prižiūrėjimo. Jiedu 
buvo nuveszti in ligonine.

Kapitonas Rose Kennington 
sako kad tu vaikuczius motina 
yra Marian Saunders, dvide- 
szimts penkių metu amžiaus. 
Jos vyras, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus Luther Sanders, 
praeita Vasario (Feb.) menesi 
pabėgo isz Cambria Apygardos 
kalėjimo, netoli nuo Ebens
burg.

Jis tame kalėjime pateko kai 
buvo sugautas su pasivogtu au-ii ar _~ , tomobiliu. Jis buvo pasmerktas - .. ... uzsideie.nuo szeszios deszimts dienu iki 
dvieju metu in kalėjimą.

Policijantai sako kad Ponia 
Marian Saunders ka tik buvo 
gavus dvieju szimtu 
czeki isz paszelpines 
fondo, kai ji dingo.

Policijantai dabar 
jieszko; jie žino kad vyras turi 
giminiu Tennessee ir Rhode Is
land valstijose.

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Senatorius McCarthy pra
dėjo drąsiai ir vieszai skelbti ir 
inrodineti kad daug žmonių 
augsztose valdžios vietose yra 
Komunistai ar Komunistu 
draugai, tai net pats Trumanas 
isz jo pasijuokė ir nesutiko jam 
prieiti prie valdžios ir Slaptos 
FBI Policijos slaptu rasztu, 
kur randasi daug vardu tu ku
rie su Komunistai talkininkavo 
ar su jais draugavo.

Bet vėliau, Trumanas pama
te kad jam jau karszta darosi, 
kad jau daug kitu žmonių rei
kalauja pasiaiszkinimo isz jo 
kodėl Senatoriui McCarthy ne
valia peržiureti tuos rasztus.

Senatorius McCarthy sako 
kad jis žino ir gali priparodyti 
kad visu Komunistu vyriau
sias szpiegas ir sznipu vadas 
randasi Vaszingtone ir turi 

susiedai darba valdžioje, bei taryboje. 
įr Nors jis vardu dar nepaminėjo 

I to szpiego bet visi žino apie ku
ri žmogų jis kalba, ir mums ne
valia jo vardas paskelbti, pa
kol pats Senatorius nepa
skelbs.

Slaptos FBI Policijos virszi- 
ninkas, Hooveris sako kad vi
sos žinios, kurias jo vyrai yra 
surinkę yra labai svarbios ir 
net pavojingos, ir kad negali
ma j u vieszai paskelbti ar isz- 
duoti, bet jis visas žinias apie 
szita viena intarta valdžios 
žmogų jau turi surinkęs, ir Se
natorius McCarthy gales pats 
persiskaityti.

Jau keli tokie augszti žmo
nes yra intarti; vienam yra da
bar insakyta pargryszti net' isz 
tolimu Rytu pasiaiszkinti. Visi 
kiti intarti ginasi, bet net ir isz 
ju užsigynimu ir pasiaiszkini- 
mu, matyti kad ne viskas tvar
koje musu taryboje, kad tenai 
randasi tokiu žmonių kurie yra 
ar nors buvo su Komunistais

doleriu 
valdžios

tu tėvu

AMBASADORIUS
ŽUVO EROPLANO

NELAIMĖJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

atliko per kara. Kai Turkijos 
valdžia svyravo ir nežinojo ar 
pasiduoti Vokiecziaihs ar lai
kytis, Ambasadorius Stein
hardt visus Turkijos vadu per- 
sznekejo ir intikino linkti prie 
alijantu. Paskui jis vėl tuos pa
ežius Turkus patraukė prie va
kariniu tautu ir juos intikino 
kad jiems pražūtis jeigu jie ims 
derintis su Rusija.

Ambasadorius
yra labai daug nuveikęs ir isz- nuvažiavo, 
kilmingai atsižymejes. Jo da
bar pasiges ne vien tik jo'žmo-
na ir duktė, bet visas Amerikos — Ne visados mylime tuos 
užsienio sztabas, nes bus bai-! katrais gėrimės, ir nevisada 
šiai sunku kita toki žmogų ras- mus myli tie j ei kurie geryse 
ti, mumis.

rodykle yra tik žabo va. Jis in Į 
i teismą atsinesze viena vini,1 
kurioje randasi baisiai daug 
tu atominiu spinduliu. Kai jis 
pa/iejo ta vini szalia tos ro
dykles, tai visai nieko neatsi
tiko.

Paskui jis paprasze vieno 
laikrasztininko jam paskolinti 
paprasta laikrodėli, kuris rodo 
laika ir nakezia su pažibinto- 

- mis rankelėmis. Kai tik tas 
, mckslinczius ta laikrodėli pa
dėjo szalia tos atominiu spin
duliu rodykles, adata pradėjo

Jei nuvargęs, nusiminęs
Tu esi,

Eik in Kristų, atsilsėki
Vien pas Ji.

—Kaip pažint Jis? Ar parodys
Man Ji kas?—

Rankos’, kojos’ ir szone Jis
Tnr, žaizdas

—Ar Jis sėd’ tarp vainikuotu drebėti ir suktis, parodydama 
Vieszpacziu?

—Taip, Jis turi... Bet vainiką
Erszkecziu...

-Sekdams Ji gal gausiu rumus
Sau gražius?...

—Gausi varga ir panieka
Ir kryžius....

—Na, tai kuo apdovanos gi
Jis mane?

-Savo draugiszka brangiausia
Malone!..

—Ar bus laimes, Ji bemylint i
Nebetkaip? Ceiitralinis Statistikos

Aniuolai ir isznnktieji
Sako: Taip!

—J ak s z to vertimas.

kad ežia randasi baisiai daug 
tokiu spinduliu.

Vrilium kompanijos nariai, 
George S. Erickson, Robert T. 
Nelson ir Ponia Gertrude W. 
Nelson yra patraukti in teismą 
už prigavyste.
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SURASTA NEGYVA

Pavogta Mergaite 
Nužudyta

STEVENSON, WASH. — 
Nuogas ir baisiai sumusztas 
gražios, asztuoniolikos metu 
mergaites, Joann Dewey lavo
nas buvo surastas prie Wind 
River kranto. Du vyrai buvo 
ja pasivogė. Policijantai spėja 
kad jiedu gal ja numėtė nuo 
tilto kuris yra du szimtai asz- 
tuonies deszimts pėdu augsztu- 
mo.

Trys žvejoto j ai užtiko jos la
voną ant kranto. Jos galva bu
vo praskelta. Daktarai sako 
kad ji buvo jau mirus kelias 
dienas.

Keli žmones mate kai tie vy
rai ja apmusze ir in savo auto
mobiliu ja instume. Kai jie pa
klausė, kas ežia darosi? Vienas 
isz tu vyru piktai atkirto: 
“Jus tylėkite, ji yra mano žmo
na.” Ji suszuko “Ne, Ne!” Bet

Steinhardt jįe ja instume in automobiliu ir

MIRTINGU SPIN
DULIU RODYKLE

Suktingas Ir Palszyvas 
Biznis

WASHINGTON, D. C. —
Viena isz didžiųjų kliucziu su 
kuria, smulkus iumonininkas 

'susiduria, tai gavimas patiki- 
| mu duomenų apie perkamąja 
Į galia tos apylinkes, kurioje jo 
inmone randasi.

Jungtiniu Valstybių Centra- 
linis Statistikos Biuras, kuris 
vykdys 17-ta Deszimtmetini 
Gyventoju Suraszyma, prade
dant Balandžio (Apr.) 1 diena

Tai, pavyzdžiui, asmuo turis 
maža inmone ar manas tokia 
pradėti, galėtu pamanstyte su- 
raszinejimo praneszimus, in
vert inti perkamąja galia savo 
miesto, apskrities,
apskrities daliu ar suraszymo 
ploto didesniuose miestuose. 
Nustatant, taip pat, skaieziu 
pauasziu inmoniu duotame plo
te, galima apskaieziuoti kon
kurencija, su kuria jis turės 
toje rinkoje susidurti.

KA DARYTI APIE 
RUSIJA?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

CHICAGO, ILL. — In teis- 
mo korto buvo atneszta tokia 
nauja rodykle, kuri parodo kur 
randasi tu pavojingu ir mir- rinks duomenų apie asmens ir 
tingu spinduliu nuo tos atomi-j szeimynos pajamas visame 
nes jiegos, kaip nuo tos sprog- kraszte. Skelbiami vietiniams 
stanezios bombos. Nors tos ro- rajonams pasekme suteiks 
dykles adata pradėjo drebėti smulkiam inmonininkui ge- 
ir suktis, parodydama kad .riausia proga, kokia jis bet ka- 
kaip tik ežia randasi baisiai da. turėjo, invertinti perkama- 
daug tokiu spinduliu. Bet nei ja galia to raono, kuriame jo 
vienas neiszsigando, isz teismo mintyje randasi, 
kambariu neiszbego.

Szita rodykle buvo in teis
mą atneszta, kad parodžius tei
sėjui kad kompanija kuri to
kias rodykles daro, apsuka 
žmones ir meluoja savo pa- gyventoju ir apskritimis, mies- 
garsinimuose. Daktaras Ber
nard Waldman, mokslinezius 
kuris ta pirmutine sprogstan- 
czia atomine bomba padėjo pa
daryti ir buvo netoli Hiroshi
ma miesto kai tas miestas bu
vo sunaikintas, parode kad ta

už juos.
Mes galėtume tokia kariszka 

jiega, tokia sutarties lazda pa
rodyti Dedei Stalinui ir Krem- 
linui, jeigu tik musu vadai in 
protą greieziau ateitu, ir ma
žiau klynus dildintu prie tai
kos stalo, o daugiau susirupin- 
tu apsiginklavimu. Mes kitais 
krasztais labai rupinamies ir 
jiems ginklus siuneziame, o 
apie savo kraszta visai nesirū
piname.Šulių- einairczio Statistikoso

Direktoriaus parerigas, Philip
M. Hauser, duomenys apie pa-l LATTIMORE 
jamas Ims skelbiamos miestais Į 
turineziais 2,500 ar daugiau SZPIEGU VADAS
to ir užmiesczioyne žemes ūkio 
apskriezui dalimis ir miažes- 
niais didesniu miestu statisti
niais rajonais. Tie rajonai va
dinami “suraszymo plotais,” 
ir kiekvienas turi vidutiniai 
apie 6,000 gyventoju.

Nemaža Szeimynele

Edgar Masson Torres, 
septynios deszimts vieno 
meto amžiaus Ispaniolas jau 
septinta žmona turi. Szita 
septinta jo žmona pagimdė 
jam trejetukus. Vienas isz 
trejetuku pasimirė. Jis ežia

su keletą savo vaiku stovi 
prie Standifer ligonines. Jo 
szeimynele susidaro isz tris- 
deszimts asztuoniu vaiku. 
Jis gyvena in Lamesa, Texas 
valstijoje.

a □ o

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Slaptoji FBI Policija dar daug 
daugiau žino apie visas szitas 
szunystes, bet ji griežtai nusi- 
staezius neiszduoti, ka ji žino, 
ne ji sako kad jai rupi dar 
daug daugiau tokiu iszdaviku 
kuriuos ji dabar seka, ir kurie 
pabėgtu, kai dažinotu ka ji ži
no.

Prezidentas Trumanas buvo 
jau kelis sykius paklaustas; Ar 
jis privers FBI policija pa
skelbti ka ji žino apie tuos in- 
tartus asmenis? Bet jis vis tyli 
ir pats nežino ka daryti.

Isz visu tu intarimu mums 
aiszku kad ne viskas tvarkoje 
musu valdžioje ir musu tarybo
je, kad tenai randasi daug Ko
munistu ar nors Komunistu 
draugu.

Mes taip raszeme ir sakeme. 
jau trys metai atgal ir dabar 
taip sakeme, ir sakysime.
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