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Isz Amerikos Szventos Velykos!

TRUMANAS INTA-
RIA REPUBLIKONUS

Sako Jie Ardo Visa 
Užsienio Tvarka; Re- 

publikonai Pyksta
Atsikerta

WASHINGTON, D. C. — 
Trys Republikonai piktai atsi
kirto Prezidentui Trumanui, 
kad jis buvo pasakęs kad Re
publikonai tyczia ardo vfsa 
Amerikos Tarybos Užsienio 
tvarka, ir kad jie padeda, 
Kremlinui.

Trumanas buvo pasakęs in 
Key West, Floridoje, kad jam 
jau insipyko Republikonu Se
natorių, McCarthy, Bridges ir 
Wherry prikaisziojimai ir puo
limai ant Amerikos Tarybos. 
Jis laikrasztininkams buvo 
stacziai pasakęs:

“Kremlinui didžiausia pa-l 
gelba pareina isz Senato, kuris 
dabar ardo visa Amerikos Už-, 
sienio tvarka.“

Senatorius McCarthy sako 
kad jis mielu noru prisipažintu 
kad jis kaltas, jeigu jis tikrai 
galėtu ta musu Užsienio tvar
ka Tolimuose Rytuose suardy
ti. Jis sako kad tokia tvarka ar 
netvarke Tolimuose Rytuose 
yra tokia prasta ir tokia bloga, 
kad reiketu visa ja panaikinti.' 
Jis atsikirto: “Jeigu kas gali 
ta musu Užsienio tvarka panai
kinti, kuri dabar pasiryžus vi
sa Rytu kraszta pavesti Krem
linui, tai jam reiketu padova
noti garbes ženklą.“

Senatorius Bridges teipgi 
piktai atsikirto, sakydamas, 
kad jis tik nori suardyti tvar
ka tu, kurie dabar Kremlinui 
kaip klapcziukai tarnauja. Jis 
sako kad jau laikas visus 
Kremlino draugas iszrauti isz 
Vaszingtono ir isz Tarybos.

Senatorius Wherry, kuris 
buvo paemes nagan pati,Ame
rikos Sekretorių, Achesona, ir 
kuris buvo Prezidento iszbar- 
tas, teipgi piktai atsikirto: 
Jeigu Prezidentui Trumanui 
nepatinka ka asz sakau apie jo 
Sekretorių, tai kodėl jis neisz- 
drysta paskelbti vieszai ka 
Amerikos Slapta FBI policija 
žino apie Poną, Sekretorių 
Achesona? Prezidentas Tru
manas labai drąsiai puolasi ant i 
kitu ir juos intaria, kai jis lai-! 
ko užrakęs visu savo draugu 
griekus, ir niekam nepavelina1 
nei pirszto priesz juos pakelti. .

Sveiki, sulaukė Szventu Velykų, 
Didžios linksmybes del Kataliku.

Iszganytojas kėlės isz grabo, 
Traicios Szvencziausios Antra Asaba. 
Isz numirusiu kėlusi Kristų, 
Garbinkim visi su szirdžia czysta;
Jogei didžiausiai mus numylėjo,

Kad iszganyti musu atėjo.

Ak!.. .mylėtinas už ta malone, 

Kursai ant svieto gavo kelione;
Ir taip gyveno biednai ant svieto, 

Taisydamas mums danguje vieta.

Žydai regejo Jo biedna stoną, 
Ir netikėjo in dangaus Poną:

Kankino, plake, nukryžiavojb, 

Perdure szona, grabe kavojo; *
Užpeczetyjo ir sargus state,

Kaip kėlės Kristus, sargai nemate: 

Szviesybes Jėzaus tie parsigando, 
Kad žiuri graban, kūno neranda;

Bijojos didei sudžios Piloto, 
Uždraudė sargus, kad nežinotu; 

Mes tikrai tikim vis Katalikai, 
Ka tiktai Jėzus mums paliko.

Praszau, regėdami malone dide, 

Kur gerai daro, o ne užvydi.
Duos mums gera szi gyvenimą, 

Ir laika savo garbinimo.
Tu pats palaimink didi ir maža,

Ir gyvenimą duok kiekvienam gražu, 
Padek mums, Jėzau, ant kožno meto, 

Duok su linksmybe turėt sveikata.

O kada duszia skirsis nuo kūno, 

Priimk, kaip tėvas laidoka sunu.

Kad mes palike aszaru kloni, 

Giedotumem Tart, Szvencziausias Pone.

AMERIKA
SUSIRUPINUSI

Nauji Ginklai Prasti;
Apsauga Silpna

WASHINGTON. D. C. — 
Amerikos valdžia sykiu su Ta
ryta dabar neramiai miega ir 
yra susirupinusi savo kraszto 
apsauga. Szito susirūpinimo 
priežastys yra keleriopos:

Rusija auga ir stiprėja.
Sovietai turi daug mokslin- 

cziu kurie iszranda vis galin
gesniu ginklu.

Amerikos Lakunu Sztabas 
silpnas, per mažai kariszku 
eroplanu, per prasti tie ero- 
planai kuriuos mes turime.

Amerikos silpnas ir mažas 
laivynas.

Rusijos povandeniniai laivai 
sutmarinai, kurie yra geresni 
už Vokiecziu. Sovietai szitokiu 
submarinu daug daugiau da
bar turi negu Vokiecziai turėjo 
per kara.

Generolas Dwight Eisenho- 
weris yra pasakęs kad mes per 
daug ir per greitai nusiginkla
vome.

i Del visu szitu priežascziu ir 
į del keliu kitu, Amerikos Kon
gresas paskirs net daugiau pi
nigu del apsiginklavimo, negu 
Prezidentas Trumanas reika
lauja.

Daug isz tu nauju ginklu ir 
nauju eroplanu, kuriuos musu 
mokslincziai iszrado ir pastate 
pasirodė visai prasti ir niekam 
neverti. Bet apie tai vieszai 
niekados nebus paskelbta, nes 
jie buvo slaptai daromi, slap
tai statomi ir dabar slaptai yra 

! in szali numesti.
Szitokis slaptas darbas yra 

geriausias ir tikriausias būdas 
pralaimėti kara.

ŽMOGŽUDIS
SUGAUTAS

Intartas Už Kitas Va- 
gystes, Žmogžudystes

POTTSVILLE, PA. — Sid- 
ney Stromberg, trisdeszimts 
dvieju metu amžiaus, isz Chi
cago, Ill., prisipažino kad jis 

i nužudė Harold “Red“ Rowe, 
isz Reading, Pa., tarpu Miners
ville ir Pottsville, Rugpjuczio 
(Aug.) trylikta diena, 1948 me
tuose. Jis dabar yra intartas už 
vagyste Chicagoje ir gal už nu- 
žudinima vieno “gamblerio“ 
isz pinigu loszejo, Scranton 
mieste.

Tarnaite, juoduke Louise 
Ennis buvo policijos atveszta 

, isz Vaszingtono in Pottsvilles 
kalėjimą. Ji tuojaus, isz visu 
kaliniu iszrinko Sidney Strom
berg ir pasakė kad tai jis tuos 
namus apvogė, kur ji dirbo 
kaipo tarnaite. Jis isz tu namu 
pavogė tarp dvideszimts dvie
ju ir septynios deszimts tuks- 
tancziu doleriu.

Pclicijantai dabar ji tiria ir 
jo klausinėja apie kita žmogžu- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KOMUNISTAS
NUTEISTAS

RUSIJA SIULINA
MAISTO

Harry Bridges, Unijos 
Prezidentas Kaltas

SAN FRANCISCO, CALIF. 
—Harry Bridges prie laivu 
darbininku CIO unijos Prezi
dentas yra nuteistas, ir dabar 
gali gauti septynis metus kalė
jimo ir gali būti iszvarytas isz 
Amerikos, atgal in savo gimti
ne, Australija.

Teismas rado kad szitas uni
jos I rezidentas Harry Bridges 
po prisieka melavo, užsiginda
mas kad jis yra ar kada nors 
buvo Komunistu Partijos 
narys. Su juo buvo ir du kiti 
pasmerkti; jo draugai Henry 
Schmidt ir J. R. Robertson.

Visi gal turės užsimokėti po 
penkiolika tukstancziu doleriu 
baudos. Kai Harry Bridges 
bus galutinai pasmerktas, jis 
prasas savo pilietybes teises, 
ir tada bus iszvarytas isz musu 
kraszto.

Jau vienuolika metu kai mu
su teismai stengiasi ta Harry 
Bridges suimti ir nuteisti.

Jis sako kad jis kreipsis in 
augszcziausiaji Amerikos teis
mą ir jis tikisi kad tas augsz- 
cziausias teismas szito teismo 
nusprendimus panaikins,

Kai laikrasztininkai jo pa
klausė: Ar jis vis dar užsigina 
kad jis nėra Komunistas? Jis 
in ju kluasima neatsake, bet 
pradėjo niekinti teisėjus ir 
teismą, sakydamas kad jis bu
vo nuskriaustas.

Keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus Harry Bridges 
yra Prezidentas darbininku 
unijos, kuri turi septynios de
szimts penkis tukstanczius na
riu. Du advokatai, kurie gynė 
Harry Bridges buvo teismo nu
bausti už nepadoru pasielgimą 
teisme. Jiedu nubausti ant tri
jų menesiu in kalejimaa.

Harry Bridges, teisme, pa- 
sziepiamai atsikirto: “Jeigu 
Prezidentas Fr. D. Rooseveltas 
butu sziandien gyvas, nieko 
panaszaus nebutu atsitikę.“

R. BEDNASEK
ISZTEISINTAS

Nekaltas Žmogžudys
tes; Buvo Nužudęs

Mergina

IOWA CITY, I0WA. — Ro- 
bert E. Bednasek Iowa Univer
siteto studentas, kuris buvo 
teisman patrauktas už pasmau
gi ma savo drauges, studentes, 
Margaret Ann Jackson, yra 
teismo paleistas, kaipo nekab 
tas. Jis teisme prisipažino, 
kad jis ta savo drauge buvo pa
smaugęs, bet teisinosi kad jis 
su ja tik bovinosi, kai ta nelai
me atsitiko. Jis sako kad jie
du buvo gerokai iszsigere ir 
kad jis beveik nieko neatsime
na. Teismas dabar ji visiszkai 
iszteisino ir jis sau laisvas.

ISZ RUSIJOS. — Rusija 
ana diena paskelbė kad ji pa
sirengus labai daug kviecziu 
ir kitu javu parduoti vakari-, 
nems tautoms Europoje. Ru
sija taip dabar ta maista siuli- 
na, kad parodžius kad ne vien 
tik Amerika turi maisto per
teklius. Bet tuo paežiu sykiu, 
Rusija ta maista neduoda, bet 
parduoda. Kad ir taip, visgi 
Rusija parodytu kad ji gali! 
nor ka pasiulinti panaszaus in 
musu Marshall plana, ir tvar
ka. •

Czia iszrodytu kad Rusija 
labai gerai atsikirs Amerikai! 
ir visiems parodys kad ji gali,, 
ka Amerika gali. Bet tuo pa
ežiu sykiu tokis duosnumas ar 
tokis apstumas labai prastai 
atsilieps patiems Ruskiams, | 
nes tada Komunistai Kinijoje 
vargiai gales savo žmonėms 
pasiaiszkinti: Kodėl tas mais
tas nėra siuneziamas jiems, ku
rie dabar priėmė Komunizmą' 
ir Sovietu valdžia? Milijonai 
Kiniecziu dabar badauja po 
Komunistu valdžia, o ta Komu-i 
nistu valdžia dabar siulina Eu 
ropos krasztams kviecziu, javu 
ir kito maisto.

MAISZTAS
PADANGĖSE

Eroplanai Skersai
Plieno Siena :

MUNICH, VOK. — Dvi san- 
vaites atgal prekybiniai ero-' 
planai isz ryto pakilo isz Bra
tislavos, Czekoslovakijos, kaip 
kasdien jie pakyla. Visi jie 
skrido ta ryta kaip ir kitais ry
tais in Praga. Ant trijų isz tu 
eroplanu buvo asztuonios de
szimts penki žmones.

Kapitonas Josef Klesnil, ero- 
plano lakūnas, vairuotojas bu
vo pakilęs in padanges ir buvo 
tik septyniolika minueziu isz- 
skrides isz savo stoties, jo pa- 
gelbininkas lakūnas ir radijo 
skelbėjas iszsitrauke revolve
rius ir jam insake pasukti ero- 
plana Pietvakarius. Ir jie jam 
insake kad jie baiku nekreczia! 
Jeigu jis nors kiek, pasuks in 
kita puse, jiedu prižadėjo jam 
galva nuneszti su kulkomis. Jis 
daugiau kaip visa valanda 
skrido su dvejais revolveriais 
prie jo galvos ir nusileido in 
'iviuenchena, kur Amerikiecziai 
valdo.

Ant antro eroplano isz Brno 
ir Moravska Ostrava, lakūnas 
su revolveriu rankoje insake 
savo skridimo inžinieriui pa
sukti eroplana in Muenchena. 
Paskui jis paėmė eroplana vai
ruoti ir nuskrido in ta paezia 
vieta.

Ant treczio eroplano isz Bra
tislava skrido Amerikiete, Ka
tarina Kcsmak, kuri turi dar
bą knygyne Pragoję. Ji nieko 
nepaprasao nepatemyjo kol 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ŽMOGVAGYSTES 1 

BIZNIS
SALZBURG. — Amerikos 

Kanszkas Teismas pasmerkė 
Amerikieti eilini kareivi ir 
Sarženta už žmogvagyste. Eili
nis kareivis Paul Abel buvo nu
teistas ant dvideszimts metu in 
kalėjimą, Saržentas John 
Frankey ant penkiolikos metu.

Jiedu teisme prisipažino kad 
jiedu gavo $635 nuo Ruskiu, 
kai jiedu sutiko pavogti viena 
darbininką Oswald Eder ir ji 
tiems Ruskiams parduoti. Szi
tas Oswald Eder buvo szpiegas 
ir Ruskiams ir Amerikie- 
ežiams.

Per ta teismą ir tardymą pa- 
aiszkejo dar daugiau prasikal
tėliu.

Szitas 796-tas Batalijonaą 
susidaro isz szesziu szimtu vy, 
ru. Daugiau negu szimtas žino, 
jo apie szita žmogvagyste; dvi* 
deszimts kitu kareiviu žinojai 
apie toki bizni, nes Ruskiai it! 
ju buvo prasze ta žmogų jiems} 
perduoti.

Nei vienas isz j u nei žodžio 
apie tai nebuvo praneszes savqi 
vyresniemsiems. Szitame Bata» 
lijone randasi daug kareiviu it 
karininku kurie gera bizni da, 
ro isz to “Black Marketo?’ 
Kai kurie skolina pinigus i? 
paskui gauna atgal tris už du. 
Trys czvertys visu szito Bata- 
lijono kareiviu dar neturi dvi
deszimts vieno meto, ir jau 
daugiau kai du metai kai jie 
mato tokias suktybes ir patys 
daug ko blogo iszmksta, i

PJOVĖ MESA
-------------------—- W

Nudūrė Savo Vyra
LOS ANGELES, CALIF. — 

Ponia Ina A. Lewellen, penkios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
žmona sako kad ji visai nety- 
czia nudure savo vyra, kai jis 
ant jos užsipuolė ir ji nieko ne
žinodama apie tai, atsisuko su 
peiliu rankoje. Ji sako kad ji 
tuo laiku pjaustė mesa.

Ji prisipažinsta kad ji su sa
vo vyru per kelias sanvaites 
tariesi ir pesziesi apie pinigus 
ir pragyvenimą. Ji sako kad 
jos vyras jai davė per galva isz 
užpakalio ir ji atsisuko, turė
dama peili rankoje; jis ant jos 
užsipuolė ir pataikė in ta peili 
kuri ji laike savo rankoje. Po- 
licijantai ja suėmė ir dabar ja 
laiko kaipo savo vyro nužudy- 
toja.

SŪNŪS PASZOVE 
MOTINA

INGLEWOOD, CALIF. — 
James Roody visai netyczia pa- 
szove savo motina kai jis savo 
dvylikes metu vaiku rode sena 
karabina, isz kurio nebuvo isz- 
szauta per penkios deszimts 
metu. Kai jis paspaude to seno 
karabino gaiduką, kulka pa
taikė jo septynios deszimts 
trijų metu amžiaus Fanny 
Roody motinai in koja. Dakta
rai sako kad gal reikes jai ko
ja nupjauti.
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Kas Girdėt
Jau per vėlu czedyti ir dar

buoti kai kiszenius tuszczias. SOGIALIS KLAUSIMAS IR BAZNYCZIA

Little Rock mieste, vienas 
antru ranku automobiliu par
davėjas, Vietiniame laikrąszty- 
je inde jo pagarsinimu: “Antru j 
ranku, 1930 metu automobilius ■ 
parduodamas u'ž devynios de- i 
szimts devynįs centus.”

■ • * .. .
Seattle mieste, vienas 'žmo

gus savo automobiliu pats už
degė. Kai policijantai jo už
klausė: Kodėl jis taip padaręs ? 
Jis pasiaiszkino: “Asz taip su
pykau kai negalėjo prastai’- 
duoti ta prakeikta automobiliu 
kad asz ji uždegiau.”

' • •
Kitas toks piktas žmogus 

Calif orn i joje, paleido kelis szu- 
vius isz karabino in savo auto
mobiliu, už tai kad tas automo
bilius sustojo ant vieszkelio, ir 
jis negalėjo ji prastarduoti.

Milwaukee mieste, du vienos 
kompanijos atstovai nesuprato 
kodėl jiem abiem tuo paežiu sy
kiu pradėjo galva skaudėti, 
kad ju akys paraudonavo ir 
kad jiedu vaikszcziojo kaip1 
girti. Jie nuėjo pas savo dakta-' 
rus, bot nei daktarai nesuprato 
kas ežia atsitiko. Paskui, už ko- j 
kiu dvieju sanvaieziu jiedu da- į 
žinojo kad jiedu per klaidaĮ 
vienas kito akuliorius neszio-1 
jo. 

• •
Niekados nebusi inžeistas ir 

niekados sarmatos neturėsi isz 
to žodžio kurio tu nepasakei.

• •
Vien tik dirbdamas iszmok- 

si dirbti.

Tie viską praranda, pralai- 
meja, kurie niekados augsz- 
cziau nesiekė.

Parasze Pralotas FULTON J. SHEEN, Phd., LL. D.

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

paszerti ir viskas tvarkoje.
Komunizmas sako kad Kapi

talizmas nepaiso apie darbi
ninko teises. Ir Komunizmas 
teisybe sako. Bet tas pats Ko-

Kai vagis žmogaus visus munizmas nepaiso nei apie to 
nepa-1 darbininko teises nei apie jo 

ta darbi- 
valstybes

Komunistai padaro turtuolius 
betureziais, ir beturezius skur
džiais. Bet iki sziai dienai, 
Komunizmas dar nei vieno be- 
turezio nepadaro bagoezin, ir 
nei vieno vergo neiszlaisvino.

Komunizmas pasisavino vi

nelygybes, ir atmete visas Ka
pitalizmo dorybes.

Kapitalizmas turi savo blo-

Tas kuris pirmucziausiai tei
sinasi yra kaltas.

Glendale mieste, Calif orai jo
je, vienas žmogus buvo auto- 
mobiliaus partrenktas ant uly- 
czios. Keli žmones pribėgo jam 
in pagelba. Jis jiems pasako 
kad jo koja buvo nulauszita. Jie 
greitai ji nuveže in ligonine ir 
paszauke kelis daktarus. Dak
tarai pamate kad ta nulaužta 
koja buvo medine. Jie tada pa
szauke karpinteri, ta jo koja 
sutaisyti.

Indiana Universitete, vienas 
Daktaras Profesorius paskelbė 
kad jis iszrado geriausius vais
tus, liekarstas nuo szalczio. “Jis 
prižadėjo visiems Daktarams 
ant rytojaus paaiszkinti apie 
tas naujas liekarstas. Bet ant 
rytojaus jis patelefonavo in 
Universitetą, kad jis negali 
pribūti ant tu prakalbu, nes jis, 
jo žmona ir vaikuėziai turi la
bai didelius szalczius ir negali, 
nei isz lovos pasikelti.

' • •
New Meksikoje vienas Indi- 

jonu daktaras-felczeris, skel
bia kad priesz kita žiema jau 
bus pasaulio pabaiga.

' • •
Massachusetts valstijoj ran

dasi būrelis naujo ir kvailo ti
kėjimo žmonių. Ju vadas, kū

gis vadinasi savo “Zoom” salio 
kad ta nauja vandenilio, “Hy
drogen” bomba, visus žmones 
nuo szio svieto nuszlos, Balan
džio (April) septinta diena, 
1954 metais. Pasiliks ant szio 
svieto tik vien tie “Zoomites,” 
kurie isz naujo inkurs pasauli. 
Kaip vien tik jie iszliks, tas 

‘ mokslinczius ’ ’ nesako.

Teko iszgirsti nauja Lietu
vaite dainininke, Veronika Pe
trauskaite, kai ji sudainavo j 
Violetos role “La Traviata” 
operoje, Chestnut Hill Kolegi-j 
joje. Ji mus nustebino savo1 
aiszkia tarme, maloniu ir pilnu ' 
balseliu ir savo vaidinimu. 
Szita Lietuvaite ne vien tik ge
ra ir gražu baisa turi, bet ir pa 
ti yra labai graži, maža juod
bruve. Ji pareina. įsz Shenan
doah, Pa.

Mums neteko su ja susipa
žinti ar su jos tėveliais susitik
ti, bet kiek teko apie ja sužino
ti, tai ji pareina, isz neturtingu 
teveliu. Ji dabar rengiami va
žiuoti in Italija savo muzikos 
mokslus tęsti toliau.

Argi nebotu gražu, ir gera 
jeigu kokia szios apylinkes 
draugyste nors kiek jai padėtu 
jai tuos mokslus iszeiti ?

Schuylkill Apygardos Lietu
viu Moterų Kliu'bas daug viso- 
kiu geru ir gražiu darbu atlie
ka ir paremia. Algi jos negalė
tu ir szitai jaunai Lietuvaitei 
padėti? Jeigu jai taip seksis 
muzikos mokslas ir jeigu jos 
tas balselis taip iszsilavins 
kaip mes spėjame, tai visai mu
su Lietuviu apylinkei butu di
dele garbe.

Mažas Vaikas

Kapitaliz-

tame kad po Kapitalizmu nėra 
lygybes, kaip Dievo surėdymo 
nėra, lygybes, kaip nėra dvieju 
lapu ar dvieju geliu lygiu, kaip 
norą dvieju veidu panasziu. 
Komunizmas tas nelygybes' no
ri paszalinti ir panaikinti. Ir 
Komunizmas gali tai padaryti,

Ne pralaimėjimas, bet tingi
nyste yra nuodėmė.

Vaszingtone vienas kareivis 
apskundė Armijos Daktarus, 
Chirurgus. Jis sako kad kai jie 
padare jam operacija, jie pa- 
mirszo isz jo iszimti abrusa.

Maskva pranesza kad Sovie
tu mokslinczius Lysenko yra 
iszradeš kaip paversti kvie- 
czius in rugius. Tai tikrai ne
paprastas ir tobulas iszradi- 
mas. Pirmiau Sovietai buvo 
iszrade kaip isz rugiu padaryti 
peline duona. Dabar visiems to 
Rojaus gyventojams aiszku ko
dėl tenai nėra ir negali būti py
ragu.

Didžiausias melagystes yra 
papildytos nutylėjimu.

Mažam vaikui pilvas skauda, 
Nes jis viską in ji krauna. 
Mokiniui vis galva sukas 
Nes jo protas yra bukas. 
Bernas teipgi nusiskundžia, 
Vakaruszkos ji kamuoja. 
O berneliui szirdis plyszta, 
Kad mergele neatlyszta. 
Pilnamecziui galva sopa, 
Nes vis pinigėliu stoka. 
Seniui strėnos visad sztyvios, 
Nes jo jiegos jau nelygios: 
Jis galėjo, bet nedryso; 
Ir už tai jam nepavyko. 
O dabar drąsos jis turi, 
Bet jiegu jau nebeturi. 
Akimis kits bedavuoja, 
Matymu nesidabuoja. 
Gera gražia pamatyti, 
Maloniau ja palaikyti. 
O senelio kaulai braszka, 
Ir szirdis isz lėto plaka. 
Jo pilveliui mažai reikia, 
Ir turtelis mažai reiszkia. 
Jam szirdele vien terūpi; 
Jis in kalendorių žiuri; 
Stengiasi isz jo inspeti, 
Kiek liko laiko pasteneti.

(Tasa)
Pramones ir nuosavybių pa

naikinimas, valdžios pasisavi
nimas, toli gražu, nepanaikina 
ta troszkima turto ar nuosavy
bių,
drabužius pavagia, j 
naikina nuogybes sarmata. Po nuosavybes, nes jis 
Kapitalizmo tvarka visi pavy- ninka paverezia in 
di turtuoliams; po Komunizmo , vergą, 
tvarka, visi pavydi valdiniu- Komunizmas yra,
kams. . mas isz proto iszejes. Po Kapi-

Kapitalizmas pagimdo nely-! talizmo tva.rka, darbininkui 
gybes: vieni dirba, prakaituoja1 yra sunku prasimuszti ir dar 
kiti pasipiniguoja. 
mas pagimdo tas paezias nely- ui 
gybes, bet jos jau kur kas žiau
resnes: Vieni vergauja, badau
ja; kiti valdo ir vieszpatauja.

Kapitalizmas pagimdo kova 
del turtu; Komunizmas kova 
del galios, ir jiegos. Nežiūrint 
kaip gasriai tie musu ramino-1 
nieji spiegia apie Komunizmą,; 
dar nei vieno bagoto Komjmis-! 
to neatsirado kuris butu savo 
turto iszsižadejes ar su kitais 
pasidalinės. Turto bendrumas 
yra kitiems, bet ne tnems ku
rie ta bendrumą skelbia. Ubą- Į szipkorte ir užmokėti 
gaš Komunistas reikalauja kad' kelione, kad jis važiuotu sau in 
bagoezius Komunistas su juo ta Rusijos Komunizmo Rojų, 
lygiai pasidalintu. Bet bago-; kur jie galėtu pasidžiaugti ta, 
ežius Komunistas, kaip papar-' savo skelbiama Laisve ir Ly- 
czio žiedas, retenybe. Visi tie gybe ir Demokratija. Tik pa- 
Komunistai nori kitu turtais'žiūrėkite kiek isz ju sutiks, va- 
pasidalinti, kad lie jiems duo-į žinoti, 
tu.

Komunizmas, isz tikro 
Valstybinis Kapitalizmas, 
munizmas paszalina bagoezius; kortes ir už visa kelione užrao-! lieku. Su paveikslais, 
irju vieton pastato valdiniu- keS jeigu tokie Komunistai1 dėlių puslapiu. 35c. 
kus. Paprastam, darbo .prižadės važiuoti'in Rusija ir No. 104 Trys istorijos apie: 
žmogeliui tas pats velnias. Ko-iženai pasilikti. Iki sziai die-Į Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
munizmas nori save pasivadiu-!liai vienas Komunistas nė-j kelio Duobes, Karalaitis Žino
ti Socializmu. Komunizmas; pasinaudojo ta proga važiuoti gus. 121 puslapiu. 25c.
prasidėjo, užgimė, neapkesda- savo skelbiama Rojų. Ari y0< m Sziupinis (3 dalis),
mas tuos kurie daugiau už jo ^ar geresnio priparodinimo | talpinusi sekanti skaitymai: 
klapeziukus turi. Komuniz- reikia pamatyti kad visi įsz maįszo jszjĮns^ ^pįe įj().
mas panaikino ir naikina visa,.vra ar^a durniai tu melagiai.' j-)a |<a nega]ej0 savo liežuvio 
Kapitalizma, pasisavina visas! Visi tie musu Komunistai | sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga- 
Kapitalizmo blogybes ir nepri-j mėgsta skelbti Rusijos laisve, į linga ypata galybe meiles, Ra- 
pažinsta Kapitalizmo gerybes, bet musu laisve pasinaudoti ir! ganiszka lazdele, Boba kaip ir

Komunizmas gerai sako, kad j stengtis ja sunaikinti. Jis nori ■ visos bobos, teipgi juokai, ro-' 
Kapitalizmas nesirūpina apie musu laisve panaikinti, nesu- dos, trumpi pasakaitymai ir t.

i darbininko szeimyna. Bet pats| prasdami kad jie sau paneziusį t. 52 puslapiu. 15c.
Komunizmas visai nesirūpina rengiasi, kai jie kovoja del Ru-1 No. 116 Istorija apie Siera- 
apie žmogaus dvasia ir jo pri-'sijos taip vadinamos laisves,! ta. Puikus apraszymas. 119 pu- 

! gimti, nes Komunizmui rupi i kuri, tikrumoje yra vergyste. ; slapiu. 15c.
tik darbininko pilvas. Komu- Patys Komunistai, jeigu jie' No. 112 Trys apysakos apie 
nizmui žmogus nesiskiria nuo nėra durniai ar melagiai turi i pinigai galva-žudžiai, Ražam 
paprasto gyvulio. Reikia ji tik■ suprasti ir prisipažinti kad juj ežius iszgelbsti nuo smert, Szv.

Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 119 Keturios istorijos 
I apie Garžia Haremo nevalnin-: 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- | 

! kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.
No. 120 Dvi istorijos apie, 

Valukas isz girios ir Ant ite-im
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
i apie Stebuklingas zerkolas, Si- 
! dabrinis grabelis, Drąsus szuo,i
Kolera, Senelis, Vargo sapnas; 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu-

Komuniz-! sunkiau pragyventi; po Komu-j 
nizmo tva.rka, darbo žmogui 
visai negalima prasimuszti, ir 
jo pragyvenimas pareina isz 
valdovo malones, o ne isz jo

nes visi vergai yra lygus, netu
ri laisves ir priklauso vienam 
ponui. (BUS DAUGIAU)

KATALOGAS
Komunizmas yra supuvęs ir KNYGŲ 

sugedės Kapitalizmas.
Ir jeigu jus kada nors nore-' Visi pirmieji Katalogai dabai 

tumele kokio priparodinimo ar į 
patikrinimo, kad tie patys Ko
munistai, kurie skelbia Komu
nizmą, visai netiki in Komu
nizmą, jus kuriam tokiam Ko
munistui pasiulinkite iszpirkti] 

už visa

slapiu. 15c.
No. 127 Trys istorijos apie 

Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keli auto jei in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- į 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. ■ 
žnas daigias turi savo vieta, Kaj 
pasakė katras 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi 
Neužmokamas 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlikai 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c. j 

♦ No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me-

Skripko- 
ponu,

paeziuotas.

istorijos
žiedas, ir

yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias, senam dvare
Puikus apraszymas, didelėj
Knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 166 Trys- istorijos apie 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No.
Duktė 
tavos.

172 Dvi istorijos apie 
'Mariu, Sruolis isz Lie- 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos apie

Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde- 

i lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
I susidarė Anglis (su paveiks- 
! tais), Kaimiecziu Aimanavy- 

* jinai, Eiles, Kokais budais ap- 
i gavi kai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir

alae Paveikslai. 15c.
aJ?ej No. 176 A-Be-Cela arba pra- 
loc'. j džia skaitymo ir raszymo, del 

apie i • i - j n o-! Lietuviszku vaiku. 25c.
i No. 176^ Trys Istorijos
į apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso
78 Altorius, didei naudinga mal

dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50. %

Ne. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi
di a u ski o, su nekurais ■naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos 
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus s
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 Iszganytojans Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga- 
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Enstakijuszas. 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.

. .. iistorijos
Lietuvos

dėjus, Kai]) Kuzma 
į rius likos turtingu 
: puslapiu.. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Pasakų, Atsitikimas 
DCU«muv«.c, Geležinis vyras, 

' Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.
• No. 142 Trys istorijos apie

> gyvenimo, Nuopo- 
į lei Mateuszo Jerubausko, Osie-i 
' czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos i

arba Kal-
Kristuso

lyga, puslapiu, ovv.

No. 103 Vaidelota, apysaka^ Paveikslas 
No. 102 Prakeikta, meilingas!

Vienas Amerikos Ka- kriminaliszkas apraszymas, ■ 
Į pitalistas per visus laikrasz- 202 puslapiu. 35c.

yra; ežius pernai buvo paskelbęs isz pirmutines puses szimtme-! aP’e-Ranka apveizdos, Nedae-į 
j<0. kad jis visiems iszpirks szip- ežio iszimta isz Lietuviszku už- žudinsta, Paskutine vale, 

kortes ir už visa kelione užrao- lieku. Su paveikslais. 177 di- motinos, Pakutninkas, Ar pa-, 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velnrszkas malūnas, Kaip stu-j 
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Anka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi

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

Nereikalingas Pasveikinimas

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, 
duktė.

No.
Žydas 
lapių

No.
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus.

apie
Nuo-

apie
Du broliai, Majoro 

62 puslapiu. 15c.
155 Szakinis . Nedoras 
ir Du Draugai. 136 pus- 
25c.
158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

L. TRASKAUSKAS

Verksmai 
prie Ap-

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
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 Serapbiszkas Officium. 10o

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

Itali jonas kareivis ežia 
kariszkai sveikina augsz- 
cziausio faszisto žmona, kai 
ji ateina in kariszka ligoni
ne.

Ji yra žmona buvusio Fa- 
szistu vado, Rodolfo Grazia
ni, kuris dabar yra patrauk
tas in kariszka teismą Ro
moje. Jis yra kaltinamas už 
savo kraszto iszdavima, už 
savo kraszto teisetinos armi
jos apleidima. Jis buvo Mi-

nisteris tremtyje 'kai Itali
jos Karalius Emmanuel bu
vo priverstas Alijantams, 
Amerikiecziams pasiduoti, 
1943 metais. Kai Italijos val
džia pasidavė Alijantams, 
szitas Marshall Rodolfo Gra
ziani dar vis stengiesi palai
kyti faszistine valdžia.

Už tai, mums iszrodo, kad 
szitam kareiviui nėra jokio 
reikalo taip sveikinti žmo
na tokio iszdaviko.

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS

Laidoja Kūnus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

B3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

— Lengvai mes atleidžeme °
į savo kaltes, jeigu josios yra ži-
I nomas tiktai mums patiems.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsargumu in balta 

i vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
. Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 

Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

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

Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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

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



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Apleistas Kapas
kapu, radau viena senute besi
meldžiant prie to kSpo, prie 
kurio.stovėjo tas pakrypos kry- 
želsi. Jos ranka -buvo sudžio
vus, o veidas raukszletas, del 
senyvo amžiaus, del vargu, 
aszaru iszplautas, lyg vagomis

y lE'NAS Velykas teko man 
szvest parapijos miestelyje, 

pas seserį.
Namiszkiai pa valgo pusry- 

cziu, visi sugulė pramigt, nes 
per kiaura n akt i buvo 'bažny-
c'zioje. Likus asz viena ir uetu-1 iszravintas. Ji taip karsztai 
vedama ka veikt, isz nuobodu-: meldėsi, kad net už keliu žings- 
lio sumaniau iszeit pa.sivaiksz-Į įdu nuo jos stovint, aiszkiai bu- 
(ziot.

Diena, buvo labai
Saulute szilde kai]) vasaros lai-į 
ku. Medžiu punpurukai jau! 
pradėję leist žalius lapelius, 
Kalneliai ir daubos buvo 
prisidengė pavasario žaliu 
bu.

Ėjau rotais žingsniais 
laukus, dairydamasi ir negale-

I vo girdimi jos maldos žodžiai.
. i Ji man rodėsi taip instabi, kad sza.mii. j . . 1

- - I asz nuo jos negalėjau savo aki
j atitraukt.

Pabaigus ji melstis, atsikrei
pus in manėt are:

— Ko tu czia taip j’ieszkai,.]3U| 
ru-!

per I

žymais ženklais, rodaneziais 
gamtos grože. Ir tai]) eidama, 
net ne apsižiūrėjau kaip pri
ėjau didelius kapus. Kapai ta
da. man buvo szauniu 
mn, gal todėl, kad p 
ženklai juos puosze.

Ta diena aukszteliai liepa-į ir verkianeziu’ nes 
prastai labai cziulbejo ir giedo i linksmi pauksztėliu 
jo invairiais balsais. Prie tako j mai.
stovėjo turtingai" papuosztasj — Asz meldžiuosi prie sa- 
kapas, pažymėtas akmeniniu vo sūnelio kapo.
paminklu, kuris matėsi apkabi
nėtas invairiais vainikais. To- niai czia palaidos, kad ant ka 
liau matosi praszcžiokeliu ka- po tokia veleną sužėlusi.
pai, kuriu vienatiniu papuosza-

* lu buvo vien apsamanoję aug- 
szti, mediniai kryžiai, kiti ne 
to neturėjo.

Kapu kampe, paežiam pa
tvoryje buvo keli kapai iiidnbe 
ir storai veja apaugo. Prie vie
no stūksojo apipuvęs, mažytis, 
medinis kryželis, Ivg kokia lie- 
kana. Saituos kapos žmones : >’ra<“’us!"s nl<!t"s asz labai sir" 
nuo seniai vadindavo “apleis-į-‘"b todel ir ate,t ne«al^a»- 
tais kapais.“ Ir juos niekas net 
nepažiūrėdavo, ne prisiartino, i 
idant poterius sukalbėt.

Asz priėjus prie apleistųjų

Garbingai Kristus 
Kėlės Pypkes Durnai Svarbus Praneszimas■ tame pacziame kaime gyvena-

po sūnaus

Kelioms dienoms praslinkus, 
■ kaime paskydo gandas, buk 
į mano sūnelis savo szeiminin- 
kni navose du szimtu rubliu.

czia. neturiu . . ... | teko be mažiauAsz isz kitos I .

sers namus ra-!

('zia senute erae

PAVASARISrojo but ?

no sūnelis tokio bjauraus darbo į 
dasileistu! ?

Kada žiema sena kuproja 
In savo tamsu szalta lauža; 
Kada Pavasaris atjoja, — 
Laukos kaip gniaužte sniegą 

gniaužia;
rinkusio, kaimo jaunimo kad Kad meilingai jau cziurkszlena 
visiem: t links- Vytriąi, kviesliai dainų,

—O. A. Į Ir latakais jau sruvena 
Vandens sultims nuo stogu; 
Kad artojas taisos arti 
Ir pelina sau kuiną szerai, 
Kad saule 
Ir mergos, 
Tašyk tai 
Praded su 
Ir in save nelaimingas 
Pradedu drąsiau žiūrėti. 
Tašyk nyksta abejone 
Apie Augsztojo esybe, 
Per Kurio tiktai malone 
Žmogus gal pažint teisybe.

žio kalėjimo geležines duris. Į 
Sargas mane invede vidun ir j

in kaimu, meldžiau ūkininku, 
kad mano nuvežtu pas Jonuką,! 
bot visi mano meldimą iszpil-! 
dyt atsisako. Leidausi peksezia 
keturiu myliu kelionėn; ėjau j

jau gėlės augina ' | 
eidamos, jas skina: 
szirdis varginga 
manim kalbėti,

sitikrint bet Jonuko 
neradau. Szeimyninkas (dičkis j 
pasakė, kad negali savo na-1 
urnose vagi laikyti, tai atidavė

nelaimiu 
namus. ;

m savo
Kada Žiema Kuproja

ils už mirusius.

. , .. , . įkas iszmokino tave vogt!“ Jo-įmergele? Gal nerandi kapa sa-Į 1
vo mylimojo ?

— Ne, moeziute. Asz nieko 
nejieszkau, nes 
nieko palaidoto.
parapi jos.

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigs 
už laikraszti, kad nevilkintu iL 
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,’i lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes j tisu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules“ Redyste.

l ai ko tu ežia atėjai: 
an linksma kapuose?
Kad ir nelinksma, mo-

re»e<l1'i cziute, bet ;r 1)e liūdna szian- 
a^ari() (]ien tajp kaip kitnomet. Szian-

; dien pirma Velykų diena, tai 
ir verkianeziu’ nesigirdi, tik

cziulbeji-

Turbnt moeziute, jis se

— O, seniai jau, seniai! Ry
toj Ims dvideszimts metu kaip 
mano sūnelis numirė. Kaip ga
lėdama atėjau pasimelst, nes 
seniai, $a.l priesz deszimts me
tu czia buvau.

— Tai gal labai toli gyve
nate ?

Netaip labai toli, bet per

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

Ikąpa. jau ne'buezia suradus, nes 
kapas indubes, net ir pažint 
negalima.

— Ar jis czia. tik vienas pa
laidotas?

— Ne. Czia su jnom palai
dota draugo ir jauna duktė tur
tingu tėvu.

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

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 pągelbos.............. 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- dll palaidoti czia 

gu, tai kas noretute gauti, tai atsius- pe^ 
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.
Vyrisžkumo 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.
Saruocžis szaknys nuo gumbo, 35c.
Trukžoles, ka pokrutine skauda 25c
Valerijono szaknys, ka miegot 

negali...........t............................... 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.

| jaugi turtingi tėvai, savo duk- 
, $4.00 ; teri butu apleidę ? Nejaugi jie 

negalėjo kapa papuoszt kokiu
i paminklu, o no vien tuom men
ku kryželiu?

Ji sunkiai atsiduso ir veidas 
jos apsiliejo aszaromis.

— Tai]), galėjo bet nenorė
jo. Ir netik kad ant kapo pa
rniūkia nepastatė, bet ir kapa 
atlankyt niekad ne atėjo.

— Tai kodėl, moeziute, jie-j 
, viename ka-1

cas puolės prie mano kojų, j Garbingai Kristus kėlės, 
doke, kad jis Olicki nieku Nudžiugo szventos vėlės: 
nuskriaudė ir kalėjimu pa-i Jau atpirktas žmogus, 

Jam atviras dangus.
; Per karėzia Kristaus kanezia f , ‘
į Nelaisvės truko pancziai.
Ir musu jaunos sielos 

i Tebūna Dievui mielos, 
j Kaip žvaigždes spindi 

skaiseziai.menesius.
laike, bet tai jau turbut. ponas Tegu jas meiles raiseziai 
Dievas taip davė Jonukas su
sirgo, tai valdžia liepe man 
vežtis ji namo. Gydymui jo asz 
neturėjau pinigu. Prisiartino 
Velykos. Jonukas visai nusil-

mirt. Atbėgo Oliekio Adele ir 
pamaezius Jonuką mirsztant,

Todėl, kad tėvas savo: 
[ dukrele, ir mano sūneli, be lai-Į 
! ko iszvare isz svieto.

— Pasakyk, moeziute, kaip! I j
tas viskas atsitiko, žingeidi!-1 
mo apimta paklausiau, o ji ome

I pasakot:
— Tos mergaites tėvas bu

vo nusipirkęs palivarka artii 
mus kaimo. Jo duktė, keturio- 

! likos metu mergaite, buvo la
bai protinga ir graži. Jos tėvas 
mano Jonuką, jau asztuonioli- 
ka metu turinti, pasisamdė. Jo
nukas jam labai patiko, nes bu
vo paklusnus vaikinas. Tame 

I buvo visa nelaime, nes jo dūk- 
, te insimylejo in Jonuką ku- 
I riam neliko nieko daugiau kai]) 
i pasitraukt isz tarnystes. Jis I 
(taip ir padare; pasakė sudievj 
į ir iszejo.

Asz su kurnu Taradaika,

Ir

Vėliname jums visiems, 

Idant jus visus Dievas 
užlaikytu sveikus, 

Prie gyvasties, 
apsaugotu nuo visokiu 

nelaimiu.

Taigi, linksminkite per

Szv. Velykas,
Tiktai protingai,

Be musztyniu, 

Idant galėtumėm apie jus, 
Geriau pagiedoti,

Po Szventu Velykų. 
Linksma Aleliuja Visiems! 

#3* .

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

Su Atpirkėju jungia, 
Kuris per kanezia sunkia 
Su Tėvu mus sutaikė, 
Tamsos jiegas iszvaike, 
Apgynė nuo žabangų 
Ir kvieczia mus in dangų. 
Per szias Szventas Velykas 
Kiekvienas Katalikas 
Isz nuodėmių tekelias, 
Kad jam in dangų kelias 
Tiesus ir laisvas butu, 
Tamsos galybe griutu 
Ir pergale garbinga 
But’ pastovi, naudinga, 
Kad lužtu prieszo jiegos, 
Ir žmonija paliegus 
Per ilga, ilga laika 
Turėtu tikra taika.

viesz- 
viesz-

Kenneth Blackmore, 
buezio virszininkas ir 
buezio pinigu prižiūrėtojas 
staiga dingo ir su juo dingo 
$13,381.00. Per dvideszimts 
menesiu niekas nieko apie ji 
negirdejo, ir niekas nežinojo 
kur jis dingo ar kur jis isz- 
važiavo. x

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

¥k

¥¥

Pavasario saule praszvito 
meiliai

Ir Juokiasi, szirdi vilioja;
Iszkilo in dangų augsztai

veversiai,
Czyrena, sparneliais plasnoja.
Iszauszo! Iszauszo! Vėjelis 

lauku
Bucziuoja, gaivina krutinę; .
Pabiro, pasklido žiedai ant 

lauku—
Vainiku eile pirmutine.
Taip giedra ir linksma! Tiek 

szvieczia vilties!
Vien meile norėtum dainuoti,
Apimti pasauli, priglaust prie 

szirdies,
Su meile saldžiai pabueziuoti!

—Maironis

arba pradžia 
SKAITYMO

te
★

Ana diena jis pats, laisva 
savo valia, atėjo pas polici- 
jantus San Francisco mieste 
ir pasidavė. Kai policijantai 
jo užklausė kodėl jis tiek pi
nigu pasivogė, jis trumpai ir 
nusijuokdamas pasiaiszki- 
no: “Buvo graži, saulėta 
diena, dangus buvo žydriai 
mėlynas, ir asz nutariau sau 
iszvažiuoti.“

★

★ .. .ir s
*

* K A □ L I 1V1 V
★ .

64 pus., Did. 5x7 colį
Dabar Po 25c. i

¥

SKAITYKIT

Liet avi a

atsimini-! 
jai kiek

Antra Velykų diena tai 
jau svecziaviniuisi diena.

_____ ______■

"SAULE” ¥
MAHANOY CITY, PA. *

('zia senutes žodžiai nutru
ko ir ji tylėjo lyg rydama tuos i 
szirdyje skaudžius 
mus. Prasiblaivins

ji kiek tik galėdama, visu balsu 
sząnke, kad mirdamas ir ja ne
paliktu. Jonukas jos szauksmo 
negirdejo, nes jo gyvybe užge-

No. 566H

;pe:

Szventos Onos Statula Aszaras Lieja

Dzmusz, iszkapuosl

Adele pamaezius kad Jonukas J 
jau miros, tuojaus iszbogo isz 
mano grinteles ir namo parbe-į 

! gus, persiszove. Po Jonelio lai-1 
idotuviu ji dar tris dienas buvo 
gyvą, ir kol numirė, tėvo visi 

iprasze, kad ja palaidotu toje 
! duoboje, kurioje Jonukas pa- 
I laidotas. Tėvas jog praszyma 
i iszpilde, bot nei tėvas, nei mo- 
jtina, in kapus ja. nulydėjo.

— Ar jie da vis tame pali- 
varke gyvena?

I — Ne. Dukterei mirus, jie' 
I viską pardavė, išzsikrauste! 
| kažinkur toli nuo czia.
i — O jus, moeziute, ar vis.

VELYKŲ STEBUKLAS

Pernai, per Velykas Shir
ley Anne Martin, in Syra
cuse, New York, pabucziavo 
sulūžusia Szventos Onos sta
tula ir isz tos statulos akiu 
aszaros pradėjo byrėti. Gan
dai ir žinios apie toki ste
buklą' pasisekė net ir Ežtžny- 
czios vyriausybe. Bažnyczia 
visados labai atsargiai žiuri

in tokius nepaprastus invy- 
kius ir negreitai pripažinsta 
stebuklo. Bet iszrodo kad 
ežia, szita Diecezija, kurioje 
mergaite gyvena patvirtino 
ta invyki. Tukstancziai žmo
nių eina ir važiuoja in tuos 
mergaites namus, pa'sižiureti 
ir pamatyti ta Szventos 
Onos statula.

WRITING SETS
by

Choose The Right Point 
for
/ You Write

ZPvV'Z'c

t-S
z

Can’t Leak - Won’t r lood

Writes 300 words 
without dipping 

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

Balandis — April.
Utarninke Szvento Tzi- 

doro. Ir ta diena 1933 m., Leng
vesnis už orą orlaivis “Akron” 
nukrito in mares, netoli nuo 
New Jersey kranto, Rear Ad
mirolas William A. Moffett su 
septynios deszimts dvejais ke
leiviais pražuvo. Taipgi ta die- 

' na 1818 m., parinkta, ir nustaty
ta Amerikos dryžiuota ir 
žvaigždėta vieliava.

Seredoj prasideda Szv. 
Sanvaite — Pasninkas. Ir ta 
diena 1579 m., Vilniuje inkurta 
pirmutine mokykla.

Visos Parapijos Mokyk
los ant Szvencziu užsidarys Se- 
rodcje priesz piet, o prasidės 
Utarninke, Balandžio 11-ta 
< iena, o Publikinos Mokyklos 
užsidarys Seredoje 4-ta valan
da po pietų, o prasidės Utar- 
ninke, Balandžio 11-ta. diena.

Ketverge, ■ Didysis Ket- 
ver-įas. Ir ta diena: 1917 m., 
Karas paskelbtas su Vokietija; 
1909 m., Admirolas Peary pa
siekė sziaurini pasauli aosziga- 
li; 1372 metuose Lietuviai su
degino Gudu pili, Perejaslavi.

ninkas.
Rusnaku Velykos taip

gi pripuola Nedėliojo.
Szvento Juozapo Para1 

pijos Velykos Didžiosios San- 
vaites Tvarka:

Ketverge, Pamaldos 8-ta va
landa ryte.

Petn Vežioję, sveikinimas 
Kryžiaus visa diena; Kristus 
Grabe; Stacijos 7-ta valanda 
vakare.

Subatoje, Apeigos prasidės 
7 v., ryte; Szventinimas ugnies, 
Krikszto vandens; Szv. Mi
szios 8-ta valanda; Iszpažintis 
4-ta valanda vakare, bobin- 
cziuje bus szventinimas Vely
kių Valgiu.

Nedėliojo Velykų ryta: Pri
sikėlimas, Procesija ir Szv. Mi
szios 6-ta valanda ryte; kitos 
Szv. Miszios: 8, 9 ir 10 valanda. 

/^Mišparų nebus.
' Kun. P. C. Czesna, klebonas. 

Kun. K. Rakauskas, vikaras. 
Szios parapijos Kunigai vi

siems parapijietėms tekia lin
kėjimus: “Linksmu Velykų!”

Visos kasyklos nedirbs 
pradedant nuo Petnyczios die
na isz priesžasties Velykiniu 
Szvencziu ir pradės dirbti 
Utarninke. Ir ta diena: 1904 
metuose Lietuviai po keturios 
deszimts metu kovos su Rusu 
valdžia atgavo savo Lietuvisz- 
ka spauda; 1933 m., Amerikos 
valdžia vėl pavėlino gaminti ir 
parduoti alų.

Linksmu Velykų vi
siems gyventojams. Lai Dievas 
užlaiko prie sveikatos ir gyvas
ties.

Didž. Petnyczioje taip
gi yra valdiszka szvente, isz tos 
priežasties visos bankos 
uždarytos.

Gavėnia pasibaigs 
batoj diena 12 valanda.

bus

Su-

Musu senas tautietis, 
miesto gyventojas, Jonas Va
lentą, kuris sirgo trumpa laika, 
numirė Nedėlioję, 6:30 valan
da. ryte savo namuose GOG \V. 
Pine Ulylczios. Velionis gimęs 
Lietuvoje, atvyko in czionais 
daugelis metu atgal. Paskutini 

! karta dirbo Mahanoy (’ity ka- 
ir buvo globėjas del 

Mahanoy City 
Jo pati Ona 

Paliko di- 
dvi dukte- 
V. McGill, 
pati Ant.

syk lose, 
U.M.W. of A., 
kasyklos lokalo. 
mire 1947 metuose,
deli ame nuli ud ime, 
rys: Stasia, pati 
mieste ir Dorota, 
Pompei, namie; keturis sūnūs:
Jurgi, Detroit, Mich.; Kazimie
ras, ir Reimundas mieste ir 
Bernardas, namie, taipgi devy
nis anukus ir broli Jurgi, 
Springfield, 111. Laidotuves at-

mis Szv. Juozapo bažnyczioje 
devinta valanda, ir palaidos in 
parapijos kapines. Amžina At
ilsi! Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidos.

Amerikos (U. S.) 17-ta 
Deszimtmetinis gyventoju Su- 
raszymas prasidėjo Subatoje. 
Szis suraszymas darbas kasz- 
tuos valdžiai apie asztnonis de
szimts milijonu doleriu.

Žydu szvente “Pestach” 
prasidėjo Subatoje ir tesis ligi 
Balandžio 8-tai dienai.

Shenandoah, Pa. 
Yancziuniene nuo 
Penu Uly., numirė 
9:05 valanda, ryte, 
ligonbute, po trumpai ligai. 
Paliko savo vyra Joną ir duk- 
tere S. Orlauskiene, namie, jo
sios motina Katarina Krupu- 
liene, mieste; sekanezios sese
rys: Ona Mentauskiene, K. Su- 
kauskiene, M. Staskeliene, visi 
isz miesto, ir G. Rose, Brook
lyn, N. Y. Laidos Utarninke su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9 valanda ryte, ir para
pijos kapines.

Veronika Petrauskaite, 
Kovo 30 ir 31 dienomis dainavo 
“La Traviata” operoje, in 
Chestnut Hill College, kur ji 
sziais metais baigia muzikos 
mokslus. Jai teko garbe dai
nuoti pirmiausia ir augszcziau- 
sia role, kaipo Violetta. Jos 
balsas skambus ir pilnas del 
tokios jaunos mergaites. Buvo 
malonu pasiklausyti ir garbe 
kitiems pasigirti kad ji Lietu
vaite ir kad ji pareina isz She- 
nadoro. Vęronika Petrauskai
te pradinius mokslus ėjo Szv.

Shenandoah, paskui augsztes- 
niaja mokykla, High School, 
ėjo pas Seseles Kazimierietes, 
Juozapo Marijos Viloje, New
town, Pa. Po tam ji jau vien tik 
muzikos mokslą ėjo in Chest
nut Hill College. Ji dabar ren
giasi važiuoti in Italija toliau 
lavinti savo baisa. Shenadorie- 
cziams ir visiems Lietuviams 
szita jauna dainininke jau da
bar nesza garbes ir žada labai 
daug, jeigu galima spręsti kas 
bus ateisyje isz jos gražaus pa
sirodymo szitoje operoje.

Frackville, Pa. Apreiszki- 
mo Paneles Marijos parapijos 
Didžiosios Sanvaites Pamaldų 
tvarka:

Didž. Ketverge: Iszpažintis 
7 iki 8 valanda, ryte; Szv. Mi
szios ir Procesija 8 valanda.

Didž. Petnyczioje: Szv. Mi
szios 8 valanda ryte; Stacijos 7 
valanda vakaro.

Didž. Subatoje: Ugneis ir 
vandens szventinimas 7 valan
da ryte; Szv. Miszios 8 valanda 
ryte; Iszpažintis 3 iki 5 valan-

SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

ALELIUJA!

eooy2 w. 
Petnyezioj, 
Locust Alt.

da po pietų ir 7 iki 10 valanda 
vakare.

Vėlybose: Procesija, Szv. 
Miszios G valanda ryte; Vai
kams Szv. Miszios 9 valanda 
ryte; Szv. Miszios 11:30 valan
da rvte.

Laidotuves b u v u s i o s 
gyventojos, A. Supranaviczie- 
nes nuo 1 Pitman Uly., Penns
grove, N. J., invyko Panedely
je isz josios dukters namuose, 
p. A. Karaiviene, 140 Wylam 
uly., mieste, su apiegomis Ap- 
reiszkimo P. M. bažnyczioje 9 
valanda ryte ir palaidota in pa
rapijos kapines. Velione sirgo 
tris sanvaites ir pasimirė perei
ta Kctverga savo namuose, 
Pennsgrove, N. J., gimė Lietu
voje, atvyko in Frackville, o

Velykos Atėjo!
Dangus nusiblaivė. Saulele moeziute 
Linksmiau pažiurėjo vidun in grycziute, 
Žiema sengalvele liūdnai prasznabždejo: 
“Gana man gyventi, Velykos atėjo.”

Ir pūgos ir
Tik sniego
Bet saule ir ta spinduliais palytėjo, 
Ir tas greit isznyks, nes Velykos atėjo!

szalcziai, 
sklypeliai

kaip sapnas, pranyko, 
kai kur pasiliko.

Kuždėdami plaukia upeliai patvinę, 
Jau įu nebelaiko ledai surakinę, 
Žiemužes pajungti jie daug iszkentejo, 
Bet sziandien laisvi, nes Velykos atėjo!

Artojas atszlaiman jau pabloszke roges, 
Ratus iszsitrauke linksmai isz pastoges, 
Ir melstis bažnyczion garsiai nudundėjo. .
Juk kėlėsi Kristus! Velykos atėjo!

Gal slegia ir spaudžia mus vargas ne viena, 
Bet argi dejuoti ir skustis sziandiena? 
Ne tiek Atpirkėjas ant kryžiaus kentėjo . .
Geriau užgiedokim: Velykos atėjo!

1939 metuose, persikrausto m

rios dukterys: H. Fisheriene, 
Panama; Marie, ir J. Dugiene, 
Pennsgrove, ii 
miesto. Penkis sūnus: Antana,;
Joną, Vinca, Kazimiera, Penus- ■ 7 valanda ryto; 
grove ir Auponsa, isz Ma

Ketverge, Szv. Miszios ir 
Procesija 7:30 valanda ryte.

Petnyczioje, Pamaldos 7:30 
valanda ryte; Szv. Valanda 2

A„ Karaiviene, ; iki 3 valanda po pietų.
Subatoj, Pamaldos prasidės 

; 7 valanda va
kare Kompleta’i su Pamokslu; 

chussetts, taipgi daug anūko ir! Iszpažintis 3 iki 6 valanda, po 
anūkes. Jos vyras Antanas mi-jpįef įr 7 valanda iki pabaigai, 
re keturi metai atgal.

Juozas Didvylas, turėjo 
operacija Ashland ligonbute.

Girardville, Pa. Szvento 
Vincento Parapijos Didžioji 
Sanvaite Pamaldų Tvarka:

Panedelyje, Utarninke ir Se

ir 7:30 valanda ryte, o Seredos 
vakara Graudus Verksmai 7 
valanda vakare.

DUODA
DARBININKAMS

AUTOMOBILIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

i aiszkino kad jis nori kad visi 
' jo darbininkai butu patenkinti.
, Jis laikos nuo laiko savo' 
darbininkams paaukoję naujus 
drabužius, siutus, suknes, dre- 
ses; visi kuriems reikia, gauna 
už dyka akuliorius. Ir tankiai 

! kai kompanija gerai uždirba, 
j visi darbininkai gauna ‘bonus’ 
; grynais pinigais. Jis sako kad 
: jis nori kad visi gerai ir sanži- 
' ningai dirbtu ir butu paten
kinti.

Ir matyti kad visi yra tik- 
i rai patenkinti. Keli tie darbi- 
1 ninkai jam pasakė: “Mes savo 
darba tik tada pamesime, kai 
tu mus pravarysi ar kai mes 
numirsime!”

JIESZKO
SUBMARINO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

AUTOMOBILIAI
IN STULPUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pasisavino po karo.
Lakūnas Chisholm per kara 

j skridb ir eroplanus vairavo del 
Anglijos ir jam teko keletą 
kartu susimuszti su Vokiecziu 
submarinais, ir jis juos gerai 
pažinsta. Už tai Amerikos 
Laivynas dabar nors jam inti- 
kejo ir pasiuntė viena kariszka 
laiva to submarino jieszkoti.

Svetimu krasztu laivai ir 
submarinai gali plaukti už tri
jų myliu nuo musu kraszto, ant 
placziu mariu. Bet jeigu musu 
kariszkas laivas toki laiva ar 

i sub marinui insakytu sustoti ir 
persistyti ir pasiaiszkinti; jei
gu tada jis nestotu, tada jau 
musu kariszkas laivas ji paim-i 
tu ar gražumu ar su armotais' 
ir bombomis.

Lakūnas Chisholm sako, kad 
jis ta submarino buvo užtikęs 
apie tris-deszimts myliu nuo 
musu kranto.

Keli žvejotojai, penkios my
lios nuo Trinidad uosto, netoli 
nuo Eureka pamate toki po
vandenini laiva, kai tas laivas 
pasikėlė isz po vandenio. Žve- 
jotojas Ray Carpenter tuoj aus 
per radija pranesze Laivyno 
Sžtabui.

te. Jiedu važiavo in Ocean 
City, N. J. Marvin Graham ir 

i jo draugas jurininkas Albert 
Johns buvo nuveszti in Atlan
tic City ligonine.

St. Clair, Pa. Szvento Ka
zimiero Parapijos Didžiosios 
Sanvaites Pamaldų Tvarka:

Didž Ketverge: Szv. Miszios 
8 valanda ryte.

Didž. Petnyczioje: Szv. Mi
szios 8 valanda ryte; Stacijos 
7:30 valanda vakare.

Didž. Subatoje: Ugnies ir 
vandens szventinimas 7 valan
da ryte; Szv. Miszios 8 valanda 
ryte; Iszpažintis 4 iki. G valan
da po pietų ir 7 iki 9 valanda

Velykų Ryta, Prisikėlimo 
Miszois (i valanda, ryte; Szv.- 
Miszios 8 ir 9 valanda ryte; 
Jaunimui 10:30 valanda, ryte; 
Suma 11:30 valanda ryte.

Kini.

Kun.

M. F. Daumantas, 
Klebonas.

J. J. Bagdonas, 
Vikaras.

Velykų Ryta: Prisikėlimo 
Miszios G valanda ryte; Szv. 
Miszios 9 valanda rvte.

Kun.
Vikaras

Tegu Gerasis Atpirkėjas lai
mina kiekviena ir suteika szir- 
dies ir sanžines ramuma.

Kun. P. P. Laumakis

GAISRAS
LIGONINĖJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žiuretu, ir visas, kurios nesilai
ko instatymu, uždarytu ir isz 
to biznio iszvarytu. Ir tokiu 
labai daug randasi, ne tik kaž
ko ligoniniu del nesveiko proto 
žmonėms, bet kaip seneliams 
prieglaudų, seratnamiu, mo
kyklų, vasarnamiu, paliegė
liams namu ir panasziu.

MES TURIME
ŽINOTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vakar buvo pasakęs. Jis viena 
syki sako kad jis gerai ir tikrai 
žino kad Taryboje randasi pen
kios deszimts septyni žmones 
kurie priguli prie Komunistu 
Partijos ir Komunistu korteles 
nesziojasi, kita syki jis sako 
kad net du szimta ir penki to
kie žmones tenai randasi, ir da 
kita syki jis buvo pasakęs kad 
jis gerai pažinsta asztuonias 
deszimts viena toki darbininką 
tenai.

Visi mes gerai žinome kad 
musu Taryboje buvo Komunis
tu, bet dabar mes norime būti 
tikri kad visi jie jau seniai bu
vo iszmesti, Jeigu Senatorius 
McCarthy ka tikrai žino, tegu 
jis mums aiszkiai pasako ir 
vardais visus tokius neisztiki- 
mus darbininkus iszvardina. 
Mes turime teise žinoti ir jis 
turi pareiga mums pasakyti.

FBI Slaptos Policijos virszi- 
ninkas J. Edgar Hooveris, vi- 
siszkai nesutinka paskelbti sa
vo policijos slaptus rasztus ir 
iszduoti ka jo Policija žino. Jis 
sako kad tokis visu slaptu 
rasztu paskelbimas suardytu 

i visa jo draugyste.
J. Edgar Hooveris yra taip 

nusistatęs ir taip prieszinasi, 
kad jis sako jis nenusileistu, 
kad ir pats Prezidentas Tru- 
manas to isz jo pareikalautu. 
Jis sako kad jeigu valdžia tuos 
rasztus paimtu ir paskelbtu tai 
jis su visais savo augszcziau- 
siais vadais pasitrauktu.

Jis toliau aiszkina kad tokis 
paskelbimas visu krasztu 
szpiegams parodytu kaip musu 
FBI Policija darbuojasi, ir isz- 
duotu musu agentus ir musu 
szpiegus ir sznipus. Niekas ne- 
drystu darbuotis su musu slap
ta policija, nes bijotusi kad jie 
nebutu iszduoti.

Ir mes su J. Edgar Hooveriu 
sutinkame. Nei Senatorius nei 
pats Amerikos Prezidentas ne
gali kisztis irr Slaptos Policijos 
reikalus ar darba. Bet kaip 
mes suprantame visa szita ne
lemta dalyka, argi nebutu ge
riausiai kad Senatorius Mc
Carthy visas savo žinias pa
vestu musu Slaptai Policijai, ir 
tada leistu J. Edgar Hooveri ta 
sekimo ir intarimo darba pri
vesti prie galo. Mums iszrodo 
kad ežia kaip tik tos musu 
Slaptos FBI Polciijos darbas 
Slaptos FBI Policijos darbas.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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