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Ginklai Isz U.S.A. In Italija
Isz Amerikos Lopszys Ar Kapas?

APGINKLUOTI

Gen. Eisenhoweris 
Perspėja Apie 

Alaska

eroplanas 
isz keliu

in Alaska
ir grei-

DARBAS 3 ^Angliakasy klos 
Ne vie„ Tik Apie Užsidarė Beckley 

Politika Rūpintis

West VirginiaWASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Harry Trumanas 
jau sugryžo in Vaszingtona isz 
savo atostogų, vakaciju, Key 
West, Hondoje.

Dabar butu visiems daug ge
riau jeigu Prezidentas Truma
nas biski daugiau pasirūpintu 
apie viso kraszto gerove, ir ma
žiau laiko praleistu besirūpin
damas, apie savo Partijos Po
litika.

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Dwight D. Eisenho
weris sako kad Amerikos silp
niausia vieta yra Alaska. Jis 
sako kad Amerika turėtu kelis 
bilijonus doleriu paskirti vien 
tik Alaskos apginklavimui. Jis 
sako kad Alaskoje reikia intai
syti tas radijo maszinas kurios 
parodo kada kokis 
ar laivas artinasi 
szimtu myliu tolio.

Jis teipgi pataria 
pasiunsti geriausius
cziausius musu kariszkus ero-j 
planus ir parūpinti kariszkus 
laivus kurie galėtu apsidirbti 
su povandeniniais laivais, sub-; 
mariniais.

Alaskoje reikia investi ir 
slaptos kariszkos policijos sza- 
ka, kad butu galima panaikinti 
Rusijos sznipinejima.

Generolas Eisenhoweris teip-j 
gi dar toliau pataria, kad czia, į 
Alaskoje reikia suvienyti visas 
fabriku jiegas, ir pasirengti;

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Czia, tas augsztas namas, 
tie didingi cfisai, yra Tautu 
S a n j u n g o s sekretorijato 
kambariai, New York mies
te. Kambariai jau beveik pil
nai intaisyti ir ne už ilgo vi
si tie rasztininkai ir atstovai 
insikraustys.

Tie plieno stulpai ir stul

peliai iszrodo kaip kapu 
ženklai, ženkleliai. Ir tai gali 
būti ateities pranaszyste, nes 
Tautu Sanjungos didingi 
kambariai gali būti naujos 
taikos lopszys, ar gali būti 
visu musu vilcziu ir troszki- 
mu kapines.

Mes jam nepavydime tu at
ostogų. Darbas Prezidento 
Vaszingtone nėra lengvas ir 
jam reikia atostogų.

Bet Amerikos Prezidentas 
turėtu atsiminti, kad jis yra 
visu žmonių vadas, o ne tik tu 
kurie ji iszrinko in ta vieta.

Prezidentui Trumanui yra 
gana darbo su Užsjenio ir na
mu reikalais, bet jis daugiau 
laiko ir darbo paszvenczia ant j 
savo Partijos ir jos palydovu.

Generolas D. Eisenhoweris Sako 
Kitas Karas Prasidės, Kaip Pra
sidėjo Anas, Be Jokio Paskelbi
mo; Czvertis Visu Lietuviu Lie

tuvoje Jau Dabar Po Žeme 
Ar Mirszta Sibire

NAIKINA EUROPOS,*

KULTŪRA
ir

DAUGIAU
ALIEJAUS

JURININKAS
NUSIŽUDĖ

___---------------------------------- ! Kai Senatorius McCarthy 
vieszai iszkele ta Komunistu 

KOMUNISTAS j klausima, Trumanas tik ranka 
PRKIPA7INVTV pamojo ir pamirszo! Czia kaip riklDir riZjllNO i L i tik prezidento darbas ir parei- 

-------- Jga: Parodyti kad Senatorius 
HONOLULU, HAWAII. — McCarthy klysta, ar jeigu jis 

Vienas isz augszcziausiu Hono- neklysta, tai Prezidento dar
iniu Salos valdininku, prisipa-

ROMA, ITALIJA. — Italijos valdžia 
perspėjo visus savo Komunistus, kad jei
gu 
ar 
tai

jie stengtųsi sustabdyti Amerikos laiva 
trukdyti darbe, isz jo ginklus iszimti, 
tokia žmones bus laikomi savo krasz- 
iszdavikais ir sukilėliais, ir jie bus la-

PATUXENT, MD. — Juri
ninkas Rudolph Schatzan, ke
turios deszimts metu amžiaus, 
kuris dingo Kovo septyniolika žino kad jis yra buvęs Komu- 
diena, buvo surastas negyvas.

Mažiau Anglių; Mažiau ;Iis pats sa™ nuf"de pasisk“:
° ’ Imtame automobilyje, netoli

Mainieriams Darbu ! nuo Hollywood, Maryland.

Policijantai negali suprasti, 
kodėl jis save nusižudė? Jis 
gražiai gyveno su savo žmona 
ir turėjo gražu narna in Pinsy 
Point. Jis tame automobilyje 
save užsidusino.

nistu Partijos narys. Jis dabar 
yra narys delegacijos kuri yra 
paskirta sudaryti Hawaii 
kraszto konstitucija.

Richard M. Kageyama, vie
nas isz septynių tos tarybos na
riu, szitas žinias paskelbė, 
susirinkimas prasidėjo.

kai
PITTSBURGH, PA. —

Pennsylvanijos mainu kompa
nijų atstovai sako kad dabar 
vis daugiau ir daugiau mainie- 
riu randasi be darbo, nes vis 
daugiau ir daugiau aliejaus
yra vartojama fabrikuose. __ . T*r . „ . TZT,T

Vienas tokis atstovas sako VAIKAS PRIRAKIN- 
kad jau dabar apie szeszi szim- 
tai mainieriu neturi darbo, bet 
ne už ilgo bus apie penki tuks- 
taneziai tokiu bedarbiu.

Dabar anglių kompanijos tu
ri konkuruoti su aliejaus kom
panijomis, kurios aliejų par
duoda net pigiau negu anglių 
kompanijos gali parduoti ang
lis. Už tai anglių kompanijos 
dabar yra priverstos uždaryti 
tas mainas, kurios per daug 
kasztuoja. Paskui dar kitos 
kompanijos ne tik ima aliejų 
isz po žemes, bet jau yra iszra- 
dusios kaip aliejų pagaminti.

Amerikos aliejaus kompani
jos daug aliejaus parsitraukia 
isz svetimu krasztu.

In'Beckley, West Virginia,
trys mainos jau užsidarė už tai licijantai dabar tariasi ta vai- 
kad kompanija negali savo ka nuo tėvu atimti ir padėti iii 
anglis parduoti. Jose dirbo namus, kur jis butu geriau pri-

PRANCŪZIJA
SUSIRUPINUS

TAS PRIE TVOROS

Tėvai Suaresztuoti

ELY, NEVADA. — Polici- 
jantai George Hart su polici- 
jantu Joseph Koller inejo in 
Smith szeimynos darža ir rado 
deszimts metu Bobby Smith, su 
lenciūgu pririszta, prirakinta, 
prie tvoros.

A

Jo tėvas Aaron E. Smith ir 
mctina Susie Smith policijan- 
tams prisipažino kad jiedu tan
kiai taip ta vaika prirakina 
kad jis neiszbegtu žaisti su ki
tais vaikais..

Tėvai buvo suaresztuoti. Po-

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Prancūzijos valdžia dabar la
bai susirupinus Anglijos dieno- 
tvarka ir nusistatymu atstaty
ti ir apginkluoti Vokietija.

Trijų Didžiųjų Tautu Atsto
vu konferencijoje, Gegužes me
nesyje bus svarstoma Vokieti
jos, Pietrycziu Azijos sanjun
gos ir Maskvos klausimai.

Prancūzai sako kad per 
daug dabar yra mitinguojama 
ir per mažai yra nutariama, 
per daug komitetu ir komisijų 
ir per mažai proto.

Prancūzai žino kad Rusija 
yra ar bus ju prieszas, bet jie 
teipgi nepamirszta kad jau per 
dvi vainas prieszas buvo 
Vokietijos.

bas dar didesnis, tuos Komu
nistus iszgeneti isz valdžios, j

Artimu Rytu klausimas bu
vo ne tik neiszrisztas, bet vi- 
siszkai prakisztas per neapsi- 
žiurejima, nepaisyjima ar ne
žinojimą. Ir czia yra musu Pre
zidento reikalas ir pareiga.

Ir Vokietijos klausimas da
bar opus ir pavojingas. Kuškiai 
rengiasi visa Vokietija užimti, 
kai Trumanas namie politikuo
ja.

Prezidento vieta teipgi ir na
mie su naminiais klausimais: 
Taksos, Apsigynimas, Apsi
ginklavimas, Bedarbe.

Bet Trumanas jau dabar
(Tasa Ant 4 Puslapio)

SARGAI NUDURTI

isz

— Žmogus iszmintingas
Ii mylėti pasiutiszkai, bet nie-

ga-

WASHINGTON, D. C. — 
Viename dideliame 
Vaszingtone, du sargai buvo 
nudurti. Vienas buvo ant pir
mo augszto, o antras net ant 
penkto aukszto. Nudurti sargai 
buvo John C. Carpenter, sze- 
szįos deszimts szesziu metu am
žiaus ir Oliver R. Hess, penkios 
deszimts szesziu metu amžiaus.

Policijantai spėja kad czia 
buvo vagiai, kurie iszsigando 
ir nieko nepasivoge pabėgo. 
Policija dabar po visa Vaszing-

apie tūkstantis mainieriu. i žiuromas. kados kaip kvailys.

to
bai asztriai nubausti!

Amerikos Prekybinis laivas 
plaukia in Italija su labai daug 
ginklu. Kada jis pribus ir in 
plauks, Italijos valdžia niekam
Jis iszplauke isz New York uosto Kovo

“Exilona” 
kariszku 

uosto in- 
neskelbia.

Baltijos krasztu patirtis
likimas, be jokios ju kaltes, per 
sziuos keleris metus mums pa
rode kad Sovietu karine oku
pacija, politinis užimtu krasz
tu prijungimas prie Sovietu 
Sanjungos, ūkines tvarkos in- 
vedimas yra tik pirmutinis 
žingsnis in visiszka Europines 
kultūros sunaikinimą.

Sovietu Rusija laipsniszkai 
ir sanmeningai darbuojasi tas 
tautas ir j u žmones pavergti. 
Sovietai žingsnis po žingsnio,
sanmoningai savo ta darba dir- trisdeszimts pirma diena.

Jie uždraudžia viską, kas at- Komunistai buvo pasiryžę ir pasižadeje 
stovauja Europos mokslą ir Įa laiva sustabdyti ir neleisti darbininkams 
kultūra. Isz knygynu yra isz- , , , / , t v
metama ir sudeginama daug ginklus isz jo iszneszti ant Italijos kranto, 
knygų, kurios nepritaria So- spėjama kad tas laivas greieziausiai in- 
vietu mokslui. Daug labai geru . . .
ir brangiu knygų jau dabar plauks in Bari uosta, kur kelios dienos at- 
žuvo!

Jie pravaro mokytojus ir va
dus, kurie kada nors yra buvę 
vakaruose.

Visi kurie susiraszo su vaka
ru krasztu žmonėmis yra in- jj- 
tarti ir isz vadovystes vietų 
iszmesti.

Jie skiepija neapykanta ant 
visu žmonių kurie pareina ar 
gyvena vakaruose.

Jie stengiasi panaikinti as-
sztore, mens laisve, tikėjimą, spaudos

laisve. Pas Sovietus nevalia nei 
mislyti priesz Sovietine val
džia.

Jie stengiasi inskiepyti mei- Vaikas OUZUdC S3V© tOVB, 
le visam tam kas yra Rusiszka - - -

gal atplaukė Amerikos atstovas ir Laivyno 
ir Lakiniu virszininkai.

Valdžia yra pasirengus su savo policija 
su savo vaisku visus Komunistus nųmal- 

szinti kai tik jie prie kurio uosto pasirodys.

tona jieszko tu žmogžudžiu.

VAIKAS NUŽUDĖ TRIS: NORĖJO
PATS NUSIŽUDYTI

HUNTINGTON, WEST VIRGINIA, 
motina ir 

1U ViaaiJLl Lėliu tULS VlėL XV LlOlDZiiYcL • 1 • • •

ar Sovietiszka. Tam tikslui jie SZIffltS HietU SCSUte SU RirVllI 1F peillU, 
kursto net mažus vaikus szni- jege namus ir stengiesi pats save iiusižu- 
pineti ir savo tėvus iszduoti. . ht.... t»i i •

Kadangi suaugusius visai dyti. William Blanks, asztuomolikos metu 
nei neinmanoma perauklėti, o moj{jny8 Į)į!V() policijaUtU UŽtiktaS garadŽiuje, 
ypatingai mokytesnius, tai jie “ . .
yra žudomi ar vežami in Sibirą, kur jis buvo paleidęs sau in galva du szu-

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

de-
uz-
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Kas Girdėt
Kiek mums iki sziol teko su

žinoti, tai Prezidento Trumano 
patarėjai jam dabar pataria 
kita atstovą pasiunsti in Vati
kaną, pas Kataliku Bažnyczios 
Popiežių, nežiūrint to kad visi 
Protestonai baisiai protestuo
ja.

tu butai greicziau ‘bėgės, tu bu
tai suspėjęs.”

Butkus prakaituodamas, nu
siėmė savo skrybėlė ir jam at
sake: “Czia klausimas ne grei
tumo bėgti, bet ankstesnio isz- 
sirengimo.”

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

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

Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
rų Kongregacija leidžia atmin
tine knyga in kuria bus sudėtos 
visos žinios ir apie gyvuojan- 
czius kolonijose kongregacijos 
rėmėju skyrius. Knygoje bus 
labai daug žingeidžių paveiks
lu.

Beveik visados prakalbos la
bai ilgai prasitęsia. Vakaro ve
dėjas ■ daug laiko sugaiszina 
perstatydamas vakaro kalbėto-; 
jus. Bet kai Butkus buvo pa
skirtas vakaro vedeju, jis szi- 
taip perstatė viena garbinga : 
sveczia: “Draugai, asz turiu 
perstatyti prakalbininka įSut- 
kti. Asz ji jau perstaeziau, te
gul dabar jis atsistoja ant savu 
kojų.”

(Tasa)

ISZD ALINIMAS

Mos anuose straipsniuose ma
tėme praktiszka iszriszima mu
šu pramones ir socialinėms li
goms, būtent, sumažinimą kla-į 

j siu kovu, su sutvėrimu profesi-, 
onaliszku grupiu arba bendrys- 
cziu, sudarytu isz darbdaviu ir j 
darbininku, kurio kartu, i 
vieno dirbtu bendrai gerovei.

reti tik prastos ruszies ta vorus, 
ir visuomet neužtenkame skai-i 
cziuje,” (Praneszimas iszduo-; 
tas Visiszkoje Sesijoje Centrą- ■ 
lines Komisijos Komunistines j 
Partijos, Gruodžio 27, 1935m;! 
Pravda, Liepos 31, 1936m).

atlygina už jo uždirbtas pagal 
laikrodžio valandas. Bet ji ne
atlygina jam už naujai sukurta 

j turtą per jo darba sujungta su 
“iszmintingumn ir kapitalu.”

Bažnyezia mokina kad dar
bininkas turėtu gauti sziokia 

( tokia savasti, ar valdyme, ar 
i uždirbime toje pramonėje.

Czekas Pasitraukia

Lietuviu Tremtiniu Draugi
jos valdyba leidžia “Tremtiniu 
Informacijos,” kuriu jau du 
numeriai iszejo.

Jonas Novosaitis mokyto
jauja Tauragės gimnazijoje. 
Jis buvo apdovanotas masko- 
liszku “garbes ženklu” už sa-l 
vo pasidarbavima. Geri Lietu
viai turėtu szito isztikimo Mas
kolių tarno varda atsiminti.

Vienas redaktorius pasimirė 
ir paliko savo giminėms pen
kios deszimts tukstaneziu do
leriu. Jis tiek pinigu susirinko 
ir susitaupino per sunku darba, 
taupumą, procevojima ir savo 
dėdės pinigu paveldima. Jis 
buvo isz savo dėdės gavės ke: 
tnrios deszimts devynis tuks- 
tanezius, devynis szimtus ir de
vynios deszimts doleriu, o resz- 
ta, “jis pats isz savo redakto- 
rystes darbo užsidirbo!”

n^t ir maistas yra kitu nusta-J 
lytas. Asmuo, kuris turi savo' 
insitikinimu yra tiek neapken-i 

I cziamas nustatytai tvarkiai, 
Tęsdami toliaus Broliszku- Riek jis yra neapkeneziamas

mo iukuryma, Katalikiszkas kovojaneziai kariuomenei, 
socialis mokslas siulina antra Kuriems proletaro diktatu- , 
praktiszka iszriszima tani soči- insako ? Ir kas atsitinka, i 
aliam klausimui, būtent, ISZ- jeįg‘U darbininkas turi prie-i 
DALINIMĄ. Mes pradedame sminga nuomone? Atsakymas! 
szita klausima su prisipažini-■ yra aiszkus: Jis vra “apvaly
mu, kuri Komunistai, Socialis-! arb.b kaip ’kartaispaši- 
tai, Faszistai, Žydai, Protesto-! 1aiko jįs “dingsta.” Paši
nai ir Katalikai bendrai pripa- prieszinti diktatoriui yra tik- 
žinta, taip ypacz: Nelygiu tur- rįausias ir trumpiausias takas 
tu padalinimu, jo ’snkrovimu kapines.
keliu rankose ir bendra skurdą. Budama prieS2inga Komu- 

Randasi tik trys galimi budai, nistiniam mokslui ir propagan- 
kuriais szi nelygybe gali būti | dai> kuris skelbia, mums', kad

Vilkaviszkio apskrityje dir
ba tūkstantis Komunistu par
tijos szulu. Bet laikrasztis 
“Tiesa” nusiskundžia kad visi 
tie agitatoriai nenori, nemoka 

. ar nepajiegia agituoti.

Komunistai Lietuvoje vadi
na didvyriais kareivius Vietro- 
va, Vilniški ir kitus isz Sovietu 
Sanjungos atvežtus kacapus.

Stasys Anglickis yra paskir
tas Kurszenu gimnazijos moks
lo dalies vedeju. Bet to jis yra 
apdovanotas medaliu už “pa
sižymėjimą darbe.” Ne pro 
szali ir jo vardas atsiminti.

Motina nusivedė savo maža 
sūneli in mokykla ji užregis
truoti, užraszyti, kad jis galė
tu padėti eiti in mokykla. Mo
kytoja užklausė motinos tuos 
paprastus klausimus:

“Ar Jonukas turi vyresniu 
broliu ? ’ ’

“Ne.”
‘4 Jaunesniu broliu ? ’ ’
“Ne.”
“Vyresniu sesiucziu?”
“Ne.”
“Jaunesniu sesucziu?”
“Ne?’
Jonukas jau toliaus negalėjo 

isztrivuoti, ir jis pats tai mo
kytojai pasiaiszkino: “Bet as'z 
turiu daug draugu!”

Bimba Brooklyne nusiskun
džia kad Cleveland Lietuviai ji 
tinkamai neprieme ir neleido 
jam prakalbas sakyti priesz 
Zunerika ir Lietuva. Jis sako 
kad gyvas siaubas iszkilo kai 
jis ten nuvažiavo. Bet ar Bim
ba atsimena ar nori atsiminti 
kokis siaubas iszkilo Lietuvoje 
kai jo bosai Lietuva užėmė?

Daugiau negu treczdalis 
Amerikos szeimynu praleidžia 
daugiau negu jos uždirba.

Pypkes Durnai

K. Lialdanskas buvęs Lietu
vos kariuomenes majoras, su 
savo szeimynele apsigyveno 
Newark, N. J.

Laimingos Vestuves

J. Valiūkas isz Newark, N. J. 
lankėsi Meksikoje, kur jis isz- 
buvo keletą sanvaicziu.

Australijoje yra leidžiami 
net trys Lietu viszki laikrasz- 
cziai. Australijos Lietuvis, re
daguojamas J. Gluszausko, 
persikėle in naujas patalpas, 
kur dabar manoma ilgesniam 
laikui apsistoti.

Bernardo Brazdžionio reda
guojamos “Eglutes” pasirodė. 
Tai jau treczias numeris. “Eg
lutėse” randasi daug indomiu 
pasiskaitymu ir eileraszcziu.

Jurgis Kastytis Gliaudą isz- 
leido knyga, dvideszimts pen
ki eilera'szcziai. Paveikslai yra 
Vlado Vijeikio. Knyga iszleido 
raszytojo draugai. į

Butkus greitai bego ir labai 
dūsavo, bet visgi nesuspėjo ir 
; >a mate traukini sau traukianti 
isz stoties.

Vienas žmogelis, stovintis 
stotyje jam pastebėjo: “Jeigu

Reikia daugiau negu karsz- 
tos meiles, ar mokėjimo rau
dos, parodyti kad tu esi vyras 
ir gali meile, žmona ir szeimy- 
na užlaikyti.

Patenkinti savo žmonele, tu 
turi rūpintis savo eisena, dra
bužiais ir visokeriopu szvaru- 
mu.

Bet laime gludi viduje.
Yra visokiu szypsenu, kurios 

parodo kad tau rupi josios 
meile, laime, kurios parodo kas 
tau darosi viduje.

Bet tarp tu szypsenu turi 
rastis ir aszaros, kurias turite 
pasidalinti.

Meile reikalauja ir suprati
mo, užuojautos ir suprantan- 
czios szirdies.

Ir judu turite būti pasirenge 
pasidalinti aszaromis ir 
džiaugsmais.

Vedybos jųdviejų apima 
abieju meile ir isztikimybe.

Turite būti meilingi ir iszti- 
kimi, jeigu norita kad jusu 
meile butu gyva, tikra ir am
žina.

Aszaros, szypsena, džiaugs
mas, skausmas, meile ir szird- 
gela sudaro meiles vestuves.

No. 119 Keturios istorijos' 
apie G aržia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie' 
Valukas isz girios ir Ant ne-į 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 4.) pu- 

į 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: 
į Ketvirtas prisakymas Dievo, 
: Keliautoje! in Szventa žeme, 
I Beda, Tamsunus prigauna. 58 
■ puslapiu. 15c.

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

No.
Sūnūs 
malda 
15c

No.
Duktė 
tuvos.

166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszklausyta 

vargszo, Geras Medėjus.

istorijos apie
Sruolis isz Lie-

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

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

No. 175 Pasiskaitymo knyV 
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu A i mana vy- 
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. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c»

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mąi- 

! du knygele, pavesta visos Lie- 
į tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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

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

No. 197 Graudus 
a r b a Pa s i b u d i n i m a s
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 

pagal

Daktaras Vladimir Cle
mentis, dainius ir raszytojas 
pasitraukė isz Užsienio Mi- 
nisterio vietos, Czekoslova- 
kijoje. Kai jis pasitraukė tai 
tuoj aus paplito gandai kad 
gal visoje Czekoslovakijos 
Taryboje dabar bus pervers
me.

pacziuotas.

istorijos 
žiedas, ir

iszgydinta: Pirmas būdas—Sek 
Kapitalizmu, kuriame žmogus 
nieko neturintis dirba žmogui 
kuris viską turi, kuriame dar
bininkas yra politiszkai laisves 
bet ekonomiszkai yra paverg
tas, kuriame straikos yra vie
nos kariuomenes ginklas ir 
drausme, o kitos kariuomenes 
ginklas.

Antras būdas—Priimk Ko-Į 
munizma, kuris iszlygina nely
gaus turtu iszdalinimo ydas 
žiauru pasisavinimu visos nuo
savybes ir su nuvertimu val
džios, kurios vietoje yra in- 
steigta proletaro diktatūra, 
kaip dabar randasi Rusijoje.

Treczias būdas — Jieszkok 
nuosavybes iszdalinimo. Ir 
czia yra Kataliku bažnyczios 
iszriszimas.

Kapitalizmas tiki invaldymap 
Komunizmas tiki in pasisovini-j kuri 
ma; Bažnyezia tiki in išzdali-; tvarkos perdirbinimui 
nima, arba in suvienijimą liau-; riame nors kiek Kapitalo yra 
diszkos teises ir ekonomiszkos' duodama proletarams, aiszkiai'isz pirmutines puses szimtme- 
teises su placziai iszplatinta rodo nusistatymą, kuri nauja- 
nuosavybe. j gadyniszkas pasaulis yra vis-

Kitaip sakant, Kapitalizmas: iszkai pamirszes, būtent, kad 
stovi u'ž valdymu, kilusi isz as- “samdytas darbas” turi socia- 
meniszkos saumyly'bes; Komu-! le lygiai kaip ir asmeniszka pu- 
nizmas stovi už valdymą, kilu-jse,” (Popiežiaus Aplinkrasztis 
si isz tos bendros saumyly'bes;] Quad, Anno). Jis turi asmen- 
Bažnyczia stovi už Iszdalinima iszka ženklą, nes jis yra aszme- 
kilusi isz Gailestingumo ir Tei- niszkai nuveiktas pagal doro- 
sybes.

Nežiūrint in žiaurumus ir in 
revoliucija, ir iri visu palikimu 
sulaužyma, ir laisves atidavi- 
ma diktatoriams, Komunizmas 
pamirszta kad Graikijos moks- 
linczius, Aristotelis, tusktan- 
eziai metu atgal yra pasakęs: 
“Kas yra visu biznis yra nei! 
vieno biznis. ’ ’ i

Po Komunizmu dirbtuve pri-] no). Jo darbas taip pat yra 
lygiai! socialis, bendras, už tai kad jis!

pasaulis turi pasirinkti tarp 
Kapitalizmo ir Komunizmo, 
Bažnyezia tvirtai laiko, kad 
yra treczias pasirinkimas ir 
aukso vidus, būtent, platesnis 
iszdalinima s asmeniszku turtu 
ir naudojamu nuosavybių.

Bet Bažnyezia žiuri dar to
liau už tinkamo užmokėsezio 
mokėjimą. Sztai kur randasi 
svarbiausias Katalikiszko isz- 
riszimo pasiaiszkinimas: “Da
bartiniame stovyje žmonijos... 
mes manome, kad yra patarti
na, kad algos sutartis butu, kur 
galima, pakeistas sziek tiek 
bendru kontraktu... szi-uo ba
du darbininkai kaip nors pa
taps dalyviais savastyje, ar 
valdyme, ar uždirbime pramo
nes.” (Popiežiaus aplinkrasz- 

j tis, Quadragesimo Anno).
Bažnyczios pripa rodinimas

Ji siulina. visos darbo 
ir ku-

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

, ves pareigas ir reikalus.

klauso darbininkams, 
kaip vieszi parkai visiems 
mums priklauso. O kiek Ame- 
rikiecziu iszeina- tuos musu 
parkus apvalyti ar juos aptai
syti? Biznis del pelno, kuris 
randasi demokratiszkose val- 
styjose gali sutikti su laisve ir 
su atsakomybe.

Rusija yra inrodusi, kad pa
gaminimas negali sutikti su 
laisve ir atsakomybe, nes kuo
met keli biurokratai pradeda 
nustatyi kiek poru kelnių rei
kia pasiūti darbininkams, tuo
met greit prieinama prie stovio 
apraszyto Mikoyan, Valgiu 
Pramones Komisaro Rusijoje, 
kuris sako: “Mes esame pri
pratę Sovietu Respublikoje tu-

apie 
apie 
15c 

apie

Neužmokamas
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žndinsta, apie Urlika
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

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

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

nauja būda 25c.
No. 198 G.romata arba Mu-

rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti- senoviszka bilda 10c., 
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas j ka musu Iszganytojaus Jezuso 
senam dvare, Geležinis vyras, i Kristuso, peraszyta isz gro- 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.. matos rastos grabe musu iszga- 

No. 142 Trys istorijos apie rytojaus Jeruzolime. 10c.
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c. ,

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žndinsta, Paskutine vale

No. 103 Vaidelota, apysaka m°‘inos- Ar pa-
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, 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 Vai tas 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 
I Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No. 
apie

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias. 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, • 
202 puslapiu. 35c.

Darbas taip pat turi savo as- 
meniszka pramones ženklą. Tpi 
.yra aiszku kad žmogus pasi
duoda kitam dirbti. Jo szitas 
darbas parodo kad jis yra tos 
tvarkos dalis, kurioje “iszmin- 
tingumas, kapitalas ir darbas 

(susijungia bendram darbui ar] 
veikimui,” (Quadregesimo An-i

yra draugijos narys. Toliau, j 
jo darbo dienu 'sekimas, jo; 
szeimynos auginimas draugia-: . 
jai, vaiku lavinimas sekau ežiai j i 
kartai: Visi tie sudaro sociale,? 
bendra auka.

Dabar, koki atlyginimą gau- < 
na darbininkas už savo darba? Į 
Už jo asmcniszka auka, darbi
ninkas gauna alga ir dvi bai- 
mes: Bedarbyste ir darbo nepa
stovumą. Bet ka gauna jis už 
savo bendra, socialine auka, už 1 

nepaliaujancziai didin-: 
auka bendrai gerovei ir;

ežio iszimta isz Lietuviszku už 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie 
Nevalioje pas Maurus, Viesz-1 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro- 
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv.' 
Kristupą, Juokingi szposelei, Į 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

apie
Nuo-

apie

L. TRASKAUSKAS

savo
czia
nepaliaujancziai sumažinta kū
no jiega? Dabartiniame laike 
iszskiriant kelis atsitikimus, 
jis nieko negauna. Alga jam

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kūnus Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu,

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MĄHANOY CITY, PENNA.

158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield 

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. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35e.

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

Kitokios Knygos

knygute 
iszmokejimo 
25c.
knygute

del kasieriaus

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

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

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Dovanojimas Motinos
• ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦********************************************o***
VILPNA ir iszbalus savo ne-! 
K j

s un a i k in a mog geduli u i m -1 
bais su skeeziu rankoje, naszle 
1 ollandego, kai]) paprastai 
kasdiena, in savo mylima kop- 
1' ežia, kad greitai ant užsisu- 
1- imo atsimusze in akis jai dide
lis afiszas. Tokiame treczios

besimeldžama už mylimiausio 
savažudos sumins duszios isz- 
ganyma. O dabar visa praeitis ; 
su savo sopuliu ir nusiminimu, 
atsistojo jai priesz akis.

Jos sunns, jos mylimiausias 
vienatinis sūnus, apie kuri dre-

b e j o, n e s 11 u v o visados t ok s a i 
silpnas, sujudinantis, toksai 
nuo jaunu dienu nesulaikomas 
mislyse ir darbuose. Ji anksti 
palikusi naszle, turėdavo del jo 
iszauklejimo visko sau atsisa
kyti. Ir szalia persigandymo ir 
baimes del jo neramaus proto, 
su kokia tai iszdidybe klausė
si pagyrimu del pavirszutinu- 
mo ir inteligentijos savo vie- 
paiczo! Po tam prisiartino isz- 
važiavimas in Paryžių. O! Su 
kokiu gailestingumu ji atsi-

DAINA APIE JUOZĄ STALINA
, (Nata kaip: “Tūkstantis Žingsniu”)

Skundžiasi Kad Per 
Graži

1 lesąs miestelyj, kaip Z..., viso-Į 
1 o atsitikimas arba apsireisz-'i 
1 imas yra svarbu. Pasilinks-į 
minimai ežia retai, sienos ir; 
i turai net suskuro, sunyko, tai-’ 
gi afiszas, praneszantis to sus-į 
1 arimo pertrauka, yra daiktas; 
( idelis svarbos.

Naszle Dolland prislinko ar-; 
iziau, kad goriau, ta marga,! 
j opi era pamatyti. Greitai jai; 
akyse pasidaro tamsu, skėtis! 
(parasonas) isz drebancziu; 
ranku iszkrito, pasienio ji su! 
sunkenvbe ir, susilaikvdama 
nuo susijudinimo, žiurėjo da m

BALTRUVIENE

sveikino ir jam laimino, kada 
prisiėjo persiskirti!

Nelaime, greitai iszkrypo isz 
tiesaus kelio, pasiszvente long 
vai literatūrai, teatru lanky
mams, susiartino Su nupuolu
siomis ypatomis ir su jomis su
siejo in artimus santikius. Ant 
motinos sopulingo szauksm.0, 
atsakydavo trumpais sakiniais 
ant temato žmonių gyvis fiesz- 
nukiino, nopasitekejimo tam, 
kas bus toliau. Stengėsi, pamy
lėti dailu ir m i si i jo, kad liktai 
ji viena užsitarnauja tikro kul
to vardo. () net, ar-gi nesiga.ile-

afiszo literas. Taip, perskaitė 
gerai: Dora. Nani.

Tai buvo ji, Dora Nani, to ji I 
garsi aktorka, toji moteriszke. 
su apnuogintais peeziais ir 
krutinę, pasipuoszusi ir patogi 
kokioj tai stebėtinoj suknioj, 
kuri dare jos liemenį dailum, 
kuri savo paveikslu užėmus bu
vo beveik visa afisza.

— Baisenybes! Baisus su-I 
tvėrimas! Suszvapejo ponia 
Dolland.

Ir jai\neejo in bažnyczia, bet 
sugryžo napio ir gailiai verke.

* v *
Jos vienatinis kinus numirė 

del tos moteriszkes. Ir sztai ta
me mažame miestelyj, ežia, kur 
apsigyveno viena pasilikus mo
tina, ims ploti “bravo” jos 
vaiko nužudyto jai, tai kuri su
daužė ir paniekino jos sūnaus 
szirdi! Delko-gi atsikraczius 
nuo dievobaimingu misliu, tu
rėjo pakelti akis ir pamatyti 
ta afisza! Jei ne tas nebūtu ži
nojęs apie viską ir butu gyve
nusi, ant visko pasiszventusi 
----------_-----------------------------------

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ į
______ i

Maldų knygų, misziii maldos su pa- i 
veikslais. Tilžės, ........................ 75c.

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

Gyvenimai szventuju su daugeliu j
paveikslu, apdaryta......................$4.00 1

Stebuklingos Lourdes knyga su pa- i 
veikslais stebuklingu vietų . . . $4.00 !

Naujas sapnu knyga............$1.50 j
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 pagelbos.................35c.
Girtuokliu gadzinkos, dainos. . . 20c.

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

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

gu, tai kas noretute gauti, tai atsius- ; 
kite deszimtuka o gausite katalioga.

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

Nuo nervu sugedimo, iszgasczio, j 
bemieges, galvos ir sprando skaude- j 
jimo, galvoje ir ausyse cypimo. $1.00 |

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

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

ji................................................... $1.25
Plauku tonikas, sulaiko slinkimus, I 

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

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

negali............................................. 25c. į
Drygnes nuo dusulio, benfieges 25c ;
Atsiuskit 10c., o gausite žolių ka

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

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

Jau ten būna velniava, 
Kur tamsi boba randasi, 

O jeigu tankiai užsitranko, 
Tai ne tik kitus, 

B.et ir savo vyra per 
dantis trauke, 

Jeigu jau tankiai 
muszasi, 

Nes da ir teisojesi, 
Traukosi po kortus, 

Metyndami nereikalinga i 
pinigus. 

Tankiai vaikai už motina 
eina, 

Tai kada musztyne pareina,
Ant savo vyro užpuola, 

Pati ir vaikai in kaili duoda.
Vai jus moterėles, 

Kokios jus nelabos, 
Ar tai tokia pa.veizda 

duodate, 
Szventu dienu nepaisote, 

Didžiausius vaidus kolete 
Žmonys isz visu szaliu 

kuopinasi, 
Kai]) ant Sobkin renkasi.

Nors karta, snukius 
su valdyk i t e, 

N o d e 1 d i e n on ii s u la i k y k i t e, 
Žmonių nepiktykite, 

Del kitu gieda nedarykite. 
Ateis ne trukus valanda, 

Jog to gailesites gana,
Ba Dievulis nubaus, 

Kaip neteksite nei duoneles.
Nes jau nuo vaiku daug 

kenczete, 
Nuo ju ir in kaili gaunate.

sfc * *
Ar žinote jog laiszkai be 

paraszo, 
Niekas no praszo,

Asz, žinote negaliu, 
Nei skaityti ne npriu, 
Ar gali būti teisybe, 
Jeigu kas riqeluoje, 

Kaip biaurybe ?
Geriausia teisybia. raszyti, 

Ir pasiraszyti,
Ne bijokite,'asz to ne 

iszduosiu, 
Pravardes ne padėsiu, 
Asz jums vis apie tai 

kalbu, 
Ir tankiai primenu.

Tėvas Žino

jo jos motinos, kad isz gyveni
mo buvo patyrus tik žiaurias 
priderystes, kad nepasigerejus 
szviesa, kuri szvieczia, nogere 
džiaugsmo plankianczio prie 
musu, nebando lebos, kokia su

ite! kia mums gamta. Ir pasiliko 
tokiu ka.rsztu iszpažintojum 
-savo teorijos, kad pagalios 
smortyj jeszkojo sau prieglau
dos nuo savo gyvasties kąn- 
cziu.

Kas tai per moteriszke buvo 
toji Dora Nani del kurios jau
nikaitis paszvente viską — sa
vo ezystata, savo ateiti, savo 
gy vast i ?

Ponia Dolland uždavinėjo 
sau ta klausymą, o veidas ne
ims sau toliau liūdna ir nusimi- 
seniai matytas, stovėjo jai 
priesz akis. Jai rodėsi kad ji 
lenkėsi ant jos ir szvapejo ko
kius tai žodžius. Ponia Dolland 
pasijudino, tarytum. Norėda
ma nuo savos szmokla nustum
ti. Bet užvėrus akis mate, ja da 
aiszkiau. Davinėjo jai kokius 
tai ženklus, kalbėjo: Eik in te- 

i atra, pamatyk, persitikrink, o 
jfuo-kart apsudyk!

‘ Buvo tai velnio gundymai,, 
su kuriais dykai'stengėsi kovo
ti, jie stojosi kas kartas vis 
tvirtesni, o ponios Dolland at
sitaisius naujomis goduliu ru
bais, sykiu su visa žmonių mi-

Mariute Ir Avinėlis

Dukrele in Motina—Mama 
pasakykie man, kas tai yra 
atsiskirt?

Motina—Turi paklaust te- į 
vo, nes jis geriaus žino ir tau 
gali pasakyt, ba nori su ma- į 
nim atsiskirt!

---------------- —-------------- -

— Žmones ne visados rei- 
kalauje balono, idant gautis in 
pandanges.

, /

Pirkie U. S. Bonus Sziandienli

Visi jauni mokiniai Ame
rikoje skaito ir dainoj o apie 
Mariute kuri eidavo in mo-
kykla ir kuria jos mažas avi
nėlis kasdien sekdavo.

Czia mes matome tos dai
neles ingyvendinima, nors 
szitos mergaitukes vardas 
nėra Mariute, bet Zona Beth 
McElhaney. Ji turi maža 
avinėli, kuris ja kasdien pa
seka in Clinton mokykla, 
Fįndlay, Pa. Avinėlis sau ra
miai sėdi ant jos keliu kai ji 
mokinasi.

Antai stovi Kremlius, kaip užkeiktas dvaras, 
Už storu jo sienų—Juozas bizni varo. 
Ramtadrylia-lia-lia, dantis Juozui gelia, 
Kad jau Dede Samas priesz ji baisa kelia.

Buvo jis kadaise Kaukazo banditas,
O dabar pasaulio “Vadas” pavadytas, 
Ramtadrylia-lia-lia , Juozui ūsai gelia, 
Kad jam Atombomba dar pastoja kelia.

Szaude jis kadaise sau draugus geriausius, 
O dabar jo puse pasaulio klauso, 
Ramtadrylia-lia-lia, Juozui kupra gelia, 
Kad demokratijos jam neduoda valios.

Kiek jis milijonu Sibire nužudė,.........
Paskui Prezidentai buvo jojo “budies,” 
Ramtadrylia-lia-lia, Juozui kojas gelia, 
Kad ne visas svietas ji in virszu kelia.

Kad galėtu Juozas mus czionai pagauti, 
Gyviems kailius lieptu jisai mums numauti, 
Ramtadrylia-lia-lia, Juozas kumszti kelia, 
Kad ir musu saule jam in szirdi gelia.
Sutartis jis trypia, nieko nebepaiso,
O kai jam papyksta, usan kelias baisiai, 
Ramtadrylia-lia-lia, Juozui plaukus gelia, 
Kad tokius dalykus mes aikszten czia keliam.

Baltijos valstybes jis visas prarijo, 
Bet kas gi pasotys szitoki galviją. 
Ramtadrylia-lia-lia, vidurius jam gelia, 
Kad dar pavergtieji priesz ji galvas kelia.

Baigia jis Europa visa jau “tvarkyti,” 
Indomu, ka ruošzias jis toliau suryti. 
Ramtadrylia-lia-lia, Juozui gerkle gelia, 
Kad tuos kaszniu ryjant gomurys jam velias.

Azija jis ryja, rys ir visa svietą,
Jei mes jam tik duosim tokia laisva vieta.
Ramtadrylia-lia-lia, Juozui szirdi gelia, 
Kad planus mes jojo dienos szvieson keliam.

—A. Kelmas.

I nia atsirado prie ineigos. Bilie
to preke jai pasirodė labai 
! aukszta. ir, pirkdama ji darė

• . 111' sau iszmetinejmms, kad tu pi- 
i nigu ne atidavus geriau bied- 
nienis. Prižadėjus sau iszpažin- 
toti rytoj, netikru žingsniu in- 
ejo iii svetaine.

Susirinkimo puikumas pada
re ant jos dideli inspudi. Vis- 

! kas tas del jos buvo nauja. Ly- 
gia dalim del nuomones, kaip 

į ir isz priežasties pinigu truku- 
> rno, naszle Dolland niekados I ' •
,! nelanko teatru. Su neramybe 
žiu r.e josi in ložas, kaba n ežius 

j žirandolius, o abiausiai paslap- 
į tinga. uždanga. Muzika jei pa- 
i tiko, bet po draug ir nervavo.
I Nepaisiant smarkaus szirdies 
I plakimo, jos susijfidinimas ne- 
| buvo nei kiek nemalonus, kai]) 
j tai ji to bijojosi: apėmė ja, ga
ilimą sakyt kokis tai karsztas 
žingeidumas, isz ko sau taip 

i pat dare didelius iszmetineji- 
I mus.

I — M.hio suims, ka-gi pa- 
į sakytu mano sūnus? Mieli jo ne- 
■ ramiai.

Varpelis tris sykius suskam
bino, po tam uždanga pasikėlė. 
Vienu žvgiu szalto oro vilnis 

! papūtė nuo scenos — ponia 
Dolland susipurte. Pasirodė 

j burtininkiszkas paveikslas isz 
įpasakos: nusileidžianczios šau

June Sanders, in Holly
wood, nusiskundžia kad ji 
per graži. Ji sako kad ji bu
vo pravaryta isz savo darbo, 
už tai kad visi vyrai prie jos 
lipdavo ir taip restauranui 
bizni gadino. Ji dirbo prie 
pinigu restaurane, priimda
ma visu czekius, bilas del už
kandžiu ir pietų. Savinin
kas to restaurano buk jai pa
sakęs kad ji per graži tam 
darbui, nes visi vyrai dau
giau žiopso in ja negu valgo.

Gal taip ir buvo, bet mums 
iszrodo kad czia jau biski 
perdėta. Mums daug sykiu 
teko pamatyti labai gražias 
darbininkes ir tarnaites, bet 
tu restauranu savininkai j u 
nepravare, nes jie gerai ži
nojo kad mes ir kiti vėl tenai 
sugryszime.

Sapnas Szmuiliaus

—• Ar tu žinai, Ryfke, kas 
man sapnavosi szia nakti? Kal
bėjo Szmnila in savo paczia 
Ryfke.

~r Nn, kas tau galėjo sap
nuotis ?■ Paklausė Ryfke.

— Matai mano mylima, asz 
sapnavai, jog asz, Morkelis Ka- 
canas ii- Tekus Szvein miegojo
me vienam otelije.

Tame pasirodė mums sapne 
tokem dvasia, ir sako: Praszy- 
kite, ka norite, o asz teip pada
rysiu, jog viskas jums bus. 
Mes biski nusigandai, pradėjo
me su dantimi barszkyt nuo 
'baimes, rodos kad mus drugys 
krėtė,, bet tam dvasia saku:

— Jum ne reike bijotis, 'ba 
asz gera dvasia ir noretau del 
visu daryti gerai.

! Tada mes biski ne drebejom 
ir Morkelis Kapcanas saku:

Asz ponas dvasia, norė
tai! kad visi miestai, kokie yra 
ant svietu prisipildyti su auksu 
ir butu del manes. Paskui Ic- 
kus Szvein sako:

— Asz noretau, kad visos 
marios, ažerai, upes ir prūdai 
ant viso svieto pavirstu ant at- 
ramento, o asz turetau tiek pi
nigu, kad su tam atramentu ga
lėtai! czekius pasiraszyt.

— O tu Szmnila, ko reika
lavai? Paklauso Ryfke.

— Nu, asz pasakei tam dva- 
sai:

kerota per ta artistka. Retkar- 
cziais jai pasirodydavo, kad 
girdi sumins žodžius:

— Daila už viską yra musu 
tokiu vercziausia.

Ir nepaisant in savo persi-
tikrinimus, pradėjo su tais su-

— Ponas dvasia, asz labai 
noriu, kad Morkelis ir Ickaus 
sapnai tuojaus iszsipildytu ir 
kad juodu tuojaus numirtu, o 
man tas viskas tektų.

— Gut, mano Szmuila! ?a-

lai toli jos graži apnuoginta 
kratine kyszojo isz po baltu ap- 
redaln, apszviestu saules rau-

naus tvirtinimais taikinties. O 
kada Dora Nani ant perstaty
mo galo įniro susirinkusiu aky-

szauke Ryfke ir net delnais su
plojo.

lies spinduliai atsimusze, savo f 
I purpuru ant ežero pavirszaus;
i ant kranto ežero paloviai isz 
į balto muminio; ant trepu kimi-1
i gaikiszcziiite. Kunigaikszicziu-!

■ te, ar tai kurtizana? Ponia Dol-
< land to nežino..

Susirinkusioji sujudo. Lau
kiant kol nusiramiiis, Dora Na-

I ni kuklioj pastovoj, tarytum,! 
! negeiždama tu ranku plojimo,; 
i stovėjo užsiklausius kaip per j 
į miegus, žiūrėdama priesz kur i

domi szviesa.
Ponia Dolland kai]) gyva ne

inate tokios gro'žpbes. Dora Na
ni savo lengvu, szviesin plauku 

; aureolėje, toj "nekaltybes tuni
koj, aplietoj žieruojanezios 
saules purpuru, buvo . kaip 
szventa, kurios nuitnnas spau
do isz akiu aszaras. Poniai Dol
land nenoromis ateidavo ant 
misliu tasai prilyginimas, no- 
rints visomis sylomis gynėsi 
nuo tu visu pagundinimu.

Pagalios Dora Nani prakal
bėjo. Jos balso garsas buvo 

i rinitas ir szvelnus, žavėjo, glos- 
i te, sujudino kiekviena. Ponia 
j Dolland tuo likosi apkerėta.

. v ' ..
Dora Nani nnzengo kelis žings
nius, o jos judėjimas harmonija 
daro ja da labiau nepergalema. 
Ponia Dolland negalėjo nuo jos

I akiu nukreipti. Nežiūrėjo jau 
; visai in kitus, likusius artistus, 
imanezius tame perstatyme da- 
lyvuma; visas perstatymas su
gulė ant jos vienoj jos ypatoje 
ir visi tik ja viena garbino. Tai 
buvo Dora Nani.

Nusileidus uždangai, ponia 
Dolland plojo rankom, o^ per 
pertrauka nesijudino isz vie
tos: Sėdėjo, taip kaip pasken
dus stebuklingame miega, kur

se, ponia Dolland pradėjo verk
ti.

— Kai]) tai ji turi kentėti! 
Mislijo. Be abejones mridama 
tai]», mato ta, katras isz meiles 
del jos smorti panesze. Yra tai 
matomi, nuliūdimo ženklas, ku
ri sau tyczia pataiso už prasi
žengimus.

Tai]) jirasta savo duszia su-1 
prato ponia Dolland, nežino-! 
dama, kad gyvenimas yra ko-j 
mediją, sutaisyta ir tragizmo.;

Per daug didelis inspudis to 
vakaro, nuvarė nuo seneles! 
blakstienų miega. Visai net nei! 
neatsigule. Bet mažas jos kam-l 
barelis buvo pilnas atmininiu 
ir nepaprastu misliu.

Nusprendė paraszyti laiszka

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

džiaugsmas ir kartybe nuola
tos .mainėsi. Jai rodosi, kad tik 
dabar ji suprato gyveninio be
gi!

sfe

— Alano sūnūs pažinojo Do
ra Nani, mislijo sau ir skaus
mas, susijungęs su saldžiu su- 
simylejimo jausmu pripildė jos 
duszia.

Sekancziuose aktuose, žiū
rint in perstatymo begi, ponia 
Dolland jautėsi vis labiau ap

pas Dora Nani! Kas vienok jai 
pasakyti, o kas užtylėti? Nuo
latos rasze ir paraszins draskė. 
Jos mislys buvo nevienodos ir; 
siubuojanezios. Dora Nani to
kia graži, sunūs, dailos kultas, 
moral iszknmas priderystes. 
Ponia Dolland tame susimai-' 
szyme nelengva eme netekti 
teisybes a t jaut i mo.

Ausztant pasijut i nuvargu
si. Greitai ant vizitinio bilieto! 
apaezioj savo pravardes para- 
sze tuos žodžius: “Motina, ku
ri tau dovanoja,” indejo in ko- 
perta, parasze adresu ir išzejus 
ant nlyczios, inrnete laiszka in i 
skrynele. O po tam nuėjo in 
bažnyczia ir, atsiklaupus ant; 
altoriaus laipsniu, meldėsi 
karsztai už save, už sunu ir už 
Dora Nani!

----- GALAS-----

— Jeigu žmogus sveikas 
smegenis turėtu, tai in pinigus
ne insimyletu.

Uncle Sam Says

Volunteers are mighty important to 
the U. S. Savings Bonds Program.

During the fall when farmers are 
bringing in their harvests, an outstand
ing group of U. S. Savings Bonds volun
teers will be traveling the country tell
ing people about Bonds.

These volunteers are the cartoonists 
who draw your favorite comic strips and 
they will put on a show in connection 
with a Treasury Department sponsored 
art exhibit, “20,000 Yv-ars of Comics,** 
in several American cities. They are 
freely giving of their time and effort to 
continue telling their readers that U. 8. 
Savings Bonds are the safest and best 
investment in the world.

U.S. Treasury Deyartrueat



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines
—■ Edvardas Aleksynas isz 

miesto turėjo operacija Locust 
Mt. ligonbute Shenandoryje.

— Gerai žinomas visiems 
mieste, Donald L. Noakes, 49 
metu amžiaus nuo 106 W. Ma- 
hanoy Avė., staiga susirgo Pet- 
nyczioj apie a 's z t u n t a va- į 
landa ryte, ir numirė 4:15 va
landa po pietų. Ginies Mahano- 
juje ir per daugelis metu dirbo 
Pottsvilles Korte. Paliko savo 
paezia, motinėlė ir tris brolius. 
Laidotuves invyks Utarninke 
1:30 valanda popietu,

— Alfredas Bliezgys, nuo 
114 W. Mahanoy Uly., likos pa
vojingai sužeistas in nugar
kauli ir kakta, laike darbo Pe- 
ca kasyklose. Gydosi Pottsville 
ligonbuteje.

— Ponia Ona Makaloniene, 
nuo 800 E. Railroad Uly., ap- 
laike žinia, kad josios svaine, 
ponia Fr. Kupstiene, nuo 35 
Woodbury uly., Wilkes-Barre, 
pasimirė Seredos vakara na
mie.

— Seredoj pripuola Szv. 
Leo IX. Ir ta diena 1315 m., Ge
diminas užėmė Lietuvos Kuni- 
g.iikszczio sostą. Tapigi ta die
na yra Patriotu Diena, szven- 
cziama Mass., valstijoje.

— Ketverge Szv. Agniesz- 
kos. Ir ta diena 1948 m., Ame
rikos Augszcziausias Teismas 
i įbaudę mainieriu bosą, John 
L. Lewisa ir unija. Lewisas už
mokėjo $20,000, o mainieriu 
unija $1,400,000, už tai kad Le
wisas nepaklausė Teismo ir ne- 
atszauke straiku.

— Laikas vela bus permai
nytas Nedelioj, Balandžio Apr. 
30 d. Laikrodžiai bus pastumti 
greieziau viena valanda. Tasai 
laikas vadinamas kaipo “Day
light Saving Time” ir tesis iki 
Rugsėjo (Sept.) 24-tą dienai.

—• Jonas Služelis nuo 605 
W. Mahanoy Avė., randasi Gei- 
singer ligonbute Danvilleje.

— Meszkeriavimo sezonas 
prasidėjo Subatoje. Daugelis 
žuvininku turėjo gilinki, 'bet 
daug turėjo ir bloga gilinki pir
ma diena meszkeriavimo.

kusiene, P. Bakietiene ir pane
le Mare Sinkievicziute isz mies
to: du pus-broliai: Alberta, Žu
ką, Philadelphia, ir Joną, mies
te. Laidotuves in vyko Panede- 
lyje su Szv. Misziomis Szv. 1 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda: 
ryte ir palaidotas in parapijos 
kapines. Graborius Menkievi- 
czius laidojo.

— Sirgdamas trumpa lai
ka, gerai žinomas senas gyven
tojas, Andriejus P. Barkaus
kas nuo 251 Schuylkill avė., 
Shenandoah Heights, numirė

Pralaimėjo; Iszlaimejo PREZ. TRUMANAS 
ISZBARA SENAT. 

MCCARTHY

• • I Petnyczios ryta namie. Jisai gi
nies Lietuvoje, atvvko in ežio-’ * . ■ * . — - 1 nais Sausio 3-czia. diena 1872' 
metuose. Kitados dirbo Locust 
Coal kasyklose. Prigulėjo prie j 
Susi vien. R. K. Jo pati Mare 
mirė 1923 metuose. Paliko sunu 
Edvardą namie. Laidos Utar- 
.ninke, su apiegomis Szv. Jur-I 
gio bažnyczioje 9 vai., ryte'ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Grab. Menkieviczius laidos.

1
Intaria Senatorių Taft

— Anthony Franks, nuo 
236 Ohio Ave., Heights, pasi
mirė Sukatos ryta, nuo szirdies 
atako, namie. Gimęs Shenado- 
ryje. Buvo angliakasis ir dirbo 
Maple Hill kasyklose. Paliko 
savo motinėlė Jieva Franks; 
dvi seserys: Mare namie ir 
And. Pomekiene, Wilkes-Barre 
taipgi broli Petra, Shenadory- 
je. Laidotuves invyks Utąrnin- 
ke, su Szv. Misziomis, Szv. Jur
gio bažnyczioje, ir palaidos in 
parapijos kapines. Graborius 
H. A. Valukieviczius laidos.

Saint Clair, Pa. — Petny- 
czioj, apie 8:30 valanda ryte, 
ugnis kilo Arnott’s Addition, 
mieste. Bledies padaryta ant 
$50,000. Trys namai likos vi- 
siszkai sunaikinti. Apie sže- 
isziolika žmonių neteko pasto
ges. Ugnis prasidėjo pas, A. 
Slackus, 316 Arnott Uly.

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves seno gyventojo, a. a. Juozo 
Najuno, nuo 12 S. Grant Uly1., 
invyko Su'batos ryta devinta 
valanda isz Graboriaus Dom. 
Snydero koplyczios, 215 E. 
Centre Uly., su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje ir palaido
tas in parapijos kapines. Velio
nis numirė pereita Utarninka, 
po piet, savo namuost. Gimė 
Lietuvoje. Buvo angliakasis. 
Prigulėjo taipgi prie Szv. Var
do draugijos. Jo pati mirė 1949 
m. Paliko trys dukterys: Mare, 
ir Ant. Povilaitiene, mieste; 
Estelle, slauge, Brooklyn, N.Y., 
sunu Edvardą mieste; du anū
kus; dvi seserys: Ona. Kupcziu- 
niene, Heights ir Pranciszka 
Kasakievicziene, Rochester, N. 

, Y., ir broli Mykolą, New York.
— Juozas Sinkieviczius, 122' 

E. Penn Uly., staiga susirgo 
namuose, Seredoj popietu ir 
numirė ta pati diena Locust 
Alt. ligonbute. Daktarai sako 
kad velionis numirė nuo szir
dies liga. Velionis gimė Shena- 
doryje. Dirbo Locust Coal ka
syklose. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos ir Eagles 
draugijos. Paliko savo paezia 
Mare (Racis); sunu Bernarda 
isz Reading; patėvi, Prana Žu
ką mieste; trys seserys: Al. Ko-

Carmine Vingo, kumszti- 
ninkas, buvo labai pavojin
gai sužeistas in Madison Sp- 
uare Garden per kumszty- 
nes. Jis su Kitty Rea keti
no apsiženyti kaip tik po 
kumsztyniu. Bet paskui jie
du turėjo atidėti tu jųdviejų 
vestuvių diena kol jis pa
sveiko. Czia, jiedu jau links
mi iszeina isz Kataliku Baž- 
nyčzios in Bronx, New York. 
Jis kumsztynes pralaimėjo, 
bet jis giriasi kad jis daug 
daugiau laimėjo, gaudamas 
szia nuotaka.

Girardville, Pa. — Ponstva. 
Jonai Bernotai isz miesto ana 
diena apreiszke savo dukreles 
įsužieduotines, panele Jeanie su 
George Borzok iisz Frackville.

— Ponia Ona Bernotiene 
isz miesto turėjo operacija 
Ashland ligonbute.o

Philadelphia, Pa. — Nedelioj 
Balandžio (Apr.) 23-czia diena 
6-ta valanda, vakare, Szv. An
driejaus parapijos svetainėje, 
invyks Jubiliejinis Bankietas 
pagerbimu Kun. Juozapo Cze- 
pukaiezio, Jo 25-kiu metu sėk
mingo klebonavimo Szv. An- 

j driejaus parapijoje. Bilietus, 
(tikietus) tam invykiui mel
džiame in s i gyti iszanksto pas 
Kunigą vikaru arba pas Komi
sijos narius. Bankieto dienoje 
bilietai, nebus pardavinėjami.

i Per bankieta, tarp kitoko, ma
inoma bus praneszta oficialisz- 
; kiai irgi Jubiliejine smagi ži
nia, tai in meta laiko sumažini
mas parapijos skolos $25,000. 
Tas atsiekta per nenuilstoma. 
pasidarbavima musu kunigu ir 
szirdinga duosnuma parapijie- 
cziu. Acziu Dievui Szvento 

anuka. Laidojo Panedolyje isz| Andriejatls |)al,,r,iia g0,.ai gy-

Zion Grove, Pa. — Sena gy
ventoja, Marijona Želioniene, 
pasimirė Petnyczios ryta, na
mie, po trumpai ligai. Velione! 
atvyko isz Lietuvos in Connec-Į 
tieut vals., o apie trisdeszimts I 
metu atgal persikrausto in’ 
Zion Grove. Prigulėjo prie Lie- 
tuviszkos parapijos Shenado- 
ryje. Paliko savo vyra Joną; 
duktere Sara, pati Wilson Hin- 
derliter, Zion Grove ir viena

Gra'boriaus L. Chaikowsky 
koplyczios, 318 E. Centre Uly., 
Shenandoah, su apiegomis Szv. 
Jurgio 'bažnyczioje deszimta 
valanda ryte ir palaidota in 
Szv. Marijos kapinėse Shena- 
doryje.

Minersville, Pa. — Vincas 
Bernauskas, nuo Pine Hill uly., 
kuris nesveikoje per koki tai 
laika, likos priimtas in Geisin- 
ger ligonbute Danville, del ope
racijos. Bernauskas kitados 
dirbo Columbia bravore Shena- 
doryje ir ta syk įgyveno Wm. 
Penn.

vuoja. —
Komisija.

i WASHINGTON, D. C. — 
i Prezidentas Trumanas antru 
i sykiu užsipuolė ant Senato-j 
' riaus McCarthy ir Senatoriaus' 
Taft, sakydamas kad nei vie
nas, nei kitas nežino ka jie sako 
ir kad jie tik nori pasigarsinti 
del ateinancziu rinkimu.

Jis vėl atkartuojo kad Krem-I 
lino ir Stalino geriausias drau
gas ir pagelbintojas Amerikoje 
yra Senatorius McCarthy su 
savo intarimais.

Kai kurie laikrasztininkai 
paklausė Prezidento Trumano: 
Ar jis nesibijo kad Senatorius 
McCarthy ji nepatrauktu in 
teismą? Prez. Trumanas nusi
juokė ir jiems pasakė, kad tas 
negalima.

Prez. Trumanas teipgi pa- 
sziepiamai atsiliepe apie Sena
torių Taft. Prez. Trumanas 
Senatoriaus Taft nemyli ir jam 
nepasitiki, nes eina gandai kad 

- jis gali būti Republikonu kan
didatas in Prezidento vieta per 
ateinanczius rinkimus.

Senatorius McCarthy yra 
daug augsztu žmonių intares, 
sakydamas kad jie yra Komu
nistai ar Komunistams palan
kus. Jis dabar pasiszauke ir 
kita svietka, kuris Komunistus 
labai gerai žino ir pažinsta, 
Louis Budenz, kuris buvo Ko
munistu laikraszczio redakto
rius. Jeigu Prezidentas Tru
manas tikrai žino kad Senato
rius McCarthy niekus plepa, 
kad jis visai nekaltus žmones 
szmeižia, tai Prezidento parei
ga visiems pasakyti ir priparo- 
dyti kur tas Senatorius klysta. 
Bet Prezidentas tik purszkia, 
pyksta ir pravardžiuoja. Žmo
gui tokioje augsztoje ir atsako- 
mingoje vietoje tai visai netin- 

Demokratu Partijos va- 
noretu kad

B a n k i e t o R en gira o

Isz Lenkijos. — Lenku Ko
munistiszka valdžia iszvare 
Anglijos korespondentą, ra
szytoju, Vincent Buist. Val-| 
džiai nepatiko szito korespon
dento straipsnis apie vienos | 
Angles teismą. Lenku teisme. | 
Ponia Halina Firth buvo pa
traukta in Lenku Komunistu 
teismą. Szitas ras'zytojas apie’ 
ta teismą buvo paraszes ir taip1 
užsitraukė tos valdžios neapy-j 
kauta ant saves.
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AMERIKOS
EROPLANAS DINGO

Susikirtimas Virsz Lat 
vijos Su Sovietais

COPENHAGEN. — Ameri
kos Laivynas ir Armija per 
kelias dienas jieszkojo vieno 
Laivyno dingusio eroplano, ku-i 
ris dingo virsz Baltikos juru. ’ 

■ Kelios dienos priesz tai So
vietai pranesze kad Sovietu 
kariszki eroplanai susikirto su 
vieno Amerikos kariszku ero- 
planu virsz Latvijos.

Eina gandai, kad tas eropla- 
nas yra tas pats, kurio dabar 
visi jieszko.

Eroplanai ir laivai dabar po 
visas Baltikos juras jieszko to 
dingusio eroplano ant kurio de-. 
szimts Amerikos Laivyno laku
nu. Rusu-Sovietu valdžia pa
siuntė savo protesto laiszka 
Amerikos valdžiai kad Ameri-

kos in penkais minutas. Už tai 
Karininkai dabar reikalauja 
kad Armija pasiunstu daug 
daugiau kareiviu in Alaska; 
dabar tenai randasi apie sep
tyni tukstancziai Amerikiecziu 
kareiviu. Karininkai sako kad' 
tris ar keturis sykius tiek tu 
kareiviu dabar ten labai reikia.

Generolas Eisensoweris teip- 
gi pasakė kad labai daug musu 
Armijos ir Laivyno ginklu jau 
seniai yra isz mados iszeje ir 
yra visai prasti prilyginus prie 
nauju kariszku iszradimu.

NAIKINA EUROPOS, 
LIETUVOS 

KULTŪRA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad jie nesutersztu jaunu ir 
nauju Komunistu. Daugiau ne
gu czvertis visu Lietuviu Lie- 
tuuvoje jau dabar po žeme, ar 
mirszta Sibire. Tas pats ir su 

i Latviais ir Estais.

NEBUS KONKORDA
TO SU LENKIJA i

Bažnyčia Negali Susi 
tarti Su Komunistais

Lenkais

VAIKAS NUŽUDĖ
TRIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ka. 
dai dabar labai
Trumanas tylėtu ir kad kaip 
nors butu galima ir Senatoriui 
McCarthy burna uždaryti. Vi
si szitie kivircziai nieko gero 
nedaro visai partijai.

LIETUVIU
RASZYTOJU

SUVAŽIAVIMAS
BOSTON, MASS. — Balan

džio (April) ketvirta diena bu
vo susirinkę Suvienytu Ameri
kos Valstijų Lietuviu Raszyto
ju ir Tremtiniu Lietuviu Ra
szytoju Draugijų valdybų na
riai. Jie posėdyje pasitarė in- 
vairiais savo draugystes klau
simais, kuriuos geriau ir pil
niau apsvarstys Gegužes-May 
szeszta ir septinta diena Bosto
ne.

Jie kvieczia visus Amerikos 
Lietuvius raszytojus in szita 
savo suvažiavima.

Numatoma kad visa tvarka 
bus pertvarkyta ir visa ta ra
szytoju draugyste bus perorga
nizuota kai bus nauji rinkimai.

Mums szita draugyste dar 
vis neaiszki: Kas padaro žmo
gų raszytoju? Ar jis turi turėti 
jau kelias knygas iszspauzdi- 
nes, ar jis turi prie kurio laik- 
raszczio priklausyti, ar gana 
kad jis moka savo varda para- 
szyti?

— Pinigus ne rinksi nuo 
žemes, tiktai per darba juos su
rinksi.

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Bažnyczios vyriausybe dabar 

kos'lakunai'TeMa vTrL Latvi-I vie5zai Paskelbia kad jau 
jos sznipinedami. Amerikos 
valdžia in ta laiszka dar neat
sake. Keli Amerikos Senato
riai tuoj aus pareikalavo kad 
Amerikos Karo Sztabas pasius
tu apginkluotus kariszkus ero- 
planus in visa Pa-Baltijos 
kraszta jieszkoti to dingusio
ir kad visiems lakūnams butu Lenkijos Kardinolai ir Vysku- 
insakyta szauti in visus Sovie-; pai pareikalavo‘kad Lenkijos 
tu eroplanus kurie jiems kelia valdžia vieszai 
pastotu padangėse. Bet Karo 
Sztabas sako kad nieko pana- 
szaus nebus.

Eroplanas kuris dingo, ne
buvo ginkluotas. Tai Sovietu 
priekaisztai kad Amerikos ero- riausybe yra parasziusi jau sa- 
planas szove in Sovietus neturi 
jokio pagrindo.

Isz szito nelemto atsitikimo 
nieko tokio baisaus nebus ir 
karas neprasidės, bet santykiai 
tarp Rusijos ir Amerikos bus 
dar labiau intempti.

visai nėra vilties sudaryti, su
tarti, taip vadinama Konkor
datą su Kcmunistiszka Lenki
jos valdžia, kur randasi apie 
dvideszimts vienas milijonas 
Kataliku.

viu. Daktarai greitai padare 
operacija, bet nesitiki kad. jis 
iszliks gyvas.

Ugniagesiai pirmiausia pri
buvo. Jie rado jauna mergaite 
negyva ant lovos. Jos galva 
buvo praskelta. Jos lova buvo 
žudegta. Jie paskui rado tęva 
ir motina su taip pat praskelto
mis galvomis. Virtuvėje jie ra
do maža szunyti kuris ir buvo 
užmusztas.

Policijantai klausinėjo Susie
du apie ta sziurksztu atsitiki
ma, bet niekas negali iszaisz-

Bažnyczios laikrasztis L ’Os- kinti, kodėl tas sūnūs taip pa- 
servatore Romano raszo', kad dare?

Žmogus godus ant pini- 
prisipažintu gU; turi gyvenimą vargu.

kad ji kariauja priesz Katali- , ,
ku Bažnyczia. ~ Plktyte yra labai me’h

Jezavitu laikrasztis Civilta bet Pab“2°Je nukensti negali. 
Cattolica pranesza kad Lenki- — Saugok savo gero, o ant 
jos Kataliku Bažnyczios vy- kito ne nepasitikėk.

APGINKLUOTI
ALASKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

taip kad butu galima visus fab
rikus užimti per viena diena 
jeigu karas iszkiltu.

Jis teipgi Kongresą ir visa 
Amerikos valdžia perspėja kad 
dabar negalima būti jokios kal
bos apie sumažinimą Karo 
Sztabo pinigu iszlaidoms. Jis 
sako kad Lakunu Sztabas yra 
dabar reikalingas daugiau ne
gu pusantro bilijono doleriu 
del sziu metu. Bet,

vo paskutini laiszka Lenku 
Komunistu valdžiai.

Per penkis metus Kataliku 
Bažnyczia stengiesi sudaryti 
nors kokia sutarti, bet nepasi- 
seke. Bažnyczios atstovai sako 
kad dabar* visas tas sutarties 
klausimas yra baigtas, ir jokiu 
derybe ateityje nebus. Ta Ko- 
munistiszka Lenku valdžia

— Kas ka pristoja, pats to
kiu pastoja.

La Paz, Bolivia. — Policijos 
virszininkas pranesza kad vie
nas Komunistas, Rusijos agen
tas yra suimtas ir keli kiti bus 
ne už ilgo suimti tame kraszte. 
Bolivija jokiu Laiku nekreczia 
su tokiais agentais, Komunis
tais, jiems yra tik viena vieta

persekioja savo Katalikus, isz-. tame kraszto, tai kalėjimu 
tremia ar nužudo Kunigus ir  
Vyskupus. 488

Lenku Komunistiszka vai-I 
džia dabar stengiasi sudaryti 
kokia sutarti su tais Kunigais _ 
atskalūnais, kurie nepriklauso 
ar atsitraukė nuo Bažnyczios.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
■

PREZIDENTO
DARBAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

skiriant rengiasi už keliu sanvaieziu 
Ercplanu Sztabui tiek pinigu, iszvažiuoti su Politiszkomis ’ 
negalima nei Armijai nei Lai- Prakalbomis. Jis turėtu atsi-| 
vynui sumažinti paskirtus pi
nigus.

Kitas karas prasidės, Eisen- 
howeris sako, kaip prasidėjo ir 
anas, be jokio paskelbimo. Ir 
Rusija gali užsipulti ant Alas- partijos vadovyste.

minti, kad jo pirmutinis darbas 
kad jo svarbiausia pareiga, 
kaipo musu kraszto Preziden
tas yra ne politika, “ 
kraszto,” ne kurios

bet viso
vienos

i ? Su 283 Paveikslais
i S 160 Puslapiu
| > 8 col. ilgio, 5% col. ploczio 

> Iszaiszkma sapna ir kas 
£ ateiteje stosis. Su priedu 

planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::
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