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Isz Amerikos
------- _

JURGIS
VASZINGTONAS

SEORQit wAsnrrscFTaw

Pirmutinis Suvien. Valstijų 
Amerikos Prezidentas.

Gimė, Feb. 22, 1732
Mire, Dec. 14, 1799

WASHINGTON, D. 0. — 
Baigdamas Pirmojo Amerikos 
Prezidento kadencija, atsisvei
kindamas, Vaszingtonas pa- 
reiszke: “Bukite vieningi, bu
kite Amerikiecziais!” Tokia 
buvo jo kalbos pagrindine teze. 
Tariant jam sziuos žodžius, 
jaunos respublikos gyventojai 
buvo susivieniję po viena fede- 
raline vyriausybe, buvo pirmo
je eile j e Suvienytu Valstijų 
Amerikiecziai ir tik antroje ei
lėj e savo atskiru valstybėlių 
gyventojai. Vaszingtonas nuo 
pat pradžių pramatė kaip da
lykai klostysis.

Dar tebevykstant revoliuci
niam karui Vaszingtonas ragi
no paskiras valstybes susibur
ti in “viena nedaloma valstybe 
kuriai vadovautu federaline 
galva.“ Kai paskutiniai Britu 
kareiviai apleido Amerika to
kios unijos dar nebuvo. Tryli
ka paskiru valstybėlių buvo 
apsijungė palaida “draugisz- 
kuma lyga“ kuri panaszejo in 
konfederacija arba sanryža. 
Szitokios lygos centras buvo 
Kongresas, kuris vienok netu
rėjo vykdomosios galios, rink
ti mokescziu, teisti instatymu 
laužytojus.

Szitam miszinyse tauta tepa
sitikėjo tik savo karžygiu 
Vaszingtonu. Visos atskiros 
valstybes ji gerbavo. Jo namai 
Mount Vernon, tapo pasitari
mu centru in kur suvažiuodavo 
pasitarti valstybininkai. Isz 
sziu pasitarimu atsirado reika
las kviesti seimą kuri turėjo 
nuspręsti valstybes likimą, su- 
raszyti pirmąją konstitucija. 
Vaszingtonas buvo vienas isz 
pradetoju, o iszrinktas kon
vencijos pirmininku stengėsi 
susirinkimą privesti prie tiks
lo: federalines vyriausybes su
darymo. Konstitucija priėmus 
ir ratifikavus, buvo baimina
masi pirmųjų iszdavu, vienok 
nieks neabejojo kas bus isz
rinktas pirmuoju Amerikos 
prezidentu.

Isztisus asztuonius metus ■ 
Vaszingtonas Prezidentavo ir 
jis padare vis tai ko tauta isz 
jo lauke. Jis pirma istorijoje

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POPIEŽIUS PIJUS 
12-TASIS UŽTARIA

ISZDAVIKUS

Amerikos Prezidentas; 
I). Eisenhoweris Ne

mato Reikalo Juos
Užtarti

WASHINGTON, D. C. — 
Sz ventas Tėvas, Popiežius Pi
jus Dvyliktasis, net Gruodžio 
(Dec.) menesyje, 1952 m., buvo 
pareiszkes Amerikos Valdžiai, 
kad daug praszymu buvo jam 
inteikta užtarti Amerikos ‘isz- 
davikus’ Julius ir Ethel Ro- 
senlerg, kurie yra pasmerkti 
mirties bausme, “už iszdavima 
labai svarbiu žinių apie atomi
ne bcmba Sovietams!“-

Apastaliszka Delegacija sa
ko kad, nors Popiežius negalė
jo asmeniszkai ta klausima isz- 
tirti, vienok, del mielaszirdys- 
tes jis szitaip kreipiasi in

Popiežius Pijus Dvyliktasis

Amerikos Valdžia.
Amerikos Va’džios Sztabas 

sako, kad jie nieko nežino apie 
toki prassyma isz Szvento 
Tėvo!

In Kansas City, buvęs Prezi
dentas Harry Trumanas sako, 
kad jis nieke apie tai nežino, ir 
kad tokis praszymas isz Szven
to Tėvo “niekados nebuvo jam 
inteitkas! ’ ’

Pirmos žinios apie toki pra- 
szyma buvo paskelbtos in Vati
kano laikraszti “Osservatore 
Romano.“ Szitas laikrasztis, 
kuris yra po Bažnyczios prie-

Prezidentas
Dwight D. Eisenhower

žiūra, rasze kad Szventas Tė
vas buvo toki praszyma intei- 
kes. Jis tekiau rasze kad gai
la kad nėra artimu Dipliomati- 
niu rysziu tarp Vatikano ir 
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FABRIKAS
SUSPROGO

TAKSOS SULYG BELGAI LAUKIA 
LIEMENIO . PRANCŪZU

ISZ VOKIETIJOS
i ‘

Dvylika Darbininkuv
Žuvo
______  ' I

•RICHMOND, CALIF.—Ma
ža liepsnele ir biski durnu pasi
rodė isz Hercules Powder Fa
briko, kuris randasi in Pinole, 
netoli Richmond miesto.

Kai darbininkai skubinosi 
ta liepsnele užgesinti, visas fa
brikas su baisiu trenksmu su
sprogo. Dvylika darbininku 
ant vietos žuvo.

Tas susprogimas ir trenks
mas izmetinejo to fabriko 
plytas per septynis szimtus pe
čiu. Jis sutrenkė net San 
Franciso miestą, kuris yra dvi- 
čleszimts myliu nuo tos vietos.

Tuo laiku tik du darbininkai 
buvo tame fabrike, kur yra 
maiszcma dinamitas. Spėjama 
kad vienas isz ju paleido at
sargos ba'sa, kai pamate ta 
liepsnele. Tada kiti darbinin
kai atsiskubino in pagelba, ir 
žuvo.

Fabriko virszininkas, Euge
ne D. Hatfield sako, kad gal 
niekados nebus dažinota kaip 
ten nelaime atsitiko.

FBI policija pribuvo isztyri- 
neti ar ežia gal kas nebutu ty- 
czia ta fabriką susprogdinęs.

Fabriko virszininkas Clif-
(Tasa Ant 4 Puslapio)

1,450 ŽMONIŲ ŽUVO

Žemes Drebėjimas

Irano Kraszte

TEHERANAS, IRAN.—Per 
radija Irano valdžia pranesza, 
kad tūkstantis, keturi szimtai 
ir penkios deszimts žmonių žu
vo viename miestelyje, kur gy
veno pus-antro tukstanezio 
žmonių. - R,eišzkia tik penkios 
deszimts* žmonių iszsigelbejo.

Tas žemes drebėjimas tęsęsi 
tik per tris trumpas minutas, 
bet baisiai daug iszkados per 
ta trumpa laika padare.

Kiti miesteliai toje apylin
kėje teipgi baisiai nukentejo 
nuo to žemes sudrebejimo, bet; 
dar nega’ima dažinoti kiek 
žmonių isz viso žuvo?

La" iausiai nukepitejo tas Po- 
reud miestehs, prie Shah upes, 
kur t'k penkios deszimts žmo
nių isz’iko gyvi.

Tas žemes sudrėbėjimas bu- 
i vo atjaustas net du szimtu my
liu nuo tos vietos.

Ir labai sunku prieiti prie tu 
miesteliu, nes in ta kraszta nė
ra nei vieszkeliu, nei galežin- 
keliu. Arcziausias geležinke
lis yra penkios deszimts myliu 
nuo pirmo miestelio. Vienati
nis ke’ias, ar szunkelis yra to
kis siauras, status ir vingiotas 
kad galima tik su asilu ar mulu 

1 joti. Tie kalnai labai status ir 
augszti. Elburz kalnai yra 
apie 18,600 pėdu augsztumo. 
Czda randasi tigru, lietu ir kitu 
laukiniu kacziu.

Nori Takšnoti Storus Ir Nieko Nedarys Koi Ne- 
Augsztus Žmones dažinos Kaip Prancū

zai Pakeis SutartiHARTFORD, CONN. — Vi- 
sai nei nenusiszypsodamas vie
nas Connecticut valstijos Kon
greso narys ragina kad taryba 
investu tirkai Naujas Taksas. 
Jis szitaip pataria žmones tak
suoti:

Kas gimtadienio diena kiek
vienas pilietis, sulaukės dvide- 
szirnts pirmu metu turėtu už
simokėti du doleriu.

Valstijos Kcngresmonas 
Wood Cowan sako kad jis ne- 
baikauja kai jis pataria, kad 
visi turėtu, pasisverti ir pasi
mieluoti. Tie du doleriai kas 
gimtadieni atnesztu $1,200,000 
kas metai.

Tie žmones kurie yra szesziu 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

ATSISAKO
AUGSZTOS VIETOS

VALDŽIOJE

Sprague Nesutinka
Parduoti Savo 

Szierus 
f

WASHINGTON, D. C. — 
Robert C. Sprague, fabrikan
tas Massachusetts valstijoje, 
buvo Prez. Eisenhowerio pa
kviestas užimti Lakunu Sztabo 
Po-Sekretoriaus vieta valdžio
je.

Kai jam buvo praneszta 
kad jis turi, parduoti visus 
szierus in elektros fabriką, jis 
per kelias sanvaites nieko ne
atsake. Bet paskui, kai pamate 
kad isz tikrųjų Kongresas pri- 
verezia tokius žmones visu sa
vo szieru ir stocku nusikraty
ti, pirm negu jie buvo Kongre
so patvirtinti, jis nutarė atsi
sakyti tos taip vadinamos gar
bes.

Jis sako jis buvo isz tos sa
vo kompanijos pasitraukęs 
kaipo prezidentas ir direkto
rius, Sausio dvylikta diena. Jis 
pats buvo szita Sprague Elek
tros kompanija insteiges 1926 
metuose.

Bet jis Senato komisijai da
bar pranesze kad jis jokiu bu- 
du negali savo szierus parduo
ti, kad tie szierai nepapu tu in 
nepageidžiamu žmonių rankas, 
kurie paskui savotiszkai ta 
kompanija valdytu.

Jis toliau paaiszkino kad 
pernai jo kompanija su Laku
nu Sztabu dare bizni del $314,- 
6Q7, bet tai yra mažmožis, tai 
tereiszkia mažiau kaip viena 
nuoszimti jo kompanijos biz
nio, ir beveik nieko nereiszkia.

Senatas yra pareikalavęs 
kad visi kurie dabar užima ap
saugos augsztas vietas, negali 
turėti jokiu szieru in kariszkus 
fabrikus, ar in tekias kompani
jas kurios daro bizni su ka- 
riszkais fabrikais.

RAUDONOJI
ARMIJA

SILPNUMAI

Vertinant Raudonosios ar
mijos kadru laikymąsi Sovie- 

j tines vadovybes atžvilgiu, rei
kia skirti invairias kariu ir ka
rininku skyras. “Aktyvieji ka
riai ir karininkai, kurie daly
vavo pereitame kare, Krem
liaus atgvi'giu yra gerokai ne

gatyviai nusiteike.“ Jie isz- 
kente visas karo negeroves. 
Partija ir vyriausybe buvo 
jiems žadėjusios, kad jie už 
Tėvynės iszgelbejima susi
lauksią geresnio gyvenimo, at
eitis buvo vaizduojama sta- 
cziai rožėmis nuklota. Vienok 
kaip karoliai jie liko apvilti po 

karo. Vyriausybe karo invali
du, ligoniu likimu nesirūpino 
ir padare juos elgetas.

Tie aktyvieji karininkai, ku
riems kara jau neteko daly
vauti, Sovietu vadovybes at
žvilgiu yra gera dalimi neutra
liai nusiteike. Propagandos 
veikiami, jie gal ir tiki, kad, 
‘ ‘ sunaikinus imperialistinius 
prieszus“, gyvenimas kiek pa
gerės. Tikroje karo ir Krem
liaus klastingumo jie dar nepa
žysta. Sztai karininku skyruo- 
se Raudonojoj armijoj, imant 
ju skaieziu, yra pati gausin
giausia. Bet ju gyvenimo pa
tirtis plecziasi, ir kaip tik in 
sziuos kuopu ir batadonu va
dus turėtu būti nukreipta psi
chologine Vakaru užpuoiinga.

“Trecziaja skyra sudaro Su- 
vorovo karo mokyklos auklėti
niai.“ Jie iszaukleti visiszkai 
uždaroje atmosferoje ir Sovie
tine propaganda laiko grynu 
pinigu. Vienok, iszeje isz karo 
mokyklos ir susidūrė su tikro

ve, jie netenka savo tobulybu, 
ir j u neigiama prieszinga vei
kimą yra juo ryszkesne. Tasai 
nepasitenkinimas tai lieka nu

kreiptas tiek priesz Sovietine 
bendruomene, tiek priesz ar
mija, tiek priesz partija ir vy- 
liausybe. Nors toji skynimą 
skaieziumi nėra didele, vis dėl
to auga su kiekvienais metais.

Savaime aiszku, kiekvienoje

BRUSSELS, BELGIJA. — 
Belgijos vadai yra pasakė 
Amerikos Sekretoriui John 
Foster Dulles kad jie dabar 
lauks ir nieko toliau nedarys 
kol jie dažinos kaip Prancūzi
ja nori Europos Armijų Sutar
ti permainyti.

Belgijos Premieras Jean 
Van Houtte ir Užsienio Minis- 
teris Paul Van Zeeland szitaip 
pasakė Amerikos Sekretoriui 
per trumpa mitinga su Ameri
kos Sekretoriumi ir Bendros 
Apsaugos Direktoriumi, Ha
rold F. Stassen, Belgijoje.

Belgijos vadai yra szitaip 
nusistatė už tai kad Prancūzi
jos vadai yra pareiszke kad jie 
pasitars apie kai kurias per
mainas toje sutartyje. Prancū
zai ketina pasitarti su Vakaru 
Vokietijos, Italijos Nederlan- 
dijos ir Luxemburgo atstovais.

Eina gandai kad Prancūzai 
pareikalaus kad jiems butu pa
vėlinta pasilaikyti tautine ar
mija, apart prisidėjimo prie 
visos Europos bendros armijos. 
Belgija sako kad jeigu Prancū
zija taip gales .savaja armija 
pasilaikyti, tai ir Belgai taip 
pat to reikalaus.

Belgijos Užsienio Ministeris 
Van Zeeland teipgi sako kad 
jo krasztas reikalauja kad visi 
kiti krasztai tiek pat prisidėtu 
prie szitos bendros Europines 
armijos, kiek Belgija jau da
bar yra prisidėjus.

Sulyg instatymu, Belgijos 
kareiviai turi vaiske iszbuti 
dvidesz'mts keturis menesius, 
bet dabar armija paleidžia ka
reivius po dvideszimts vieno 
menesio, už tai kad kiti krasz
tai panasziai daro.

Kai Prezidentas Dwight D. 
Eisenhoweris buvo tu Europos 
armijų komandorius, jis vi
siems krasztams buvo pataręs 
laikyti kareivius mažiausia du 
metu vaiske.

Belgijos žmones nelabai su
tinka kad j u krasztas stoja in 
ta bendra Europos armija. Ir 
Belgijos atstovai taip ir pasa
kė Amerikos Sekretoriui Dul
les.

Van Zeeland mažai ka ar be
veik nieko neprižadejo Ameri
kos Sekretoriui kaslink tos Eu
ropos armijų sutarties, net kad 
ir Prancūzai sutiktu.

Matyti kad Amerikos Sekre
torius mažai ka nuveikė ežia, 
Belgijoje, nors jis aiszkiai da
vė visiems žinoti kad Amerika 
dabar reikalauja kad visi tie 
krasztai . parodytu pažangos 
jeigu tikisi ir toliau gauti pa
ramos isz Amerikos..

SKAITYKIT 
r^“SAULE”^

PLATINK!!'!

1 atskirti nuo kitu. Jie yra už sa
ves sugriovė jau visus tiltus, ir 
jiems jau nėra kelio atgal. Ju 
likimas visiszkai susietas su 
Sovietinio režimo likimu. Tai 

į skyrūmai priklauso ir kariniu 
te.ismasuolu teisėjai, tu teisma- 
suolu tardytojai ir prokurorai.

Likusiu karininku grupe su
daro administraciniai ir sani
tarijos karininkai, inžinieriai, 
technikai ir kiti. Jie, apskritai 
omus, Sovietiniam režimui isz- 

, tikimus, nes turi daugiausia 
privilegijų, o isz ju reikalau
jama mažiausia auku.

Gi Raudonosios armijos ma- 
i s e sudaro eiliniai ir puskari- 
i ninkai, kuriu insitikinimuose 
ir nuotaikose atsispindi vidu

tinio Sovietu Sanjungos pilie- 
; ežio insitikinimai ir nuotaikos. 
“Didele dalis tu vidutiniu pi- 
liecziu yra Sovietiniu režimu 
nepatenkinti, tokia pat didele 
dalis kariu ir puskarininkiu 

i yra neigiamai nusiteike priesz 
Sovietu vadus.“ Armijos nuo
taikos persiduoda in gyvento-- 

i jus ir atvirkszcziai. Atosto- 
j goms parvyke kariai teviszke- 
je savo pasakojimais užpila 
vis daugiau alyvos in gyvento
ju nepasitenkinimo ugni. Dau
gelis kariu in savo politini ap
mokymą žiuri kaip in tuszczius 
plepalus. Tik griežti insaky- 
mai verezia juos dalyvauti to
se politinėse pamokose.

Santykiuose tarp kariu ir 
karininku Sovietu armijoje 
veikia lakai griežta iszorine 
drausme, bet vidine labai silp
na. Jos dirbtiniu kėlimu rūpi
nasi politiniai ir partiniai ar- 

' mijos pareigūnai. Czia neapsi
einama be bausmių ir baimes 
sukėlimo. Del tos priežasties 
neigiamas kariu nusiteikimas 
Sovietiniam režimui persiduo
da ir in ju santykius su kari
ninkais. Santykiavimas tarp 
paežiu karininku labai nevie
nodas. Ligi majoro laipsnio 
karininkai labiau tarp saves 
sutinka, juos suartina bendra 
atsakomybes ir darbo naszte. 
Auksztesniu laipsniu karinin

kai, pradedant pulkininkais, 
gerokai atsiriboja nuo anos 
karininku skyrios, turi ir 
kita gyvenimo lygi.

skyruoje yra daugiau ar ma
žiau ir tikru Stalininiu fanati

ku. Ypatinga grupe sudaro po
litiniai karininkai, partijos ir 
komjaunimo pareigūnai. Tie 
politiniai pareigūnai gyvena 
labai dide’ej “prieszo“ propa
gandos baimėje. Ju ginezio da
lykai yra labai silpni ir neran
da platesnio atgarsio kariu 
masese. Szioji skyruoje Vaka
ru propagandai, žinoma, ma
žiau prieinama. Jau vien bai 
me, kad jiems po pasekmus 
per versmo liaudis atkerszytu, 
skatina juos būti fanatikus.

‘Slaptosios ‘S.M.E.R.SZ’ ta-.i 
rybos nariai“ savo darbe susi
duria tik su politiniais kari
ninkais. Nuo visu kitu kari
ninku ir kariu jie laikosi visai;

“Plyszys tarp eiliniu kariu 
ir ypacz politiniu karininku 
yra labai ryszkus ir iszsivysto 
in neapykanta Sovietiniam re
žimui.“ Taigi, Sovietine armi
ja nėra vienalyte, kaip kad 
stengiasi atvaizduoti Sovieti
ne propaganda. Raudonoji 
armija yra, prieszingai, tikras 
invairiu sudėtiniu miszinys, 
kuris nesugriūna tik del griež
tos Stalinines diktaturros, lai- 
kanezios visa kraszta geležinė
se. Jei prasidėtu karas su Va
karais, Diktaturo organizaci
ja galėtu sugriūti, geležines re
ples atsileisti ir armija, tasai 
invairiu sudėtinu miszinys, ga
lėtu subyrėti, bet su sanlyga, 
jai Vakaru va'stybes Sovietu 
Sanjungos pavergtu tautu at-
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Kas Girdėt
Paprastas ‘žmogelis, kuris 

uždirba apie tris ar penkis 
tukstanczius doleriu ant metu, 
gal nesupras kodėl dabar be
veik visi kurie pažinsta Vasz- 
ingtona reikalauja kad musu 
Kongresmenai ir Senatoriai 
gautu daugiau algos, kad 
jiems butu paskirta ne penkio
lika tukstaneziu ant metu, bet 
mažiausia dvideszimts penki 
tukstaneziai, ar daugiau!

Kokie 'žmones eina in musu 
Kongresą mums labai daug 
reiszkia. Ar mes turėsimo ant- 
raeilini ar pirmos ruszies Kon
gresą pareina nuo to, kiek mes 
tiems savo atstovams Kongres
menams mokėsime.

Valdžia galėtu susitaupinti 
bilijonus doleriu, jeigu ji turė
tu gabius ir tinkamus žmones 
Kongrese.

Bet, kadangi vien tik pats 
Kongresas gali savo nariams 
pakelti algas, tai ežia visi 
Kongresmenai atsiduria keb- 
loje padėtyje. Visi jie žino, kad 
keli szimtai ar keli tukstan
eziai ju vietas maloniai užimtu 
jeigu tik galėtu, ir už dar ma
žesni atlyginimą.

Bet ežia skaieziai nieko ne- 
reiszkia. Mums rupi gauti ge
riausius, gabiausius ir tinka
miausius žmones, kurie mus 
a t st o v a u t u vai d ži oje.

Paprastas Pilietis gal ranka 
pamos: “Jeigu jie nenori už 
tiek dirbti, tai labai lengva 
gauti kitus“.

————— , , ■' ■ '■
Taip, labai lengva gauti ki

tus Politikierius, kurie malo
niai apsiimtu ta darba, bet ar 
jie butu tinkami, ar jie gerai ir 
sanžiningai atstovautu mus ir 
musu reikalus?

Penkiolika tukstaneziu ant 
metu skamba kaip labai gera 
alga. Bet mes gerai žinome kad 
ta alga visai prasta tiems ku
rie net deszimts sykiu daugiau 
uždirba kaipo fabrikantu ar 
dideliu kompanijų vadai.

' • • ' ■

Tik paimkime tu Kongres- 
monu iszlaidas del rinkimu. 
Paprastai jie praleidžia daug 
daugiau negu, jie uždirbs per 
metus kaipo Kongresmenai. O 
jie dar nežino ar jie tuos rinki
mus laimes, ar ne.

_________________  • •_________________

Kai Kandidatas laime ja Rin
kimus, jis turi palaikyti namus 
savo mieste, ir kitus užvesti 
Vaszingtone.

Ir Vaszingtone jo iszlaidos 
ne kaip paprasto žmogelio. Pas 
ji atvažiuoja visokie politikie
riai, draugai, partijos nariai; 
ir jis priverstas juos pavai- 
szinti. Ir tai isz. jo kiszeniaus.

—————— t a ■

Kai jis tampa Kongresmenu, 
jis turi prisidėti prie visokiu 
vaju, rinkliavų, kolektu, ne tik 
Vaszingtone, bet savo namisz- 
kyje.

O tik paprastas pragyveni
mas Vaszingtone yra baisiai, 
brangus.

■ • • ’ "
Kongresmenas dabar turi 

pasitraukti isz savo biznio, 
darbo ar kito užsiėmimo, kai 

jis tampa Kongresmonu. Pir
miau Kongresas laikydavo po
sėdžius tik kokius tris mene
sius per metus, bet dabar tas 
darbas, ar tą pareiga užima vi- i 
sa pilna meta.

. v 
■■■■■ . ,--------- ---

Jam valdžia užmoka už vie-: 
na kelione namo per metus, bet Į 
nieko neduoda jo žmonai ar jo ’ 
szeimynai.

Kaipo Kongresmonas, nie
kas jam negali užtikrinti atei
ti. Jis negauna 'bedarbes ap- 
draudos, ‘ ‘ Unemployment In
surance“ ar “Social Security” . 
kaip paprastas darbo žmogelis I 
gauna.

Niekas jam negali užtikrinti 
kad jis vėl bus iszrinktas. Po 
dvieju metu jis gali eiti sau isz 
kur atėjo.

Kas du metai jis turi stoti 
in Rinkimus, vėl visiems lenk
tis, balsu praszyti ir savo pi
nigus pilti.

Paprastas žmogelis', kuris už 
toki Kongresmona 'balsuoja ar 
nebalsuoja ir pats užsidirba 
per metus apie penkis tnkstan- 
czius doleriu, tikrumoje dau
giau uždirba negu tas Kon
gresmonas, kuris gauna pen
kiolika tukstaneziu doleriu in 
metus. Jo iszlaidos daug ma- j 
žesnes, ir jis tik vienus namas ! 
užlaiko.

Pypkes Dūmai
0, Lietuva!

O, Lietuva, tu Tėvynė 
Mus, kantriu vaikeliu, 
Kol prie tavęs visi buvom, 
Nematėm vargeliu.
O, Lietuva, tu meiliausia
Isz visu szaleliu,
Tavyj daugel upiu teka, 
Daug žaliu girelių.

Drapanėlė nors marszkone 
Mes tenai devejom 
Ir darkelyj prakaituoti 
Kas diena turėjom.

Bet vis sveiki ir vis linksmi, 
Skausmuose nedejavom, 
Po darbelio namon gryžtant 
Mes linksmai danavom.
Gi dabar svetur, nuliude, 
Paskendę varguose, 
Daug vaikeliu tavo žuvo 
Tolimuose krasztuose.

Bet-gi mes, kurie iszlikom, 
Kurie dar nežuvom,
Atgalio mes gryžti troksztam, 
In brangia Lietuva. •

Mums kasdiena liūdnai 
skamba

Tos dainos paukszteliu, 
Kurie saldžiai taip cziulbejo 
Tarp tankiu szakeliu.
Atmenam, kada vakarėlyje 
Gryžom nuo darbelio,
Kad liūdnai cziulbej laksztute 
Prie sriaunaus upelio.

Sieniniai Kalendoriai 1953m.
15 col., ploczio x 23-3/1 col., ilgio 
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Mes vėl troksztame, Tėvynė, 
Tave pamatyti,
Ir laksztutes vėl kecziulbant 
Norime klausyti.
O laiminga bus dienele, 
Kada ten sugryszim 
Ir Tėvynė savo miela 
Velei mes iszvysim!

PIRMOJI SUVIENY
TU VALSTIJŲ PRE
ZIDENTO SPRĘSTA

KLAUSIMA
WASHINGTON, D. C. — 

Naujai iszrinkto Prezidento 
pirmoji reikalinga sprendinio 
klausima yra kas daryti su ta 
gausybe dovanu kuriomis 
Amerikiecziai užpila savo nau
jai. iszrinktaji Prezidentą. Szis 
Prezidento suprantamas tinka
mas paprastis žmonių “me
daus menesis“ gal but tesis 
menesius, sanvaites, o gal tik 
kelias dienas, bet per jas jis 
bus užverstas gausybe su ge
riausiais linkėjimais dovanu 
kurios jam savo turiniu gal ir 
nepatinka, nėra panaudojamos 
o vienok jis jas turi 'priimti.

Turbut daugiausia rupesezio 
sukėlusi tokiu ddvanu buvo 
Thomui Jeffersonui, kuris bu
vo iszrinktas 1800 metais kaip 
“Tautos Draugas” ir labai 
greitai suprato jog ir draugisz- 
kumas kartais sukelia “galvos 
skausmus“. Tarp Jęffcrsono 
draugu' buvo tūlas seniūnas, 
John Leland, kuris; suvienijo 
rinkiminius pamokslus Baptis
tu maldyklose'Cheshire, Mas
sachusetts. Insitikines kad dė
ka jo maldų Jeffersonas rinki
mus laimėjo, seniūnas Leland 
pasiūlė, jog kiekvienas isz mi
nios turis karve, vienos kurios 
dienos pieną, paskirtu Prezi
dentiniu sūrini, kuri jie inteik- 
sia Jeffersonui.

Tam tikslui isz vaisiu sul- 
cziu preso buvo padarytas sū
rini spausti prietaisas ir kuria 
tai diena, szventiszkai nusitei
kė, su savo pieno duokle susi
rinko beveik visas kaimas gie
dodamas himnus ir maldas.. 
Suris iszejo puikus. Jis svėrė 
1,600 svaru. Seniūnas Leland 
insiverte ji in roges ir iszdume 
Vaszingtonan pakelyje svei
kinamas miniu, girinaieziu sū
ri ir Jeffersona.

Seniūnas Leland karaliszkai 
buvo priimtas Vaszihgtone ir 
buvo pakviestas pasakyti pa
mokslą Kongresui, kuriam jis 
Jeffersona prilygino karaliui 
Salomonui. Priesiszkai Jeffer
sonui nusiteikusi spauda ne
praleido progos pasiszaipyti 
isz “Leland, sūrinio slibino“, 
bet vis tiek ir ji negalėjo pa
neigti, jog tai 'buvo pasaulyje 
didžiausias suris.

Nors ir nežinoma, kaip Jef
ferson ui tas suris patiko, bet 
užrasziai sako, kad jis buvo 
gražiai užlaikytas ir po penkių 
metu buvo skaniai Prezidenti
nio priėmimo metu suvalgytas.

1829 metais iszrinktasis An
drew Jackson taip pat buvo 
gavės sūri u, bet ne vienas isz 
ju nebuvo toks didelis kaip Le- 

landinis. Jackson buvo gavės 
taip pat vyno baczka ‘hickory’ 
medžio skyrnias ir rieszuto 
pypke, turbut sutiksiu primin
ti Prezidentui jo pravarde “se
nas hickory”. Taip pat Jack- 
son buvo apdovanotas fajetono 
tipo vežimu, 'pianinu ir daugy
be paisiuh mu vestis isz poniu 
kurios sakosi norinezios pa- 
lengvnti jo skausmą del nese
niai mirusios jo žmonos. ,

Daugiausiai dovanu gavės 
Prezidentas be abejojimo bu
vo. Franklin D. Rooseveltas. 
Tiesa, jis negavo milžiniszku 
suriu, bet užtai . jis gaudavo 
daugybe laivu buteliuose, kili
mu su savo.portretu, ‘cowboy’ 
skrybėlės su daugybe paraszu, 
skulptūrų raižiniu, bronzos isz- 
dirbiniu vaizduojaneziu Roose- 
velta, Jeffersona, Jacksona ir 
1.1., asila, Demokratu partijos 
ženklas. Kas ir 'besuskaieziuo- 
tu jo gautas lazdas, laikro
džius,ir dyvnausius stalo pa- 
puoszimus. Szios visos dovanos 
yra surinktos Prezidento Roo
sevelt 6 muziejuje Hyde Park, 
New York. — C.

Pamokinanti Apraszy-
mai Isz Žmonių Ir

Patarimu

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Lūžiais, apsikaiszo kvietkomis 
ir skubinasi ant pievos, kur 
stovi jau viso kaimo galvijai. 
Pagal paduota ženklą visa kai
mene pradeda eiti. Pirmiausia 
eina vyriausias piemuo; pas
kui ji, gražiausia ir geriausia 
karve, visa apkaiszyta kąsniu
kais ir kvietkomis. Jije gerai 
numano savo garbe, pasidi
džiuodama žengia augsztyn ir 
nieko neužleidžia ant savo vie
tos. Paskui ja žąsele traukia 
kitos, terpu juju ir jautis su 
pririszta terprageje milžimo 
kedele. Pakyla riksmas, ūži- 
mas, visokį balsai, piemens pu- 
ezia in ragelius, gyvuliai my- 
kia, bliauja, baubia, varpeliais 
skambina, kuri turi ant kaklo 
kiekviena karve. Pamažu tie 
balsai pradeda tolintis, kaime
nes pasidaro nematyt, ji isz- 
nyksta isz akiu iszleidžiancziu 
ja gyventoju, ir tik rudeni su- 
gryžta atgal.

Kas rytas ūkininkas, iszejes 
isz savo grinezios, žiuri in ta 
szali, kur ganosi jo galvijeliai, 

,ar nematyt toj pusėje juodė de
besiu, ir meldžiasi, idant isz- 
gelbėtu Dievas jo karvele'nuo 
visokiu nelaimiu.

Sztai piemens jau atginė 
galvijus in ganykla®. Ten sto
vi vidury ganyklų trio'ba, ku
ri padalyta in 2 dali: viena di
dele, kur suvaro gyvulius nuo 
audros; kita mažiuke, tai pie
menų gyvenimas. Szitoje kabo 
didelis katilas, kuriame sūrius 
daro. Kaip reik karves milžti, 
suvaro jas prie tos grinezios ir 
isz pamilžto pieno czia-jau da
ro sūrias. Kaip sugryžta pie
mens rudeni in kainui, tai kiek 
padare suriu, viską dalinasi 
ūkininkai terp saves. Keno 
daugiau buvo karvių, tasai ir 
suriu gamta daugiau. Dali su
riu pasilieka ant maisto, o kita 
dali parduoda in svetimas sza- 
lis. Visam sviete žinomas ir 
pagirtas Szveicarijos suris.

Ne bereikalo ūkininkai kas 
ryta meldžiasi, kad ju gyvulė
lius Dievas gelbėtu nuo audru. 
Sztai atėjo vakaras, piemens, 
.pavalgė vakariene, kalbėjo ir 
atsigulė. Viskas nutilo; tiktai

aplink grinezia karts nuo kar
to girdėti lėtas mykimas galvi
ju. Naktis tamsi ir troszki. Bet 
sztai plykstelėjo žaibas, neuž- 
ilgio nugriovė griaustinis.

! Karves sukilo, stumdosi 
! pi'iesz duris grinezios ir nera
miai mykia, jausdamos nelai- 

' me. Bet nuvargę piemens mie- 
j ga, kaip negyvi, ir nieko ne- 
i girdi. Žaibuoti ir griaudėti 
pradeda taukiaus ir taukiaus. 
-Galvijai baisiai iszsigasta ir, 
tartum akis iszdcgo, lekia pa
vėjui.

Vaikosi paskui juos pusiau 
apsirėdė piemenes, paszele gy
vuliai negirdi, neklauso ju bal
so. Daug galviju pražūva per 
tokius atsitikimus, nukrinta in 
bedugne terpkalniu ir in du
burius.

Vasara praėjo, prasidėjo 
szalcziai. Sztai viena vakaru, 
ūkininkai pamate kalnuose ug
nis užsiszviete, ir žemyn pra
dėjo kristi kibirksztys: tai pie
mens užkure ant kalnu laužus 
ir meto žemyn deganezius nuo
dėgulius, duoda žinia, kad jie 
leidžiasi su gyvulais in pakal
nes.
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, d i-d e 1 e 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177

dideliu puslapiu, 35c.
No. 111—Sziupinis (3 dalis) 

talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 

i sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
i Galinga ypata galybe meiles;! 
! Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
j pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
1 ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c. »

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ąnglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No. 138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; ‘Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras- Medėjus. 20c.

Ino.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.l78—Ti krausi as Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu i Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180^—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197^2, 25c.

No.1.98—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas: •

VvF Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszką su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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Pamokinanti Apra- 
szymai Isz Gyvenimo

Žmonių Ir Patarimu
(Tasa)

Szveicerija Ir Jos 
Kalnai

ĮN vakarus ir truputi in pie
tus nuo musu, už Vokieti

jos ir Austrijos žemiu yra ma
žute szalis, Szveicarija. Isz vi
su pusiu apsupa ja dideles ir 
galingos valstijos. Isz vienos 
puses Austrija, isz kitos Vo
kietija; isz treezios, Prancūzi
ja ir isz ketvirtos, Italija (Va
lakai). Terpu szitu stipriu- ir 
dideliu, valstijų guli mažiuke 
Szveicarija, kuri nedaug ka 
didesne už musu Kauno guber
nija, o vienok valdosi pati sau 
ir neklauso valdonu anų galin
gu 'žemiu.

Visa ta dyvina szazlis kuone 
vienu kalnu, kurie Alpais va
dinasi. Ten suvisai nėra tokiu 
dideliu lygumu, kaip pas mus. 
Pasibaigė vienas kalnas, už jo 
tuojau kitas prasideda, o tarpu 
juju siaura lenke. Kas mate 
tiktai musu kalnas ir kalniu
kus, tas negali suprasti, koki 
tenai kalnai. Kaip katras turį 
augsziczio tris ar keturis vers
tus. Kur tik pažiūri, visur sta- 
cziai stovi tie kalnai iki debe
sų. O kiti tai dar augszcziau 
debesų savo virszunes iszkele.

Lipant ant tokio kalno, gali 
ineit tiesiog in debesi, kuris 
pasirodo tiktai migla ir dau
giau nieko. Da augszcziau už
kopus ir debesys -pasilieka po 
kojų ir per juos suvisai nema
tyt žemes. Atsitaiko kartais, 
jog apaezioj žaibai ir 'perkūni
ja griaudi, lytus, kailp isz vied- 
ro, pila., o ant kalno aplink ta
ve gražus oras, saulute sravė
ti zi a.

Bet ant to dar nepasibaigia 
visi tu kalnu dyvai! Virszunes 
j u žiema ir vasara sniegu ap
dengtos, lyg baltoms kepurėms 
apsikaisziusios. Mat juo augsz
cziau in virszu, juo szalcziau, 
ir ant augsztu kalnu jau suvi
sai szalta, ten per isztisus me
tus sniegas netirpsta. Pertai, 
kuomet pakalnėse vasara ru
gius ir kitus javus pjauja, ant 
virszaus sniegti, pusto, szalta, 
Ivg žiema. Sziek-tiek 'žemiau 
jau netaip szalta. Bet dar ir 
nesuvisai szilta; lyg ruduo su 
pavasariu susieję.

Teipos-gi ir augalai ne vie
noki ant kalno ir pakalnėse au
ga. Apaczioje vynuoges sirps
ta, dirvos javais liūliuoja, gi
rios lapuotos auga, aržuolai, 
kasztanai, lazdos. Augszcziau, 
szalcziau, lapuoti medžiai jau 
ne'betąnpsta, tiktai spygliuoti 
medžiai prisitaikė szen-ten ant 
krantu kalnu tuni, agles, pu- 
szys, kedrai. Dar augszicziau ir 
medžiai isznyksta, prasideda 
pievos su augszta. sravelnia 'žole. 
Czionai ant kiekvieno 'žingsnio 
randi žoleles, kurios pas mus 
pavasari žydi. Palypėjus dar 
koki pusadyni augsztyn, už
tinki jau žiema su amžinu snie
gu. Užlipti ant vidutinio Szvei- 
carijos kalno reikia deszimts 
ar dvylika adynu.' Ir per ta ke
letą valandų gali pamatyti ir 
vasara, ir pavasari ir žiema. 
Giedria diena kalnai isztolo, 

kaip ant delno matyt. Aiszkiai 
matai tada, kad jie lyg diržais 
apjuosti, isz apaezios žaliuo- 
janezia lapuota giria, augsz
cziaus, tamsiais spygliuotais 
medžiais, dar augszczia.us; ža
liomis pievoms ir ant galo jau 
tik nuogos akmenines kalnu 
virszunes baikszo ar sniegas ži
ba..

Gražus tie kalnai, akys ne
gali atsigėrėt jais. Isz viso 
svieto, kas tik gali, atvažiuoja 
pasižiūrėti Szveicarijosi kalnu.

Bet vietiniams gyventojams 
tose szalise sunku gyventi: ne
lengva duona užsidirbt, tie kal
nai jiems kartais daug pikto 
padaro. Kaip- kada vasara sau
le perdaug jau pradeda kaityt. 
Ant virszuniu kalnu pasterbles 
apaczioje snieginiu kepurių 
greitai ima tirpti. Kuo kalnu 
plūste plusta dideles upes. Vil
nys lyg paszelusios szokineja 
nuo vienos uolos ant kitos; vis
ką nunesza jos kas tik neiper- 
daug tvirtai stovi ant savo vie
tos, kartu su putomis eina, di
deli akmens, iszrauti medžiai, 
dalys sugriautu žmonių gyve
nimu. Visi gyventojai skubina
si tada., kiek galėdami, su lope
tomis ir kitoms prietaisoms 
ginti savo lauku ir namu nuo 
paszelusio upelio. Bet n e visa
dos tai jiems pasiseka. Po ke
liu valandų vanduo nuteka, 
bet kas isz to, jeigu nuo užsėtu 
dirvų, žaliu pievų beveik ne 
ženklo neliko, nes jas užpylė 
akmens, žvirgždai, smiltis ir 
dumblas.

huną dar ir kitokiu nuo tu 
kalnu nelaimiu. Ant kalnu pri
sirenka perdaug sniego; visais 
plotais kabo jisai nuo kalnu 
statumu ir kaip tik, kaip tik 
laikosi, gana zuikiui szmeksz- 
telt, vėjeliui pūsteli, sujunda 
tos sniego galybes, atitruksi 
dideli sniego plotai ir krinta 
žemyn. Isz pradžios sniegas ne
greitai cziuožia, pakieliui da
rosi jo daugiaus, pradeda kas 
kartas slinkti greieziaus ir ant 
galo su neiszpasakytu užimu 
lekia tas snieginis laukas, pa- 
sitiosdamas per uolas ir dubu
rius.

Viską ka tik atranda ant sa
vo kelio, ar sniegu užverezia, 
ar nesza drauge žemyn. Gyvi 
daigtai, pajutę tokia nelaime, 
kaipgaledami, bėga szalin. Bet 
ne visados tai pasiseka. Teip 
viena karta sztai kaip atsitiko. 
Pakalnėje buvo dailus kaime
lis, vardu Rineras. Ant pats 
kraszto jo gyveno ūkininkas 
Ansas su savo jauna paezia ir 
mažu šuneliu. Viena vakara 
iszkeliavo jisai in kalnus me
džiu kirsti. Bet vos tik paspėjo 
nuveiti kokia puse versto, kaip 
iszgirdo 'baisu užima. Jis leido
si bėgti isz viso vieko atgal. 
Bet ten, kur stovėjo jo sodžius, 
rado tiktai vieta sniegu užklo
ta. Persigandęs nubėgo in kita 
sodžių szaukti pagelbos. Iszry- 
to susirinko su lopetomis jo 
kaimynai ir pradėjo kasti. Bet 
kaip atrasi ta vieta, kur stovė
jo grinezia nelaimingo Aušo? 
Vienok atrado. Atkastiejai pa
sakojo paskui, kad juo 'blo
giams jiems buvo, jog jie gerai 
girdėjo balsus dirbaneziu, gir
dėjo kaip kada, kad suvisai ne

toli ju kasa, ir kaip vėl darbi
ninkai meta ta vieta, kasė ir ei
na tolinus. Ka,šikai ant vir- 
szaus negirdėjų ju balsu, pa
gelbos szaukianeziu. Ant galo 
in deszimta jau diena Ansui 
pasisekė kamina savo grin- 
czios atrasti. Prikiszes ausi, ji-
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Taip, mano rūteles, 
Kartais moterėlės už daug 
Reikalauja nuo savo vyru, 

O kada tieji nevalninkai 
R u p e sc z i u kasdien inio 

gyvenimo, 
Kovodami už būvi, 

Neturi laiko parodyt, del savo 
pri si egeliu m ei Ii ngumo, 

Kaip tai po vinezevoniai dare, 
Tai moterėles tuo jaus pradeda 
Savo vyra visaip nužiurinet, 

Ir kvaksėt kad ja 
daugiau nemyli!

Sztai pirmutinis žingsnis prie 
Nesupratimo ir persiskyrimo. 
Tosios moterėles kurio's mano, 
Kad apsiriko su savo vyru, 

Ir mano buk vyro meile 
del jos atszalo, 

Nežino kad jis rūpindamasis 
Apie iszmaitinima slavo 

įprisiegeles, 
Su visokioms prieszinybems, 

Duoda geriausia, davada. 
savo meiles, 

Ir prisirisziipa del savo 
mylimiausiu namie.
* * *

Jusgi Ohios meguželes 
Jeigu in vescile nurepliojate, 
Tai nors juoku nedarykite,

Geriau namie sėdėkite, 
Po vietas nesivalkiokite, 
Nemanykite kad naktis 

tai niekas nematys, 
Tai žmones nematys ir 

nieko nesakys, 
Asz jum patariu kad 

Geriau turite vaczytis, 
Ir Dievulio bijot.

Žinote ir tai,
Apie gera girdėti toli, 

O apie pikta nei klausyti 
negali.

Jau visi apie tai bumbo ja, 
Tu visu biaurybiu nesakysiu, 

Del saves da pasiliksiu,
Juk visi apie tai gali 

žinoti,
Kad nereikia apie tai 

nekalbėti.
* * *

Asz jums visiems tikrai 
pasakysiu kad,

Jjaikrasztis ‘Saule’ iszsklaido 
žmonių nuliūdima,

Apsaugoja nuo apgaviku, 
Paduoda tikras žinias 
Isz visu daliu svieto 

ir tėvynės, 
Ir daug paklydėliu ant 

Gero kelio atvedė, 
Ir tukstanezius iszmokino 

skaityt ir raszyt!
Ar-gi “Saule” ne yra 

naudinga del žmonių? 
Tegul tik vadovai dorybes.

tiek žmonių pataiso, 
Ir atverezia. ant gero kelio, 
Tai jau bus garbe Dievui! 

^Pirkie U. S. Bonus!

sai su džiaugsmu iszgirdo silp
nus isz apaezios balsus. Tada 
jisai nusileido per kamina. že
myn ir rado ir paezia ir sūnūs 
gyvus. Po pirmutinio džiaugs
mo pati papasakojo, . kaip ta 
nelaime jie iszvydo.

“Prisidirbę'per diena, mes 
drueziai užmigom ir negirdė
jom kaip sniegas užkrito. Ant 
rytojaus pabudę didelei dyvy- 
joraes kad taip ilgai neszvinta. 
Einu laukan, duru negaliu ati
daryt. Tada insibraukus brie- 
žiuka, degtuką pamaeziau kad 
visi langai balti. Dabar asz su
pratau kas su mumis atsitiko. 
Nėr ka daryti, reikia laukti. 
Gerai da, kad kartu su mumis 
buvo ožka, o priemenioje szie- 
nas sukrautas. Kad ne ji, mes 
būtumėm badu numirė.” Per 
szeszios deszimts žmonių pasi
sekė tada iszgelbeti; bet apie 
szimtas pražuvo. Dideliai pasi
gailėjo tada gyventojai Rinero 
ka iszkirto augszcziaus ju bu
vusia,ja giria. Pirma jije užlai
kydavo žemyn slenkanti snie
gą., o dabar jau nebuvo kam to 
atlikti.

Vienok dabar jau labai retai 
atsitaiko tokios nuo sniego ne
laimes, nes gyventojai iszmoko 
apsigint nuo ju. Jie daugiau
siai jau žino tas vietas, ku
rioms tankiausiai sniegas lei
džiasi, pastato tenai stipria ak
menine tvora, sukala stulpus, 
ir tokiu budu neduoda nusi
leist žemyn-toms sniego galy
bėms.

Gyventoja Ir Ju 
Darbai

^E visi Szvaicarijos gyven
tojai turi vienokia kalba.

Czionai gyvena trys tautos: 
Prancūzai, Vokiecziai ir Italai. 
Nors tai yra pagal kalba trejo- 
pi žmones, vienok jie visi va
dina save Szveicariais ir Szvei
carija laiko per savo teviszke. 
Szitos trys Szvzeicarijos tau
tos nors vienoj szalyje gyvena, 
bet nesivaidyja tarp saves, gy
vena kožna kaip sau nori, szne- 
ka, vaikus mokina po iszkalas 
ir laikraszczius ir knygas, 
spaudina kiekviena, savo pri
gimtoj kalboj.

Pagal tikėjimą Szveicarijos 
gyventojai irgi skiriasi. Visi 
jie krikszczionys, bet ne vieno
kio iszpažinimo: vieni katali
kai, kiti iszpaižintojai Liuterio 
mokslo, treti; Kalvino. Bet ir 
sraitas skirtumas neardo ju vie
nybes.

Kaip žeme Szveicarijos ne-; 
lygi, taip nelygus ir nevienodi 
ne darbai jos gyventoju. Nuo- 
latai randi kaima, ar kaimeli, 
o per penkiolika iki dvide- 
szimts verstu viens nuo kito 
stovi miestai ir miesteliai. 
Kbžname, kad ir mažiausiame, 
kaime, isztolo jau pamatai bal
tuojant ba.žnyczia. ir netoli nuo 
jos mokykla tankinusiai ant 
dvieju gyvenimu. Mokyklos 
troba tankiausiai geriausia isz 
viso kaimo trobų. Aplink kai
mą žaliuoja laukai ir vynuogių 
sodai. Nedaug Szveicarijoj tė
ra žemes, kuri javams tinka. 
Per tai gyventojai brangina 
kiekviena gabalėli; czionai ne
rasi neapdirbtos ne vienos ga
limos vietos. Laukai ir pakeles 
apsodyta medžiais, tankiausiai 
vaisiniais, bet ne vienas kelei
vis nusiskina vaisiu.

Szveicariai gerai apdirba že
me, bet visgi savo duonos jie 
neisztenka, turi prisipirkti isz 
svetimu szaliu. Dėlto jiems rei
kia pinigu, kuriuos jie gauna
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versdamiesi da kitokiais dar-1 
bais. Vieni eina medžiotu in 
kalnus, kiti gyvuliu ganytu, 
szienautu, rodytu kelia keliau- 
nikams isz szvetimu krasztu ! 
atvykusioms ir taip toliau®.

Juo augszcziaus pasikelsi in 
kalnus, juo mažiau atrasi tenai 
žmonių gyvenimu. Bet ir ant 
laibai augsztu vietų gali užtik
ti kur-nekur keliasi grinczeles. 
Tenai dai sunkiau ir pavojin
giau gyventi negu apezzioj. 
Bet užtai ir žmones czionai 
tvirti drąsus ir nebijo nelai
miu. Žmogus nuo pat mažens 
pripranta, czionai prie dideliu 
vargu ir bedu. Kaip tik prade

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

da szita suprasti, kūdikis prisi
klauso gana visokiu pasakoji
mu apie pražuvima žmonių, 
nukritusiu in bedugnes tarp- 
ka.lniu, ar sniego užpustytu. 
Vos tik iszmokes vaikszcziot, 
pradeda laipiot po kalnus sza- 
lia bedugniu terpkalniu ir du
buriu. Tolinus reikia ožkas ga
nyti, laidžiotis ir sizokineti 
paskui jas nuo kalnu statumu. 
Nedyvai dėlto, kad terp tokiu 
pavoju iszauga tvirti ir drąsus 
vyrai, kurie vyresniu ant sa
ves nepripažinsta. Pertai nepa
matysi Szveicarijoj to, kas da
rosi ant kiekvieno žinksnio pas 
mus Lietuvoj, kad prastas1 

žmogus žemintųsi priesz po
nus. Tenai kiekvienas jauezia- 
si ponu ir neduos kitam saves 
už niekus laikyti.

Da augszcziaus, kur pasibai
gia girios ir prasideda pievos, 
žmogų da recziaus sutinki. 
Tiktai vasara tenai pasidaro 
pilna žmonių. Vienoj vietoj isz- 
girsti, skambinant varpeli, tai 
piemuo gano savo banda; kitoj 
pamatai szienpjuvi Su glebiu 
szieno antpecziu; kitur vėl su
tinki medžiotoja, kuris paskui 
laukines ožkas ar stirnas lipa 
in neprieinamiausia vieta. 
Apart szaudykles ir krepszio 
su maistu jis turi da rankoj 
lasda su geležiniu norageliu 
ant galo; batai jo vinimis1 pan 
kaustyti, idant nepaslystu ko
ja, nes besivaikant stirnas at
sitaiko augsztai užlipti, kur le
dai ir sniegas prasideda.

Nedaug turi •Szveicariai dir
bamos žemes, užtai daug yra 
ju szalyj puikiu pievų, isz ku
riu jie semia didele nauda. 
Kiekviena, kaimo kuopa turi 
kalnuose savo ganyklas. Pava
sariui iszauszus, kuopa renka 
piemenis ir iszleidžia juos su 
visa savo banda in kalnus ga
nyklom Diena, pirmutinio isz- 
ginimo tai didele kuopos 
szvente. Visi gyventojai kaimo 
apsitaiso szventadieniais dra-

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Pareita Sereda., apie 

septinta valanda vakare, laike 
Angliakasiu Mainieriu Unijos 
Mitinga., Lokalio Nr. 866, na
rys Anthony Lucas (Antanas 
Lukasieviczius) nuo 433 W. 
Mahanoy uly., staiga 'pasimirė 
West End Ugniagesiu svetai
nėje, 320 W. Centre uly. Velio
nis gimė Mahanojuje. Paskuti
ni karta didbo Knickerbocker 
kasyklose. Paliko savo paczia 
Valerija (Bražinskiute); dvi 
dukreles: Antoinette ir Silvija 
namie; savo motinėlė Gertru
da Lukasevicziene, mieste; ke
turis'brolius: Juozą, Viktorą ir 
Prana mieste ir Albina, New 
York; keturios seserys: Amili- 
ja, pati Viktoro Goto, Helena, 
pati Stephen Standish, isz New 
York; Florence, pati Peter Ya
sin, mieste ir Agnieszka. Kego- 
]iene, ■Gilberton, Laidotuves 
invyko Panedelio ryta, su a>p jo
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je devinta valanda ir palaido
tas in parapijos kapines.

— Soredoj pripuola Pelenu 
Diena,"pirma, diena Gavėnios, 
pasninkas, taipgi Szvento Fla- 
vijono ir Szv. Donato, o Tau
tiszka Vardine: Rusizkalis. Ir 
ta diena: 1926 metuose, mai
nieriu straikos užsibaigė ir 
mainieriai gryžo in savo dar
bus, susitarimas buvo slaptai 
sudarytas P h i 1 a d e 1 p h i j o j e;
1915m., Vokiecziai per Pirmu
tini Pasaulini Kara su savo 
s u’bma r i n a i s, povandeniniais 
kariszkais laivais, užkirto Ang 
Ii jos laivams kelia in Anglija.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kondrato o Tautiszka Vardine 
Szarunas.

— Pctnyczioj p r i p u o 1 a 
Szventos Mildredos ir Szv. Le
ono, o Tautiszka Vardine: Kū
nas. Menulio permaina : Priesz- 
pilnis. Ir ta diena: 1895 mo
tuose, rcvolucija Cuba Saloje; 
1915 m., Pasauline paroda, Pa
nama-Pacific atsidarė in San 
Francisco miesto, Californijo- 
jc.

— Pareita Sereda, Charles 
M a chamo r, Prezidentas Rhoa
des angliakasykliu kompanija, 
Ine., isz Ashlando, veikėjai 
Park Nr. 1 ir Nr. 3 breikeriu, 
pranęsze, kad darbas prie tu 
breikeriu tucm syk sustojo, ir 
nežino kada darbas vėla prasi
dės breikeruose. Apie szimtas 
vyru neteko darbo.

Shenandoah, Pa, — Sekan
tieji gydosi Locust Mt. ligon- 
buteje: Darota Arbuszaitiene, 
nuo 427 W. Washington uly., 
ir Ona Meskievieziene, nuo 182 
Schuylkill avė., Shenandoah 
Heights.

Girardville, Pa. — Jonas 
Draugelis, Sr., senas angliaka- 
sis nuo 316 W. Oak uly., kuris 
sirgo ilga laika nuo azmos, nu
mirė Ketverge, 1:45 valanda 
ryte, in Ashlando ligonbuteje.
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Atvyko isz Lietuvos 1909 me
tuose in miestą Chicago, o 1915 
m., apsigyveno Girardvilleje, 
Paskutini karta dirbo Ham
mond kasyklose. Paliko pa
liko paczia Viktorija (Ta.ucie- 
lauskiute); keturis sūnūs: Juo
zą, Washington, D. C., Joną ir 
Biazi, namie; Edvardą, mieste; 
trys dukterys: Ona Malarkey, 
Washington, D. C., Maro ir 
Florence, namie; broli, Kunigą 
Simona J. Draugeli isz New 
York, kuris kitados gyveno 
Milwaukee, Wis., taipgi dvi 
seserys Lietuvoje. Laidotuves 
invyko Panedelio ryta su apie- 
gomis Szv. Vincento baižny- 
czioje, devinta valanda, ir pa
laidotas in parapijos kapinėse. 
Graiborius A. J. Aglinskas lai
dojo.

Shamokin, Pa. —Gerai žino
mas mainieriu unijistas, John 
F. Oszinskis, 48 metu amžiaus, 
Vice-Prozidentas’ isz Distrikto 
Nr. 9 (U.M.AV.A.) kuris staiga 
susirgo pareita Panedelio die
na savo namuose, 1415 W. 
Arch uly., Shamokin, pasimirė 
pareita Seredos vakare, 7:30 
valanda in Shamokin ligon'bu- 
teje. Daktarai sako kad velio
nis pasimirė nuo szirdies atako 
ir azmos. Paliko paczia, duk- 
tere, keturis sūnūs, keturis 
brolius, dvi seserys, pusi-broli 
puseseri ir anuka. Velionis 
buvo Lenkas, ir prigulėjo prie 
Szv. Stanislavo parapijos.

AMERIKIETES
DIPLIOMATES

Europiecziams Nepa
tinka; Sako Prasta

Politika
WASHINGTON, D. C. — 

Gal !?zrodo ne taip jau svarbu, 
ar kad ežia jau kokis didelis 
klausimas, bet Europiecziu 
Valdininkams ir Atstovams 
baisiai nepatinka kad Amerika 
dabar ima tiek daug moterų 
paskirti in Ambasadorių vie
tas.

Nors tos Amerikietes yra 
gražios, mokytos ir net bago- 
tos, bet Europos Užsienio Am
basados ju nenori.

Szitas klausimas dabar vėl 
iszkilo kai Prezidentas Eisen- 
howeris paskyrė Ponia Clare 
Booth Luce, kaipo Amerikos 
Ambasadorių Italijai.

Tas pats ir su Ponia Hiram 
Cole, kuri už keliu dienu gal 
bus paskirta in Ambasadoriaus 
vieta Holandijoje.

Eisenhowerio patarėjai bu
vo labai atsargiai iszrokave: 
Kadangi dvi karalienes yra 
valdžiusios Holandija, tai bu
tu tinkama pasiunsti Ameri
kiete in musu Ambasada. Bet 
Holandijos Dipliomatai Ame
rikoje sako kad tai baisi klai
da, kad Europos Ambasados 
nenori moterų.

Nors Ponia Clare Booth 
Luce yra mokyta, graži ir ba- 
gota, nors ji yra labai atsižy
mėjus Kongrese, nors ji yra 
paraszius kelias rimtas kny
gas, nors ji veda ir redaguoja 
kelis* Amerikos didžiausius 
laikraszczius, nors ji yra Kata
like ir dabar važiuoja Jn Itali
ja, Katalikiszkaji kraszta, Ita
lijos Ambasadai labai nepatin
ka.

Italijos Premieras Alcide de 
Gaspėri vos-ne-vos ir dabar 
iszsilaiko valdžioje ir vos gali 
sulaikyti Komunistus. Komu

TAKSOS, TAKSOS 
IR DAR TAKSOS!

—

: Trisdeszimts Vienas 
Centas Isz Kiekvieno

Dolerio Ant Taksu 
Visur Ir Visiems!

Baikos, po baiku, Taksos jau 
ne baikos!

Ar jus žinote kad isz kiek
vieno jusu sunkiai uždirbto do- 

■ lerio valdžia iszlupa, iszima, 
isztraukia trisdeszimts viena 
centą? Miesto taksos, valstijos 
taksos, valdžios taksos, ineigu 
taksos, uždarbio taksos, parda
vimo taksos, pirkimo taksos, 
mirties taksos, paveldėjimo 
taksos ir devynios galybes kitu 
taksu!

Mes mokame szimtus taksu 
ant visko ka mes perkamies, 
ar kames gauname.

Vienos taksos yra paslėptos, 
kitos visai vieszos ir besarma
tes, vienos yra del praszmatny- 
biu, kitos yra staeziai ir begie- 
diszkai piktinanezios.

Kaip jus tas taksas vadinsi-

nistams kaip tik to ir reiketu, 
kad Ponia Clare Booth Luce 
pribūtu. Jie baisu lerma sukel
tu.

Yra daug priežaseziu kodėl 
Europos krasztai nenori mo
terų tokiose augsztose vietose. 
Kai kurios priežastis iszrodo 
labai mažos ir gal net ir juo
kingos. Bet sztai viena:

Ambasadoriaus žmona yra 
vadinama, “Ponia Ambasado- 
riene”. Kai dabar Ambasador- 
kos vyras bus vadinamas, juk 
jis nėra “Ponas Ambasado
rius1’.

Kai Ponia Ambasadorka

te, jos su mumis diena ir nakti, 
nuo lopszio ligi karsto, ir net 
anapus to slenksczio.

Ar jus žinote kiek taksu su
tinka tas paprastas kiauszinis, 
kuri jus suvalgote per pusry- 
czius, kai jis keliauja nuo visz- 
tos ligi jusu stalo? Daugiau 
kaip szimta taksu tas kiauszi
nis sutinka per savo ta trumpa 

į kelione!
Sztorninkas, kuris kiauszi- 

nius parduoda užmoka ketu
riolika vietiniu, miesto, valsti
jos ir valdžios taksu pirm ne
gu jis gali ta kiauszini parduo
ti.

Clare Booth Luce bus pakvies
ta in Diplicmatini bankieta, 
vakariene, kuri vieta bus jai 
paskirta. Ji tik viena mote- 
riszke vyru tarpe. Ar jai bus 
paskirta, kaipo vienatinei mo- 
teriszkei, isz garbes, pirma 
vieta prie pat Fremieriaus, ar 
paskutinioji kaipo jauniausia 
ir naujai stojus in savo darba? 
O kur jos vyrui bus paskirta 
vieta?

Tai rodos mažmožis, bet to
kie maži klausimai baisiai 
daug reiszkia jautriems žmo
nėms. O kas jautresnis už Dip- 
liomata, o ypatingai už Diplio- 
mato žmona?

Kita, jau ne taip juokinga 
priežastis tai gali būti Ponios 
Perle Mesta darbas Amerikos 
Ministerijoje, Luxembourge. 
Ji ežia baisiai gera Diplioma- 
tijos darba atliko, bet taip bai
siai pagarsėjo su savo pinigais 
vakaruszkomis, baliais, kad vi- 

i sai nemaloniai visa tai atsilie
pė.

Kai juokingas veikalas, ko
medija pasirodė New York 
mieste, “Call Me Madam’’ 
(Vadink Mane Pone), tai jau 

■ Ponios Mesta Dipliomatinis 
į gyvenimas pasimirė. Nes tas 
visas teatras linksmai juokin
gai ir lengvai paszidina kaip 
tekia ponia, kaip Ponia Mesta, 
kuri su savo milijonais, su sa
vo szokiais ir baliais valdo di
džiausius valdininkus Vasz- 
ingtone.

Kiek mes galime dabar su
žinoti, tai mes tinome tik vie
na moteriszke, kuri labai gera 
darba yra atlikus Denmark 
mieste. Tai yra Ponia Eugenie 
Anderson, isz Red Wing, Minn.

Apart to tas sztorninkas tu
ri mokėti penkiolikos centp 
nuoszimti už telefoną, su ku
riuo jis paszauke kad jam 
kiausziniu reikia. Paskui trijų 
centu procentą taksa už tu 
kiausziniu atvežimą in jo szto- 
ra. Dar ir to negana! Tas sztor
ninkas turi mokėti Social Se
curity taksas už savo darbinin
kus.

O prie to dar pridekime to 
sztorninko asmenines taksas, 
jo taksas ant savo namo ir savo 
sztoro. Ir to dar negana. Tas 
sztorninkas turi užsimokėti už 
visokius pavelinimus, perim
tus savo apylinkėje, miestui ir 
valstijai, kad jam butuu pavė
linta savo bizni vesti.

Troko draiverys, kuris atve
žė tuos kiauszinius turėjo dvi- 
deszimta nuoszimti iszmoketi 
ant taksu. Jam taksos yra nat 
jo troko, ant gazolino, ant alie
jaus, ant tajeriu, ant reikalin
gu priedu jo trokui. Jis turėjo 
gauti ypatingus pavelinimus, 
laisnes jeigu jis turi važiuoti 
isz vienos apygardos in kita, ir 
dar kitus pavelinimus jeigu jis 
turi važiuoti isz vienos valsti
jos in kita.

O tas, kuris tuos kiauszinius 
perka nuo farmeriu ir paskui 
sztorninkams parduoda, turėjo 
septyniolika atskiru taksu už
simokėti pirm negu jis galėjo 
pirma kiauszini parduoti.

O tas farmerys, tas ūkinin
kas kuris tuos kiauszinius pir
miausia pardavė turėjo ma- 

; žiausia deszimts atskiru taksu i
užsimokėti, pirm negu jis ga
lėjo pirma kiauszini nuo savo 
visztu paimti. Jis turi užsimo
kėti taksas ant savo ūkio, far- 
mos, ant savo namo, ir jis turi 
iszsiimti ypatinga isz valdžios 
pavelinima užlaikyti visztas ir 
kita pavelinima turi gauti kad 
jam butu valia parduoti kiau
szinius. Kelis sykius in metus 
valdžia pasiunezia savo agen
tus apžiūrėti jo ūki, jo viszti- 
nyczias ir jo visztas. Ir jis 
tiems agentams turi pats ap
mokėti.

Sztoras, kuris parduoda tam 
farmeriui grudus jo visztoms 
turi pats keturiolika atskiru 
taksu uužsimoketi.

O geležinkelio kompanija, 
kuri tuos grudus veža turi už
simokėti dar vienuolika kitu 
taksu.

Maluninkas, kuris tuos gru
dus sumalė turėjo užsimokėti 
net keturiolika atskiru taksu, 
pirm negu jam buvo pavėlinta 
pirkti, malti ir parduoti.

Ir mes ežia dar nei puse tu 
taksu neesame suskaite!

Kiek mes iszrokojame, tai 
keturiu asmenų szeimynele, 
kurios ineiga yra $86.54 in 
sanvaite, per metus iszmoka 
$1,494.00 ant taksu.

Barberiai Chicagoje sako 
kad jie mielu noru sutiktu 
plaukus jums du sykiu in me
nesi apkirpti per trisdeszimts 
metu jeigu jus tiems tiek duo- 

tumete, kiek jus sziais metais 
taksomis iszmokesite.

Anglių pardavėjai yra iszro
kave kad jie galėtu padovano
ti szeszios deszimts toijiu ang
lių, gana del deszimts metu 
vienai szeimynai, už tiek pini
gu, kiek ta szeimynele sziais 
metais iszmokes ant taksu.

POPIEŽIUS PIJUS
12-TASIS UŽTARIA

ISZDAVIKUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos, kad Szventas Tėvas 
i butu galejes geriau susipažinti 
tuo klausimu. Laikrasztis ežia 
norėjo pasakyti, kad butu ge
riau jeigu Amerika turėtu sa- 

i vo Ambasadorių Vatikane.
Szitas klausimas yra iszkeles 

i daug ginezu Dipliomatu tarpe.

Amerikos Prezidentas Dwi- 
gt D. Eisenhoweris nemato rei- 

! kalo iszdavikus užtarti!

RUSIJA NUTRAUKĖ 
RYSZIUS SU

IZRAELIU

I Kaltina Žydus Už Su
sprogdinimą Ju 
Legacijos Ofisu

Maskva, Rusija. — Sovietu 
Rusija nutraukė visus Diplio- 
matinius ryžius su Izraelio 
krasztu.

Sovietai pasiuntė trumpa 
laiszka Izraelio valdžiai, ku
riame jie kaltina Izraelio poli
cija už susprogdinimą Sovietu 
Legacijos ofisu in Tel Aviv, Iz
raelio sostinėje.

Sovietu Ministeris Andrei 
Vishinsky inteike ta laiszka Iz
raelio Ministeriui Samuel El- 
iashev, Vaszingtone.

Sovietu valdžia tame savo 
laiszke atszaukia savo atstovą, 
pareikalauja Izraelio atstovus 
kuo greieziausiai iszsikrausty- 
ti isz Maskvos, ir nutraukia vi
sus Dipliomatinius ryszius.

Sovietu atstovai visai neno
ri nei klausyti jokiu pasiaisz- 
kinimu ar pasiteisinimu.

Žydu atstovai Amerikoje 
spėja kad Sovietai tik jieszko- 
jo kokios priežasties taip pa
daryti, ir dabar rado. Jie sako 
kad szitas Sovietu žingsnis tik 
viena dalyka reiszkia: Sovietai 
rengiasi dar didesnes skerdy
nes Žydams, kurie dar randasi 
anapus tos geležines sienos. 
Dabar Žydams, kurie randasi 
tuese krasztuose, kurie yra po 
Sovietu valdžia, dingo pasku
tine viltis.

FABRIKAS >
SUSPROGO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) į v y

ford T. Butler spėja kad tenai 
iszkados padaryta ant penkios 
deszimts tukstaneziu doleriu, 
neskaitant visos apdraudos 
tiems žuvusiems darbinin
kams.

“NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

ISZ VOKIETIJOS I

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

žvilgiu ves tinkama politika.
Moralinis Raudonosios ar

mijos silpnumas, tai svarbiau
sieji priežastis, del kurios 
Kremlius nesiryžta pradėti di
es nio masto kariniu žygiu 
piiesz Demografini pasauli.

JURGIS
f VASŽINGTONAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
_____

federaline vyriausybe “inpi- 
lietino”, tiek savo tautoje, 
tiek ir Užsienuje. Jam pasise
kė vyriausybėje iszsaugoti Pie
ningumą taip sunkiu kūrimosi 
metu. Ja kaip tik sunkiai ban- ’ 
de du gabus jo vyriausybes 
nariai, kurie atstovavo du vie
nas kitam prieszingus politi
nes savivaldos budus. Aleksan
dras Hamiltonas, Finansų Mi
nisteris (Iždininkas) buvo 
griežtas centralizuotas vyriau
sybes szalininkas, kuris butu 
apibrežes atskiro teises ir vie
tiniu organu galia. Thomas 
Jeffersonas gi, Užsieniu reika
lu ministeris, buvo už atskiro 
laisve ir atskiru valstybių sa
vivalda, nesiskaitydamas su 
tikrumu, kad tai gal net su-1 
griautu vos gimusia federaci
ja.

Jurgis Vaszington, kuris ne
gerbė atskiru taip labai kaip 
Jeffersonas bet gerbiavo juos 
daugiau negu Hamiltonas, pa- 
jiege iszlaikyti vidutio linija ir 
del to tautai pasiliko Preziden
tu, kurio nieks nepajiegs už
temdyti.

Minėdami Vaszingtono die
na Amerikiecziai pagerbia ne 
tik ta didiji kari, bet ir kieta 
valstybininką kuris iszvede 
valstybe pro sunkiausias nau
jojo gyvenimo audras.

S-imet Jurgio Vaszingtono 
Diena pripuola Nedelioj, Vasa
rio (Feb.) 22-tra diena, bet bus 
taipgi apvaikszcziojama Pane- 
delyje Vasario (Feb.) 23-czia 
diena. Nekuriai bankai ta die
na bus uždaryti.

TAKSOS SULYG
LIEMENIO

—
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pėdu ar daugiau augszczio tu
rėtu dar du doleriu daugiau 
užsimokėti, ir dar doleri dau
giau už kiekviena coli virsz 
szesziu pėdu vieno colio. Isz 
szitokiu taksu valdžia kas me
tai gautu $1,100,000.

Ir pilvūzams butu uždėtos 
taksos. Jeigu liemenis yra ke- 

| turios deszimts coliu, tai du 
doleriai daugiau, ir jeigu pla- 
tesns negu keturios deszimts 
viena coli, tai viena doleri už 
kiekviena coli virszaus. Szito- 
kios taksos valdžiai duotu $1,- 
000,000 virszaus.

Dar kitos taksos butu ant 
kojų ar czeveryku: Tie kurie 
neszioja saizo vienuolikto cze- 
verykus teipgi turėtu du dole
riu daugiau užsimokėti, ir 
teipgi doleri už kiekviena sai- 
za virszaus.

Kongresmonas Cowan kuris 
yra penkių pėdu deszimts coliu 
dydžio sako kad szitokios tak
sos butu visai teisingos. Jis 
szitaip aiszkina:

Augszti žmones daug dau

giau mato susirinkimuose ir 
turėtu daugiau užsimokėti.

Pilvuoti, stori žmones per 
daug vietos užima ir kitus gru
džiau ir spaudžia traukiniuose, 
autobusuose ir kitose vieszose 
vietose. Už tai ir jie turėtu 
daugiau mokėti.

Žmones su, dideliemis, pla-, 
ežiomis kojomis, su dideliais 
czeverykais kitiems vis ant ke
lio, ir jie vis kitiems kojas 
mindžioja. Tai ir jie turėtu pa- 
nasziai daugiau užsimokėti.
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No. 198 Gromata arba Mnka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabo musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jozu Kris
tų 20c.
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No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
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