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338,000 Baigia Mokslus
Isz Amerikos

POLITIKIERIUS
SUMUSZTAS

Žmones Nusikratė Di
džio Boso, Kuris Per 32 

Metu Juos Valde

JERSEY CITY, N. J. — Bu
vęs Jersey City miesto burmis
tras Mayoras Frank Hague, su 
geležine ranka valde visus per 
trisdeszimts du metu, ir nei vie
nas politikierius nedryso jaml 
pasiprieszinti. Jo draugai ir jo 
tarnai būdavo visados iszrinkti 
in augszcziausias ir atsakomin- 
giausias vietas. Jis pasigirda
mas sakydavo “ Asz esu insta- 
tymas!”

Žmonėms szitame mieste taip 
insipyko tas politikeriu bosas, 
kad jie dabar per rinkimus su- 
musze visus penkis kandidatus, 
kuriuos tas bosas Hague buvo 
pastatęs ar paskyręs.

John V. Kenny pirmiau buvo 
vienas isz to boso Frank Hague 
isztikimiausiu leitenantu su- 
musze savo buvusi bosą ir vi
sus jo kandidatus, indejo in ko
misija savo žmones ir užsitikri
no sau burmistro arba Mayoro 
vieta.

Net pirm negu visi votai, bal
sai buvo suskaityti, to boso bro
lėnas Frank Hague Eggers pri
sipažino kad jis ir jo draugai 
sumuszti.

Kai žmones dažinojo kad tas 
ju senas ir žiaurus bosas Frank 
Hague jau yra tikrai sumusztas 
jie pradėjo szukauti, triuksz- 
mauti ir balįavuoti, < i gį||

Tas buvęs Mayoras Frank 
Hague jau yra pasitraukęs isz 
politikos, bet norėjo savo drau
gus ir gimines indeti in svar
bias vietas, kad jis dar vis galė
tu per kitus valdyti.

4 Vienuoles Nuteistos

Pasiraszo Ant

Sutarties

PRIIMS IN TAUTU 
SANJUNGA

------------------------------------------------------------------------------ ------------------—-------------------------- X .......................................................... ............ I Į.lll.ll.l

FINAI STATO JVT -X -r ^-1
LAIVUS RUSIJAI in auj £1 ZiyClU1

Prezidentas Trumanas pa
siraszo ant penkių valstijų 
sutarties del didelio darbo 
panaudoti Colorado upes 
vandeni del lauku ir del elek
tros. Penkios valstijos suda
rė szita sutarti iszvien dirb
ti. Valstijos kurios szita su
tarti sudarė yra, Arizona, 
Utah, Wyoming, New Mexi
co ir Colorado.

LENKU MINISTERIS
SUSIRGO

Reikalauja $60,000,000

Vertes Laivu

VARSZAVA LENKIJA. —
Ateina žinios kad Lenku val
džios Užsienio Ministeris, Zyg- 
munt Modzelewski susirgo 
szirdies liga ir dabar gydosi 
Varszavos ligoninėje. Laikrasz- 
tininkai pranesza kad szitas 
Ministeris pasiliks ligoninėje 
del keliu sanvaieziu, pakol pa
sveiks.

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Amerikos atstovas su szesziais 
kitu tautu atstovais balsavo 
kad nauja Žydu tauta, Izraelis,, 
Lutu priimta in Tautu Sanjun-i
ga, kaipo taika mylinti tauta. HELSINKI, FINLANDIJA.

Tautu Sanjungos Tarybos — Finlandija buvo baisiai su- 
posedyje szitas inneszimas bu
vo paduotas ir szitu tautu at
stovai ta inneszima priėmė: 
Amerika, Australija, Kanada, 
Guatemala, Haiti, Panama ir 
Uruguay.

Amerikos atstovas Warren 
R. Austin sako, kad Žydai da
bar sudarė Taikos Sutarti su 
Arabais ir parodo kad jie nori 
taikoje sugyventi su savo susie- 
dais.

Arabu atstovai nesutinka ir 
nepristoja prie tokia inneszimo. 
Jie nori kad Žydai pirmiau pa- 

į sisakytu ir pasiaiszkintu ka jie 
ketina daryti apie Szventaji 
miestą, Jeruzolima, kuris turė
tu būti Tarptautinis Miestas, 
kad Visu Tikėjimu žmones ga
lėtu prieiti.

Lebanese delegatas, kuris 
daugiausia kalbėjo ir užtarė 
Arabus, staeziai paklausė Žydu 
ar jie sutiktu su Tautu Sanjun
gos nusprendimais, jeigu tokie 
nusprendimai nebutu po Žydu 
noru.

Žydu atstovas Ponas Eban 
atsake kad Israelis ne
krasztas kaip Lebanon, ir ne
stotu in joki kara priesz Tautu 
Sanjungos nusprendimą.

Arabu atstovai sako kad dar 
ne laikas priimti ta Nauja Žydu 
Tauta, nes dar ne rubežiai ne-

1 ra galutinai nustatyti.

muszta per kara, bet dabar jau 
szito kraszto uostai ir fabrikai 
dirba diena ir nakti. Finai stato 
daug laivu Rusijai.

Czia, Finlandijoje gyvena 
apie keturi milijonai žmonių, 
kurie dvieju karu baisumus 
pergyveno ir dabar stengiasi 
atsistatyti.

Sulyg Taikos Sutarties su 
Rusija, Finai turi Sovietams 
pastatyti 571 laivus.

Kai Finai pastate kelis, lai
vus ir juos pasiuntė Sovietams, 

j tie laivai buvo jiems sugražin
ti, už tai kad juose nebuvo Sta
lino paveikslo. Finai turėjo 
greitai susijieszkoti Stalino pa
veikslus ir in tuos laivus paka
binti. ‘ }

Nors Finai dabar labai daug 
laivu stato, bet ne sau; Rusija 
beveik visus dabar gauna. Be
veik visiems Finams yra gana

toks

auta Priimta In 
Tautu Sanjunga

Kelias In Berlyną Atidarytas; 
FinaiTur i Rusams Pastatyti 571 
Laivus; Politikierius Bosas Fr. 
Hague Pralaimėjo Rinkimose 
Jersey City; 4 Vienuoles Nuteis
tos In Kalėjimą Yugoslavijoje

VISI KELIAI - 
IN BERLYNĄ

ATIDARYTI

BELGRADE, YUGOSLAVI-' 
JA. — Novo Mesto mieste, Slo
vėnijoje, vietinis teismas nu
teisė keturias Kataliku Bažny- 
czios Sesutes, Vienuoles, nuo 
dvieju iki keturiu metu in ka
lėjimą. Jos buvo kaltinamos 
kad buk jos sznipinejo, szpie- 
gavo ir slaptos žinias Kuni
gams praneszdavo.

Pirmutines žinios apie szita 
teismą ir pasmerkimą pasirodė 
in Komunistu Partijos laik- 
raszti, “Borba.” Szitas laik- 
rasztis rasze, kad tos meniszkos 
buvo pasmerktos už tai kad jos 
visokias žinias praneszdavo 
Kunigams, kurie jau pirmiau 
buvo suimti ir suaresztuoti. 
Laikrasztis sako kad szitie Ku
nigai tas žiniasperduodavo Ita
lijos valdininkams.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Prekybos Po- Sekretorius

WASHINGTON, D. C. — Jaunieji moks- 
lincziai, kurie sziais metais jau baigia ar 
baigs savo kolegijos mokslus, pamatys kad 
dabar jau daug sunkiau darbas susirasti. 
Szitie mokslus baigė jaunieji tuojaus pama
tys, kad dabar ne taip lengva susijieszkoti

darbo, algos geros ir pragyve- ■ tokis darbas, kuris jiems patinka. Tie ku- 
nimas geras. Bet Finai jau da-į ... . v. .
bar ima viens kito klausti kas ne iszejo teknikos mokslus, kaip inžinierių 
bus kai ju valdžia savo karo 
skola atmokės Rusijai? Kas ta
da j u laivus pirks? 

f

Dabar daug nauju fabriku 
yra pastatyta ir dar daugiau 
statoma. Finai tikisi kad ir ki
ti krasztai pirksis isz j u laivus 
ir jie taip gales savo bizni ves
ti ir visiems darba parūpinti.

in darba ar in 
trisdeszimts asz- 
nauju mokslin- 
Kita meta mes

Vokiecziai Džiaugiasi;
Iszkilmingai Pasitinka

Pirma Traukini

Cornelius Vanderbilt 
Whitney priima prisieka 
kaipo Amerikos Prekybos 
Po-Sekretorius, Sekreto
riaus ofise. Sek., Charles 
Sawyer duoda tam ta prisie
ka, kai Po-Sekretoriaus žmo-

na ir sūnelis stovėjo szalia ir 
žiurėjo. Po-Sekretoriaus dar
bas yra labai svarbus ir sun
kus, ir Ponas Cornelius Van
derbilt Whitney turės ne tik 
daug1 dirbti, bet dar daugiau 
ir pasimokinti. Visa prekyba

su Europos krasztais bus jo 
rankose; o prie to dar prisi
deda visi Amerikos pasižadė
jimai kitiems krasztams vi
sokio tavoro siunsti. Tai visa 
tai bus jo pareiga.

ir panasziai gal dar susiras darbus, bet al
gos jau bus mažesnes.

Musu kolegijos paleis 
bizni apie tris szimtus ir 
tuonis tukstanezius tokiu 
ežiu daugiau negu pernai,
dar daugiau tokiu mokslincziu susilauksi
me. O darbu tikiems mokslincziams vis 
mažiau ir mažiau randasi.

Taii reiszkia, kad jaunikaitis ar merge
le, iszeje kolegijos mokslus, turės labai dar
buotis ir stengtis sau darba susirasti ar 
pasitenkinti su prastesniu darbu.

Jaunas vyrukas, kolegijos mokslus pa
baigęs turės imti agento darba ir pasiten
kinti su tokio pardaviko alga. Fabrikan
tai ir kompanijų atstovai dabar nesiskubi
na pasisamdyti kolegija baigusius vyrukus.

Pernai daugiau negu keturi tukstaneziai 
kompanijų prasze ir jieszkojo tokiu darbi
ninku. Dabar nei puses tiek nėra!

Plieno kompanijos dabar mažiau tokiu 
darbininku reikalauja.

Aliejaus kompanijos jau dabar pasako i 
kad. jos tik pusiau tiek tokiu darbininku 
sziais metais pasisamdys.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BERLYNAS, VOK. — Ame
rika, Anglija ir Francuzija in- 
sake Berlyniecziame atidalyti 
visus kelius ir vieszkelius, ku
rie buvo uždaryti in Rytus, kai 
Rusija užkirto Ali j autams ke
lia in Berlyną. Visi keliai buvo 
atidaryti viena minuta po vi- 
durnakezio, Ketverge.

Alijantu insakymas buvo 
Berlyno Burmistro, Mayoro, 
Ernest Reuther iszleistas viso
se Vokietijos dalyse.

Rusijos Komandorius, Gene
rolas Vassily Chuikovas buvo 
panaszius insakymus iszleides 
dvideszimts keturiomis valan
domis pirmiau, kad Sovietai vi
sus kelius ir vieszkelius atida
rytu tuo paežiu laiku. (Pas mus 
buvo viena minuta po szesziu 
isz ryto.)

Visi Berlyniecziai kaip ko
kios szventes lauke tos valan
dos kada traukiniai ir automo
biliai ir sunkvežimiai vėl atva
žiuos in Berlyną. Jie sudarė pa
rodas ir visokiais budais paro
de savo džiaugsma.

Sovietai net paleido ir elek
tra ir szeimininkes skubinosi 
kepti ir virti ant elekrikiniu pe- 
iziu. Radijai pradėjo bliauti ir 
szviesos net ir dienos szviesoje 
szviete.

Sovietai pradėjo griauti ir 
laužyti tvoras, kurias jie buvo 
pastate skersai vieszkelius.

Prie Amerikos ir Rusijos ru- 
bežiaus buvo iszkabintas plaka
tas: “Galima eiti dovanai, už 

[ (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Dabar beveik viskas dar la

biau atpigs, nes biznieriai da
bar kostumeriu, biznio jieszko.

' • • "

Czia jau geros naujienos 
tiems, kurie myli stikleli isz- 
kelti, ar bonkute namo parsi- 
neszti, kad butu nors nuo szal- 
czio ar nuo kitu kvarabu. 
Sznapsas jau ima,atpigti! Bra- 
vorininkai jau tiek daug gero 
ir seno sznapso turi savo bra
voruose, kad jie dabar ims 
viens kitam už akiu užbėgti ir 
savo szna.psa pigiau ims par
duoti.

ir galimybes daug daugiau sa
vo ginklu tenai in Rytus pa- 
siunsti. Szitaip aiszkina Azijos 
atstovai ir dipliomatai.

Unijų vadai dabar ima. kal
tinti Prezidentą Trumana, del 
visu tu susikirtimu tarp unija 
ir Kongreso. Jie sako kad Tru- 
manas prasiszoko, kai jis pa
reikalavo, kad Kongresas vi- 
siszkai tuo jaus panaikintu ta 
Taft-Hartley instatyma. Jie 
sako kad Trumanui reikėjo 
szvelniau pasielgti ir Kongres
menus nesupykinti.

O kai ponai bravorininkai 
ims tarpu saves pesztis, tai 
mums bus linksma ir džiugu, 
nes tada, mums sznapselis . bus 
pigesnis ir gyvenimas malones
nis.

Pasitarimai su Rusija mums 
daug ko neduos. Rusija sutiks 
atidaryti kelius in Berlyną. Ta 
da Rusija pareikalaus suvieny
tos Vokietijos ir kad visu 
krasztu armijos butu isztrauk- 
tos isz Vokietijos. Rusija teipgi 
pareikalaus kad Sovietams bu
tu pavėlinta prieiti prie Ruhr 
■slėnio pramones.

į ★* ♦

¥
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Anglijos valdžia visomis ga
liomis stengiasi visko daugiau 
.siunsti in užsieni, kad gautu 
daugiau pinigu. Jai ypatingai 
rupi Amerikos doleriai.

" • • 1 ' '■

Anglijai ypatingai rupi kuo 
daugiausia visko siunsti in 
Amerika, kur tiek daug tu do- 
leriuku randasi.

Anglija szimtus tukstancziu 
doleriu praleidžia ant visokiu 
pagarsinimu Amerikoje.

Anglija dabar devyniolika 
sykiu daugiau visko parduoda 
Australijai negu Amerikai. O 
Anglai szimta sykiu greicziau 
ir maloniau mums parduotu 
negu Australijai, nes Anglams 
musu pinigai labai malonus.

Anglija, Amerika ir Francu- 
zija nesutiks, nes jos nenori ir 
'bijosi galingos Vokietijos; ne
norės kad Rusija insikisztu in 
ta Ruhr slėni, nes tada mums 
daugiau kasztuotu ta paszelpa, 
kai Vokiecziai negalėtu daug 
ko patys gauti ir parsitraukti 
isz Ruhr slėnio. Sovietai per 
savo propaganda parodys kad 
Vakaru tautos yra prieszingos 
suvienytai Vokietijai, kad 
Amerikiecziai ir Anglai sykiu 
su Prancūzais nori Vokieczius 
palaikyti vergijoje. Vokiecziai 
tai propagandai intikes ir ims 
pykti ant musu.

*

¥

Anglai labai norėtu visa sa- 
sa savo tavora užsienyje pigiau 
parduoti. Bet vargiai taip bus 
galima. Anglijos fabrikai nei 
penkta dali tiek neiszdinba, 
kiek tokie fabrikai Amerikoje. 
Anglas darbininkas nei trecz- 
dali tiek tavoro neiszdirba, 
kiek Amerikietis darbininkas.

Neįžiūrint to kad tie keturi u 
didžiųjų tautu, Amerikos, Ang
lijos, Francuzijos ir Rusijos 
Užsienio Ministerial susirinks 
ir pasitars, mes negalime nieko 
gero laukti isz tokio susitarimo. 
Jeigu Rusija, ant vieno klausi
mo nusileis ant kito sutiks, bet 
vis tai tik laikinai, nes Sovietu 
Rusijos tikslas buvo, yra ir bus 
valdyti visa Vokietija, ir paskui 
visa Europa.

*

Louis Johnson, naujas Apsi
ginklavimo Sekretorius, iszlei- 
do insakyma kad karininkai, 
Generolai mažiau kalbėtu apie 
kara, mažiau visus gazdintu ir 
daugiau kalbėtu apie taika. Bet 
tai nereiszkia kad tie karinin
kai mažiau pinigu reikalaus del 
apsiginklavimo. Jie dabar kal
bės apie taika, bet rengsis in 
kara!

Komunistai jau viską szluo- 
ja su savimi Kinijoje; jie sako 
kad jiems ims nuo szesziu me
nesiu iki vienu metu visa Kini
ja užkariauti.

Komunistams taip sekasi Ki
nijoje, ne už tai kad jie dabar 
jau tokie galingi, bet kad val
džia ir valdžios armijos sutru
pėjo.

¥

¥

Generolas Omar Bradley, Ar
mijos Sztabo virszininkas, tik 
norėjo isztirti ir dažinoti kaip 
Amerikiecziai atsilieps ir ka 
sakys, kai jis pareiszke, kad 
gal reikes siunsti Amerikos ar
mijas in Vokietija kad jos su
darytu tenai frunta ar rubežiu 
priesz Sovietu Rusija. Beveik 
niekas tokiam patarimui nepa- 
siprieszino. Antras armijos 
•žingsnis bus pareikalauti kad 
jauni vyrukai butu vėl paneva- 
lia imami in vaiska.

Amerika butu galėjus Kini
ja iszgelbeti keli metai atgal, 
bet dabar per vėlu. Reiszkia, 
dabar Amerika jau daugiau pi
nigu nesiims Kinijos valdžiai. 
Taip ir gerai, nes tie musu pi
nigai niekados savo tikslo ne- 
pasieke Kinijoje. Kinijos val
džia yra, susidarius isz sukeziu, 
vagiu ir isznaudotoju, kuriems 
nei savo žmones, nei savo krasz- 
tas visai nerupi. Kai buvo pa
skyrus tuos milijonus Kinijai, 
tai mums reikėjo tuos milijo
nus ir tenai gerai prižiūrėti ir 
patiems iszdalinti ir paskirti.

¥

Gegužio menesis, yra gražiausias, 
Ir isz visos gamtos yra linksmiauses;
Oras pavasario gyvai kvepuoje, 
Visos auguoles atgija žaliuoje.

Visos kvietkeles žydi, džiaugdamos,
Kožna beviena szirdis ramindamos;
Pažvelgus girioj in žaliuojenczius medžius, 
Ir in j u puikius smulkius lapelius.

Perima kožna beviena linksmybe,
Ach kokia yra didi, Sutvertoj aus galybe!
Tai yra stebuklingas Dievo surėdymas, 
Per kuri stojas del visu adgaivinimas.

Pažvelgkim in žeme, žolynais apklota,
Kaip ji visokiais žiedais yra iszpuoszta;
Vieni žydi geltonai, antri raudonai, treti mėlynai, 
Ir iszduoda del visu gardu kvepsni navatnai.

Tas ju kvepėjimas del visu gardus ir meilus, 
Kas ju tiktai kvėpuoja, del visu yra malonus;
Pavasario laike žiedeliams pražydus,
Biteles iszvydia, pradeda czystyt savo indelius.

Idant isz žiedu, galėtu rinkti medų.
Ir rinkt in juosius kad žiemoj ne butu bado.
Visos leke, dirba dužgedamos
Ir in korius saldu medų dedamos.

Linksmai dirbdamos, niekad nerugoja, 
Triusdamos apie avili, visados dainuoja.
Dieva galinga josios garbina
Ir ant garbes Jo, vaszka gamina.

Teipos ir visi vabalelei, pavasari pajutia,
Prie vasaros darbo, visi sukrutia,
Trauke dideliais būriais isz žiemos butu,
Szauke prie Dievo, idant jiems padėtu,

Naudingai per visa vasara dirbti,
Ir savo Sutvertoju garbinti.
O ir pauksztelei pavasari iszydia, 
Visi linksminas, balseliais pragyda.

Garbe Dievui in augsztybia siunsdami,
Ir savo lizdelius gražiai dabindami,
Džiaugėsi visi, vasarai užstojus,
Pamatia einant in lauka artojus.

Žino gerai, jog gaus grūdeliu prileki. 
Ir nereikes daugiau sunku bada kensti.
Laukus sejant, jeiji ne snaudžia,
Kad kartais ir ūkininkus skriaudžia.

Anksti sukibą, pradeda malda prie Dievo, 
Siunsdami prie to Augszcziausio Tėvo, 
Dekavodami Jam už Jojo geradejyste, x
Lenke galvas priesz Jojo dievyste.

Teip-gi ir visa gamta Jam, garbe pripažinsta, 
Niekas priesz Jo galybia priesztaraut ne drysta, 
Kas yra danguje, ant žemes, tai yra isz Dievo, 
O koks garbingas yra vardas to visu Tėvo!

Vasara ir žmonių szirdis linksmesnes,
Kada pavasari užstoja dienos sziltesnes,
Visi dainuoja linksmas daineles,
Bernelei kalbina jaunas mergeles,

Tardamiesi veseiles daryti, 
Ant visados už motere priimti.
Mergele dabinas ir vainikėlius pinas, 
Ir apie nauja gyvenimą rūpinas.

Prižada vaikineli isz duszios mylėti, 
Ne už vieno, tik už prisižadėto teketi.
Kada sueina abudu in pora,
Ir veda gyvenimą gražu, padora;

Tada ir Dievas juodu laimina, 
O ir smert turi amžina gyvenimą.

Asz Esu
Amerikietis Diena
(I Am An American Day)

WASHINGTON, D. C. - - 
Prezidento “1 Am An Ameri
can Dav” proklamacija, sziniet 
paskiria Nedelioj, Gegužio May 
15 diena, pagerbimui Amerikos

reikalaujama galvoti netik apie 
apylinkes ir Tautos gerove, bet 
viso pasaulio. Vadovybe Tautu 
sanjungoje yra szios szalies li
kimas. Suvienytu Valstybių 
svetima, politika priklauso nuo 
Publikos nuomones, ir todėl ga
lime prideri ir deszimta, pažada.

10—Susipažinti su svetimos 
politikos svarbiausiais daly-

mokejo, bei ana sanvaite visi 
jau turėjo pilnai atsilyginti ir 
savo užveizdavimo apyskaita 
iszduoti.

Apie penkios deszimts mili
jonu žmonių užsimokėjo taksas 
sziais melais. Tai penki milijo
nai mažiau negu pernai. Reisz
kia daugiau žmonių mažiau už
dirba. ar visai nedirba sziais

JUOKAI
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Pilietybes. kais kurie lieczia mano kraszta
Visur Amerikoje szios dienos ir reikalauti, prijiažinti ir rem- 

ceremonijos lies dvi grupes: ji protingus sprendimus.
szios szalies jaunimu, kuriems Toliau, sziniet, kada tnkstan- 
szimet sukanka 21 me. amžiaus ežiai Amerikiečiu ketina lan- 
ir vyrus ir moteris kitu szaliu, kyli Europa, asz da pridėsiu 
kurie senenei tapo Amerikos vienuolikta, pažada.-
Piliecziai. Tautines, švietimo ir į 11—Praktikuoti ir aiszkinti 
patriotiite'S organizacijos, mies-r Amerikos demokratijos teisu
ti! ir tikybines grupes ir kitos mus svetimuose krasztuose U
instaigos ruoszia tinkamas pro
gramas.

Tarpe organizacijų, kurios 
nori pabrėžti Amerikos Piliety
bes atsakomybe yra “American 
Heritage Foundation,” kuri 
sugalvojo kelione “Freedom 
Train.” Km- tik tas traukinys 
•sustojo su savo neįkainuoja
mais Amerikos istoriniais do
kumentais invyko invairus pat
riotiniai parodai. Savo progra
moj “American Heritage 
Foundation” paruosze “Devy
nis Gero Pilieczio Pažadus,” ir 
“I Am An American Day” pro
ga gerai prisiminti tuos 9 paža
dus.

‘ ‘ Prižadu:
1— Balsuoti Publikiiose Rin

kimuose, gerai isztyriuejes
■ kandidatus balsuosiu tik už ge
riausius ir tinkamiausius kan
didatus.

2— Tarnauti ant “Jury” ka
da tik mane iszrinks.

3— Gerbti instatymus ir būti 
paklusnus jiems. Padėti szios 
szalies valdininkams sulaikyti 
prasižengimus ir reikalui esant 
stori in teismą liudininku.

4— Mokėti savo mokesezius 
pagal reikalavimu.

5— Dirbti del Taikos, bet at
likti savo pareigas, karui ki
bint, visuomet pagerbsiu vėlia
va.

6— Savo mintimis, žoždiu ir 
veiksmu namie, mokyklose ir 
darbe, visur ir visada, vengsiu 
rasine, klasine ir tikybine ne
apykanta.

7— Remti musu vieszo pu'bli- 
ko mokslo surėdymą daryda
mas viską pagerinimui savo 
mokyklų.

8— Prisidėti prie pagerinimo 
savo apylinkes.

9— Lavinkite ir remti geros

aplankydamas savo gimtine, 
nesigirti apie Amerikos gery
bes, jos progas, jos budus, bet. 
ir ta viską nepaneigsiu. Neslėp
siu trukumusczia, bet ir ne per
dėsiu. Pabrėžiu savo asmenine 
atsakomybe padaryti geresne 
Amerika isz geros Amerikos.” 

“Asz Esu Amerikietis Die
na” yra. su savo patriotinėms 
ceremonijoms, parodoms, dai
noms ir viskuo, yra viena diena 
per metus. Bet ji primetia vi
siems Piiiecziams, naujiems ir 
seniems, kad kiekviena kita 
diena, ar namie ar kitur, yra 
arba gali būti “Asz Esu Ameri
kietis Diena.” —C.

melais.
Valdžia turi keturios de

szimts tukstancziu žmonių ku
rie szitas musu taksu apyskai
tas peržiūrinėja. Dar prie ju 
randasi tūkstantis penki szirn- 
tai ir penkios deszimts slaptu 
agentu, kurie patikrina tas 
apyskaitas.

Taksu sztabas praleidžia vie
na. doleri isz dvieju szimtu del 
peržiurinejimo ir patikriuimo. 
Valdžia praleidžia apie- szimta 
milijonu doleriu del sziįos rink
liavos.

Pilietybes Teisumus savo na
muose.

Sziandien isz Amerikiecziu

KAS CIESORIAUS, 
CIESORIUI

WASHINGTON, D. C. — 
Nors Kristus labai aiszkiai pa
sakė kad reikia, duoti Dievui 
kas Dievo, o Ciesoriui kas Cie
soriaus, bet dauguma žmonių 
dar ir sziandien negali aiszkiai 
atsikirti kas kuriam priguli.

Bet praeita, sanvaite valdžia 
visiems parodo kas priguli tam 
Ciesoriui. Nėsenei U. S. A. pa
prastas pilietis turėjo bizni su 
valdžia. Ar jis norėjo ar neno
rėjo, ar gražumu ar piktumu, 
jis susidūrė šū valdžia, nes jam 
reikėjo užsimokėti savo duok
les, savo taksas.

Jeigu jis stengiesi kaip nors 
iszsisukti, tai ilga valdžios ran
ka ji už skvernu argai net ir už 
sprando nusitvėrė, ar nusi
tvers. Jeigu jis susimislino ir 
iszdryso pameluoti ir nors kiek 
nusisukti, mažiau taksu mokėti 
negu jam skirta, tai ta pati val
džia jam buvo pasirengus ki- 
szenius i szk raustyti ir gal net

Paprastam žmogeliui nėra 
kuomi ])e<r daug susirūpinti, nes 
tu pa])rastu žmogeliu per daug 
randasi. Bet nabagas milijo
nierius tai labai rūpinasi net ir 
tada kada jis isz savo milijono 
doleriu paskiria, taksoms septy
nis szimtus ir septynios de
szimts tukstancziu doleriu.

Valdžios žmones kurie tas 
musu taksas peržiūrinėja ir pa
tikrina, neima visas, nes tai bu
tu milžiniszkas ir beveik nega
limas darbas. Bet jie isz tu pen
kios deszimts milijonu pasiren
ka pusantro szimto tukstancziu 
tokiu apyskaitų, ir tas akyliai 
peržiūrinėja ir patikrina.

Beveik visi, kurie mokėjo 
taksas, ant savo tu apyskaitos 
raszfu, pareiszke kad jie pen
kiolikta nuoszimti savo ineigu 
paaukojo savo ba'žnycziai ar ki
toms labdaringoms draugi
joms. Kad ba.žnyczia gautu 
nors treezdali tu pinigu, kurie 
yra paskirti jai tuos taksu rasz- 
tuose, tai neimtu nei vienos 
bažnyiczios su skola.

ir kelines numauti.
Nors dauguma žmonių per 

visa, meta po biski savo taksas

Brangus Žemcziugai

Amerikos Sekretorius, Dean 
Acheson, dabar susirupines. 
Jis ne taip labai i nori siunsti 
kariszkus ginklus Nederlandi- 
jai ir Francuzijai. Szitie du 
krasztai sziandien kariauja to
limuose rytuose. Ginklai, kurie 
dabar butu siuncziami szitiem- 
dviem krasztam duotu Neder- 
landijai ir Francuzijai progos

Komunistai sako kad jiems 
ims nuo szesziu menesiu iki vie
nu metu Kinija, užkariauti, apie 
penkis metus atstatyti, atitai
syti visa tai kas buvo sugriau
ta ir sunaikinta per dvide- 
szimts du metu visokiu vainu ir 
paskui penkiolika, metu visus 
Kinieczius padaryti gerais Ko
munistais.

Vis Geras Arklys
Kaimininkas dera nuo Či

gono arkli:
Kaimininkas — Bet, tas 

arklys szlubas!
Čigonas — Na, juk jis in 

vaiska ne eis!
K. — Bet, jis ir aklas!
C. — O kam jam akys? Juk 

laikraszcziaus jis neskaitys!
K. — Mat, tas arklys be 

liežuvio!
C. — O kam jam liežuvis? 

Juk jis ne advokatas!

Atsitikimas
Bažnyczioje

Meldžiasi davatkėlė, musz- 
damasi in krutinę: .

— Dieve mano, mes ave
les tavo inleisk in avinyczia 
savo!

Vyras iszgirdes ta malda, 
teipgi muszasi in bruslota:

— Dieve mano, asz avi
nas tavo — inleisk ir mane 
pas aveles tavo!

<■

Jill Ciraldo ir Grace Flynt 
czia žiuri in labai brangius 
žemeziugus, kuriuos nupirko 
Harry Winston, isz Evelyn 
Walsh McLean. Szita saujale 
tu akmenėliu kasztuoja dau
giau negu visa milijoną do

leriu. Už szitokius žemeziu
gus buvo papildytos žmogžu
dystes. Vienas isz ju rodos 
užkertėtas, užburtas (Hope 
Diamond), nes kas tik ji nu
sipirko ar gavo buvo baisiai 
nelaimingas.
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QLAMONE.TO ' ja. motina.
Mylėjo kaip savo gyvastį 

tėvas.
Vienturte buvo namie numy

lėta. Kudikiszkas amžius, pa
prastai berupestingas, in mie
ga panasžus, ba jis nežiniomis 
prasigyvena, nuplaukė jai kai
po pasakiszki dūmojimai, be 
jokio debesėlio. Aszaru blaks
tienos jai niekados neiszspau- 
de. Jokia liga niekados neatlan- 
ke jos pūkines loveles.

Nors gimdytojai nebuvo per 
daug turtingi, bet ir ne biedni, 
del mielos dukters vienok nie
ko netrukdavo.

Pirmiause su zobovelemis, 
potam suknelėse, valgiu iszsi- 
rinkime, visame kame norėjo 
padaryti ja laiminga, savo mie
la kūdiki’.

— Tegul jai nieko netrūks
ta, kalbėjo tėvas.

— Neturi turto, nežinia, 
kaip savo gyvenime turės, te
gul nors dabar turi visiszka už 
siganedinima, gerbūvi ir kudi- 
kiszka laime.

Tai-.gi, jos veidelyj matėsi 
vienas nusiszypsojimas, atver
tos luputes linksmybe kvepėjo 
ir dūsavo, akys plaeziai atver
tos žiurėjo ant svieto, kaip ant 
dideles eglaites zobovos, abel- 
nos del visu vaiku.

Tėvas buvo gydytoju maža
me miestelyj. Uždirbdavo ne
daug, bet gyveno ramiai ir ga
lėjo duoti dukrelei gražu isz- 
auklejima ir kuoaukszcziausia 
mokslą.

Augo vaikelis del gimdytoju 
suraminimo, augo del laimes, 
kaska.rtas vis gražesne o visi 
jai pranaszavo dideles laimes 
kada iszeis už vyro, ba isztikro 
mergaite buvo patogi, gera ir 
iszmintinga.* * *

Miestelis buvo mažas, nesz- 
varus, Žydiszkas, pilnas bakte
rijų. Raupai buvo sena liga to- 
ikame kulturaliszkame mieste
lyj, taigi ir gydytojo nameli ap
lanke, iszkoneveikdama szla- 
kais stebuklingos mergaites 
veideli. A, kai]) tai vaikelis nu
liūdo, kada po ilgai pirmu sy
kiu in. veidrodi pasižiurėjo. 
Liūdnumas tamsus, apsidebe- 
siaves užsėdo jai ant burniukes 
asztuonis metus jau kadangi 
turėjo tada ir atjautė instikty- 
viszkai savo yda.

O dabar!
O dabar veidelis balo, ba du- 

szyte liūdo, kada vaikai isz kie
mo, pikti, kaip laukiniai žvėre
liai rėkaudavo, raupuota! Rau
puota !

Ir tasai liūdnumas neužtar
nauto skausmo paliko ant visa
dos ant panaites veido. Sida
brinis juokas isznyko nesugra
žinamai.

Gimdytojai 'isz pradžios 
verkdavo pakampėmis, o po
tam taip sau aiszkino nelaime 
berubežinej meile j prie savo 
vaiko: “apibjaurinta tai teisy
be, bet maloni, gera, kai]) 
aniuolas, szposanninke isz pri
gimimo, suteiksime jai mokslą 
kokio liktai geis, tai gal taip 
bus laiminga, nei kad butu bu
vus kokia svieto dama, kuri vi
sur valkiojasi, o pčtam negra
žiai viskas pasibaigia sugrie- 
szija.

Taigi mergaite iszsiunte in 
sostapile ir tenai samdyta ge
riausi profesoriai, geriausios

mokytojos.
Panaite dailu pamylėjo, lab- 

jausiai muzika, taigi ji gana 
anksti atiduota in konservato
rija. Mokinosi puikiai, grajino 
gražiai.

Kad ežia tuo tarpu greitai, 
tėvas numirė! Važiuodamas lie
tinga diena prie ligonio persza- 
lo, gavo sziltine ir numirė. Nu
mirė szeimynos tėvas, su juomi 
sykiu numirė ir ju gyvenimo 
szaltinis visos inplaukos. Pas
kui verke ant gralio ilgai, ir sie- 
ratos sugryžo namo.

O dar paskui pardavė dali 
rakandu ir tai]) surinkus sziek 
tiek pinigu persikėlė in dides
ni miestą.

* * ąc

Motina isz, tos nelaimes nete
kus vyro ir neturėdami kuom 
pragy venti, gavo melanchol i ja, 
ir negalėjo potam jau užsiimti 
jokiu darbu.

Taigi dukrele, neseniai glos- 
tomas ir laimingas vaikas, pas
kui panaite einanti ramiai prie 
savo mierio ėmėsi karsztai už 
darbo. '

Tęsęsi taip pilkos dienos, 
vienodos prispaudimo valandos 
vienuodus muzikos gabumu 
ir prasimanksztymu. Kelios de- 
szimtys rubliu, uždirbtu negra
žiomis ir szaltomis dienomis, 
užgrajytu, užprakaituotu, kai]) 
tik palaike poros moterų gy
vastis ir jos reikalus, be ko ne
galima kiekvienam apsieiti: na
mus, valgi, skalbimą, kurą, 
sz vieša.

Ir daugiau nieko.
Bego metai. Alėtai baisus, ne

šaukti, neatmainomi, visados 
su vienu ir tuo paežiu nelaimin
guoju likimu. Tik viena per me
tus szvente joms buvo atminti
na, kuri pert raukdavo kentėji
mus be jokios kaltybes: tai tėvo 
smerties diena..

Kas metai važinėdavo ant 
kapu. Isz to menko uždarbio, 
per metus, jos surinkdavo ko
kius trisdeszimts rjibliu kad 
butu galima nukeliauti in gim
tini miesteli nors ant poros va
landų laiko, pasimelsti ant gra
bo padėti ten nors prasta vaini-

Amerikos Mokine 
Gražuole

Marilyn Overby, asztuo- 
niolikos metu jauna gražuo
le ir mokine buvo paskirta ir 
paskelbti kaip gražiausia 
studente in Floridos Univer
sitetą. Jie dabar yra paskelb
ta kaipo visu Amerikos Uni
versitetu gražuole. Ji gavo 
szita garbe ir dabar jai ke
lione in Hollywood, Califor
nia bus apmokama. Ji tikisi 
kad ji gales gauti darba Hol
lywood mieste ir galės loszti 
in krutamuosius paveikslus, 
‘ ‘ Moving Pikczierius. ’ ’

Charles McGranahan del 
kokios tenais priežasties pri
sipažino policijantams kad 
jis daug žmonių apvogė. Po- 
licijantai iszklause jo iszpa- 
žinties bet nelabai jam inti- 
kejo. Tie policijantai suszau- 
ke szitas moteris ir to vagies 
paklausė kuria isz j u jis ap

keli, duoti kunigui rubli, ant 
Misziu ir kuogreieziausiai 
gryžti adgal nakties trukiu kad 
neperleisti dykai dienos ir ne
palikti ant szalies turineziu 
rtiuzikos lekcijų visados tre- 
czios klasos vagonuose.

Tėvas smerties diena pripul
davo pavasaryj, balandyj, o 
tuose metuose žiemos laike mo
tina sirguliavo ir paezedumo 
nebuvo galima, padaryti. Kad 
tuo tarpu smerties atmininio 
diena artinosi.

Nutarė moterys padaryti 
žingsni labai bloga, labai pasi
bjaurėtina: nuneszti lombar
dai) sena laikrodėli mirusio tė
vo, atminti, kuria laike nuola- 
tos, kai]) kokias relikvijas. Tai 
buvo didelis vyriszkas auksinis! 
laikrodėlis, su viena koperta ir 
podraug vienatinis vertes daik
tas, koki jos turėjo; visi bran
gesni daiktai jau seniai buvo 
parduoti, arba užstatyti ir jau 
prapuolė.

Su suspausta szirdžia nuėjo 
biedna mokytoja in lombardai 
su relikvija, kad už ana gauti ' 
pinigu ir potam u'ž juos padary
ti kitokia ant grabo relikvija, 
pasimelsti.

Nežiūrint pra.szymu, malda
vimu taksatorius davinėjo t i k-i 
tai penkiolika rubliu.

Drumstėsi jai galvoje: imti, 
ar neimti.

Neimti tai reiszkia atsakyti 
sau ii- motinai pirmu sykiu 
brangaus kapo aplankymo. Isz- 
girdo tuo tarpu, kaip per mie
ga, užgrabini tėvo 'baisa, besi
skundžianti, kad vienatines 
brangios esybes ji apleido, kad 
atmintis apie ji anuose pražu
vo.

Imti!
Bet kur ji ims dar septynis 

rublius?
Machinaliszkai pasakė tak- 

satoriui: gerai paėmė-numeri 
prisiartino prie kasos langelio.

Sėdėjo ežia . senas žmogelis 
su susuktais nuo pinigu skaity
mo rankos pirsztais. Priesz ji 
krūvos aukso, sidabro, bankno
tu eiles.

Lauke savo eiles, priesz ja 
kokia tai senele, iszrodinti ga
na turtinga, gal kokia aristo- 
kratė, kuri neturėdama tuo tar
ini pinigu geibi a si užstatydama 
brilijantus, idant -savo laidoke- 
liui anukui sugauti pinigu ka- 

vogė. Jis prisipažino kad nei 
viena isz ju. Bet Wilda Bie
ber, antra isz kaires buvo 
viena tu kuria vagis apvogė. 
Ir szitas jaunikaitis prisipa
žino kad jis taip buvo pada
ręs. Los Angeles policijantai 
sako kad jis prisipažino prie 
tu vagyseziu, nes nori ka ki

zyriavimui.
Susižere senute du szimtu 

rubliu auksu, vienomis deszim- 
tinemis. Suskambėjo auksas 
krepszelyj, pasitraukė, kasie
rius pasilenke vėl ant krūvos 
kvitu, gulincziu ant biurko.

Prisiartino areziau prie lan
gelio biedna mokytoja muzikos 
laukdama penkiolikos rubliu, 
numirusio szventei.

—Jėzau Szveiicziausioji Mo
tina!

Czia, prieszai ja ant langelio 
lentos, guli aukso deszimts rub
liu, senutes pamirszta, nesužer- 
ta- . !........ .1

Pasirodė jai akv.se tamsu. Jai 
truko septynių rubliu, kad ap
lankyti tėvo graba, mylimiau
sia kapeli. Padėjo savo krepsze- 
li ant lencziukes palei langeli, 
uždengdama ta auksini pinigą.Į

• 1 •Kasiomis atsistojo paszauke 
jos numeri iszmokejo 15 rub
liu, davė kvitą.

Paėmė pinigus, savo ir ta!
Greitai iszejo.
Atvėrė plaeziai akis, atsira

dus ant ulyczios ba turėjo toki 
nu jaut ima, kad svietas yra kl
iokis, potam tuojaus pasuko 
pirmon, kokis, buvo, bromą pa
sislėpė už variu, nes jai rodėsi, 
kad ja vejasi, kad ja visi mato, 
kad visi ant jos tik ir žiuri. 

Susyk jai veiduose susimu- 
sze visas kraujas, jaute kad 
yra tai]) raudona, kai]) nieką-! 
dos, kai]) nuoga mesa.

O paskui verkti ir visi kunu- 
virpeti. Tuojaus pasuko atgal 
in lombardu. Apsiszluoste ska
rele akis, prisiartino prie lan
gelio.

— Ponas kasieriau!
Kasierius pasižiurėjo per 

akulo-riu virsziu, juk ji ežia ne- 
šenei buvo. 1

— Ka? Paklausė neramiai.
— Ponas kasieriau, asz po

nui noriu ka nors pasakyti!
Kasierius suakmenėjo. M is-į 

lijo apie kokia nors svarbia i 
klaida, prie pinigu jai iszmoke- 
jimo. Greitai iszejo isz savo 
kletkos, nusivedė ja atskyriau 
k a mb a r i.

— Kas atsitiko?
Szirdis jos neiszlaike.
Puolė prie kojų senam kaste

riu i.
— Ponas, asz pavogiau de

szimts rubliu. Toji ponia, kuri 
buvo priesz mane, paliko ant

ta iszgelbeti ir už tai jis 
pats norėjo nukenteti. Polici
jantai dabar jam staeziai pa
sakė kad jis ne vagis, bet me
lagis, ir visai prastas melagis 
nes jis buvo labai greitai su
sektas.

□ □ □

langelio deszimts rubliu, asz 
paėmiau.

Voliojosi prie senelio kojų.
— Del Dievo, tegul ponia 

atsistoja.
— Sztai deszimts rubliu, 

tegul mane ponas tuojaus ati
duoda policijai, tegul mane įlo
mis paneziais surakina, bet po
ne, susimylėk, nemislyk, kad 
asz esu vagilka. Asz eisu va
gilka, malones pone, tegul pra 
žusiu kalėjime, bet nemislyk, 
kad asz eisu vagilka!

Ir verke tai]) prie kasieriaus 
k o j 11 lie si ya i cz i od a m a.

Vos tik ja pakele, suramino 
deszimts rubliu paėmė, pasodi
no ja ant kreses, pasilenke prie 
jos, pabueziavo jo veidą isz so
pulio karszta ir isz baisiu mįs
lių sukaitusi.

— Ne, vaikeli, neatiduosiu 
ponios policijai, ponia ne esi 
vagilka.

O tuojaus palaukus, kalbėjo 
tyliai kaip in savo.

Bet turi Imti baisiai, la
bai, o daug, daug laiminga!

I r iszvede ja ant treja.
Pirmu sykiu mirus tėvui tais 

metais jo kapo neatlanke.
- ----G ALAS------

Nauja Plaukams Mada

Pam Shard czia parodo 
kaip moterys pradės savo 
plaukus sukti, sziauszti ir 
szukoti. Plaukus szitaip su
dėti ar sukrauti, reikia viso
kiu špilkų, dratu, klijų ir 
mazgu.

Istorija apie “AMŽINA Žl’ 
DA.” Jo kelione po svietą ii 
iiudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.
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Nesenei, viena naszlele 
Jurgi nes iszkele,

Gere visi degtinėle, 
Sveteliu daug pribuvo, 
Garbyti vardo Jurgio. 
Bet daugiau svetelius 

isznaudoti, 
Ne kai]) juos pavieszyti.
Kazyras pradėjo loszti, 

Bet duktė naszles nenorėjo 
duoti.

Mat, isz to kylo nesmagumas,, 
Uždare tuo visas duris.

Bobeles turėjo savo vyrukus 
vesti,

O tas iszkelimas atsibuvo 
Munsvilleje,

Per Jurginių diena buvo.
* * *

Vienam mieste Skulkine, 
Nekurtos bobos yra. didelei 

nelabos,
Kada tik in kuopa sueina, 
Be girtavimo neapsieina, 

O nieko in dantis nenusitvere,
Tai apkalbinėja prastus 

žmonis ir kitus, 
Tai ju apszvieta,

O tokis kaij) sakant mokslas, 
Tai ne kas.

Kad norints ka skaitytu,
Nors karta prasiblaivytu, 

Ir nors ka saudingo dažinotu.
* * *

Viename mieste ėjau ulyczia, 
Sėdi koks ten vyras prie savo 

namelio,
Ir laikosi už galvos.

Isz pradžių asz manau kad 
girtas,

Bet kur tau,
Kad areziau priėjau, 

Pasveikinau ir nusistebėjau.
Sakau, kas pasidarė?

•Gal kokia patariina duosiu?
Ant nieko ir pa tarimas, 

Jeigu darbo niekur neduoda,
Tai jau žmogui niekai!

Da ne butu tokios bėdos, 
Kad 'butau netikėjas del bobos,

Kad luiczia del jos pinigus 
nedavinejas, 

Tiktai visus in banka ])adejas.
O sziandien bado kenst 

nereikalauczia,
Da is vargsza paszelpes 

galeezia,
Bet viską boba iszdavinejo,
Kaip sakant praspendino,

Mat, dingo pinigelei mano!
Užklausiau:

Ar turi pinigu?
Gal iszduoti ant nieku?

Tai bobele atsake:
Nebedavok, be baimes sau 

miegok,
Kad ir sustraikuos, 

Tai Dievas vis duos.
Kiti sako kad asz bobai 

t

per daug pasidaviau,
O toji nedaverka,

Praszvilpe visus mano pinigus, 
Ir nežinau kas tolinus bus?

Mano patarimas tokis:
Vyrucziai pinigu boboms 

neduokite,
Geriause in banka padekite, 

Tada nebedavosite,
Laike bedarbes nedejuosite.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos į astos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c. ’

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

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.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi 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. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

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

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. T5c.

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

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.

^DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point 
for 

The Way You Write

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U. S. A.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!



"SIVIE” MAHANOY CITY, PI.

ŽiniosVietines
A

— Vėsus oras.
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Roberto Bellaro, taipgi ta die
na 1434 metuose, numirė Ja,gė
la, Lietuvos Kunigaiksztis.

— Subatoj Szv. Bonifaco.
— Nedelioj pripuola ket-1 

virta Nedelia po Velykų taipgi 
i a diena 1602 metuose, Kapito
nas Bartholomew Gosnold isz 
Falmouth, Anglijos, atplaukė 
in South Darmouth, netoli nuo 
New Bedford, Mass., jis buvo 
pirmutinis baltas žmogus tik
rai pasiekti Amerikos krauta, 
taipgi ta diena 1920 metuose, 
susirinko Kaune Lietuvos Stei
giamasis seimas; Panedely je 
Szv. Ubaldo, taipgi ta diena 
1801 metuose gimė William IL 
Seward, jis buvo advokatas ir 
Senatorius, juoduku, nigieru 
Vergijos prieszas, Prezidento 
Lincolno draugas ir rėmėjas, 
taipgi buvo Amerikos Sekreto
rius nupirko nuo Rusijos visa 
Ąlaskos kraszta už $7,200,000. 
Sziandien Rusija mielu noru 
szimtu sykiu tiek mums duotu, 
kad galėtu Alaska atsiimti; 
Utaminke Szv. Paskalio Bay- 
lono, taipgi ta diena 1875 me
tuose mirė Vyskupas M. Valan
čius, ir ta diena 1749 gimė Ed
ward Jenner, kunigužio sūnūs 
ir gydytojas ir jo laikais bai
siai daug žmonių, ypacz vaiku 
mirdavo nuo rauplių ligos, jis 
iszrado kaip žmones pacziepin- 
4i kad jie nuo tos ligos apsisau
gotu; Seredoj Szv. Venantijo, 
taipgi ta diena 1898 metuose 
Rusijos Czaras suszauke Tarp
tautine Susirinkimą in Hague, 
ir ta diena yra Taikos Diena; 
Ketverge Szv. Petro Celestino; 
Petnyczioj Szv. Bernadino, ta 
diena 1550 metuose mirė Di
džiojo Lietuvos Kunigaiksz- 
czio Augusto žmona Geidule, 
Lietuvos Kmfigaiksztiene; Su
katoj Szv. Hospitijo, taipgi ta 
diena 1927 metuose, Charles 
Lindberghas pats vienas su ero- 
rplanu perskrido Atlanto mares 
isz New York in Paryžių.

— Gerai žinomas gyvento
jas Jonas F. Seteviczius, nuo 
402 W. Mahanoy Avė., staiga 
numirė Ketverge, 12:45 valan
da ryte savo namuose. Velionis 
per daugelis metu dirbo Maple 
Hill kasyklose, bet apie trys 
metai atgal pradėjo sirgti ant 
dusulio, asmos, ir turėjo ap
leisti darba. Gimė Mahanojuje. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos ir Szvento Vardo drau
gijos. Paliko dideliame nuliūdi
me savo paezia Marijona; sunu 
Joną, namie; dvi dukterys: 
Evelina, Philadelphia ir Lilija
na, pati Jurgio Aibraczinskio 
isz Shenandoah ir viena antika. 
Taipgi savo motinėlė, Ona Se- 
tevieziene, mieste; brolius: Vin
cą, Juozapa, ir Alponsa, mieste, 
ir Antana., Philadelphia; seserį, 
Morta, pati Jurgio Dulskio, 
mieste. Traskauskas laidos Pa- 
nėdelyje 9 v. ryte, su apiegomis 
Szv. Juozapo ‘baž., ir kapines.

Gaidys Be Galvos MOTERISZKE
PRIRAKINTA

PRIE LOVOS
Apsivilkus

Szeimininke Martha Green 
nusipirko buezerneje jau pa
pjauta gaidi. Ji parsinesze 
namo ir nustebo kai tas gai
dys pradėjo krutėti ir paskui 
net spardytis, nors jo galva 
buvo nukirsta.

Jis jau treczia diena kai 
taip gyvena visai be galvos,

kai szitas paveikslas buvo 
nutrauktas. Jam ežia szeimi- 
ninke duoda pusrycziu, szil- 
to pieno ir viena kiauszini.

Daktarai in Los Angeles 
miestą netikėjo ir atvažiavo 
kad patys pamatytu szita ne
paprasta atsitikima.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

53S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

" MAHANOY CITY, PENNA.

—- Loretta, mylima pati 
Roberto R. Rufus (Rutkausko) 
nuo 310 W. Pine Uly., kuri sir
go per koki tai laika, staiga nu
mirė Panedelyje, 11:30 valanda 
naktyje nuo szirdies atako. Ve
lione gimė Gilbertone, prigulė
jo prie Szv. Kaniko, airisziu 
parapijos, mieste, taipgi prie 
parapijos draugijų. Paliko savo 
vyra Roberta, duktere Helena, 
pati Jos. Rutledge, Bingham
ton, N. Y., sunn Roberta, South 
Orange, N. J., du ainnkus; broli 
John Close, Long Beach, Calif.,, 
dvi seserys: Nellie V. Close, 
Washington, D. C., ir Ona, 
miešti-. Laidotuves invyks Pet-

niko 'hažnyczioje 9 valanda ryte 
ir bus palaidota, in Airiu kapi
nes Frackvilloje.

— Nedėlioję, Gegužio, May 
15-ta diena pripuola, “Asz Esu 
Amerikietis Diena,” pagerbi
mui Amerikos Pilietybes. Szioj 
iszkilmingoj szventeje visa tau
ta pagerbs dvi grupes Pilie- 
cziu: Tuos naujai atvykusius, 
kurie yra invairiu tautu, rasiu 
ir tikyba, kurie nosenei tapo 
naturalizuoti, ir jaunus vieti
nius Amorikieczius, kurie pa
siekė balsavimo metu.

— Sirgdama per keletą me
nesius, miesto gyventoja, Mari
jona Lincziene (Lynch) 
539 W. South Uly.
Utaminke, 7:15 valanda ryte, 
namie. Velione po tėvais vadi
nosi Marijona Džiaugiate 
(Judge). Gimė Turkey Run, 
bet apie 40 metu atgal apsigy
veno Mahanojuje. Jos vyras 
Mykolas mirė trylika metu at
gal. Paliko tris sūnūs: Reimun- 
da, Jurgi ir Mykolą, visi namie; 
dukteri Ona, pati Edvardo Jur- 
konio isz Detroit, Mich., penkis 
anūkas; tris įbrolius: Alfreda, 
Nuremberg; Vinca, Newark, N.

nuo 
numirė

keturios seserys: Margarcta 
i Jensiene ir Violeta. Klinger isz 
i Brooklyn, N. Y., Pearl Vila, 
j Yonkers, N. Y., ir Olesa Rodri- 
guez isz Harrison, N. J. Laidos 

i Petnyczioj, su Szv. Misziomis, 
Szv. Juozapo bažnyczioje, 9-ta 
valanda ryte ir kuna palaidos 
in parapijos, kapines. Grabo- 
rius L. Traskauskas laidos.

— Kunigas Mykolas Marek

rapijos, turėjo operacija Locust 
M t. ligonbute.

— Schuylkillo Saliuninku! 
Draugyste turėjo savo metini Į 
bankieta Utarninko vakara, 
Lakewood Park svetainėje.

YORK, PA.
vien tik apatiniais ir kraujais 
aptekusi, keturios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus mote- 
riszke buvo surasta, su lenciū
gais pririszta prie lovos, savo 
sesers ir savo szvogerio namuo
se. Susiedai iszgirdo josios 
spiegimą ir paszauke policijan- 
tus.

Kai policijantai ja atrakino 
nuo tos lovos ir paliuosavo, jie 
suaresztavo jos szvogeri Will
iam H. Gable, penkios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus žmogų 
kuris save vadinasi Kunigužiu, 
sakydamas kad jis turi laisnes 
kaipo Sekminių Bažnyczios 
Kunigužis.

Teisėjas Paul C. Barnhart 
pavede ji po tukstanezio dole
riu kaucijos kol teismo dienos.

Tos moteriszkes tokis liki
mas buvo dažinotas kai Susiedo 
mažas vaikas parbėgo namo ir 
savo tėvams pasakė, kad jis 
tuose namuose per langa mate 
moteri pririszta prie lovos ir 
tik su apatiniais apsirengusia 
ir kad ji szaukiesi pagelbos.

Trys policijantai nuėjo in 
tuos namus ir prie duriu rado 
dideli ir pikta szuni pririszta. 
Kai jie insilauže in ta kambari, 
jie rado ta moteriszke, panele

Shenandoah, Pa. — Vincas 
Žemelis, nuo 198 Indiana. Avė., 
Shenandoah Heights, numirė 
Utaminke, 3-czia valanda ryte, 
Locust Alt. ligonbute, sirgda
mas trumpa laika. Gimė Shena- 
doryje. Paliko dvi seserys: Ma
rijona Czcrncckiene ir Marga-
reta namie; du brolius: Joną,1 
mieste ir Juozapa, Pittsburgh, 
ir keletą anūkes ir anūkes. Lai-

Beisbolininkai

Czia beisbolininkai susi- 
ginezino ir dabar barasi. Szi
tas paveikslas buvo nutrauk
tas 1937 metuose Frankie 
Frisch, po kairei ir Leo Du- 
rocher losze bisbole su St. 
Louis Cardinals rateliu. Jie-

du ir dabar užsiima tuo pa
ežiu sportu, bet dabar Duro- 
cher yra New York Giants 
ratelio virszininkas, o Frisch 
yra vienas isz tu beisbolinin- 
ku mokytoju.

MAŽA MERGAITE
PASIMIRĖ

3
FALCONER, N. Y. — Mo-

Swemley ant grindų jau beveik anna St* Pierre ana diena Pas^
mirė savo namuose nuo vėžio 
ligos. Szita penkių metu mer
gaite jau žinojo kad ji mirs, 
nes daktarai jai buvo pasakė 
kad ji nei Velykų nesulauks. 
Kai jos susiedai sužinojo apie 
ta jos liga, tai jie daug visokiu 
dovanu ir margucziu jai atne- 
sze del Velykų. Mažoji sulaukei 
Velykų, bet neilgam, nes ji ana 
diena pasimirė. Viena susietka 
pavede visa savo nauja narna 
tai mergaitei ir jos szeimynelei, 
kad ji viską turėtu nors del tu

be sanmones.
Ji policijantams papasakojo 

kaip ji buvo pereita nakti pri
riszta prie tos lovos, už tai, kad 
jos sesuo sugavo ja vagiant 
kąsni duonos nuo stalo. Ji sako 
per keturias dienas nebuvo val
gius. Sanvaite priesz tai ji bu
vo taip pat pririszta skiepe su i 
tuo szuniu per keturias dienas 
ir keturias naktis.

Jos szvogeris užsigina kad 
jis savo svaine sumusze ar kai 
galva praskėlė, bet pripažinsta ,keliu dienu pirm mirties.

(los Petnyczioj isz (Iraboriaus kad P«e tos lovos prira-■  
kino, už tai kad, anot jo, ji no
rėjo savo seserį, jo žmona už- BEDARBAS 
muszti.

Panele Swemley per trisde
szimts metu gydiesi ligoninėje

O’Haron koplyczios, 203 W.i 
Coal Uly., 10-ta valanda ryte, ir

Minersville, Pa. — Margare
te Rynkevicziene, 49 metu am-j 
žirnis, numirė Warne ligonbute, 
Pottsvilleje, sirgdama trumpa

338,000 BAIGIA 
MOKSLUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszmckejo visa milijoną doleriu 
daugiau negu ji gavo isz tai pa- 
szelpai duoklių. Szita tvarka 
neilgai bus galima palaikyti, 
jeigu fabrikai ir per vasara vi
sas dienas nedirbs.

NUDURTAS
LIGONINĖJE

Vien tik automobiliu kompa
nijos sako kad jos pasisamdys 
apie keturis szimtus tokiu dar
bininku daugiau sziais metais 
negu pernai. Bet czia jie gaus 
prastesnius darbus kur ir algos 
prastesnes.

Eroplanu kompanijos sako 
kad jos turi daugiau inžinierių 
negu kontraktu, ir dabar ne 
tiktai ka nesamdys daugiau, 
bet pravarys daug isz tu kurie 
dabar dirba.

Elektros kompanijos sako 
kad jos pasisamdys apie asz- 
tuonis szimtus inžinierių. Per
nai jos pasisamdė devynis szim
tus asztuonios deszimts du to
kiu inžinierių.
s Vakarinėse Amerikos valsti
jos beveik visi fabrikantai ir 
kompanijos dabar jieszko daug 
mažiau nauju tokiu darbinin
ku.

Kolegijų virszininkai jau da
bar perspėja savo studentus 
kad jie nesitikėtu kad jie gaus 
geras ir sziltas vietas kai tik jis 
užbaigs savo mokslus.

Mums labai reikia daugiau 
mokytoju, bet musu jaunimas 
dabar nesiskubina in tokius 
darbus nes algos labai prastos. 
Mums reikia daug daugiau 
slaugiu, bet merginos nenori 
tokiu darbu, nes ir czia algos 
prastos.

Dabar kolegijos mokslą už
baigęs jaunikaitis negali tikėtis 
geresnio darbo už ta jaunikaiti 
kuris nei augsztesnios mokyk
los neužbaige.

Musu vadai ir musu tie 
mokslincziai vis ragino mttsu 
jaunimą eiti mokslus, iszsimo- 
kinti; jie jiems net ir dangų 
prilenkė prižadėdami visokiu 
gerybių isz to mokslo. O dabar 
kai tas jaunimas pareikalauja 
nors szeszeli tu mokslo gerybių, 
visi mes turime paraudę nutil
ti ir nieko nesakyti.

PHILADELPHIA, PA. - 
Darbininkas Hahnemann ligo
nines virtuvėje buvo szeszis sy
kius subadytas su ilgu peiliu, 
kai kitas darbininkas isz pik
tumo pakvaiszes pradėjo visus 
grasinti ir badyti su tuo ilgu ir 
dideliu peiliu.

Dvideszimts penki kiti dar
bininkai mate kai szitas vienas 
darbininkas ant kito užsipuolė 
su tuo peiliu. Panele Ann Meers j 
ir kiti darbininkai pradėjo ta 
darbininką vytis, bet jis pabė
go.

Nudurtas darbininkas yra 
Robert Brewer, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus. Jis buvo

ninkai Dirba Ir Nedirba greitai nunesztas in ligonines 
ofisus, kur daktarai ji aprūpi
no.

Policijantai dabar jieszko 
darbininko Julius Ganious, 
dvideszimts trijų metu amžiaus 
vyruko, kuris gyvena ant 22-nd 
Ulycrios, netoli nuo Montgome
ry Ave.

Darbininkai sako kad szitie- 
du darbininkai susiginezino ir 
susipesze kai jiedu susidūrė 
tarp duriu ir vienas kitam ne
nusileido. Jie sako kad tas žu- 
likas dar ir in kita darbininką 
mete peili, bet tas spėjo pasi
traukti.

IR PASZELPA

17°?™vus Vieno Fabriko Darbipas savo seserį. Kai policija ja 
rado, ji svėrė tik devynios de
szimts svaru.

jos. Paliko keletą vaikus, 4 se- baigė savo darba ir iszejo isz 
servs ir 3 brolius.

INTARIA
SPORTININKĄ

18 Metu Tarnaite
Nužudyta

LAWRENCE, MASS. —
Vienas fabrikas kur 52,077 dar- 

tos užeigos su svetimu vyru, bininku, daugiau negu dvide- 
Keli svietkai sako kad tas sve- szimts tukstaneziu darbininku 
timas vyras buvo ne kas kitas, pakartomis dirba ir nedirba. 

Na- Fabrikantai taip sutvarkė kad 
jiems nereikia atstatyti nei vie
no darbininko, nors visiems nė
ra gana darbo. Jie szitaip daro: 
Jie atstato apie dvideszimts 

STUDENTĄ tukstaneziu savo darbininku

kaip szitas futbolininkas, 
zum.

PERDURE

LAS CRUCES. N. M. — 
Jerry Nuzum; futbolininkas jau 
antru sykiu yra patrauktas in 
teismą ir yra tardomas del asz- 
tucniolikos metu amžiaus tar
naites mirties, kurios lavonas 
buvo surastas negiliame kape 
netoli nuo czia.

Futbolininkas Nuzum buvo 
suimtas ir suaresztuotas kai po- 
licijantai rado po jo automobi- 
liaus apaezia žmogaus kuro, 
odos ir skuros,

Szitas futbolininkas pernai 
losze futbole su Pittsburgh 
Steelers. Pirm to jis loszdavo ta
sportą su New Mexico futboli-) Geever, isz Scranton, Pa. 
ninku rateliu.

Nužudytoji mergaite buvo vas po trisdeszimts penkių tuk- 
Ovida Coogler, graži juodbruve staneziu doleriu kaucijos,
tarnaite. Ji dingo Kovo trisde- gali dar kreiptis in teisėja Ro- 
szimts pirma diena, kai ji pa- bert E. Quinn del naujo teismo,

..

del keliu sanvaitu ir paskui vėl 
juos pasiszaukia atgal in darba. 
Tie atstatyti darbininkai tuo- 
jaus kreipiasi in valdžia pa- 
szelpos ir gauna apie dvide
szimts penkis dolerius ant san- 
vaites ir dar po du doleriu dau
giau del kiekvieno vaiko.

Paskui, kai szitie atleisti 
darbininkai buvo paszaukti at
gal in darba kita tiek būva pa
leista ir jie taip pat isz valdžios 
gauna ta paszelpa.

Szitokia tvarka ne tik fabri
kantams patinka, ir darbinin
kams, bet ir biznieriams, nes

VISI KELIAI
IN BERLYNĄ

ATIDARYTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

dyka. ’ ’ Prie Anglijos ir Rusijos 
rubežiaus valdininkai ir sargai 
nuplesze ir nugriovė grasinan- 
czius insakymus ir uždraudi
mus, ir visi draugiszkai sau alų 
pradėjo maukti.

Alij antai viena diena priesz 
tai dar vis veže maista ir tavora 
in Berlyną su eroplanais, ir jie 
per dvideszimts keturias va
landas su savo eroplanais tenai 
nuveže 9,157 tonu maisto ir ta- 
voro, taip darydami jie-norėjo 
parodyti Sovietams kad jie vis 
yra pasirenge Sovietams prię- 
szintis, jeigu Sovietai to nori.

Visi mokiniai ir studentai 
buvo paleisti isz mokyklų del 
visos dienos, beveik visi szto- 
rai užsidarė, saliunai ir visokie 
kliubai toki bizni dare kaip per 
Naujus Metus, Korespondentai 
ir laikrasztininkai nusiskubino 
prie traukiniu ir troku, norėda
mi būti pirmutiniai skersai tuos, 
rubežius pervažiuoti.

Vienuolikos menesiu susikir
timas ir beveik tikra kova da
bar nors laikinai užsibaigė.

PROVIDENCE, R. I. — Ke
turios deszimts keturiu metu 
senumo buvęs kalinys buvo su
imtas ir suaresztuotas už tai 
kad jis viena Brown Universi
teto studentą perdure ana Kovo 
menesi.

Teismas labai greitai nuteisė 
Clifford L. Haulish, isz Provi
dence, kaltindamas ji už per- 
durima dvideszimts vieno meto 
amžiaus studento, Arthur J. 
Atherton, isz Glenside, Pa.

Teismas dar kaltina ta pati 
žulika už toki pati darba, nu- 
durima studento John W. Mc- fabrikantai gali pasilaikyti sa- įn ligonbute, o daug kitu buvo 

vo darbininkus, darbininkai apdaužytu ir sumusztu, kai, 
gali pragyventi ir biznieriai ga- straikuojautieji jurininkai su- 
li bizni daryti. sikirto su tais kurie nesutiko

Bet szita tvarka baisiai daug^straikuoti ir norėjo eiti in dar 
kasztuoja valdžiai, ana sau- ba. Czia susikirto dvejos uni-l 
vaite valdžia su tokia paszelpa jos, viena priesz kita. , į
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ST. JOHN, N. B. — Szeszios 
deszimts vienas jurininkas bu
vo suaresztuotas kai straikuo- 
jantieji jurininkai susikirto su 
kitais. Apie du szimtai polici- 
jantu pribuvo palaikyti tvarka.

Du jurininkai buvo nuvežti

Haulish yra dabar dar lais-
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