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Eroplanas Sudužo 15 Žuvo
Isz Amerikos MIELASZIRDYSTES

TEVŽUDE
EXTRA!

MOTERISZKE
5 NUŽUDĖ

CAIRO, GA. — Pclicijantai 
suėmė viena moteriszke, kuri 
turbut isz proto iszsikrauste. 
Ji yra intarta už nužudinima, 
savo trijų vaiku, savo vyra ku- ■ 
niguži, ir viena susieda. Ji už
sipuolė ant visu j u su kirviu, 
britva ir karabinu.

Sukruvinti ir sukapuoti la
vonai buvo surasti dviejuose 
namuose ant Booker Hill, kai 
ta motina policijai pranesze 
kad ant juos buvo vagiai užsi
puolė. Kai policij antai pribu
vo, jie pamate kad ji buvo vi
sa kruvina, bet kad tas kraujas 
ne josios. Jie ja tuojaus su- 
aresztavo.

Ji stengiasi pasiteisinti, bet 
policijantai sako kad ji jau ko
kias tris skirtingas pasakas 
yra pasakius, ir visos viena ki
tai prieszingos.

i

AMERIKA
NENUSILEIDŽIA

WASHINGTON, D. C. — 
Komunistiszka valdžia Vengri
joje buvo pareikalavus kad 
Amerika sumažintu savo atsto
vybes sztaba tame kraszte, Bu- 
dapeszto mieste.

Amerikos pasiuntenybe in- 
teike Vengrijos valdžiai trum
pa laiszka, kuriame yra pasa
kyta kad Amerika nemato jo
kio reikalo sztaba sumažinti ir 
kad ežia ne Vengrijos dalykas.

Vengrijos valdžia buvo pa
reikalavus kad Amerika at- 
szauktu ta uždraudimą Anteri- 
kiecziams važiuoti in Vengri
ja. Vengrai teipgi pareiszke sa
vo nepasitenkinimą kad j u 
Konsulatai buvo uždaryti 
Cleveland ir New York mies- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SŪNŪS IR JO
ŽMONA INTARTI

TRENTON, N. J. — Sūnūs 
ir marti ūkininko yra intarti 
už ūkininko mirti. Ūkininkas 
žuvo gaisre, kuris sudegino jo 
namus ir triobas. Policijantai 
sako kad jie suaresztavo Law-' 
rence Litzen ir jo žmona Hilma 
jie turi po trisdeszimts devynių 
metu amžiaus. Daktarai rado 
skyle ūkininko galvoje. Ta 
skyle galėjo padaryti kulka isz i 
revolverio ar isz karabino.

Ūkininko kūnas buvo apde-| 
ges. Policijantai sako, kad ūki
ninkas Otto Litzen, szeszios de
szimts szesziu metu amžiaus 
buvo apraszes savo nuosavybe, 
savo sunui, su ta sanlyga kad 
jis tenai gales ūkininkauti kol 
gyvas bus.

mainieriai

WASHINGTON, D. C. — 
John L. Lewisas ir Kietu (An
thracite) Anglių Kompanijų 
Atstovai susitaikė ant Nau:o ♦ 
Kontrakto. Dabar
gaus septynios deszimts centu 
daugiau algos ir deszimts cen
tu nuo kožno tono anglių dd 
Faszelpos ir Pensijos. Mainie
riai dirbs penkias dienas per 
sanvaite.

LEWISAS SIULINA
MILIJONĄ DOLERIU

Carol Ann Paight, isz 
Bridgeport, Conn., pasiėmė 
savo tėvo revolveri ir ji ant 
smert nuszove, už tai kad jis 
sirgo nepagydoma vėžio li
ga. Ji buvo teisme iszteisin- 
ta ir rasta nekalta.

Jos advokatai stengiesi 
priparodyti kad ji isz to gai- 
lesczio ir rupesezio neturėjo 
pilno proto kai ji savo tęva 
nuszove.

Ji pati aiszkinosi kad jos 
tėvas taip labai sirgo tiek 
daug kentėjo, kad ji isz mie- 
laszirdystes ir meiles savo 
tėvui ji nuszove, kad jam ne
reikėtų taip baisiai kentėti.

Mes tokiu žmogžudyseziu 
vis daugiau ir daugiau turi
me Amerikoje. Ir dabar vie
nas Daktaras yra patrauk
tas in teismą už tai kad jis 
nužudė viena moteriszke, 
kuri labai sirgo.

Mes nepaisome kaip kiti 
in szita klausima žiuri, bet 
mums iszrodo kad niekas ne
gali nuspręsti kada žmogus
per daug kenezia ar per la- gelta, kad jie iszkovotu tas 

straikas ir gautu to ko jie da
bar reikalauja.

Lewisas szita paskola pasiu- 
lino gal, už tai, kad per mainie
riu straikas, “CIO” unijos 
Prezidentas Philip Murray bu
vo isz savo unijos mainierams 
davės puse milijono doleriu.

Automobiliu unijos Prezi
dentas Walter Reuther, prane- 
sza John L. Lewisui, kad auto
mobiliu unija nereikalauja pa- 
gala nuo mainieriu unijos.

Nori Paskolinti Auto
mobiliu Saikuojan
tiems Darbininkams

Auto. Unijos Preziden
tas W. Reuther Sako: 
Nereikalauja Pagelba 

Nuo Lewiso

—— --------------- ------- - *
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KANKINIMAI TIKiCL^Aal
Michael Shipkov Likos 
Nuteistas Ant Penkioli- 
kos Metu In Kalėjimą

WASHINGTON, D. C. — 
Michael Shipkov, klumoczius 
dfl Amerikos Ambasados So
fia mieste, Bulgarijoje buvo 
Komunistu suaresztuotas, pas
kui, kai jis prie visko prisipa
žino, jis buvo paleistas, ir pas
kui antru sykiu suaresztuotas. 
Dabar jis pats žino'kad mir
ties bausme jo laukia.

Bet kai jis buvo pirmu sykiu 
paleistas, jis parasze apie visus 
tuos pragariszkuš kankinimus, 
kuriuos žmogus turi pergyven
ti, ir kurie taip pakerta jo dva
sia ir sveikata, kad jis prie ir 
nebutu dalyku prisipažinsta.

Tai pirmutinis tokis rapor
tas apie tokius kankinimus ir 
teismus. Szitas trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus žmo
gus parasze net asztuoniu tuk- 
staneziu žodžiu raszta, ir pra- 
sze kad jeigu jis bus antru kar
tu suaresztuotas kad ta jo 
raszta vieszai paskelbtu, kad 
žmones ir valdžia visai netike-

i WASHINGTON, D. C. — 
Mainieriu bosas, J. L. Lewisas 
siulina visa milijoną doleriu 
paskolinti straikuoj autiems
automobiliu darbininkams.

; Chrysler automobiliu darbi- tu> jeigu jįs vėliau, kaip ir kiti 
ninkai jau daugiau kaip septy- p0 kankinimu prisipažins prie 
nios sanvaites kai straikuoja.

John L. Lewisas parasze 
laiszka automobiliu unijos Pre
zidentui, Walter Reuther, kad 
mainieriu unija nori jo unijai 
paskolinti visa milijoną dole
riu. Jis sako, kad jis tikis kad 
ir kitos unijos stos, automobiliu 
darbininkams in talka ir pa

bai serga ir nei vienam žmo
gui, ar tai Daktarui ar Dak
tarui Komitetui nevalia 
žmogaus gyvastį atimti. Mes 
pateisiname žudymą per ką
rą už tai kad pirmapradine 
žmogaus teise yra ginti savo 
gyvybe. Gyvybe už viską ant 
svieto brangesne. Kaip Dak
taras ar kuris kitas žmogus 
negali duoti gyvybes, taip 
jis negali jos ir atimti.

Jeigu mes taip pavėlinsi
me Daktarams žmones žudy
ti, tai negalėsime Daktarais 
pasitikėti! Kas sustabdys 
musu vaikams papirkti Dak
tarą, kad jis tęva ar motina 
taip “mielaszirdingai” nu
žudytu, kad vaikai gautu sa
vo tėvu turteli? Mes nepai
some kaip tie teismai ir tei
sėjai szita klausima iszspres, 
mes vis sakome ir sakysime 
kad tai gryna žmogžudyste 
ir viskas. Hitleris taip dare, 
iszžudydamas visus karui 
netinkamus. Stalinas taip 
dabar daro. Ar mes dabar 
norime ju pėdomis pasekti?

stato tinklą
CzekuPrezidentui
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Moteriszke Nužudė Savo 3 Vai* 
kas, Vyra Ir Susiede Cairo, Ga.; 
Amerika Nesumažins Savo 
Sztaba Vengrijoje; M. Shipkov 
Klumoczius Del U. S. Bulgarijoje 

Kankintas Per Komunistus
MINNEAPOLIS. -— Northwest Airlines CZEKAMS KOMU- 

Pasažierinis eroplanas, skrisdamas isz Wa- NISTAMS PER NOSĮ 
shington in Minneapolis, nusileisdamas in 
Minneapolis užkliuvo už vieliaves siulpi ir 
nukrito ir sudužo prie Fort Snelling kapines.

Penkiolika žmonių žuvo toje nelaimėje, 
in savo 
naktyje.visokiu prasikaltimu.

Amerikos Sekretorius, Dean 
Achcson, ilgai szita raszta lai
ke, nežinodamas ar vieszai pa
skelbti ar ne. Jis bijojo, kad [(UG/ųįj 
kai jis ta raszta paskelbs, kad 
Komunistai ta žmogų baisiau VIZIJOS 
nekankintu. Bet dabar jau ma
tyti kad tam žmogui visai nė
ra vilties, kad jis pasmerktas 
mirties bausme, ir jau kanki
namas, kiek tik tie pasziele Ko
munistai iszmano. Už tai Ache
son ta raszta dabar vieszai 
paskelbia.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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NEPRIP AZINSTA
CZIEPINIMO

Tėvai Nubausti

kai eroplanas buvo jau nuskridęs 
paskirta vieta. Nelaime atsitiko

Eroplanas pataikė in namus kur 
klausiesi radijo ir žiurėjo 

paveikslus per radiia.

du vai-
in tele-

PR AG A, CZEKOSLOVAKL 
J A. — Amerikos Ambasado
rius, Ellis 0. Briggs, iszkilmin- 
gai ir kariszkai apvaikszcziojo 
pirmojo Czekoslovakijos Prezi
dento, Thomas G. Masaryk 
szimto metu sukaktuves.

Buvo didis ir iszkilmingas 
paminklas tam Prezidentui pa
statytas.

Aukstancziai Czeku susirin
ko in tas iszkilmingas apeigas.

Komunistu policij antai zu- 
į linosi tarpu žmonių, bet negalė
jo tas apeigas sustabdyti.

Ant to eroplano buvo deszimts kelei-i Komunistai visomis galiomis
1 stengiasi pirmojo Prezidento

viu ir trys eroplano lakūnai, darbininkai.

Eroplanas skrido per labai didele audra 
ir krintanti sniegą ir lakūnas nepamatė ta 
stulpą kai jis leidosi žemyn.

Kai tas 
narna, keli 
kuris buvo 
ti žmones

eroplanas nukrito ir 
namai užsidegė nuo 
to eroplano iszlietas.

buvo labai sužeisti ir

pataikė in 
gazolino, 
Keli ki-

vienas isz
jn pasimirė.

varda pamirszti ir isz žmonių 
atmincziu ji iszkasavoti. Bet 
žmones, kad ir gujami ir stum
domi, dar vis atsimena savo 
garbes ir laisves dienas, ir ger
bia savo Firmaji Prezidentą.

Czekai tai dar sziaip taip, 
be tikro vado ir be tikro'tikėji
mo pasiduoda ir nusileidžia 
tiems Komunistams, bet Slova
kai jau nuo amžių buvo ir yra 
isztikimi Katalikai kuriems 
Komunizmas yra svetima daig- 
tas, ir jie tiems Komunistams 
sprando nelenkia.

KETURIS ŽMONES

Pasiutęs Vyrukas Ka 
Tik Isz Durniu Namo

NEW YORK, N. Y. — Will
iam Jones, devyniolikos metu 

■ amžiaus Juodukas buvo galuti
nai policij antu sumusztas ir 
numalszintas. Bet pirm polici
jantai ji pasivijo, jis buvo nu
žudęs keturis žmones ir tris ki
tus buvo labai sužeidęs.

Jis ka tik buvo paleistas isz
Pirkie U. S. Bonus Sziandien! durniu namo, kur Daktarai bu- 

----- .------------ (Tasa Ant 4 Puslapio)

Eroplano darbininkai ant žemes, maty
dami kad tas eroplanas leidžiasi staeziai 
in stulpą, lakūnui per radiįa kelis sykius 
sake ir perspėjo, kad jis pakeltu savo ero
plana ir kitu kartu stengtųsi nusileisti.

JUODUKAS NUŽUDĖ SALISBURY, MD. — Ponai 
Francis Hudson, isz Salisbury, 
ture o užsimokėti dvideszimts 
doleriu baudos ir teismo kasz- 
tus, už tai kad jiedu nesutiko 
leisti Daktarams paeziepinti 
jųdviejų du vaiku. Ponia Hud
son sako kad cziepinimas yra 
priesz Szventa Raszta, kuris
sako kad ’nevalia paženklinti goĮ lakuORS tO erOplaOO pCT S3V0 radi ja 
žmogaus kuna. Szita porele tu
ri du vaiku; vienas septynių, 
kitas asztuoniu metu amžiaus.

Teisėjas Carl J. Walter in- 
sake kad vaikai butu atvesti in 
j aunu j u teismo korta kita 
Utarninka, isz kur jiedu bus
nuvesti pas Daktara kuris juo- TTVTCIT

‘ du paeziepins. ’ vlxAl 1 Y 1x11

trumpai pranesze, kad jis negali eroplana 
pakelti, bet turi dabar leistis. Tai buvo 
paskutinieji jo žodžiai pirm negu eropla
nas sudužo ir visi žuvo!

“SAULE”

LENKU KONSULAS 
PASITRAUKIA

PITTSBURGH, PA. — 
Josef Patyk pasitraukė ir ap
leido savo vieta kaipo Lenku 
valdžios Konsulas Pittsburghe. 
Jis sako kad jo sanžine nelei
džia jam dabar darbuotis del 
savo kraszto Komunistiszkos 
valdžios.

Dvi sanvaites priesz tai jo 
pagelbininkas Stanislaw A. 
Skarzynski, mete savo darba, 

DT A T'TNTIZT'P i bUV° inSakytaPLATINKI 1 ! in Lenkija. ; ( ,
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Kas Girdėt
Kai anglių kompanijos susi

taikins su mainieriais ir su Le- 
wisu, tai vistiek ežia nebus nei 
taikos nei ramybes. Visi gerai 
žino kad dabar jau nėra gana 
darbu visiems mainieriams 
dirbti visa sanvaite, kad vis 
mažiau ir mažiau augliu rei
kia. Alės dabar matome kad 
mainieriai dirbdami tik tris 
dienas per sanvaite . iszkasa 
tiek anglių kad visiems gana. 
O juo toliau, juo mažiau ta 
anglių reikes.

Szvarumas yra arti dievisz- 
kumo.

Gero sznapso “Scotch” bus 
sunkiau gauti per kelis mene
sius. Anglijos valdžia dabar 
tik trisdeszimta nuoszimti to 
sznapso iszleidžia, nes sako 
kad jis yra1 saviems dabar rei
kalingas.

■ ■ • • 1 n
Geriau tylėti, negu plepėti.

1 • • 1

Amerika su Anglija yra nu- 
sistaezius pasilikti Berlyne ir 
nesiduos Sovietams jas isz ten 
iszstumti. Amerika jau dabar 
rengia savo prekybinius ero- 
planus, jeigu Sovietai vėl visus 
kelius in Berlyną uždarytu.

sakėme kad taip pirmiau ne
būdavo, tai keli skaitytojai su 
mumis nesutiko ir sake kad 
mes už dyka žmones gazdiname 
ir visas tas žinias perdedame.

Sztai tik vienas pavyzdys:
Los Angeles mieste, Califor- 

nijoje, per dvi dienas, policijos i 
rasztai szitaip parodo savo 
darba:

275 vagyseziu. 16 apvogimu 
su revolveriu. 26 užsipuolimu 
su ginklais. 5 užsipuolimai ant 
moteriszkes. 4 užsikesinimai 
ant moteriszkes. 2 žmones pa
vogti. 3 prasižengimai priesz 
dorove. 14 automobiliu pavog
ta.

Ir visa tai per dvi trumpas 
dienas. Ir dar turime atsiminti 
kad ežia yra tik tieprasižengi- 
mai kurie buvo praneszti poli
cijai. Beveik visados būva du 
sykiu tiek tokiu, kuriuos nie
kas nepranesza policijai.

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

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

PREKYBOS Prisiglaudžio Teisme
DEPARTAMENTAS

Centralinis Statistikos

Tas kuris nedavalgo isz,ven
gia skolos.

Dabar, Amerikoje, randasi 
daugiau negu 4,500,000 žmonių 
be darbo.

Matyti kad Komunistai ne
ramiai miega:

Vengrai suaresztavo ir pa
smerkė Amerikieti biznierių 
Vogeleri.

Rumunijoje daugiau negu 
180,000 Komunistu buvo pra
varyta isz partijos del neiszti- 
kimybe Komunizmui. .

Czekoslovakijpje Komunistu 
Partijos ir valdžios virszinin- 
kai pradėjo jieszkoti nauju 
prasikaltėliu, nauju auku. Ūki
ninkai kurie turi daugiau kaip 
50 hektaru žemes yra valdžios 
isznaudotojai ir juos reikia in 
katėjimus uždaryti.

Pragoję Kunigas Dean Jau 
Dechet, kuris užtaria Komu
nistus, buvo paskirtas užimti 
visos diecezijos vedima.

Lenkijoje, Vyskupas Kazi
mierz Kowalski, isz Chehno bu
vo suaresztuotas. Jis prasikal
to, grasindamas savo kuni
gams, kurįe pritaria Komunis
tams.

Lenkijoje Komunistiszka 
valdžia panaikino paszelpos 
“CARITAS” draugija. Komu
nistai sako kad 'žmonoms tokia 
pas'zelpa nereikalinga.

Rytinėje Vokietijos dalyje, 
Komunistai stengiasi priversti 
Kunigus stoti iii Komunistisz
ka Frantą.

Anglijos Komunistai buvo 
gerokai Kremlino iszbarti už 
tai kad jie taip prastai pasiro
dė per rinkimus, prakiszdami 
dvi vietas Taryboje.

Pasirinkie knyga, kaip pasi
rinktai dranga.

Mes gyvename pagal tikėji
mą, o ne pagal mokslą.

Kai mes kelis sykius rasze- 
ine kad sziais laikais jau bai
siai daug visokiu prasižengi
mu, vagyseziu ir žmogžudys- 
cziu yra papildoma, ir kai mes

.Buk didingas ir garbingas 
savo darbuose, kaip buvai savo 
pasigyrimuose.

—————— t , >
Valdžios žmones spėja kad 

szia vasara tokiu žmonių be 
darbo bus apie 6,000,000.

1 • • ’■
Garsus dainininką^, loszikas 

ir radijo palinksminto jas, Bing 
Crosby sako kad jis pernai už
dirbo daugiau negu milijoną 
doleriu, bet kai užsimokėjo vi
sas taksas, jam liko tik dvide- 
szimts asztuoni tukstaiicziai 
doleriu.

Maža skylute nuskandins di
di laiva.

Visagalis žino ka jis daro.
1 • •

Gyvenimas, tai tik takas in 
graba.

Tegu saulute nenusileidžia 
ant tavo rūstybes.

Pypkes Durnai

|)ŽIAUGITOS kad turiu pro
ga būti su jumis. Szi eile 

pasikalbėjimu buvo pradėta su 
Nauju Metu pradžia. Randasi 
du budai apvaikszczioti Naujus 
Metus: Vienas, kuomet laikas 
ir jo kalendorius parodo juos į 
‘Naujais.’ Tai in vyksta mums! 
norint ar ne. Kitas būdas, kuo- i 
met mes juos padarome nau
jais, savanoriai inkvepdami in 
juos nauja dvasia—dvasia To, 
Kuris sziuo laiku atėjo in pa- j 
sauli pamokinti mus, kad esą-į 
me Dievo vaikais ir vieni kitu 
broliais.

Musu pasikalbėjimu eile bus 
| padalinta in dvi dali: Pirma 
s dalis, rūpinsis Socialiu klausi
mu; Antra dalis, rūpinsis As- 

1 meniu klausimu, ypacz kentė
jimo klausimu sulyg Kryžiaus.

Szios eiles pasikalbėjimu ant- 
i galvis yra “Teisybe ir Gailes- 
i tingumas.” Mes pasirenkame 
• szi užvardinima todėl, kad 
j szios dvi dorybes yra vieninte
liai pasekmingi budai gydymui 

■dviem blogybėm: Viena, Ka
pitalizmo blogybe; Antra, Ko- 

j munizmo blogybe.
i Kapitalizmas, kuris nepri
deramai isznaudoja savo tur- 

į tus ir savo teises, ir pasisavina 
! milijonus doleriu, kurie reika
linga dirbantiesiems; Komu- 

i nizmas, kuris yra pilnas klasių 
j neapykantos ir revoliuciniu 
■ nusistatymu, klyancziu isz ne
apykantos ir kartybes. Kapi
talizmui labiausiai reikia do
rybes teisingumo, kad visi 

Į žmones gautu ta, kas jiems pri
klauso; Komunizmui labiausiai 
reikia dorybes gailestingumo, 
kad viąi gyventu Vienybėje, 
Taikoje ir Sandaroje.

Keli metai atgal, Suvienytu

rais, bet visados pašiulinsime 
Kataliku Bažnyczios nusista
tymą ir programa, kuri mažai 
težinoma.

Už tai mes ir dabar praszysi- 
me Teisybes ir Gailestingumo: 
Teisybes, idant abi puses butu 
iszklausytos; Gailestingumo, 
idant, kada viena puse bus 
klaidoje, mes ta klaida ne tiek 
neapkesime, kiek ja atitaisysi
me.

Per dažnai žmones apie szi- 
tokius klausimus trumpai pa
sako: “Asz esu prieszingas i 
Darbui,” arba “Asz esu prie-! 
szingas Kapitalui,” arba “Asz 
neapkeneziu bankieriu,” arba 
Asz neapkeneziu darbo—raz-j 

į 'baininku.” Tokie žmones jau1 
isz anksto yra nusistatė ir ju : 
jau negalime perszneketi. To
kie žmones mistiną, kad visi 
szventieji stovi vienoje pusėje, 
gi visi velniai kitoje puseje. So- 
ciale ar bendra teisybe nereisz-

■ kia nei bankieriaus neapykan
ta, nei unijos vado neapkenti- 
ma, bet reiszkia siekimą ir mei
le bendros visu geroves. Nei 

j viena klase, mei vienas luomas 
nėra visados teisingas, visuo
met neturi visa teisybe, ar tai 

. butu kapitalistas ar darbinin
kas. Draugija nėra pastatyta 
ant viena kitai prieszingu luo
mu ar klasių, bet ant bendro 
darbavimo, talkos ir santykia
vimo visu labui ir gerovei.

Amerikoje galima sudaryti 
didele partija isz tu kurie ne- 
apkenezia darbininku vadu, 
bet taip-pat galima tokia, pat 
didele partija sudaryti isz tu 
kurie neapkenezia kapitalistu. 
Bet ir viena ir kita partija ne- 

Į butu teisinga. ■. Keli darbinin- 
I ku vadai isznaudotojai nepada
ro visas unijas neteisingas; ly-

Biuras
WASHINGTON, D. C. — 

Jungtiniu Valstybių Centrali
nis Statistikos Biuras, prade
dant Balandžio (April) men., j 
1-nia diena, vykdys 1950 metu ! 
gyventoju, žemes ūkio ir butu į 
suraszyma. Balandžio menesio 
bdgyje, 140,000 vyru ir moterų 
atsilankys in 45,009,000 Ameri- i 
kos butu apklausinėti juose gy- 
venanezias szeimynas. Nuo ju 
atsakymu priklausys vienas 
dalykas, tai skaiezius atstovu, 1 
kuriuos kiekviena Valstybe tu
rės Jungtiniu Valstybių Kon
grese. . i

Suraszymo duomenys yra 
svarbu inmonems, AVriausybei j 
ir kiekvienam, kas naudoja i 
skaitlines tokiais dalykais. 
Teikiami suraszinetojams at
sakymai yra konfidencialaus

Ponia Ellen Hamilton sa
vo vyra Richard Hamilton 
prisiglaudžia prie saves teis
me in Los Angeles, kur jis 
yra teisiamas už vagyste ir 
žmogžudyste. Jiedu pirmąjį 
syki galėjo susieiti nuo Lie
pos (July) menesio kai jis 
buvo suimtas ir suaresztuo
tas.

KATALOGAS

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

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

i No. 173 Trys istorijos apie 
i Talmudo paslaptys, Du Moki- 
! niu, Kam iszdavineti pinigus. 
! 45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny- 
i gele, Kuczios Žemaites vaizde- 
j lis, Gudrus Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanąvy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 

' Paveikslai. 15c.
No. 176 A-Be-Cela arba pra

džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 17616 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas A7elnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lic-

pobudžio. Suraszinetojui už- V V f II tuvos Kataliku Jaunuomenei
drausta, instatymu bent kam IX. 11 X KJ Apdaryta in celluloid.444 pus-
atidengti duomenys. Centrali- lapių. $2.50.

Valstiju Vyskupai metiniame gįaį keli neteisingi ir nesanži-

Tikras Szirdies 
Draugas

Draugas yra tas, kuris nie
kados mus neapleidžia.

Jis pribuna kada tik jo 
mums reikia.

Jis linksmai mums padeda 
kada tik jo pagelba mums rei
kalinga.

Jis niekados neklausia kaip 
mes in ta beda patapome ar in- 
kritome, ar kieno kalte buvo 
kad mes bėdoj e atsiradome.

Jis nepaiso ka kiti apie mus 
kalba ar sako, nes jis yra drau
gas ir jis nori vien tik mums 
padėti.

Nepaisant kaip mes aiszkin-

susirinkime, Tautiszkos Kata-į ldngi kapitalistai nepadaro vi- 
likiszkos Geroves Konterenci- sa asmenine nuosavybe netei- 
joje, minėjo szias dvi krastuti- Kblga.
nybes. Jie pabrieže, kad žmo- Musu krasztas lieturi ,butį 
nes, kurie pamirszta teisybe perskeltas iu du atskiru iuomu 
yra tie, kurie nepaiso nuosa- ar kĮases> st veriant viena kita 
v y bes bendro tikslo. Seka, gerkĮes. viena trokszdama 
kad “saumylinga nauda ir as- kitos mh>ties> Krasztas turi 
meniszkas pelnas vietoj ben- j buti pastatvtas ailt teisybes ir 
dro geroves, daugiausiai pasi- gaiiestin gurno pagrindo, ku- 
rode valdžios priežiūroje, pia- rįuomį inuSu asmeniszko teises* 
mones valdyme ir invairiu dar- buįu nustatytos sulyg bendros 
bu srieziu nustatytoje tvarko- geroves patarnavimu. Priesz- 
je. Tuo žmones, kurie pamirsz- taravimas, kuris pratęstu Ka
ta gailestingumą, jie pavadino ! pitalizmo blogybes gaU buti 
“agitatoriais arba gudriaisi pailasziai klaidingas, kaip vis- 
piopagandistais, kuriu arti- įszkas panaikinimas valdžios, 
miausias tikslas yra sukūrimas rpaįp darydamį mes pasielgtu- 
tiiukszmingo neramumo, rrea- me ka’lp fas žmogus, kuris rro- 
pykantos, kalsrriu-kovos, kad rejo eieberi apXrersti, bet tuo 
tuo budu jie greieziau privestu paczin sykiu ir savo kudiki isz. 
“prie revoliucijos.” ■verte

simies, jis tu aiszkinimu visai 
nepaiso.

Jam tik rupi mus isz bėdos 
! isztraukti.

Jis neskaito musu grieku ar 
silpnybių.

Jis nemokina mus kaip ge- 
i resniais patapti.

Jis daug girdėjo, daugiau ži
no, bet visai in tuos skandali- 
kus netiki.

Nes jis tik mato musu gerąją 
puse ir mus už dranga laiko.

Jis tik tada pasirodo, geru 
draugu kada bėdos mus užpuo
la. Toks žmogus yra tikras 

! draugas nes jis daug daugiau 
žino negu jis tiki apie musu 
klaidas ir silpnybes.

Jis viską apie mus žino ir in 
! nieką netiki, nes jis yra tikras 
’ draugas.

Vyskupai paskui toliau sako 
kad bet—kokis szito klausimo 
nagrinėjimas, liecziantis szias 
blogybes turi būti atžymėtas 
taika, taisykliszkumu ir pro
tingu susilaikymu.”

AĄskupai pataria “ramuma 
ir protinga susilaikymą.” Tai 
reiszkia, kad \svarstant szita 
klausima, mums turi rūpėti ne 
ypatos ar asmenys, bet to klau
simo pagrindai ir nusistatymai. 
Antra, Vyskupai pataria “tai-! 
sykliszkuma. ” Tai reiszkia., 
mes turime jieszkoti tikru ir: 
teisingu szaltiniu isz abieju 
klausinio pusiu, idant apspreu- 
dimasbutu isz teisybes, o ne isz 
kokio isz anksto nusistatymo. 
Prisilaikydami sziu dvieju pa
tarimu, mes niekuomet nepasi- 

i tenkinsime vien tik prieszta-

Nesuklyskime. Tiesa yra. 
tako viduryje, tarpu tu kurie 
reikalauja palaikyti senos 
tvarkos klaidas ir tu kurie nori 
visiszkai panaikinti ne tik blo
ga isznaudojima, bet ir gera su
naudojimu viso to, kas yra ge
ra. Kur nors, dėka teis.ybei ir 
gailestingumui, randasi to ta
ko vidurys, tas aukso vidus, 
kuris nepaniekina nei praeiti, 
nei neatmeta reikalingumą ra
mios permainos del geresnio 
gyvenimo.

—Bus Daugiau—

Kai visko daug turi, prisi- 
rengk prie bado.

Jeigu tu esi nepastovus kaip 
upelyje vanduo, tu nieko nie- 

I kur nelaimėsi.

uis Statistikos Biuras skelbia ) 
duomenis tiktai anonyminese i 
statistikos lentelese.

Klausimai, kurie bus Gyven
toju Suraszyme klausiami yra:

Szeimynos Galvai
Ar szis namas vra ant ukes ?,
Jei ne, ar szis namas yra ant 

trijų ar daugiau akru žemes?
Visiems Asmenims
. • !

Kaip vardas ir pavarde szios 
szeimynos galvos ?

Kaip vardai ir pavardes vi
su kitu asmenų, kurie ežia gy-1 
vena ?

(Pasakyk giminyste, rase ir 
lyti sziu asmenų).

Kokio amžiaus jis buvo pas
kutini gimtadieni?

Ar jis dabar vedos, neszlau- 
jas, divorsaves, persiskyrus ar 
niekad nevedes ?

Kokioje Valstybėje (ar sve
timame kraszte) jis gimęs?

Ar jis naturalizuotas? (jei. 
svetur gimęs).

Asmenims 14-kos Metu 
Amžiaus ir Daugiau

Ka szis asmuo daugiausia 
veikė pereita sanvaite — dirbo 
szeiinininkavo, ar ka kita da
re ?

Ar szis asmuo iszvisa ka 
nors dirbo pereita sanvaite, 
neskaitant darba apie namus ?

Ar szis asmuo jieszkojo dar-, 
bo?

Nors jis ir nedirbo pereita 
l sanvaite, ar jis turi darba ar 
užsiėmimu ?

Kiek valandų jis pereita sau- 
vaite dirbo?

1 Kokios ruszies darba jis dir-
1

' bo ? |
Kokios ruszies prekybos ar' 

pramones inmoneje jis dirbo?
(Nurodyk, ar jis dirbo priva- 

'czianj darbdaviui, vyriausybei, 
savoj inmonej, ar be užmokės-: 
ežio szeimvnos ukvje ar irimo-'i noje.) v
Asmenims Visokio Amžiaus 

(kas 5-tas asmuo)

Ar jis gyveno sziame paezia- 
me name priesz vienerius me-1 
tus ?

Ar jis gyveno ūkyje priesz ■ 
vienierius metus?

Ar jis gyveno sziame pa-, 
! cziame apskrityje priesz vie- 
, nerius metus ?

Jei ne, kokiame apskrityje ir ! 
Valstybėje jis gyveno priesz. 
vienierius metus0?

(Tasa Ant 4 Puslapio)

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

szito Katalogo.
H

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. f5c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo-j 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No, 153 Trys istorijos apie. 
Gailuti, Du broliai, Majoro: 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras; 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus-! 
lapių 25c.

No. 158 Keturios istorijos, 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėle, Kasgi isz-! 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori-j 
ju apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta ; 
vergija, Pusiaugavcnis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute, i 
100 puslapiu. 25c.

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

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

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

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

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

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybės. 128 puslapiu. 35c.

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

Kitokios Knygos

■No. 178 Tikinusias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagalba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms* del iszmokęjimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tifi 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
SU®7’ Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Ordereį ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri buti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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MAHANOY CITY, PA.

NEUZMUSZK!

Ateje teisman, rado teisdari į 
jau besėdint i savo vietoje, o 
prieszais ji stovėjo prasikalte-

karalius darbininkas ?
Harun ai Raszidas, didis; — Teiszn 

poezijos mylėtojas, labai supy-jjis nakezia iszlauže vieno žmo- 
ko ant poeto Abu Navaso už tai 'gaus kieti ir pavogė miltu mai- 
kad dainius iszdryses perskai-' sza, o dabar mes einame prie 
tyli savo valdovui niekam ver- teisdario.
tas eiles. Norėdamas iszgirsti. teisda-

0 niekszai, sūnus tukstanties rio nutarimą Harun ai Raszi- 
nedoruju, suszuko Kalifas kuo- > das seko paskui mynia, o drau- 
mi tu sumaniai mane vaiszin- ge su juo ir jo sankeleiviai.
ti ? Rasit manai kad asz pana-1 
szilS in turgaus boba, kurios į 
ausys papratusios yra prie asi
lu baubimo ? Prisiekiu Allaliui, 
tu mane taip užrūstinai tomis 
dienomis, jog asz pats nežinau♦
ka tau padaryt. Ar inkirsti ke
turios szimtus lazdų arba gal
va nukirsti!

Abu Navas, kurisai gerai pa
žinojo savo valdytojo būda, ta
rė:

— Vercziau lazdomis! Nes 
paliepęs iszpertim ane, tu pa
siliksi mano galva kitam kar
tui, o nukirtęs ja gali dar gai
lėtis ir mainyto jog būti užtekės 
vienu lazdų.

— Ak tu, niekszu niekszas 
gal tu manai kartais jog asz 
neteisingas, jog ne pagal savo 
darbu gauna užmokesni ■ visi 
Bachdado prasikaltėliai ?

.Visi net apmirė isz baimes 
laukdami ka atsakys dainius

; — Ar tai teisybe kuom i
* i

žmones tave kaltina? Užklausė; 
teisėjas.

Viskas tai]i buvo, tyliai atsa
ke darbininkas. Taeziaus Aliu
liui da geriau viskas žinoma.

Teisėjas užpykęs net isz vie
tos paszoko szaukdamas:

— O, pasileidėli, jeigu vis
kas taip buvo ir tu pats prisi- 

į pažysti kaltu, tai kam tu d a 
mini Allaho vardu, tegul bus 
palaimintas vardas jo! Tu esi.

I kaltas ne tik vagystėje, bet 
dargi ir Allaho vardo nužemi
nime! Tai-gi busi tu nubaustas 
sulyg musu szalies instatymu, 
teisingumu. Ir sulyg instatymu 
darbininkui nukirto galva.

— Prisiekiu Koranu, tyliai 
tare Harun ai Raszidas Džia-

me tik jis vienas kaltas, nes įduoti.. Ir darbininkas nuejas in niybo, ir per isztisa nakti degte 
darbininkas praszes jo duonos,! smukle. Isz tos priežasties visa į mieste ugnis, o gyventojai val- 
o jis pritrukęs ir negalėjas par-' tai atsitiko. Kiek vėliau po ge, gere ir puotavo lyg kad po 

i duonkepio atėjo maluninkas ir 
pleszydamas savo rubus daro- 
dinejo kad tik jis vienas kaltas 
esąs, nes ta nelaimingaja diena 

I jis negalėjas pristatyti visu 
j miltu ir del to duonkepiui pri- 
I truko duonos. Paskui atbėgo 
maluniuko duktė ir graudžiai 
verkdama iszpasakojo jog tai 
jos kaltybe, nes ji kaip-tik ta 
diena pirm laiko gimdžiusi ir 
del to tėvas skubėdamas na
mon negalėjas sumalti visu 
miltu ir pristatyti duonkepiui.

Ir tik-ka buvo nutilusi malu- 
n.inko duktė, kaip stovinti mi- 

; nioje asilu' varytojas sudavė 
I sau per kakta ir lyg ka tai ne
įtikėtai atminės balsiai suszu
ko :

— Vardan Allaho, 
; te! Dabar asz aiszkial

Ramazano szveneziu ir garbino 
iszmintingaji Kalifa ir garsin
goji poetą isz Mosulos.

Sztai kodėl Baclidade nieka
dos nebaudžia mirtimi, o 
aukszcziausioji bausme, tūks
tantis lazdų. Bet ir lazdų te
duoda tik szimta, manydami, 
jog likusieji devyni szimtai — 
sieina kitiems

į geruoju ateiti ir pasiimti savo 
į dali, kaip tai buvo su nubaus
tu dar) liniuku.

TARADAIKA g
cz i

pamate pas , bus bloga.
Paseksiu,

neles. Sztai 
miszka žibanezia ugnele pas, 
kuria sėdi diedukas, pats didu-; ri.
mo kaip kumsztis, 'bet barzda 
nuo sieksnio; sėdi senukas pas sysiu kokiu tu

tėvuk, jei no-

Sek, paklau- 
man nebutu

ugnele ir verda kosze. Pasidy- daiktu pripasakosi.
. — Tėvuk, viena karta asz 
į nuėjau in giria ir pagavau žui- 
• k i. Asz užsisedau ant to zuikio 
ir jojau namo, bet asz už juos- 

pasaka, tos turėjau kirvi. Joju, joju asz 
i at- duosiu ugneles, o jei ne, tai isz- 'ant zuikio, ugi atsisukęs žiilriū 

nepanorėjusiu dirbės kaili paleisiu.

vijo vaikinas isz senuko iszlipo 
isz aržuolo ir nuėjo pas ji pra-

— Duok scnuk, ugneles!

‘ . kad asz isz netycziu kirviu tam
Neseksiu pa- žuikiu nukirtau pasturgali.

Kas ežia daryti? Beda! Toliau
reikia

GALAS

isz Mosulos, nes visi žinojo dra- torui, teisėjas teisingai nutei- i 
suji poetą kuris staeziai Kali- Įse. Nes tas žmogus gavo toki Į 
fui in akis visa teisybe sakyda- į užmokesti, kokia pats užsipel- 
vo. ne-

Taip atsitiko ir sziuo žygiu : Tuo tarpu lauke pasigirdo 
Nuleidęs akis Abu Navas ty- j szauksmai ir isz žmonių būrio 
liai tarė:

— Tu inspejai, palaiminta- 
sal valdove, nes isztikruju ma
nau, jog Baclidade visai ne
brangina žmogaus gyvasties!

Iszgirde tuos žodžius visi ne- 
isziiasakytai persigando o vei
das Hariui ai Raszido apsinau- 
ke kaip tamsiausioji naktis. 
Prisiekiu Allaliui, suszuko ' 
da labiau suraukdamas kakta 
tavo žodžiai ne ant vėjo paleis
ti, ir asz reikalauju prirodymu: I

Ir kreipdamas in didi ji vizi
riu Dziafara ir Masroro, kurie 
lyg negyvi stovėjo netoli jo, ta
re:

■ iszbego žmogus, nuo kurio vei- 
do varvėjo dideliais laszais 
prakaitas.

Garbe Allaliui, jai asz nepa
vėlavau, szaukc jis da isz tolo, 

i liet prasimuszes prieszakiu, 
iszvydes atkirsta žmogaus gal
va, eme verkti, pleszyti savo 

! rubus ir musztis in krutinę.
— O teisėjau žinok jog tu į 

nužudei nekalta žmogų, nes 
tikrasis prasikaltėlis, asz! Juk 
tai asz pardaviau tam nelai
mingajam raktus ir geležis ku
riais iszlauže jis kieti, nors ir 
maeziau kad tas žmogus buvo i 
girtas. Asz neprivaliau tai da-:

Viena mergele isz 
Shenadoro, 

Prisiuntė laiszka, 
Ir davė tokiu 

r odų, 
Idant visus ženotus 
, vyrus paženklyt, 

Ant feiso teip, 
Idant visos mergicos 

pažytu. 
Jog tai ženotas vyras.

Ženotom boboms, 
Ir tas labai prisiduotu, 
Nes tada butu mažiau 

divorsu, 
Ir niekas baderuotu, 
Kitu vyru bobelkas!

* * / it?

Vienam dideliam 
mieste, 

Randasi nedora bobele, 
Asz ana diena ten 

būva, 
Žinucziu daug užtikau.

Mat, vyrai pradėjo 
man verkti, 

Kad ju moterėles vis 
sirgti, 

Ir tai beveik kožna 
diena, 

Diena in diena, 
Pradėjau tuoj tyrinėt, 
Rodą jiems davinet, 
Kad asz priežasti 

dažinosiu, 
Po namus užeitinesiu.

Tai asz pas viena
uze jail

Ir tuoj paregėjau, 
Kad pasigėrus gulėjo,

Ir nuolat stenėjo.

DIEDAS KAI ::
:: :: KUMSZTIS:

sustoki- 
matau, !

j jai reikalinga yra kas nors nu- į

| V IT ADOS

O Barzda Sieksnine

— Bukite jus abudu liūdin
to jais! Jeigu nors viena szia- 
dien Baclidade nužudytųjų pa 
sirodytu nekaltu buvęs, asz Į

žmogus manės praszys. Bet jai- 
gu jo žodžiai melagingi, bus 
tuomet jis turės paguldyti po 
kirviu savo galva.

Ir Kalifas, patvirtindamas 
priesaikos žodžius balsu per
skaito pirmaji perskyrimą Ko
rano.

Po tuo visi keturi, pedsi vilke 
kad niekas ju nepažintu, iszejo 
isz pilies miestan.

Buvo pietų laikas, kuomet 
Baclidade sumažėjo judėjimas Ici-' 
ir gyventojai slėpėsi nuo sau- i 
les namuose. Labai nustebo vi
si keturi vyrai, iszvyde, 
laiku netoli turgaus didele my- 
nia žmonių. Stumdydamiesi ir 
mosuodami rankomis, žmones, 
szukaudami bego in viena pu
se.

Haruna ai Raszidas apsisto
jo-

— Tegul laimina tave dan
gus, kreipėsi jis in viena be
gauti, kas tokio atsitiko Bach- 
įdade ir kur jus visi skubinate?

— Matyt, tai tu svetimos 
szalies žmogus jai nežinai jog 
tuojaus bus teisiamas vienas 
darbininkas. '

— Ka-gi tokio padare tas

— Isz tiesu, tas žmgous sa
ko teisybe prasznabždejo Ha -' 

į run ai Raszidas, nes jeigu ne
būta jis pardavės girtam in- 
rankiu tai nebūta buvę vagys
tes. Ir jis dvigubai prasikalto. 
Jis užsipelnė mirti.

Teisdarys nuteisė ji nužudy
ti. Bet ne spėjo nukirsti antro
jo kaltininko galva kaip at'be-j 
go tretysis, visu geras pažins- i 
tanias smuklininkas.

— Nelaimingas asz! Suszu-i 
ko jis pamatęs nukirstas dvi į 
galvas ir apsipylė aszaromis. į

— Sztai du nekaltai nužu
dyti žmones, o vienok prasi- 

; kaltelis tik asz vienas! Nes asz 
nugirdžiau ji tuo laiku, kuo-

|uo met jis skundėsi alkanas esąs. 
Ir jai nebuezia alkanam davės 
asz degtines, kuri apsvaigino 
jam galva, rasit ne galvon ne
būtu atėjusi jam mirtis isz- 
laužti svetima kieti, ir nieko 
pikto nebūtu buvo. Isztikruju 
visa kalte puola ant manės!*

— Hm, prasznabždejo Ha
run ai Raszidas, sulyg teisybes 
tai ir tas žmogus užsitarnavo 
mirti, nes kaip pasirodo, tai jis 
trigubai kaltesnis už juos!"

Ir jo galva kaip kopūstas nu
riedėjo žemom Netrukus po 
tuo, atbėgo miesto duonkepis 
ir eme aiszkinti, jog visame ka-

isztraukiau,
Keiks ypus užtraukiau, 

Bobele ant lovos atsisėdo,
Ant numes piktai

kalbėti,
Tuoj mane pažino,

Taradaika pavadino, 
Prasze, susimilk dede,

Alano vyrui nieko 
nepasakyk.

Tuoj prie visko 
prisipažino,

Man prisipažino,
Kad pas kaimynus 

užsitraukė,
Visokiu gervinu trauke.

Su kitais vyrais 
uliavojo,

Visi drauge baliavojo.
Taip dare per ilgus 

laikus,
Ir visokius niekus.

Kada vyreliai in darba 
iszejo,

Sztai pas kitus bobeles 
nuėjo,

Po tam nudavinejo, 
Vyrelis savo prigaudinejo,

Kad serga, pas 
daktara siuntė vyra.

Vyrai tam ir tikėjo, 
Isz manės visi stebėjo, 

Kad slaptybių iszradau. 
Ir vyrams viską 

pasakiau,
Jog to daugiau 

ne bus,
Ir kožnas isz vyru pabus.

žuryti, tai žudykite tik mane 
viena. Nes netycziomis .perstū
mimi szita. nioteriszke kuomet 
ji Seredos ryta ėjo per turgų ir 
del to turbūt kūdikis gimė 
ankseziau negu reikėjo.

Iszgirdes tuos savo szeimi- 
iiinko žodžius, asilas eme bal
siai juoktis, taip kad net visi 
atkreipė in ji atyda.

— Ho, ho, lio, susiriesda
mas juokėsi asilas, sudraiky
kite mane in szmotelius, jai ne 

j asz vienas tik žinau kas ežia 
; isztikruju kaltas. O tai juokai! 
Juk mano ponas perstume szi
ta neszczia nioteriszke tik del 
to kad asz tuo laiku staiga 
truktelėjau isz skausmo pilve, 
o taji skausmą gavau suedes 
supuvusi arbuza. Ho, ho, ho!

Tuomet Harun ai Raszidas 
matydamas kad isz žmonių bū
rio iszeina daržininkas kurio 
darže.augo arbūzai, staiga at
segė savo rubus ir piktu balsu 
suszuko ant teisdaro:

— Sulaikyk kardu, supuve- 
liau! Asz visai nenoriu kad 
pražūtu visas Baclidadas del 
vieno miltu maiszelio ir supu
vusio arbūzo, kuri suede asi
las! Ar-gi tu nematai, prakeik
ta avino galva, jog neužilgio 
prisieitu nužudyti ir tave pati, 
nes mes matome kad ir tu turi 
darža, kuriame auga arbūzai.

— O Abu Novas, kreipėsi 
jis in poetą. Skaityk mane savo 
skolininku: nes isztikruju ne-, 
apsiriko darbininkas sal 
mas jog Allaliui.viskas geriau 
žinoma, nes asz matau, jog ne-; 
ra prasižengimo kuriame nebu- i 
tu kalti visi Bachdado gyven- į 
tojai, nuo mažo vaiko lyg žilo, 
senelio. O jeigu taip yra, tai! 
prisiekiu Koranu; mes neturi
me tiesos bausti mirtimi ne
vieno, idant paskui nereikėtų 
iszpjauti visa miestą. O krau
jas visu nužudytu krinta ant 
musu, nes atkirtus galva ne
kaltam sunku jau beatitaisyti

sakos, atsake ruseziai vyrukas
.Diedas isžpere jam kaili ir į joti jau ne begalima, 

paleido? Jis nuėjo Įftis brolius kuo nors pasturgalis pririszti 
įr sako: į het asz isz namu Virves nepaši-

— Eikite judu jieszkoti lig- į ėmiau. Ėmiau jieszkoti savo 
i keszeniuosc, ar nerasiu kartais 
kokio raisezio. Bet kur tau, ne
radau! Bet sztai apsidairiau, 
žiūriu, stovi jaunas medukas 
ėmiau nusilaužiau nuo jo sza- 
kute ir su ja pririszau zuikio 
pasturghli užsedau ir vėl nujo
jau. Joju, jojm bet atėjo man in

asz niekur neradau.

koti ugnies.
Eina, eina ir mato labai*. la

bai augszta medi. Jis insilipo 
iii ta medi ir dairosi aplinkui:

gyveno, žmogus
“ kuris turėjo tris suims, kll-l fe pagirvj(!; po niedžill) 
riu du buvo iszinintiugi, o t re-| ku|.e„asi „ pas lIgll0le
iztas bipiolis. | 'sėdi senukas kaip kumsztis, o

jo barzda sieksine.
Iszlipo vaikinas isz medžio, 

nuėjo pas ta senuką ir sako:
— Seni duok man ugnies!
— Pasek, suniuk, pasaka, 

tada duosiu, o jei nepasuksi, tai 
tau izzdirbsiu kaili ir tiktai ta
da paleisiu.

— Neseksiu. Jokiu budo 
neseksiu, užsikirto vaikinas.

Perpyko diedas, iszpyle jam 
kaili ir paleido.

Jisai, sugryžes be ugnies sa
ko.

— Tegu beprotis eina jiesz
koti ugnies. Asz jieszkojau, 
jieszkojau ir negalėjau rasti! 
O apie tai, kad diedas jam isz- 
lupo nugara, jis nieko neužsi
minė.

Viena karta visi trys broliai 
iszejo miszkan ir užsimirszo 
pasiimti kirviu.

Atėjo jie, sustojo žiuri kasy
damies! pakauszius ir galvoja.

— Ko-gi judu ežia stovite ? 
Kodėl nedirbate? Užklausė 
j uod v i e j u 1 >epro t is.

—- Ar tai mudviem dirbti ?
— Kaip tai ? Tai ko-gi ju

du atėjote in miszka?
— Kirsti atėjome.
— Tai kodėl judu nekertat?
— Tu pusgalvi, pusgalvi! 

Kaip-gi mudu kirsime, kad kir
viu neturime. Užmirszome isz 
namu pasiimti. Ar supranti?

ir atsigabenkite.
— Koks tu žioplys. Juk 

saule žemai, netoli vakaras pa 
kol pareisime namo, pakol su- 
gryszime, tai bus ir rytas. Ry
toj nueisime. O dabar sukurki
me ilgui ir iszvirsime koszes. '

Sukrovė jie kiuža, bet netu
rėjo kuo padegti. Pasienio mil
tu ir katilu, bet užsimirszo deg-

Žiuri, žiuri nieko nematyti
Pasilipejes da augszcziau, pa-įminti pažiurti, ar nenusitram 

ke zuikio pasturgalis, pažiurė
jau atgal, ugi nuostabus daik
tas: iszauges užpakalyje manes 
didelis, labai didelis aržuolaš’, 
sakau, toks didelis kad net 
dangų remia. , , ;

Asz galvoju sau: kas daryti?
Reikia lipti in dangų, pažiū

rėti.
Lipu, lipu ir inlipau in pa

ežiu virszune.
Isz aržuolo virszunes pasi- 

stebiau viena, antra, treczia 
karta, susigriebiau už dangaus 
skliautu ir inlipau in dangų. 
Vaikszczioju po dangų, žiūri
nėju, dairausi ir gėriuosi, vie
nur aniuolai, kitur gerieji, tei
singieji žmones linksminasi.

Tai teip diedeli.
— Na tai labai gera. Geras, 

tu man, vaikinas. Imk dabar 
kiek tik nori ugneles, pasakė 
senukas ir nusijuokė.

Pasiėmė žioplys kiek tik no
rėjo ugnies ir sugryžo’pas savo 
brolius.

— O ka, kvaily, radai ug
nies?

— Radau. O judu kięk tai

. Nuėjo žioplys. Eina, eina 
žiuri stovi labai didelis medis, 
net ligi dangaus. Jis inlipo in 
ta. medi, apsidairė aplinkui, 
žiuri ugnele po medžiu ka-tik 
žiba, O pas ugnele sėdi senukas 
pats kaip kumsztis, o barzda
nuo sieksnio. Jis nuėjo pas ta valkiojotes, valkiojotes ir ne

atsiueszi ugnies. Eina, eina ir į 
sztai prieina dideli, labai dideli, 
ąžuolą stovinti prie kelio: pa
matęs jis ta medi nustebo. Ste- ’ 
bejosi, stebėjosi ir sumanė in ji 
inlipti. Inlipo jis in ąžuolą ir 

įžiūri, ar matyt arti degant ug-

radote, o asz rodos neseniai nu
ėjau, bet radau.

— Kur tu, žioply, ugnies
radai ? . 1

— Sveiks, seni!
O senis atsako:
— Acziu, sūnau.
— Duok senuk, ugneles. — Kur asz radau? Insili- 

Asz tau duosiu ugneles pau in medi, pamaeziau kure-
liet tik tuomet, jei paseksi man nantis ugnele, o pas ugnelę se- 
pasakele. Jei nepasakysi, tai jį diedukas kaip kumsztis, o jo 

barzda sieksnine. Asz nuėjau 
pas ji ir gavau ugnies.

Kaip, ar tau senis neiszpyle 
kailio?

— Ne, neiszpyle. O, jud
viem kaip buvo?

— Nieko ir mudviem nie
ko nedare, melavo broliai. vos 
pasijudindami del skaudėjimo.

— Na tai virkite koszes. 
Asz valgyt noriu, sako kvair 
^5 S." ' r ■">' > U-

Prisivirė jie koszes,. pavalgė, 
vakarienes pernakvojo lauke, o 
ryte ėjo namo atsigabenti kir
viu.

Du Lenktynių Raiteliai

redytas musu instatymas ir \ 
Allaliui negali būti patinka- ; 
mas! Melsk dabar isz manos, ka 
tik nori, nes sulyg duotos pri-Į 
siegos, mes iszpildysime viską, 

. ka tik tu mus praszysi!
' Nuleidęs akis žemyn Abu:
Į Novas tarė:

—• Buk iszgclbetas nuo vi-; 
j so pikto ir skriaudų bet valdo- j 
į ve, butu labai gerai jeigu savo į 
norą palieptumiai inraszyti in-į 

Į statymu knygoje nes teisingu- į 
mas dorybe galingųjų.

Tegul buna taip! Tarė' 
Kalifas ir jo žodžius su 
džiaugsmu atkartojo žmones iri 
iszneszLojo po visa Bachdada. ; 

j Ir ta diena buvo didele links-;

GALAS

Tie kurie deda gerus pini
gus ant “arkliuku” ir “be- 
czina” kuris arklys lenkty
nes laimes, galėtu bįski pasi
mokinti isz szitu dvieju to
kiu lenktynių raiteliu, kurie- 
du daugiausia tokiu lenkty
nių yra laimėje.

Kai kurie tokie sportinin
kai, kurie pinigus deda ant 
arkliuku, daugiau žiuri in 
raitelius, negu in arklius.

Raiteliai Sam Boulemetic, 
(po kairei) ir Joe Culmone 
yra abu laimėje dvylika to-

kiu lenktynių. Sam Boule
metic ežia Sveikina savo 
dranga ir konkurentą Joe 
Culmone. Kai tik jis jam už- 
riszo naktaize, jie vėl stojo 
in lenktynes ir szitas lenkty
nes Sam Boulemetic su savo 
arkliu laimėjo.

Arkliu lenktynes dabar 
visu smarkumu eina Hialeah 
arenoje, Floridoje, kur bago- 
cziai ir arkliu žinovai dabar 
pinigus deda, turtus krauna 
ar ubagauja.

Žemiausias juriu nusekimas 
yra pradžia juriu pakilimo.-

L. TRASKAUSKAS
.s U -i ..

. LIETŲ VISZKAS j 
G R AB O BIDS | 

Laidoja Kunvs Numirėliu . 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu. 1 

Vestuvių Ir Kitokiam! į

835 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.
Žinios Vietines

— Angliakasiai vela dirbs 
penkias dienas per sanvaite, 
nes maineriu 'bosas, Prez. John 
L. Lewisas ir Kietu Anglių 
Kompanijų atstovai susitaikė 
ant Naujo Kontrako ir maiiiie- 
riai dabar gaus septynios de- 
szimts centu daugiau algos ir 
deszimts centu nuo kožno tono 
anglių del paszelpos - pensijos.

— Subatoj pripuola Szv. 
Ęulogio. Ir ta diena 1888 me
tuose, sukaktis baisaus szalczio 
ir sniego viesulu. Taipgi ta die
na 1941 m., Prezidentas Fr. D. 
Rooseveltas pasirasze a n t 
“Lend-Lease” bylos, skolinti 
ir duoti laivus ir ginklus Ang- 
Ijai.

— Pottsvilles Kortas pra- 
nesza kad Juozas Malažinskas 
nuo 502 W. Centre ulyczios, ap- 
laike “Divorsa” persiskyrimą 
nuo savo paęzios, Angelina, 
nuo 4723 Longshore uly., Phi
ladelphia, Pa. Jie vede Savo
na, Italijoję, JĮirželio 17-ta d., 
1947 metuose.

— Gerai žinomas Harry N. 
Frenk, kalvis, nuo 130 E. Ma- 
hanoy Uly., kuris sirgo trumpa 
]. i k a, numirė Panedelyje, 9:30 
\ a landa vakare, Ashland li- 
/- -nbute. Paliko paezia, seseri 
ir broli.

— ' Charles F. Wittmer, nuo 
J '25 E. Mahanoy uly., prezi- 
t n tas American banko, numi- 
i c Subatos naktyje, Good Sa
maritan ligonbute Pottsvilleje.

— Nedelioj apie 8:30 va
landa vakare, vagys insigavo 
in Record-American spaustuve 
29-31 W. Pine Uly. Policija ty
rinėja vagyste.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Gavėnios Ne- 
delia. Ir ta diena 1912 m., Mer- 
gaieziu Skautu draugyste su
tverta. Taipgi ta diena pripuo
la Szv. Grigalio Didžiojo szVen
te.

— Panedelyje Szv. Eufra- 
zijo. Ir ta diena 1360 metuose 
Kryžeiviai užpuolė Kauno pili. 
Ir ta diena 1884 m., buvo nusta
tyta laikas taip kad visur bu
vo pastovus. Taipgi ta diena 
1887 m., 900,000 Kiniecziu žu
vo per tvana, kai upe pcrsipyle 
per savo krantus. Taipgi ta 
diena 1881 m., Rusijos Czaras 
Aleksandras Antrasis 'buvo nu
galabintas St. Petersburg niies- 

•te.
— Utarninke pripuola Szv. 

Matildas,. Ir ta diena 1386 m., 
Lietuviai susitarė priimti 
Krikszczionybe. Taipgi ta die
na 1892 m.į. mirė raszytojas ir 
visuomenes veikėjas Kunigas 
Al. Burba.

— Ponui J. Akelaitiene isz 
Mahanoy Plane, ir duktė p. 
Isabelle MacKenzie isz Gam
boa Canal Zone, motoravo in 
miestą su reikalais, prie tos 
progos atlankė ir “Saules” re
dakcija. Acziu už atsilankymu.

bert uly., sužeidė ranka. Gydo- 
dosi namie.

— Gerai žinomas gyvento
jas, Bernardas Milus nuo Shc- 
nadora Heights, numirė Utar
ninke, deszimta valanda, ryte, 
savo namuose 162 Schuylkill 
Avenue, po trumpai ligai. Ve
lionis atvyko isz Lietuvos dau
gelis metu atgal. Paskutini 
karta dirbo angliakasyklose. 
Paliko duktere Monika. Laido
tuves iii vyks Subatoje, su Szv. 
Misziomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje devinta valanda ryte ir 
bus palaidotas in parapijos ka
pines. Oratorius Vincas Men- 
kic vieži us laidos.

— Panedelyje po pietų, du 
mainieriai timbernionai, likos 
užmuszti Knickerbocker ka
syklose, Peter Gorney, 52 metu 
amžiaus nuo 24 W. Laurel uly., 
mieste ir Joseph Ziolko, 41-me
tu amžiaus isz Zion Grove, li
kos staiga užmuszti per nupuo
limą daug rako ar anglies.

New Philadelphia, Pa. — 
Kunigas Juozas Gandinsiąs 
rengiasi važiuoti in Rome, Ita
lija, del Szventuju Metu. Jam 
iszvažiavus, Kun. Jeronimas 
Bagdonas jo darba užims pa
rengti Sodaiiecziu Metinui Su- 
važiavimiu kuris sziais metais 
atsibus, kiekmums teko girdė
ti Girardvillcje.

FABRIKANTAS KOMUNISTU
UŽSIMUSZEį KANKINIMAI

PHILADELPHIA, PA. —
Aaron Levitt, septynios de
szimts metu amžiaus buvęs 
fabrikantas, iszszoko isz lango 
nuo septinto augszczio ir užsi- 
musze. Jo lavonas buvo užtik
tas ant ulyczios apie vienuolik
ta valanda isz ryto. Jo žmona 
tuo laiku buvo savo sztore ant 
Huntington ulyczios.

Tarnaite, Edna Martin, sako 
kad jis buvo ja pasiuntęs in ta 
jo žmonos sztora kai ji buvo 
atėjusi dirbti. Jis sirguliavo 
jau per kelis metus.

GRAIKIJOJE
RINKIMAI

mires. Nes jam nors nereikėtų liktu toje ramybėje, kad tau] 
daugiau kentėti. duotu atsiloszti.

Sztai ka jis tame savo raszte Jis sako kad raszant ar skai- 
raszo: tant iszrodo nieko ežia tokio'

Phoenixville, Pa.—Ugnis su
naikino Town Talk Industries 
Bakery, bekerne. Bledics pa
daryta ant $600,000.

Albuquerque, New Mexico.- 
Sargybos namas užsidegė, ir 
keturiolika žmones žuvo, o du 
likos sužeisti.

JUODUKAS NUŽUDĖ 
KETURIS ŽMONES

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Amerikos Laivynas iszleido in- 
sakyma visiems musu karisz- 
kiems laivams pasitraukti isz 
visu Graikijos uostu iki po to 
kraszto rinkimu. Szitas insaky- 
mas buvo iszleistas, už tai kad 
Sovietu propaganda skelbia 
kad Amerika valdo ir tvarko 
Graikijos rinkimus ir visus 
gazdina ir grasina su savo ka- 
riszkais laivais ir karabinais.

Visi kariszki laivai dabar 
iszplauke isz Graikijos uostu, 
ir pasiliks ant placziu mariu, 
iki po rinkimu, kad niekas ne
galėtu sakyti kad Amerika in 
tuos rinkimus kiszosi.

Komunistai ir Sovietai sako 
kad teisingi žmones bijosi bal
suoti priesz esamaja valdžia, 
už tai kad Amerikos Laivynas 
ir Armija prižiūri tuos rinki
mus ir remia ta valdžia. Musu 
kareivams tenai uždrausta net 
prisiartinti prie tu vietų kur 
rinkimai yra laikomi, kad nie
kas negalėtu Amerikos val
džiai prikaiszioti.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai Michael Shipkovas bu
vo pirmąjį syki suaresztuotas 
ir kai jis po kankinimu prie 
visko prisipažino, Komunistai 
ji paleido ir pavėlino jam 
gryszti in Amerikos Ambasa
da, bet privertė ji prižadėti 
kad jis viską jiems pranesz ir 
bus j u szpiegas Amerikos Am- 
basade.

Sugryžes in Ambasada, jis 
visiszkai pasikavojo, pasislėpė 
ir parasze szita raszta, papasa
kodamas kaip jis buvo kanki
namas. Jis per szeszis mene
sius slapstiesi nuo Komunistu 
ir ju policijantu. Amerikos 
Ambasadorius visomis galio-' 
mis stengiesi gauti jam viza, 
szipkorte, pavelinima kad jis 
su savo žmona ir mažu vaiku- 
cziu galėtu isz to kraszto isz-j 
važiuoti.

Bet Komunistai tokio pave- 
linimo nedave ir už szesziu me
nesiu ji vėl suaresztavo. Ir da
bar jau visai nėra vilties kad 
jis iszliks gyvas.

Amerikos Ministeris Donald 
R. Heats asmeniszkai kelis sy
kius buvo nuėjės pas Bulgari
jos Užsienio Ministeri, Vladi- 
mara Poptomova, kuris teipgi 
yra ir Bulgarijos Komunistu 
Politburo Vice-Prezidentas. 
Bet ir isz to nieko nebuvo.

Kitas tokis klumoezius Ivan 
Secoulovas pernai buvo su
aresztuotas ir už trijų dienu 
pasimirė kalėjime.

Galimas daigtas kad ir Mi
chael Shipov jau yra mires, 
nes Komunistu teismai tankiai 
yra slaptai laikomi ir niekas 
apie juos visai nieko nežino. 
Gal ir butu geriau kad jis butu

Kai tik jis buvo suimtas, jis 
buvo staeziai intartas kaipo 
szpiegas ir savo kraszto iszda- 
vikas. Jam buvo neužginezyja- 
mai priparodyta kad Komunis
tai visas jo iszdavystes žino. 
Isz pradžios jis drąsiai užsigy
nė, sakydamas kad jis nekal
tas, t et kad jis pasirengęs pri
imti bet kokia bausme tas teis
mas jam paskirs.

Tas nieko jam nepagelbejo. 
Jis buvo priverstas stoti prie 
sienos ir pasilenkti taip kad 
tik galai jo pirsztu siekia sie
na ir taip jis gali iszsilaikyti 
lygsvara. Tada jie pradėjo jo 
klausinėti. Kai jis netinkamai 
atsake in kuri klausima, vienas 
isz tardytoju reže jam per gal
va ar per peczius.

Jis sako kad taip būti’ pasi
lenkus iszrodo ne taip jau bai
su ar skaudu, ir jam isz pra
džios iszrode kad ežia jau nie
ko taip baisaus. Bet jis sako 
taip pasilenkus būti per kelias 
valandas, žiūrėdamas in grin
dų ir atsakinėti in visokius 
klausimus, taip paveržia žmo
gaus dvasia kad norisi tik 
kristi ant grindų ir amžinai ty
lėti.

Po kiek laiko ranku ir kojų 
raumenys ima risztis, trinti ir 
drebėti, -pirsztai atgrumba, 
prakaitas visa kuna iszpila ir 

' galva ima svaigti.

Jis sako kad szitokis kanki
nimas yra toks pats baisus 
kaip žmogų musza ar daužo; jis 
gal dar ir baisesnis, nes žmo
gus jautiesi kad tū pats save 
kankini. Pagaliau žmogus tik 
vieno dalyko nori, ramybes, 
taikos ir tylos, ir jau viską pa
sirengęs atiduoti, prie visko 
prisipažinti kad tik jie tave pa-

baisaus, bet jis sako, žmogus, 
pergyvenes toki tardymą, pasi
rengęs mirti, bet prie tokio 
tardymo jau nebegryszti.

Jis sako kad taip ir su juo 
atsitiko.

Kai Amerikos Ambasadas 
negalėjo gauti jam viza, pas- 
porta isz to kraszto iszvažiuo- 
ti, ir kai visa pasiuntenybe ma
te kad jokios vilties nėra ji isz- 
gelbeti ar apsaugoti nuo Ko
munistu, tai Amerika uždare 
savo atstovybes ofisus, par
traukė savo Ambasados atsto
vus namo. Bet pirm to, kai Mi
chael Shipkov mate ir suprato 
kad Amerikos Ambasadas ne
gali jo apsaugoti, jis pats pali
ko Ambasada ir tuoj aus buvo 
suaresztuotas.

VETERANAS
NUSISZOVE

Pasakė Savo Draugams
“Sudie” Saliune

PHILADELPHIA, PA. — 
Septynios deszimts vieno me
to Laivyno veteranas, Albert 
Schissler, savo draugams sa
liune pasakė “Sudie,” iszejo 
isz saliuno, nuėjo skersai uly- 
ezia, inlipo in sena troka, ir pa
leido kulka sau in kakta.

Policijantai buvo paszaukti. 
Jie ji nuveže in Szventos Ag- 
nieszkos ligonine, bet jis jau 
buvo negyvas. Policijantai sa
liune rado ant baro jo maszna 
su keliais doleriais ir rasztais, 
isz kuriu jie dažinojo kad jis 
gyveno sti savo sesere ir broliu. 
Jis per kelias sanvaites sirgu
liavo, ir gali už tai ir nusižudė.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) MAYORAS
vo paliudine kad jis yra sveiko 
proto.

Jis policijantams nepasiaisz- 
kino kodėl jis ta ilga peili nu- 
sistvere ir iszejes ant ulyczios 
pradėjo žmones žudyti. Jis ne
paisė kas pasisuko, ar pažins- 
tamas, draugas ar svetimas 
žmogus. Jis savo drauga ir Su
siedą James Yearns nudure kai 
tas draugas ji ant ulyczios pa
sveikino.

AMERIKA
NENUSILEIDŽIA

INTARTAS
SYDNEY, N. S. — Teismas 

kaltina miesto Mayora, bur
mistrą už žmogžudyste. Mayo- 
ras Dan Jack MacLean yra in
tartas už suvažinėjimą su savo 
automobiliu viena kolieka žmo
gų, kuris prižiūrėdavo balsavi
mo votus. Teisme buvo pripa
rodyta kad jis tyczia su savo 
automobiliu suvažinėjo szita 
kolieka. Teismas nepaskyrė 
diena kada tas Mayoras, bur
mistras bus teisiamas.

e a Perfect

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
RAZBAININKAS

NUSZAUTAS

.... Shenandoah, Pa. — Juo
zas Lapinskas, nuo 228 N. 
Emerick Uly., likos surastas 
negyvas savo miegama kamba
ryje per jo dranga Joseph Mur
phy, Subatoj po pietų. Velionis 
numirė nuo szirdies liga. Gi
męs Lietuvoje. Buvo angliaka- 
sis. Paliko savo giminaite po
nia V. Rikeczkiene, mieste. Li
kos plaidotas Utarninke, isz 
Oravitz koplyczios in Kalvari
jos kalno kapines.

—■ Puldama trepais žemyn 
savo namuose, ponia Marijona 
įButkievicziene, nuo 21 S. Gil

tuose. In tuos pareikalavimus, 
Amerikos valdžia neigiamai 
atsake ir staeziai pareiszke 
kad visi j u praszymai yra at
mesti.

Komunistiszka Vengrijos 
valdžia sako kad Amerikos 
Ambasadoje randasi per daug 
žmonių. Ji priparodo kaip 
Amerikiecziai gali sznipineti 
tame kraszte, kaip tas biznie
rius, Robert A. Vogeler, kuris 
buvo sugautas ir nuteistas ant 
penkiolikos metu in kalėjimą.

Amerikos valdžia ir in szita 
priekaiszta atsake neigiamai, 
pabrėždama kad Amerikiecziai 
visai netiki in Vengrijos teis
mą ir jauezia kad tas Ameri
kietis Vogeler yra visai ne
kaltas.

Kai Amerikos valdžia nesu
tiko ant visu tu pareikalavimu 
tai Anglijos valdžia pareiszke 
kad ir ji stovi su Amerika.

FRESNO, CALIF. — Neži- 
nomas razbaininkas ant smert 
nuszove kita razbaininka, Abe 
Davidian, kuris buvo valdžios 
pirmutinis svietkas priesz ki
ta razbaininka, Jack Dragna. 
Abe Davidian buvo apleidęs 
razbaininko Mickey Cohen 
draugus ir buvo susidėjęs su 
razbaininku Jack Dragna.

Jo motina rado ji negyva ant 
kreses. Kulka buvo jo kaktoje.

Jis buvo atvažiavęs in Fres
no miestą, ir lauke Balandžio 
(April) dvideszimts penktos 
dienos kada valdžia patrauks 
dar kita razbaininka Joe Sica, 
isz Los Angeles in teismą. Jis 
yra kaltinamas už pardavima 
“narkotiku,” migdaneziu ir 
svaiginaneziu vaistu.

-----------o-----------

Jeigu asz garbe prarasiu, 
asz viską prarasiu.

With an automatic electric clothes 
dryer your weather-watching days are 
over. The entire job of drying wash is 
done easily... quickly, automatically... 
indoors, where every day is a perfect 
drying day.

You save time and work, too. No need

to climb steps with a heavy wash basket. 
No hanging clothes in freezing winter 
winds. With an electric clothes dryer 
your clothes will automatically be dried 
soft, fluffy and sweet smelling ready for 
the iron by a mere flip of the switch.

Here’s how easy
i

2

Remove your freshly washed clothes from 
the washer and place them in the dryer.

Set the control lor the degree of dryness 
you want.. .bone-dry for storage or damp dry 
for ironing.

it is

PREKYBOS
DEPARTAMENTAS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

Kokiame kraszte jo tėvas ir 
motina gimė?

Koks mokyklos aukszcziau- 
sias skyrius, kuri jis lanke ?

Ar jis ta skyrių baigė?
Ar jis bent kada lanke mo

kykla nuo Vasario meh Id.?

Kiekvienam 5-tam Asmeniui
14-kos Metu ir Daugiau

(Jei jieszkoma darbo) Kiek 
sanvaieziu jis darbo jicszkojo?

Pereita meta, kiek sanvai
eziu szis asmuo dirbo, neskai
tant darba. apie namus?

Pereita meta, kiek pinigu jis 
uždirbo, dirbdamas už užmo
kesti ar algai

Pereita meta, kiek pinigu, jis 
uždirbo, dirbdamas savo inmo
neje, profesijos praktika ar 
ūkyje?

Pereita meta, kiek pinigu jis 
gavo isz palūkanų, dividendo, 
veterano paszelpu, pensijų, 
nuomu ar kitokiu inplauku 
(neskaitant uždarbio) ?

(Jei virszminetas asmuo* yra 
szeimynos galva, sekanti klau
simai taip pat bus klausiami).

Pereita meta, kiek pinigu jo 
gimines szioje szeimynoje už
dirbo dirbdami už užmokesti 
ar alga ?

Pereita meta, kiek pinigu jo 
gimines szioje szeimynoje už
dirbo savoje inmoneje, profesi
jos praktika ar ūkyje?

Pereita meta, kiek pinigu jo 
gimines szioje szeimynoje gavo 
isz palūkanų, dividendo, vete
rano paszelpu, pensijų, nuomu 
ar kitokiu inplauku (neskai
tant uždarbio) ?

(Jei vyras) Ar jis kada tar
navo J. V. (U. S.) Ginklotose 
Pajiegose Pasauliniame Kare 
II, Pasaulinanie Kare I, ar bet 
kuriuo kitu metu, inskaitant 
dabartine tarnyba?
Vienam isz 30-ties Asmenų

Jei asmuo pereita meta ne
dirbo, kokios ruszies buvo jo 
paskutinis turėtas darbas?

Kokios ruszies inmoneje ar 
pramonėje jis dirbo ?

(Nurodyk, ar jis dirbo pri- , 
vaczia.ni darbdaviui, vyriausy
bei, savo nuosavioj imnonej ar, 
be atlyginimo, szeimynos ūky
je ar inmoneje).

(Jei kada nors vedes) Ar 
szis asmuo vedes daugiau ne
gu viena karta?

Jei vedos, kiek metu kai szis 
asmuo (paskutini karta) ve
dos?

Jei naszlauja, kiek metu kai 
szis asmuo naszlauja?

Jei divorsaves, kiek metu 
kai szis asmuo divorsaves?

Jei persiskyres, kiek metu 
kai szis asmuo persiskyres nuo 
savo žmonos ar vyro?

(Jei moteris ir kada nors te
kėjusi, saszlauja, divorsavūsi 
ar persiskyrusi) Kiek vaiku ji 
yra pagimdžiusi, neskaitant gi
musiu negyvais?

Papildomai prie sziu klausi
mu apie gyventojus, suraszine- 
tojas klaus tam tikru duome
nų apie gyvenama butą, ūki ir 
irigacija, arba Žemdirbyste, 
kai tokie klausiniai pritaikinti.

—BUS DAUGIAU—
Then flip the switch. Your clothes arc 

tumbled gently around and around in warm 
air until they are dried the way you want 
them. The dryer then shuts itself off.

SEE YOUR ELECTRIC APPLIANCE RETAILER TODAYPENNSYLVANIA ■ . ■■ ■ 
POWER & LIGHT COMPANY

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudynias apie Jezu Kristų.
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