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Isz Amerikos Mokestis Kaliniams

MOCZIUTE
PASIMIRĖ

Dažinojo Kad Jos 
Anūkas Yra Vagis

PHILADELPHIA, PA. — 
Szeszios deszimts vieno meto 
mocziute, Mary Dora Mason 
pasimirė nuo szirdies ligos kai 
ji dažinojo kad jos anūkas, dvi- 
deszimts vieno meto amžiaus 
James Milton, buvo policijos i 
sumitas už kelias vagystes.

Policija suėmė jos anuka ir 
jo drauga už kelias vagystes ir 
razbaininkystes. Keli žmones 
toje susiedijoje policijautams 
tikrai pasakė kad jie tuodu va
giu mate ir kad jie juodu pa- 
žinsta. Jiedu yra dabar intarti 
už keturias ar penkias vagys
tes.

BAISI NELAIME
CARDIFF, WALES. — Asz- 

tuonios deszimts žmcniu buvo 
ant sykio užmuszta kai didis 
eroplanas nukrito ir sudužo, 
giyždamas isz Dublin, Airijos 
in Llanctlow, Anglija.

Ant jo važiavo visi sporto 
mcgejai, kurie gryžo isz sporto 
rungtynių. Viskas rodos buvo 
tvarioje, kai tas didis keturiu 
inžiniu “Avro Tudor’’ eroplo- 
nas pakilo in padankes. Jis sa
vo kelione jau buvo beveik at
likęs, ir jau leidosi žemyn ir 
buvo tik trisdeszimts sekundų 
nuo jam prirengtos vietos nusi
leisti, kaip kas ten atsitiko ir

Su ar esztuotas
Rumonijojet

VIRSZININKE
KALTA

Pataisų Namuose Pa
simirė Vienas Žmogus

PHILADELPHIA, PA. —
Ponia Sara S. McNeil, Vieszos 
Labdarybės Direktorka su sep
tyniais kitais tokiais darbinin
kais buvo surasta kalta už nu- 
žudinima vieno žmogaus, Irv
ing Miller, kuris buvo tuose pa
taisų namuose.

Frank H. Bigelow, isz 
Rockville, Maryland buvo 
pirmutinis karo kalinys, ku
ris susilaukė isz valdžios mo
kesti už visas dienas kurias 
jis praleido karo nelaisvėje.

Czia jo žmona ir jųdviejų 
dukrele džiaugiasi kai visi 
žiuri in czeki del $1,198, kuri 
jis susilaukė isz Amerikos 
valdžios.

Visi kareiviai kurie buvo 
pateke nelaisvėn, gauna po 
doleri už kiekviena diena ku
ria jie praleido prieszo ne
laisvėje. Valdžia sako, kad 
nei Japonas nei Vokietis ne
prisilaikė tarptautinio nusi
statymo tinkamai užlaikyti 
karo belaisvius. Szitie pini

gai eina ne isz Amerikos iž
do, bet isz pinigu, kurie 
Amerikoje randasi isz Japo
nu ir Vokiecziu valdžios.

Taip sau žmones, ne karei
viai ar karininkai, gauna po 
du doleriu už kiekviena die
na praleista nelaisvėje.

Japonai ir Vokiecziai ne
davė gana maisto belais
viams, ir už tai dabar jie turi 
primokėti visiems tiems mu
su žmonėms kurie vargo ir 
badavo j u nelaisvėje.

Frank H. Bigelow, kai bu
vo kalėjime, buvo priverstas 
dirbti in anglių mainas, ka
syklas, kur jis neteko vienos 
kojos.

KIETOS ANGLYS

PABRANGO

VYSKUPAS G. P.
O’HARA INTARTAS

KAIPO SZPIEGAS
Szeszi sargai yra intarti už 

to žmogaus mirti.
Irving Miller buvo indetas 

in kambarį in kuri buvo inleis- 
ta garai nuo pecziaus, už paku- 
ta del prasikaltimo. Jis tame 
kambaryje ir pasimirė. Tu na
mu virszininkai ir sargai yra 
dabar kaltinami už jo mirti. 
Kai jis pasimirė, tai tie virszi- ■ 
ninkai nepranesze policijai per 
dvi dienas.

Teismas dabar pripažinsta 
kad tokis nubaudimas buvo ne- 
žmoniszkas. Ir dar prie to visi 
jie yra kalti kad jie nepranesze 
valdžiai ir policijai apie to 
žmogaus mirti.

Jau beveik laikas kad val
džia ir policija insikisztu in
daug tokiu kalėjimu, pataisų 
namu ir net seratnamiu ir se- 
niemsiems prieglaudų. Tokiose 
vietose daug virszininku ir ki
tu darbininku savotiszkai vis
ką daro ir visus žmones stra-
mužina ir nieko nepaiso. Ir tas
pats galima pasakyti apie ligo
nines, kur slaugiu, nursiu vir- 
szininkes mislina kad jos yra 
ant visko bosienes ir niekas
joms negali nieko pasakyti.

Mums asmeniszkai teko susi
durti net ir katalikiszkose ligo- į 
ninese su Seselių virszininke- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PHILADELPHIA, PA. — 
Kai Kietos Anglys mainieriai 
gavo daugiau mokėti ir kai 
Pensija ir Paszelpa buvo padi
dinta, tai kompanijos tuoj aus 
paskelbė kad dabar ir anglys 
pabrango.

Pabrango ir Minksztos ir 
Kietos anglys. Kompanijos nei 
nesiaiszkina kodėl jos pabran
gino anglis. Paprastai tokios 
dideles kompanijos turi vai- gelbiningas Vyskupas. Jis yra 
džiai priparodyti kad yra rei
kalas koki tavora pabranginti, lus eJ° Philadelphijoje. Jo bro 
bet czia kompanijos jauezia lis Yra Daktaras, 
kad tokis dalykas, kad jokio 
pasiaiszkinimo nereikia.

Czia aiszku, kad kompanijos 
sutikdamos mainieriams dau
giau mokėti, nei vieno cento 
neturi nustolio, nes kai tik mai
nieriai pareikalauja daugiau, 
tai tada anglys pabrangsta. 
Reiszkia, mainieriai patys 
brangina sau ir kitiems anglis. 
Teipgi reiszkia, kad kompani
jos negali nei straikas nei de
rybas pralaimėti.

Geresnes, kietos anglys pa
brango visu doleriu ant tono. 
O apart to, jau eina gandai kad 
geležinkeliu kompanijos ketina 
daugiau reikalauti už tu anglių 
isz vėžio j ima.

PHILADELPHIA, PA. — 
Jo Ekcelencija Vyskupas Ge
rald Patrick - O’Hara, Popie
žiaus atstovas in Bucharest, 
Rumonijoje yra intartas kaipo 
szpiegas ir už keliu dienu bus 
suimtas jeigu jau dabar nėra 
suaresztuotas.

Vyskupas O’Hara yra buvęs 
Philadelphijos Diecezijos pa-

gimęs Scranton, Pa., ir moks-

dantistaš

jis sykiu krito žemyn.
Nors jis visas baisiai sudužo, 

bet neužsidege. Jis taip stacziai 
krito kad sudužo ant vietos kur 
jis žeme paseke, nes nebuvo jo 
ratu ženklu niekur ant žemes.

Lakūnas kuris vairavo ta 
eroplana buvo viso karo vete
ranas. Jis pernai vairavo ero- 
planus in Berlyną kai Sovietai 
buvo visus kelius užkirte. Ang
lijos Karalius Jurgis Septintas 
jam garbes medali suteikė už 
jo pasiszventima ir gera darba. 
Jis buvo Kapitonas Dennis J. 
Parsons, dvideszimts penkių 
metu amžiaus.

Matyti kad jis bekrisdamas 
suspėjo uždaryti visus savo 
eroplano inžinus, nes apie su
dužusi eroplana buvo pasilejes 
gazolinas, bet jis neužsidege.

Szitas eroplanas buvo isz- 
skrides 1,400 valandų be jokios 
kad ir mažiausios nelaimes.

i Dabar visi eroplanu kompani
jų virszininkai nori isztirti ir 
dažinoti kas ten atsitiko?

Paprastai tas eroplanas turi 
septynios deszimts tris sėdy
nės, bet kelios kitos buvo mele
tos, nes labai daug žmonių va- 
žiavo. Bet kad ir biski daugiau 
žmonių važiavo, tas eroplanas 
galėjo du sykiu toki sunkuma 
paveszti.

Visi kurie važiavo ant to. 
eroplano, linksniai pradėjo sa
vo kelione. Pirm iszvažižuoj ant 
jie visi nusitraukė paveikslus 
del atminties. Jie buvo užsi
mokėję po $28.70 už ta kelione, 
ten ir atgal. Visi linksmai dai
navo ir baikas kriete, lipdami 
in ta eroplana, kuris buvo ir ju 
grabas.

Tie kurie mate ta eroplana 
besileidžiant, mate kad jis per 
žemai lekia ir kad nepatai- 

: kins in vieta prirengta nusi- 
■ leisti. Bet niekas nežino ir var

giai kada dažinos, kodėl jis 
’ taip žemai skrido. Ar tai czia

Philadelphijoje.
Walter Weisbecker Ameri

kos Radijo žinių skelbėjas pra- 
nesza kad Rumonijos vyriau
sias dvasiszkis, Vyskupas Mar
tin Aren jau yra suimtas ir su- 
aresztuotas. Jis dingo Birželio 
dvideszimta antra diena, ir tik 
dabar sužinota kad jis randasi 
kalėjime.

Žinių skelbėjas Weisbecker 
sako kad Rumonijos valdžia lakūnas negerai iszrokavo, ar 
aiszkina kad buk trys Seseles, eroplanas jau padangėse suge- 
Vienuoles Vyskupą O’Hara ir 
Vyskupą Aren iszdave ir val
džiai inskunde.

Rumonijos Komunistiszka 
valdžia panaikino visas Kata- 
likiszkas draugystes, mokyk
las, seminarijas ir kliosztorius.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Senatorius McCarthy SakoVal- 
džios Darbininkai Komunistai; 
Kietos Anglys Pabrango Nuo 10
ife/ 75 Centu Ant Tono; Ameri
kos Bankieriai Iszrokavo Kad 
Rusu Rublis Tik h Cento Vertes

do. Lakūnas, Kapitonas Den
nis J. Parsons ta vieta gerai ži
nojo, nes jis czia beveik kas
dien nusileisdavo ar nuo jos 
pakildavo. Vieta buvo intaisy- 
ta per kara ir buvo gana didele
del eroplanu kurie nusileidžia nei per viena pėda matyti.

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

Joan Von Goetz, buvusi 
kariszko sztabo sekretorka, 
Berlyne, buvo isztremta isz 
rytines Berlyno puses kur ji 
buvo nuvažiavus, kai jos pa- 
velinimas būti su Amerikie- 
cziais jau buvo užsibaigęs. 
Ji sako kad ji pas Sovietus 
buvo nuvažiavus kai Ameri- 
kiecziai nesutiko atnaujinti 
josios pavelinima pasilikti 
su Amerikiecziais. Matyti, ir 
Sovietai jos nenorėjo, nes jie 
ja sugražino Amerikie- 
cziams.

NEW YORK, N. Y. — Valentin A. 
Gubitchcvas, Amerikos Teismo pasmerktas 
ant penkiolikos metu kaiejime, bet jam bu
vo duota pcsiriiikti: Ar czia pasilikti ir ei
ti in kalėjimą, ar laisvai gryszti sau in 
Rusija? Gubitchcvas atsake, kad jis grysz 
atgal in Rusiia.

į Advokatas, Irving H. Saypol aiszkiai bu
vo tam Komunistui pasakęs jis turi dabar 
priimti teismo nusprendimą ar gryszti in 
Rusija, ar eiti in kalėjimą.

‘ Amerikos valdžia jau pampinus visus 
rasztus ir net vieta ant Gydnia-America 
laivu kompanijos laivo “Batory” tam Ko
munistui, kur jis isz 
Panedelyje.

Zydelkaite, 
sykiu su juo 
kiolikos metu
vis tikėjosi iszsisukti. Jos advokatas ti-

< ’ t

kejosi kad teismas paskirs jai maža kau- 
MIGLOS IR ŪKANOS cija, ka{| jaj nereikėtų eiti in kalėjimą, kai 

~ TTF jis stengsis kreiptis in augsztesni teismą.
LjUm AIN It jHi L'Jlum. v/I ui r. —

Ana sanvaite ūkanos ir miglos Bet teisėjas jai uždėjo net $40,000 kauci- 
buvo tokios tirsztos Les Ange- • 
les mieste ir apylinkėse, kad J*1, 
labai daug nelaimiu atsitiko ir 
daug žmonių buvo sužeista.

musu kraszto apleis

Coplon, kuri buvo 
ir taip pat ant pen-

Judith 
suimta 
in kalėjimą pasmerkta, dar

Ji tiek pinigu negalėjo pristatyti ir 
turėjo pasilikti kalėjime.

Senatoriai vis pyksta ant Amerikos Se-Daugiau negu szimtas žmo
nių buvo sužeisti ant vieszke- kretoriaus Dean Acheson ir sako, kad jam 
liu automobiliu nelaimėse, ne
žiūrint to kad policija buvo vi
sus perspejus, arba namie pa- fiatOfiu Sako, kad mUlBS FUiketU ta Koffllb 
silikti ar labai atsargiai va
žiuoti.

nereikejo czia visai insikiszti. Daug Se

Miglos, uknos ir sziltas oras 
taip užklojo visus vieszkelius 
ir ulyczias kad nebuvo galima

nistii Gubitcheva iszmainyti ant kurio Ame- 
rikiec.zio, kuris dabar randasi Rusijos kalėjime.

Kongresmonas Clarence J. Brown, Re- 
publikonas izs Ohio valstijos sako: “Kiek 

(Tasa Ant 4 Puslapio) .
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Tas gali kalbėti apie kantry
be, kuris niekados nekentejo.

t t ...... , ,
Jauna moteria isz Burming- 

ton, Alabama, du sykiu ženota, '■* • r - f '■szesziolikos metu amžiaus, bu
vo suimta ir iii kalėjimą paso
dinta. Policija ja intaria už jos 
vyro nuszovima. Ji buvo suim
ta ir suaresztuota kai jos dvi- 
deszimts devyiiiu metu am
žiaus vyras Davis Harper pa
simirė. Jis buvo nuszautas. Ji 
dabar yra neszczia, laukia kū
dikio. Jos vyras buvo perszau- 
tas per sprandą. Jiedu diena 
priesztai labai susipyko ir isz- 
si'bare. Jiedu buvo ženoti du 
metu. Ji buvo pirmiau ženota, 
kai ji buvo tik penkiolikos me
tu amžiaus ir gavo “divorsa” 
nu savo pirmo vyro.

Trijų metu sūnelis David 
Drew isz Los Angeles, Califor- 
nijos parsinesze namo stiklą 
gražios spalvos ir anot jo ska
naus gėrimo. Jis pats gere ir 
savo motinai, Doris Drew davė . i ..... . ...paragauti ir iszšigerti to gėri
mo. Motina ta stiklą paėmė ir 
iszgere ir paskui, paragavus 
suprato kad ežia nepaprastas 
gėrimas. Ji nubėgo pas jos vai
ko draugo szeimyna pasitei
rauti kokis buvb tas gėrimas. 
Ji dažinojo kad vaikai buvo in 
ta stiklą isztusztine puse bon- 
kos trucyznos nuo skruzdelių. 
Tada ji greitai paszauke Dak
tarą kuris ja ir jos vaika sku- 
bomis nuvėže in ligonine ir vi
sa ta trucyzna iszpumpavo, isz- 
trauke isz jųdviejų pilvu. Mo
tina ir vaikas sveiksta.

Mums teko pamatyti ir bis-ki 
perskaityti naujas ir neva-kul- 
turingas žurnalas, kuris yra 
asmeniszkai, atskiru žmonių 
remiamas ir ju leszomis iszlei- 
džiamas. Žurnalas gražus, gra
žiai surėdytas, sutvarkytais ir 
iszleistas; Vaicziulaiczio reda
guojamas. Bet mums net gaila 
prisipažinti kad' tokis žurnalas 
jau ne mums tinka.. Kalba per 
augszta, mintys per gilios ir 
iszsireiszkimai per sausi. To
kis žurnalas vargiai ras 'gana 
skaitytoju iszsilaikyti. Kol jis 
bus asmeniszkai palaikomas, 
tol jis .gyvuos. Paskui jis su ki
tais tokiais moksliszkais ir per 
mokintais žurnalais turės jiesz- 
kotis sau vietos kultūros ka
puose.

Kas mums neaiszku, yta tai 
kaip to žurnalo rengėjai, re
daktorius ar rėmėjai susimis- 
lino ji pavadinti “Aidai,” kai 
Seseles Kazimierietes jau daug 
metu kai leidžia, savo Akade
mijos Žumala tuo paežiu var
du. Paprastai,. Amerikoje, kito 
laikraszczio, knygos ar žurna
lo vardo pasisavinimas sudaro 
literatine vagyste, kuri yra 
teisme pripažinta ir 'baudžia
ma.

Szvefitas Tėvas užstoja Dar- Yra laikas džiaugsmui ir lai-
SOCIALIS KLAUSIMAS IR BAZNYCZIA i bo ir Darbininku Unijas, “taip kas aszaroms.

______ ._  į darbininkas susiorganizavęs iiy Dabar atėjo aszaru laikas, 
susitvarkęs, vienybe palaikes, i kada mes stenam, ne gyvenam, 
gali pareikalauti geriausius ir kada mes tankiau žiūrime at- 
tinkamiausius budus savo tiks- gal ir nenorime ir nedrystame 

per toli in ateiti žiūrėti.
Dabar suprantame ka tai no

rėjo musu tėvai mums pasakyti 
kai jie sake kad gyvenimas ant 
szio svieto yra aszaru pakalne. 4- puslapiu> i5c> 
Mes dabar toje pakalnėje!

Svajones ir prisiminimai yra 
kelias kuris veda isz gyvenimo 
ir kuris eina tik in viena puse 
ir jau kaip Nemunas niekados 
nebesugryszta.

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

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

(Tasa)

Sergancziam pasauliui yra 
siūloma trijų rusziu liekarstos, 
kurias labai augsztais ir gra
žiai skambancziąis vardais pa
vadina : Liberalizmas., Komu
nizmas ir'Krikszczionybe. Sz'n 
tie žodžiai labai gražiai skam
ba, -bet mums nerupi tiek ju 
skambėjimas, kiek ju reikszme 
ka jie reiszkia.

Kad 'szituos žodžius leng
viausiai iszaiszkinus, paimsi- 
nje Prancūzu garsinga obalsi, 
kuris buvo ant visu muru ir 
sienų iszraszytas revoliucijos 
laikais: Laisve, Lygybe ir Bro- 
liszkumas.

Klausimas szitoks: su kuriuo 
isz tu trijų mes pradėsime at
statyti tvarka ?

Liberalizmas sako: “Pradek 
su Laisve!”

Komunizmas sako: Pradek 
su Lygybe!”

Krikszczionybe sako: “Pra-- Valstybe gyvuoja vien tik ben- 
dek su Broliszkumu! ” i drai gerovei, o ne -del vieno ku-

Na, pažiūrėkime in ta Liko- rio luome ar del keliu žmonių, 
ralizma kuris taip szauniai Popiežiai Pijus XI ir Leonas 
szaukia: “Pradek su Laisve!” XIII.sako: ‘

platu yra daugiau
Szitas Li- imu,ir tvarkos prižiūrėtoja,...

lizinas mokina kad nuosavybes 
teises yra visuotinos ir visisz- 
kos. Isz to seka kad biznierius i 
ar fabrikantas gali pasipini- • 
guoti kiek tik jis nori ar pajie- 
gia, ir gali su tuo savo pelnu 
daryti ka tik jis nori, nežiūrint 
ii- nepaisant bendroves gero
ves. Valstybe ežia negali kisz- į 
tis, nes ji suvaržytu ta laisve,) 
kuria Liberalizmas taip szven-! 
tai garbina. Kas naikina lais
ve yra neteisingas.

Toks yra Liberalizmo nusi
statymas ir pamatas.

O Ka Bažnyczia Mokina? 
Bažnyczia mokina kad visi tie 
nusistatymai yra klaidingi. 
Pažiūrėkime kai]) Popiežius 
Leonas Tryliktasis ir Pijus 
Vienuoliktasis in tokius nusi
statymus atsako.

.1—Valstybe nėra policijan- 
tas, kaip Liberalizmas sako, ir 
ji nėra slauge (nurse) kaip Fa- 
szizmas ir Komunizmas sako.

la atsiekti, kai]) tai pagelbeti 
pavieniui žmogui, darbininkui 
proto, kūno, szeimynos ir1 nuo
savybes gerovei.”

—Bus Daugiau—

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

No.
Duktė 
tuvos.

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

Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus.

“Galimas Daigtas”

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

Komunistiszki mokytojai 
Lenkijoje dabar jau nauja bū
da iszsimislino atpratinti vai
kus nuo tikėjimo. Jie vaikams 
neuždraudžia melstis mokyklo
se. Jie net ir ragina kad vaikai 

į vieszai melstųsi in Dieva. Vie
na diena visi vaikai, mokiniai 
.su mokytoju meldiasi in Dieva 
ir praszo kad Dievas duotu 
jiems saldainiu; Ant rytojaus 
nėra saldainiu. Ta diena visi 
meldžiasi in Stalina ir praszo 
saldainiu; ant rytjoaus 
siems yra saldainiu.

Libera 1 i zma s n erei szki a 
mokslą ar pažanga.
beralizmo mokslas iszaugo asz- 
tuonioliktame ir devyniolikta
me szimtmetyje ir pasirinko 
laisves pagrindą. Bet ta lais
ve nereiszkia ta ka mums lais
ve reiszkia. Mums laisve reisz
kia ingaliojima pasirinkti tarp

‘Civiliszka valdžia 
, negu tik instaty-

yra tikra tiesa, kad teisinga 
veikimo laisve turi būti palikta 
atskiriems piliecziams ir szei- 
mynoms; bet szis nusistatymas 
yra teisingas tik tol, kol ben
dra gerove yra apsaugota ir 
kol neatsiranda jokio neteisin- 

Kiekvienas v a 1 d y t o -

George Luckey, Californi- 
jos Demokratu Komiteto 
Pirmininkas, laikrasztinin- 
kams pasakė kad jis buvo 
Prezidento Trumano sta- 
cziai užklausęs: Ar jis keti
na stoti in Rinkimus dar sy
ki del Prezidento? Jis sako 
kad Trumanas nusijuokda
mas jam atsake, “galimas 
daigtas.” George Luckey 
buvo atvažiavęs in Vaszing- 
tona dalyvauti Demokratu, 
Jefferson-Jackson vakarie- 
je.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimieęziu Aimanavy- 
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 
Lietuvisz'ku vaiku. 25c.

No. 176 V Trys Istorijos 
I apie Irlanda, Robertas Velniais 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

' tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

No. 194 Trumpas Katekiz- 
į mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin- 

■ gaiš padėjimais. 25c.
No. 196 Stacijos arba Kal

varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas į 
■senam dvare, Geležinis vyras. 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. |

I
No. 142 Trys istorijos apie:

Paveikslas gyvenimo, Nuopo-' 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos arba Pasibudinimas

Kristuso

Mes sveikiname raszytoja 
Poną Merkeli, kuris dabar dar
buojasi Brooklyne. Musu lin
kėjimai ir viltis yra tai kad jis 
kaip nors ir kur nors susiraštu 
savotiszka pragyvenimą, kad 
jam nereikėtų savo gabumus 
iszeikvoti ant kasdienines 
spaudos reikalavimu, o kad jis 
galėtu tęsti toliau savo plunks
nos kelia. Jo “Tumo-Vaižgan
to” biografija, gyvenimas, pa
siliks kaipo kultūros ir litera
tūros didis paminklas Lietuviu 
tarpe.

Guadalupe miestelyje, Cali- 
fornijoje, miesto darbininkas 
iszdave visu gyventoju apy
skaita: 3,000 žmonių ir 9,000 
szuniu.

Vienas drąsuolis sudaro 
dauguma.

'Colorado Springs mieste, 
Colorado valstijoje, miesto val
dyba pavėlino moterims ne- 
■sziotis ilgas špilkas savo skry
bėlėse; (iki sziolbuvo uždraus
ta) ir uždraudė sztorams ir 
kompanijoms garsinti cigare- 
tus su moterų paveikslais ant 
tu ei garėtu pakeliu ar pagarsi
nimu.

geru daigiu, kad mes laisvai, gurno, 
savu noru vis siektume augsz- jas yra ingaliotas suteikti nau-

« da kiekvienai Valstybes tvar- ■ 
kai, ..o augszcziausiame laips-į 
nyje, betureziu reikalams. Vai- ■ 
stybes insikiszimas ar tvarka 
turi būti visu naudai. O val
stijos svarbiausia pareiga yra 
apsaugoti nuo skurdo ir vargo 

;• tuos, ant kuriu ji taip labai re
miasi. ’ ’ (aplinkraszcziai ‘ ‘ Qua- 
dragesimo Anuo” ir “Rerum 
Novarum”).

2—Kai Liberalizmas prieszi- 
nasi bendram pasitarimui ir 
deryboms, Bažnyczia sako, kad 
darbininkai turi teise organi
zuotis. Bažnyczia staeziai ir 
atvirai darbdaviams yra pasa
kius, kad jie bijosi leisti darbi

ne už

Ponas in Tania — Petrai, 
iszczystyk man oze batus.

Petras — Ka maczgje, ponu 
Ii, lauke didelis purvynas, tai 
velei tokie bus!

In keletą dienu, ponas liepe 
priesz piet kinkyt arklius ir 
rengtis in kelione, o Petras ta
le:

Petras — Poneli, da asz pie
tų nevalgiau!

Ponas — Kam valgyt, juk už 
valandos velei bus alkanas!

Chesterfield mieste, Mass., 
valstijoje, kur randasi trys 
szimtai septynios deszimts 
penki gyventojai, nei vienas 

j isz tu gyventoju per du metu 
i nepasimire. To miestelio viena- 
j finis graborius dabar jau sau 
i kita darba susijieszkojo.

Bobtown, Pa., miestelio kale- 
I jimas buvo panaikintas, už tai, 
; kad visai nebuvo tenai jokio 
, biznio, ir dabar yra paverstas 
in paczta.

Tas, kuris gyvena vien tik 
isz vilties, pasimirs bepasni- 
kaudamas.

Neteisk kito, nes pats esi 
vertas teismo.

; Ar kuris isz musu skaitytoju 
atsimena kai buvo galima nusi
pirkti keturias kvortas sznap- 
so už du doleriu ir dvideszimts 
penkis centus ? Mes mateme to
ki pagarsinima viename sena
me laikrasztyje.

■ • •
Gražus dalykas yra amžinas

Norflivale, X. J., miestelio 
virszininkai stengiesi savo 
įiiiiestelio kalėjimu, parduoti, 
bet nepasiseke. Niekas nenorė
jo pirkti. Paskui jie pasiulina 
ta kalėjimą už dyka atiduoti, 

; bet niekas nenorėjo imti. Ga- 
: tutinai jie pasamdė ugniage- 
I sius, firemonus, kurie ta kaleji- 
i ma sugriovė.

j Pirkie
U. S. Bonus |

tyn. Bet Liberaliszmui laisve 
reiszkia teise daryti, protauti 
ar sakyti ka kas nori ar kas 
kam patinka, ir visai nesiderin
ti su paproCziais, nusistaty
mais, instatyimais ar kokia 
drausme. Aiszku, jog ežia ne 
laisve, bet pasileidimas. Sulyg 
ju mokslu ir nusistatymui, po- 
licijautas kuris man uždrau
džia pravažiuoti pro raudona 
szviesa varžo mano laisve. Tai Į 
czysta kvailyste!

Trejos pagrindines Libera
lizmo taisykles szitaip skamba:

1—Valdžia neprivalo kisztis 
in biznio, pramones reikalus. 
Valstybe, kaip policijantas 
vien tik draudžia, varžo. Po- j ninkąms unijas tvertis, 
licijantui nevalia' kisztis in i tai kad jie bijosi peržengti su- 
žmogaus privatinius reikalus, tarties laisve, bet už tai, kad 
taip ir valstybei nevalia kisztis jie bijojosi mažejanezio pelno,

Pypkes Durnai
Prisiminimai

Verksmai 
prie Ap- 

apie Ranka apveizdos, Nedae-1 niislinimo Kanczios Viesz. Mu- 
jusia žudinsta, Paskutine vale I su Jezuso Kristuso. Knygute 
motinos, Pakutninkas/ Ar pa-; reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
szaukt tęva zokoninka Berną-1 senoviszka būda 10c., pagal 
dina. 61 puslapiu. 15c. nauja būda 25c.

No. 145 Trys istorijos apie į No.' 198 Gromata arba Mu- 
Velniszkas malūnas, Kaip stu-įka musu Iszganytojaus Jezuso 
dentas lojo o maluninkas pabe- Kristuso, peraszyta isz gro
go, Stebuklinga puodą, Daine-1 matos rastos grabe musu iszga- 
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Jus, kurie mėgstate svajoti Auka Nihilistu, 

ir sapnoti, atsiminkite kad szil- ežios nakti. 61 
tas, malonus ir szviesus saliu- ^0. 148 Dvi 
nas, riogso, stūkso kaip koks jona įr Alena, Pavojinga klai

da. 45 puslapiu. 15c.
No. 150 Keturios istorijos 

apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

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

No. 152 Trys istorijos apie

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

in bizni ar pramone. Valstybe 
negali kisztis in pelno ar uždar
bio 'klausimus, nes ji tada var
žytu laisve.

2—Negali būti jokio bendro

jeigu jiems reikės mokėti gere-

Leonas, Popiežius Trylikta
sis szi taip raszo: “Apsaugoki
te vargszus darbininkus nuo 
griebianeziu šamprotaujaneziusutarimo ar derėjimo! Libera- j 'i 

lizmas palieka viską neapribo-1 žiaurumo. Jie isznaudoj'a žino
tai konkurencijai, ir prieszina-j nes> kaipo inrankius turtu su
si visoms unijoms. Jis sako: i sikrovimiu.”
“Kiekvienas žmogus turi būti Kalbant apie sutarties lais- 
laisvas pats sudaryti sutartis, ve, Bažnyczia mokina, kad ne- 
Bet jeigu darbininkai susidaro: ra jokios sutarties laisves, jei- 
unijas, ir jeigu unija veda de-! gu darbininkas nieko nebeturi, 
rybes del darbo valandų ir mo- j kai darbdavis viską turi. Tu-j 
keseziu, tai atskiro darbininko redamas tik kepure rankoje, iri 
laisve yra panaikinta ar bent į žmona su vaikais namie paval- 
suvaržyta. O kas naikina lais-1 gydinti, jis yra priverstas, ne-j 
ve yra neteisingas!” Reiszkia, ’ bent norėtu badauti, priimti | 
'darbininkas gali ir badu stipti, j bet-kokia alga, kuri yra jam i 
bile tik jis laisvas bus nudvėsti! į pasiulinta.

3—Negali būti jokio insiki-į 
szimo in visiszka nuosavybių 
teise! Anglijos Tarybos vadas 
ir garsus prakalbininkas, Ed
mund Burke, užstodamas Libe- 
ralizma^ szitaip kalba: “Teis
mas nieko bendro neturi su 
nuosavybe; teismo insikiszi
mas yra nuosavybes szmeiszi- 
mas ir apribojimas.” Libera-

Bet susitverdami sau unija, 
darbininkai savo suvienytu jie- 
gu galia, gali jau lygiais stoti' 
in derybas su darbdaviais. 
“Darbas nėra ta voras,” grie-i 
sztai pabrieže tas pats Popie- 
piežius. Kad darbininkas ga-1 
lėtu stoti lygus su savo darbda- - 
viu in dorybes jam unija yra 
reikalinga. Unija tai vienybe, i

juodas kelmas dienos laiku.
Pabucziavimas saldus, bet 

tas saldumas gali dingti, iszga- 
ruoti.

Meile, kaip sena mazgote ga
li nudilti.

Visi mes gerejomies ir žiūrė
jome in raudonas rožes vakare.

Klausi emies graudžiu ir gra
žiu smuikininko dainų.

Mes, su skausmu szirdyje 
prisipažinome kad senatve 
silpnina. . ..

Senatvėje mes dažinojome Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
kad mes turime už savo jaunys- galis. 62 puslapiu. 15c.
tęs klaidas ir griekus užsimo- No. 153 Trys istorijos apie 
keti. Gailuti, Du broliai, Majoro

Dainos, kurias mes taip dra- duktė. 62 puslapiu. 15c." 
šiai dainavome, sziandien jau 
užmirsztos.

Saliunai kur mes taip balia- lapių 
vuojome jau uždaryti ir užkal-i 
ti.

Tarnaites kurias mes kibi
nome, su kuriomis mes vaka
rėli maloniai praleidome, 
sziandien tik prisiminimuose 
gyvena, 
mena.

nytojaus Jeruzolime. 10c.
No. 200 Eustakijuszas. Isto- 

j rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

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

Kitokios Knygos

knygute 
iszmokejimo 
25 c.
k n y g u t e

No. 155 Szakinis . Nedoras i Y’ Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 
25c.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfieldapie

danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori-

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu
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 Serapliiszkas 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 tis 
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. 
frSV Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi įJoney 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.

Vien tik szirdis atsi- . . „/ , .. . ,, , . .jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsargumu in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž- t 7 7 7 C-7

į cles ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

Į No. 162 Trys istorijos apie 
i Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum- 

. pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::
WEST CENTRE STREET 

Telefoną* Nr. 78 
MAHANOY CITY, PENNA.

835
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! 1 S A U L E ” MAHANOY CITY, PA,

Szimo Kalba Laike Vestuvių

(Monologas)

7 AKRI SAI JONAS Szimas,
drūtas raudomiosis; ilgu 

pilku szvapkeliu, apsijuosęs 
'geltona juosta, kailine kepure 
užsimovęs, su gumbuota lazda.

Mano mieli, nesakykite, 
kad. Ne visus Aukszcziausias 
Vieszpats lygiai apdovanojo 
savo malonėmis ir kai]) mato
te prie szuiues uodega, prie 
paukszczio snapa ir, da pridur
siu prie Žydo jermulka tai]) ly- i 
ginai ir prie musu, vienas isz | 
musu bus tiek stiprus pecziuo- ■ 
se, kad lengvai gales neszti 
pusantro kadczio žirniu; kitas 
vėl gali būti tiek stiprus kojo
se kad joneparbloksz ii- degti
nes gorczius, trccziasai vel-gi 
turi toki liežuvi, kad žodžiai 
isz jo kakarines pilas, nelygi
nant, kai kukuliai su spirgais! 
ir žodžiai ne bet koki, su gud
riais pagražinimais, pasemtais' 
isz knygos kaip vanduo isz sau
linio, o dažniausiai paimtais' 
isz savo proto bei kadencijos.

(Isztraukia raga ir iszleto 
uosto taboka).

Sziose sztai vestuvėse, szito- 
je karezemoje apszcziai yra ir 
vyru, ir bo’bu, bet nei vienas 
jusu nesugebes ir trijų žodžiu 
kaip reikiant suderinti, kad jie 
laikytųsi prideranezioje tvar
koje, ka tai reiszkia, padekim 
“egzeltabunt,” arba “has per- 
■gesme,” nors jums imk ii1 isz- 
muszk visus dantis.

Tau, Rauliene, padekim, 
barnis netinka, nes žinoma, bo
ba ir maluna perrėks; bet kas 
kita riksmas, o kas kita kalba. 
Kita moteriszke turi liežuvi ir 
isztikruju kaip maluna, bet isz 
to malūno nieko neiszeina. O 
žmones susipiotusioji czioii 
vestuvėse! Paklausykite mano 
kalbos, kuria žadu ežia jums 
pasakyti, tik duokite szen in 
rankas buteli, kad galecziau 
iszdžiuvusia gerkle prideran- 
cziai pavilginti. Juk jus žinote, 
kad, szirdžiai karstant, gerkle 
džiūsta greieziau kaip audek
las ant saules, kai]) linai jauju- 
je, kaip nuplautoji žole vasaros 
kaitroje.

(Pertraukia kalba, geria).
Jaunavedžiai Tu, Jonai 

damba, ir tu Kunigunda 
Preiksziute! Judu paeinata isz 
ūkininku szakines ir esate ka. 
tik palaimintu, sutuoktu! Tu, 
Jonai Glamba, ir tu, Kunigun
da Preiksziute! Asz tik, nekas 
kitas, patarnavau jumdviem 
sz Ventoje su vainikavimo szkil- 
meje, asz jųdviejų suvainikavi- 
mui užžibinau žvakes, asz gi 
vėl ne kas kitas iszkasiu ju
dviem duobes kapuose. Galėsi
te ramiau sau gulėti smėlyje 
kaip minksztoje patalinėje;

tobulumą, teisingumą, dvi kar-į 
vuti, ketvertą avelui, du par- 
sziuku, paklusnumą, kaip ji 
tau prisiekė ir meile ir iszti- 
kimyibe, ir indus, ir puikias 
skaras, ir sveikas drapanas, ii' 
pataline ir abelnai, ko tik pat
sai sau užsigeisi. Sunkiai nusi
dėtam, nusiskundes ir apsime- Į 
tęs nuskriaustu, nes ir aklas 
apeziupines, kad mergina pa 
gaminta, kaip ir turi būti, isz 
mėsos ir puku, nes jai išzpuo- 
la puse gyvuliu ir tvartukai, 
be viso to, ji savyje drūta, dar
bo nebojanti, ne sziepdante -ir 
lėta, nekalta, kaip toji žąsele 
seutintuosius žąsiukus iszpere- 
jusi, o da gėdisi vargsze. (Uos
to taboka ir szluosto prakalta | 
nuo kaktos). Tu gi, Kunigui!-* 
da, sulig tėvu Preiksziute, su- 
lyg vyro Glambiene, gavai vy
ra ne staba, o prie jo tris mar
gai žemes, kai]) ir prie tavęs, 
ir arkliu pora, ir galvyju pora 
ir rodos, trys parsziukai, kurie 
o, tai, sutraukus krūvon, gero
je meileje, santarvėje esant, 
nelieeziant ypatos, arba kitaip 
sakant, nesiskaldant kits ki
tam antausiu, gali judu iszves- 
ti in gerus szeinminkus, tur
tingus ūkininkus ir susilaukti: 
paguodo isz vaiku, kaipo ir ki
tokiu turtu padidėjimo. Tu gi, 
Jonai, insitemyk tai, kad pir
masis musu gimdytojas, Ado
mas, žlugo per boba.

Žemes jisai turėjo rojuje, 
kiek tik jo szirdis geide, gyvu
liu, daugiau negu kiek buvo 
mates, ganė jis juos, kieno tik
tai norėjo pieniuje; kur tik pa
norėjo, ten kirto sau medžius 
keliu taisymas jam nerūpėjo, 
valscziui arkliu nedavinėjo. 
Ir butu taip sau sedejes ir po 
•sziai dienai, jei ne bobos žingei
dumas.

Ir vis tai nukentejo per mo
teriszke, būtent per Jie va, ku
ri pasidavė gudriai žalczio pa
gundai. Tokia tai turėjo nuo
skauda pirmasai musu gimdy
tojas Adomas, kartu, su savo 

I akiu, turtais ir ramybe ir ne 
kielei kita ko, tiktai t odelei kad 
: jis buvo lepsze ir, atleisk jam 
' Vieszpatie jo nuodėmės, gre- 
j mezdas.

Jeigu jis butu laikės Jieva 
trumpai, iszlavines paklusnu
me ir, kaip reikiant, geru ina- 

į giu butu jai aRzkines skersai 
f nugaros, tai ji butu bijojusi da- 
■ ryti visokius sau gerai ir per
spėk’savo pacza Kunigunda.

Be keiksimu, be kaulu laužy
mo, be akiu badymo, tinkamai, 

i kai]) dera szventoje moteryste- 
i je, reikalui isztikus, iszaisz- 
i kink ar diržu, ar kaneziuku, 
i arba kad ir kumsztimi, tiktai 
' politiszkai, ne taip kai kiti kla- 
| pai, kurie, kad tik kiek, tuo- 
• jaus už spragilo arba už pinu-

aip, brangusis Jonai ir 
Nieko 

koja, arba kumsztimi aiszkink jam netrūksta, netrūksta ir 
nes moterystėje visuomet turi tau. Au esi rinitas vyras ir ji 
būti prisidiszimas, pagerbimas,; drąsi, 'sveika ir drūtų, tai susi
nę tai]), kai szuo su kate, ne i vaidijas, kits, kita nenuskriau- 
kaipo prieszas : 
prietelysteje ir meileje dirbant 
Vies.zpati Dievą, garbinant, g 
vent i padoriai, kaip pridera.

pjautuvas, spatas, arba szluo-
ta, arba jei ne kitaip, tai bent: brangioji Kunigunda!

su prieszu, bet site, ir todėl judviem tikriausia 
meileje dirbant i tiks vaikszczioti prie vieno

dv'selio.

Naujas lietuviu Transportas dds Terrace, Waterbury, Conn.
—BALF’o Imigracijos Korn.

PREKYBOS
DEPARTAMENTAS

nors ir nėra žinios kuris isz jų
dviejų pirmiau, bet tikriausia, 

,kad jie prieisite to galo, nes, 
mirtis vaikszczioja pasaulyje, 
kaip liūtas ir nors ji nestaugia, 
bet be atsilsio jieszko, kad ka 
prarijus. /-

Klausykite gi, Jonai ir Ku
nigunda ir tėvai ir gentis, ir

ežio.
Ir tu, Kunigunda, gerai insi- 

temyk, tai, kad esti vyro teises 
ir paezios teises, ir jeigu kada 

I pastebėsi, kad tato vyras aik- 
j voja skatiką, kad perdaug ge
ria, arba daro tai, kas nepride- 
retu daryti, taippat karts kur
tėmis iszaiszkink.

geradejai ir ežia susirinkusieji Tiktai nemurmek, kaip to- 
ukininkai; imkite mano žo- sio's raganos, ka tuojau rizgu
džius giliai szirdin, kaip krep- 
szin, nes ir žodis mano, tai pa- 
raszas, tai avižos su akseliu.

Tu, Jonai, teveliu valia ir 
leidimu paemei sztai szita Ku
nigunda sau už žmona ir - rasi- 
joje trijų margu žemes plota,

iii akis, nagus iszsketusios, ar
ba puodu riubos teszkia in kak
ta, arba da 'blogiau, griebia isz 
krosnies deganti nuodėguli ir 
dar gali visus turtus pelenais 

1 paversti; reikia iszrasti szvel- 
nesnis innagis, kaip antai;

Du seni singelei 
Vienas 1 ‘ D P ’ ’ mergele 

parsigabeno. 
() tas antrasis atkalbino, 

Ir užtiko pirmutinis, 
Kaip jiedu kalbėjo, 

Isz to f aitas prasidėjo.
Kai]i buvo tolinus 

nesakysiu, 
Del saves tai pasieksiu. 
Traukti “ Dypukia” isz

Vokietijos neverta, 
Ba atsitaiko neviena 

karta, 
Kad mergele tau 

netenka, 
Tiktai kitam vyrui 

patenka. 
3** *

Ana diena po pedei, 
Nulapsejau in viena

Carbono miestą, 
Ant biznio ulyczio, 
Jau nuo paistyto, 

Iszgirdau baubimus, 
Ir staugimus.

Saliunoje kaip prigrūsta, 
Nematyt kampeli pusta, 

Kad atsiset ir 
pasilsėt.

Vieni prie baro gere, 
Kiti lauke kur ten

veme.
Ant gilukio užkaboryje 

iszbrukau,
Szviežio oro atsigėriau, 

Girtuoklius palikau, 
Gal ir sziandien

v y r a i n e i s z s i ]) a g y i • i o j o, 
Ir užkaboryje da 

riaugezioje.* * *

i

Kur vienam pleise 
buvo užgaveniu balius, 
Ir tai ne'bile kokis 

Szoko'ir linksminosi, 
Kiek tik kam. norėjosi. 
Mergeles ir moterėli mis 

ten buvo,
Kožna isz savo 

dukrelių gėrėjosi. 
Biauriu kai]) pasigėrė 

mergeles,
Jog nedyvai jog' 

guzute trauke,
Suvisai ne susiraukė, 
Kitiems neapsileidžia,

Ka norėt, kokios 
motinos, 

Tpkios ir ju dukreles.

Žagarai jiriesz saule teip ne- 
džiusta, kai]) iszdžiuvo mano 
gerkle, trokszta ji skystimo, 
kai]) szventa žemele lietaus po 
kaitros.

(Ima buteli ir geria)
Didžiu ir tvirtu balsu prakal

bu in jus šziaine susirinkime, 
kad jus szita, szita Joną, jauni
kaiti, ir szita Kunigunda, nuo
taka gerai pažaidė ir pasilinks
minę, parvestumete in namus, 
kad jus, kai]) pridera sziam 
garbingam musu susirinkimui, 
linketumet ir jam, ii- jai, ir 
abiem drauge, ir tėvams, ir mo
tinoms, ir seserims, ir broliams 
ir visai giminei, kad visuomet 
gyventu ir szeiminiiikautu ge-

NEW YORK. — Kovo9-ta> Lukasiunaite— Elzbieta 2554 
diena laivu “General Hersey” j W. 39-th st., Chicago 32, Ill. 
in New Yorka atvyko szie Lie- ! Malasziczevas — Sergiejus, 
tuviai Tremtiniai: Ona ir Edi, Willow Springls,

Abaraviczius — Kazimieras, M o.
Antanina, Alginientas ir Danu- i Marcincikas — A y taut as., 
te pas, 4518 S. Wood St.pChica- į Birute ir Stanislovas, 3827 Fir 
go 8, Ill. , ' st., East Chicago, Indiana.

Abartis — Petras, Cezarija, Martiszius —Edvardas, Bro- 
Cezarija ir Vanda, Pi varomis ne: ir Edvardas, 47 Cedar st., 
Farm Rd., Clinton, Pa. Norwood, Mass.

Astasauskas — Vincas, Ane-' Mateiviene —Petre ir A anda raginami einanezio Centralinio

Centralinis Statistikos 
Biuras,

WASHINGTON, D. C. —
Visi svetur gimė asmenys gy
vena Jungtinėse Valstybėse 
(U.S.A.) ir ju Teritorijose yra

Ane-!

land St., Baltimore 30, Md.
Aukšztuolis —Antanas, Bar

bora, 38 Sawtell ave., Brockton 
Mass. '

Baltrūnas — Juozas, 6837 S. 
(’ampbell ave., Chicago, Ill.

Banys — Eustaczijus, Vale
rija, Gytis ir Neringa, 8919 So. 
Artesian ave., Chicago 29, 111.

Czerniauskas — Stefa, VTid- ■ 
mantas, Rt.l W. Frankfort, Ill.

Czesna — Jonas, Ona ir Mor-1 
ta, 1 Highland PL, Yonkers, N. i

i • Statisztikos Biuro Direktb-
290 La- ■ vįaus pareigas, Philip M. Hau-Matonis — Antanas

wrence st., Lawrence, Mass. j ser> suteikti teisingus atsaky- 
Miglisas — Jonas, 1754 M ėst mus Statistikos suraszinetojui,' 

North ave., Chicago, Ill. kuris atsilankys in ju namus 
Naujokaitis — Stasys, Kaži- Balandžio (April) 1 d., kad 

miera, Margareta, Stasys, Jie-; vykdyti 17-ta Deszimtmetini 
va ir Jonas, Rt. 3, Argos, Ind.

Novickas — Silvestras, 4020'
W. Adams st., Chicago, Ill.

Palionis — Saliomeja, Bis-j 
marek, North Dakota.

Panaras — Mikas, Matilda, 
Arvydas ir Raimundas, 6425 S. 
California ave., Chicago, Ill.

Paulauskas — Pranas, Ona,
ave., Nashua, New Hemphire. Birute, Irena, Edmundas, 3822 

Dagiene—Irena, 4092 E. 144- Grand Blvd., E. Chicago, Ind.
th st., Cleveland, Ohio. ' Potraviczius — Vytautas,

Dagys — Anatolijus, Ona,' Aleksandras, Salomėja ir Regi-, 
, Great

pasidauginimas ir arkliuose ir 
vaikuose ir visuose kituose gal- 
vyjuose, ir kvykianezioje biau- 
lybeje, ir kanapose, ir linuose, 
ir vilnoje, ir plunksnose, ir vi
sokioje szilumojc, ir kad ar tai 
pievoje, ar tai rugiuose, ir avi
žose, arba ir vėl kad ir žirniuo
se rastu sau smagumą, žiūrėda
mi, kai]) tatai auga, noksta, ci
no in kluonus, pasukui mtigėn ir 
da paskui gyvais pinigais in 
kamara, už tuos gyvuosius il-

i gainiui lai priperku žemes skly -------------------------- , -----  . ,
])a ir vėl prasimano gvvuju ir vaite ir Rymantas, 108 M alnut i mimas, M indsor City, Vt.
jau pusėtinai, praturteje ir že- j st., Lawrence, Mass. i Puronas — Pranas, Dang.no,

Gladkauskas —Bronius, Ste-į Romualdas ir Girda, R. F. D.
fanija, Aldona ir Algirdas, Rte 4, Box 358 Riva ave., New 
2, Utica, Mich. ■ Brunswick, N. J.

Grebliunas — Jonas, Adele,! Raczkauskas — Aleksan- 
Zigmas, Gediminas, Mindau-! dras, Petronėlė, Aldona ir Re
gas ir Sigitas, E. Blomfield Rd. i gina, 140 Elliot st.,, Leicester, 
Victor, N. Y. Mass.

Gu'biles — Aleksandras, Ve
ronika, Bei vintą, Šelviu ja ir 
Violeta, Rt. 2, Cumberland Rd., 
Plattsburg, N. Y.

Į 'Gudaitis — Antanas, 101-5.9
1125-th st., Richmond Hill, N.Y.

Gudenas — Gediminas, 350 
! Willett ave., Post Chester, N.Y.

Gudenas — Kazimieras, Ku- 
' nigunda ir Justina, 130 Mena- 
. hau st., Brooklyn, N. Y.

Gusarovas — Mikas, Julija, 
j Vladas Valentina, 803 Joseph
ave., Rochester, N. Y.

Grybauskas — Juozas, 3221
N. Natchen ave., Chicago, Ill.

Jablonskis — Bonevanturas, 
Aleksandra ir Sigitas, Balti- 

| more, Md.
: Jaraszunas — Vytautas, Al- Skcrtonas — Sofija, 744 W. 
girdas ir Kestutis, S. Broad- 123 st. Chicago, Ill.
way, Long Beach, N. J. Slepaviczius — Olga, Alek- ■

Jaszinskas — Mykolas, 563; sandras, I. Rodziokis, 50 Cla- j
Hemlock s>t., Brooklyn 8, N. Y.! rence -st., Brockton, Mass.

' Jatuzis —Kazys, Bronislava: Sneideraitiene—Berta, Slay-
Į 54 Alder st., Waterbury, Conn.: ton, Alinu.

Stanaitis —
Sacramento, Chicago, Ill.

Staneviczius —Antanas, Do-

jme ir gyvuliais ir vaikais, ilgai 
Į laimingai, gyvendami garbin- 
: gai gyvendami garbinai mirtų,

— Kas kitiems iszkisineje 
ju klaidas, tai toksai žmogus 
turi pats daugiau klaidu.

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 150 ::

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa-

—- Jonas, 21 Grand

Pūkelis — Marijona, Vanda, 
Jurgis ir Danute, Forest Hill

Arnoldas ir Irena, 4092 E. 144- na, 77 Steamboat Rd.
th st., Cleveland, Ohio.

Gedminas — Jurgis, 923 So
Amarald ave., Chicago, 111.

Gicdrimas — Petras, 8444 S. ■ Post Office, Harford County, 
Ashland ave., Chicago, Ill. Maryland.

Girnius — Vytautas, Geno- Pūkelis—-Stasys, Birute, Ra-

amžiname atgarbingai mirtų, 
amžiname atilsyje džiaugtus! 
dabar ir visados, ir ant amžių 
amžinųjų amen! —J. K.

Pabueziuoja Nuotaka

Gyventoju ir Butu suraszineji- 
ma.

“Ypatingai svarbu natura- 
lizuotiems piliecziams nepre
tenduoti Jungtines Valstybes 
esant ju gimtiniu krasztu,” pa
sakė Daktaras Hauser. “Rezul
tatai klaidingu pareiszkimu, 
kiek tai lieczia gimtaji kraszta, 
gali isz karto neikzrodyti aisz- 
kus, bet už 20 ar 30 metu ben
dros 1950 metu skaitlines gali 
turėti negeistinu paseku imi
gracijos kvotoms. ’ ’

Atsakymai in Statistik'os su- 
raszinetojo statomus klausi
mus. turėtu būti suteikiami 
laisvai ir be iszsisukinejimo. 
Statistikos suraszinetojas tik 
stengiasi surinkti skaitlinesi 
apie Amerikos gyventojus ir 
butus, kuriuose jie gyvena. 
Skaitlingi kiti klausimai taip 
pat bus klausiami, kai kurie ju 
apie mokyklini iszsilavinima 
imtinai.

Ypatingos reikszmes Ameri
kos Lietuviams ir ju socialems 
ir kultūrinėms organizacijoms 
turės surinkimas tiksliu duo
menų apie skaieziu Lietuvais 
gimusiu asmenų, tiek pirmos 
tiek antros generacijos, gyve- 
naneziu Jungtinėse Valstybė
se. Tai tegalima bus patirti tik 
bendradarbiaujant su Statisti
kos suraszinetojais.

Visi duomenys suteikiami

Rimkeviczius —Balys, Tere
se, Alary te ir Algis Czerekas, 

i Box 2, Jackson, Mich.
Rudaviczius— Jadviga, For

est Count P.O., Hartford Coun
ty, Alaryland.

Rutkauskas — Simas, Valen
tina ir Alargarite, 1408 E. Alar- 
quette Rd., Chicago, Ill.

Sabaliauskas — Vytautas, j Statistikos suraszinetojui yra 
' Veronika ir Saulius, 3513 So. ypatiszkus ir negali būti ati- 
Emerald ave., Chicago, Ill. ' dengiami jokiam asmeniui ar 

į Sateikis — Vladas ir Ona,! valdžios agentūrai.
j St. Benedict, Oregon. -------------------------

Sidlauskas — Amronika, 38 i Beda nepripažinsta jokiu in
Beloit Rd., Dadham, Alass. j statymu.

Sirautas—Vladas, Stase, Ni-i 
jole, Tiverton Rd., Bloomfield i 

; Hills, Mich.
Skcrtonas

Ant Gavėnios

Senatorius Herbert R. O’
Connor, Demokratas isz Ma
ryland susieziaupia lupas ir 
užsimerkia akis, pasirengda
mas pabueziuoti savo nauja 
marezia, Ponia James Pat
rick O’Connor, kuri yra bu
vusi Katherine E. Ellis. Ji 
isztekejo už jo sunaus Balti- 
mores Katredoje.

. — Tykus žmonis paeina isz 
malsziaus gyvenimo, kurios 
laime aprūpino laimia turto.

— Tankiai žmogaus būdas 
mainosi, isz sziksztuolliaus sto
josi iszlaidus, 
szyksztuolium.

196 Stacijos

Kazlauskas — Pranas, Vale
rija ir Vytautas, Rd.l, Olyiner, 
Pa.

Kemerzunas

Julija, 5820 So.

No. 
varija, 10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas

arba Kal-
ii ■ V fi

Jonas, micele, Jonas ir Vytautas, 14 
'Magde, 110 N. Catherine st.,: Spruce st., Lawrence, Mass.
I Plattsburg, N. Y. Striugiene — Vladislovas,

Kežys — Jurgis, Eugenija, Emilija, 2114 St. Clair, Cleve-

o iszlaidus

Verksniai 
prie Ap- 

mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 10c., pagal . J u ■ • » • r n‘ J “
Nauja būda 25c. 

t' . . - * -

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 10c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postai Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co. *■' 
Mahanoy City, Pa.

land, Ohio.
Sulgaite—Irane 10 Highland 

avė., Battle Greek, Mich.
Surantas — Stasys, Danguo

le, 286 Linden st., Brooklyn,

Romualdas ir Danute,46 V. Va- 
et st., Brooklyn, N. Y.

Kibelksztis — Jonas, Leices
ter, Mass.

Kilikauskas — Kazys, 13 
■Menden st., Worcester, Mass.

Kinstleris — Karlis ir Mari
ja, Bridgeman, Mich.

Totoraitis—Petras, 434 Oak
land -st., Manchester, Conn.

Klygis — Mindaugas ir Al-1 Urba — Pranas, 93 Jones st., 
dona, 3144 S. Lituanica, Cliica-! Athol, Alass.
go, Ill. ; Vasiliauskas — Kazys, Eu-

Kuczinskas — Jonas, Aldo- geni ja ir Donatas, 1412 S. 49th
na ir Jonas, 45 Amlock st., ■ ave., Cicero 50, Ill.
Brooklyn, N. Y. ‘ ; Visockis — Jonas, 248 Lex-

Laumyte — Ona, Rt. 3, Ar-! ington ave., Eddystone, Pa..
j Saule, Mahanoy City, Pa. j god, Indiana. ) Skladaitis — Vincas, 172 Ge-1

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

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

20 Centai.

Dang.no


Žinios Vietines
•— Kasyklos visoje apylin

kėje dabar dirba gerai. Mote
rėlės taipgi neapsileidžia prie 
savo naminio darbo.

— Subatoj pripuola Szven- 
to Kirilio. Ir ta diena: 1885 me
tuose numirė raszytojas Petras 
Arminas; 1937 m., keturi szim- 
tai trylika mokiniu ir keturio- 

' lika mokintoju žuvo New Lon
don, Texas, kai mokiniai, mo
kytojai ir mokytojos jau ren
giesi eiti namo, kai tas su- 
sprogimas mokyklos atsitiko; 
1837 m., gimė Grover Cleve
land, dvideszimts antras ir dvi- 
deszimts ketvirtas Amerikos 
Prezidentas.

— Readingo kompanijos 
pasažieriniai traukiniai (4) 
kur buvo laikinai sustabdyti 
vela pradėjo iszeitinete isz Ma
hanoy City in Philadelphia: 
10:37 valanda isz ryto ir 6:45 
valanda vakare, o isz Philadel
phia traukiniai pribus in Ma
hanoy City: 11:22 valanda ryte 
ir 8:10 valanda vakare.

— Basketball rungtynes 
kur invyko Seredos vakara, 
Perin Palestra svetainėje, Phi- 
1 delphia, Pa., tarpe Mahanoy 
( ity ir Hazleton Puiblikiniu 
j igli 'School tymu, Mahanoy 
City laimėjo: 57—52. Kitos 
rungtynes invyks Subatos va
kara tarpe Mahanoy City ir 
k. Ilentowi?, Philadelphijoje.

—• Philadelphia ir Reading 
Angline Kompanija apreiszke, 
kad nuo Kovo (Mar.) 16-ta die
na, pakels prekes, kainas ant 
anglių nuo 10c. iki 75c ant to
no. Iszpriežasties kad Lewisas 
gavo ka jis norėjo del anglia
kasiu, tai reiszke, kad visi 
daug daugiau už viską turės 
mokėti.

—• Kita saiįvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Gavėnios Ne- 
delia ir Juozapines, ar kai se
nieji Lietuviai sako Juozapato 
šzvente.

— Panedelyje taipgi szven- 
cziaina Szv. Juozapo diena ir ta 
diena pripuola pirma diena Pa
vasario. Taipgi ta diena 1514 
m., Rusai paveržė isz Lietuviu 
Smolenską.

— Utarninke Szv. Benedik
to. Taipgi ta diena 1906 m., Vil
niaus dvasiszkoji seminarija 
pradėta mokinti Lietuviu kal
bos.

Pasitaria Apie Kariszkus Ginklus
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SAULE” MAHANOY CITY, PA

PROFESORIUS
SUMUSZE SLAUGE

VYSKUPAS G. P.
O’HARA INTARTAS

KAIPO SZPIEGAS

Daktaras Vannevar Bush, 
(po kairei) pasitaria su Se
nato kariszko komiteto pir
mininku, Millard Tydings, 
Demokratu isz Maryland. 
Jiedu pasitaria apie Ameri
kos kariszku ginklus pirm 
negu savo raportą iszduoda 
Senato komisijai.

Jųdviejų darbas prižiūrė
ti kad Amerika butu tinka
mai ir gerai apsiginklavus 
priesz bet kurio prieszo už
sipuolimą.

Daktaras Bush yra buvęs 
mokslo ir tyrinėjimo del ka
riszku ginklu komisijos vir- 
szininkas. Jis buvo paszauk- 
tas in Senato komisijos slap
ta teismą pasakyti ka ir kiek

kaip
ar ne-

buvo

jis žino apie Amerikos apsi
ginklavimą.

Ka szita komisija darado 
ir nutarė, bus vėliau pa
skelbta, nes viskas dabar 
yra slaptomis daroma, kad 
Sovietai nedažinotu 
mes esame prisirengė 
prisirengė apsiginti.

Iki sziol per daug
kalbama ir rūpinamasi kaip 
Europos krasztus pagink- 
luoti ir apginti, o per mažai 
buvo rūpinamasi apie savo 
kraszto apsauga ir apsigink
lavimą.-Tik dabar musu po
nai ir didžponiai ima atsi
minti kad pirmutine j u pa
reiga nėra Europoje, bet ežia 
pat namie.

gi isz Connerton, Vinca ir Al
freda., namie, taipgi sesute Ka
tharina namie. Bus palaidotas 
Subatoje su Szv. Miszomis Szv. 
Vincento bažnyczioje, devinta 
valanda ryte ir palaidos in pa
rapijos kapines. Graborius Al
bertas Valinskas isz Girard
ville laidos.

Girardville, Pa. — Du jauni 
vyrukai bevažiuodami isz Gi
rardville in Connerton pecze, 
taip greitai važiavo kad nega
lėjo savo automobiliu pasukti 
prie kelio užsisukimo ir patai
kė in stulpą prie E. Mahanoy 
Avė. Septyniolkos metu am
žiaus Juozas Yenetskis isz Con
nerton buvo isz to automobilio 
su tokiu smarkumu iszmestas, 
kad jis atsidūrė apie dvide
szimts pėdu nuo automobiliaus 
ir nuo to stulpo. Jis ant syk bu
vo užmusztas, nes jo galva bu
vo praskelta. Jo draugas Al
bert Ruth, devyniolikos metu 
amžiaus isz Rappahannock, pa
simirė Seredoje apie treczia 
valanda isz ryto Ashland ligo-

• nineje. Automobiliu vairavo 
Juozas Yenetskis. Automobi-

’ liūs buvo jo tėvo.
" Albert Ruth buvo vienatinis 

vaikas Ponu Sigmundu Ruth, 
kurie priguli prie Lenku Tauti
nes bažnyczios, Shenandoah. 
Laidos Subatos ryta.

Juozas Yenetskis ėjo antra 
meta in Butler Township- High 
School. Paliko savo tėvelius, J. 
J. Yenetskiu; tris brolius: Jur-

Los Angeles, Calif. — Myko
las" Biržiszka atvažiavo in Los 
Angeles, kur jis sako jis dabar 
apsigyvens. Jis buvo vienas isz 
Liet u v os Nepriklausomybes 
kovotoju ir prisidėjo prie su
tvėrimo ir paraszymo Lietuvos 
Nepriklausomybes. Dabar jis 
stengiasi apsigyventi svetima 
kraszte, musu tarpe, kai Rusai 
ta Lietuvos laisve- ir nepriklau
somybe sumindžiojo.

Kai jis atvažiavo in Los An
geles miestą, jo anūke, trijų 
metu amžiaus Venta Maria Ba
rauskas ji pasveikino ir atne- 
sze jam visa glebi geliu.

Barausku szeimyna pabėgo 
isz Lietuvos pirm negu Rusija 
ju kraszta užėmė. Los Angeles 
mieste randasi daug tokiu pa
bėgėliu, dypuku.

Culver City. — Vienas buvęs 
kareivis, Lyons M. Fitzhough 
pasirinko kaip save nusižudy
ti. Jis ketino save nusiszauti, 
bet paskui pamisimo kad nusi- 
szovimas per daug jam primins 
Japonu kara. Jis tada paleido 
savo automobiliaus inžina ir su 
gasu nuo tuo inžino užsidusino. 
Jis savo žmonai paliko trumpa 
laiszkuti, sakydamas kad, jis 
stengiesi gerai ir tvarkingai su 
ja gyventi, bet dabar mato kad 
nieko isz to neiszeina.

Pirkie U. S. Bonus

COLUMBIA, S. C. — Rus
sell B. Maxey, keturios de- 
szimts penkių metu profeso
rius, mokintojas in South Caro
lina Universitetą, buvo su- 
aresztuotas ir in kalėjimą pa-į 
tupdintas, už tai kad jis bai
siai sumusze ir apdaužė trisde- 
szimts dvieju metu amžiaus 
slauge, Panele Ann Pierce.

Jis pasiaiszkino, kad jis in 
ja taip buvo insimylejes kad 
jis norėjo ja nužudyti, nes jis 
intare kad ji su kokiu kitu vy
ru buvo užsidėjusi.

Jis buvo nuėjės in jos vasar
namius, inlindo in jos miega
mąjį kambarį ir basas, palindo 
po jos lova. Kai ji parėjo namo, 
ji su kuo tenai pasikalbėjo per 
telefoną. Jis intare kad ji su 
kokiu ten kitu vyru kalbasi, ir 
inpykes pradėjo ja muszti ir 
daužyti. Pustreczios valandos 
jis ta slauge musze ir daužė, 
kol pats pailso.

Ta slauge ligoninėje pasi
aiszkino kad ji per telefoną 
kalbėjosi su agentu, kuris buvo 
pasamdytas ta jos vasarnami 
jai parduoti.

BAISI NELAIME
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai valdžia taip buvo pada
rius, Vatikanas pranesze kad 
Vyskupas O’Hara tenai pasi
liks ir nepasitrauks.

Vyskupas O’Hara buvo vie
nas isz jauniausiu kunigu, ku
ris buvo pakeltas in tokia aug- I 
szta vieta, inszventintas Vys
kupu. Jis tada buvo tik tri§^e- 
szimts keturiu metu amžiaus.

1947 metais jis buvo paskir
tas In Bucharest miešta, Ru- 
monijoje. Jis turėjo net szeszis 
menesius laukti, kol jam buvo 
valdžios pavėlinta tenai nuva
žiuoti. Jis kelis sykius jau bu
vo intartas; Komunistiszki 
laikraszcziai jau kelis sykius 
ant jo buvo užsipuolė, sakyda
mi kad jis paperka to kraszto 
Vyskupas su Amerikos pini
gais, kad jie savo valdžiai 
prieszintusi.

skrisdami tris ar keturis szim- 
tus myliu per valanda.

Szitoje nelaimėje žuvo dau
giausia žmonių, negu bet kada 
eroplanu nelaimėse.

PRASZE KAD JI 
PAKARTU

v ___
MONTREAL, CANADA. — 

John Boyko, kuris du metai at
gal teisėjo prasze kad jis butu 
pakartas, dabar gaus savo pra- 
szyma, nes jis antru kartu teis
me už žmogžudyste.

Szitas Ukrainietis buvo nu
teistas pakarti, 1947 metuose, 
už tai kad jis užmusze Ponia 
Tessie Oliansky, su kuria jis 
gyveno kaip su motere. Paskui 
teismas permaine ta jo bausme 
ir nuteisė ji iki gyvos galvos in 
kalėjimą.

Rugpjuczio 26-ta diena jis 
nužudė Nick Tedesco, kita ka
lini kalėjime, už tai kad szitas 
kalinys neątsiverte in Komu
nizmą. Tedesco buvo nuteistas 
in kalėjimą ant dvideszimts 
metu už apvogimą ir muczini- 
ma vieno saliuninko.

Ukrainietis John Boyko ka
lėjime susipažino su Komunis
tu, Kanados Tarybos buvusiu 
nariu, kuris už savo kraszto 

kurios tik su Ponu Dievu iszdavima buvo nuteistas ant

DU EROPLANAI
SUSIMUSZE

STEUBENVILLE, O. — Du 
maži, vieno inžino kariszki ero
planai susimusze padangėse, 
nukrito ir sudege. Abieju ero- 
planu lakūnai žuvo. Tiedu ero- 
planai su trimis kitais buvo 
pasikėlė in padanges del ma
nevru, praktikos kai nelaime 
atsitiko. Visi penki buvo pa
skirti skristi isz Lockbourne 
Field Columbus, Ohio, in Sel
fridge Field, Michigan.

Žuvusieji lakūnai buvo Lei
tenantas William Drazic ir Lei
tenantas Neil Diehl. Jie buvo 
isz Columbus miesto. Kiti trys 
eroplanai pasiekė Selfridge 
Field vieta be jokios nelaimes.

VIRSZININKE
KALTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mis 
kalbėjosi ir nieko kito nepaisė.

Del szito žmogaus mirties 
reiketu kaltinti ne tik tu namu savo žmogžudyste buvo papil- 

bet ir dės, užmuszes ta moterį Ponia 
Oliansky su kuria jis gyveno 
kaip vyras su žmona, jis pats 
nuvažiavo pas policijantus, pa
sidavė, prisipažino ir paprasze 
kad teismas ji apsūdytu ant 
smert, kad ji pakartu, nes, anot 
jo, ‘‘Asz nenoriu visa savo gy
venimą puti kalėjime.”

Jis tuo laiku policijantams

GUBITCHEV
GRYSZTA IN RUSIJA į virsziuhlke ir sargus, 

daktarus kurie tuos žmones tu
rėjo prižiūrėti..

Per daug skandalu ir pasi 
piktinimu jau buvo ir randasi 

dabar 
in

szesziu metu in ta kalėjimą.
Kai tas Ukrainietis pirma

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

asz suprantu, tai Ruskiai tan
kiai labai nubaudžia savo tar
nus, kuriems nepasiseka atlik
ti užduota darba. Greicziausiai 
kaip tik už tai Gubitchevas bi
josi dabar gryszti in Rusija. 
Asz patareziau kad mes iszmai- 
nytume Gubitcheva ir savo 
Sekretorių Achesona ant musu 
pilieczio Vogelerio, kuris Ko
munistu buvo nuteistas.”

isz tokiu instaigu, kad 
sunku intikinti žmogų 
kias instaigas važiuoti.

Toke darbai ir tokios sziltos

to-

the new

Why envy folks who travel to 
warmer climates during winter 
months. With a sunlamp you can 
enjoy the benefits of natural 
sunshine right in your own home. 
Anyone who tans under the sum
mer sun can get a glorious, 
healthful color under an inex
pensive sunlamp. Easy-to-use... 
the new sunlamp bulb fits any 
ordinary lamp socket. Treat your 
entire family to health-giving 
Vitamin D...daily...under a 
sunlamp.

the new infra-red

vietos beveik visados pareina pasiaiszkin0 kąip jls su ta Po. 
isz politikos, ir už tai tokie po- nia 01iansky apsiženijOi be 
nai ir tokios ponios jaueziasi svietkUj be teisejo ir be jokio 
kad jiems nereikia niekam už 
savo pasielgimą atsakyti.

dvasiszkio ar kunigo. Jiedu at
sidarė Szventa Raszta ir viens 
kita pasižadėjo būti isztikimi.

Prisiglaudžio Teisme

to LOOK BETTER

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.

to FEEL BETTER
There’s also the infra-red heat 

lamp for speedy, soothing relief 
from muscular aches and pains. 
There’s no finer relief than the 
comforting infra-red radiation 
from a low-cost, easy-to-use heat 
lamp. This handy lamp also fit
ting any standard lamp socket, 
has many other uses too. Where 
heat is needed in a hurry.. .for 
drying hair and nail polish, for 
defrosting and thawing and for 
warmth while dressing on cold 
mornings.. .an infra-red heat 
lamp is the perfect answer.

— Del ko žmonys neken- 
czia savo geradeju, o taikstosi 
su taisės nuo kuriu likos panie
kintas? Del to, kad žmonys pa- 
pratia už gera piktu užmokėti.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Pajieszkojimas
Asz pajieszkau Prana arba 

Frank Aleksandraviczia, apie 
asztuoni metai atgal jis gyve
no Dayton, Ohio,. o jau nuo 
Birželio 15, 1949 m., nežinau 
kur jis dabar gyvena. Jis pats 

' ar kas apie ji žino malonėkite 
atsiliepti, už ka busiu dėkin
gas. Adresas:

Juozas Aleksandraviczius, 
222 Willow Street

Plymouth, Pa.


