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Isz Amerikos
PASZIEPIA “FBI”
POLICIJOS AGENTUS
NEW YORK, N. Y. — Bu
vusiu FBI Agentu Draugyste,
dabar svarsto jai labai svarbu
klausima. Per viena televizi
jos programa ana sanvaite
FBI Agentai buvo pasziepti
vieno radijo žinių skelbėjo, ku
ris padare pastaba kad, tie ku
rie nori iszsisukti isz Armijos,
isz vaisko, gali tik stoti in FBI
policijos eiles ir viskas gerai.
Szita buvusiu FBI Agentu
draugyste turi tūkstanti,ir asztuonis szimtus nariu. Visi jie
dabar tariasi kaip tam radijo
žinių skelbėjui atsakyti ir atsi
kirsti.
Szitaip pasziepe FBI agen
tus John Crosby radijo žinių
skelbėjas del “N. Y. H. T.”
laikraszczio, per televizijos
programa.
Szitas Crosby laikrasztinin
kas buvo pakviestas, kaipo
sveczias ant vienos televizijos
programos pasiszneketi apie
naujai iszleista knyga, kuria
buvo paraszes Merle Miller. Su
juo ant tos programos buvo ir
Theodore C. Kirkpatrick, ku
ris redaguoja maža lafkfašzte"
Ii “Counterattack” priesz Komunistus.
Laikrasztininkas Crosby besiginezydamas su Kirkpatricku, kuris«yra buvęs FBI agentas, tarp kita ko pasakė; “Tu
vis man kiszi ir zauniji, kad tu
esi buvęs FBI agentas. Mes sa
vo redakcijoje turėjome vaiku,
kurie tik laikraszczius nesziojo
ir paskui stojo in FBI.”
Isz szitos pasziepiamos pa
stabos ir kilo visas tas ermydelis.
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MAINOS
PAVOJUS
Politikierkos - Remia Gcn. D. Eisenhoweri EISENHOWERIS
UŽSIDARO
PARKUOSE
APLEIS ARMIJA
400 Mainieriu Be
Darbo

Tamsus Keliai Pavojin
gi; Pavojinga Sznekucziuotis Automobilyje

Neves Vajaus Kol Ne
bus Republikonu
Iszrinktas

I PITTSTCN, PA. —Daugiau
; kaip keturi szimtai mainieriu
ROCQUENCOURT, FRANWASHINGTON, D. C. —
I dabar be darbo Pittstone.PennCUZLJA. — Generolas Dwight
Laikraszcziai retai kada ap: sjlvania Anglių kompanijai
D.
Eisenhoweris sako, kad jis
raszo kas atsitinka musu par
trumpai pranesze, kad tos mai- į
atsisakys nuo Armijos ir viso
i nos yra uždarytos, ir nepaskel-1 kuose, ant tamsiu vieszkeliu ir
mis
galiomis ves rinkimo vaju,
tamsuose u’ycziu kampuose.
be kada tenai vėl pradės dirbkai Republikonu Partija ji iszKansas City, Missouri, keli
1 ti!
Tos mainu kompanijos
sirinks kaipo savo kandidata
pre identas patarė mainie- menesiai atgal jauna porele
in Prezidento rinkimus. Bet jis
riams iszsineszti savo tulszis, iszejo in parka pasivaiksznei pirszto nepakels, visai neczioti vakare, už tai kad tos
Anglijos iždo Kance iari- nes jis sako, kad jis nešino ka
i sistoros kandidatuoti del Re
mergaites tėvai neleido jos
jus ežia rengiasi praneszti da tos mainos vėl atsidarys!
Dvi gražios ‘ ‘ Eisenhoweri
rems Generolą Eisenhoweri publikonu Partijos kandida
draugui lankytis pas ja namie.
‘‘Dvi kitos mainos szitojei
prastas žinias visiems Ang
del Prezidento. Gražuoles tūros.
Isz kažin kur kas nors davė jos už Prezidentą” kliubo, Chilijos gyventojams. Viskas apylinkėje yra užsidariusios
Jis sako kad jis padėtu in
yra Tomi Thurston, po kai
draugui per galva su paga’.iu cagoje, prisikabina prie sa
dar labiau pabrangs, taksos ir dabar apie tūkstantis, du
rei ir Kay Marly n. Ir jos szali savo kariszkus drabužius
ir ji primusze. Kas nors nusi-1 vo automobiliaus naujus pla
szimtai
mainieriu
randasi
be
bus didesnes ir visiems vis
džiaugiasi kad Generolas ir tada galėtu be jokiu suvar
stvėrė už jos tenai tamsumoje, katus, kurie vieszai skelbia
darbo! Tai isz tikro vargas!!!
ko bus dar mažiau.
Eisenhoweris taip gerai ir žymu kalbėti kaip jis norėtu.
bet ji spardiesi ir gynėsi kol į kad “Asz Myliu Eisenhowe
Nes ežia isz viso dirba apie
‘‘Asz neturecziau teises negražiai pasirodė per rinki
jos draugas atsipeikėjo ir nu-1 ri.” Jos sako kad jos turi
pustreczio
tukstanezio
mainie

szioti
karininko drabužius ir
vilties kad tukstaneziai kitu
mus New Hampshire valsti
savo tos kariszkos mokyklos ir
vijo ta jųdviejų užpuoliką.
politikuoti,” jis aiszkina. Jis
žmonių panasziai padarys ir
skubinosi pribūti. Bet per vė riu, kur kadaisi dirbdavo dau
joje.
Jodu pranesze policijai apie
giau
kaip
dvylika
tukstancziu
teipgi pasakė, kad jis dabar
lai.
tai.
Bet
kadangi
niekas
nebu

negali leisti politika insikiszti
Vieszbuczio savininkai sako žmonių! ’ ’
vo užmusztas, nieko nebuvo PLIENO DARBININ- 5 ŽUVO EROPLANE in jo darba, kuri jis dabar jau
kad jie dar nežino kaip tai
pavogta, policijantai tik pa
baigia, ir už tai jis sako kad jis
gaisras prasidėjo, bet jie spė
kraipė pecziais ir nieko neda- KAI GAUS 18 CENBOMBNESZIS
BRUNSWICK,
ME.
—
Pennegali vesti vaju tol, kol jis
ja kad tai buvo nuo deganczio
re, ir paiko ta žulika, gal ir
ki Laivyno lakūnai žuvo, penki yra karininkas ir Armijai atSUDUŽO
cigareto.
žmogžudį ramybėje, kad jis TU ANT VALANDOS kiti buvo sužeisti, kai ju dvieju sakomingas.
Iszkados padaryta ant szirngalėtu ir ant kitu užsipulti.
Jis teipgi paaiszkina, kad.jis
inžinu erop’anas nukrito, su
DAUGIAU
to tukstancziu doleriu.
15
Žuvo;
2
Sužeisti
Policijos
virszininkai
nieko
dar
nėra papraszes kad ji atdužo ir užsidegė.
Ugniagesiai rado motina su
apie tokius invykus nedaro. Ir
Jie buvo iszskride del pa- , teistu, isz visu karininko parei
kniubusia ant grindų, apie dene tik didžiuose miestuose '' WASHINGTON, D. C.
SPOKANE, WASH. — B-36 itai
.......................
gu, bet tik kad kita jo vieton
szimts pėdu nuo lango. Jis rantokiu atsitikimu būva. Ir ma Valdžia staiga nutraukė visus Prastu pratybų, kai vienas in- paskirtu Europoje. Jis sako,
atominis
bombneszis
sudužo
ir
koše ji, kad ir mirtyje dar vis
pasitarimus ir mitingus kas-1 žinas u^eso> ir Jie stengiesi
susprogo ant ukios, farmos, žu miestu ulyczios ir vieszke1 ' . Eroplanas kad jis visiszkai pasitrauks isz
link Plieno darbininku ir fabnusileisti.
laike savo negyva sūneli.
kai jis ka tik buvo pakilęs liai nakezia yra pavojingi.
davė in žeme, apsisuko ir sudu Armijos, kai Republikonu Par
„T_ T <
rikantu
susikirtimo
ant
padi

skristi isz Fairchild. Ant sy
žo in giria ir paskui užsidegė. tija ji iszrinks kaipo savo kanAPVOGĖ SALIUNA kio
dinimo algų.
žuvo penkiolika vyru ir du
Žuvusuju vardus Laivynas didata.
.
~~
Gegužio
menesyje, jauna
Prekybos
Sekretorius
Char

buvo labai sužeisti.
Vienas V3glS Suit!) t3S Du likusieji gyvi iszlindo szokike, Dorothy Sarasky isz- les Sawyer pranesze kad dar-’ ^eiszduoda kol ju giminėms,
ejo in kaina, nakezia susitikti bininkams bus pavėlinta gauti nebus praneszta.
GAISRAS
CAMDEN, N. J. — Vienas per skyle kur buvo keli inžinai su draugu, ant Staten Is.and, apįe asztuoniolika centu ant
KOLEGIJOJE
jaunas vyrukas, lėtai siurbda iszmuszti. Jiedu buvo greitai New York mieste. Už dvieju , • - - algos. Jis sa- Rg^baifiillku
valandos
daugiau
nuveszti
in
ligonine,
nes
yra
la

mas bonka alaus, Sky Lounge
dienu jos nuogas lavonas buvo „k0 Įja(j jįs taįp daro su PreziINDIANA, PA. — Gaisras
Vagiai, visai nesiskubinda bai apdeginti.
surastas. Ji buvo su savo szali- dento Trumano žinia ir pave.iApdaužyta
isztiko
Leonard Hali, Valstijos
mi, kokia valanda praleido
Eroplanas, bcmbneszis buvo ku pasmaugta. Ir to kalno var- nįmu
Mokytojus Kolegija, “State
(Tasa Ant 4 Puslapio)
(Tasa Ant 4 Puslapio)
das buvo lemiantis: Mirties
Tuo paežiu laiku biznieriai
Teachers College.” Leonard
Kalnas.
ir daug Senatorių pasmerkė
Hall buvo seniausi kambariai
Prezidento
Trumano
pasielgi

toje kolegijoje, kur buvo intaiInrode Kaip Ji Iszgelbeti
KAREIVIO ŽMONA
mą,
kai
jis
užėmė
Plieno
fabri

syta mokslo kambariai ir labo
Louis J. Kovacs su Carolina
IR SŪNELIS UŽDUSO
kus.
Jie
sako
kad
Frez.
Trumaratorijos.
Iszkados, kolegijos
Marconi nuvažiavo nuo viesz
virszininkai spėja buvo pada
kelio ir invažiavo in maža tam nas, taikos laiku, neturi jokio
LAWTON, OKLAHOMA. ingaliojimo
paimti
kito
nuosa

ryta už daugiau kaip visa mili
su kelia, kad galėtu sau vieni
Kareivis rengiesi susitikti su
vybes,
kaip
jis
padare
su
Plie

joną
doleriu. Nuo ko tas gais
pasiszneketi. Kai jiedu buvo
savo žmona, ir pirma syki pa
no
fabrikantais!
ras prasidėjo, dar nebežino.
surasti nuszauti, mažas Hamil
matyti savo deszimts menesiu
Senatas
imakmiai
ta
pabrė

ton miestelis, New Jersey, ant
sūneli,-per Velykas. Bet labai
savo knygų užsirasze treczia žė, kad Prezidentas nėra ingaDU JURININKAI
liūdnai tos Velykos ji pasvei
tokia dviguba žmogžudyste in liotas užimti nuosavybes tai
kino.
SUŽEISTI
kos laiku! Senatoriai sako, kad
tris metus.
Jo žmona ir jo dar nematy
szitokis Prez. Trumano pasiel
tas sūnelis užduso vieszbuczio,
gimas nėra nei kuomi geresnis
Ju Trokas Atsimusze
hotelio gaisre.
Dvideszimts dvieju metu už “Diktatorių” užgrobimus.
Ponia Craig Saul, kietos
Gaisras isztiko Midland
amžiaus graži Donna Wood Plieno fabrikantu atstovai anglies mainu sanvininko
In Tilta
vieszbuti, kur jo žmona su jų
cock, kuri dirbdavo kaipo tar buvo pasirenge eiti in teismą žmona in Butler, Pa., buvo
dviejų šuneliu jo lauke. Pus
naite, patarnaudama tiems ku ir uždrausti Trumanui taip baisiai vagiu, razbaininku
BOSTON, MASS. — Du ju
antro szimto žmonių iszbego
rie su automobiliais sustoja daryti.
rininkai
buvo labai sužeisti ir
apmusyta, apdaužyta, kai ji
isz to deganczio vieszbuczio tik
užkasti, sutiko iszvažiuoti ant
buvo nuveszti in ligonine, kai
Dabar Plieno fabrikantai jiems isz pradžių nepasake jųdviejų mažas trokas atsimusu naktiniais drabužiais.
raidos, Seattle priemiestyje.
kur jos žmogus laiko savo
Motina Ponia Charles E.
Ne už ilgo policijantai rado jos reikalauja kad jiems butu pa- pinigus. Jos trys vaikucziai sze in Mystic upes tilta. Tjie,
vehnta pabranginti plieną net
Jonės' devyniolikos metu am
nuoga ir sužalota lavona.
savo motina apginti nuo tu kurie buvo arti to tilto kada ta
dvylika doleriu ant tono. Val
žiaus ir jos deszimts menesiu
razbaininku, mete savo za- nelaime atsitiko, sako kad tas
džia sutinka tik ant dvieju ar
sūnelis Ronald Kent užduso
bovas in juos kai jie daužė trenksmas buvo kaip kad du
Sužeistas troko draiverys,
deszimts*’ tris tukstanezius i Jauna ir graži Natalie Chi- trijų doleriu ant tono.
kambaryje. Ji ka tik buvo at
j u motina. Tie razbaininkai traukiniai susimusztu.
važiavus in ta vieszbuti laukti Robert E. Ray, isz Cedar
penkis szimtus svaru plieno borski iszejo ir nesugryžo. Už
Iszrodo, kad nieko gero isz pabėgo su $128,000. Ji sako
Laivyno Sztabas paskelbė tu
savo vyro atvažiuojant. Jos Lake, Indiana, dar 'galėjo
ant savo troko, kai tas tro- penkių dienu policijantas užti viso to nebus, nes fabrikantai ji per daug nekaltina tuos dvieju jurininku vardus: Dvi
vyras gavo kelias dienas ato parodyti ir patarti kaip ji
kas buvo priverstas pasukti ko jos lavona. Jos gerkle buvo pabrangins plieną, ir tada vis razbaininkus, nes jie nebutu deszimts keturiu metu amžiaus
stogų isz karininku mokyklos isz jo sudužusio troko iszimnuo Vieszkelio ir pataikė in prapjauta, nuo ausies ligi au kas dar labiau pabrangs; kiti juos taip sumusze jeigu ji David Stack, isz Lorain, Ohio,
ti, pirm negu jis neteko sanisz Fort Sill.
gilu riava szalia vieszkelio. sies. Tai buvo netoli nuo Eli darbininkai panasziai reika butu jiems tuojaus pasakius ir teipgi dvideszimts keturiu \
Jos vyras pribuvo prie to de mones. Chicagos policijantai
Jis buvo nuveržtas in ligo zabeth, New Jersey.
laus kaip ir plieno darbininkai. kur tie pinigai randasi.
metu amžiaus John J. Lazar,
ganczio vieszbuczio sykiu su su jo patarimu ir pagelba ji
nine, kur Daktarai sako kad
Visi gaus daugiau, visi laimes;
isz Shamokin, Pa. Akiems ju
ugniagesiais. Jis sako kad jis isztrauke isz szito jo sujis pasveiks.
Ir tokiu nelaimiu mes galė “bet visiems viskas pabrangs
rininkams galvos buvo pra
mate durnus to gaisro net isz muszto troko. Jis veže tristume visa litanija priraszyti. ir visi nieko daugiau neturęs! ’ ’ Pirkie U. S. Bonus skeltos.
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jusi iii ankstyvesnius Vysku kova su girtybe ir girtuoklys ta dirva ilgai erzino žandaro ir ’ .No.l58T-r;A p i .e:... . ‘Kapitonas
pus daryti intakos. Vyskupas te, o ežia dvarininku ūkis buvo skriaudė ca ristini bizni su deg Stormfield Danguje; Pabėgė
Valanczius szios skriaudos taip sutvarkytas, kad valstie- tines pardavimu.
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas
, „v*
Bažnycziai negalėjo pakęsti, cziui buvo siūloma kaipo pra
Vesti karas sziandien isz
Jau 1852 metais Caristinis Vagis. 60 puslapiu, 20c.
nes
tai
daugiausiai
nukentejo
moga
degtine,
sznapsas,
o
dva

No.160—Apie Po Laikui;
tikro baisiai brangiai atseina:
Vidaus Reikalu Sekretorius
Karts nuo karto tenka skai
Žmones daugiausia visko Ciesoriaus laikais užmuszti tyti laikraszcziuose, kad toki valstiecziai nuo tu negerovių. rininkui isz to gražus pelnas. iszleidžia iii sakymu kad turi Per Neatsarguma in Balta
sau gauna kai jie gerai ir labai viena prieszo kareivi kaszta- ir toki žmogų prisimename kai Pirmoje vietoje rinkosi sau pa- iį Ypacz panaikinus baudžiava, būti cenzūruojami, peržiuromi Vergija; pusiaugavenis; Vieszsupykst, — taip supyksta kad vo septynios deszimts penkis po Jubiliata, nes jis yra to ver dejejais isz valstiycziu kilusius !' darbininkai be bravoro neisz- pamokslai. Vyskupas Valan pats Jėzus ir Miszke Medžiai;
jie pasiryžta ka nors daryti.
centus; Napaleono laikais tas, del savo nuopelnu tautai Kunigus, ir buyofgriesztas Ku [ mane kaip gales iszsiversti.
czius to raszto Kunigams ne Žvake; Del Pirsztiniu; Apie
nigams
pataikūnams
valdžiai
į
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
Žmones,
pajutę
kad
Vysknkaszta.vo tri^k tukstapczius do- , aj. Bažnycziai.
skelbia.
Jis
labai
gerai
suprato
ir
tai,'
i pas yra jn reikalu gynėjas, pa
Armijai kasztuoja. $3,800.00 leriu; o sziandien, musu laikais
1861 metais Vyskupas Va dės ir Kitus Dangiszkus Kil
Juo veikiau gyvenęs, tuo
kad
tikintiesiems
pasekmingai
rode toki prisiriszima, kad po lanczius kviecziamas in Petra nus; Meszla-vežiš; Grapas; Ūg
ir ima asztuonis menesius pil tai jau kasztuoja net penkios lengviau atsiminti, lies dažnai
galima, skelbti Dievo žodis tik 'i keliu laiszku blaivybes reikalu pili aiszkintis valdžiai del savo li; Aržiuolas; Uosis; Budyne.
nai prirengti viena kareivi, deszimts penkis tukstanezius
gimtąją kalba., tad pats rasze ■ nepagelbejo net ir veltui, dova Kunigu pamokslu, ir kodėl ne Apie 100 puslapiu35c.
kad jis galėtu važiuoti in Už doleriu.
1 yra liudininku, ka. nekarta ra
knygas ir laiszkus tikintie nai dalinimas degtines, nes vykdomas iszleistas insakymas
No.lOfj.-—Apie Simus Malsieni, kitu krašztu žmones
ižytojas net ir sau priskaito už
siems
ir
ragino
tai
daryti
savo
žmonėms akys atsidarė, kad pamokslus peržiureti. 1863 kiaus; Iszklausyta Malda
saugoti.
Mnsu kraszto vadhi dabar | garbe, kad tokia, garsenybe tekunigams.
[
degtine
tai yra ju paežiu di- metais Sausio menesyje prasi-, Vargszo; Geras Medėjus. ‘20c.v
praleidžia daug daugiau piniNors buvo nepaprastu dip- džiausiąs prieszas, kuris juoš deda sukilimas. 1864 metais 1\0.172—Apie Duktė Mariu;
Vienas darbininkas, kuris gu mokindami musu jaunimą., dirbti.
veda, ir prie kitu negerovių.
žiauriai numalszintas. Pasek Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
prigulėjo prie vietines unijos kaip žudyti, negu mokindami
Norime atkreipti skaitytoju liomatiniu sugebėjimu žmo
-b
gus,
bet
savo
veikloje
neiszmes
baisios. Žuvę patys uoliau piu, 20c.
dažinojo kad Komunistai ta jo ji būti geru savo kraszto pi dėmėsi in Vyskupo Motiejaus
Po baudžiavos panaikinimo,
unija valdo savotiszkai. Jis to
Vala.ncziaus Biografijos gra venge priekaisztu isz valdžios perėmus degtines pardavinėji sieji Kunigai ant kartuvių ar No.173—Apie Talmudo Pa
liau pasiteiravo ir • dažinojo
žiai iszleista. knygute, kuria puses, o nemaža, turėjo vargo mas valdžiai, szale nepatenki ba isztremti in Sibirą. Ta pro slaptys; Du Mokiniu ; Kam Iszkad Komunistai toje unijoje
Ponia Jean Harumi Farley, parasze Vaclovas Biržiszka, su sulenkėjusiais ir dvarinin-; nimo blaivybe dvarininko, at ga Caras pasinaudojęs uždari davineti Pinigus. 45 pus., 20c.
turi tik penkios deszimts na neseniai atvažiavus isz Japo buvęs Lietuvos Universiteto kams pataikaujaneziais Kimi- ■ sirado kompanijų žandaras. nėja Seminarijas, vienuolynus
No.175—Kuczios Žemaites;
gaiš,
nes
jo
veikla
daug
kam
1
p
a
;
f
a
įp
bažnyczia,s
;
paverezia
bažnyriu. Bet tie Komunistai sanži- nijos su 'Amerikiecziu vyru, profesorius.
gražiai žydėjusi VaGudras Piemenis:; Isz Ko Susi
pasirodė priesz tu laiku papro- [ laiicziaus blaivybe, po nepavy czias in cerkves ir uždraudžia darė Anglis; Kaimiecziu Airnaningai seko savo vadu pavyz buvo užklausta, ka ji mislina
Szia. knygute Vaclovas Birdžiu. Jie niekados neąpleisda- apie Amerika. “Amerikos ziszka patiekė Lietuviszkai vi ežius.
kusio sukilimo, Caro insakynju Lotyniszka drnka.
navymai; Eiles; Kokis Budais
Vyskupas Valanczius pirmo buvo panaikinta. Vienok, ge
vo mitingo, ateidavo anksti, ir krasztas panaszus in Japoni suomenei, proga Vyskupo VaVyskupas Valanczius ir ežia Apgavikai Apgauna Žmonis;
būdavo paskutiniai ta mitinga jos kraszta, tik ežia randasi lancziaus keliu jubilieju, bū je eileje numatė vesti grieszta ras grūdas, mestas in paruosz- nenuleides ranku, bet griežtai Prietarai ir Burtai; Juokai ir
aplošti.
kovoja su ta skriauda ir ne Paveikslai. 20c.
mažiau Amerikiecziu karei tent: 150 metu gimimo, 100 me
teisybe.
No.176—A-Be-Cela, Pradžia
viu.”
tu insivyskupavimo, ir 75 me
Tai szitas darbininkas susi
1852 metais, Prnsose orga Skaitymo ir Raszymo. 25c.
tu jo mirties sukakties proga.
rinko sau penkios deszimts
"TT
“
N
a
precious
moment
of
relaxation,
a
young
infantrynizuoja
knygoms leisti centrą
\
j,Vyskupas Valanczius gyvebl
man
bathes
his
weary
feet
in
his
steel
helmet.
With
the
draugu darbininku ir taip su
ir paskiria. Kunigą Brundza
Kitokios Knygos
I no stambiti Lietuvos invykiu
;
aid of an American magazine, an American cigaret, he
jais susitarė, kad jie dare, ka
sziais
reikalais
rūpintis.
Pats
' laikotarpyje. Tai buvo Caristi-1' 1- snatches a few brief dreams of home. Soon he’ll be back
raszo, organizuoja, pinigtis
tie Komunistai dare. Jie nie
No.l78—Tikrausias Kabalas
at his job in defense of the way of life he’s left for a while.
nes Rusijos siautėjimo laiko
kados neapįeisdavo kad ir ma
renka
tam
reikalui.
arba atidengimas Paslapcziu
tarpis, tiek priesz Lietuviu
You can do a vitally important job for defense, too — and
žiausio unijos mitingo, ateida
Pajutusi
valdžia,
kad
to
vis

Ateitos su pagalba Kazyrom.
easily! All you have to do is start buying.U. S. Defense Bonds
tauta, kiek ir priesz Kataliku
vo ankscziau už Komunistus
ko
organizatorius
yra
Vysku

25c.
Bažnyczia,
ir pasilikdavo vėliau už tuos
pas
Valanczius,
eme
bausti
kur
No.1'80—Kvitu Knygute
Meiles Troszkimai
•Gimė 1801 metuose, ūkinin
Komunistus. Už keliu menesiu
tik
prikibo
piniginėmis
baus

del
Iszmokejimo Pinigu Ligo
ko szeimynoje. Kaip ne Bajo
tu Komunistu intaką dingo. Svajoniu svajone!
mėmis. Pavyzdžiu: už paragi- niams. 35c.
rui buvo jam Užtrenktas kelias
Dingo ir tie Komunistai.
nima
Kunigu, kad jie atlaikytu
Mes szita atsiminsiva,
in mokslą. Iki penkiolikos me
I8OV2—Kvitu K n y g n t e
pamaldas
už
pakartus
Kunigus
Kai visa kartybe
Draugystėms,
del Kasieriaus
tu dirba, tėvo ūkyje visokius
Būdavo laikai kada reikėjo Iszgaruos: Rudens
Macke
vieziu,
Noreika
ir
Gainuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
darbus. Vėliau, pėr kyszi, gau
dvieju del pesztyniu: dabar Tyla prikels
gase,
Vyskupas
Valanczius
tu

kimu. 25c.
1
na. Bajoro titulą, varda, ir to
reikia dvieju del prascziausio Pavasario sapnus.
rėjo
užsimokėti
tūkstanti
rub

liau siekia mokslo.
No.194—Trumpas
Katalipragyvenimo.
liu baudos, ir taip toliau.
Negreit pamirsziva
kiszkas
Katekizmas,
pagal
isž1828 metuose baigia Vyriau
Kai
Vyskupo
veikla
ir
tas
Pavasario žiedus;
guldima Knn. Piliauskio, su
siąja. Seminarija Teologijos
Kai mes gražiai pąsipuoszia<- Ir, rudenio saulelaidoj’
.
.ųę^usfabde,,
.
.tai,
.Mur&vjbvas
nekurias Naudingais Padėji
kandidato laipsniu. Kuri laika
nutarė
ji
isztremti.
Bet
sužino

me del Velykų, mes sekame se Pajusim meiles troszkimus.
mais. 35c.
buvo vikaru^ vėliau profesoriu
ję
žmones
eme
būriais
plaukti
na Krikszczioniu pavyzdi. Pir- Tavo akys gal nuklys
No.196—Stacijos arba Kal
mi, ir galu gale Vyskupu.
in Kauna atsisveikinti Vysku varija Viesz. Jeznso Kristuso
■ maišiais Bažnyczios metais bū In kitas puses,
1831 metais panaikinamas
po ir szis pasirodynjas, szi de 15c.
davo kriksztijama per Vely Ir sau susiras
Rusu Vilniaus Universitetas,
kas. Tie, kurie bus kriksztija- Saldesnes lupas
monstracija privertė ir Murav
No.l 97—Graudufį Verksmai
o Kunigu Seminarija, perkelia
mi apsirengdavo baltais ru Bet, nors kitam
jovą savo instatyma pakeisti. arba Pasibudinimas prie Apma in Petrapili, bet pradėjo
bais, kaipo ženklas ju naujo Save tu pažadėsi,
Juk tai Vyskupo Valan- mislinimo Kanczios Viesz. Mu
veikti kaipo dvasine Akademi
Dievo malones gyvenimo. Pas Atsikartuos ta valanda,
cziaus
laikais Krasžinose Že- su Jeznso Kristuso. Knygute
ja. tik nuo 1834 metu, kur Va
kui, kas metai jie apvaiksz- Kai prisiminsi tu mane.
maieziai, kaip liūtai kovojo už reikalinga ant Gavėnios. Pa
lanczius skiriamas profesoriu
cziodavo szita savo krikszto Už tai asz mudviejų
tikėjimą, su Caro kazokais. gal senoviszko būda, 15c., Pa
mi .
diena, panasziai pasipuoszda- Dainele vis dainuoju.
Vyskupas
buvo Ganytoju Kau gal nauja būda, No. 197Mj, 25c.
Tapes Vyskupu 1850 metais,
mi, apsirengdami. Tai ir tas Tave mylėsiu, tavęs lauksiu.
no, Vilniaus ir Kursziu guber
No.198—-G romą t a arba Mu
jis rado gana liūdna, palikimą,
musu paprotys • gražiai (pasi
nijų,
tai,
tame
didžiausiame
ka
musu Iszganytojaus Jeznso
nes Rusu valdžia buvo sugebedabinti per Velykas.
plote daug pasidarbavo Lietu Kristuso, peraszyta isz gnoma*
vybei ir Katalikybei, bet ypacz tos rastos grabe musu Iszgany
Kai jaunas Schulter buvo
buvo mylimas, kad gynė tojaus Jeruzolima. 10c.
Žydai Užsimoka
nuszautas už tai. kad jis praskriaudžiamuosius. Tai mes
No.200—Eustakijuszas. Is*
nesze policijai apie vagi ir
turime gerbti ji kaipo vargszu
torija isz Pirmutiniu Amžių
razbaiiiinka Willie Sutton, tai
globėja ir užtarytoja.
Krikszczjonybes. 128 pus. 35c*
FBI policija sako kad dabar
No.201—Istorija apie Amži
’bus daug sunkiau gauti žinių
na Žydą. Jo kelione po svietą
apie tokius razbaininkus isz
KATALOGAS
ir badymas apie Jezn Kristų.
paprastu žmonių, nes-jie vis
. Why is this important? Because America’s defense
Pūkius apraszymas. 20c. <
begins at home! When you are financially independent and
prisimins.kas vienam tokiam
KNYGŲ
is
secure,
our
country
’
s
economy
is
strong.
That
your
f
No.202—Novena, Stebuklin
atsitiko. Policija dar nesurado
backs up our armed strength —and it takes both to
go
Medai i ko Dievo Motinos
kas ji nnszove. Bet, aiszkus da
ISTORIJOS, PASAKOS,
keep America at peace. For today, pet ce is only for the strong!
Garbei. 15c.
; f
lykas tas žmogžudis nieko ne
APYSAKOS, IR T. T.
So go to the pay office where you work and sign up for the
No.203—Knygute, Tretiniu*
pagelbėjo tam vagiui ir razPayroll Savings Plan, or join the Bond-A-Month Plan where
baininkui Sutton, kuris dabar
kin
Seraphiszkas Officium. 15d
Visi pirmieji Katalogai dabar
you bank. But do it today. Your savings can save America!
ant viso szimto meto nuteistas
yra negeri. Szis Katalogas
Kaip Užsisakyti Knygas:
in kalėjimą. FBI policija sako
užima visu anų vieta, todėl
kad ji daug labai-svarbiu ir
užsisakykite knygas isz
The U. S. Defense Bonds you buy give you
reikalingu žinių apie tokius
Užsisakant knygas isž
saito Katalogo
personal financial independence
razbaininkus vis gaudavo isz
szio Katalogo, reikia paminėti
No. 1952
paprast u žmonių, bet dabar ne
Don’t forget that bonds are now a better buy than ever.'
tik numeri' knygos. Pinigus
Because now every Series E Bond you own can auto
bežino kaip bus toliau.
siuskite per Paežį i no M on i Or*
matically go on earning interest every year for 20 years
No.l03—Vaidelota, apysaka deri, Express ar Bailkitrn Mo*
from date of purchase instead of 10 as before! This
means that the bond you bought for $18.75 can return
isz pirmutines puses sžimtme- ni-Ordėri, o jeigu norite pini*
Apie tpys czvertys visu pini
you not just $25 —but as much as $33.33! A $37.50
bond pays $66.66. And so on. For your security, and
czio iszimta isz Lietuviszku gaiš siusti, tai reikia Užregis
gu kuriuos valdžia'sukolektuoyour country’s too, buy U. S. Defense Bonds now!
užlieku. Su paveikslais. 177 truoti laiszka su pinigais. r
Bankers recommend them as one of the safest forms
ja per taksas pareina isz žmo
f;, ■ j-’į t ,:-į
of investment.
dideliu puslapiu, 35b.
Nepamirszkite dadeti
No.102— Prakeikta, meilin deszimtiiką ekstrą del prisiun“Talmudo Paslaptys”
Naujas Žydu, Izraelio
nei) inteikia $2,953,063.47
gas kriminaliszkas apraszy- timo kasztu.
. . . Apie . . .
krasztas inteikia savo pir
czeki Import-Export banmas, 202 pus, 50c. ' 'i
Peace is for the strong...
Visi Moni-Orderiai ir Pini
ŽYDU TIKYBOS
mutini mokesti ant $135,kos pirmininkui Herbert E.
No.153—Apie Gailuti, Du
Buy
U.
S.
Defense
Bonds
regularly!
gai,
o ir visi laiszkai “visada
:: PRISAKYMUS ::
000,000 skolos, kuria Žydai
Gaston.
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
turi būti siusti vien tik ant
Labai užimanti apysaka
yra gave isz Amerikos Im
lapiu, 20c. <
The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department
Žydu kraszto atstovas sa
thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and
szio adreso:
Per paczta, 25 Centai
port-Export bankos.
No.155—Szakinis Nedoras
ko kad Izraelio krasztas daAdresas:
Žydas, Du Draugai. 136 pusla SAULE PUBLISHING GO.,
Czia, Izraelio Ambasado
bar kas metai savo nuoszimMahanoy City, Pa., - ĮJ. S,
.
SAULE - Mahanoy City, Pa.
rius, Abba Eban, (po desziti ir dali skolos atsimokąs.
Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa* piu, 35c.
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Majoras pavedės savo pulką
uzaru komandai rotmistro,
— ’ Sakiau gums dede, kad pats paemes Malvina, kaip
kokis tai nepažinsi amas žmo virsz-minejom, nukeliavo in
gus.atėjo pinigu reikalaut nuo Grunovsku dva ra.
mamos. Namiege nebuvo dau
Kad sesuo nesitikėjo jau iszgiau nieko apart mudviejų su vyst daugiau kada nors sziam
mama ir seno ekonomo, kuris pasaulyje savo kūdiki ir broli,
pasakė veikalaujancziiam su majoras nusprendė nepasirogrąžinimo skolos, kad jlsi val dyt jai netikėtinai vienok pa
kata nori iszviliot neteisingai rengt prie pasveikinimo tu,
pinigus nuo naszles. Tada žmo kūrinos už žuvusius laike.
gus pradėjo piktžodžiaut bai Taip sutaisęs savo veikimą
siai kad mama liepe man iszeit užvažiavo priesz, namus eko
isz stubos. Asz nuėjo laistyt nomo km', nutarta ka toliau
kvietkeles in soda, ir greitai reike: veikt, idant netikėtinu
koki tai žmones mane pastvėrė, džiaugsmu neužduot nelaimin
užriszo su skepeta burna ir gai žmonai baisaus siirugio.
akis ir nuvežė.
Sunku apraszyt džiaugsmo se
■ — Esi iszgelbeta, tarė ma no ūkia vedži a, kada pažino sa
joras. Tie visi piktadariai at vo sveczius' tai-gi reikia ir su
siims užpelnyta bausme. Eisi prast su kokiu noru tiko ant
me dabar ant kiemo kur pa užmanymu majoro. Seneli eme
rodysiu* tau tuos piktadarius didelis noras bėgt ir pasakyt
surisztns kaip avinus.
i linksma naujiena poniai, bet
Kada atėjo įprie gulincziu negalint to padaryt, nuėjo in
ant žemes surisztu piktadariu, namus , savo ponios, idant atMalvina suszuko:
loszt sau paskirta role.
— Sztai, szitas kaltunuotas
Naszle sėdėjo nuliudusi, iszmane paėmė isz sodo, atsimenu
balusi ir skaitė maldaknyge.
gerai ir neapkeneziu jo per vi Ukiavedis inejas ir persiprasa. mano buvimą nevalioje pas szes, jog ipertraukineja jai mal
tuos piktus žmones.
das, pasakė kad pribuna su
‘ Papnsrycziaves, majoras sa linksma naujiena, kadangi te
vo Uzaram liepe pririszt kali ko jam patirt, jog brolis jos
nius prie arkliu, o pats paemes gyvas da yra. Naszle nusi
sau ant keliu Malvina ir užra džiaugė, bet netrukus nuliūdus
kinę vartus piktadariszko liz atsake:
do, kuri, pasiliko, dabot keturi
— Kalbom nėra ka tikėt,
užarai; ir nujojo.
nes tikrai buvo pagarsinta jo
• Pribuvo in miestą majoras žuvimas, o ta 'žinia, kaip man
atidavė kalinius valdžiai kairodos, yra teisingiausia.
• 'r- J >
po ir reikalą perkretimo misz— Ne.visados,pone. Gali
ku del iszgaudvmo piktadariu,
pagarsint kad pražuvo kuomet
pats nujojo in namus savo se
tuo tarpu buna tik pažeistu ir
sers. '.
pagaliaus pasveiksta. Taip ga
Valdžia padarius medžiokle
li but ir su broliu jusu.
giriose iszgaude visa banda
— Nesinori man fiket.
razbaininku ir visus sutalpino
— Bet nereikia ir vilties1
' in kalėjimą.
■ •
žudyt,
kadangi gal ji netrukus
Patirta netrukus apie prie
žastį del kurios mergaite likos iszvysime.
— 0 Dieve duok, bet ar es
paimta per žmogžudžius. Sztai
gentis Grunovskos, Klanneris, mių verta taip dideles Jo ma
žmogus gana turtingas, bet go lones ?
dus ir neprisotinamas, žinoda
— ■ Ne daug yra vertesniu.
mas kad naszliai pasiliko tik Pagaliaus vilties Dievu jo nie
viena dukriuke, dat yrės kad kad negalima žudyt ir nesakyt
brolis jos likos užmusztas ka kad tas jau mum pražuvo ko
rėje, nusprendė pasinaudot isz nebematome, vien žinome kad
gero progos idant turtus Gru- buvo. ’
’ novskos paimt. Susitaręs su
— Acziu tau, senas prietęl
vadovu, razba Įninku, liepe pa už raminimą, smagu yra gir
imt mergaite, bet davės pasar dėt nubudime bent vilties žo
ga kad nenori terszti nekaltu di., Jeigu taip tiki in tai, kad
krauju, reikalavo, idant mer bent tas spindulėlis vilties ant
gaites nenužudintu, vien laiky žemes man neužgeso, lauksime
tu ja pas save idant niekas gal iszsipildys tavo pranaszysapie ja nežinotu. Klanneris te.
prižadėjo mokėt vadfti p'leszi— Nereikalaujate; laukt, ta
ku del užlaikymo mergaites ir rė prasketes duryse uždangareikalavo idant ji nekęstu var la jaunas aficierius ineidamas
go. Taip ir buvo, kol per in kambari. Teisybe sake tas
augszczian minėta atsitikima senas prietelins ir neabejok se
Malvina neatgavo laisves. sute, nes sztai esmių gyvas
Teismas Klauneri nubaudė di priesz tave.
dėle pinigine bausme ir pagal
Naszle isz karto nusistebėjus
, sūdo nutarimo turėjo atsedet
dėszimts metu kalėjime. Visi žodžio isztart negalėjo, puolė
piktadariai, žmogžudžiai likos jam in glebi, o jis nuvedės ja.
ant kanapos, pasodino ir pats
nubausti mirties bausme.
atsisėdės, kada sesuo atsipei
❖
❖
❖
kėjo, prasze idant jam apsa
kytu savo praeitus atsitikimus
nuo laiko kaip persiskyrė, iszjojant jam in kare.
“AMŽINA ŽYDĄ”
Sesuo pradėjo apsakinet su
sijudinus ir susigraudinus ir
Jo kelione po svietą ir liūdimas kada daejo prie to baisaus
r
apie Jezu Kristų.
smūgio, kada jai paskutini kū
Per paczta, 25 Centai.
diki likimas iszplesze, susiju
dinimas pasiuke ta laipsni kad
Saule Publishing Company, ilgai laikoma sri-ove aszarn du-,
Mahknoy City, Pa., U.S.A. szioje, pasiliejo isz jos akiu.
(Tasa)
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Majoras pradėjo ramint seserį
ir kalbėjo.
— Netikiu vis in tai, kad
Malvina prigėrė, nes juk nie
kur jos. kūno neatrasta. Turi
ji gyvent keno nors nevalioje.
Piktu žmonių pasaulyje ne
trūksta.
— O Dieve! Suszuko kenczianti motina. Jeigu da ja'galeezia kada nors 'pamatyt gy
va, kaipgi laiminga buezia !
— Ir asz sakau į<aip sake
tas mus senas prietelius eko
nomas, idant nežudyt vilties.Asz jaueziu kad ji gyvena, o
net galeeziau ir padaryt laižybas tame..
—- O, atsiduso motina, —
geriau velyczia jai mirties ne
gu gyvenimo tarpe piktųjų
žmonių. Jeigu pateko in ran
kas kokiu žmogžudžiu plesziku, vistiek jau pražudžiau ja
ant amžių.
— Teisingai kalbi sesuo.
Kokius kas pristoja, tokiu pa
stoja, bet juk ji nepristojo vien
likos pavergta, o isz szirdies
verges, dorybes, kuri likos.pa
sėta in jaunutelc duszia, ir dru
čkiai insiszaknija, piktybe ne
sunaikins, o ne karta da daug
sutvirtina. Tikėk man kad taip
yra ir su musu brangia Malvi
na, kuri nors pasiliko auka
Klaunorio goduly sies,, bet ne
pražuvo, nei nenukente ant du
szios. Ji vis yra skaiseziu
aniuolu ir isz žmogžudžiu ran
ku jau atimta.
—- O Dieve! Suszuko smar
kiai paszokdama moteriszikc.
Argi tiek džiaugsmo .man Die
vas nusiuneziaj Sakyk brolau,
ka-gi žinai apie ja, kur ji, kur
mate, ar toli nuo ežia. Eik, eik,
■brolyti, szauk mano žmones,
tegul kinko arklius, važiuosime abudu.
— Nereikia, sesuo, nerei
kia, nusiramink, matysi ja- ir
be to!
Ir nuejas atidarę duris, o
Malvina, rangi ir linksma inbego kaip stirnaite iu kamba
rį.
• —- O motinėlė brangiausia!
Suszuko Malvina mesdamasi
in glebi motinos.
— Malvina, brangi duktė
mano! Atsake jai motina,
spausdama prie savo motiniszkos krutinės; o .pakėlus akis
danguosna kalbėjo, sznabždancziu szirdingu balsu, ka. gali

*

*
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Czikagoje ant vienos partijos
tas atsitiko,
Kad vienas net savo
usu neteko.
Vieni sako kad jam
nuplesze moterėlė,
O kaip man vyreliai
rodos,
Tai buvo priežastis kita,
Teisybe ir moterėles prie
to prisidėjo,
Ba ne viena savo
nagelius pridėjo,
Buvo žymiu ir ženklai
nagu,
Rodos pabraukta su
noragu.
Vienas ėjo namo užsitrankęs,
isz galiūno,
O jau buvo' kaip be
galvos,
Tai akmenis in autobila
Įeidinėjo,
Isz to sail funes turėjo.
Bet kada ant rytojais
iszsipagiriojo,
Nes.kiti ji gazdiho,
Su aresztuojiinu kerszino,
Tai .mat niekai,
- Toki kvaili szposai.

t*
t.
Mano mylimejiai,
Asz noriu jums
. praneszte,
ma buvo palaiKyt už. malda
plaukianczia isl gilmes duszios.
— Tau Viesžpatie, Tau lai
buna amžina garbe! Tu susi
mylėjai, ' Tu siiteikiai man
džiaugsma neiszreiszkiamą Tu
iszgelb.ejai ja isz ranku nedo
ru žmoniu, iszgelbejai nuo pragaiszties ir sugražini man ja.
sveika. Ir nutilus siuntė inislimis savo maldas in dangų, o
pagaliaus nuleidus akis, isz
kuriu riedėjo aszaros susijudi
nimu ir dękingyste Dievui
spaudžiamos isz duszios, glos

Kad didžiausiu nevidonu
žmogaus,
Kur naikina jo gyvenimą,
Ir užtruezina jo szircli,
, Ir mislis yra tamsybe.
Daugiausia ligų paeina
nuo tamsybes.
0 tamsybe yra motina
vargo,
Ir prasižengimu. ,
D a ugi a.u si a barn i u,
Nesuprantima ir gineziu
paeina nuo tamsybes,
Bet didžiausiu nevidoniu
tamsybe
Yra apszvieta.
Nuo apszvietos priguli
žmogaus sveikata,
Laime ir gerove sklypo.
Tauta, kuri nesirūpina
apszvieta,
Pamaželi dingsta ir ant
galo visai pražūsta.
*
*
*
Teisybe yra tai didžiause
kvaraba,
Jeigu bobele buna negera,
Žinoma per girtavima,
Bobele tikus in latravima.
Viena kokia labai gere,
Ir ant galo velnią in
save gavo,
Norėjo savo mylima
vyreli nudėti,
Kad galėtu su kitu
susidėti.
Bet josios vyrelis:
prigaut e,
Ir ėmėsi kaili moterėlei
lupti,
Moterele kas tokis
ja pagundė,
Ir toji pas skvajieri
apskundė.
Mat, tasai vyrelis užmokėjo,
O moterele po velniu
iszpleszkejo,
Ir žmogeliu dabar
bus smagiau!

tydama dūktos szviesus plau
kus tarė glamoniai:
— Eik szia, Malvinele, sės
kis ir apsakyk mums ka. vei-.
kiai pas tuos piktus žmones.
— O, ka tik nenumiriau isz
baimes kada manės vienas isz
tu nedoru žmoniupastvėrė, bet
rėkt, idant szankt pagelbos ne
galėjau, nes man tuojans užri
szo burna, po tam nunesze ma
ne in giria kur in dėjo in veži
mą ir dvieje nuveže in tuos na
mus kur buvau iki mane dede
iszgelbejo.
— T u t a i pgi M a I vi n ei e i sz-
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Komunistai vėl intaria
Amerikieczius,
sakydami
kad Amerikiecziai vėl sulau
žė sutarti paleisdami virsz
Panmunjom miesto daug
plakatu isz padangių. Szitie
Komunistu intarimai vėl
trukdo visus pasikalbėji
mus, Szitie plakatai grei-

cziausia netyczia buvo vėjo
atneszti isz kitu vietų, kur
isz tikro Amerikiecziai buvo
juos paleidę.
Armijos policijos Kapito
nas Richard C. Powers, po
deszinei, isz Troutdale, Ore
gon, ežia klauso Komunistu
priekaisztu ir stengiasi pa-

aiszkinti kaip tas galėjo at
sitikti.
Komunistai teipgi intaria
Amerikieczius už vartuojima gazines trucyznos, kuria
Komunistai sako, Amerikie
cziai paleidžia virsz Koriecziu isz eroplanu.
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gelbėjai mane nuo mirties, ko
kia butu patikus mane su drau
gu tame žmogžudžiu lizde,
pertrauke majoras. Ir apsakė
motinai kaip Malvina, ji isz
gelbejo.
— Matau kad tavyje, duk
rele, tie-pikti žmones nenužu
dė dorybes, tarė motina.
— To niekas iszpleszt ne
gali, nes randasi szirdyje 'žmo
gaus ir jai pats žmogus neiszmeta jos isz savo szirdies, tai
tame ižde savo duszios visados
randa smagumą ir susiramini
mą, atsake įimtai mergaitę.
Taip ir asz tame jieszkodavau
sau susiraminimo ir pastiprini
mo, gaivindama vilti Dievuje,
jog Jis man nedaleis pražūti.
Pagaliaus tie pikti žmones
man nieko blogo nedarydavo,
o sene gal net mėgo, nes jai
niekad nesiprieszindavau; vi
sados stengdavausi išzvaduot
ja triušę. Tai-g'i man ji buvo
gera, dažnai vaišzino skariumyna.is ii-saldumynom.
Ta i p ėjo laikas nuo pat pa
tekimo in tuos ju namus, kada,
pasakyta jog visiszkai jiems
priklausau. Jai.nuliusiu ir ne
bėgsiu bus man gerai, bet jai
to. nepildysi u, nužudys, mane
kaip ta žmogų, kuri užmuszant man liepe žiūrei. O, nega
liu apsakyt ka janeziau. asz ta
da: bijojau po tam net nuliūsi
akyvaizdoje tu piktu žmoniu
kurie taipgi prisakė man but
nebyle, kada kas isz .svetitnu
žmoniu pribuna in ju namus.
Tik nuėjus vakare gult in savo
mieginve vdrkdavau ir ilgėda
vausi tavos brangi motinėlė.
Ten kasdien besimelsdavau ir
tas suteikinėjo man smogesi it
kantrybe.
Niekas kitas isz gyvenancziu tuose namuose niekad nesimelsdavo ir visados tik biauriai kalbėdavo ir piktžodžiau
davo, taipgi gerdavo geiymus
ir dianuodavo. Kartais susi
bardavo ir tarpe saves pradė
davo mnsztis nekarta apsikru
vindami. Asz tokiuose kartuo
se bėgdavau szalin idant ne
girdėt tu piktžodžiavimu ir
ba i šy b i u. K a r t a i s vol' sum igd:i vo begerdami ir nesyki tokiam
karto mislinau apie pabėgima,
bet vartai visados būdavo už
rūkyti, o raktus sene uesziodavosi, o vėl nors aplink mūras
labai augsztas, sene visados
mane dabodavo, taip kad vos
iszoinu tai ji jau ir szaukia.
Nežinojau kokioje szalyje es
mių, bet mišlydava.it kad ge
riau kur girioje numirt negu
tuose piktadariu namuose, bet
tie mano troszkimai vis buvo
veltais. Visados melsdavau
Dievą, idant mane iszgelbetu
isz tos baisios vergybos! Kar
ta, o tai priesz kėlės dienas,
kada nuėjau gult, paėmė mane
didelis pasiilgimas gimtines ir
tavęs motinėlė. Negalėjau nu■
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siramint net pagaliaus minėda
ma tais valandas, kada mane
glausdama, prie saves mokinai
pažint Dieva, Kurio kitu kar
tu surėdymai tuma taip stebė
tini ir neisztiriami — bemanstydama atsiminiau, apie Da
nielių, kuri kitados pikti žmo
nes inmete in liutuu duobe,- o
Dievas suteikė jam taip dide
le malone kad iszalkia žvėrys
jo nekliudo. Taigi puolus ant
keliu pradėjau melstis: Y O
galingas Dieve, Tu susimylė
jai ant teisingo Danieliaus ku
ris tarpe žvėrių buvo ramus,
kaip piemui tarpe aveliu, Tu
nusiuntoi jam pagelba per Sa
vo szventa aniuola ir iszgelbejai isz nagu nuožmiu žvėriui O,'
susimilk geriausias Teve ir ant
manes nelaimingos, gelbek ma
ne isz ranku tu piktu žmonių,:
nedaleisk pragaiszt. Susimilk
ant mano motinėlės ir sura
mink ja nes visus mielus pražudžius ji ir manės neteko. A,
kaip ji daug turi kestr-i, ■' ; ?■
Taip man besimeldžiant 'at-'
ėjo .sene ir 'paszaukepnaneij^e-'.
myn .idant tarnaucziait'ri^fibu■
.
■
: , ■ ■: ...
r
f.
vusiems svecziams.
Eidama paskui ja laiptais:
gi rdeja u k aip #sau po nosih.
n i u rn ėjo. ‘ ‘ Pasidžiaugs man$r
sūnūs tokiom žuvytėm kokias
ir asz sene pagavau. Ypaez tas
aficierius turi but turtinant P
Man davė prasarga idant, nepral areziau mažiausio žodelio.
Nuėjus žemyn ir iszgirdns kad
tas ponas kalba apie Dievą,
tuojans man pagailo. N-egalejau pasakyt ka jaueziau tada
bet radau būda kaip praserget
tuos nekaltus žmones. Parasziau ant laiszkelio savo pa
sarga ir padaviau slaptomis.
Ponas majoras, arba mano dede, intikejo man ir viskas bu
vo gerai, nes ir mane iszgeJbejo.
'
t<
— ‘Taip, miela Miilvinelė,
taip, kalbėjo snsijudines’majoras. 'Dievas inkvepe tau szventus jausmus idant.gelbėt -ki
tus, o per tai ir save. ■■
— Dievas susimylėjo ; a,ht
musu, tarė motina maldingai
atsidusus. Prispaudė prie.savo
krutinės mergele ir pabitczmvo karsztai jos balta 1/gia
kakta,.
.
— Ar-gi ne stebuklingas
Dievo surėdymas! Jis niekad
nenlrsiunezia ant 'žmbgauš ne
laimes del bereiikalo. SzLandien
džiaugi uosiu kad taip, vydeo1,
nes Malvina iszgelbejo nuo
mirties man broli ir pati dory
bėje sutvirtėjo, o kam nesaldesne laime po nelaimiu ir
kaneziu! A! Kaip laiminga-es
mių dabar!
J. ;•
— Taip, laimingi esame
visi, pritarė majoras. Tebūna
amžina garbe Tam musu, visu
dangiszkam Tėvui.
• ‘
— GALAS—
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numerata už laikraszti “Sau
GENEROLAS D. D. Balsuotojas Puerto
NUSZOVE SAVO
le,” taipgi pas sunu Petrą Sta- APVOGĖ SALIUNA VYRAS ŽUVO;
neika, ir szeimyna ir pas pons.
ŽMONA SUŽEISTA EISENHOWERIS
Rico Kraszte
SUSIETKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
AI. Garmus mieste, taipgi sunu
LAIMĖJO N. JERSEY
— Suhatoj pripuola Szv. Albina Stancikus in AlarLin, jieszkodami dar daugiau pini PHILADELPHIA, PA. —
PHILADELPHIA, PA —
ir
pas
ponia
Elz.
MikeliauskiePenkios deszimts vieno meto
Leo IX, o Tautines Vardines:
VALSTIJOJE
Devyniolikos metu amžiaus
gu. Paskui jie, del kokios ten
Nuome. Ir ta diena: 1315 me ne, St. Clair. — Acziu už atsi priežasties pradėjo Viską dau amžiaus Eligio DiBacco buvo
Mary Suggs buvo nuszauta kai
užmusztas ir jo žmona, ketu Taft Antras; Stassen
tuose Gediminas užėmė Lietu-' lankymą.
ji susibarė su susiedu apie juos
žyti, jie stiklus ir bonkas su
rios
deszimts
dvieju
metu
am

vps Kunigaikszczio sostą, ir ta
draugus.
Policijantai sako,
Shenandoah, Pa. — Vincas daužė, krieslus ir stalus sulau
žiaus Paima buvo lakai sužeis
Visai Užpakalyje;
diena pripuola Patriotu Diena., Navitskas, nuo 233 S. Chestnut žė.
kad ji buvo nuszauta viena Su
szvencziama
Massachusetts uly., kuris staiga susirgo, likos
ta automobiliaus nelaimėje In
siedo, kuris yra baisiai pavy
Kai jie pradėjo viską daužy
Kefauver Gerai
valstijoje; 1919 m., Vilniuje nuvežtas in Ashland ligonbute ti, savininkas Cinelli, nemato diana valstijoje.
dus ir intaringas. Jis in ja pa
Jiedu važiavo aplankyti sa
insisteige trumpai gyvavusi del gydymo.
Pasirodė
leido net keturis szuvius. Ji
mas, prislinko prie lango, iszvo
sunu,
kuris
yra
vaiske.
Ju
Tarybų valdžia.
jau buvo mirus, kai policijan
— Jonas Maeziulskiš, nuo szoko ir nutego in savo kaimy
NEW JERSEY. — Genero
—. Kainos, prekes ant ang 628 E. Alt. Vemon uly., kuris no saliuna. Bebėgdamas jis pa- sūnūs randasi Camp Breckin
tai ja nuveže in Temple Uni
lių likos atpigintos: ant bro- dirba Knickerbocker kasyklo temijo tu vagiu automobiliu, ridge, Kentucky su 101 Air las Dwight D. Eisenhoweris la
versity ligonine.
bai reikszmingai laimėjo pir
born divizija.
keji, egg, stove ir chestnut' se, likos sužeistas in kaire ko jis patelefonavo policijai.
Jos Susiedas ir buvęs drau
Jųdviejų automobilius nulė muosius Prezidento rinkimus
$1.00 ant tono, o ant Pea $1.40 ja per nupuolimo plauko, storPolicijantai William Yost ir
gas,
dvideszimts dvieju metu
aht tono; ant ‘briquets 95^ ant lenta, laike darbo mainuose, o Thomas Voigght pirmiausiai kė nuo vieszkelio ir apsivertė. New Jersey valstijoje. Jis vi-1
amžiaus George EdTrand yra
tono. Tos kainos atpigintos iki AVm. Carra, nuo 87 Third uly., pribuvo. Jie sutiko to saliuno Ponia DiBacco buvo nuveszta siszkai sumusze Senatorių Ro- į
dabar policijos jieszkomas. Jis
bert A. Taft.
Birželio (June) 1-ma diena.
Oneida, likos sužeistas in ran savininka ir visi nuvažiavo in 'in ligonine in Washington, In
dingo isz tos susiedijos kai tik
Kai dar tik puse balsu buvo
diana. Jos galva buvo labai
— Kita sanvaite: Nedelioj ka, Maple Hill kasyklose.
ta saliuna. Cinelli atrakę jiems
ta mergina buvo paszauta.
sumuszta ir abi kojos sužeistos. suskaityta, Gen. Eisenhoweris
pripuola Atvelykis, ir Szvensavo saliuno duris.
Ju vaikucziai buvo namie, jau turėjo daugiau kaip ketu
tos Agnieszkos, o Tautines
Omaha, Nebr. — Preziden
Kai tik tiedu policijantai inVardines: Lazdona. Taipgi ta tas Trumanas ana diena, isz ejo in ta saliuna, jiedu buvo nes jie negalėjo važiuoti sykiu, rios deszimts tukstaneziu bal
BOMBNESZIS
su
daugiau
negu
Senatorius
diena: 1948 metuose Amerikos skrido su eroplanu in Omaha, kukomis pasveikinti. Kai jie nes mokslo metai dar neužsiSUDUŽO
Daktaras Antonio FernosTaft.
Augszcziąusias Teismas nu kuris apžiurėjo tuos miestus ir pradėjo szaudyti atgal, du va baige.
Demokratu kandidatas, ku Isern, Puerto Rico komisijobaudė mainicriu bosą John L. miestelius kur Missouri upe giai iszszoko per langa ir pa
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
ris neturėjo konkurento, prie- nierius Vaszingtone, iszeina
Lewisa ir unija. Lewisas už potvyniai padare daug iszka- bėgo. Dabar jau keli kiti poli
;__ _ •....
ŪKININKAS
szo, susirinko teipgi daug bal isz balsavimo kambarėlio
mokėjo $20,000, o mainieriu dos, ir apie 78,000 gyventoju cijantai pribuvo.
Juan mieste, kur buvo vienas isz didžiausiu, kuris bu
unija $1,400,009, už tai, kad turėjo apleisti savo gyvenamą
PASIKORĖ su. Jo tokis geras pasirodymas San
Treczias vagis, kuris turėjo
gali dabar priversti Demokra balsuojama del naujos Puer vo inrengtas veszti atomines
Lewisas nepaklausė Teismo ir sias vietas. Missouri upe vis
du revolveriu, insidej o in savo
bombas, bet kur po visa svietą.
neatsake straiku; 1951 m., Ge tvinsta, jos vandenys dabar vis
BAYEUX, PRANCŪZIJA tu Partijos vadus pamirszti to Rico krasztui konstituci
kiszenius tuos savo revolverius
Jis turėjo net szeszis milžinisznerolas Douglas MacArthur, augszcziau ir augszcziau kyla
—Darbininkas ant ukes, far- apie Illinois valstijos Guberna jos. Szito kraszto žmones
ir stengiesi su kitais susimainori save valdyti ir reika kus inžinus. Eroplanas vos bu
su savo žmona atsisveikino su ir vis daugiau žemes užlieja.
mos nužudė penkis savo anū torių Adlai Stevenson.
szyti, mislindamas kad jo nie
Japonais ir iszskrido atgal in Prezidentas Trumanas sako,
Nors visa diena lijo, bet lauja nepriklausomybes isz vo pakilęs nuo žemes kai sudu
kus ir savo žmona, kai jie visi
kas nepažins. Apvogti bartinžo ir susprogo.
Amerika, daugiau kaip du mi valdžia, duos visiems pagelba.
miegojo, uždege savo namus ir daugiau kaip septyni szimtai Amerikos.
deriai ir kostumeriai ji gerokai
Tai antras tokis milžiniszkas
lijonai Japonu susirinko ji pa
tukstaneziu žmonių balsavo.
paskui pats pasikorė.
apdaužė pirm negu policijan
eroplanas
bombneszis kuris su
lydėti. Tas pats generolas suSzitie rinkimai parode kad riai labai akyliai seka jo vaju,
Leon Gillette, septynios de
tai galėjo ji isz ju ranku iszmusze ir užkariavo tuos Japo Iszrinkime Susivieniji
szimts metu amžiaus, buvo su New Jersey valstijos Guberna nes jis buvo pareiszkes kad jis dužo ir susprogo per pastaruo
gelbeti.
sius tris menesius. Bet isz pir
nus. Jo eroplanas ‘The Eataan’
sirūpinės, už tai, kad jam buvo torius Alfred E. Driscoll gerai nori pasitraukti isz rinkimu ir
Kiti
du
pabėgo.
Policijantai
nenorėjo savo vardo indeti in mos nelaimes visi suspėjo iszpakilo nuo Haneda aerodromo mo Lietuviu Amerikos
stengiesi juos pasivyti, bet ins akyta iszsikraustyti isz na stovi ir kad žmones ant jo pa rinkimus szitoje valstijoje.
szkoti, pirm negu jis susprogė.
ir pasuko savo no'si in Pacifiko
mu, kuriuose jis buvo iszgy- sitiki, nes jis isz pat pradžių
(SLA)
Iždininku
jiems nepasiseke.
x
mares.
drąsiai pasisakė kad jis remia
venes net keturiolika metu.
Eina gandai kad Senatorius
Sugautas vagis sako, kad jo
. — Rusnaku Velykos pri AL. S. TRECZIOKA
Generolą Dwight D. Eisenho- Taft pasitrauks isz rinkimu ir
SUGRAŽINS
vardas yra John V. Veneski,
puola Nedelioj.
weri.
rems Generolą Dwight D. EiPLATINKIT!
PINIGU
Kad butu sutaupyta daug pi devyniolikos metu amžiaus, isz
■ -— Panedelyje pripuola. An
Nors
Senatorius
Taft
buvo
senhoweri. Bet dar per anksti
Philadelphijos.
Jo
kiszeniuose
zelmo, o Tautines Vardines: nigu ir laiko SLA nariu naudai
fi®=“SAULE”^ labai sumusztas, bet politikie- ka tikro apie tai pasakyti.
WASHINGTON, D. C. —
Daugkertis. Ir ta diena : 1898 kad SLA reikalai butu atlikti policijantai rado du revolveriu
ir
pustreczio
szimto
doleriu,
Valdžia p'fanesža,' kad visi ku
metuose Amerika paskelbė ką gerai ir greitai, kad SLA apszeszis
laikrodėlius
ir
vyriszdrauda ir paszelpa butu stirie pirkosi Cadillac automobi
rą priesz Ispanija.
kas žiedas.
lius
gaus apie dvideszimts pen
— Utaminke pripuola SS.
Kitas
saliuninkas
tuojaus
ta
kis dolerius atgal nuo General
Sotero ir Kajio, o Tautines
jauna vyruką pažino, kaipo
Motors kompanijos. Reiszkia,
Vardines: Viligailis. Taipgi ta
tas
vagis
kuris
ana
sanvaite
jo
visi kurie tokius automobilius
dįeną: 1228 metuose Mozūrai
užeiga
apvogė
ant
dvieju
tuks

pirkosi nuo Sausio (Jan.) me
pasitelke Kryžiuoczius, pradė
taneziu
doleriu.
nesio
dvideszimts ketvirtos
jo kara priesz Lietuva; 1789
Cafe saliune, kuris randasi
dienos.
m., Amerikos tautiszka himnas
prie
Camden
eroplanu
stoties,
“Hail Columbia” buvo pirma
Valdžia aiszkina kad Gene
ramiai laukia kol bartinderys
syki sugiedotas Philadelphia,
ral Motors kompanija taip da
užrakino pryszakines saliuno
Pa.
ro visai neprivereziama, nes
duris, apie antra valanda isz
— Morta (Lutz) Lutskuper klaida ji daugiau eme už
ryto.
viene, kuri kitados gyveno Matuos automobilius, negu yra
Panasziai lauke ir jo du alų
hanojuje, bet per koki tai laika
pavėlinta.
gerianti
draugai. Bartinderys
gyveno pas savo duktere, Ona
Cadillac automobilius yra
užtraukė langtieses ant langu
Bęnderiene, 530 W. Arlington
vienas isz geriausiu ir bran
ir ant duru. Tada visi trys iszuly., jSlieuadoryje, pasimirė
giausiu
automobiliu Ameriko
sitrauke revolverius. Vienas
ALBINAŠ S. TRECZIOKAS
Nedėlios ryta, Ashland ligonje. Kiti tokie yra Lincoln ir
isz ju turėjo net du revolveriu.
Ibuteje. Velione sirgo trumpa
Chrysler.*
Tyliai jie mosikavo savo re
Įąika. Gimė Lietuvoje. Paliko priausia ir kad SLA nariu vi
savo vyra Joną; sunu Antaną si reikalai butu pilnai apsaugo volveriais in bartinderius ir
Už Gyvasti
isz Hatfield; keturios .dukte ti, yra būtinai reikalinga bal kitus darbininkus ir tarnaites
suoti
už
ir
visus
privertė
ineįti
in
kitą
rys;. Margareta Szerkszniene,
Petras—Kur tu dabar eini
mieste; Mare, pati Jono Urbo, ALBINA S. TRECZIOKA kambarį kur- dar gere apie ke
turiolika
kostumeriu.
Ju
tarpe
Jonai?
Bridgeport, Pa., Helena, pati
Jonas—Einu ant kapiniu
Kazimiero Unaviczio, Adams- ir iszrinkti ji in Susivienijimo buvo keturios moterys. Vienas
Lietuviu
Amerikos
Centro
Iž

isz
j
u
buvo
policijantas,
kuris
atlankyti
mano numirusios
dale ir Ona Benderiene, She
dininko
vieta!
ta diena nedirbo, bet dar turė
pacziules!
nandoah. Taipgi daug anuku
ALBINAS
S.
TRECZIOKAS
jo
su
savimi
savo
revolveri.
Petras—Bijok tu Dievo!
ir anūkes ir pro-anukus. Lai
Juk tu esi girtas, vos tiktai
Policijantas Theodore
dojo Ketvergo ryta su apiego- dirba SLA nariu naudai virsz
strapoloji!
jnis Szv. Jurgio bažnyežioje, 25 metu! Buvo SLA seimuose Woods lauke progos savo re
Jonas—Mat, už gyvasties
Shenadoryje, 9 vai. ryte, ir pa iszrinktas in Apszvietos ir Fi volveri iszsitraukti, bet nesu
Today,
instead
of
being
all,thumbs,
every
bride
useless
leftovers
in
her
electric
garbage
dis

mane kitokiu ne mate. Po
laidota in parapijos kapines. nansų Komisijas ir pavyzdin spėjo, vagiai isz jo ta revolveri
has the art of cooking right in the “palm” of
posal
unit
.. .while her dishes wash auto
smert noriu tokiu jau but.
Graborius Oravitz laidojo.
atėmė. Vagiai tada iszkrate vi
her hands.. .her electric hands, that is!
gai dirbo jose 10 metu! Taip
matically in her electric dishwasher with
Kad asz buvau blaivus tai
Sehuylkilio pavijo vesu kiszenius. Ji nuo to saliuno
ready hot water from her automatic electric
pat
be
pertraukos
yra
SLA
245
ne
pažintu mane!
žio -(cancer) vajus, draivas
sanvininko Claude Cinelli ga
Her every meal runs smoothly.. .from the time
water heater.,
Kuopos
ir
5-to
Apskriczio
Val

prasidėjo Balandžio 15-ta die
vo $460, ir užtiko maisza su pi
she removes the roast from the electric re
dyboje
virsz
25
metu!
Be
to,
ną. Advokatas Arthur E. Ricfrigerator or freezer.. .then cooks on her
nigais, $800. Isz viso jie gavo
All together they add up to a matchless group
4->******************4-*>M'^*of helping hands...and the happiest kind of
automatic electric range.. .whips potatoes
C,binte isz Pottsville*yra vede- jis yra New Jersey - New York $1,603 ir susrinko daug laikro
kitchen for either bride or longtime home
:L.TRASKAUSKAS|
with the electric mixer .. .brews coffee in her
jas; ponia C, Manilla isz She valstybių pripažintas Apdrau- dėliu, žiedu ir kitu žemeziugu.
maker! Remember that when you shop for
electric coffee-maker ...aided by eye-saving
nandoah yrą pirmsede, o Syd dos Žinovas. Todėl, visi SLA
bridal gifts...see your electric appliance re
Vienas kostumeris nusiskun
i LIETUVISZKAS J
electric
lighting.. .and afterward disposes of
nariai
yra
praszomi
balsuoti
už
tailer first!
«
*
GRABORIUS
J
ney .Shanfield isz Mahanoy
dė kad jis taip iszsigando ir
City yra Pirmininkas to viso ALBINA S. TRECZIOKA taip susinervavo, kad dabar jis
* Laidoja Kunus Numirėliu. J
draivo. Isz szito draivo, mano
*
Pasamdo Automobilius Del J
norėtu
iszsigerti.
Vienas
isz
in SLA Centro Iždininko vieta!
A
BUSINESS-MANAGED
surinkti apie $16,000 isz
TAX-PAYING
COMPANY
| PENNSYLVANIA |
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
vagiu padavė jam bonka vyno.
Schuylkillo pavieto.
MANNED
BY
6700
W
f
jf
FRIENDLY
HOME-TOWN
PEOPLE
* Vestuvių Ir Kitokioms J
SLA 245 Kuopos ir Bet jis sake kad jis vyno nie
POWER & LIGHT
*
::
Reikalams
::
*
— Ponia Jieva Kazlaitiene
AND OWNED BY 73,600 f "
J INVESTORS,
kados negeria. Tas vagis jam
SLA
5-to
Apskr.,
į
*
COMPANY
i
---*
isz Newark, N. J., tuornis die
pastūmė bonka sznapso ir tas
MOST OF THEM YOUR NEIGHBORS AND FELLOW PENNSYLVANIANS
S 535 WEST CENTRE STREET *
J
Telefonas Nr. 78
X
nomis svecziąvosi “Saules”
kostumeris
kelis
gurksznius
Valdybos Nariai.
*
MAHANOY
CITY,
PENMA.
“
t
redakcija, atnaujihti savo pre
iszgere. ■ .

Žinios Vietines

THE BRIDE WITH THE 9 HANDS . . .

