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Nepaprastas Pyragas

Tokyo mieste, Japonijoje, 
keli duonkepiai susimislino 
nepaprasta Kalėdini pyraga 
iszkepti. Jie baisiai dideli 
“kieksa” iszkepe ir ant vir- 
szaus jo nuliejo Generolo, 
dabar Prezidento Dwight D. 
Eisenhowerio ir Juozo Sta
lino galvas. Jie ta dideli py
ragą instate in dideli vieno 
sztoro langa ant garsios Gin

Isz Amerikos
N

19 METU VYRUKAI 
IN VAISKA

HARRISBURG, PA. - Pul- 
kininkas Henry M. Gross, 
Pennsylvanijos valstijos in 
vaiska ėmimo direktorius pra- 
nesza kad ateinanti menesi in 
vaiska bus imami devyniolikos 
metu amžiaus vyrukai, nes jau 
nėra gana vyruku, kurie yra 
sulaukė dvideszimts metu am
žiaus.

Ateinanti menesi isz Penn
sylvanijos bus paimta in vais
ka szeszi tukstaneziai vyruku.

Pulkininkas Gross sako kad 
visur pirmiausia bus imami tie 
vyrukai, kurie yra dvideszimts 
metu amžiaus, bet kur tokiu 
vyruku nebus gana, tai tada 
bus imami ir devyniolikos me
tu amžiaus.

Kaip dabar instatymai stovi 
tai galima imti in vaiska vyru
kai kurie iyra asztuoniolikos 
su puse metu amžaus iki dvi
deszimts szesziu metu amžiaus.

Nors niekas nieko neprasi
tarė, bet isz vaisko aiszku, 

kad dabar jau rengiama dides- 
ne armija,- daugiau vyruku 
imama in vaiska ir mažiau gra
žinama. Matyti kad ežia jau 
yra kas nors rengiama.

---- !--------------------

KAREIVIUI NĖRA 
VIETOS AMERIKOJE

Kariavo Korėjoje; Da
bar Gal Bus Iszvarytas

DETROIT, MICH. — Dvi- ! 
deszimts trijų metu amžiaus ' 
Frank Sopko, kuri Amerikie- 
cziai kareiviai parsivežė isz 
Europos gal bus priverstas Į

za ulyczios, ir ant jo didėlė
mis raidėmis nuliejo Kalėdų 
sveikinimus Anglu kalba, O 
Japonu kalta ant jo para- 
sze: “Duokite mums Tai
ka.“

Jis kasztavo du tukstan- 
cziu doleriu ir turi daugiau 
kaip keturios deszimts svaru 
cukraus ant virszaus.

o o o

i gryžti in Czekoslovakija isz
■ kur jis buvo pabėgės.

Czekoslovakijoje jis slaptai 
kariavo priesz Komunistus, 

j kur jis susidraugavo su Ame
rikiečiais kareiviais, kurie ji 

' paskui su savimi parsivežė in 
Amerika.

Po tam jis stojo in Amerikos 
i vaiska ir kariavo Korėjoje, 
kur jis du sykiu taip atsižymė

jo kad jam buvosuteikta gar- 
į bes ženklai del drąsumo.

Kai jis gryžo isz Korėjos, 
| Amerikos valdžia dažinojo 
kad jis neteisetinai buvo atva
žiavęs in Amerika ir už tai tu
ri būti sugražintas ten isz kur 
jis atvažiavo.

l ■

Tai ežia jau isz tikro skriau
da jam ir sarmata mums. Mas 

i ežia palaikome didžiausius 
į razbaininkus ir žulikus, kurie 
in szita kraszta inlindo be jo
kiu popieru ar pavelinimu. O 

'drąsus, jaunas ir isztikimas 
vyrukas dabar yra iszvaromas 
vien tik už tai kad jis neturi 
tiek pinigu pasisamdyti inta- 
kinga ir sukta advokata, kaip 
tie žu’ikai.

KEKSZES
PRISIPAŽINSTA

Paleistuvyste 
Užsimoka

NEW YORK, N. Y. — Da- 
bar vieszai pasirodo kad mili
jonieriuj jaunas, dvideszimts 
trijų metu amžiaus Mickey 
Jelke su savo draugu Ray Rus
sell Davioni labai pasekminga 
bizni vare su tomis gražolemis, 
kekszemis, kurios už gera at 
lyginimą palinksmindavo biz 
nierius ir kitus piniguoezius.

Jos szitiemdviem ponam su 
gražindavo trisdeszimta nuo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

POLICIJANTAS 
INTARTAS

_

Pasigėrės, Daužė 
Vaikus

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts szeszia metu am
žiaus policijantas, Robert Kerr 
yra suaresztuotas. Jis yra ka1- 
tinamas už apdaužyma dvieju 
mažu vaiku, kai jis buvo pasi
gėrės. Jis tuo laiku buvo lais
vas nuo savo policijanto parei
gu.

Pon’a He'en Buerklin ji ap
skundė ir policijantas Orville 
Rice suaresztavo ta pasigerusi 

policijanta.
Penia Kerr ji apskundė, sa

kydama kad jis apdaužė ir net 
spardė jos giminaite, deszimts 
metu Norine Regetz ir jos 
dranga dvylikos metu Stephen 
Prager. Ji sako kad kai ji no
rėjo .ji sustabdyti, jis parode 
jai savo policijanto žvaigžde ir 
grasino ir ja sumuszti, jeigu ji 
kiszis in jo reikalus.

Kai policijantas Kerr buvo 
suaresztuotas, policijos dakta
ras ji iszagzaminavo ir patvir
tino kad jis yra girtas.

Policijos Kapitonas Joseph 
Max tuojaus praszalino ji. Po
licijantas Kerr ir pirmiau tu- 
vo suspenduotas už girtuoklia
vimą.

AR BOOTIES 
VAŽIUOTI ANT 

EROPLANO?

LA GUARDIA FIELD, N. Y. 
— Dar vis randasi žmonių, ku
rie bijosi važiuoti ant eroplano. 
Jie sako kad jie nori viena ko
ja laikyti ant žemes. Tokie 
žmones gal per daug skaito 
apie keliu eroplanu nelaimes, 
ir nežino apie kiek eroplanu 
kas dien lekia in tolimiausius 
krasztus ir sugryszta.

Jeigu mes atsiminsime kad 
Amerikoje kas septynios se
kundės, diena ir nakti eropla- 
nai pasikelia in padanges ir 
nusileidžia isz padangių.

Vasario (Feb.) menesio vie
nuolikta diena, trisdeszimts 
Amerikos eroplanu kompani
jos užbaigė pilna meta be jo
kios nelaimes. Per ta laika szi- ? 
tu kompanijų eroplanai iszle- 
ke 13,150,009,0C0 myliu. Reisz- 
kia, jeigu kuris žmogus norėtu 
tiek myliu iszlekti, tai jis turė
tu 2,548,449 sykiu važiuoti 
tarp New York miesto ir San 
Francisco.

Ir kas dar inspudlngiau, tai 
kad tiek'daug žmonių szian- 
dien eroplanais visur važiuoja. 
Per dvy'ika menesiu szitos 
eroplanu kompanijos' yra par
davusias 25,280,000 tikietu.

Jeigu iszrokotume kiek žmo
nių žūsta ant musu vieszkeliu 
ir paimtume procentą, nuo- 
szimti, prilyginus su eropla
nais, pamatytume, kad daug 
saugiau skristi padangėse, ne
gu važiuoti vieszkeliu.

NUŽUDĖ SAVO
TĘVA

f . —

Gyveno 9 Dienas Su
Lavonu Namuose

I -------------- --—'.

MINEOLA, N. Y. — Dvide
szimts trijų metu amžiaus 
Charles Starkins, isz Long Is

land, prisipažino kad jis nužu
dė savo tęva, ir paskui per de- , 
vynias dienas gyveno tame na
me, kur jo tėvo lavonas buvo 
su savo žmona ir duktere.

Policijantai suaresztavo ji ir 
jo žmona, kuri žinojo apie tai 
tevžudyste. . Jųdviejų penkių 
menesiu dukrele buvo policijos 
paimta ir pavesta prieglaudos 
virszininkams.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS 
NUKRITO IN JURAS

46 Žuvo
NEW ORLEANS, LA. — Ke- 
turi maži laiveliai buvo suras
ti tuszti ant juru in Gulf of 
Mexico. Nei vienas isz ju ne
buvo iszpustas, kaip yra intai- 
syta del tokios nelaimes.

Isz to Laivyno sargyba spė
ja kad nei vienas isz tu ketu
rios deszimts szesziu žmonių 
neiszliko gyvas. Jurininkai 
spėja kad jeigu ir kai kurie isz 
tu keleiviu buvo tuofee laive
liuose, jie gal buvo iszplauti 
isz tu laiveliu kai tos baisios 
bangos pakilo tuose vandeny
se.

Tas nelemtas keturiu inžinu 
eroplanas skrido priesz audras 
kurios siautė apie szimta my
liu in valanda'. Jis skrido isz 
Tampa, Florida, in New Or
leans, kai jis nukrito in juras.

Daug garsiu žmonių, kaip 
biznierių ir profesionalu buvo 
ant to eroplano. Daug isz ju 
važiavo in New Orleans mies
tą del užgavieniu parodos ir 
pasilinksminimo.

Tas eroplanas turėjo pasiek
ti New Orleans miestą puse po 

.szesziu vakare. Kai jis neatvy
ko, tai tuojaus buvo pasiunsta 
eroplanai ir laivai jo jieszkoti, 
bet baisios audros trukdė ta 
darba.

Pageltos praszymai buvo isz 
to eroplano iszsiusti nuo antros 
valandos iki septintos isz ry
to, bet nebuvo galima dažinoti 
isz kur tie praszymai pageltos 
ateina.

Paskutines žinios nuo to ero
plano lakūno buvo kad jis bu
vo priverstas nusileisti nuo 
14,009 pėdu ligi 4,500 pėdu, 
nes audros jo eroplana baisiai 
daužė.

Kiti lakūnai rado ant ma
riu paczto maiszus ir kitus ke
leiviu dalykus, kaip drabužius 
ir taip toliau, bet nei vieno gy
vo žmogaus.

Iszrodo kad lakūnas to ne
lemto eroplano jieszkojo vietos 
nusileisti, nes jis buvo tik apie 
penkias minutas nuo juru 
kranto kai jo eroplanas nukri
to in tas. juras.

ISZDAVIKU 
PASMERKIMAS

ATIDĖTAS

Gal Bus Nužudyti 
Kovo 30-ta Diena

NEW YORK, N. Y. — Ame- 
likos iszdavikai, kurie Sovie
tams inteike daug slaptu žinių 
apie atomine bomba, Julius ir 
Ethel Rosenberg turės mirti 
ant elektros kėdės .Kovo 30-ta 
diena. Taip insake valdžios 
teisėjas Irving R. Kaufman.

Valdžios policijanta atsto
vas William A. Carroll, kuris 
važiuoja in Sing Sing kalėjimą 
viską prirengti del szitu dvie
ju iszdaviku pilno užsimokėji
mo už savo prasikaltima, sako 
kad jiedu užsimokės savo sko
la musu valdžiai su savo gy
vastimis gal Kovo 30 diena.

Tu iszdaviku advokatas, 
Emanuel H. Bloch, vis stengia
si tuodu iszdaviku iszgelbeti 
ir dabar kreipiasi in Augsz- 
cziausiaji Amerikos teismą.

Szitiedu iszdavikai buvo pa
smerkti mirti Sausio (Jan.) 
keturiolikta diena, bet ju pa
smerkimas buvo atidėtas, kai 
jųdviejų advokatas paskelbė 
kad jis kreipiasi in Amerikos 
Prezidentą, kuris tada buvo 
Harry Trumanas.

Kai szitiedu iszdavikai bus 
nužudyti tai tenai nebus inleis- 
ta jųdviejų gimines, bet vien 
tik Jaikrasztininkai. Teisėjas 
Kaufman paaiszkino kad pa
prastai būva pavėlinta pa
smerktųjų giminėms būti tenai 
kur pasmerktieji buna nužudy
ti, bet ežia yra ne valstijos, bet 
visos valdžios klausimas. Nei 
advokatai nebus pavėlinti da
lyvauti.

- 20 AUTOBUSIU
SUDEGE

4,500 Gorcziu Aliejaus 
Ir Gazolino Užsidegė

WILDWOOD, N. J. — Dvi- 
deszimts autobusiu sudega, 
kai didelis garadžius užsidegė, 
kuriame buvo keturi tukstan
eziai penki szimtai gorcziu 
aliejaus ir gazolino.

Gaisras t-aip greitai isztiko, 
kad vos tik keturi autobusiai 
buvo iszveszti isz to gara- 
džiaus.

Ugniagesiai nebegalejo pri
eiti prie to gaisro, nes tu alie
jaus ir gazolino tanku suspro- 
gimai sudarė visiems pavoju 
per keletą s:imtu mastu nuo 
to garadžiaus.

Elektros kompanija pasi- 
szauke apie trisdeszimts savo 
darbininku, kad jie prižiuretu 
elektros dratus prie to gaisro, 
kad tie dratai neužsidegtu ir 
kitus kambarius neuždegtu.

Dauguma tu autobosiu yra 1 
vartuojami tik per vasara, ir 
už tai nėra jokio nuostolio 
tiems kurie autobusiais važi-

• neja szitame mieste.
i > 1

TIKRAI NEPAPRAS
TOS NAUJIENOS

COPENHAGEN, DEN. — 
Denmark kraszto iždo ministe
rija yra praneszus kad tas 
krasi tas skubinasi atmokėti 
savo skola Amerikai. Denmark 
krasztas sziais metais yra at
mokėjęs mums deszimts mili
jonu doleriu.

Tai daugiau kai czvertis ju 
skolos mums.

Per 1950, 1951, 1952 Den
mark krasztas yra kas metai 
atmokėjęs mums po szeszis mi
lijonus doleriu kas metai.

Denmark krasztas buvo pa
sižadėjęs kas metai mums duo
ti po deszimts milijonu. Isz vi
so szitas krasztas yra mums 
skolingas trisdeszimts milijo
nu doleriu.

Tai tikrai mažmožis, prilygi
nus prie kitu krasztu skolas. 
Kad dabar nors Anglija ir 
Prancūzija pasektu ta gražu 
pavyzdi, tai gal ateinaneziais 

metais musu taksos tikrai bu
tu mažesnes. Anglija yra dau
giau gavus ir mažiau atidavus 
mums negu visi kiti Europos 
krasztai sykiu.

NASZLE SUDEGE

Duktė Stengiesi Ja
Iszgelbeti

PHILADELPHIA, PA. — 
Naszle sudegs savo namuose, Į 
nors jos duktė tris sykius sten
giesi ja iszgelbeti isz to gaisro.

Penkios deszimts szesziu me
tu amžiaus naszle, Ponia Mary 
Terry žuvo savo kambaryje, 
kai gaisras isztiko tuos kamba
rius, ant Marshall road, in 
Stonehurst Hills.

Jos duktė Grace, dvide
szimts penkių metu amžiaus 
slauge in Delaware County li
gonine tris sykius stengiesi ja 
iszgelbeti isz to deganezio na-: 
mo, ibet jai nepasiseke. Ugnia
gesiai turėjo ja iszneszti isz tu 
deganeziu namu. Ji buvo nu- 
veszta in ligonine.

Ugniagesiu virszininkas Ro
bert Mulholland ir policijan
tas Norman Keeley sako kai 
duktė Grace atbudo apie puse 
po trijų isz ryto ir pamate kad 
visas namas dega. Ji mate kad 
ji jau nebega i pasiekti savo 
motinos kambario viduryje, 
nes tenai jau viskas liepsnojo,, 
tai ji iszlipo per langa ant sto
go ir nurėpliojo prie savo mo
tinos kambario lango, bet ir 
ežia ji nega'ejo prieiti, nes visi 
langai buvo už ipdyti dvigubai 
nuo žiemes szalczio. Ji buvo . 
prie to lango kai ugniagesiai 
pribuvo ir ja nuo stogo nune- 
sze nes ji buvo a^alpus ir už- 
dusus nuo durnu.

f

Ugniagesiai greitai užgesino 
gaisra, bet rado naszle jau ne
begyva.

Kaip tas gaisras prasidėjo 
ugniagesiai dar nedažinojo.

KARISZKO TEISMO 
TEISYBE

Korieczio Gyvastis 
Mažai Ka 
Reiszkia

•--------------------------

SEOUL, KORĖJA. — Asz- 
tuoniu karininku teismas nu
tarė kaip nubausti Leitenantą 
James D. Goff: du metu kalė
jimo ir paskui jis bus negar
bingai pravarytas isz. armijos.

Leitenantas Goff linksmai 
nusiszypsojc, kai iszgirdo toki 
pasmerkimą. Jis tikėjosi daug 
didesnes bausmes.

Pereita meta, Gruodžio me
nesyje Leitenantas Goff su tri
mis juodukais kareiviais inejo 
in vieno Korieczio namus, ne
va jieszkcdamas pavogtu daig- 
tu. Jis su savo revolveriu taip 
sumusze Presbyteronu kunigu- 
ži, kuris jam pasiprieszino, 
kad tas kunigužis pasimirė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Vasarines Mados Pa
jūryj Ir Mieste

s

Graži ir jauna Carolyn 
Schnurer ežia parodo ka ir 
kaip moterys neszios szia 
vasara. Einant graidžloti ar 
maudytis, ręikes maž-daug 
szitaip rengtis, ar nusirengi 
ti.

O einanti in miestą apsi
pirkti ar taip sau pasi- 
vaikszczioti tai madinga 
moteris szitokia suknele ne
spies, kad jai butu viešu, o 
kitiems gražu ir malonu pa
sižiūrėti. t
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Kas Girdėt
Mes keli metai atgal rasze- 

nie kad visu musu valdžios va
du algos 'butu nors padvigubin
tos, bet niekas kitas nea.tsile- 
pe.

Kai kurie fabrikantai ir 
kompanijų virszin inkai, su ku
riais mes pasisznekejome apie 
szita valdininku algų klausima 
sake kad jiems reiketu mokėti 
apie dvideszimts penkis tuks- 
tanczius ant metu. Kiti sake j 
kad reiketu jiems mokėti apie 
septynios deszimts penkis 
tukstanczius ant metu.

Mes dabar drąsiai sakome ir 
raszome kad tiems Kongresme
nams ir Senatoriams reiketu 
duoti po “visa milijoną” ant 
metu algos!

Tada in tas vietas stotu ge
riausi, gabiausi ir tinkamiausi 
musu kraszto vadai. Tada ne
būtu galima tokiu žmonių pa
pirkti.

Ir tokios algos, kurios iszro- 
do tokios baisiai didelius, su
darytu tik pusantro procento 
musu valdžios iszlaidu.

Tai ne taip jau 'brangiai at
seit u del tu žmonių kurie valdo 
visa musu kraszta ir mus at
stovauja,.

“““ • •

Tai 'butu mažiau negu musu 
valdžia sziandien prakisza kas 
metai del Indijos reikalu: 
$45,000,000.00.

Jeigu mes galime teipti ir 
szmeruoti svetimu krasztu va
dams, tai kodėl mes negalime 
geriausius ir tinkamiausius 
žmones prisivilioti in savo 
kraszto valdžia?

Kaip dalykai dalbai* stovi, 
tai tik 'baigoczius, milijonierius, 
ar koks politikierius kuris yra 
visiems prisižadėjęs visokiu 
isz valdžios maloniu, gali, ir 
iszgali imti Kongresmono ar 
Senatoriaus darba.

Už tai tokie niekszai, nie
kam neverti liurbiai dabar tu
pi Kongrese, nes tinkami žmo
nes ar nenori ar neiszigali toki 
darba dirbti.

Kongresmono ar Senato
riaus alga turėtu būti tokia, 
kad jis galėtu gerai ir gražiai 
isz tos algos gyventi, ir paskui, 
kai jis isz tos vietos pasitrau
kia, kad jis turėtu gana pinigu 
tinkamai gvventi.

Svetimu kalbu profesorius 
in Connecticut Universitetą, 
Robert G. Mead, yra paraszes 
labai protinga laiszka in New 
York Times laikraszti, apie 
svetimu kalbu mokinimą, mu- 

/ su mokyklose ir musu kolegi
jose. 

' • •
Jis raszo kad jam labai pa

tiko Finlandijos Ministerio 
straipsnis tame laikrasztyje 
apie ankstyva vaiku mokini
mą svetimu kalbu.

Jis padaro pastaba, kad ge
riausias būdas supažindinti 
vieno kraszto žmones su kito 
kraszto, tai per bendra kalba, 
kuria abieju krasztu žmones 
žinotu.

Amerikiecziai jaucziasi taip 
galingi, tokie bagoti ir taip sa
vistoviai, kuriems nieko kito 
nereikia, kad jie nei kitu 
krasztu žmonių, nei ju kalbos 
visai nepaiso.

' Tankiai galima, girdėti kaip 
kokis bagoczizus pilvūzas di
džiuojasi, kad jam nereikia 
nieko žinoti, nes jam tik reikia 
k el i as b u n ras zk a s pa s z v a i s t y t i, 
ir visi pinigu kalba supranta.

Jau musu augsztesniose mo
kyklose yra panaikinama ar 
jau keli metai kaip visiszkai 
isznaikinta Lotynu, Prancūzu 
ir Vokieczin kaliuos. Tas pats 
su Ispanu ir italu kalbomis.

O apie Graiku ar Žydu kal
bas tai jau nėra nei sznekos.

Tėvai tankiai sutinka su szi- 
tokia nelemta mokyklų tvar
ka, sakydami kad ju vaikai isz 
tokiu kalbu žinojimo duonos 
nevalgys.

<• •__ _____

Bet ar mokslas turi vien tik 
duona parūpinti? Ar tik tiek 
sziandien jau mokslas vertas? 
Gyvulys patenkintas bile jis 
ganu a gana esti, bet žmogui to

Pypkes Durnai

Kaukia, ūžia žiaurus vejas 
Isz rytu krasztelio, 
Klabina mano langeli 
Per visa naktele.
Jis kalbėjo man per sapna 
Daug liudnu žinelių, 
Pasakojo apie vargus 
Broliu ir seselių: 
Kada buvo baisi kare, 
Kiek jie daug kentėjo, 
Daug j u isz namu isz vare, 
Daug numirt turėjo.
Vaizdinosi baisus vaizdai, 
Armotu trenkimai, 
Ir girdėjau asz dejones 
Ir dantų griežimą. 
Ir pamaeziau savo broli
Gulinti kraujuose, 

Kenczianti baisiausius 
skausmus,

Mirsztanti kaneziese. 
Prakalbėjo jis in mane 
Dar viena žodeli, 
Sako: “Gyvastį aukoju 
“Už Lietuvos szali! 
“Imki, broli, mano karda, 
“Stoki už Tėvynė!
‘’‘Regi, prieszai nor surengti 
“Del musu kankyne.” 
Tiese savo silpna ranka 
Atsisveikint mane, 
Paskutini karta tarė: 
‘ ‘ Kovok už Tėvynė! ’ ’ 

Aszaros pradėjo bireti 
Del graudaus to sapno: 
Ir atbudęs, rods girdžiu dar, 
Kaip man brolis sako.
Kauke, uže szaltas vejas 
Prie mano langelio, 
Kanczios broliu mus Tėvynėj 
Siege per naktele.
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negana.

Jeigu nemoki skaityti, tai 
knygas pirkis ar parduokie, 
kaip kiauliena, ant svaro. Jos 
tik tiek ir reiszkia.

Kam kitu kalbu reikia? Del 
pilno gyvenimo, del pasinau
dojimo kitu žmonių-mokslu ir 
patylimu, pasidalinti ju skaus- 

i mais ir džiaugsmais. Isz to 
j duonos, tiesa, nevalgysime, bet 
pilniau savo gyvenimo dienas 
iszgy vensime.

Bet sziandien musu- vaikai 
neturi laiko mokintis svetimu 
kalbu. Jie nei savos, Amerikos 
Anglu kalbos neiszmoksta.

Vaikas, mergaite, sziandien 
baigės augsztesniaja mokykla 
nemoka ir negali nei trumpos 
prakalbeles pasakyti, papras
to laiszko tinkamai paraszyji. 
() ka dar ežia kalbėti apie kita 

‘ ar kelias kitas kalbas?

STUDENTAS
SUVAŽINĖTAS

Automobiliu Draiverys 
Baisiai Greitai Važiavo

_ •
VILLANOVA, PA. — Villa- 

nova kolegijos jaunas studen
tas buvo suvažinėtas, užmusz- 
tas, ant Lancaster vieszkelio 
prie pat kolegijos.

Dvideszimts metu amžiaus 
studentas Robert F. Ellis, ėjo 
in savo automobiliu, bet atsi
minė kad jis automobiliaus 
raktukus buvo palikes savo 
kambaryje. Jis gryžo atgal ir 
buvo suvažinėtas. Tai atsitiko 
apie szeszta valanda vakare.

Automobiliaus draiverys 
yra dvideszimts metu amžiaus 
Ronald C. Souders, isz Haver- 
ford, Pa.

Valstijos policijantas Sar- 
žentas Russell Fleming sako 
kad tas jaunas vyrukas jam 
pasakė kad jis tuo laiku važia
vo apie penkios deszimts myliu 
in valanda, kaip valdžia pavė
lina.

Saržentas William Coady 
iszmieravo kaip toli tas auto
mobilius važiavo pirm negu 
sustojo, kai jis ta studentą su
važinėjo. Jis parode kad tas 
automobilius vilkte vilko ta 
studentą tris szimtus pėdu ir 
paskui dar tris szimtus pėdu 
važiavo pirm negu galėjo su
stoti.

Valdžia yra priparodžius, 
kad jeigu automobilius važiuo
ja penkios deszimts myliu in 
valanda, tai jis gali sustoti in 
szimta szeszios deszimts sze- 
szias pėdas.

Policijantas Saržentas Coa
dy peržiurėjo jo automobiliu, 
jis yra vienuolikos metu senu
mo Fordukas, kurio inžinas 
perdarytas kad jis galėtu daug 
greieziau važiuoti. Szitokiu 
automobiliu labai daug randa
si jaunu vaikezu tarpe, kurie 
mėgsta greitai važiuoti, nors 

tie seni laužai nėra tinkami del 
tokio greito važiavimo.

Draiverys Souder buvo pa
dėtas ant trijų tukstaneziu 
penkių szirntu doleriu kauci
jos.

Studentas Ellis buvo baigės 
kariszka akademija in Borden
town, kur jis buvo atsižyimejes 
futboles loszime. Jo tėvai tuo 
sykiu važiavo in Florida, kai 
jiemdviem buvo praneszta 
apie ju sunaus nelaime.

Keletą kartu Villanova stu
dentai ir profesoriai buvo pa
reikalavę, kad valdžia intaisy- 
tu szviesa ant Lancaster viesz
kelio prie ju universiteto, nes 
tenai automobiliai baisiai grei
tai važiuoja ir sudaro studen
tams pavoju. Czia valdžia yra 
biski pataisius vieszkeli, iszly- 
ginus kelis kalnus ir užsisuki
mus, bet vis dar negana, nes 
czia dar vis pavojus ne tik ei
ti peseziam bet ir važiuoti.
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cierui peržiūrint pasirodytu 
surūdijęs ir neprižiūrimas pri- 
gulincziai. • Marszuot ir-gi ka 
reikia Szveieeriui mokintis, tai 
iszmoksta jie mokyklose 'besi
mokindami. Kariuomenėj rei
kia. tik atsiminti tai, ka jau 
mok e jai. O tiesa p as a k i u s, t 
marszavimas Szveicarijos ar
mijai tai ir ne Dievas žino, 
koks dalykas: czionai svar
biausias' daigtas mokėt laipiot 
po kalnus ir žinot visus terp- 
kalnius, kaip ineit ir kaip isz- 
eit isz,ten.

Sztai delko Szveicarijoj. ka
riuomene pareina kur kas pi
giau, nekaip kitoms szalims 
nors teisybe sakant vis-gi vais- 
kas ir tenai gana sunkiai atsi
liepia ant reikalu ir kiszeniu 
gyventoju. Kur-kas butu ge
riau, kad jo suvis neimtu. Ke
lis syk net bandė jau Szveica
rijos iszmintingi vyrai prikal
bėti vieszpaczius szios pasau
lės, kad jie paleistu savo karei
vius namo darbo dirbti, kad 
isznaikintu ta dykaduoniu ga>- 
ly'be, kurie ėda svetima darba. 
Vienok nieko dar iki sziol isz 
to neiszejo. Bet pasitiki geri 
žmones, kad ateis laikas (gal 
ir ne labai jau toli), kada ka
riuomenių nereiks, nes žmones 
nesipjaus dauginus terp saves. 
Dieve duok,'kad greieziaus at
eitu!

Taip gyvena Szvejcarai sa
vo tėvynėje. Visiems tenai ge
rinus ii' laisvinus buriasi, negu 
pas mus, po Maskoliaus jungu. 
Per tai suvisai nedyvai, jei 
daugumas drąsiu ir geru žmo
nių, kurie rodo žmonėms ^Mas
kolių rando (vyriausybes) ne
teisybes, prasiszaline nuo per
sekiojimu valdžios Maskalijos, 
apsigyvena Szveicarijoj, nes 
ji ju neiszduoda Maskoliui.

Universitetai Szveicarijoj ir 
garsus ant viso svieto. Pas mus. 
in universitetą gali instoti tik
tai vyrai, o Szveicarijoj jie vi
siems atverti, ir vyrams ir mo
terims. Per lai in Szveicarijos 
universitetus isz visu szaliu 
plaukte plaukia merginos, ku-

Pirki© U. S. Bonus!

rios mokslo trokszta. Pertai 
Szveicarijoj yra daug motoru 
daktaru.

Bet neiszpa sakosi visu geru 
daigtu, kiek ju yra ‘Szveicari

joj. ■
Vienok tenka kaip kada ir 

Szveicarijos gyventojui del 
duonos kąsnio trauktis isz sa
vo brangios tėvynės. Nesun
ku jam būna svetimoje spalyje 
duona rasti, nes visi žino 
Szveicariu teisingumą ir darb- 
sztuma. Bet nors ir geriausiai 
sektųsi Szveicariu! svetimoje 
szalyje gyventi, jis niekados 
negali užmirszti savo tevisz- 
kes. Susirinkęs kiek skatiko ji
sai, kaip galėdamas, rūpinasi 
namon sugryžti. Tiktai pasku
tinis vargas ir badas priver- 
czia Szveicariu apleisti savo 
•prigimta kaima ir miestą.

Ir czionai mums, Lietuviams
vertėtu- imti paveizda nuo 
Szveicarijos gyventoju. Džiau
giesi žmogus skaitydamas, 
kaip kiti gerai moka gyventi. 
Bet kada musu plati Lietuva 
susilauks tokios laisves ir ga
lybes, kokia turi mažiuke
Szveicarija?

— BITS DAUGIAU — 
1

Price $2.30Suu poi”'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

aiNIW-FOINT FOUNTAIN PIN

Adresas:
Saule Publishing Co.

Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

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

talpinusi sekantį skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan-
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

I Kristupą; Juokingi szposelei;
] Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i 64 puslapiu, 25c.
No.141—Apie Kalvi Paszku, 

ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c. .

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

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

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

L0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

No..l76—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrąusias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nępamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S. A.
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Szveicerija Ir Jos 
Kalnai

Da augszcziaus tu pievų, kur 
karves ganosi, žoles ’darosi vis 
mažiau ir ji ipati buna menkes
ne. Czionai nėr nei keliu, nei 
taku: ant statumu kalnu tenai 
neužlipa karves. Bet ir czion 
girdėt skambės,is varpeliu: tai 
ganosi kaimene ožkų. O tai ir 
pats ju valdonas, kokios tryli
ka metu -pieinenelis, visas Ap
driskęs ir saule apdegęs; ant 
pecziu turi krepszeli su maistų, 
rankose gi lazda. Ožkas atvaro 
czionai ant visos vasaros ir pa
liko ant visos vasaros ant jo 
ranku iki paežiam rudenini.'

Piemenukas užkando duonos 
su suriu, iszsijemes isz krep- 
szio ir atsigulė aut uolos atsil
sėti ; 'bet sztai iszgirdo jisai 
liūdnai bliaujant ožka, paszo- 
kQ greitai ir nubėgo ant to 
balso. Pamate, kad viena ožka, 
be szo k i nedarna žemyn ir 'že
myn nusilydo in tokia vieta, 
iszkur jau nebegali sugryžti. 
Vaikas drąsiai nusileidžia sta
tumoms žemyn, prisilaikyda
mas už szakneliu, briaunų ska
lu, nusigresdamas skūra nuo 
lanku. Bet ve jis jau ant tos 
siaurumos, kur stovi nelaimin
ga ožka pajeme jis ja, viena 
ranka užsidėjo ant pecziu ir 
tnom paežiu keliu gryszta at
gal, prisilaikydamas su laisvą
ja ranka už szakneliu, augalė
liu ir kitu daigiu, už ko tik ga
li ranka nusitverti. Kas valan
dėlė jis gali nukristi žemyn,in 
giluma ii- užsimuszti ant smert 
kartu su savo ožka ; bet jau jis 
pripratęs prie tokiu laipiojimu 
ir neužilgio laimingai pristato 
savo ožkele in gera vieta.

Palypėjus da augszcziau ož
kų ganyklų, randi kurnekur 
vieta, žole apžėlusia, bet tenai 
nepasiekia nei karves, nei ož
kos. Tokia tai vieta szienauja 
szienpjuviai. Eidami ant to
kios szienapjutes, jie atsisvei
kina su savo namiszkiais, nes 
nežino, ar sugrysz atgal ar ne. 
Dažnai szienpiuvys pasiima 
drauge maža savo sunu ir isz 
jaunu dienu pratina ji prie 
vargu-ne-laimiu. Da ima jisai 
lazda su geležiniu norageliu 
aut galo, maista ir rezgines 
szienui neszti. Reikia jam aug- 
sztai užlipti, kur žole auga, da 
sunkinus 'būna prieiti prie jos. 
Tai, jisai atsargiai eina su sa
vo sūnum siauromis briauno- 

. mis statumu, kur yra vietos tik 
vienai kojai. Isz vienos puses 
staeziai stovi akmenine kalno 
siena, isz kitos nieko nėr, o

Liūdesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerūsaviczius
l
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apaezioj giliai upelis sznioksz- 
czia. Vaikas isz baimes net gre
biąs! rankom už tėvo. Bet sztai 
ant galo juodu ant pats vir- 
szaus kalno, in kuri vaikas va
kar su tokia baime veizėjo. Da
bar jisai stovi drauge su tėvu 
ir su pasididžiavimu žiuri in 
apaezia ant savo kaimo, kur 
namai toki maži iszrodo, kad 
vos-ne:-vo£ gali ju'os inžiureti.

Szienpiuvys pradeda szie- 
nauti; piauja jis kožna žoles 
plokszta, nepalieka nieko. Ne
laimes nebaisu jam, kad tik 
butu giedrios dienos. Bet tai ir 
vargas, kad ne tankiai kalnuo
se esti geras oras. Dažnai per 
kelias sanvaites neprasiblaivo 
tankus ūkas taip, jog už keliu 
žingsniu nieko nematyt. Nu
pjautas szienas tada visas pa
genda, o ir pats szienpiuvys 
gali pražūti, paklydęs kalnuo
se arba nukritęs in kokia be
dugne terpkalne. Per tokius 
ūkus varpnycziose varpais 
skambina, kad paklydęs žmo
gus žinotu kur eiti. Prisipjovęs 
kiek galėjo, szieno, szienpiuvys 
sunesza ji in vieta ar in ke
lias labinus prieinamas vietas, 
padaro kupetas, apkala aplin
kui ja basliais, o isz virszaus 
prislegia akmenimis, kad ve
jas neisznesziotu szieno ir pa
lieka iki žiemai.

Užstojo žiema, prisnigo snie
go', suszalo viskas, kas tik ga
lėjo, susilygino sziek-tiek kal
nu daubos ir statumos. Tada 
ateina ūkininkas su rogutėmis 
pas kupetas szieno, krauja jas 
ant rogucziu, atsisėda pats pir
magalyje ir leidžiasi greitai 
žemyn, kaip pas mus vaikai 
žiema nuo kalnu ant rogucziu 
czi už i ne ja, Besileisdamos
smarkiai 'žemyn ūkininkas ge
rai valdo roges, atremdamas 
lazda in sniegą; jeigu mato, 
kad roges gali kur in bedugne 
nupleszketi, tada jisai giliai 
insmeigia savo lazda ir roges 
su szienti apsistoja.

Kloniuose derli žeme ir ja
vai gerai užauga; beda tiktai, 
kad žemes tos nedaug. Sėja te
nai daugiausiai rugiu, avižų ir 
visokiu žolių paszarui, kvie- 
cziu s'eja labai mažai. Yra 
Szveicarijoj ir tokiu neturtin
gu kaimu, kurie kalnuose visai 
neturi žemes, bet tiktai kal
nuose. Gyventojai tokiu kaimu 
turi sėti ir tose vietose savo ja
vus. Bet tenai su arkliais nėr 
kur apsisukti, reikia lopetomis 
ir kauptukais žeme dirbti, no
rint sudaryti kelias lyses. Daž
nai ir toks sunkus darbas eina 
per nieką. Užejes smarkus ly
tus, nuplauja visa apdirbta že
me ir nunesza vislus javus. Kal
nuose geriausiai uždera bulves 
kurias ne teip lengvai gali ly
tus nuplauti.

Dirbama žeme Szveicarijoj 
beveik visur priguli ūkinin
kams, kurie laiko ja pasidalinę 
tarp saves. Už deszimts ligi 
dvideszimtsi metu arba ir per 
daugiaus laiko buna naujas 
žemes pasidalinamas. Skyrių 
kiekvienas ūkininkas apturi 
pagal burtus (liesus).

Teiposgi, kaip ir dirbama 
žeme, ir ganyklos priguli vi
sam kaimui arba visai kuopai. 
Kiekvienas ūkininkas turi tie

sa ganyti ant visuotiniu ga
nyklų tiktai tuos galvijus, ku
riuos jisai pats per žiema isz- 
maitino. Jeigu nori, kad kuopa
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Taigi, pradejime jau 
Gavėnia.

Laikas apdūmojimo 
nusidejusios duszios, 

Už prasikaltimus savo kūno.
Atsiminkit kad isz 

dulkiu pašto jot,
Ir in dulkes pavirsite.

Baisu net pamislyt apie 
tai!

Apmanstykite apie jusu 
nedorybes,

i Kad nors du kartus
' ant dienos,

Kad turėsite mirti,
Kad papulsite in 

užmiršima,
Dabar turite proga vesti 

Dora ir pavyzdinga gyvenimą.
Giliu kis kad žmogus 

Susideda isz nesmerteluos 
duszios.

Jeigu ne tas tai kam 
Prisiduiotu visi musu 

stengimai, 
Musu kentėjimai, musu 

sunkus darbai
Juk del tuju keliu 

valandų,
Kurias laikas nuo laiko 

Datiriame musu kelionėje 
•Ant szios aszaru pakalnes, 

Neužsimoketu nuolatinis
Musu stengimas keliu r 

iszdetu erzkecziais.
Ne del kūno yra visi 

nTusu stengimai.
Daugiausia reikia rūpintis 

Apie musu nesmertelna 
duszia.

Rūpintis turime apie 
isztobuliavima jos.

Ne del to turime rūpintis, 
Kad kožnaš eitu in< 

bažnyczia kas diena,
Ir kalbėti ilgus poterius1 

ir litanijas,
Už savo nusidėjimus, 
Geisdami sulygyt ant 
svarsties teisingo Dievo 
Gerus ir piktus darbus 

Papildytus musu gyvenime. 
Žinome kad turime daugybe 

tokiu žmonių tarpe musu, 
Kurie taip sau persistato ir 

in tai tiki.
Kiek tai yra tokiu, 

Kurie‘per diena dagrista 
savo artimui, 

Isz j u gyvenimu,
Daro jiems pekla ant 

szio svieto,
O vakare kalba piktume 

poterius,
Ir yra tosios nuomones kad 

Su Vieszpacziu Dievu 
atsilygino,

O po smert nesigaus in 
pekla?

Todėl mano mylim,eji, 
Apsimalszykite laike

Gavėnios, 
Nemanstykite apie praeita 

savo gyvenimą, 
Ir graudinkites už savo 

nusidėjimus, 
Darykite gerai ir tankiai 

atsiminkite:
“Kas tau nepatinka, 

nedaryk to kitiems!” 

pavelytu jam daugiaus gyvu
liu leisti ganyti, tai turi už tai 
pinigus in kuopos kasa mokė
ti.

Szveicarijos gyventojai dar 
vyną daro isz vynuogių. Daug 
darbo reikia ant to padėti. Vie
nam mažam, ūkininkui, kokiu 
Szveicarijoj daugiausiai, tai 
persunku ir beveik negalima 
yra. Per tai ir vynuoges jie 
kuopomis iszvien augina ir vy
lia teiposgi iszvien daro, o pel
ną paskui terpu gavės dalinasi.

Apart paminėtu darbu dar 
yra daugelis kitu, kuriais 
Szveicariai puikiai moka vers
tis. Jie tai visam svietui gar
sus savo laikrodžiais, isz me
džio moka padaryti laibai dai
lias vai kams žabo voles, kurios 
irgi isz Szveicarijos pasklysta 
po visus pasaulės krasztus. Gal 
kam pasirodyti, kad tokioj 
kalnuotoj sizalyj negali būti 
geru keliu, per ka negalima lyg 
iszeitu didele pirklyste (kup- 
czyste). Bet tai neteisybe: ke
liu Szveicarijoj daugybe, ke
liai daugiausiai geri. Szveica
riai perkase kalnus, padare 
juose szlandaš, per kurias eina 
puikiai intaisyti geležinkeliai; 
iszpyle žemumas, pertiese per 
bedugnes tiltus, tokiu 'budu in- 
taise kelius. Pagal savo pirk- 
lyste Szveicarija viena tarp 
pirmutiniu szaliu Europoj. 
Taiposgi daug yra Szveicarijoj 
ir visokiu fabriku.

Mokescziai Ir
Vyriausybes

Bet negana to viso, ka auks- 
cziaus•aprasziau. Szveicarijoj 
yra da daug daigtu, kuriu pas 
mus visiszkai nematyti ir ne
girdėt ir kurie butu mums la
bai naudinga.

'Pažiūrėkim kaip Szveicari
jos gyventojai su mokeseziais 
apsieina.

Kiekvienas kai m a, s arba 
kuopa turi savo mokesezius ir 
pinigus, nes jis pats nuo saves 
moka alga mokintojui, užlaiko 
mokykla. Mokykla czionai yra 
beveik kiekvienam kaime, nes 
visi vaikai pri verstinai turi ei
ti mokintis. Jeigu keno tėvai 
nenori leisti savo vaiku in mo
kykla, tai už tai turi kora mo
kėti ir dagi in kalini vvriausy- 
be gali juos inmesti. Per tai 
Szveicarijoj labai sunku rasti 
nemokinta žmogų. Tandus, 
szykstus (skapus) Szveicariai, 
bet ant mokyklų jie nesigaili 
pinigu. Mokyklos Szveicarijoj 
tai net miela pažiūrėt kokios: 
geriausi namai kaime, tai mo
kykla. Ne taip kaip pas mus, 
kur randi kaip kur mokykla 
purvina ir pasmirdusią, lyg 
kiaulinyczia.

Ne ant vienu mokyklų reika
linga kuopai turėti savo pini
gus; reikia ju ir ant užlaikymo 
baižnycziu ir kunigu. Kunigą 
czionai samdo ant metu, jam 
mokasi nuo kuopos alga ir jis 
netiir tiesos reikalauti nuo gy
ventoju ne vieno skatiko už sa
vo darbus.

Reikia pinigu Szveicarijos 
kuopoms ir elgetoms (uba
gams) ir naszlaicziams szelpti. 
Ir ant to nemažai iszeina skati
ko. Blogai atsieina czionai tin
giniams. Visas kaimas užpuola 
ant jo ir verezia prie darbo, 
kad ne estu dovanai duonos. 
Jeigu žmogus neturtingas ii* 
tinginys, tai atsilaiko da ir 
taip, jog kuopa duoda jam pi
nigu ant kelio, nuperka bilie
tą, pasodina ant maszinos ir 
iszleidžia in svetima szali pa

simokintu.
Visi tokie dalykai sprendžia

si ant sueigų, ant kuriu renka
si ir vyriausybe, iszrinkti vy
resniejai turi pildyti viską, ka 
sueiga nutaria. Iszrinktas ant 
tarnystes niekas neturi valios 
atsisakyti nuo jos; tiktai laibai 
seni ir ligoti gauna nedidele 
alga isz kasos kuopos. Darbo 
daug turi kuopos vyriausybe. 
Ji turi prižiūrėti, kad nebūta 
pesztyniu, vanyseziu ir kitu 
prasikaltimu; turi girias pri
žiūrėti, kad kekirstu ju, kad 
sodintu, kur reikia:; teiposgi 
jie renka gaimo mokesezius ir 
laiko kasa; apžiūrėjimas nasz- 
laicziu, elgetų, ubagu, prižiūra, 
kad vaikus tėvai leistu in mo
kykla, irgi priguli iszrinktiem- 
siems valdininkams.

Apart kuopos vyriausybes 
yra da vyriausybe kantonu.

Visa Szveicarijos žeme pasi
dalinus mat in devyniolika 
skyrių arba kantonu ir in sze- 
szis puskantonius. Kiekvienais 
toksai kantonas renkasi sau 
vyriausybe, kuri 'pasidaro isz 
vyresniųjų iszrinktu nuo kiek
vienos kuopos. Jie rūpinasi 
apie viso kantono reikalus, isz
leidžia jam in statymus. Bet ne 
visur taip: yra da kantonu, kur 
in statymu s daro visi kantono 
gyventojai. Viena arba du kar
tu ant metu susirenka visi to
kio kantono1 gyventojai ir visi 
sykiu tariasi apie kantono rei
kalus ir apie naujus? instaty- 
mus. Sztai, kaip tai darosi 
kantone Uri.

Anksti, ’'pirmutine Gegužes 
menesio nedelia, varpai su- 
szaukia visus kantono gyven- 
tojus pasimelsti. Visas piečius 
didžiausiojo miesto pilnas 
žmonių. Jauniejai linksmai 
szneka krūvelėms sustoję, o se
niai ramiai ir rimtai kalbasi 
apie visatinius dalykus, rūky
dami pypkes.

Po Misziu visi eina ant dide
les pievos. Pirmiausia muzika 
eina ir kariuomene, vaiskus, 
paskui ja vyresniejai. Jie ne- 
sza visokius vyriausybes ženk
lus, sūdo karda, 'žalias žemes 
knygas ir krepszeli s'u rasztais 
nuo kasos; toliaus traukia 
žmones, apsitaisė isizeiginemis 
drapanomis. Visi linksmi, 
džiaugiasi, nes tokia szvente 
tik viena kart per metus isz- 
puola. Ant tos1 pievos stovi di
delis stalas. Ant to stalo sude
da visus vyriausybes ženklus. 
Sztai užtriubyjo ragelis, visi 
nutilo. Ant stalo, kad visi ma
tytu ji, pasirodo vyriausiasis 
vyresniųjų. Jisai da karta už- 
praszo visus pasimelsti, ir vi
sas susirinkimas kalba “Tėvo 
musu” ir “Sveika Marija”. 
Pasimeldė visi vienu balsu pri
siekia. Rodą prasideda.

Vyresniejai skaito atskaita 
apie kantono dalykus. Polam 
pradeda kalbėti apie reikalus, 
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kuriuos reikia nuspręsti. Vy
resniejai iszaugszto apgarsina 
per laikraszczius ir apgarsini
mus apie visus tuos dalykus, 
kad kiekvienas galėtu pasimis- 
lyjes ateiti ant suegos.

Czionai sprendžiasi toki da
lykai, kaip padarymas nauju 
keliu, uždėjimas ar numetimas 
mokeseziu. Kaip visi jau, kas 
norėjo, pasikalbėjo apie pakel
ta klausima, tai jisai nusi- 
įprendžia didžiumų balsu. Kas 
tinka, eina po deszinei; kas ne
tinka, po kairei. Kur daugiaus, 
tos puses nusprendimą^ ir pri
imtas. Vyriausybe turi tik pil
dyt tai ir daugiaus nieko. Su
visai kitaip einasi pas mus, 
kur vyresniejai daro, ka nori, 
o 'žmones priverezia klausyti 
ju.

Vyriausybe ir-gi renkasi 
czionai ant to paties susirinki
mo. Renka da czia-pat ir au
džia. Iszrinktasis sudžia eina 
prie stalo ir, pasirėmęs ant 
‘ ‘ sūdo kardo ’ ’, prisiekia, kad 
visus jis sūdys lygiai, turtinga 
ir pavargėli, gimine ir svetima 
gyventoja savo szalies ir sve- 
tiražemieti, kad jis neims ne 
nuo vieno dovanu, pinigu, ne 
kitokiu kysziu, kad viską audė 
darys pagal sanžine ir be jokio 
apgavimo. Vyresniejai iszrink
ti. Jiems susirinkimas paveda 
valdžia ant vienu metu. Sueiga 
pabaigta, ir visi pamaži skirs
tosi namon.

Žinoma, kad tokios sueigos 
viso kantono gyventoju gali
ma tik nedideliuos kantonuos. 
Isz visu dvideszimts du kanto
nu Szveicarijos jos yra tik asz- 
tuoniuose. Kituosegi, kaip jau 
pasakyta, valdžia turi iszrink- 
tiejai nuo kuopu. Visi kantonai 
turi da bendra visos Szveicari
jos viso susivienyjimo vyriau
sybe. Ja padaro iszrinktiejai 
nuo kiekvieno kantono. Szita 
bendra, visos Szveicarijos vy
riausybe rūpinasi apie tokius 
dalykus, kuriu kiekvienas kan
tonas negali pats aprūpinti. 
Iszrinktiejai in szita vyriausy
be vyrai renka isz savo tarpo 
Perdetini arba Prezidentą. Jie 
iszduoda instatymus visiems 
kantonams. Bet kožnas toksai 
instatymas gali būti atmainy
tas, jeigu iszreiksz savo norą 
ant to bent trisdeszimts tuks- 
taneziu gyventoju. Tada tok
sai instatymas eina ant balsu 
visos Szveicarijos gyventoju 
ir, 'arba palieka, ji, ar atmeta, 
tai priguli nuo to, kur dau
giaus bus balsu.

Visos Szveicarijos, viso susi
vienyjimo, vyriausybei priguli 
tiesa; pinigus daryti visai 
Szveicarijai, valdymas kariuo
menes, vaisko, susižinojimas 
su kitomis valstijomis.

Bet ir kariuomene tenai su
vis ne tokia kaip pas mus. 
Szveicarija kariuomenes nuo
lat beveik nelaiko; užtai kiek-

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5^ col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. 

vienas gyventojas nuo dvide
szimts iki penkios deszimts 
metu kasmet turi pri'but ant 
2-3 sanvaieziu ant pasimokini- 
mo, kaip reikia kariuomenėj 
tarnaut. Per deszimts metu to
kiu budu Szveicarijos kareivis 
buna ant kareiviszko mokslo 
apie 125 dienas. Tai žinomas 
daigtas, kad labai mažai už
kenkia jo naminiam gyveni
mui ir reikalams.

Bepig taip daryti Szveicari
joj, kad ten kiekvienas moky
tas, vikras ( mitras) ir kuone 
kiekvienas gerai moka szauti. 
Jiems duodasi karabinai na
mon, o apicierai tik retkar- 
cziais pereina peržiureti, kaip 
užlaiko tuos karabinus. Kai
mynai iszjuoktu kad nenoisies 
neturėtu kur iszkiszti, ta gy
ventoja, kurio karabinas api-

[Tasa Ant 2 Puslapio]

Szelpkite savo laikraszti 
“Saule” kuris del jusu labo ir 
apgynimo darbuojasi 64 metai. 
Prikalbinėkite savo draugus ir 
drauges prie skaitymo, o tokiu 
budu prailginsite gyvastį laik- 
raszczio ir neduosite jam pra
pulti. Tik ant geru Skaitytoju 
rėmėsi gyvastis laikraszczio, 
nes be skaitytoju laikrasztis 
neturi jokios vertes, o už dyka 
negalima leisti laikraszczio!

Pirkie U. S. Bonus

Ant Gavėnios /į

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Trys Istorijos ( 
Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Ako Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

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



Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. 

Felikso, o Tautiszka Vardine: 
Kestutis. Ir ta diena: 1922 m., 
didis Italijos lengvesnis už oro 
diridžibilis “Roma” susprogo, 
kai jis dasiliete elektros dra
ins, misiįeidamas in Hampton, 
Virginia valstijoje, trisde- 
szirnts keturi žmones 'žuvo; 
1916 m., prasidėjo baisus mu- 
szis prie Vardun, per Pirma 
Pasaulini Kara; 1387 m., Lie
tuviai priėmė Krikszcziony'be.

— Kita sanvaite, Nedelioj 
pripuola Pirma Gavėnios Ne
deda, ir Szvento Petro Sosto, 
o Tautiszka Vardine : Kiežgai- 
da. Ir ta diena pripuola Jurgio 
Vaszingtono gimimo diena, jis 
'buvo Amerikos pirmutinis 
Prezidentas, o iszpriežasties 
kad Vaszingtono diena pripuo
la Nedelioj, tai ta diena ‘bus aip- 
vaikszczi o jama Panedelyje; 
1943 m., Amerikos eroplanas 
“Yankee Clipper” nukrito ir 
sudužo in Tagus upe, netoli 
nuo Lisbon, dvideszimts ketu
ri žmones prigėrė, o penkiolika 
iszliko gyvi; 1949 m., Sovietu 
Armijos Ministeris Nikolai 
Bulganin insake savo karinin
kams laikyti savo armijas pil
dai ginkluotas ir prisirengu
sias apsiginti nuo Amerikie- 
cziiu

— Panedelyje pripuola 
Szv. Petro Damiono, o Tautisz
ka Vardine: Varguole. Taipgi 
ta diena: Jurgio Vaszingtono 

•diena apvaikszcziojama; 1950 
m., Vengru valdžia pareikala
vo kad Amerika su Anglija su
simažintu savo darbininku 
skaicziu savo Ambasadose ta
me kraiszte. Vengrai sako kad 
daug tu darbininku yra tu 
krasztu sznipai; 1565 m., Lie
tuviai pergalėjo Rusus ties 
Ivanslavu; 1945 m., Turkija 
paskelbė kara priesz Vokieti
ja ir Japonija; 1942 m., Japo
nu submarinas, povandeninis 
kariszkas lai vas pasirodė prie 
Santa Barba miesto ir paleido 
szuvius isz savo armotu sta-. 
ežiai in ta miestą; 1942 m., 
Juodose marėse žuvo septyni 
szimtai ir penkios deszimts Žy
du, kurie važiavo ant laivo 
“Struma”, kuris susprogo 
penkios mylios nuo Istanbul 
uosto.

— Utarninke pripuola Szv. 
Motiejo Apasztalo, o Tautiszka 
Vardine: Sirtautas. Ir ta die
na: 1945 m., Egipto Premieras 
nužudytas, kai jo krasztas pa
skelbė kara priesz Nacius; 
1950 m., Mainieriu Unija pa
traukta in teismą pasiaiszkin- 
ti, kodėl ji nepaklausė insaky- 
mo nestraikuoti minksztos 
anglių krasz tuose.

— Utarninke pripuola Szv. 
Motiejo Apasztalo, taigi svei
kiname visiems Motiejams su 
gerais velinimais, daug 'svei
katos -ir ilgio pagyvenimo, 
ypatingai musu senam skaity
tojui, ponas Motiejus Skrobu- 
lisi isz Slienadoro.

— Pereita Subata, ketvir
ta valanda po pietų, Szv. Juo
zapo bažnyczioje, Kunigas P. 
C. Czesna klebonas, suriszo 
malžgu moterystes panele An
gela, duktė pons. Pijusziu Va- 
linskiu, nuo 527 W. Centre 
uly., su Victor Lyons, sūnūs 
pons. V. Lyons isz Washing
ton, D. C. Svotai buvo Justina 
Urbanavicziuto, giminaite isz 
Washington, D. C., ir Pijus 
Valinskas, Jr., isz Allentown, 
Pa., brolis nuotakos. Vestuves 

invyko pas nuotakos teveliuisi, 
527 W. Centre uly. Jaunave
džiai apsigyvens mieste Wash
ington, D. C.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
nomas del miesto gyventojams, 
Graborius G. Horace Anstock, 
61 metu amžiaus, nuo 124 N. 
J ar din uly., staigai pasimirė 
Panedelio'naktyje 11-ta valan
da. in Locust Mt. ligonbutejc, 
nuo szirdies liga. Velionis pa
liko paezia, duktere ir du sunu. 
Buvo Metodistas, taipgi pri
gulėjo 'prie Maišomi draugijos.

— Gerai 'žinomas musu 
miesto tautietis Vincas Kas- 
peraviezius ('Casper) nuo 956 
W. Čoal uly., pasimirė Seredo- 
je, 1:30 valanda isz ryto, in 
Ashland ligon'buteje. Velionis 
sirgo nuo kokio tai laiko. Gi
męs Lietuvoje, atvyko in Ame
rika, daugelis metu atgal. Bu
vo angliakasis, ir paskutini 
karta dirbo William Penu ka-. v . T i syklose, bet iszpriezasties kad 
nesveikavo nuo azmos, turėjo 
apleist darba, keliolika metu 
atgal. Velionis paliko didelia
me nuliūdime: savo paezia Iza
bele; duktere Eleanora., pati 
Wm. Mackey; antika William 
Mackey, taipgi‘broli Joną isz 
Windber. Laidotuves invyks 
Sukatos ryta, 9 vai., su apiego- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje ir 
bus palaidotas in parapijos ka
pines. Graborius V. Menkie- 
viezius laidos. Velionis buvo 
senas “Saules” skaitytojas. 
“Lai jam toji laisva žemele 
būna lengva ir ilsisi amžinam 
atilsy j!”

Frackville, Pa. — Gyaborius 
Winn Nice, 43 metu amžiaus 
nuo 109 So. Nice uly., staigai 
numirė Panedelio ryta, savo 
namuose, nuo szirdies atako. 
Velionis gimęs Frackvillcjc. 
Buvo Evangelistas. Paliko pa
ezia, sunu, dvi seserys, broli ir 
pa-mote. Laidotuves invyko 
Ketverge 2-tra valanda popie
ti! ir'palaidotas in Odd Fellows 
kapin es, Frack vi lie je.

Scranton, Pa. — Prime Vys
kupas Pranciszkus Hodur, 86 
metu amžiaus ihsteigesas Len
ku Tautiszka Bažnyczia, nu
mirė Panedelyje in Szy. Sta
nislavo Lenku parapijos klebo
nijoje. Velionis sirgo per ke
liolika metu. Buvęs Rymo Ka- 
talikiszkas kunigas, bet 1893 
metuose prisiszalino nuo Kata- 
likiszkos Bažnvežios ir instei- 
ge Lenku Tautiszka Bažnyczia 
1897 metuose. Paliko seserį 
Agnieszka Lenkijoje.

PER DAUG
PATAIKAUJAME

' KALINIAMS

Kalinys Prasikaltėlis 
Neturi Jokiu Teisiu
NEW YORK, N. Y. — Nors 

per vienuolika menesiu nėra 
buvę jokiu kaliniu sukilimu 
New York valstijoje, bet po vi
si musu szali per ta laika buvo 
dvidesiimts-trys tokie kaliniu 
sukilimai musu kalėjimuose. 
Du tokie sukilimai buvo Penn- 
sylvanijos valstijoje.

Dabar valdžia turėtu gerai 
visa ta sukilimu klausima isz- 
tirti, ir gerai prižiūrėti kad 
daugiau tokiu sukilimu nein- 
vyktu.

‘‘SAU L E ” MAHANOY CITY, PA.

Sztai Kaip Menulis Iszrodo NUŽUDĖ SAVO
TĘVA

KARISZKO TEISMO
i TEISYBE

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mokslincziai in Palomar 
Observatorija sykiu su ki
tais mokslincziais ant Mount 
Wilson kalno, ir dar su ki

Gal kai kuriose vietose sar-; jis turėjo keturiqs deszimts . imti ir palinksminti savo vy- 
gai ir kalėjimu prižiūrėtojai ir septynis tukstanezius doleriu, riszkus draugus, kaip kekszes 
buvo kalti, bet reikia visiems apart keliu vieszbucziu Flori- dar ra tinkamai vesti. Ji isz
atsiminti kad kalinys prasikal- > 
tas ir nuteistas in kalėjimą ■ 
žmogus neturi jokiu teisiu. I 
Jam lieka tik klausyti, bet ne ' 
ins akyti.

Mums iszrodo kad musu ka
liniai yra per daug lepinami, 
kad jiems per daug yra patai
kaujama. Mes negalime su
prasti, kodėl kalėjimo sargai ir 
net pats va'stijos Gubernato
rius turi tokiems kaliniams su
kilėliams pataikauti. Jeigu 
kaliniai sukyla priesz kalėjimo 
sargus ir valdžia, tai jie turėtu 
būti tinkamai nubausti, be jo
kio pataikavimo.

Michigan valstijoje, tokis 
kalinys, sukilėliu vadas buvo 
paskelbtas kaipo didvyri, 
suolis, kai reikėjo jam dar tiek 
metu kalėjimo uždėti ir gerai į 
nubausti.

Mes džiaugiamės kad Penn- 
sylvanijos Gubernatorius John 
S. Fine, su tokiais sukilėliais 
visai derybų nevede, bet griež
tai insake nuszauti visus kurie 
sargams ir valdžiai prieszinsis. 
Taip ir reikia, nes kokia tvar
ka bus jeigu kaliniai ims kalė
jimo sargams insakymus duo
ti?

Mes nesakome kad reikia 
kalinius nežmoniszkai bausti 
ar kankinti, bet kad juos su
valdyti reikia tai aiszkus da
lykas.

Ir kitose apylinkėje, mes 
gerai žinome kaip poniszkai 
kai kurie kaliniai gyvena. Jie 
gali iszeiti bet kuri vakara isz- 
sigerti in miesto saliunus, 
jiems valia pasikviesti savo ar 
kitu žmonas del malonaus va
karėlio kalėjime, jie gali sau 
pasirūpinti szilkinius apati-' 
nius ir užsipraszyti ka tik jie 
nori valgyti, bile jie turi gana 
pinigu užsimokėti ir sargams 
pakiszti. Tokia tvarka turėtu 
būti, panaikinta, bet taipgi 
kaliniai turi žinoti kad jie yra 
kaliniai, prasikaltėliai, o ne ■ 
kokie ponai.

POLICIJANTAS
PAMIRSZO APIE 

$47,000.00
NEW YORK, N. Y. — Bu- 

ves policijantas, kuris buvo 
davės savo turto apyskaita, ne- 
tyczia pamirszo pažymėti kad 

tais isz California Instituto 
del Technologijos ir Carne
gie Institution, Vaszingtone, 
nutraukė atskirus menulio 

doje.
Buvęs policijantas, trisde- Į 

szimts penkių metu amžiaus J 
Antonio F. Vigorito isz Brook- j 
lyno buvo teisėjo’ Leibowitz 
nubaustas ir pasmerktas ant 
pus-treczio meto in kalėjimą 
už toki pasimi/szima.

Buvęs policijantas ginasi 
kad tie vieszbucziai Floridoje j 
nėra jo nuosavybe, bet jo ' 
drauges “Girl-Frentos” Ellen 
Gilmer, kuri jam davė gana pi-' 
nigu tuos vieszbuczius nusi- į 
pirkti.

Ir kitas policijantas, trisde- 
szimts devynių metu amžiaus 
John Carey, isz Maspeth buvo 
padėtas ant penkių tukstan-

. , . . , . • ... iežiu dc.enu kaucijos uz tai 
kad jis pamelavo po prisieka, 
nepasakydamas kad jo žmona 
Adrienne turėjo indejus septy
niolika tukstaneziu viena 
szimta ir septynios deszimts 
doleriu in Wyndover ligonine, ' 
kaipo in gera bizni.

Du kiti Jchn Carey draugai 
yra suaresztuoti už panaszius 
prasikaltimus.

Nors visi ginasi kad jie yra 
nekalti, bet labai sunku su
prasti ar intiketi kaip szitokie 
žmones, kurie tik kelis tuks
tanezius ant metu užsidirba 
galėtu tiek daug pinigu indeti 
in invairius biznius ir kaip mi-1 
lijonieriai gyventi.

KEKSZES .
■ PRISIĘAŽINSTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
j 

szimti savo užsidirbtu pinigu. 
Jeigu jos gaudavo penkios de-I 
szimts doleriu už savo suteik
tus malonumus, jos turėjo 
jiemdviem atiduoti penkiolika 
doleriu. Jeigu pasisekdavo isz- 
traukti visa szimta už visos 
nakties malonumus, tai Jos tu
rėdavo jiemdviem sugražinti 
trisdeszimts doleriu.

Geltuonplauke Barbora 
Harmon, kuri kartas nuo karto 
loszia ant televizijos prisipaži
no kad ji buvo nuteista Cali- 
fernijos valstijoje už paleistu
vavimą pirm negu ji atsikraus
tė in New York miestą, prisi
pažino kad ji buvo szito Jelke 
papraszyta pamokyti jauna, 
Pat Ward kaip maloniai pri- 

paveikslus ir paskui visus 
juos sudėjo, ir sztai kaip me
nulis iszrodo.

□ o □

pradžios atsisakė, sakydama 
kad ta Pat Ward per jauna to
kiam darbui, bet tuojaus pa
mate kad ta jauna Pat Ward 
nėra jaunikle ir gerai savo biz
ni žino ir veda.

Valdžios advokatai yra pri- 
parode su czekiais kaip augsz- 
ti ir neva garbingi vyrai tu 
maloniu isz szitu keksziu jiesz- 
kojo ir rado ir kaip jie su dide
liais czekiais už tas malonias 
užsimokėjo.

Kas sudaro didžiausius jo- 
kus ir didžiausia skriauda tai 
kad teisėjas Valente yra už
draudęs laikrasztininkams da
lyvauti szitame teisme, saky
damas kad tiek daug begie- 
diszku žinių ežia bus atskleis
ta, kad negalima ju vieszai pa
skelbti.

Ar tas teisėjas gyva davatka 
ar tikrai durnas? Kas metai 
tukstaneziai tokiu keksziu, pa
leistuviu būva teisiama val
džios teismuose. Ar už tai kad 
szitos paleistuves, kekszes 
daugiau gavo už savo malones, 
tai dabar ju teismas turi būti 
nuo visu paslėptas? Ar tas tei
sėjas Valente mislina kad jis 
gyvena po Stalino ar Hitlerio 
valdžia, kad jis gali paslėptai 
teismą vesti ir laikyti?

Jeigu tos gražuoles neturėjo 
saimatos ar sanžines kai jos 
savo malonumus pardavinėjo, 
tai dabar nėra sarmatos vi
siems apie tai vieszai pranesz- 
ti.

Reiketu ne tik jas, bet ir ta 
teisėja, Valente, kuris jas da?- 
bar nori užtarti, nubausti. Jos 
prasikalto dalindamos savo 
malonumus svetimoms vy
rams, o jis yra nusikaltęs 
stengdamas tokias besarmates 
užtarti.
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Pilkio U, S. Bonus

Starkins, szesziu pėdu bur
liokas, kuris gyveno nuo savo 
tėvo ineigu, prisipažino poiiei- 
jantams kad jis nužudė savo 
tęva už tai kad jam “tėvas in- 
sipyko” ir už tai kad jis “jo 
neapkentė.”

Nužudytas tėvas buvo Alvin 
Starkins, szeszios deszimts 

j dvieju metu buvęs policijan- į 
tas.

Kai jis savo tęva nužudė jis 
; su savo žmona ir duktere gyve- 
' no jo tėvo namuose su tuo la
vonu per devynias dienas, ir 
tik paskui nuėjo in vieszbuti 
gyventi, kur jis su savo žmona 
buvo suaresztuotas.

j Jis prisipažino kad jis mene
si priesz tai buvo nusipirkęs

I karabina, paaiszkindamas 
šztorninkui kad jis norėjo isz- 
mekinti savo žmona kaip szau- į 
ti isz karabino.

Jis sako kad jis lauke savo 
tėvo skiepe, ir kai jo tėvas at
ėjo jis szove jam pakauszi isz 
užpakalio ir paskui kai jo tė
vas sukniubo jis szove jam sta- 
cziai in veidą.

Jis suvyniojo savo tėvo la
voną in blanketa ir pastūmė in 
skiepo kampa ir tada pasakė 
savo moterei ka jis buvo pada
ręs.

Jo žmona sako kad ji žinojo 
ka jos vyras ketino padaryti ir 
stengiesi ji atszneketi, bet kad 
jai nepasiseke.

Policijantai dažinojo kad už 
keliu valandų po tos žmogžu
dystes jiedu iszejo in sveczius. 
Dabar jie yra suaresztuoti už 
ta žmogžudyste.

“Talmudo Paslaptys”
. ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

Adresas:
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City. Pa.. U.S.A.

Istorija Apie ...
“AMŽINAŽYDA”

Jo kelione po svietą ir liūdimas ■ 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Ar Plaukai, Ar 
Skrybėlė?

Ir ežia sunku atskirti kur 
galva užsibaigia, plaukai 
prasideda ir kur ta skrybe- i
laite susiduria su plaukais 
ar galva.

Prancūzu madų sekėjai 
teigia kad szitokios moterų 
skrybėlaitės dabar ateina in 
mada, ir kad visos moterys 
ims szitaip plaukus suktis, 
vyniotis ir sziausztis.

Leitenantas Goff isz pradžių 
buvo kaltinamas už žmogžu
dyste, bet paskui visi apie ta 
invyki pamirszo ir karo szta- 
bas nieko nedare kol dvasisz- 
kiai Amerikoje pradėjo reika
lauti kad tas Leitenantas butu 
patrauktas in teismą.

Asztuoniu karininku karisz
kas teismas nutarė ta Leite
nantą kaltinti tik už užsipuoli
mą, nes, anot ju, jie tikrai ne
galėjo dažinoti kuris isz tu ke- 
turiu ta kuniguži tikrai užmu- 
sze.

Kai laikrasztininkai pa
klausė augsztu karininku ko
dėl tas Leitenantas taip leng
vai buvo nubaustas už žmog
žudyste, jie trumpai atsake 
kad tas klausimas dabar yra 
kariszko sztabo rankose, ir nie
kam kitam ne galvoj.

Amerikiecziai misijonieriai 
Korėjoje ir draugai to nužudy
to kunigužio Pang Wha baisiai 
pasipiktino isz musu kariszko 
teismo nusprendimo.

Presbyteronu kunigužis 
Chun P ii Sun pastebėjo: 
“Amerikos kariszkas sztabas 
kitaip vertina Korieczio gy
vastį negu Amerikieczio. Aisz- 
ku, Korieczio gyvastis jiems 
nieko nereiszkia.”

Kiti Amerikiecziai misijo
nieriai sako kad jiems dabar 
sarmata prisipažinti kad jie 
yra Amerikiecziai savo Korie- 
cziams draugams.

arba pradžia 
SKAITYMO 
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