
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., ahd Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% Year $3.60; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

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

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, KOVJ 2, 1954 (TUESDAY, MARCH 2, 1954)

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PĘTNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, % Metu $3.50; 
In Kanada: Met ns $7, % Metu $4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije,Meti is $9, % Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts.

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

No.18 ENTERED AT THE MAHANOY CITY. 1*A.,| POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTH1. UNDER ACT OF MARCH 3, 1879.

V. L. Boczkowskl, Editor and Mgr. pi bb tat i AS

Biedoje, Bet Kokie Namai
Gera; Bile Po Stogu

Szita szeimynele turėjo 
savo namus apleisti in Ingle
wood, California, kai po- 
tvaniai visa ta apylinke be
veik ko nepaskandino. Poli-

Isz Amerikos
ATOMINIAI
GINKLAI VAISKUI

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos valdžia pranesza 
kad dabar jau yra tiek daug 
atominiu ginklu, kaip sprogs- 
tancziu bombų, pagaminta kad 
valdžia yra dabar pavėlinus 
tokius atominius ginklus sius
ti musu vaiskui kad net ir in 
užsieni.

Iki sziol, atomines bombos 
ir atominiai ginklai buvo lai
komi musu kraszte, ir nebuvo 
valia juos iszveszti isz musu 
kraszto. Ir isz kitos puses, val
džia bijojo tokius ginklus kad 
ir savo armijoms duoti in Už
sienius krasztus kad tie gink
lai nepapultu in kitu krasztu 
rankas. Bet dabar, kai beveik 
visi krasztai žino kaip gaminti 
tuos ginklus, tai jau nėra bai
mes kad mes jiems kokias 
slaptybes pranesztume.

PREZIDENTAS
STOJA UŽ ARMIJOS

SEKRETORIŲ

Stevens Sako Jis Stoja 
Už Karininkus: Jis 
Pagieža Dabar Lieja

WASHINGTON, D. C. —
Kai Armijos Sekretorius Ste
vens susikirto su Senatorių 
McCarthy, kaslink tardymo 
vieno karininko, kuris yra in- 
tartas kaipo Komunistas, ir 
kuris buvo Armijos labai aug- 
sztai iszkeltas.

Armijos Sekretorius sako 
kad jis niekados neleis kokius 

cijantai atidarė savo kalėji
mo duris visiems kurie tik 
norėjo ežia apsigyventi kol 
gales vėl gryszti in savo na
mus.
/ '

Politikierius intarineti Armi
jos karininkus. Jis per kelias 
dienas stengiesi pasikalbėti su 
Prezidentu Eisenhoweriu, ir 
dabar jaueziasi gana galingas 
atsikirsti Senatoriui McCar
thy.

Apsaugos Sekretorius Char
les E. Wilson teipgi stojo už 
Armijos Sekretorių Stevens ir* 
prižadėjo ji remti priesz Sena
torių McCarthy ir jo komisija. 
Taip pat ir Vice-Prezidentas 
Richard M. Nixon stojo jam in 
talka.

Bet Armijos Sekretorius sy
kiu su Prezidentu Eisenhowe
riu ir visais Vice-Prezidentais 
ir Sekretoriais pamirszta kad 
Senatorius McCarthy atsto
vauja ne valdžia, ne armija, ne 
karininkus, ne valdininkus, 
bet Amerikos Pilieczius, ir už 
tai jo žodis daug daugiau gi
lioj a negu visas Vaszingtono 
sztabas! Butu in sveikata ir 
paežiam Eisenhoweriui tai at
siminti !

Karininkas, nežiūrint kiek 
Žvaigždžiu jis neszioja nėra 
nei biski geresnis ar didesnis 
už paprasta Amerikos Pilieti. 
J eigų kuris karininkas yra 
prasikaltęs, jeigu kuris, nuėjo 
in Komunistu eiles, tai jis, 
kaip ir paprastas Pilietis gali 
ir turi būti patrauktas in teis
mą pasiaiszkinti ar priimti sa
vo bausme.

Armijos Sekretoriui baisiai 
pikta kad paprastas Senato
rius dabar iszdrysta jam pasi- 
prieszinti. Armijos Sekretorius 
Steves apleido labai riebias 
vietas, kur jo alga buvo keli 
sz imtai tukstaneziu doleriu ant 
metu, užimti Armijos Sekreto
riaus vieta. Jis nepripratęs ki
tu klausyti, nes jis vis kitiems 
insakydino ir niekas jam ne- 
dryso pasiprieszinti. Dabar jis 
negali nei suprasti kaip tokis 
atėjūnas kaip Senatorius Mc-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GARSUS LOSZIKAS
I PASITRAUKIA

Serga, Eis Ant 
Pavojingos Operacijos

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Bing Crosby, garsus loszikas ir 
dainininkas,*vieszai paskelbė 
kad jis pameta visus savo kon
traktus del televizijos it kad 
jis jau daugiau niekados nepa
sirodys ant televizijos progra
mų.

Jis, nusijuokdamas užsigi
na kad jis serga ar kad jis ren
giasi ant labai pavojingos ope
racijos. Jis tik sako kad jis ga
na pinigu turi ir kad jam nerei
kia dabar dirbti. Jo žmona pa
simirė tik ke’i menesiai atgal. 
Ji tiek daug pinigu jam paliko, 
kad kai jis turėjo paveldėjimo 
taksas užsimokėti jis turėjo 
apie trisdeszimts savo geriau
siu arkliu parduoti.

Jis ka tik neseniai pradėjo 
pasirėdyti ant televizijos bet 
dabar sako kad jam tokis dar
bas visai nerupi ir kad jis pa
sitrauks.

Daktarai sako kad jis serga 
ir turės eiti ant labai pavojin
gos operacijos. Pats Bing Cros
by sako kad jis seniai butu me
tes visa ta dainavimo darba, 
bet kad dabar jis tiek daug 
darbininku turi, kad jis neno-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Numirusiu

Praeita Kovos menesi, ka
reivis, dvideszimts vieno 
meto amžiaus, isz Camden, 
New Jersey, dingo Korėjoje. 
Armijos sztabas taip jo tė
vui pranesze. Vėliau, armi
jos užpeczietytas grabas bu
vo parvesztas. Kareivis Ri
chard Tartar buvo tinkamai 
palaidotas.

Už tai jo tėvas, Walter 
Tartar, savo akimis negalė
jo pasitikėti, kai ana sanvai- 
te jis gavo telegrama isz 
New York miesto, kuris 
sveikino savo tęva: “Sveiks 
Teve! Asz busiu namie Ket
verge.’’

Ar ežia kas tęva tyczia er
zina ir kankina, ar tikrai 
Armija yra klaida padarius, 
tėvas dabar turi laukti pa
matyti.

PRUSISZKA .
AMERIKOS ARMIJA 

Armijos Vadai Niekam 
Neatsakomingi

PHILADELPHIA, PA. — 
Senatorius Joseph R. McCar
thy, Republikonas isz Wiscon
sin, per vakariene, kuri buvo 
surengta ji pagerbti, pasakė ir 
paaiszki.no kaip jis su savo ko
misija buvo klausinejes Briga
dos Generolą Ralph W. Zwiker 
Camp Kilmer, N. J. komando- 
riu, ir kaip tas komandorius 
nesutiko nei in viena klausima 
atsakyti.

Senatorius sake, kad jeigu 
dabar jam vėl reiketu ta Gene
rolą ir Komandoriu iszklausi- 
neti, tai jis dabar jau griesz- 
cziau ji imtu nagan, nes pir
miau jis labai szvelniai pasiel
gė su tuo karininku.

Armijos Sekretorius Robert 
T. Stevens sako kad Senato
rius McCarthy pakerta visos 
armijos dvasia su tokiais inta- 
rimais. Jis insake visiems aug- 
sztiems karininkams nieko ne
atsakyti ir nepasiaiszkinti Se
natoriui McCarthy ir jo komi
sijai.

Czia, tas to vieno Brigados 
Generolo klausimas ir intari- 
mas už Komunizmą yra labai 
mažas ir beveik nieko nereiksz- 
tu. Bet kai Armijos Sekreto
rius iszdrysta savo karinin
kams insakyti kad jie Senato
riui McCarthy ir jo komisijai 
nieko nesakytu, tai jau visai 
kito plauko klausimas. Ar Po
nas Armijos Sekretorius jau- 
cziasi didesnis už visa Ameri
kos kraszta? Ar jis mislina 
kad jis yra Prusu armijos sek
retorius? Tegu jis atsimena 
kad, a ežiu Dievui, nors iki 
sziol, Amerika dar nėra ka- 
riszkas krasztas kuri armija 
valdo.

Jeigu tas Brigados Genero
las Ralph W. Zwicker yra ne
kaltas, tai kodėl jis negali ir 
nedrysta pasiaiszkinti.

Atsiminkime kad Senato
riaus McCarthy komisija yra 
Amerikos žmonių atstovu pa
skirta. Reiszkia, ta komisija 
atstovauja visus Amerikos pi
lieczius.

Dabar visas tas Armijos 
Sekretoriaus ir Senatoriaus 
McCarthy susikirtimas iszke- 
lia labai svarbu klausima; Kas 
svarbesnis musu kraszte: pi
lietis ar karininkas? Jeigu ka
rininkas, tai mes negeresni už 
Sovietus, buvusius Nacius ir 
anų laiku Prusus. Ir tai nege
rai visam krantui.

Senatorius McCarthy pripa- 
rode kad tas Brigados Genero
las yra Komunistas, jis teipgi 
priparode kad ir augsztas Ar
mijos Sztabas, pakeles ta gene
rolą in augsztesne garbes vie
ta, staiga susiprato ar nusigan
do ir ji labai greitai paleido isz 
armijos su didele garbe.

Tas Brigados Generolas da
bar sako kad jis buvo netei
singai apszmeižtas, kad Mc
Carthy ji visai už dyka intaria.

MOTINA
NUŽUDYTA

Samdininkas, Susižei
dęs, Suaresztuotas . _ I
GEORGETOWN, DEL. — 

Trisdeszimts asztuoniu metu 
amžiaus Ponia Alma Rogers 
buvo nuszauta savo namuose in 
Millsboro, tame paeziame 
kambaryje kur jos tėvas buvo 
nužudytas szeszi metai atgal.

Trisdeszimts dvieju metu 
samdininkas, kuris, rodos, pats 
save pasiszove in veidą, buvo 
nuvesztas in Beebe ligonine in 
Lewes, Delaware, kur daktarai 
sako kad jis pavojingoje pa
dėtyje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Bagocziai Susibarė

Robert H. Young, atva
žiavęs isz Florida in New 
York, parodo kumszti saky
damas kad jis pasirengęs su 
New York Central geležin
kelio didžiūnais ir su paežiu 
pirmininku William White.

E ago czia i susikirto kai 
szitas Robert H. Young yra 
pasiryžęs užimti pirmininko 
vieta ir valdyti to geležinke
lio bizni. Jo pareikalavimai 
buvo atmesti. Prezidentas 
William White sako kad jis 
laukia ir yra pasirengęs pa- 
nasziai sutikti bagoeziu 
Young.

Szitas New York Central 
geležinke'is yra vienas isz 
didžiausiu ir bagoeziausiu 
visame kraszte. Kito tokio 
taip pat bagoto geležinkelio 
savininkai dabar yra sudarė 
viena didele ir dar bagotes- 
ne kompanija isz abieju tu 
geležinkeliu. Už tai dabar 
eina kova už pirmenybe.

Armijos Sekretorius plusta 
ant Senatoriaus McCarthy ir 
savo karininkams insako kad 
jie nei žodžio neprasitartu, ne- 
pasiaiszkintu tam Senatoriui. 
Kodėl? Kam tokia, baime?

Mes nepažinstame to Briga
dos Generolo, nežinome ka jis 
yra nuveikęs, nors žinome kad 
jis dalyvavo ant karo frunto 
per Antra Pasaulini Kara. Bet 
mes tiek žinome, kad jeigu jis 
yra tikrai tokis garbingas ka
rininkas, jeigu jis yra tiek at- 

j sižymejes kad yra susilaukęs

Isz “Biznio” Iszejo

Szeszios deszimts penkių 
metu amžiaus John Will
iams glaudžiasi prie saves 
visa “munszaines’’ goreziu, 
Pittsburgh mieste, Pa. Poli- 
cijantai pas ji atsilankė ir 
dabar jis jau isz “biznio’’ 
iszejo. Policijantai spėja 
kad jis galėjo po szimta gor- 
cziu tos “kalnu raseles’’ isz- 
sivirti kas sanvaite. Kai po
licijantai pas ji taip netikė
tai atsilankė tai jierado visa 
“baile’’ tos “kalnu raseles, 
munszaines’’ beverdant ant 
pecziaus.

keletą garbes ženklu isz Armi
jos, tai jis neturėtu bijotis at
sakyti in keletą labai paprastu 
klausimu, vienas isz kuriu yra: 
“Ar tu esi Komunistas?’’

Kas, kas, bet jeigu jau ir 
musu Armijos vadai bijosi at
sakyti in toki klausima, tai 
kur mes stovime? Mes reika
laujame kad musu mokytojai 
in ta klausima, po prisieka at
sakytu, kad paprasti darbinin
kai taip pat po prisieka pasa
kytu. Ar musu karininkai jau 
tokie augszti ir nepaliecziami, 
kad mes negalime isz ju nei 
isztikimybes pafeiszkimo pa
reikalauti?

Czia ne vien tik to Brigados 
Generolo klausimas. Jis mažai 
ka reiszkia, nes dabar jis jau 
yra isz Armijos paleistas. Bet 
kai Amerikos Armijos Sekre
torius insako visiems kari- 

' ninkams nepaisinti Senato
riaus McCarthy komisijos, tai 
jau ne tik svarbus klausimas 
bet ir didelis pavojus visam, 
musu laisves krasztui. Dabar 
klausimas: Kas valdo Amerika 
Armija ar Piliecziai?

INTARTAS
PASZAUTAS

FARMVILLE, VA. — Dvi- 
deszimts vieno meto amžiaus 
Alfred E. Stokes yra intartas 
už nuszovima policijanto in 
Union, N. J. Jis buvo suimtas 
ir suaresztuotas in Farmville,

■ Virginia.
Kai policijantai ji supan- 

cziojo ir paskui vede in savo 
automobiliu, jis isz ju paspru
ko ir norėjo pabėgti. Jam pasi
sekė tik apie szimta mastu pa
bėgti kai vienas policijantas ji 
paszove. Kulka jam pataikė in 
szlauni. Jis buvo nuvesztas in 
ligonine ir paskui buvo patup- 
dintas in kalėjimą.

EGIPTO PREZIDEN
TAS PO POLICIJOS

SARGYBA

Preinieras Dabar
Valdo Kraszta

CAIRO, EGIPTAS. —'Egip- 
to kraszto revoliucine taryba 
iszmete isz valdžios Major Ge
nerolą Mohamed Naguib. Jis 
buvo F rezidentas. Dabar Pre
mier as valdo kraszta ir buvęs 
Prezidentas Naguib yra po po
licijos sargyba savo namuose.

Vienuolika jaunu karininku, 
kurie sudaro nauja taryba, pa- 

j skyrė Leitenantą Pulkininką 
Gamal Abdel Nasser, trisde- 
sz.'mts szesziu metu amžiaus 
karininka, kaipo savo kraszta 
Premiera, kuris buvo keletą 
menesiu atgal iszvijęs isz to 
kraszto Karalių Farouk II. 
Leitenantas pulkininkas Nas- / 
ser dabar užėmė buvusio Pre
zidente Naguib vieta ir tary
boje. '

Anglijos valdžiai szitas su
kilimas baisiai nepatinka, ries 
Anglijos valdžios atstovai .ti
kėjosi sudaryti sutarti su bu
vusiu Prezidentu Naguib. Da
bar visos derybos del pramo
nes ir del prekybos turės vėl 
isz naujo būti pradėtos su nau
ja valdžia ir su nauju Premje
ru, kuris nėra per daug palan
kus Anglams.

Platinkit “Saule”

Jurininkas
Suaresztuotas

Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus Leopold Singer, ju
rininkas, isz New York, bu
vo suimtas ir suaresztuotas. 
Jis yra intartas už baisu Su- 
kapuojima jaunos moterisz- 
kes, dvideszimts dvieju me- y. 
tu amžiaus Ponios Helen 
Meyer. Szita jauna gyva- 
naszle ir vieno kūdikėlio mo
tina buvo ant ulyczios suras
ta, visai nuoga. Jos gerkle 
buvo taip baisiai su peiliu 
subadyta, kad daktarai tu- L 
re j o net su trisdeszimts tri
mis “stieziais” jos gerkle 
jai susiūti.

Gyvanaszle policijai pa
pasakojo, kaip tas jurinin
kas ja iszniekino, subadė ir 
paskui nuoga iszmete isz sa
vo automobiliaus.

paaiszki.no
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Kas Girdei
■—————■■— ........... — W

Per musu Pirmo Prezidento, 
Jurgio Vaszingtono gimtadie
nio iszvente sztorninkai Vasz- 
ingtone, del pasigarsinimo, tu
rėjo tikrai isz szio pasaulio, 
netikėtus “barginus”. Jie pa
skelbė, kad tie kostumeriai ku
rie pirmiausiai pribus ju szto- 
ruose per ta szvente gales pirk
tis tarp kitu atpigintu, daigtu, 
szitus: Televizijos setas, $9.99; 
Moterų Dieses, sukneles, 19^; 
Vyru coatai, paltai, $1.00; Cze- 
vcrykai, moterimis ir vyrams, 
50G ir radijai $1.00.

New York miesto sztornin- 
kai, nepasiduodami, paskelbė 
kad ir jie gali panasziai pasi
elgti. Jie paskelbė, kad ta die
na kostumeriai gali ir New 
York mieste rasti “barginus”:

70,000 ( ‘šteiku” po deszim-1 
tuka. (paprastai kasztuoja 
virsz dolerio.) Moteriszkos 
paneziagos, “nylons” 1§^; Vy- 
riszki coatai, paltai $1.00; Nau
jas automobilius $100.; Czeve- 
rykai 59<;.

Musu pirmas Prezidentas, 
Jurgis Vaszingtonas, dar ir 
sziandien neturi sau lygaus.

Kai jis, būdamas GenteroĮas 
ir Amerikos pirmos armijos 
komandorius, veide kara priesz 
Anglija nebuvo jokio instaty- 
rno imti vyrus in vaiska. Visi 
buvo savanoriai.

Kareiviu alga buvo trylika 
doleriu ant menesio.

'Nebuvo jokiu Veteranu pen
sijų, nebuvo slaugiu ar dakta
ru del sužeistųjų.

Valdžia neturėjo pinigu nei/ 
del maisto armijai.

Vyras, stodamas in vaiska, 
turėjo savo karabina atsinesz- 
ti.

Kai Generolas Vaszingtonas 
su savo nudriskusia armija bu
vo sumusztais ir buvo privers

tas pasitraukti in Valley Forge 
jis savo kareiviams neturėjo 
nei sziltu drabužiu per baisiai 
szalta žiema, nei maisto, nei 
ginklu.

Daug jo kareiviu apleido ar
ini ja, bet tie kurie pasiliko bu-

“Talmudo Paslaptys”
____  ■
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vo jam iki gyvos galvos iszti- 
kimi.

Maža saujele nudriskusiu, 
baęlaujancziu ir 'beveik be 
ginklu kareiviu vis dryso stoti 
priesz Anglijos geriausius ka
reivius.

Kai Anglijos kareiviai, lai
mėje viską ant karo lauko, ap- 
vaikszcziodami savo pergale 
balaivuojo ir girtuokliavo, 
Vaszingtonas* su savo karei
viais, perplauk e skersai Dela
ware upe ir visai netikėtai už
klupo tuos Anglijos karėk ius 
ir laimėjo ne tik ta mųszi bet 
visa kara. /

Kai pirmieji Amerikiecziai 
susikirto su Anglais Lexington 
ir Boston miestuose, Amerikos 
valdžios taryba tuo jaus susi
rinko paskirti savo mažos ar
mijos komandoriu. Pats Va
szingtonas in ta vieta patarė 
paskirti Generolą Andrew Le
wis. Bet taryba, ji paskyrė.

Kai daug kareiviu pradėjo 
apleisti armija, Vaszingtonas 
insake visus tokius, kai jie bu
vo sugauti gerai nuplakti. Ir 
jis grasino keletą tokiu pakar
ti, kad kiti pasimokintu.

Po karo, kai Vaszingtonas 
buvo vienbalsiai iszrinktas 
Prezidentu, jis neprisilaikė nei 
prie jokios politines partijos, 
sakydamas kad jis atstovauja 
ne kuria parti ja, bet Amerikos 
pilieczius.

Vaszingtonas buvo vienas 
isz bagoeziausiu, jeigu ne ba- 
gocziau'sias žmogus Ameriko
je. Jam nei Generolo nei Prezi
dento alga nerūpėjo. Jis kele
tą kartu norėjo pasitraukti ir 
sau ramiai gyventi in savo pui
kius namus in Mount Vernon. 
Bet nei valdžia nei žmones ne
turėjo kito kuris jo vieta už
imtu.

To laiko davatkėlės baisiai 
piktinosi kad Vaszingtonas 
pypke ruko, kad jis myli išsi
gerti ir pakazyruoti.

Kiti prikaisziojo ir pasity- 
eziojo kad Vaszingtonas be
dantis, kad jis sztorinius dan
tis neszioja. 

r f ' • • ■ '

Bet tokiu nyksztuku mes 
sziandien nei vardus neatsime
name, o Vaszingtonas, musu 
kraszto sutvėrėjas, musu 
kraszto iszlaisvintojas, musu 
kraszto tėvas ir sziandien sau 
lygaus neturi!

Prie Reino Upes

Prie Reino upes vandenio 
Saulytei tekaneziai, 
Mergele savo czion radau 
Saldžiai temieganezia. 
Baltai ji buvo rėdyta, 
O jei szale galvos 
Medelis žalias stovėjo 
Su devynioms szakoms. 
Taip kaip ir tu mane miela, 
Tikt vieryk manimi, 
Ne buvo nei viena kaip tu; 
Praneszt ar norite 
Gulbeles jus, mariu ponai,

Nuo mano mylimos
Svarbia naujiena apsakyt, 
Teip kaip mano miesla.

į&
—I-----------------------

“Saule”, kaip szvieto, taip 
ir dar tcbeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratai s.
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Pietų Korėjos Armijos
Naujas Vadas

Trisdeszimts keturiu me
tu amžiaus Generolas Sun
Yup Paik, yra Pietų Korėjos 
Prezidento Syngman Rhee 
paskirtas Komandoriu Pie
tų Korėjos Pirmosios Armi
jos, kuri yra isz naujo, po 
karo sutverta. Szita pirmoji 
Pietų Korėjos Armija susi
daro isz asztuoniolikos in- 
vairiu divizijų. ’

In Generolo Paik vieta 
kaipo Armijos Sztabo vir- 
szininkas, yra paskirtas Ge
nerolas Il Kwon.

Szita Pirmoji Korėjos Ar
mija buvo sutverta kad bu
tu galima bent kokia vieny
be palaikyti karininku ir ar
mijų tarpe.

Apie Neregi Baba
:: Abdalu ::

niems už tave! Bulkie sveikas 
jeigu gali, tai ulžmirszkie apie 
tais mamonas svetisizkas ku
rios tave apjekino.

Apie tavo verbludus jau ne 
sirupink, asz su jais kanuogra- 
žiause apsieisiu, tau jie dabar 
nereikalingi!

Ir po tuom pamokslui, kurie 
mane damusze, '.paliko sugėdin
ta., o asztuonesdeszimts verblu- 
du nusivarė in Bailsora.

Szaukiau visa gerkle, idant 
manos nepaliktu ir nugabentu 
in koki norint miestą., nes ant 
mano szauikimo buvo kaip kur- 
ezias. Teip tada ant vieno kar
ta pragaiszinau szviesybe ir 
turtus! Butau numiręs isz ru- 
pesties it ’bado, idant nebutu 
pulkas pakelevingu kupeziu 

mane radę ir nepaeme su savim 
ir tie mielaskirdingi vyrai ad- 
galbeno mane in Bagdada.

Isz teip turtingo1 žmogaus 
stojausi vargingiausu ubagu. 
O kad atpakutavot už ta nusi
dėjimą, prisiekiau ko'žno pra- 
eigio prasizyt jelmužnos ir kad 
kožnas už mano godumą ap
teiktu ypu in žanda.

Kada neregįs pabaigė savo 
nuoįpuolus tarė Kalifas. Baba 
Abdalau, teisybe, tavo nusidė
jimas yra didelis, ba nėra di
desnio prasižengimo kaip už- 
vydejimas, nes garbe Dievui, 
jog tau davė pažint sukum jo 
ir užtai pakutavot, kaip pats 
maeziau. Vienok pamesk ta. 
navai na. pakula, kuri žmogų 
suvis žemina, ba tai ir Dievui 
nepatinka, būdamas ant jo pa
veikslo '.sutvertu, darykie -nuo 
to laiko tika pakuta, melsda
masis kas diena pas Dieva prie 
kokio norint priguli tikėjimo. 
Asz tau paskyriu kas diena po 
ketures drachmas sidabro ka
rais man vezyras iszmokes. Ne 
eikie isz ežia ir pala.ukie va
landėlė.

Padekavojo neregįs laimin
damas gerybe Kalifo. Tuojaus 
Kalifas atsisukęs in jaunikaiti 
kuri mate vakar jodanti ant 
kumeles ir kuris ncmielaszir- 
dingai plieka, ii įklausė jo kaip 
vadinasi? Jaunikaitis pasako, 
jog jo vardas Sidi Numan.

— Sidi Numanai, tarė Ka
lifas, inacziau karta jodikus, 
nes maeziau idant teip nedorai 
apsieitu su tuom vargingu su
tvėrimu kaip tu vakar su savo 
kumele. Asz labai buvau užsi
rūstinęs ant tavos. Kaip asz 
dasiprantujduri tai 'būtie svar
bus dalykas, o kai]) dažinojau, 
tai kas dien tcijp darai ant to 
tavo ežia paszaukiau, idant 
te i sybe 'pasakyt mm

Sidi Numanąs žinojo, jog su 
Kalifu ne szposas nes pabalo ir 
žodžiai lupose užmirė, ir neži
nojo ka pradėt, ba tai baisi is
torija..

Kalifas tai supratęs tarė: 
Nesibijokie nieko, kalbekie tei
sybe, teip kaip, priefez tęva.

Tada insidrasines pradėjo.
— BUS DAUGIAU —

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

aprokuot. Nes da ne galas ma
no pagundos ir pamislijau ar
gi tai ka kenktu idant ir kita 
aki patepi ir’ar žmogus nuo to 
turėtu apjekt. Pradėjau pra- 
szyt derviszo idant pateptu ir 
antra, o jis Ant to. Esmių gata
vas padarytie ka tu liepi, nes 
atsiminkie ka tau sakiau, jog 
kada patepsi deszine aki, tai 
apjeksi. Tie taukai turi ta loc- 
nasti, turi per tai man tikėt ir 
klausitie sveikos rodos!

Nes asz vietoj paklausyt žo
džiu derviszo, suvis prieszin- 
gaį misi i jau, ba mislijau, jog 
tai yra didžiaiuse slaptybe ta
me ir tariau. Mano geras prie
ičiau! Asz numanau, jog ma
ne nori pabaidyt; ne panaszus 
yra daigtas, idant žmogus nuo 
to turėtu apjekt.

—- Tikėk num ha tai yra. 
tikra tiesa; ‘Dieva szaukiu už 
Judintoju, jog teisybe kalbu ir 
nieko neslepiu!

Tuszczios buvo jo pasergės 
kuris mane atkalbinėjo kaip 
geras žmogus. Godumas mane 
suvis apėmė ir nesidaviau pra
si kalbėt.

Tam padūkime, mislijau, jei- 
go su kaire akia tiek-gerybes 
matau, tai su deszine galu ka 
kita geresni pamatyt.. 'P r i ver
tine ja u dervisza idant teptu 
aki; nes jis atsikalbinėjo:

— Jeigo asz tau tiek gero 
padariau, tarė derviszas, ar 
noretau tave dabar padarytie 
nelaimi ilgu? Pamislykie pats 
kas tai yra būtie neregiu? Ar
gi tu nori bute tamsybėje per 
visa savo gyvastį?

— Mano broli, paszaukiau 
nekantriai, jau matau, jog yra 
tame kas norint, jog nenori pa
daryt mano praszymams.

Tiek man gero padarei, ko 
tik prasziau ir dabar nori 
idant su tavim piktai atsiskir- 
tau? Del meiles Dievo, pada
ryk man ta lošiką meldžiu ta
vęs. Tegul 'buna, ka nori, asz 
ant tavęs nerugosu.

Derviszas spiresi kaip galė
damas nes kada mate, jog jei
go gerumu nepadarys tai asz ji 
priversiu, ir tarė: O jog pri
verstinai nori, užganą Įiada
rysi! tavo norams, bukie-gi ne
regiu, jeigu tau teip patinka ! 
Ii' paemes ant pirszto truputi 
mosties patepė man deszine 
aki. Nes nelaime! Tuojaus ap
jok au!

O prakeiktas derviszo! Pa
szaukiau teisybe kalbejei! Ne
laiminga pagunda neprisoty- 
tas geisme turtu, in kokias 
tamsybes dabar maine intrau- 
kai!

Pats esmių kaltais, nes tu 
broli, tariau in dervisza, kuris 
esi teip doras, ar ne žinotai to
kio dalyko, idant vela atgau- 
tani szviesa?

Nelaimingas! Atsake map 
dervisžąs, juk asz tavo parser- 
įgejau gana, pats esi kaltas, ta
vo apjokime tavo kuna! Teisy
be,’jog daug žinau visokiu 
slaptybių bąpats datyrai tam 
trumpam laike, nes jokio budo 
nežinau idant tau szviesybe 
sugražint! Nusiduokie dabar 
pas Dievą, jeigo turi gera tikė
jimą. Jis tiktai vienas gali ta
ve iszgydyt. Jis tau per mane 
■paskyrė turtus, kuriu 'buvai 
nevertas! Jis nuo tavęs vela 
atėmė ir iszdalins per mano 
rankas biednierns ir geres

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 
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Apie Kodaka Ir Jo Brolius
(Tasa)

Apie Kalifa Karūna 
:: Alraszida ::

Visi trys puolė aut veido 
priesz sostą Kalifo kada atsi
stojo aut duoto prisakymo, 
monarka paklauso pirmiause 
neregio, kaip jis vadinas ?

— Vadinuosi Baba Abda- 
lus, atsake neregys.

— Baba Abdalau, tarė Ka
lifas tavo 'būdas praszimo jel- 
^nužnos, teip man .pasirodė na- 
vatna, jog to ne suprantu. Da
rai dideli 'papiktinimai del pra- 
eigiu. Tiek to liepiau ežia tave 
paszaukf, idant nuo tavos da- 
žinot apie tai tada žinosu, ar 
tavo ta bausme yra teisinga. 
Palsakykie man tikra teisybe 
ir nieko ne slėpk, ba asz noriu 

^apie tai d aiži no t.
Baba Abdalus nusigandęs 

tokiu klausimu, puolė antru 
kartu ant veido priesz Kalifa 
ir pakilęs tarė: Randy toju
viernuju, meldžiu nuožemiau- 
įse idant teiktumais dovanoti 
man, jog ir tave privercziau in 
ta darbu davimo man in žan
dą. Prasikaltau labai, nes ka 

' galėjau daryt ne pažinau tada 
kas buvai už vienas tikiuosi 
jog man dovanosi. Teisybe, 
akyse žmonių iszrodau navat- 
nu, nes akyse Dievo, tai yra 
lengva pakuta už mano nusi
dėjimą, ir niekados nebusiu 
apszviestu isz to nusidėjimo, 
norint visas svietas mano žan- 

4 dus trankytu. Dabar teiksiesi 
paklausite mano kaltes.

Apie Neregi Baba
:: Abdalu ::

— Randytojau viernuju! 
Girniau Bagdade, gana, isz tur
tingu tėvu, kurie sulaukė se
natvės abudu vienais palei kita 
numirė. Norint da buvau jau
nu vienok buvau paezedus jau
nikaitis ir ne pasileidusiu. 
Prieszingai, viską laikiau kaip 
reples ir dauginau turtus kaip

Apie Neregi Baba Abdalu
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įmanydamas. Daejau to ant 
galo, jog turėjau savo locnu 
verbludu, net asztuones de
szimts kuriuos pasamdinejau 
kuipcziam ant visokiu kelionių, 
o už ka. ne mažai pelniau.

Noras padauginimo turtu 
viro manyje idant ka daugiaa
še turėt, viena, diena, kada isz 
Bal soros vedžiau, verbludus ir 
kur buvau nugabenęs tavoms

Žmones sako,
Kad musu svietas isztikruju 

eina po velniu,
Nes moterėles pagedo ant 

lygiu tiesu su vyrais.
Sziandien moterėles daro

viską,
Ka ir vyrai daro,

Iszskiriant skutimo nekurios
ir tai daro,

Keikia lygiai su vyrais,
Ir geria su jais prie baro 

įsaliunuose.
Moterėles praleidžia savo 

laika pas barbernes, 
Turi savo pulruimius ir 

r ūk y m o parl orius,
O kaip kur sueina in vietas 

del stiklelio ramybes,
Nes neku ri os šarmai i naši 

lankytis iii s&liunus.
O merginos ruko, geria, szoka

11 e pad o r i us ,sz ok i us, 
Trankosi po pakampėse ligi

• vėlybai nakeziai,
Pyszkina automobilais su,

v i s ok ai s v y r elai s,
Ir nqra vilties ju pataisymo, 
Nes kaip tūlas dvasiszkasiis 

iszsitare:
Yra arszewn.es kaip visas 

pulkas velniu!
Isztikruju 'pekla užėjo ant 

svieto,
Su užstojimu lygybes del 

moterių,
O gelbėjimas dusziu nuėjo 

ant szunc uodegos!

Daug žmonių gyvenanti 
Sziuose nenormaliszkuose 

laikuose,
Pereina visokius kentėjimus, 

Eina in kalėjimą, ant kartuvių 
Vien tik del to kad 

nemokėjo gyventi!
Jie nebuvo iszmokyti kaip turi 

gyvent.
Buvo neisznianeliai, nes 

Nežinojo ir nenorėjo iszmokti 
1 patys.

Kaip gyvent toje gyvenimo 
mokykloje. , 

() gal mane kad jie yra už daug 
mokyti ir iszmintingi

Ir jie žinojo kaip geriau,šit 
gyvent.

Todėl del tuju žmonių
Kuriems nuduoda, kad žino 

kaip gy vent,
Ir kad ju nužiūrėjimas yra 

ge riaušes,
O greieziau ar vėliaus tas 

Gyvenimas^iszklos jiems baiku
Ir padarys jiems labai 

graudinga szposa.

simes prie atidarimo skarbu,.
Paėjom truputi toliau®, isz- 

sieme derviszas skiltuvą, liepe 
man pririnki sausu szakelu, 
inskile ugi ii ir užkure szake- 
los. Kada jau ugnis insikure 
inmeto kokiu žolelių, nuolatos 
šnabždėdamas nesuprasiinius 
žodžius; pasidarė didelis dūlis 
vienas kalnais Įirasiskyre ir at
sidarė akmeninis bromas.

Inejome in ta urvą, kurioje 
stovėjo labai puikus palocius, 
ka nesztant žmonis 'smertelnai 
padaryt.

Mat tos visos grožybes in 
akis nesimusze, ba mislis buvo 
užimta skarbu. Kaip vanagas 
ant visztos, teip asz pamatęs 
pirmutine krūva auksiniu pi
nigu, mecziausi prie ju ir pra
dėjau su ricszkuteins pilt in 
maisza, ka su savim turėjau. 
Turėjau maiszu daugybe, ir 
norėjau kožna su kaupu pri- 
pildint, nes reikėjo pamislyt, 
ar verbludai pakelis-.

Ta pati dare ir derviszas, 
nes paregėjau jog labiause 
ėmėsi prie brangiu akmeniu, ir 
kada paklausiau: del ko juos 
ima, ir .kaip man iszaisizkino, 
tada ir asz ėjau jo priklodu.

Pripildcm ant galo visus 
maiszus ir sudėjome ant ver
bludu. Niekas mums kitaip ne- 
iszpuole, tiktai uždarytie 
skarbeziu ir kelaut.

Iszeinant derviszas sugryžo 
atgalės, ii- norint toje urvoje 
buvo visokiu indu auksiniu 
mažu ir dideliu, tai jis pasiėmė 
medine dėžių ko ir in side j o už 
enezio, parodęs man pirma ir 
jame nieko nebuvo tiktai kokis 
tai tepalas.

Ant galo derviszas tokiu jau 
'budu. uždare duris skaibcziaus 
kai]i atidaro ba iszkalbejes ko- 
k i u,s t a i ž o d ž i us s u t r enk sm u 
akmenines duris užverto.

Pasidalinome .. verbladais, 
kurie jau stovėjo apkrauti, asz 
ėmiau keturisdeszimts del sa
ves o jis likusius.

Tszejova ta paezia suspauda 
ir emes drauge iki vieszkelio, 
kur reikėjo atsiskirt, derviszas 
ant Balsoros, o asz ant Bagda
do. Dekavojau jam už teip di
delę geradejysta, jog net in par 
dangos augsztinau ir tai isz 
dusziois1 atsisveikinom meiliai, 
ir leidomės kožnas in savo sza- 
li. "

Asz vos kelis žingsnius atsi
tolinau su savo verbludais, 
sztai dvase užvidos pradėjo 
mano gundyt. Pradėjau gailė
tis keturesdoszimts verbludu, 
o yipacz to skarbo kuriuom bu
vo apkrauti irpamislijau. Kam 
derviszui tiek daug skatbo, 
juk jis žino būda atidarimo 
urvos, tai gali kožna karta pa- 
siimtie tiek, kiek nori. Tokia 
mislis atėjo man in galva, už
sispyriau tuojaus mano verblu
dus atgal su tuo lobiu atgaut.

Sustabdžiau savo verbludus, 
leidausi -- paskui dervisza 
smaukdamas isz viso vieko, ro 
dos ka, toki norėjau jam pasa
kyt. Iszgirdes jis mano baisa, 
stojo ir lauke manes.

Dovi jas ji tada tariau: Bran
gus 'broli, kaip su tavim atsi
skyriau, atėjo man mislis in 
galva. Tu esi geras derviszas, 
papratęs prie tikaus gyveni
mo, tolimas nuo yisu svietisz- 
ku rupeseziu, ir apie nieką ne 
mislinejas, tiktai apie tarnavi- 
ma Dievui. Tu patįs ne perma- 
tai koki sunkuma imi ant sa
ves, imdamas tiek daug ver
bludu. Kad tu norėtai intiket, 
tai d augi aus ne imtum, kaip 
tik trisdoszimts o ir teip turėsi

paskirtus del Indija, kada ga
niausi ant vienos pievos, toli
mos nuo 'miestu, užėjo mane 
kokis tai pakelevingais dervi- 
szas ir priėjės prie manes, atsi
sėdo del pasilsėjimo.

Paklausiau jo: Isz kur ir in 
kur kclauja? Jis ir manes apie 
tai paklausė ir kada vienas ki
tam apsisakeme, valgėme isz 
drauges ka turėjome.

Kada teip silsėjome® užkan
do, pasakė derviszas, jog neto
li nuo tos vietos randasi žemo
je didelis skarbas, jog visi ma
no verbludai to aukso ir bran
giu akmenų nepanesztu, o ir 
ne butu žimes.

Ta naujienai laibai mane už
ėmė. Isz džiaugsmo vos ne pa
pai kau. Nesitikėjau idant der
viszas meluotu mecziausi jam 
ant kaklo kalbėdamas: Geras 
derviszai', matau jog tu mažai 
rūpiniesi ant žerniszkus turtus, 
kam tau rūpintis ir apie juos 
žinot ? Tu esi tiktai vienas, tai 
kam tau"? Pasakiykie-gi kur tai 
yra; asz apkrausiu mano asz- 
tuonesdeszimts verbludu o tau 
viena isz ju dovanosiu už ta, di
dele lošk a.

— Teisybe jog mažai jam 
davinėjau, nes man isz,rodo 
jog' ir tai labai daug.

Derviszas matydamas many
je godumą, nieko nesako, ne- 
užpyko. Tylėjo ir žiurėjo gera 
valanda in mane, o ant galo at
siliepė: Mano prietelau, ta ta
vo nagrada nieko neženklina! 
Ketinaiu'ir be to visko tau apie 
ta skarba. pasakyt, nes jeigo tu 
užminei apie nagrada del ma.- 
nes, tada asz 'pasakysiu teisin
gai. Prie tavęs prigulės, ar pri
imsi ar atmesi. Tu sakiai jog 
turi 80-ta verbludu esniu gata
vas nuvest ie tave pas tas kar
ka, pridėsimą amt juju tiek 
aukso ir brangiu daigtu kiek 
galės pakelt, įsu tuom vienok 
p ar sergejimu, jog k ada b us 
apkrauti, tada man duosi puse 
tu verbludu su patalpintu ant 
ju skarbu, o kita puse sau už 
laikysi, paskui tu kelausi savo 
o asz savo keliu. .Matai pats 
jog tai teisinga, dalyba ir už ta 
skarba. galėtum nupirkt tuks- 
tanezius ve ib i u,du.

Asz žinojau gana gerai jog 
derviszas turi teisybe, nes la
bai gailėjausi tos alalybos, ba 
kam dervisziui turtai ? Jau 
pradėjau rustytis neturėdamas 
skarbu, nes vienok tikau ant 
visko.

Sukuopin.au mano berbludus 
ir leidomės abudu. Po pusdie- 
niiiiai kelionei, atėjome ant 
digtos Ilgumos, nes in ja reike- 
jo gautis seura suspauda, jog 
vos verbludai po viena g’alejo 
persispaust. Apie Ilguma buvo 
augszti kalnai jog niekas nega
lėjo per juos gautis. Kada ra
domes terp tu kalnu ant Ilgu
mos, tare in mane derviszas. 
Paliksime ežia verbludus, o im-
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ntomažai ergelo. Ant galo, kas 
tau isz, to skarbo, paniislyk ge
rai mano prietelau ir isz, laik 
palengvink sau ta, sunkuma!

— Gerai kalbi, atsake der
viszas, matau jog turi teisybe! 
Imkie per tai deszimts verblu
du katruos nori ir kelauk su 
Dievu.

Ir dirstelėjo in mane su gai
lesį,e, jog net man dungstelejo.

'Susisarmatyjas atskyriau ka 
greiebiause deszimts verbludu 
ir nusivariau pas savo verblu
dus. Nes vela apvieszpatavo 
mane užvidejimas ir godumas, 
idant nuo jo da naudot. Palikes 
vela verbludus leidausi vela/ 
]>as dervisza ir pavijas ji ta
riau. Isz teip didelio pririszi- 
mo prie tavęs, negalų su tavim 
atsiskirt ir duodu da karta ro
dą. Kam tau ten trisdcszimts 
verbludu, juk tu nepapratęs 
-prie ju elgtis, o ir szventam 
žmogui ne iszfĮmola apie' juos 
trintis. Gerbus padarytum 
idant daduotum man deszimts 
verbludu. Asz galu ir szimta ju 
apimtie, o tau tikrai neiszpuo- 
la.

Derviszas rodos pripažinęs 
man tiesa, 'be jokio ginezio ati
davė man antra dasetka ir jau 
buvau ponu szeszesdeszimts, o 
ir kas ant ju talpiuosi, tai ke
lios vieiszpatystos ne atstotu.' 
Rodosi jog nieko dauginus del 
manes nereikejo.

— O randytojau viernuju! 
Liepkie man tuojaus szimta 
lazdų duotie už ta godumą,, ba. 
asz tada buvau panaszus in 
szuni priedusi silkių, jau gana 
turėjau tai da troszkau, ba už- 
sigeidžiau iszvilotie ir ta dvi- 
deszimts verbludu.

Palikes savo pulką, vela, gi-
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nieusi dervisza. Jis ne ilgai da
vėsi praszyt, atidavė visus ir 
dadave. Tegul tau Dievas duo
da ant gero, tiktai ne užmirsz- 
kie apie ubagus idant per tai 
nupelnytum amžina gyvenimą 
anam sviete!

Mano alpjekimas teip buvo 
pasiutęs užmirszau naudot isz 
duotu rodu. Nepasiloviau ant 
to visko, atėjo man ant misles 
ta dėžutė, kurie derviszas turė
jo entije, o mislijau, jog ji tu
ri didesne verte ne kaip tie vi

si skarbai gauti nuo jo.
Paid usnas p asznabiždai vel

nio, pastanavijau ir ta nuo 
dervišo iszvilot vos atsisveiki
nau su juom paszaukiau. Be to, 
ka veiksi su tai deižiute'? Kaip 
man nuduoda yra tai daigtas, 
mažos vertes.

Butau sziandien gilukningu 
ant svieto, idant nebutu man 
davės tos prakeiktos dėžutės! 
Kad ir butu prieszingu, jau asz 
negalėjau susivaldyt jeigo ne 
butu gerumu atidavęs, tai bu
tau priverstinai atemes.

Derviszas man nesiprieszino, 
yipacz tuojaus iszisieme isz en
ezio ir padavė man taikydamas 
Imkie broli turekie viską! 
Jeigu da, ko nori, tai kalbėk, 
viską gatavas duot!

Kada jau dėžutė turėjau 
rankose, akyvumu pertrauktas 
atidariau ir žiūrėdamas in ta 
mosti tariau in dervisza. O kad 
esi tekis del manes geras, jog 
nieką neat.sakiai praszau gavės 
per tai prie ko tinka tas tepa
las? •

Tas tepalas turi navatna loc- 
nasti. Jeigo su tuom tepalu pa
tepi kaire aki, tuojaus pama-. 
tai visus skarbus bunanezius 
temeje, nes jeigu patepi ir de- 
szine, tada apjenki.

Norėjau tuojaus sau patept 
ir datirtic to stebuklo, nes ta
riau in ji: Meldžiu tavęs buikie 
teip> geras, patepkie mas kaire 
aki ba tu žinai kaip. Asz noriu 
labai dasektie teisybes, ba 
kaip rodos negali būtie.

Derviszas akvatnei apsiėmė 
ir tuojaus patepė kaire aki. 
Kada tai padare intikejau tei
sybei. Paregėjau daugybe 
skarbu visokiu daugeliuose 
vietose žemoje, jog ne galėjau

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Kovas - Mareli; treezias 

meneSis szio meto.
— Nedelioj, Vasario 28 cl., 

6-ta vai. vakaro, Newhard’s 
svetainėje invyko Szivento Juo
zapo Parapijos 65 metu sukak- 
tuviu programas. Tarpe kalbė
toju 'buvo: Dr. J. Bonaviczius, 
Dr. T. J. Tacielauskas, panele 
Elena 'Czesko, Stasys Gegužis 
ir kiti. Szv. Juozapo Para. Cho
ras, vadovaujant Prof. Ant. 
Grigoraiczio isz,pildo menini 
dali.

— Seredoj pripuola. Pele
nu Diena ir Szv. Kunigundoj, 
o Tautiszka Vardine : Taleina.

— Seredoj Pelenu Diena 
taipgi prasiseda Gavėnios bar- 
stikimes pelenais,' nes mu.su 
kūnais daug prasižengė, o no- 
rints per tais keturiosde.sz.imts 
dienas truputi susisaldykime; 
Pasninkas. Ir ta diena: 1949 
metuose Norvegija atmetė So
vietu Rusijos pasiulinima ne- 
užsipuolimo sutarties, ir suti
ko pradėti derybas įsu Vaka- 
rais kaslink Atlantiko Karisz- 
kos Sutarties; 1949 m., James 
Forrestal, Apsaugas Sekreto
rius pasitraukė isz savo vietos 
del prastos sveikatos. Prezi
dentas Harry Trumanas sako 
paskirs Louis A. Johnson in jo 
vieta; 1311 m., Lietuvos Kuni- 
gaiksztis Vitenis spaiverže isz 
Vokiecziu Varmija; 1845 m., 
Florida priimta in Suvienytu 
Valstijų Unija; 1847 m., pacz- 
tas pavartuojo pirmutinius pa
ūžto ženklelius.

— Raudono Kryžiaus Vaj
us jau prasidėjo; aukaukite . . * kiek galite.

— Gerai žinomas del mies
to gyventojams, Charles P. 
Post kuris buvo asistenas ka
si jero Union National Banke 
mieste, numirė pareita Petny- 
czia, penkta valanda ryte, savo 
namuose, 301 E. Mahanoy uly. 
Velionis nesveikavo per koki 
tai laika. Gimęs Mahanojuje. 
Prigulėjo prie keliolika drau
gijų. Jo pati mirė 1937 m., o jo 
brolis George Post mirė La/p- 
kriezio menesi, 1953 m. Paliko 
tris vaikus, ’broli ir keletą anū
kus. Velionis prigulėjo prie 
Vokiecziu iparalpijos. Laidotu
ves in vyks Utarninko ryta.

— Ketverge pripuola Szv. 
Kazimiero, Lietuvos (Globojas, 
o Tautiszka Vardine: Daina. 
Ir ta diena: 1944metuose Ame
rikos kariszki eroplanai pirma 
syki užsipuolė ant Berlyno; 
1789 m., pirmutinis Amerikos 
Kongress susirinko New York 
mieste; 1843 metuose Lietu
viai .paliuosuoti isz baudžiavos 
Baudžiava, panaikinti Lietuvo
je; 1949 m., Žydelkaite Judith 
Coplon, su Ruskin Valentin A. 
Gubitchev, buvo suimta ir sua- 
resztuota. Jiedu yra intarti už 
sznipinejima ir iszdavima 
daug Amerikos paslapcziu So
vietu Rusija; 1949m., Maskvos 
radijas pranesza kad Viszins- 
kis užima Užsienio Ministerio, 
Molotovo vieta. Molotovas (pa
silieka kaipo Premieria pašinu 
tinyis. Menulio atmaina, Jau
nutis.

— Petnyczioj pripuola. Szv. 
Frederiko, o Tautiszka Vardi
ne: Adakris. Taipgi ta diena: 
1933 metuuose Prezidentas Fr. 
D. Rooseveltas, uždare bankas, 
del keliu dienu, kad sustab
džius per daug (pirkimą ir sko
linimąsi. Sustabdė aukso pre
kyba, ir insake visa auksa val

džiai atiduoti; 1770 m., Bosto
no (Mass.) Skerdynes; trys 
užmuszti, asztuoni sužeisti, kai 
Amerikiecziai susikirto su 
Anglijos kariuomene; 1311 m., 
Didysis Lietuvos Kunigaiksz- 
tis Vitenis pateko Kryžeiviu 
nelaisvėn.
cziene mieste; du brolius: Jur
gi isz Chester ir Vinca, Cam
den, N. J., taipgi dvi seserys, 
mieste. Laidojo Panedelio ry
ta. su apiegoinis in Szv. Jurgio* 
bažnyczioje 9 valanda ir .pa
laidotas in parapijos kapinėse.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Anuskievi'czius, nuo 300 E. 
Centre uly., pasimirė pareita 
Petnyczia 6:45 valanda ryte, 
in Locust Mt. ligonbuteje. Ve
lionis gimė Lost Creek, 'buvo 
veteranas, o per Antroji Pa
saulini Kara, jis tarnavo armi
joje. Paskutini karta dirbo 
Maple Hill kasyklose. Paliko 
savo motinėlė Ona Anuskievi-

GAVĖNIOS LAIKAS

Pasninko Ir 
Iszsižadejimo Laikas

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos Arkivyskupas 
John F. O’Hara, pataria savo 
Katalikams ne vien tik pasnin
kauti per Gavėnia, bet teipgi 
nežiūrėti in savo televizijos se
tus ar klausytis savo radiju.

Jis sako, kad visiems butu 
geriau jeigu nors per Nedele 
mes pamirsztume apie televi
zija ir radija. Jis toliau pri
mena kad mes dabar per ta ra
dija ir televizija esame net pa- 
misze kaip su Susiedu pasikal
bėti. Už tai jis pataria kad 
nors per Gavėnia mes to radijo 
ir tos televizijos atsižadėtume 
ir vėl nors per kokia viena Ne
dele žmoniszkai gyventume.

Intartas Už Tabako 
. Vagima

Elliot Forrest, Amerikos 
pilietis, yra suaresztuotas in 
Marseilles, Prancūzija. Jis 
su kitais yra intartas. Jie 
pasivogdavo ir paskui be 
jokios nuomos parduodavo 
Amerikos tabaka, svetimuo
se krasztuose. Prancūzijos 
policija sako kad szitas 
Amerikietis yra. prisipažinęs 
kad jis buvo tu vagiu vadas 
ir kad jis pats su kitais inli- 
po in laiva, kuris buvo at
plaukęs su Amerikoniszku 
tabaku in Tangiers uosta. 
Jie isz szito laivo daug taba
ko pasivogė.

Jauna, Graži Bet Ir 
Nesilpna

'f

Dvylikos metu amžiaus 
April Atkins yra pragarsė
jus kaipo stipriausia, dru- 
cziausia mergaite del savo 
metu, ežia parodo kaip ji ga
li ant savo pecziu pakelti 
szesris szimtus szeszios de- 
szimts penkis svarus žmo
gystes. Visi szitie nesilpni ir 
raumeningi žmones dabar 
rengiasi in paroda kuri bus 
in Santa Monica, California.

klausyti, tai tegu jis gryszta in 
savo vieta ir palieka Armijos*- 
Sekretorystes darba kitam.

Jis sako kad Armijos kari
ninkai dabar yra persekiojami 
kad pats Armijos Sztabas yra 
intariamas. Ir kodėl ne? Ar ar
mija geresne už bet kuria kita 
draugyste? Tegu Ponas Ste
vens atsimena kad Amerika tai 
ne Prūsija kur armija buvo 
visagalinga. Czia, Amerikoje, 
paprastas Pilietis turi tiek pat 
teises ir balso kaip kad ir aug- 
szcziausias karininkas!

Armijos Sekretorius buvo 
sutikės vieszai szita klausima 
įsikelti su Senatorių McCarthy 
per radija ir televizija, bet 
paskui atsisakė. Senatorius 
McCarthy buvo jam pasakęs 
ka d jis mielu noru pasiaiszkin- 
tu per televizija visiems Ame- 
rikiecziams ant szito klausimo. 
Bet aiszku, kad Armijos Sek
retorius neiszdryso vieszai pa- 
siaiszkinti.

Reikia szitiek pasakyti, kad 
Senatorius McCarthy nei vieno 
skerso žodžio nėra pasakęs 
priesz Armijos Sekretorių; jis 
tik tiek reikalauja kad Armi
jos Karininkai atsakytu in 
klausimus kaslink Komuniz
mo. Jis nei vieno intaringo žo
džio nėra pasakęs priesz Armi
jos Sekretorių kuris dabar taip 
baisiai pyksta ir kaip gaidys 
straksi.

Jos tėvas, penkios deszimts 
keturiu metu amžiaus Robert 
Erasure, visztu ūkininkas buvo 
tame pacziame kambaryje nu
žudytas Rugpjuczio (Aug.^ 
trisdeszimts pirma diena, 1948 
metuose. Jis buvo naszlys ir j 
pats sau vienas gyveno.

Isz pradžių, policija mislino 
kad czia buvo vagies darbas, 
nes visi žinojos kad Ponas 
Brasure vis su savimi turėda
vo gerokai daug pinigu.

Bet už dvieju dienu polici- 
j a ntai suaresztav o trisd eszimts 
keturiu metu amžiaus James 
W. Littleton, isz Selbyville, 
Delaware ir ji intare už žmog
žudyste.

Vėliau jis prisipažino, kad 
jis Brasure nužudė už tai kad 
jis buvo susidėjęs su jo žmona. 
Jis buvo nuteistas iki gyvos 
galvos in kalėjimą.

GARSUS LOSZIKĄS 
PASITRAUKIA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

retu visus paleisti.
Jis yra labai geras golfo lo- 

szejas ir jeigu norėtu, tai jis 
galėtu stoti su viso pasaulio 
geriausiais golfo loszejais.

Piketuoja Yugoslavijos Ambasadorių

i l tji

Vladimir Popovic, (vidu
ryje) Yugoslavijos Ambasa
dorius Amerikoje, rodos vi
sai nepaiso kai ji susitiko du 
Kroatu patrijotai, su para- 
szais ir plakatais, prie vieno 
restaurano, Los Angeles 
mieste. Yugoslavai, Croatai 
ir kiti, kuriu krasztai yra po 
Tito valdžia dabar reikalau
ja kad Amerika nepripažin

tu Tito valdžios.
Parasziai ant szitu, plaka

tu, szitokie: “Tito, panai- t 
kink kaliniu lagerius, kon
centracijos kalėjimus. Tuk- 
staneziai musu žmonių isz- 
žudyta! ’ ’ “ Ambasadoriau; 
Ar tu dar vis intarineji ir 
sakai kad Amerika yra Im
perialistu Krasztas?“ Ir pa- 
nasziai.

Ant Gavėnios
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszgany tojaus 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 li'udymas apie Jezu Kris
tų 20c.

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

No. 203 Tretiniūkiu Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos 
vari ja, 15c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
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.

arba Kal-

Verksmai 
prie Ap-

PREZIDENTAS
STOJA UŽ ARMIJOS

SEKRETORIŲ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Carthy drysta jam kelia pasto-

Tokiam ponui kaip Armijps 
Sekretoriui Stevens mes tik 
tiek galime patarti. Jeigu jis 
nori tik bosauti ir nenori kitu

MOTINA
NUŽUDYTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai dar nieko tikro 
negali ar nenori laikrasztinin- 
kams pasakyti, nes jie sako 
kad nieko kito nebuvo kai visa 
tai atsitiko ir jie gali tik spėti 
kad tas samdininkas ta mote- 
riszke nuszove ir paskui pats 
norėjo nusiszauti.

Policijantai tik szitiek sako, 
ir tai jis primena kad tai tik 
spėjimas:

Nuszautos moteriszkes vy
ras Elwood iszvažiavo isz 
Millsboro apie asztunta valan
dą isz ryto, in darba in East
ern State Farmers Exchange, 
in Frankford.

Susiedai, kurie sako kad Po
nia Rogers buvo labai maloni 
ir drauginga ir dora moterisz- 
ke, sako kad jie mate kai ji 
iszleido savo du jaunesnius 
vaikuczius in mokykla. Viena 
vyresne duktė dirba in telefo
no ofisą. Tai buvo paskutinis 
sykis kada tie susiedai mate 
ja gyva.

Apie pirma valanda po pie
tų du vyrai, važiuodami su tro- 
ku pro tuos namus pamate 
žmogų, visa kruvina svyruo
jant isz Rogers daržo. Jis pas
kui sukniubo ant ulyczios. Tie 
du vyrai pribėgo prie Rogers 
namu ir pamate kad durys bu
vo iszlaužtos. Ineje in vidų, jie 
užtiko Ponios Rogers lavona. 
Ji buvo du kartu perszauta, 
viena kulka in krutinę, antra 
in gerkle.

Policijantai rado medžiok
les karabina darže.

Sužeistas ar susižeidęs sam
dininkas, trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus,* Melvin Woot- 
ten, Antro Pasaulinio Karo ve
teranas ir trijų vaikucziu tė
vas gyvena netoli in Fairmont.

Ponios Rogers vyras, iszgir- 
des apie savo žmonos nužudi- 
nima, apslobo. Jis sako kad jis 
to Melvin Wootten nei nepa
žino.

mu.su

