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Benamiai Darbininkai Ir Ju Vaikai Badauja

Kai benamiu vaikai pra
dėjo slobti ir apalpti mo
kyklose in Nipomo Mesa, 
Californijoje, mokyklos ir 
miesto virszininkai susirū
pino ir pradėjo teirautis kas 
ežia darosi.

Jie atsilankė in darbinin
ku lagerius, kur jie palapi
nėse gyvena ir rado kelis tu
zinus szeimynu visai visisz- 
kai be maisto.

Rauduonasis Kryžius ir 
miesto biznierių draugija 
tuojaus stojo in pagelba. Su
rinko szeszis tonus maisto ir 
drabužiu.

Virszuje paveikslo yra 
dvideszimts vieno menesio 
mergaituke, Mildred Dal
ton. Ji sėdi ant neapkloto 
matraso palapinėje. Szalia 
jos matyti baksas maisto ku

Isz Amerikos
MAINIERIAI 
PRASZO PAGELBOS

Nori Pasitarti Su
Prez. Eisenhoweriu

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresmonai isz Pennsylva- 
nijos dabar stengiasi parūpin
ti susirinkiina pasitarti su 
Prezidentu Eisenhoweriu, kas- 
link “mainieriu likimo.”

Biznieriai ir Mainieriu Uni
jos vadai dabar staeziai reika
lauja kad musu atstovai Vasz- 
ingtone, Kongresmonai ir Se
natoriai ka nors darytu padėti 
Mainieriams, kuriu tukstan- 
cziai dabar be darbo.

Jie sako kad valdžia turi 
kaip nors, ka nors daryti Lu
zerne, Lackawanna, ir Schuyl
kill apygardų žmonėms, kad 
jiems kaip nors pagelbėjus. 

ri Rauduonasis Kryžius ir 
miesto biznieriai visiems ten 
parūpino.

Paveikslo apaezioje mato
me Ponus Tom Boydstun su 
savo vaikucziais. Lietus ir 
petvaniai sutrukdė tėvo dar
ia ir nukirto visos szeimy- 
nos ineigas ir tuo paežiu sy
kiu maista.

Tokiu benamiu szimtai 
tukstaneziu randasi Califor
nijoje ir apylinkes valstijo
se. Jie neturi nei tėvynės, nei 
namu, bet eina, važiuoja ten 
kur jie gali darba nors del 
keliu sainvaieziu susirasti. 
Jie dažniausiai stengiasi 
prib uti ten kur tuo laiku yra 
rugiapjūte, kur darbininku 
nors ant trumpo laiko rei
kia, Paskui jie kur kitur ke- 
kiauja.

Jie priparode kad nuo 1940 
iki 1950 metu isz szitu trijų 

. apygardų iszsikrauste daugiau 
į kaip szimtas dvideszimts tuks- 
Į taneziu žmonių. Ir nežiūrint 
kad tiek daug iszsikrauste, ir 
nežiūrint kad žmonių skaiezius 

' ežia vis mažėja, bet bedarbe 
! didėja. Dabar daugiau kaip 
penkios deszimts tukstaneziu 
ežia randasi be darbo.

Jie sako kad valdžia turi 
kaip nors padėti; ar parūpinti 
ežia kokius fabrikus; ar pirkti 
isz anglies kompanijų anglių, 
kaip valdžia isz farmeriu per
ka bulves, sviesta ir rugius, ar 
kaip kitaip Mainieriams padė
ti.

Daug buvo kalbama apie isz- 
į kasima milžiniszko tunelio, ku- 
| ris visa vandeni isz mainu isz- 

imtu, ir taip butu galima daug 
pinigu anglis iszkasti, ir daug 
pigiau parduoti. Bet tie kurie 
apie tokius dalykus žino, sako 
kad valdžia nieko panaszaus 
nedarys ir neketina daryti! 
Tokis tunelis kasztuotu apie

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PIRMOJI ŽMONA 
UŽMOKĖJO KAVA
LIERIAUS BAUDA

LEE ,MASS. — Kavalierius 
geležinkelio darbininkas su 
paeziute ežia ir kur kitur buvo 
isz teismo iszgelbetas kai jo 
pirmoji žmona užmokėjo pen
kių szimtu doleriu bauda, kai 
jis buvo intartas ir pasmerktas 
už turėjimą dvieju vedybos pa- 
cziucziu.

Teisėjas Albert Clark nu
spręsdamas jo bausme pasakė 
keturios dfeszimts trijų metu 
amžiaus Paul Edward Rohler 
kad jis kaip jurininkas, kuris 
turi meiluže kiekviename uos
te.

Geležinkelio darbininkas, 
Rohler, darbininkas ant gele
žinkelio kuris dirba tarp Pitts
field, Mass., ir New York, vi
sai netikėtai prisipažino kad 
jis turi dyi paeziutes, ir taip 
sueziedino daug laiko del teis
mo ir del tardymu.

Teismo virszininkai sako 
kad jis prisipažino kad jo žmo
na isz New York miesto pribu
vo ir ji gerokai iszbare ir pas
kui jo bauda užmokėjo, ir ji su 
savimi iszsivede isz teismo 
kambariu. Ji buvo su juo apsi- 
ženijus deszimts metu atgal. 
Jiedu turi du vaikuczius, kurie 
gyvena in Mount Vernon, New 
York.

Sausio (Jan.) ketvirta diena 
1953 metuose, Policijos virszi- 
ninkas sako kad szitas Rohler 
apsiženijo su Ponia Elzbieta 
Mills Morrison, isz Lee mieste
lio. Jis tada pavartuojo pra
varde Paul Edwards. Jis su ja 
susilaukė sūnelio.

Dabar net ir teisėjas nebeži
no ka su juo bedaryti.

Teisėjas Iii Savo
Teviszke

Amerikos Augszcziausio 
Teismo Teisėjas Earl War
ren, atskrido in San Fran
cisco, California, kur jis pa
sakė prakalbas in Californi- 
jos Universitetą, kuriam yra 
sueje asztuonios deszimts 
szeszi metai nuo insteigimo. 
Buvęs Californijos Guberna
torius, Teisėjas Earl War
ren mokslus yra baigės szi- 
tame Universitete 1912 me
tuose.

BRANGUS
PASIBUCZIAVIMAS

BATTLE CREEK, MICH. 
— Buvo graži pavasario diene
le; saulute maloniai szypsojosi, 
paukszteliai gražiai cziulbe, 
viskas tvarkoj ant žemes ir 
danguje.

PhyTis Sims, szesziolikos 
metu jauna ir graži geltuon- 
plauke važiavo ant “raidos” 
su teipgi jaunu ir gražiu drau
gu, Kenneth Smith.

Ji buvo tokia graži, tokia 
maloni, kad jis, nesustabdes 
automobiliu, ja saldžiai pabu- 
cziavo.-

Automobiliu pataisyti kasz- 
tavo tris szimtus ir penkios de
szimts doleriu, isz asztuonios 
deszimts doleriu kita stulpą 
pastatyti vietoje to, kuri tiedu 
jaunieji balandėliai su savo 
pasibueziavimu nukirto.

Jaunieji visai nebuvo nei su
žeisti.

Šenatorius Suklupo;

Susirgo

Senatorius Styles Bridges 
Repub like nas isz New 
Hampshire yra susirgęs 
szalcziu ir karsztlige. Jis su
klupo ir sukniubo savo ofi
se, Vaszingtone, ir buvo 
greitai nuvesztas in Bethes
da, Laivyno ligonine. Dak
tarai sako kad jam nėra jo
kio pavojaus, bet kad jis tu
ri per kelias sanvaites pasil
sėti.

$2,500,000 GAISRAS

SOMERVILLE, MASS. — 
Viesulos padėjo baisiam gais
rui in Somerville, Mass., kai 
sandelio ir fabriko kambariai 
užsidegė.

Daugiau kaip szimtas szei
mynu turėjo isz savo namu isz- 
sikraustyti, nes buvo pavojaus 
kad ir ju namai neužsidegtu. 
Ugniagesiai isz visu apylinkių 
buvo pasiszaukti in talka, bet 
jie mažai ka galėjo padaryti 
nes viesulą ir žvairus vejas ta 
gaisra rodos net ir kūreno.

Miesto ir apdraudos atstovai 
dar nėra sužinoję kaip ir isz 
kur tas gaisras prasidėjo. Spė
jama kad iszkados padaryta 
už daugiau negu pustreczio 
milijono doleriu.

Laukia Pacztoriaus

Mažyte, trijų metu Donna 
Hendrickson, Baltimore Ge
neral ligoninėje taip liūdnai 
pasiskundė vienam laikrasz- 
tininkui kad jai baisiai nuo
bodu ligoninėje, kad jis jai 
parūpino szita plakata, ant 
kurio iszdrukota: “Asz no
riu laiszku!”

Žinoma, mažyte Donna 
dar per jauna rūpintis laisz- 
kais, bet ji norėtu knygų su 
paveikslais, taip kaip kiti 
maži vaikai turi.

Donna buvo labai apde
ginta kai ji ant saves nety- 
czia apsivertė visa katila 
verdaneziu tauku.

BANKIERIUS
SUARESZTUOTAS

Buvo Prižadėjęs 
Atmokėti Pinigus

CLIO, ALABAMA. — Szio 
miestelio žmones dabar nežino 
ka bedaryti. Bankierius Royall 
Reynolds buvo prižadėjęs su
gražinti visus pinigus, kurios 
jis buvo isz to miestelio Lan
kos pasivogęs per keletą metu.

Kai jis sugryžo, jis buvo pri
žadėjęs visiems atmokėti tiek 
kiek jis buvo pasisavinęs, pasi
vogęs. Bet kai jis sugryžo, ir 
nebuvo matyti jokiu pinigu, 
tie kurie buvo už ji padeje kau 
cija atitraukė savo kaucijos pi
nigus. Jie buvo pastate septy
nis tukstanezius penkis szim- 
tus doleriu del jo kaucijos.

Reynolds buvo nugabentas 
in miesto kalėjimą.

Miesto bankai dabar trūks
ta ir trumpa $165,C00. Tas ban
kierius buvo prižadėjęs visus 
tuos pinigus sugražinti. Bet 
iki sziol nei skatikas tu pinigu 
nepasirodė. Jo teta toje lanko
je turėjo apie asztuonios de
szimts tukstaneziu doleriu. Bet 
ir tie pinigai dingo!

Kai tas bankierius Reynolds 
sugryžo, jis buvo prižadėjęs 
kad jis viską sugražins ir pasi- 
aiszkins kaip ten viskas atsiti
ko. Bankierius ketina tuos pi
nigus sugražinti.

Platinkit “Saule”

RUSIJA PROTES
TUOJA GRAIKIJAI

Jai Nepatinka 
Amerikos Tvirtoves

MASKVA, RUSIJA. — Ru- 
sija dar $yki pareiszke savo 
nepasitenkinimą Graikijai, 
kad Graikai pavėlina Ameri
kai statytis kariszkas tvirto
ves ir savo eroplanams vietas 
tame kraszte. Tai treczias tokis 
priekaisztas in tris dienas.

Szita treczia laiszka Rusijos 
Užsienio Ministerio Pagelbi- 
ninkas asmeniszkai inteike 
Graikijos Ambasadoriui A. 
Kontoumas. Tame laiszke So
vietai sako kad tokia kariszka 
sutartis tarp Amerikos ir Grai
kijos trukdą taikos sutarti vi
soje Europoje ir sudaro pavoju 
visiems Balkanų krasztams.

Sovietai sako kad kai Grai
kija pavėlina Amerikai staty
tis tvirtoves tame kraszte, tai 
ji aiszkiai parodo kad ji in ką
rą rengiasi.

Athens mieste, Graikijos Už- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Senatorius Joseph McCarthy Pasitaria

Iszvakarese, priesz Sena
to Komisijos isztyrinejimo 
darba kaslink susikirtimo 
tarp Senatoriaus Joseph Mc
Carthy ir Armijos Sekreto
riaus Stevens, Senatorius 
McCarthy pasitaria su Sen. 
Kari E. Mundt, kuris yra 
paskirtas pirmininku tos 
isztyrinejimo komisijos.

Priesz tai Senatoriai buvo 
susirinkę pasitarti kaip bu
tu geriausia vesti szitus kvo
timus ir intarimu klausimus 
tarp Senatoriaus McCarthy 
ir Armijos Sekretoriaus Ste
vens.

Dauguma Republikonu 
dabar jau stoja priesz Sena
torių McCarthy. Ne už tai 
kad jie mislina kad jis yra 
klaidoj, bet už tai kad jiems 
Rinkimai namie rupi. Jie da
bar stengiasi perszneketi 
Senatorių McCarthy, pra- 
szydami kad jis viską mestu 
ar pamirsztu, ar kad jis pats 
pasitrauktu ir užleistu ki
tam pirmenybes vieta.

Senatorius McCarthy su
tinka savo pirmenybes vieta 
kitam užleisti, bet jis sako 
kad jis pasilieka sau prievo
le iszklausineti visus tuos

MIRTIES BAUSME
PAKEISTA

Pittsburgh, pa. — 
Pennsylvanijos Augszcziausias 
Teismas pakeitė, permaine 

’ John Banks pasmerkimą mir
ties bausme. John Banks yra 
isz Philadelphijos.

John Banks buvo surastas 
kaltas už nuszovima ant smert 
Matthew Anderson, Philadel- 
phijoje .Rugsėjo (Sept.) dvi
deszimts septinta diena, 1952 
metuose. Paskui ta bausme bu
vo permainyti ir jis buvo pa
smerktas iki gyvos galvos in 
kalėjimą.

Pennsylvanijos Augszcziau
sias Teismas ta nusprendimą ir 
ta pasmerkimą paneigė, kai 
buvo priparodinta, kad teisė
jas per ta tardymą ir teismą 
“jury” žmonėms nebuvo pa- 
aiszkines kad jie gali ta prasi
kaltėli nuteisti ne tik už tiesio
gine žmogžudyste, bet gali nu
tarti kad jis netyczia ta žmogų 
buvo nužudęs. Dabar bus nau
jas teismas.

Pirkie U. S. Bonus SziandienI

Armijos didžiūnus, kurie 
bus svietkai fcer tuos tardy
mus.

Žingeidu ir labai keista, 
kad per visus szitus ergelius 
ir susikirtimus ir intarimus 
Armijos Sekretorius neisz- > 
dry so aiszkiai pasakyti kaip 
tas Komunistas dantistas in- 
lindo in karininku eiles, ga
vo augszta karininko laipsni 
ir paskui, “su garbe” buvo 
paleistas isz karininku tar
po.

Czia daugiau verda, negu 
ant virszaus matyti.

Armijos didžiūnai baisiai 
pasipiktino kad Senatoriaus 
McCarthy pagelbininkas 
Cohn stengėsi parūpinti sa
vo draugui ir kitam Sena
toriaus pagelbininkui, Shine 
sziltesne vieta armijoje. 
Koks czia skandalas! Sena
toriai, Kongresmonai, poli
tikieriai, biznieriai, kunigai 
ir kunigužiai beveik, kasdien 
taip daro ir darys. Juk var- , 
giai vienas studentas randa
si West Point ar Annapolis 
akademijose kuriam kuris 
intakingas žmogus ta vieta 
neparupino!

□ □ o
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Kas Girdėt
Herbert Hooveris, 'buvęs 

Amerikos Prezidentas, už
klaustas ar vėl Amerikoje bus 
bedarbe, baikaudamas, laik
raštininkams; atsake: “Jus 
galite visiems užtikrinti kad 
tokios bedarbes dabar nebus. 
Ir kas geriau žinotu apie be
darbe kaip asz? Juk dar ir 
sziandien daug žmonių sako 
kad asz pats vienas be jokios 
pagel'bos, ana Ibedarba suren
giau,”

Generolas Nathan Farragut 
Twining sako: “Mes laimėsi
me kita kara — jeigu bus ki
tas karas. Ir mes turime tai 
pasakyti Sovietams, su gink
lais.”

Marshal N. A. Bulganin, So
vietu Rusijos Apsaugos Mi- 
nisteris, sako: “ Sovietu Armi
ja dabar pasirengus sutriusz- 
kinti,bet kuri priesza su vienu 
smagiu.”

Žmogus yra tikrai pasenės 
ne tada, kada jis nustoja sipok- 
sojes in kiekviena gražia, mer
gina, bet kada visos bobos isz
rodo jam gražios. 

* a " L
Daug mažiau Komunistu 

randasi profesorių tarpe, negu 
sukcziu ir vagiulbainkieriu tar
pe.

Tie Amerikiecziai kurie 
mėgsta didžiuotis kad ežia, 
Amerikoje mes viską turime 
didžiausia, gražiausia, augsz- 
cziausia, placziausia ir geriau
sia, dabar tikrai gali pasidi
džiuoti. Musu kraszto skola 
yra isz tikrųjų didžiausia ant 
viso svieto. Valio! Ir vėl nie
kas mums negali prisilyginti!

Vienas Demokratas, Georgia 
valstijoje, su nuliūdimų prisi- 
pažinsta kad per anuos Rinki
mus jis balsavo už Republiko- 
na Dwight Eisenhoweri, nes 
Eisenhoweris buvo prižadėjęs 
kad jo sūnūs grysz namo isz 
Korėjos jeigu Eisenhoweris 
'bus iszrinktas.

‘ ‘ Tai ko tu nori daugiau ? ’ ’ 
Užklausė jo draugas.

“Dabar asz turiu tris sūnūs 
namie;” Nulindęs tėvas atsa
ke: “vienas isz Korėjos, o kiti 
du isz Detroit fabriko, kur jie
du “sakti” gavo.”

Kai vienas pasipūtės ponelis 
gyriesi kad jis niekados klai
dos nėra padaręs, senis Butkus 
pastebėjo kad ant kapiniu teip- 
gi niekas niekados klaidos nė
ra padaręs. Kol gyvas, tol 
klaidingas. Jei nežengsi, nesu-

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

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

Knygos Did. 3%x5^ col.
TIKTAI, 25 Cts.
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klupsi, bet ant vietos supusi.
” • •

Amerikoje žmones daug ru- 
guoja, bedavoja, bet mažai 
vargsta, Rusijoje žmones daug 
kenczia, bet visai neruguoja. 
Ar kas mums pasakytu kodėl Į 
taip yra?

—————— 9

P r e zi d e n t as E i s e n h o w e r i s 
yra paskelbęs kad per pasta
ruosius keturis metus Ameri
kos valdžią yra davus, padova
nojus daugiau kaip pusasztun- 
to bilijono doleriu 'Svetimiems 
krasztams, kurie Sovietams 
nepasiduoda. Laisve isz tikro 
brangiai kąsztuoja. — mums!

Aukso skola žmogus gali at
mokėti, 'bet jis amžinai yra 
skolingas kad ir tik už viena 
draugiszka žodi. 

_____ • •_____
Pernai, Amerikiecziai Euro

poje paliko viena bilijoną do
leriu, ($1,000,000,000). Euro- 
piecziai ežia, pas mus praleido 
tik szeszis szimtus milijonu 
doleriu, ($600,000,000).

Gal už tai mes tiek daug jau
nu matome ant ulycziu nakti
mis, gal jie bijosi pasilikti vie
ni namie: tėvas saliune, moti
na ant mitingo. 

• *
Vienas policijantas suspėjo 

sustabdyti viena žmogų, kuris 
rengiesi nuszokti nuo tilto in 
upe ir viską baigti. “Jeigu tu 
szoksi in ta upe, asz busiu pri
veistas teipgi szokti ir tave 
isztraukti. O szia naktį taip 
szalta, mudu pagaut ūme sza l^ 
t i. Kad loska, asz praszau ta
ve, buk toks geras; eik namo ir 
pasikark. ’ ’

' • •

Vienas didelis biznierius, 
kalbėdamas apie blaivybe, apie 
save pasipasakojo: “Musu ofi
se buvo du vyresni už mane. 
Vienas 'buvo pravarytas už 
girtuokliavimą, o antras, tiek 
daug gere, kad jis nusilakė in 
ankstyva graba. Ar jus žinote 
kam asz esu dėkingas už savo 
pasisekimą ? ’ ’

Visi klausytojai, kaip vienas, 
suszuko: “Už girtuokliavi
mą!”

Moteriszkei, mums iszrodo, 
valia meluoti, kai kas jos pa
klausia apie jos metus, jos sva
rus ar jos vyro alga.

• •
I

Senatorius Albert Gore, De
mokratas isz Tennessee, kalbė
jo Senate. Senatorius John 
Sparkman, Demokratas isz 
Alabama, norėjo jo kalba, per
trauk t.

“Ar Senatorius malones?” 
jis mandagiai paklausė, kaip 
paprastai yrą daroma Senate.

Senatorius isz Tennessee ne
norėjo būti taip pertrauktas, 
bet mandagumas ji priverto 
sutikti: “Asz maloniai sutinku 
iszgirsti ka pasakys Gerbia
mas, Labai Gerbiamas, Labai 
Didžiai Gerbiamas Senatorius 
isz Alabama pasakys.”

Senatorius Alexander Wi
ley, Republikonas isz Wiscon
sin pasiskubino Senatoriui Al
bert .Gore in talka: “Ne tik 
Gerbiamas, bet Malonus, Man
dagus ir Gražus Senatorius isz 
Alabama.” jis greitai pridūrė.

Senatorius Sparkman atsi
stojęs, rankas nuleido ir prisi
pažino: “Po tokiu gražiu kom
plimentu ii; sveikinimu, man 
galva apsisuko ir asz visai pa- 
mirszau ka. asz norėjau pasa
kyti.” Ir supykęs atsisėdo.

Sek. Iszduoda Raportą Ant Pietų Amerikos

Amerikos Sekretorius J. 
(Foster Dulles, pargryžes isz 
Tarp-Ameriku Konferenci- 

' jos, kuri buvo laikoma in 
Caracas, Venezuela, iszduo
da savo raportą Prezidentui 
Dwight Eisenhoweriui.

Sekretorius Dulles baisiai 
daug gero ežia padare ir 
daug nuveikė, kai jo inne- 
szimas priesz Komunistus 
buvo visu, iszimant Guate
mala, priimtas.

Sekretoriaus nuveikimas 
gal buvo lygus su musu gar
sia “Monroė Doctrine,” ka
da buvo nustatyta kad jokis 
svetimas Europos ar Azijos 
krasztas negali nei kojos in- 
kiszti ne vien tik ant Suvie
nytu Valstijų kranto, bet 

‘teipgi ir ant Pietų Amerikos 
kraszto.

Bet retas kuris laikrasz - 
tininkas suprato svarbumą 
szitokio musprendimo, kuri

Pypkes Durnai

Rūtos Lapeliai

Kada Kristusas ėjo ant 
golgotos,

Puldamas po sunkumu 
kryžiaus,,

Tarpe savo persekiotiju,
Kurie ji kankino ir

iszj nokinėjo,
Eidamas ant baisos mirties,
O kožnas žingsnis Jojo
Buvo ženklintas krauju ir 

prakaitu,'
Puolancziu ant kietos uolos.
Žmones juokėsi isz Jo kaukiu,
O uolos matydamos tai 

graudžiai apsiverke.
Kur tik nupuolė Kristaus 

kraujas!
Ten tuoj aus iszaugo krūmas 

rūtos,
O josios szakutes apsidenge su 

lapeles kraujo,
Ir nuo tojo laiko ant atminties 
Rūtos lapeliai turi pavydala 

puolancziu aszaru!

POLICIJANTAS
PASIMIRĖ

BETHLEHEM, PA. — 
Valstijos policijantas Chester 
V. Cudey, kuris buvo ana san- 
vaite per savo trylikos metu 
sunaus, Dovydo paszautas, pa
simirė in Szv. Lukosziaus ligo
nine in Bethlehem.

Vaikas buvo sulaikytas in 
Northampton House, vaiku pa
taisų namus, in Easton.

invykdino Sekretorius Dul
les kai jis innesze kad nei 
vienas Komunistas ir nej jo
kis Komunistiszka valdžia 
negali nei kojos inkelti in 
szitus krasztus. Tai buvo 
baisus Komunistams smū
gis ir reikszminga musu 
pergale.

Bet kai Sekretorius Dul
les parvažiavo su savo per
gales raportu, niekas apie ji 
nepaisė, nes visi putas plake 
apie Senatorių Joseph Mc
Carthy ir Armijos Sekreto
rių Stevens.

Visi ne tik pamirsz, bet 
net ir neatsimins ka Senato- 
ius McCarthy sake ir ka Ar
mijos Sekretorius Stevens 
atsake, bet per ązimtmeczius 
istorijos knygos primins 
Amerikos Sekretoriaus Di- 
pliomatiszka pergale Pietų 
Amerikoje.

□ □ o

Istorija Apie 
BADERI IR PATOGA

DOHARA
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ralio meilais žodžiais, idant ei
tu pasisveikint su josios moti
na, broliu ir giminaitėms.

Karalius ipaeme už rankos 
paczia,, iszejo isz ipakauj su Do
hara, kuri jam perstatė savo 
gimines priesz ji. Karalius szo- 
ko' prie ju ir kalbėjosi, o rr su 
kežnu bueziavosi.

Kada jau visi sėdo, marinis 
karalius pradėjo kalbėt iii ka
ralių Persu: “Vieszpati kara
liau, negalime atsidžiaugt isz 
to, jog mano sesute randasi po 
aipieka teip galingo karaliaus 
kaip tu esi. Gali būti tvirtu, 
jog patroipins Imti karaliene. 
Galėjome ja iszleist už galingo 
monarkes marinio, ba ne vie
nas prasze; del tavęs jau pa
skyrė Dievas, isz ko džiauge- 
mes labai.

“Matomai man. Dievas pa
skyrė už paezia. Pripažinau, 
jog priesz ja kitos teijp ne my
lėjau. Po tu teisinimu, sodo ka
ralius su Dohara prie stalo. Po 
vakarienai ilgai kalbėjosi, o 
kada buvo vėlybas laikas, li
kos kožnas nuvestas in de] sa
vos prirengta pakaju.

Motina, brolis ir giminaites, 
prižadėjo užsilaikyt iki laikui 
kolei karaliene Persu nepa- 
gimdis vaisius meiles. Ant ga
lo pagimdė sunu, su džiaugs
mu karalius ir jos paežio s, mo
tina priėmė, suvistė in puikius 
vistiklus ir parode karatui.

Karalius ta dovana priėmė 
su dideliu džiaugsmu kuris sa
vo gyvasteje neturėjo. Tuojaus 
iszženklino dideles jelmužnais 
del ubagu, atluosavo nevalnin- 
kus ir liepe džiaugtis del visu 
žmonių. Kada karaliene giluk- 
ningai pagimdė' ir visi drauge 
aipvaikszeziojo kriksztinas, ka
ralius jo tėvas, paemes kūdiki, 
pradėjo su juom lakstyt po 
pakaju ir ant ranku szokint. 
Prisiartino su savo šuneliu pas 
Įauga, o nuolat ant ranku szo- 
kindavo.

Tame kūdikis pasispyrė ir 
per Įauga, iszpuole isz ranku in 
mares.

— BUS DAUGIAU —

Jo motina, Ponia Dorothy 
Cudey buvo teipgi suimta ir 
jai buvo paskirta penkių szim- 
tu doleriu kaucija. Polici j antai 
sako kad motina, Dorothy Cu
dey buvo pamokinus savo sū
neli kaip szauti in jo tęva jeigu 
jis su ja vėl pradės pesztis. Ji 
ir kulkas indėj o in karabina ir 
parode savo šuneliui kaip szau
ti in jo tęva.

Kiek polici j antai galėjo iki 
sziol sužinoti, tai iszrodo kad 
policijantas Chester Cudey su- 
siginezino ir susipesze su sa
vo žmona. Jo vaikas, motinos; 
pamokintas iszsieme isz stal- 
cziaus revolveri ir nuszove sa
vo tęva.

921 IN VAISKA ISZ 
PENNSYLV ANUOS
HARRISBURG, PA. — 

‘ ‘ Selective Service ’ ’ Direkto
rius Henry M. Gross, pranesza, 
kad Gegužio (May) menesyje 
devyni szimtai dvideszimts 
vienas jaunas vyrukas bus pa
imtas in vaiska.

Tai mažiau negu buvo paim
ta Balandžio (April) menesyje 
kada mažiausia per visa meta 
buvo paimta in vaiska.

Dauguma szitu jaunuoliu, 
kurie dabar bus paszaukti in 
vaiska bus dvideszimts metu 
amžiaus ar daugiau.

Armijos Sekretorius ir Ap
saugos Sekretorius jau keli 
menesiai yra paskelbė kad da
bar Armija labiau rūpinasi 
atominėmis bombomis ir grei
tais bombnesziais, negu pesti- 

iiriais kareiviais. Jie sako kad 
dabar ne taip svarbu turėti di
deles armijas, kiek turėtu grei
tus eroplanus ir bombneszius.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1953

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
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 J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

No. 142—A p i e Paveikslas 
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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu. 35c.

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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

ISTORIJOS, PASAKOS, 
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No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

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 Kitu& Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiu olas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.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 
Apgayikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymd. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

180^4—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas KatalL 
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.

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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

8UW Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IUW* Nepamirszkite 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.t - ĮJ. S. JL



Istorija Apie

• Badari Ir Patoga Dohara
Ant Gavėnios

(Tasa)

Po iszdavimui prisakymu, 
karalius sugryžo pas patoga 
nevalninko ir tarę: Ponia ma
no, dovanokie man, jog nieko 

> nepasakos, iszejau nuo tavęs. 
Dabar troksztu dažinotie nuo 
tavęs svarbesniu daigtu. Pa- 
sakykic man, duszia mano ko
de! iki sziol tylėjai, norint gir
dėjai visus iszverimus meiles 
priesz tave. Nesuprantu, kaip 
galėjai susilaikyt turėjai turėt 

■ didele priežastį.
* Del užgali ad in i m a p a d ar y - 

m o norams karaliaus, atsake 
patoga nevalninko. Būtie ne
valninke, būtie atitolyta nuo 
savo sklypo ir be vilties su- 
gryžimo, kada norint pas savo 
gentis turint szirdi suspausta 
gailoste, del nematymą moti
nos, brolio ‘ ir giminiu; ar-gi 
tai ne yra prcžastis tylėjimo 
isz ko karalius dyivijosi! O ve
la 'būtie nevaloje, kurios kož- 
nas 'bijosi! Kuna, kožnas gali, 
ingaletie, paimlio valdžia ant 
silpnesnio, nes szirdies nesz- 
tant galiugiauses karalius ba. 
ta yra. ponia savo valos.

Matai pats ant manės. Daug 
del tavęs padariau, jog sau gy
vasties neatemiau idant gala 
r up ėst em p a d ar y t.

— Ponia, tikiu in ta viską 
ka kalbi, nes džiaugkis, jog 
gavaisi in nevalo karai u i kuris 
tau atsidavęs suduszia ir kimu.

—-. Vieszpatįe karaliau, no
rai norint ncvalninkes negali 
kenstie ant saves niekelio vai-

v •džios. Jokis karalius kaip tai 
jau pasakiau, ne sztant pri
verst szirdies ncvalninkes. Jei
gu tokia nevalninke 'buna ne
ilgaus stono, tada gali džiaug
tis kada, patenka in nevalo ka
raliui. Jeigo tokia nevalninke 
yra ligi gimimo kanalui, kuris 
ja nupirko? Nubauskie pats 

* karalių, ar gali kenstie neval- 
ninkysta? Kokis vargas, kokis

Price $2.30 s““’ ’oi”'
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rupestie ir ar nesikeisetum ant 
savo gyvasties?

Karalius nusidyvijas tokiu 
iszpažinimu, tarė: Kaip tai po
nia, ar tai teisybe, jog tavo pa- 
eiga lyginasi mano gimimo ir 
jog tikrai paeini isz karaliszko 
kraujo?. Aipszviesk mane mel
džiu ir ne duokie manes var- 
gintie nekantrybe! Apsakykie 
man kas yra tavo tėvas, kas

X- 4- X-X-4-4-4-44-X-4-4-4-4-4- »»***>

V i en am cm i c siely j e 
Luzernes paviete, 

Vyrelis turi dideli trobeli, 
Kokia tai mergele 

prisipainiojo,
Ir padare jam daug 

nesmagumo.
Vai toji smala, 

Tegul ja noglas ima, 
Pridirbo sarmatos invalos, 

Nežino ar iszsipainiot 
gales, 

Kaip bus tai visi dažinosito, 
Ir nemažai prisijuoksite.

Vienas žmogelis, žinomas 
Kaipo geras szposininkas, 

Kuris turėjo labai vaidinga 
moterele, 

Liepe iszkalti ant jos 
paminklo, 

Sekanczius žodžius:
“Dulkespo tajažeme guli, 
Užmerkė akis, jau nežiūri, 
Neimkie ja Dieve iii dangų, 

Nes 'bus del visu baugu, 
Kaip bo'ba. pasius,

Tai visiems pakajaus nebus, 
Nei in pekla, nekiszk jos, 

Nes visus velnius iszgenios,
Ir josios velniai labai bijos.” 

Taigi, asz jums sakysu,
Kad žodžiai tiktu del 

Daugelio musu moterėliu 
po smert, 

Ant jupaminkiiii, ar ne?
<1* n* *T» it m

Ten kur Chica'goje, 
Kokioj tai vįetoje, 

No kas gero girdėti, 
Jeigu poreles negali 

iszgyventi, 
C- re i t ai alb nd u at a u szt a, 

Už 'bile menknieki pasimeta, 
Moterėlės vyrus isz narni u 

iszeda, 
Tasai in kur kitur pabėga,

Ar kaip sakant sau 
ipasimeta,

Nenori žinoti apie viena 
kita,

Jeigu neapsimislina gerai 
ir subėga, 

Tai ir viena nuo kito bėga.
Nora, ko stebėtis, kokia 

meile,
Tokia buna. ir vostuve, 

O ka jau ju gyvenimas,
Tai tikrai velniszka!

* * *

Patogia motore ant trumpo 
laiko yra gera,

Bet dora motore gera 
ant visados!

Piatinkit “Saule”

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. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 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.

motina, jog iszdave ant svieto 
toki stebuklą gražybes? Kas 
tavo broliai, seserys ir gimi
nes, o labiause, kaip tu vadi
niesi?

— Vieszpats karaliau, ma
no vardas Mariu - rože. Tėvo 
jau neturiu, o 'buvo tai galin- 
giauses karalius mariu, (o po 
numirimui paliko karalysta 
del vieno sunaus, kuris vadina
si Salekas. Mano motina ir yra 
karalaite, duktė mariu kara
liaus. Gyvenome laimingai mu
su karalyste kada nevidonas 
pavydus musu pasivedimui, in- 
smuko in musu sklypą, su dide
li! vaisku, prisiartino prie sta- 
lyczios, užėmė ja ir vos spėjo
me su kelais tarnais pasislėpt.

Kada mes 'buvome prasisza- 
line, mano brolis jieszkojo 'bū
da del iszgujimo nevidono' isz 
savo karalystes, ir viena diena 
emes mane in paszali tarė: Se- 
sut mano, nežinau ar man pasi
seks iszguit nevidoną, o jeigu 
nepasisektu, tada ne tiek rū
pint ausi apie save kaip jus. 
Jeigo nieko nepadarysiu, tada 
jau tu negalėsi iszteket už vie
no mariniu karalių. Velitau-gi, 
idant paklausytai mano rodos, 
o iszteketai ulž kokio žemiszko 
karaliaus. Asz apie tai pasirū
pinsiu tavo patogumas sudaris 
tai jog tas džiaugsis, kuris ta
ve gaus už paezia.

Tie žodžiai mano brolio la
bai mane užpykino ir atsakiau: 
Brolyti, esmu duktere mariu 
karaliaus ir ne noru nieko tu- 
retie su žemiszkais karatais. 
Ne noru su jais susigiminiuot. 
Tobyrem musu buvime, norint 
esame iszguita isz savo sklypo, 
vienok netroksztu liktie paezia 
isz vieno žemiszku karalių ir 
jeigo tau pareitu pražūt isz- 
guime nevidonu ir asz esmių 
pasirengus ant to, ne kiaušy tie 
tavo rodos, o kurios nuo tavęs 
n i e k a d o s n e s i t i k e j a.u.

Brolis mano norėjo mane ant 
tu ženybiu priverst, kalbinda-
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mas visaip, jog žemiszki kara
liai ir yra teip- galingas kaip 
ir mariniai. Tas jo sprendimas 
teip mane sujudino, jog atsi
skyriau nuo ju. Piktumu per
imta, iszkilau in virszu vande
nio ir nuvykau ant salos vadi
namos Menulio Sala..

Ant tos salos radau sau 
maisto ir tiktai sau gyvenau. 
Norint slėpiausi, vienok akiu 
žmonių ne iszsisaugojau. Vie
nas gyventojus tosios salos, 
turtingas žmogus turintis daug 
tarnu su savim, užtiko mane 
ant tos salos miegant© ir pri
verstinai nusigabeno pas save. 
Aprciszke man savo meile ir 
visaip apie mane tupinėjo, kad 
tiktai asz ji myletau. Kada ma
to jog nieko nenaudos gerumu, 
mislijo jog priverstinai in ga
les nes ir nieko neveike ir teip 
jam dakrimtau, jog pastanavi- 
jo maino parduot, ir isztikro 
teip padare pardavė mane tam 
kulpcziui, kuris mane tau pone 
pristatė. Tas žmogus biVvo la
bai dorus, ba per ta ilga. kelio
ne labai gražiai su manim ap
siėjo.

Kas kiszasi viesapaties kara
liaus, jeigo ne butumai teip 
puikiai su manim per teip ilga 
laika apsiėjus ir ne butum vi
su paežiu atstatęs, tada nesi
slepiu, butau szokus per szita 
Įauga in mares ir sugryžus pas 
savo motina, broli, ir gimines; 
o gal ir butau tai padarius 
idant ne butau pastojus in sun
kias dienas. Dabar jau to nie
kados uepadarysu! Nes jeigu 
ir sugryžtau būdama ne viena, 
tai ar-gi man intiketu, jog asz 
turėjau susiriszrma su tavim 
pone, su teilp galingu karalium. 
Driek tam vieszpatie mano, ka 
norint iszduosiu ant svieto, ar 
sunu ar duktere, 'bus tai ženklu 
mano prisiriszimo prie tavęs; 
ir teip asz misliju, jog mane ne 
laikysi ulž nevalninke, tiktai 
kaipo už sau lyga.

Karalaite Dohara pabaigė 
savo istorija, o karalius tarė: 
Meilingiause szirdi mano, ko
kius tu man stebuklius aipsa- 
kiai! Kaip gyvas esmu ant 
svieto, tai ne buvau to girdė
jas! Nuo szio laiko tave da la- 
biaus mylėsiu, dabar ypacz ka
da dažinojau jog esi karalaite, 
szlovinu tave ir szlovint ne pa
ausį!.! Eis mano pati, mano ka
raliene ir turi ta vale kaip ir 
asz pats. Tuojaus liepsu ap- 
szukt po visa mano karalysta. 
Ryto tuojaus visi mano pado- 
nai apie tai dažinos ir tegul 
džiaugėsi drauge su manim.•

Girdėjau asz apie žmonis 
mariu daug navatnu pasakų, 
nes tam visam netikėjau ir lai
kiau už iszmisla, 'nes dabar 
tam visam tikiu. Vienok nega
lų to iszmanyt, kaip jus galite 
vandenyje gyvent, kvėpuot ir 
visukuom užsiiminėt? Pas mus 
yra žmonis ka gali nardyt ir 
gera valainda po vandeniu už- 
silaikyt, nes jeigo ilgiaus pa
būtu, tada prigertu.

Vieszpats karaliau! To visko 
tau pasakysiu. Mes vaikszczio- 
jem ant dugno mariu teip kaip 
ant žemes, ir kvepuojem van
deniu, kaip ežia žmonis kve- 
puoje oru, mus vanduo ne- 
troszkina, taip, kaip 'žemiszkus, 
vanduo (priduoda mums gyvas- 
te. O kais labiause, jog musu 
rūbai vandenije niekados ne- 
suszlampa ir jeigo iszplaukem 
ant žemes, tai d'žiovintis ne- 
reikalaujem. Musu liežuviu 
(kalba) yra tokiu, kaip ant pe- 
czeties didžio pranaszo Salo- 

mono, sunaus Dovido paraszy- 
ta.

Mes vandenyje teip matome 
gerai, kaiip žmonis ant žemes 
mato. Turime teip geras akis, 
jog būdami ant dugno, gilau- 
sose vietose, matome kas vir- 
szui ant vandenio dedasi. Tas 
pats diena ir nakti. Matome 
ties mumis menuli ir žvaigždes 
ba nakties laike aipszvieczia 
mariu dugną.. Marėse dauginus 
ir didesniu randasi karalyseziu 
no kaip ant žemes.

Kožnoje karalystoje randasi 
puikus dideli miestai, pilni 
žmonių. Ant galo visokiu szta.- 
mu žmonių randasi kurie kalba 
visokais liežuvais, teip kaip ir 
ant žemes.

Paloviai karaliszki ir kuni- 
gaiksztiszkf, daug puikesni ne 
kaip ant žemes. Statyti neku- 
rie isz juodo marmuro, krisz- 
polo, žemezugu, karolu ir kito
kiu daigtu. Aukso, sidabro ir 
visokiu brangiu daigtu dau
ginus pas mus randasi, ne kaip 
ant žemes !

Po vandeninai gyventojai 
akimierko gali keliolika mylu 
perbekti, nereikalau jom ne ka
rietų nei arkliu. Karaliai vie
nok laiko daugybe mariniu 
arkliu, nes juosus laiko del sa
vo zebovos.

Gali man karaliau tikėt apie 
ka asz ežia apsakiau, o dabar 
da ka pasakysi!; Matau jog esi 
prilaukus man ir reike tau ži- 
n°G jog gimdimai marui gy
ventoju yra kitokį įle kaip že
miszku motoru; jeigo tiktum 
ant mano rodos, tai asz vely
tai! parsikviest savo motina su 
giminėms o tei’pos-gi karalių 
broli mano, su kuriuom nore 
tau susitaikint. Džiaugsis jie 
szirdingai pamate mane, o ka
da jiems papasakosu mano at
sitikimus, ir kada dažinos, jog 
esmu pati galingo karatus Per
su, tada, ju džiaugsmas pasi- 
dvejins. Praszau tavos kara
liau, idant alnt to pavelytai; 
uores prick tam ir tave pažint 
ir pasveikinimą gilu sudėti.

— Ponia mano ! Esi mano 
karaliene! Rupinsuosi idant 
juosus ka-no gražiause galetau 
priimt kaip priguli. Nes norė
tai! žinot, kaip jiems duosi ži
nia apie tai, ir kada, galėtu 
jiem in ežia atkelaut, 'ba nore- 
tau pasirengt ant ju priėmimo, 
o iupatsprieszais su vaisku pa
sitiktai!.
Vieszpats Karaliau! To visko 
nereike; paregėsi juos ežia 
akimierko ir kaip pai’gabensu. 
Ineikie karaliau in szita pasza- 
lini pakaju ir žiūrėk per sky- 
luke durise nuo rakto, tai ma- 
tysi kas ežia dėsis.

Kada karalius inejo in paka- 
jeli, karalaite Dohara liepe 
vienai isz nevalninkiii atnesz- 
ti smilkiniezia. su ugnia, o ku
rie paskui liepe iszeiti. Kada

buvo viena, iszeme isz kokios 
tai dėžutės szmoteli medžio, 
uždėjo ant žarijų; ir kaip tik- 
1 ai pasirodė dūmai pasakė ko
kius tai žodžius, o kurie karai- 
lius nesuprato, kuris in ja žiu
rėjo, id vos tuos žodžius iszta- 
re, tuojaus vanduo mariu pra
dėjo labai judintis. Isz to pa- 
kajelo, kuriame buvo karalius, 
langas buvo in mares, jog ga
lėjo viską maty t ka.s ant mariu 
dėjosi.

Ant galo marios persiskyrė 
ne toli nuo palocaus, ir tuojaus 
iszejo isz ju jaunikaitis pui
kaus pavidalo ir patogaus vei
do, tiktai ka plaukai ir ūsai ža
li teip kaip pavirsze vandenio. 
Paskui ji iszkeli seniva mote
re, nes puikaus veido, kuri tu
rėjo su savim penkes panas, o 
teip patogas, kaip ir Dohara.

Karaliene Dohara stojo tuo
jaus vienam lange ir pažino 
savo broli, motina ir giminai
tes o ir jie visi pažino ja. Pri
siartino prie josios, rodos ne 
lipsteja vandenio, o kada bu
vo p r i e m u ru p a 1 oc au s p ak ii o 
augsztyn ir per langa suėjo in 
pakaju. Karatus Salehas, kara
liene jo motina ir giminaites 
pasisveikino su dideliu grau
dumu liedami aszaras džiaugs
mo.

Tada karaliene josios moti
na tarė: “Duktė mano, labai 
džiauguosu, jog po teip ilgam 
neregejimui tavęs vela regiu; 
esmių tvirta, jog brolis tavo ir 
gimines Ilginai džiaugės isz to. 
Tavo pasislepima nuo mus, la
bai surūpino visus ir ne tdreti- 
nu, kiek mes aszaru iszliejome 
ne dasįpratom kitokios prie- 
žastes, kaip tik tos ka su bro
liu kalbėjai, o apie kurie mums 
jis pats .papasakojo. Rodą, ku
re jis tau davinėjo ne buvo tau 
be naudos, ba ka galima buvo 
daryt tokiam atsitikime? Ne 
reikėjo tau rūpintis teip labai 
jeigu tau ta brolio rodą ne pa
tiko. Dabar pasakyk mums 
apie viską, kas tau atsitiko per 
ta visa laika po musu atsiski- 
riniu ir kokiam stone dalbai* 
esi; o labiause pasakyki© 
mums, ar esi laiminga?

Dabar mėtėsi tuojaus moti
nai in kojas ir kada pakilus pa- 
bueziavo ranka taridama: 
“Motin nusikaltau, tai per sa
vo staiga. Datyriau isz locno 
dasekimo, jog ko ne norėjau, 
tai buvo del manes paskyrimu, 
o ko niekas negali atsispirk”

Czia papasakojo viską, kas 
tik jai atsitiko nuo valandos 
atsiskyrimo. Baigdamas savo 
atsitikimus, papasakojo ant 
galo jog buvo parduota Per- 
siszkui karalui pas kuri ir da
bar buna.

“Sesute mano, tarė jai ka.- 
ralius josios brolis, negerai 
padarai, jog pati pasidavai tai 
nelaimai. (Galėjai atsiluosuot 
kožnoje valandoje, ir navatua 
buvai jog iki sziol gyveni ne
valoje. Kelkis ir gryszkie su 
milinis in musu karalysta, ku
rie jau atėmiau nuo nevidonu, 
kurie buvo paszalinai užpuo
lęs.

Karalius persiszkas girdė
damas tuosęis žodžius ededa-
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Per paczta, 35 Centai.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

O" A - B - CELA'PES 
| arba pradžia 

SKAITYMO 
i; ...ir...

RASZYMO 
;l 64 pus. Did. 5x7 col. 
■j Dabar Po 25c. 
j! Saule Publishing Co., 
> Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Pajieszkojimas

Pajieszkau savo giminiu, Ur
ban u isz Lietuvos: Surviliu 
kaimo, Vabalininku parapijos, 
mažai Jonai. Atvyko in Ame
rika priesz 60 metu, ir mano 
tėvas syki atvažiavo. Atmenu 
ju vardai, Jonas ir Ona,. Atsi- 
leipkite ant adreso:

Felecionas Lapiene,
30 Essex Street 

Athol, Mass.

mas pakajeli, palbugo negirde- 
tinai, ir pamislijo sau: ‘‘Juk 
dabar man galas bus, jeigu Do
hara ju rodos paklausys! Nė 
galu gyvent be josios o da nori 
man ja iszveržt.

Dohara supratus jo rūpesti, 
nelaikė ji ilgai toje baimėje.

“Broli mano, o atsake links
mai, tai ka man dabar pasakiai, 
suprantu jog isz meiles dėl 
manės ta. kalbi. Kaip pirma ne
klausiau tavo rodos, idant lik
tie paezia katro isz žemiszku 
karalių, teip ir dabar neklau
sysi! tavęs, idant pamestau ga- 
lingiause monarka žemiszka. 
Asz ne esmių pas ji nevalninke 
tiktai esmių pati ir negalų 
skunstis ant savo paties. Tas 
monarka yra doras vyras; prie 
manės turi dideli pririszima ir 
nieko daugiaus nuo jo nereikar 
lauju. Ta paezia diena kada 
pas ji gavausi, tuojaus visas 
paiczias nuo saves iszvare. Da 
daugiaus jums pasakysi!: es
mių ne neviena, o jeigu iszduo- 
su ant svieto sunu, tada, niekas 
manės nuo jo neatkallbins. Tai 
teip, mano broleli, jau tavo ro
dos nekl ausy su, ir savo vyro 
my Ietie nepalausu. Tikino siu, 
jog ne tu, ne mano motina už 1 
tai ne pykšite. Ne pykite ant 
manos, jog jus isz gilybes ma
riu pertraukiau.

“Sesut jog* tave kalbinau, 
idant sugryžtum, tai tiktai del 
to, jog tave visi szirdingai my
lime, o ir labai džiaugiamės, 
jog džiaugėsi isz savo stono.

Kaip isz pradižios pasislėpęs 
karalius rūpinosi baimėje ne
tekimo Doharos - tai dabar 
džiaugėsi kaip iszgirdo apie 
prisiriszima Doharos prie jo.

Kada, kalba pasilbaige, Do
hara suplojo rankomis, inejo 
nevalninkes ir liepe pagaminti 
vakariene. Kada stala. parengė 
prasze karaliene motinos savo, 
brolio ir giminaieziu, idant 
sestu ir valgytu. Nes visi vienu 
balsu piasake, jog norėtu turė
ti tarp saves ir josios vyra, ir 
jau pradėjo pykti. Nuejogi Do
hara in pakajeli ir prasze ka-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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— Scredoj tpripuola $zv. 

Barbina ir Szv. Benjamino, oi 
Tautiszka Vardine: Isle. Ir ta 
diena: 1784 m., (pirmas Suvie
nytu Valstijų pilnas žemlapis1 
buvo ant pardavimo; 1854 m., 
Laivyno Komandorius M. C. 
Perry, sudarė .pirma taikos ir 
prekybos sutarti su Japonija; 
1939 m., Anglija buvo prižadė
jus stoti Lenkams in talka, 
Anglija savo 'žodi iszlaike ir 
Rugsėjo menesyje paskelbė, 
kara priesz Vokietija. Tai 'bu
vo Antro Pasaulinio Karo pra
džia.

— Ana diena garnys pali
ko sveika ir patogia, dukrele 
del ponstvams Petrui ir Flo- 
rencai Stancikams, nuo 539 W. 
Market ulyiczios. Ponia Stanci
kiene po tėvais vadinosi Gor- 
miute.

— Ketverge pripuola, pir
ma diena Balandžio (April). 
Menesis paszvenstas del Kris
taus Musu Atpirkejaus. Ir ta 
diena Szv. Teodoro ir Szv. Hu
go, o Tautiszka Vardine: Rin
gaudas., Taipgi ta diena: 1789 
m., Amerikos Kongresas laike 
pirmąjį savo posėdi. Iszrinko 
Augustus Muhlėnlberg pirmi
ninku; 1839 m., Kongresas pra
dėjo už dyka dailinti sėklas del 
sėjimo. Kongresas paskyrė 
tūkstanti doleriu ir pradėjo 
siuntinėti už dyka sėklas tiems 
kurie prasze; 1839 m., Abner 
Doubleday isz 'Cooperstown, 
New York, nustatė .beisboles 
loszimo instatymus, regulas. 

-1864 m., pirmoji nelaimėms ap- 
drauda. buvo insteigta in Hart
ford, Conn.; 1939 m., Ameri
kos valdžia; pripažino Francis
co Franco valdžia, Ispanijoje; 
1944 m., Byla buvo in vesta ir 
priimta kad kareiviai toli nuo 
namu, gali balsuoti per rinki
mus namie. Szita 'byla buvo 
priimta be Prezidento paisira- 
szymo ant jos.

Ūkininku (priežodžiai: Sau
sas Balandis nėra ūkininkams 
džiaugsmas; žirnius sek Izido
riaus dienoje norėdamas geros 
dagos; jeigu Balandis sausas 
tai Rugsėjo menesis taipgi bus 
sausas; jeigu szitam menesyje 
sziltas lietus lyja tai galima, ti
kėtis gero meto; jeigu tame 
menesyje szviesos dienos tai 
ateinantis bus szlapias.

— Ketverge, Balandžio 
pirma diena, nesiduokite apsi- 
gaut. Taipgi ir Angliakasiu 
szvente nuo atgavimo 8 valan
dų darbo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Pranciszkaus Paulo, o Tau
tiszka. Vardine: Ba.iruolis.

— Read ingo Geležinkelio 
kompanija paskelbė kad apie 
asztuonio'S deszimts darbinin
ku buvo atstatyta nuo darbo 
ana sanvaite in St. 'Clair, Pa. 
Kompanija, sako kad tai tik 
laikinai, kad jie gal bus vėl 
paisza.ukti in daiba ateinanti 
menesi. Bet vargiai kas pana- 
szaus tai bus! Dvylika kliarku 
ofisuose neteko darbo jau ana 
sanvaite. Kiti darbininkai ant 
geležinkeliu dabar gavo trijų 
sanvaieziu vakacijas. Bet jie < . .

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. 
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nežino ar jie bus paszaukti at
gal in darba ar ne. Tamaqua 
mieste būdavo vietiniu miestu 
geležinkelio kompanijos sosti
ne. Bet dabar tik saujele dar
bininku ežia pasiliko, ir ju die
nos suskaitytos!

Lansford, Pa. — Prezidentas 
Glenn O. Kidd, pranesza kad 
Lehigh Navigation Coal kom
panija uždarys savo Nesqueho
ning angliakasykla ir Lans
ford breikero, Balandžio April 
pirma diena. Apie szeszi szim- 
tai main ier i u .neteks darbo.

Chicago, Ill. — Liet. Rymo 
Kata]ik. S. A., 59-sis Seimais 
szimet invyks Birželio (June) 
28, 29, 30 ir Liepos 1 d.d., Chi
cago je.

Pottsville, Pa. — Schuylkill 
Haven valstijos poli ci j an t ai 
sako kad Jeronimas Lapinskis, 
isz Minersville, Pa., yra dabar 
teismo penkiariopai kaltina
mas už automobiliu nelaime, 
ant vieszkelio netoli Pottsville 
miesto. Toje nelaimėjo žuvo 
garsus muzikos direktorius ir 
dirigentas Leo F. Minnich- 
bach, kuris muzikos ir beho 
mokino Pottsville High Sch
ool. Policija Jeronimą Lupins
ki kaltina už: 1—-Netikros 
laisnes ant automobiliaus. Jo 
brolis Vincas perdavė jam sa
vo laisnes del automobiliaus 
be valstijos žinios. Jo brolis 
dabar yra intartas. 2—Jo auto
mobilius nebuvo gar adžiau s 
peržiureta.s ir patikrintas kaip 
valdžios yra reikalaujama.. 3— 
Jis neturėjo draivinimo pave
ji nimo laisniu. 4—Kai jo 'brolis 
jam ta automobiliu pardavė, 
nebuvo jokiu rasztu, kad val
džia apie tai žinotu. 5—Jis va
žiavo po kairiaja puse ant 
vieszkelio kai tiedu automobi
liai susikirto. Lapinskis dabar 
yra. laisvais po kaucija, bet po
liai jantai dar viena priekaisz- 
ta.priesz ji turi: Jis vairavo ta 
a.u t omo'bi 1 i n pasigėrės.

“SOVYETSKY
VEESKY”

Sovietai Iszrado 
Sznapsa! Valio!

DUBLIN, AIRIJA. — Ai- 
risziai hravorininkai dabar 
pyksta ir szirszta. Jie dažino- 
jo, kad Sovietai dabar giriasi 
kad jie buk iszrade, kaip užsi
raugti ir pasigaminti toki pati 
sznapsa, koki Airisziai per 
szimtmecziu szimtmeczius yra 
gamine.

Maskvos radijas didingai ir 
su pasididžiavimu dabar skel
bia, kad Sovietu pagamintas 
sznapsas, yra net geresnis už 
‘ ‘ Irish Whiskey. ’ Sovietai 
dabar giriasi kad jie savo ta 
pagaminta “Sovyetsky Vees- 
key” pradės ir in kitus krasz- 
tus gabenti.

Kuškiu pagamintas ‘Sovyets 
ky’ visai nėra nei praseziau- 
sias sznapsas, piktai atsikirto 
atstovas isz John Power and 
Sons bravoro, Airijoje.

‘ ‘ Irish Whiskey yra gamina
ma isz Airiszku miežiu ir seno- 
viszku budu,” sako szitas Ai- 
riszis bravoro atstovas, “ir 
Sovietai neturi ir negali gauti 
tokiu miežiu, ir nemoka ir nie
kados nemokės taip ta sznapsa 
pagaminti, kaip Szvento Pa
triko vaikai moka ji paga
minti. ’ ’

KUNIGUŽIS
KOMUNISTAS

Melavo Po Prisieka;
Sako 3 Buvusieji 

Komunistai
WASHINGTON, D. C. —

Trys buvusieji Komunistai 
staežiai sako kad Kunigužis 
John A. Hutchison, Williams 
Kolegijos profesorius, melavo 
po prisieka kai jis Senato Ko
misijai užsigynė kad jis kada 
yra buvęs Komunistas ar ka 
bendro kada nors butu turejes 
su Komunistais.

Jie Kongreso ir Senato Ko
misijai pasakė kad szitas Ku
nigužis buvo susiejęs su Kom
unistu partijos vadais, Balti- 
moreje ir bendrai su jais dar
bavosi Komunistu partijai.

Szitie svietkai yra Kunigu
žis Joseph S. Nowak, isz De
troit, Mich., Earl C. Reno, bu
vęs Komunistu organizatorius 
Boston, Mass., ir Leonard Pat
terson, Baptistu tikėjimo de
kanas ir darbininkas in laivu 
statymo fabriką, Brooklyn, 
N. Y. Kunigužis Hutchison, 
po prisieka užsigynė ir sake 
kad jis nei nepažinsta Reno ar 
Patterson, ir kad jis niekados 
nieko bendra neturėjo ir szian- 
dien nebeturi su Komunistais.

Kunigužis Nowak, kuris bai
gė Seminarijos mokslus sykiu 
su Kunigužiu Hutchison, in 
Union Theological Seminary, 
pasakė komisijai kaip jiedu jie 
keletą kartu buvo atsilankė in 
Komunistu partijos vyriausy
bes namus ir in mitingus, kur 
keletą kartu Kunigužis Hut
chison buvo pasakęs prakal
bas.

Kunigužis Nowak prisipaži
no kad ir jis komisijai buvo 
pamelavęs kai ir jis buvo užsi- 
gynes kad jis niekados nėra 
buvęs Komunistu partijos na
rys. Jis prisiraszes prie Ko
munistu partijos, Chicagoje, 
1946 metuose, bet už keliu me
nesiu pamėtė ta partija.

JAUNI MOKINIAI
GERIA

HARRISBURG, PA. —Val
stijos Sveikatos Sekretorius, 
Russell E. Teague sako kad 
devynios deszimtas nuoszimtis 
High School mokiniu szian- 
dien geria sznapsa, alų ir vy
ną. Ir dauguma j u pradėjo 
gerti su savo tėvu žinia, jeigu 
ne pavelinimu. Jis sako kad 
szitokis jaunu girtuokliavi
mas savaime paaiszkina kodėl 
tiek daug musu jaunu papuola 
in beda.

Pernai Philadelphijos augsz- 
tesniose mokyklose, High Sch
ools, szimtas penkios deszimts 
penki mokiniai buvo suaresz- 
tuoti už girtuokliavimą.

Bertram M. Beck, jaunu 
prasikaltėliu pataisymo komi
sijos direktorius, parode kad 
daugiau kaip puse visu pavog
tu automobiliu, praėjusiais 
metais buvo pavogti jaunuoliu 
kurie dar neturi asztuonioli- 
kos metu amžiaus. ,

Iki sziol, jis sako, mums ne
buvo naujiena kai dažinodavo- 
me kad jaunieji kur ka nors 
pasivogė, ar taip kokia iszka- 
da buvo padare. Bet dabar to
kie jaunieji jau ir žvieriszkai 
užsipuolė ant žmonių, ir net 
žmogžudyste jiems jau ne nau
jiena.

RUSIJA PROTES
TUOJA GRAIKIJAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sienio Ministeris pasakė , kad 
Rusijos nepasitenkinimas jam 
nerupi ir ji negazdina, jis aisz- 
kina kad tos tvirtoves reikalin
gos del apsigynimo, del krasz
to apsaugos. Jis sako kad visi 
tie Rusijos garsus nepasitenki
nimai ir beveik grasinimai yra 
taikomi in visai kita tikslą; su
trukdyti apsaugos sutarti tarp 
Graikijos, Turkijos ir Yugosla- 
vijos.

MAINIERIAI
PRASZO PAGELBOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

du szimtu penkios deszimts 
milijonu doleriu. Jie sako kad 
anglių vis mažiau ir mažiau 
reikia, ir už tai tokis tunelis 
neužsimoka statyti.

28 KUNIGAI SUIMTI 
KINIJOJE

HONG KONG, KINIJA. — 
Kataliku bažnyczios vyriausy
be in Hong Kong miestą pra
nesza kad dvideszimts asztuo- 
ni Kiniecziai Kunigai yra su- 
aresztucti in Peiping miestą 
nuo Kovo antros dienos.

Komunistai insidrasino ir 
dabar ima suimti ir suaresztuo- 
ti Kunigus ir Kunigužius per 
visa Kinija. Kiti dvylika dva- 
siszkiu ir pasauliecziu Katali
ku buvo taip pat suimta ir su- 
aresztuota.

Komunistai yra insake vi
siems Kunigams ir Kunigu- 
žiams, kad jie turi dabar eiti 
su Kcmunisztiszka tvarka ar 
nutilti. Jiems dabar uždrausta 
iszeiti isz savo namu be Ko
munistu žinios. Visi jie yra be
laisviai savo klebonijose.

9 KOMUNISTU
VADAI TEISME

PHILADELPHIA, PA. — 
Suokalbio priesz musu kraszta 
teismas prasidėjo Philadelphi
jos teismo kambaruose, kai 
devyni intarti Komunistai va
dai buvo intarti ir patraukti in 
teismą.

Vienas isz tu intartu Komu
nistu vadu visus nustebino kai 
jis pareikalavo kad jam butu 
pavėlinta paežiam pasiteisinti 
be jokio advokato pagelbos.

Juozas Kuzma, keturios de
szimts vieno meto amžiaus, 
per savo advokata prasze tei
sėjo pavelinimo save gintis. 
Teisėjas McBride tada papra- 
sze advokato Thomas D. Mc
Bride kad jis pasitrauktu ir 
duotu laisva ranka tam intar- 
tam Kuzmai.

Visi devyni intarti buvo teis
mo kambaruose kai j u teeismas 
prasidėjo. Visai mažai žmonių 
susirinko pasižiūrėti ir pasi
klausyti.

i L TRASKAUSKAS J i ___ *
i LIETUVISZKAS ? 
t GRABORIUS |
* Laidoja Kunus Numirėliu. J
* Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuvių, Kriksztyniu 
* 
k 
k * *
* 535 WEST CENTRE STREET
j Telefoną* Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.

* * * * * * * *
Vestuvių Ir Kitokiams 

:: Reikalams ::

Visi intarti yra isz Philadel- 
phijos: Kuzma; trisdeszimts 
szesziu metu amžiaus .Benja
min Weiss; penkios deszimts 
szesziu metu amžiaus Walter 
Lowenfels; penkios deszimts 
vieno meto amžiaus Thomas 
Nabreid; dvideszimts devynių 
metu amžiaus Sherman Labo- 
vitz; trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus David Davis; trisde
szimts penkių metu amžiaus 
Irvin Katz; keturios deszimts 
keturiu metu amžiaus Samuel 
Gobeloff; ir trisdeszimts pen
kių metu amžiaus Robert 
Klonsky.

SŪNŪS SUSPARDĖ
TĘVA

Gavo Nuo Szesziu Iki 
Dvylikos Metu 

Kalėjimo
PITTSBURGH, PA. — Sze- 

sziolikcs metu amžiaus Ro
nald Jenkins buvo nuteistas 
nuo szesziu metu iki dvylikos 
metu in kalėjimą už savo tėvo 
nužudinima.

Jis teisme prisipažino kad 
jis savo tęva David Jenkins 
buvo iszmetes isz stubos ir 
paskui savo kojomis ji suspar-

Irano Sukilėliu Vadas

Sheban Jafari, buvęs savo 
kraszto imtininku eziampi- 
jonas, ir kuris yra buvęs in
tartas už nudurima Hossein 
Fatemi, anų dienu to kraszto 
vado, cziaį laikydamas savo 
kraszto vėliava savo ranko
je kursto kitus sukilti priesz 
savo kraszto valdžia.

de kol jo tėvas pasimirė. David tas ne tik ant tiek metu in ka- 
Jenkins buvo septynių vaiku Įėjima bet ir prie sunkaus dar- 
tevas. Jaunuolis buvo nuteis- bo.
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Fatemi buvusio Premier© 
Mossadegh Užsienio Minis
teris, buvo suaresztuotas, 
kad Mossadegh buvo nu
verstas nuo savo sosto. Jis 
per septynis menesius slaps
tėsi kalnuose, bet galutinai 
buvo suaresztuotas.


