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StraikosFrancuzij oi e
Isz Amerikos AMERIKIECZIU ŽVIERISZKA BOBA

BAGOCZKA
INTARTA

WASHINGTON, D. C. — 
Ponia Louise Bransten Ber
man, graži ir madinga mote
riszke, kurios namai randasi 
New York mieste, buvo pa
traukta in teismą pasiaiszkinti 
Kongreso Komisijai ar ji tar
pininkavo ir dalyvavo Komu
nistu darbuose, kai jie stengėsi 
pavogti isz Amerikos paslaptis 
apie ta sprogstanczia “Atom” 
bomba.

Szita bagoczka, kaip ir visi 
kiti Komunistai, užsidarė savo 
burna ir nieko neatsake, nepri
sipažino ir neužsigyne, sakyda
ma kad Amerikos Konstitucija 
pavėlina jai tylėti, jeigu jos žo
džiai ja pasmerktu ar intartu.

Ponia Berman, buvusi žmo
na Bruce Minton, sanvininko ir 
redaktoriaus jau pasimirusio 
Komunistiszko laikraszczio 
“New Masses,” paskolino ki
tam Komunistiszkam laikrasz- 
cziui penkios deszimts tuks- 
tancziu doleriu, 1944 metuose. 
Ji tankiai padėdavo Komunis
tams ir jiems duodavo ar pa
skolindavo pinigu.

Per visa valanda Kongreso 
Komisijos nariai jos klausine- ’ 
jo, bet ji tylėjo. Tai isz tikro 
dyvai kad moteriszke taip il
gai galėjo isztyleti. Kongreso 
Komisija norėjo dažinoti: Ka 
ji žino apie Komunisto Arthur

(Tasa Ant 4 Puslapio) 
\ -------------------------

GAVO DIVORSA
LOS ANGELES, CALIF. — 

Geltuonplauke, trisdeszimts 
dvieju metu Loraine Rubin ga
vo “divorsa,” persiskyrimą 
nuo savo vyro už tai kad jis ja 
nebuvo pabucziaves per du me
tu. Jis nenorėjo savo žmonos 
pabucziuoti už tai kad jis bijo
josi visokiu užkrecziamu ligų, 
o sulyg jo nusistatymu, bucz- 
kis visokias kvarabas gali žmo
gui duoti.

Teisėjas tai geltuonplaukei 
davė “divorsa” ir paskyrė, 
kad ji gali laikytis jųdviejų du 
sunu ir narna, kuris yra vertas 
apie dvideszimts septynis 
tukstanczius doleriu. Ji gaus 
septynis szimtus doleriu ant 
menesio ir nabagas vyras dar 
turi penkis tukstanczius dole
riu advokatui užmokėti.

J

Bet dar ir to nebuvo gana. 
Vyras, Daktaras J. Rubin, ke
turios deszimts asztuoniu me
tu žmogelis yra teisėjo privers
tas užlaikyti ir kas metai už
mokėti apdraudos, insurance 
už savo du vaiku. Ta apdrauda 
yra del keturios deszimts tuks- 
tancziu doleriu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEISZP AS AKYTAS 
GUDRUMAS

Turkams Iszrodo Kad 
Amerikiecziai Ste

buklus Daro
NEW YORK. — Pereita žie

ma Pulkininkas James Coward 
kuris dirbo Amerikos Ambasa
doje Bagdad mieste, pakilo su 
kariszku C-47 eroplanu isz 
Frankfurt, Vokietijoje ir su 
trimis lakūnais skrido in Tur
kija. Jis su savimi vežesi du 
gražiu szuniu, kuriuos jis bu
vo tenais nusipirkęs.

Jis su savo lakūnais norėjo
(Tasa Ant 4 Puslapio)

PAŽANGIEJI
PRASZOSI

PAGELBOS

WASHINGTON, D. C. —
Pažangiųjų Partijos nariai nu
važiavo in Washingtona ir nu
ėjo pas Tom Clark, praszyti 
kad Amerikos valdžia užtik
rintu Pažangiųjų Partijai lais
vus rinkimus in Georgia vals
tija, kur juos visai neinsilei- 
džia del rinkimu.

Georgia nėra vienatine vals
tija in kuria tie Pažangieji Ko
munistai ar Komunistu mul
kiai negali inlysti, ir negales 
stoti in rinkimus. Kelios kitos 
valstijos duoda jiems žinoti 
kad jie nėra pageidaujami.

Kankino Ir Žudė 
Žmones

VOKIETIJA. — Amerikie-I 
ežiai dabar negali per daug 
glamonėti ar per daug dovano
ti tiems Naciams Vokiecziams, 
kurie tik keli metai atgal buvo 
musu didžiausi prieszai, ir ku
rie taip žvieriszkai kankino ir 
žudė nekaltus žmones.

Teisybe reikalauja kad tokie 
prasikaltėliai butu nubausti. 
Nieko nereiszkia kad tie anų 
dienu galingi ir didingi Na
ciai sziandien verkszlena ir 
snargliuoja ir susimylejimo 
praszo. Teisingumas reikalau
ja kad jiems butu tinkamai at
mokėta. Jeigu mes su jais tei
singai nepasielgsime, tai mes 
negalime nei -Komunistu kal
tinti už ju žvieriszkumus. Kas 
vienam leistina, tas ir kitam.

Mes ežia turime mintyje vie
no žmonių buezieriaus boba, 
Use Koch, kuri su savo vyru 
žvieriszkai kankino ir žudė ne
kaltus žmones in Buchenwald 
nelaisviu lageri.

Szita moteriszke buvo in 
teismą patraukta, jos prasi
kaltimai buvo gerai žinomi, ir 
ji buvo nuteista in kalėjimą iki 
gyvos galvos. Jos teismas buvo 
teisetinas, kariszkas ir teisin
gas. Dabar visai be jokio pasi- 
aiszkinimo kariszkas teismas 
su Generolo Clay pavelinimu, 
ta bausme permaine nuo viso 
amžiaus del keturiu metu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ASZTUONI
KOMUNISTAI*

SUARESZTUOTI

BRUSSELS, BELGIUM, —f 
Asztuoni Komunistai buvo su- 
aresztuoti kai jie trinksima 
šukele ant ulyczios prie teatro 
kur buvo rodoma paveikslas,
“Moving Fikczieriai,” kurie 
baisiai nepatinka Komunis
tams. Tu paveiksliu vardas yra 
“The Iron Curtain.”

Kai tie Komunistai norėjo ta 
teatrauždaryti ir žmonėms už
drausti in ji eiti, jie šukele 
triukiszma ir lerma ir isz to 
iszkilo tikras susikirtimas. Ta
da policija pribuvo, visus isz- 
skirste ir szeszis suėmė ir su- 
aresztavo.

UNIJA POLITIKUOJA

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Darbininku Federa
cijos Unija yra paskyrus pen
kios deszimts tukstaneziu do 
leriu del Rinkimu, kad sumu- 
szus politikierius kurie yra 
skaitomi darbininku unijos 
prieszais, ir užkirsti kelia toms 
Byloms ar Instatymams kurie 
yra žalingi ir pavojingi darbi
ninkams.

Szitie pinigai yra skiriami 
tik del trijų valstijų, New 
Mexico, Massachusetts ir Ari
zona, kur tokie instatymai yra 
dabar rengiami.

Graikijos Karalius Sveikina Atsivertusius Komunistus

Athens mieste, Graikijos 
Karalius Paul, sveikina sa
vo kareivius, kurie priesz ji 
ir priesz jo kraszto valdžia 
kariavo, bet dabar pamėtė 
Komunizmą ir sudaro nau
jas Graikijai isztikimas ar
mijas. Karaliene Frederica 
yra prie jo szono, ir jo szta- 
bo nariai marszuoja sykiu.

Szitie kareiviai buvo Ko

munistu suvilioti ir kariavo 
Komunistu suvilioti ir ka
riavo su Komunistais priesz 
Graikijos kariuomenes ant 9
Macronissos Salos. Tai ket
virtas tokis kareiviu batali- 
jonas, kuris yra sudarytas 
isz tokiu buvusiu Komunis
tu. Pats Graikijos karalius 
szitiems kareiviams inteike

kraszto vieliava. Tokis vie- 
liavos intekeimas yra laiko
ma už labai didele garbe. 
Prie karaliaus kaires eina 
Generolas Yantzis viso Grai
kijos kariszko sztabo virsz- 
įninkąs. Prie karalienes 
deszines, baltai apsirėdęs 
marszuoja George Stratos, 
Karo Ministeris.

U.S. Neiszsižades 
Laisves Del 

T aikos
Amerikos Kantrybes Jau Pasi
baigė Su Rusija; Berlyno Klausi- 
mas Bus Tautu Sanjungai Pa- 
vestas Jeigu Rusija Nepriims 
Tautu Pareikalavimu; AFL Ski- 
ria $50,000 Sumuszti Prieszus

PARYŽIUS. — Amerikos Sekretorius 
George C. Marshallas sako visiems Sovie
tams ir Rusijos valdžiai, kad szita syki 
Amerika nemainikaus, nesiderins, nenusi
leis ir neiszsižades savo insitikinimu.

Jis perspėjo Sovietu Rusija, kad Ame
rikos kantrybe jau pasibaigė; jis teipgi 
primine Sovietams kad jie nesuklystu ma
nydami kad musu kantrybe pareina isz mu
su kantrybe pareina isz musu silpnybes.

Amerikos Sekretorius, ramiu ir tykiu 
balsu, nei syki vardu nepaminėjo Rusijos,

PENKI MILIJONAI f 
STRAIKUOJA

FRANCUZIJOJE

PARYŽIUS. — Daugiau ne
gu 5,000,000 darbininku Fran
cuzij oje perspėjo savo kraszto 
valdžia kad jie visi sustraikuos 
jeigu valdžia jiems neduos 
treczdali daugiau algos. Val
džia sutiko duoti darbininkams 
penkiolika centu ant dolerio 
daugiau bet nesutinka ant dar
bininku pareikalavimu. Val
džia stengiasi kaip nors suval
dyti pragyvenimo branguma ir 
už tai nenori darbininkams pa
kelti mokestis net visu trecz-

kai jis kalbėjo bendrame Tautu Sanjungos 
posėdyje, bet visi delegatai, kurie klausiesi 
gerai suprato kad jis apie nieką kita ne
kalbėjo kaip tik apie Rusija.

Visi Sovietai gerai žinojo apie ka Ame
rikos Sekretorius kalbėjo. Lenkai Komu
nistai labai greitai atsikirto, intardami kad 
Amerikiecziai nori visa svietą su savo pi
nigais papirkti. Musu Sekretorius nieko 
taip nuostabaus neapsake, jis ramiai ir ty
kiai primine Sovietams kad durys in susi
taikinimą ir taika yra atdaros, kad Vaka
ru Tautos yra pasirengusios protingai su 
Rusija pasisznekcti, bet kad nei Amerika, 
nei kitos Vakaru Tautos, nei savo, nei ki
tu laisve neparduos del palszyvos taikos 
su Rusija. /

Komunistiszkos Lenkijos Užsienio Mi
nisteris, Zygmundas Modseliewski užsipuo
lė ant Amerikos, kam Amerikiecziai veža 
maistą ir kitoki tavora in Berlyną su ero- 
planais. Jis sake, kad toks biznis yra 

,į (Tasa Ant 4 Puslapio)

daliu.
Darbininkai sustojo dirbę 

nuo dvieju valandų net iki vi
sos dienos, kad parodžius val
džiai kas atsitiks jeigu jie vi- 
siszkai sustos.

Pusantro milijono mainieriu 
ir elektros darbininku grasina 
straikuoti, jeigu valdžia nepa- 
pavelins pakelti visu trecz- 
daliu.

Premieras Henri Queuille 
stengiasi visomis galiomis su
tvarkyti vidaus reikalus ir 
kaip nors sustabdyti visa ta. 
branguma bet darbininkai jam 
prieszinasi. Szitos grasina
mos straikos uždare beveik vi
sus fabrikus, geležinkelio sto
tys užsidarė, bankos užsidarė 
ir traukiniai, busai ir taksės 
nevažiavo. Laikraszcziai ne
galėjo iszeiti, nes darbininkai 
nedirbo.

Ir visos szitos straikos da
bar yra kurstomos už tai kad 
Premieras Henri Queuille nori 
žmonėms sutaupinti pinigu. 
Jis nori isz valstybiniu darbu 
atstatyti daug darbininku ku
rie yra visai nereikalingi ir tik 
viso kraszto pinigine būkle 
sunkina.

Dar niekas nieko nesako, bet
(Tasa Ant 4 Puslapio),
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Vaikai sziandien yra pras
egiau mokiname negu mes bu
vome mokinami, ir kas metai 
tas Amerikos mokyklų moks
las eina prastyn, tropais že
myn.

Dabar vienas mokytojas ar 
viena mokytoja turi mokinti 
apie keturios deszimts ar pen
kios deszimts vaiku. O mes jau 
isz patyrimo ir isz geriausiu 
mokytoju ir mokslincziu žino
me kad mokytojas negali dau
giau negu penkiolika ar dvide- 
šzimts vaiku tinkamai mokin
ti.

Jau dabar biznieriai ir darb
daviai nusiskundžia kad vai
kai ir vyruki kurie ateina in 
darbus isz kolegijų neturi 
mokslo, yra staeziai durni. Czia 
negalima vaikus kaltinti, bet 
mokyklas. 

• • - • • 11 "
Mums dabar verktinai reikia 

apie devynios deszimts tuks- 
taneziu nauju mokytoju, o mes 
gausime mažiau negu dvide- 
szimts tukstaneziu. Apie devy
niolika tukstaneziu studentu 
dabar gaus savo mokytoju 
laipsnius, bet ne visi stos mo
kinti in mokyklas. O ir czia dar 
nematyti galo: Apie keturios 
deszimts tukstaneziu mokyto
ju sziais metais pasitrauks, ai
tai kad jie pasimirs ar tai kad 
jie in kitus darbus stos.

Apie szimtas i ukstaneziu 
mokytoju Amerikoje sziandien 
vaikus mokina kaip jie mokino 
per kara kada jiems buvo duo- 
ta mokytojavimo darbas be jo
kio laipsnio už tai kad buvo 
trumpa mokytoju. Reiszkia jie 
isz tikro nėra nei tinkami nei 
pasiruoszia prie mokytojavimo 
darbo.

Mokytojai ir mokytojos da
bar meta savo darbus ne vien 
tik kad ju algos tokios mizer- 
nos, bet taipgi kad mokiniu 
yra per daug ir negalima juos 
tinkamai mokinti.

Geras mokytojas vieszoje 
augsztesnioje mokykloje gau
na in mestus $2,550. O papras
tas. darbininkas prie automobi
liu gauna $3,200. O kituose 
darbuose paprastas darbinin
kas uždirba $3,505. Žemesnio- 
se klasėse mokytojas uždirba 
$1,440 in metus. Kai mokytojai 
paprasze kad jiems algos butu 
pakeltos tai visi Amerikiecziai 
pasipiktino, bet kai mainierys 
ar kitas darbininkas norėjo di
desnes algos, jis sustraikavo ir 
gavo ta ka jis reikalavo.

Mokytojas nėra nei per plau
ką prastesnis už daktara ar ad
vokatą ir turėtu taip pat už
dirbti,. jeigu ne daugiau. Moti
na. viena savo vaika bemokin
dama pražilsta, o mokytoja ar 
mokytojas turi po savimi apie 
keturios deszimts tokiu biesu- 
ku, kurie už keliu metu suda
rys kraszto pilieczius.

Gabiausi ir mokycziausi stu
dentai kolegijose ir universite
tuose visai nei neszneka apie 
mokytojo darba. Reiszkia, tik 
prastesni studentai ir studen
tes pasirenka mokytojo darba. 
Ir vėl reiszkia kad musu vai
kai tik prastesni mokslą gau

na.

Tokyo mieste, vienas Yasu- 
kichi Hashimoto dažinojo kad 
kas nors apvogė jo namus, kai 
jis buvo kalėjime už vagyste. 
Jis piktai pasakė policijai kad 
tik vienas toks nevidonas taip 
negražiai padarytu, tai jo ge
riausias draugas, Kikuchi. Po
licija pasiteiravo ir darado kad 
kaip tik taip ir buvo.

‘ • •

In Battle Creek miestą, Mi
chigan valstijoje, Robert F. 
Ort policijai prisipažino kad 
jis net dvylika sykiu uždege 
savo Moose draugystes kamba
rius, pasiaiszkindamas kad tie 
gaisrai suriszo visus narius ar- 
tymesneje draugystėje, nes 
viens kitam in talka stodavo ir 
taip geriau susidraugaudavo.

———————— e a I

Henry Wallaceo Pažangųjį; 
Partija turi daug daugiau mo
terų ir merginu neg vyru. Czia 
mes vėl matome kad vyrai yra 
protingesni, ir kad moterėles 
vis jieszko ko naujo ir stveriasi 
už visokiu naujenybių. Szitoje 
partijoje, kuri yra Komunistu 
remiama ir vedama, randasi 
beveik du sykiu tiek moterų, 
negu vyru. Neinsizeiskite, mo
terėles, nes mes czia kalbame 
ne apie jus, kurios esate pro
tingos ir apsiszvietusios, nes 
“Saule” skaitote, bet mes kal
bame apie tas durneles, kurios 
norėtu visa Amerika Stalinui 
atiduoti.

Pažanguju Partijos virszi- 
ninkas sako kad szita partija 
surinks pustreczio milijono do
leriu del rinkimu. Ir mes tiki
me kad taip ii- bus, nes Ameri
koje dumiu visai netrūksta.

Komunistas advokatas Lee 
Pressman pernai buvo prava
rytas isz CIO darbininku uni
jos, bet jam buvo prižadėta kad 
unija dar vis jam koki nors 
darba duos. Jis prisidėjo prie 
Henry Wallace Pažanguju Par
tijos darbo ir padėjo unijoms 
iszaiszkinti ta Taft-Hartley in- 
statyma ir paskui unijai pa
siuntė bila del $37,500.00 sau 
ir tiek pat savo pagelbininkui 
ir dar kita bila del $9,000 del 
iszlaidu. CIO unijos preziden
tas Phil Murray baisiai užpy
ko, insake ta bila greitai užmo
kėti ir daugiau jokio biznio su 
tokiu sukeziumi neturėti.

Amerikos Karo Sztabas nors 
biski pasimokino isz ano karo. 
Kai Japonai užsipuolė ant 
Amerikos niekas nežinojo kur 
rasti visu Amerikos armijų 
virsziginka, Marshall. Kai 
sprogstanezios bombos krito 
ant musu kareiviu, musu armi
jų virszininkas buvo ant teat
ro. Dabar Karo Sztabas iszlei- 
do instatyma kad kiekvienas 
augsztas karininkas turi isz 
anksto praneszti kur jis bus ar 
eis, kur jis buvo ir kur jis da
bar randasi. Ir visa tai yra už- 
raszyta, užregistruota.

Nematyti kad Rusija susi
taikins su Amerika kaslink 
Berlyno. Iszrodo kad Sovietai 
nori palaikyti sumiszima ir 
betvarke tenai, kad viskas bu
tu Amerikiecziams kuo sun
kiausia ir kuo brangiausia, kad 
Amerikiecziai taip užpyktu, 
kad patys pasitrauktu isz Ber
lyno.

Pirkie U. S. Bonus
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Bolszevikai Lietuvoje
___ __ ____...........................

(Raszo Antanas Klimas, nese-l 
niai atvažiavęs isz Europos ir 
dabar mokslus Tęsiantis in 
University of Pennsylvania,

gyvenas in Pottsville, Pa.)
(Tasa)

Lietuva dabar yra taip vadi
nama “Lietuvos Socialistine 
Tarybų Respublika,” arba sze- 
szioliktoji respublika Sovietu 
Sanjungoje. Tacziau, tai yra 
tik ant popieros, kaip sakysi
me, yra ant popieros . Atlanto 
Cziarteris ir kiti dalykai. Visi 
labai gražiai skamba, bet yra 
tuszti ir visai nieko nereiszkia. j 
Visi insakymai jau gatavi atei
na isz Moskvos. Kiekvienas 
vadinamas “Ministeris” lietu
vis Komunistas turi savo padė
jėja, pagelbininka, kuris yra 
grynas Rusas ir kuris viską da
ro ir tvarko, o paskui jau vadi
namasis “ministeris” turi pa- 
siraszyti. Veikia tik Komunis
tu partija ir Komunistines par
tijos ir sanjungos. Eina tik Ko
munistiniai laikraszcziai. Per
sekiojami kunigai, uždaromos 
bažnyczios. Daug kunigu ir 
vienuoliu suimta arba taip pat 
iszvežta in Sibirą. , Visokiais 
budais yra varoma propagan
da priesz vakarines demokrati
jas: Amerika ir Anglija.

Žmonių nuotaika labai pri
slėgta; niekas nėra tikras del 
savo rytojaus. Visi laukia, kad 
tik greieziau invyktu kokia 
permaina; kiltu karas, ar kas 
nors kitaip nors pasikeistu. 
Lietuviu vienatine viltis yra 
treczias karas. Visi žmones 
yra sekami, laiszkai peržiuro- 
mi. Daugelis laiszku in Užsie
ni yra visai neiszleidžiami, To
dėl ir Amerikoje gyvenantieji 
daugelio gimines retai tegauna

KODĖL VAIKAI
• VAGIA ?

Vogimas,—yra baisus žodis 
vartoti vaikiszkąms prasižen
gimams. Žodis taip sujungtas 
su kriminaliszkais dalykais, 
kad su isztarimu žodžio “Vog
ti” mums ant syk prisimina 
kalėjimai, vakiai ir pleszikai! 
Vogimas yra vogimas. Kaip 
tik greit vaikas supranta, kas 
jam priguli ir kas kitiems, tė
vai turi persergeti, kad neimtu 
kitu žmonių daigtus! Nuo pat 
mažens, vaikams reikia paaisz- 
kinti apie “Teisybe ir Teisin
gumą!” Ir kuomet vaikai ima 
daigtus po paaiszkinimu ir 
draudimu, tai jau laikas tė
vams suprasti, kaip su jais pa
sielgti!

“Suprantama, kad asz ne
manau, kad Jonukas vagia, pa
imdamas daigtus szeimynos 
nariu,” isztare viena motina 
gindama savo asztuoniu metu 
surinka, ir kita motina spren
džia, kad “ėmimas valgomu 
daigtu ir centu nėra vagyste.” 
Kartais tėvai dovanoja už to
kius prasižengimus, sakydami: 
“Kad jis taip gražiai paėmė,” 
arba, “Jis del saves neima tuos 
daigtus, paima ir kitiems isz- 
dalina,” arba, Jis per jaunas 
suprasti ka jis daro.”

Kai kuriuose atsitikimuose 
vagimas yra vaiko būdas “at
silyginti.” Mergaites vagia isz 
pavydejima. Neseniai 16 metu 
mergaite sugauta vagiant, bu
vo atvesta in teismą. Net tris 

laiszku isz Lietuvos. Be to, su- 
siraszineti laiszkais su Ameri- 
kiecziais ir su kitais kitose Va
karu szalyse isz Lietuvos yra 
labai pavojinga, nes laiszkai 
yra užraszuomi, registruojami 
slaptoje policijoje, ir nors kiek 
i n tariamas žmogus yra paskai
tomas sznipu ir iszdaviku, su
imamas ir sulikviduojamas.

Už tai, geresni laikraszcziai 
nenori ir staeziai nedrysta 
skelbti laiszkus kuriuos skai
tytojai prisiunezia jiems, ku
riuos jie gauna isz Lietuvos.

Kai žmones ir raszo isz Lie
tuvos, jie nieko tikro negali ir 
nedrysta pasakyti. Jie raszo 
kad viskas tvarkoj, kad viskas 
gerai, už tai, kad jie kitaip ne
gali raszyti! Tais laiszkais 
mes negalime pasitikėti. Bet 
nors tiek dažinome kad tie mu
su gimines ar draugai dar yra 
gyvi. Bet daugiau mes nežino
me ir negalime žinoti.

“Visai nepatartina siunsti 
in Lietuva jokiu daigtu.” Nes, 
kad ir gautu tuos daigius, 
tiems musu giminėms neužsi- 
moketu priimti, nes jie turi 
baisias nuomas, taksas mokėti 
už tuos siuntinius.

Isz Amerikos negalima jo
kios pagelbos suteikti žmo
nėms Lietuvoje. Negalima ti
kėti nei musu paczto darbinin
kams kurie gal ir užtikrintu 
kad galima siunsti daigtus in 
Lietuva. Jie nežino ir nesu
pranta kas tenai, Lietuvoje da
rosi. O kad tie daigtai ir tenai 
nueitu, kad musu gimines juos 
ir gautu, visgi nebutu jiems 
gerai, nes tada slaptoji polici
ja juos intartu, kaipo draugus 
ar gimines kapitalistu. Ir tai 
nebutu gerai.

— BUS DAUGIAU —

sykius ji nuėjo in namus ge
riausios drauges ir pavogė dra
bužiu ir žiedą, paslėpus daig
tus, lauke progos parduoti ar
ba vartoti. Paaiszkejo, kad 
nors prasikaltėlė mylėjo savo 
drauge, be pavydėjimo negalė
jo žiūrėti in drauge. Biedna 
mergaite labai mėgo puikius 
drabužius, bet, jos tėvai nega
lėjo jai nupirkti tokiu kokiu 
drauge nesziodavo. Ir kiekvie
na syki mergaite pavogė ka 
nors.

Kartais vaikai ima daigtus 
juokais, visai netikėdami, kad 
vagia, ir taip darant neužilgo 
pripranta imti viską. Tėvai tu
ri jaunus vaikus nuo to atpra
tinti! .

Septynių metu vaikas, nasz- 
laicziu name, pradėjo vogti su
laukės penkių metu. Jis viską 
eme, užaugės taipgi ka tik no
rėjo vogė, ir galu gale tapo va
gis!

Reikia vaikus nuo pat ma
žens atpratinti nuo ėmimo ki
tiems prigulineziu daigtu!

SURASTA NEGYVA
SAVO NAMUOSE

•----------------------

LANCASTER, PA. — Seny
va moteriszke, Ponia Dora A. 
Blair, apie szeszios deszimts 
penkių metu amžiaus, buvo 
surasta negyva savo namuose, 
ant 713 E. Orange Ulyczios, 
kur ji save nusiszove. Polici- 
jantai rado szalia jos galvos 
maža revolveri.

Lavona užtiko jos duktė Ed

na, kuri su ja gyvena. Gimines 
sako kad velione buvo labai 
susirupinus apie savo vyro Jo
no sveikata, ir isz tos rupesties 
buvo susirgus. Jos vyras Jonas 
buvo nuvežtas in Lancaster 
General ligonine tik diena' 
priesz tai kada ji save nusižu
dė.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c-

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena raotiija, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
, No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 126 Penkios istorijos a- 
pie Doras gyvenimas, Privers
ta linksmybe, Vargingo žmo
gaus sunu, Trys užkeiktos ka
raliaus dukterys, Jonukas ku
ris buvo protingesnis už savo 
poną. 61 puslapiu. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie

Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasako ji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

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

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna, 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

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

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nne
galįs. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė)- 62 puslapiu. 15c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, ♦
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

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

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviesa, Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

No. 171 Vieniolika puiku 
istorijų (su paveikslais), apie 
Džiaugsmas ir nuliūdimas tė
vu, Kalėdų vakaras, Isz Aky- 
vumo, Su Dievu, Grigo Kalė
dos, Kaip Vincas ingalejo pa- 
czia, Mailach, Paskutinei va
landoj, Slaptybe gimimo mu- 
misie Dievo musu jame atsigi- 
mimo, Metai Svarbiausiu atsi
tikimu, Nusiminimas seno jau
nikio, Suvirsz 100 pus. 26c.

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie

tuvos. 68 puslapiu. 15c.
No. 173 Trys istorijos apie 

Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszda.vineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Bur.tai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

Kitokios Knygos

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 15c.

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

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai 'burykla del vyru ir mo
terų. 10 c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 189 Vaininkelis, kata- 
likiszka maldų knygele, juodi 
popierinais apdarais, 302 pus
lapiu. 75c.

No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele,-pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei. 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių įSeraphiszkas Officium. 10c

No. 191 Kanticzkos arba 
giesmių knyga, kietais apda
rais. $2.50.

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

No. 195 Maldele Arcibrost- 
vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10 c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 5c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1949 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Erpress 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu- 
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso: •
SAULE PUBLISHING CO., 

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

« Karalių Ageju " ::
yiENOJE karalystėje gyven-

110 karalius Agejus. Tai bu
vo labai galingas ir didus val
dovas. Draugu jis turėjo, o 
prieszai jo bijojo, kaip ugnies. 
Niekas isz jo karalystes nedriz- 
davo iszsižioti priesz ji, kad 
neužpykdžius jo. Pasidarė jis 
labai puikus ir eme manyti, 
kad visame pasauly nėra nieko 
už ji galingesnio ir iszmintin- 
gesnio. Gyveno jis puikiai; Tu
rėjo daug turtu ir tarnu. Su 
tarnais niekuomet nesznekeda- 
vo, skaitydamas juos lygiais su 
gyvuliais. Su paczia sutikdavo 
tik jai neduodavo daug kalbė
ti; 'be jo žinios ji negalėdavo 
nieko veikti; turėdavo vis 
klausties, ka vyras pasakys.

Gyveno taip Agejus vienas, 
iszkiles augsztu, kaip kokiam 
bokszte. Isz apaczios žiurėjo in 
ji minios žmonių, o jis nenorė
jo ju nei pažinti, manydamas 
kad tik jis vienas žmogus, kad 
tik jam vienam tinka augsztoj 
viietoj būti.

Viena szvente Agejus nuėjo 
iii bažnyczia. Atėjo abudu su 
paczia, apsivilkę auksu siutais 
rubais, susijuosė, brangiu ak
menų diržais, o ant ju nesze 
gražu baldakimu. Iszpieszais 
isz užpakalio ir isz szonu lydė
jo juos kareiviai su kardais ir 
kirveliais, privedė prie kara
liaus sosto kuris buvo patai
sytas szaly altoriaus. Aplink 
karalių isz visu pusiu sustojo 
dideli virszininkai ir valdinin
kai. Agejus sėdėjo ir klausėsi, 
ka kunigas skaitė, galvodamas 
ar tiesa sako szventasis rasz- 
tas.

Kunigas, paemes knyga, 
skaitė, skaitė ir perskaitė ta 
vieta, kur buvo paraszyta: 
“Turtingieji pavargs, o betur- 
ėziai pralobs.”

Iszgirdes tuos žodžius, Age
jus baisiai užpyko; Kaip tu,— 
tarė, — drįsai sakyti toki me
lą? Gal nežinai koki mano tur
tai ir galybe? Kokiu budu asz 
galiu netekti turtu, o koks el
geta pra turėti?

Kunigas nieko neatsake, 
knyga skaitė toliau ir tol neat
sitraukė, kol nepabaigė skai
tyti.’

Karalius užpyko begalo; ku
nigą liepe sukaustyti ir inmes- 
ti iii kalėjimą, o ta lapą, kur 
buvo paraszyti tie žodžiai, isz- 
pleiszti isz knygos ir iszmesti.

Kunigą nuvede in kalejiriia, 
lapa iszplesze, o Agejus sugrį
žęs in savo kambarius, gere 
valgė ir linksminosi.

Karta už miesto vaikszczio- 
jo vienas jaunikaitis ir pamate 
toki dideli ir gražu briedi, kad 
niekur jis tokio da nebuvo re- 
gejes. Norėdamas intikti kara
liui, nubėgo jis in jo kambarus, 
pasakė apie tai tarnams, o tar
nai karaliui. Karalius ir isz 
jojo medžioti.

Nujojo jie, pamate briedi, ir 
eme vytis. Briedis nebego, tu
ri galva pakeles, žiuri in me
džiotojus, tartum ko laukda
mas. Tokio briedžio nebuvo re- 
gejas nei pats Agejus: didelis, 
lygus, snukelis smailutis, akis 
iszmintingos; ragai ilgai, sza- 
koti, platus. Agejus joja in ji 
skubindamas ir „stebisi, kad 
briedis nebega, žiuri in ji savo 
didėlėmis akimis. Prijojo Age
jus ir norėjo jau durti briedžio, 
bet tas pasispardė, snukeli isz- 
tiese, ragus padėjo ant nugaros 

. ir pasileido greitas, vienok eme

likties. Atsigryže Agejus in sa
vo medžiotojus, jie vos tik 
matosi, o briedis tuo tarpu, ro
dos, eme nebetaip smarkiai 
bėgti. “Na, mano karalius, pa
vysiu ir vienas!” Suragino 
kaip tik arklys gali szokti, ve
jasi, briedis vis artyn. Tik ka
ralius norėjo durti, briedis 
dulkt ir paliko ji! Aledžiotoju 
seniai jau nebesimato, laukais 
duodasi vienas karalius su 
briedžiu.

Vaike jis ji puse dienos; ma
to—briedis artinasi in upe, jis 
man nebeisztruks: upe plati, 
nei pats velnias neperplauks!” 
O briedis visai jau nebetoli nuo 
upes. “Žiūrėsiu, kur-gi tu der 
sies!” Tarė sau Agejus. Pribė
go briedis prie kranto, netoli 
nuo kranto maža salele, apan- * 
gusi tankiai krūmais ir misz- 
keliu. Briedis szoko pasispar- 
des in vandeni, pasinėrė visas, 
vėl iszsikele ir priplaukė prie 
salos. Prijojo Agejus, mato, 
jau briedis in krumus inlindo. 
Sukirto arkli in Vandeni ir jis.

Inejo arklys in vandeni, žen
gė tris žingsnius ir pasinėrė li
gi kaklui, toliau kojomis ir 
dugno jau nebesiekia. Pasuko 
Agejus arkli atgal in kraszta, 
mano: “Briedis ir taip jau ne
beisztruks nuo manes, o tokioj 
sraunumoj da arkli gali paly
dėti.” Nuszoko nuo arklio, pri- 
riszo prie krūmo, nusivilko 
nuogas ir puolė in upe. Plauke, 
plauke, kuo vanduo nenunesze. 
Pagaliaus pamėgino stoti, dug
nas! “Na, sako asz ji tuoj su
imsiu!” Ir nulindo in krumus.* * #

Užsirūstino Vieszpats ant 
Age jaus. Jis pasiszauke Savo 
aniuola, liepe jam pasiversti 
in Ageju, apsivilkti jo rubais, 
užsisesti ant jo arklio ir joti in 
miestą. Aniuolas padare taip, 
kaip jam buvo Vieszpaties liep
ta.

Jieszko, jieszko Agejus 
briedžio po krumus, o jo kaip 
nėr, taip nėr. Visa sala isz- 
vaikszcziojo aplink; skersai ir 
iszilgai iszlande po krumus, 
vis nėra! Sustojo Agejus ir gal
voja, kur gi tas briedis butu 
galejes pasidėti? “Isziprie- 
szais plati upe, sunku jam per
plaukti; pagaliaus bucziau ma- 
tes’ji plaukiant, bet neplaukė.” 
Piktumas paėmė Ageju. Vie
nok ka darysi; reikia gryszti. 
Priėjo prie upes, perplauko, 
žiuri, ant kranto nebera nei ru- 
bu nei arklio! “Tai jau pavogė, 
tarė karalius, baisiai užpykęs, 
pamokysiu-gi asz vagi!” Dai
rosi, nieko daugiau nesimato 
vienas laukas aplink. Nėra ka 
daryti: reikia eiti nuogas. Ei
na, nepratęs basas vaikszczioti 
kojas bado, saule degina galva 
ir visa kuna. Ėjo, ėjo Agejus 
užėjo ana kalnelio. Alato, pa
kalnėje piemuo gano galvyjus. 
Sustojas Agejus, eme ranka 
mosti.

-— Eikczia, szaukia, eik 
ežia!

Piemuo žiuri in ji ir stebėsi. 
“Iszkur ežia, sako, dabar nuo
gas žmogus galėjo atsirasti ant 
lauko?” Paklausė piemuo ir 
eina iszlengvo; vienoje rankoje 
turi ilga botaga, kitoj trimitą 
(triuba); apsiavęs yvžoms, ap
sivilkės rudinele, ant pecziu 
užsimėtės maisza.

Agejus suriko ant jo:
— Kodėl tu, kvaily, neeini 

greitai, kad asz tavęs szaukiu?

— O isz kur-gi tu toks po
nas atsiradai? Klausia piemuo; 
Ko tau reikia ?

— Ar nematai, kas man pa-

St. Claire buvau, 
Viena mergele maeziau, 

Kaip monkie pasirodžius, 
Rodos drignu apsiėdus.

Da dabar nieko nesakysiu, 
Ant kito karto pasiliksiu,

C) kada da karta atsilankysiu, 
Tai puikiai pakoeziuosiu.

Mergele lukaut, 
Ne mandrauk per daug!

* * *
Kam jus davatkėlės apkalbate 

vaikina,
Jeigu katras pamyli mergina?

Tai negražu taip daryti, 
Turite pasitaisyti.

Apie Vilkesberyje moteres 
taip daro, 

Toki bizneli varo,
Gal paezios norėtu mylėti, 

Antru kartu teketi?
Ba vietoje in pora suvesti, 
Tokiu budu naudoje kad 

atskirti;
* * *

Daug žinau tokiu moterių, 
Ka vagia daigius isz sztoru, 

Nueina neva ka derėti, 
O žiuri kad ka nugriebti, 

. O jau ka nuo ūkininku,
Tai prisivagia invales.

Vagia nuo mėsininku ir nuo 
sztorninku, 

Ir tai vagia ceikius ir visokius 
niekus.

Ne viena vagiant šneka,
Ir uždaro in lakupa,

Bet gėdos jokios neturi,
Kaip paleidžia velei žiuri,

Kad ka pavogti, 
Be pinigu nupirkti. 
Jeigu motina vagis, 

Ir isz vaiku bus nekas kitas!
* * *

Kur ten apie Fileje,
Yra bobeles,

Papratia prie guzutes, 
Asz ir ant baliaus 

nuplapsejau, 
Geras dieneles ten turėjau.
Kokia ten orkiestra reže

• begulu,
O ežia szirdeles,

Nesza butalukus su alum, 
O buvo puiki besieda, 
Tegul juos kvaraba.

Alat, garnys dovana atnesze, 
Tai daug svecziu suprasze,

Gere ir uliavojo, 
Kol nesusidadojo, s 
Tai bent baliukas, 

Nepadarys bile kas.

Asz nežinau,
Ar tai teisybe, 

Jog apie Czikagoje, 
Iszsiszakino girtybe? 
Ypatingai moterėles, 

Gere per nakteles.
Moterėles, tai yra labai 

negražu,
Neprižiūrėti vaiku mažu,
Per naktis girtuokliauti, 

Sziandien nesakysi!,
Ant kito karto pasiliksiu, 
O kad duosiu, tai duosiu, 

Girtuokles koeziuosiu!

Per visa Amerikos krasz
ta jauni vyrukai skubinasi 
in ofisus užsiraszyti del in- 
stojimo in vaiska. Daugu
ma vyruku neklausia ir ne
paiso kas ežia darosi, jiems 
tik rupi greieziau užsiregis

vogė arkli ir rubus?
— O-ei tu kas toks per vie- ° I

nas? Vėl klausia piemuo.
— Kaip ? Tu manes nepa- 

žinsti. Asz jusu karalius Age
jus. ’ .

Pažiurėjo in ji piemuo jr nu
sijuokė.

— Ka tu, kvaily, niekus 
tauszki! Musu karalius ka tik 
pro mane prajojo, gryždamas 
isz medžiokles. Ilgai ežia jo 
jieszkojo medžiotojai, paskui 
susiradę kartu parjojo.

— Kaip tu man dristi niek- 
szai, taip sakyti? Suszuko Age
jus.

— Tylėk neszukojas! Atsi
liepė jam piemuo, tuoj botago 
susigriebsi.

Nebesusivalde karalius isz 
piktumo. Užsimirszo, kad jis 
nuogas ir be ginklu, puolė ant 
piemens, sugriebė ji už pecziu 
ir norėjo muszti, bet piemuo 
buvo stipresnis, pavertė ji ant 
žemes ir eme duot botkoeziu 
per szonus. Dave-dave kol ne- 
Sutrupino botkoezio.

— Sztai tau muszties, da
bar vilkis sau!

— Atsikėlė Agejus, visas 
sudaužytas ir nuki utine. Atsi
leido piemeniui szirdis, pagai
lo jam žmogus. “Be reikalo, 
tarė asz žmogų primusziau: 
Gal jis koks beprotis, arba taip 
sau nesveikelis. ”

Pasitolinus kiek Agejui, pie
muo eme szaukt: Ei! Griszk at
gal!

Agejus apsigręžė, žiuri, vie
noje rankoje kažka turi, o kita 
moja in save. Griszk! Szaukia. 
Kur tu nuogas eisi? Te tau nors 
maiszeli.

Agejus stovi ir nežino, kas 
daryti. Pikta ir geda jam pasi
darė. Piemuo iszsieme peili isz 
kiszenes, prapove maisze tris 
skyles: viena galvai, dvi ran
koms, ir prinesze prie Agejaus.

— Turėjau maisza pušie-j 
mes, dabar jis man nebereika
lingas, imkis ir užsivilk: nuo
gam nepatogu vaikszczioti.

Ir užvilko jam maisza. Nie
ko nesakydamas Agejus nuėjo 
ant miesto. Eina ir galvoja. 
Iszkur galėjusi atsitikti su to
kia nelaime. Turbūt, koks ap
gavikas, panaszus in ji, pavo
gęs jam drabužius ir arkli. Kuo 
toliau jis eina, tuo labiau szirs- 
ta. “Parodysiu-gi asz jam, kas 
asz. Palydės jis savo galvele. 
Tam piemeniui taip-pat nedo
vanosiu,” tarė sau Agejus,

vienok, prisiminės maisza, su
sigėdino ir nepyko ant pie
mens.

Ėjo jis lig vakarui, bet mies
tas buvo da toli. Prisėjo lauke 
nakvoti: insikase in sziono 
kiauge ir iszmiegojo visa nak- 
ti. Ausztant atsikėlė ir vėl ėjo. 
Netoli buvo vieszkelis. Tuo 
vieszkeliu važiavo daugybe 
žmonių in miestą. Prisivijo ke
li vežimai važiuotu ir klausia, 
kas jis toks per vienas ir kodėl 
maiszu užsivilkės? Agejus at
siminė piemenio botkoti ir pa
bijojo sakyties kuo esąs.

— Asz, sako, ne czionyksz- 
tis; važiavau in jusu miestą su, 
reikalais, ant kelio užpuolė 
mane pleszykai, primusze, api- 
plesze, atome rubus, arkli, pi
nigus ir paleido nuoga, užmovė 
ant pecziu maisza. Pasigailėjo 
keleiviai nelaimingo žmogaus, j 
sumetė, kas ka turėjo: vienas 
marszkinius, kitas kelnes, tre- 
czias kepure, ketvirtas vėl kita 
apvalkste ji, apauste ir nuva
žiavo. Tas padėkojo, iszsiklau- 
se, kur jie gyvena, kur ju rasti, 
kaip vadinasi, ir nuėjo in mies
tą.

“Greitai, mausto, pasibaigs 
mano kanezios. Piktaclari, asz- 
triai nubausiu, o tuos kurie 
man padėjo, gausiai apdova
nosiu.”

Atėjo karalius pas savo na
mus, prie vartų stovi sargyba 
jo nepažysta ir neleidžia. Pabi
jojo, kad jo vėl neprimusztu, 
pasitraukė ir galvoja, ka jam 
daryti. Eiti staeziai in namus 
negalima : kol pasieksi ta apga
viką, gali primuszti, in kalėji
mą pasodinti, arba visai gala 
padaryti. “Geriau lukterėti,” 
tarė sau.

Netoli state didelius muro 
namus. Ten reikalingi buvo 
darbininkai. Nuėjo Agejus ir 
apsiėmė neszioti plytas. Sun
kus tai buvo darbas; visas nu
vargo, nusivarė per diena, pe- 
czius lig krauju pritryne. Va
kare paėmė dienos uždarbi, isz 
dalino in tris dalis; už viena 
duonos nusipirko, už kita nu
sisamdę nakvyne, o už treczia 
nusipirko popierio paežiai 
laiszka raszyti. Jie turėjo vie
na didele slapti; apie tai teži
nojo jis ir pati, ir norėdamas, 
kad pati intiketu, parasze jai 
apie ta slapti. Priejas prie sa
vo namu, patiko jis paezios 
tarnaite ir padavė nuneszti 
laiszka. Nepažino jo taip užsi-

Pries zinaši Amerikos Valdžiai

truoti ir atliktas kriukis. Bet 
kai kuriuose miestuose, kaip 
ir Bostone kai kurie vyrukai 
ir net merginos ir moterys 
vieszai pareiszke savo pasi- 
prieszinima ir sudarė savo 
parodas, nesze paskelbimus, 

vilkusio nei tarnaite. Agejus' 
atsistojo netoli nuo vartų ir 
lauke atsakymo.

Pati gi, turėdama savo vyra 
prie saves, negalėjo tikėti, kas 
buvo raszyta laiszke. Ji spėjo, 
kad jos vyras iszdaves slapti 
kokiam netikėliui, kuris noris 
dabar ja sugundyti. Net rody- 
ties pabijoj ta laiszka, kad jai 
netektu nuo pikto vyro. O ta 
žmogų, kuris parasze, liepe 
tarnams, norėdama, kad jis 
daugiau nebe raszinetu, suimti, 
atvesti in kiemą ir gerai iszlup- 
ti. Tarnai ir iszpilde karalie
nes insakyma. Ageju paleido 
pusgyvi. Vos-ne-vos jis nuki- 
bilino in ta vieta, kur nakvo
jo, visa naktį kankinosi ir tik 
priesz diena kiek nusnudo. Vi
sa kuna no rykszcziu persztejo, 
o szirdis spaude jam labiau. 
Baisus pyktis ji eme, vienok 
nieko jis padaryti negalėjo, 
niekas jo, nebebijojo ir nebe
klausė.

Ant rytojaus buvo szvente, 
ir visi eme rengties in bažny
czia. Alato Agejus einant žmo
gų su moterim. Alotere ragina 
vyra greieziau eiti;

— Skubink, sako, karalius 
praeis ir mes nematysim.

Iszgirdes. Agejus klausia:
— O kas jusu karalius?
— Tai tu neczionyksztis, 

kad nežinai? Alusu karalius 
Agejus. Jau dvylikti metai 
kaip karaliauja. Baisus jis; 
vakar patikau mieste gatvėje 
ko neapalpau isz baimes.'

Žmoueliai nuėjo in bažny
czia, o Agejus nebežino, ka ir 
bemanyti. Alojo ranka: “Kas 
bus, kas nebus, tarė, o blogiai, 
kaip da'bar nebebus; tegul man 
galva kerta, bet visiems ap
skelbsiu, kad dabartinis kara
lius yra netikras ir apgavi
kas. ” Nuėjo paskui tuo paežiu 
keliu in bažnyczia ir atsistojo 
prie duru, kur turėjo eiti kara
lius.

Alato Agejus; eina jo palydo
vai su kirveliais ir kardais, ei
na virszninkai, eina valdinin
kai, visi szventdieniszkai isz- 
sipuosze. O po baldakimu eina 
pats su karaliene aukso rū
buose. Agejus žvilgterėjo in 
karaliaus veidą ir visas persi
gando; Vieszpats atidarė tam 
akis, ir jis pamate, kad tai bu
vo aniuolas. Baimes paimtas 
Agejus bego isz miesto.

— BUS DAUGIAU —

plakatus, ragindami vyru
kus nesiraszyti ir Besiregis
truoti. Amerikoje ta musu 
laisve kartais pavėlina žmo
nėms tikrai durnai pasielg
ti.

MOTERISZKE
NUŽUDYTA

Policija Jieszko Jos 
Vyro

AUSTIN, MINN. — Poliei- 
ja rado Ponia Frank Kendall, 
moteriszke apie szeszios de- 
szimts keturiu metu amžiaus 
nužudyta josios kambariuose. 
Ji buvo baisiai apdaužyta ir 
supjaustyta.

Policijos virszininkas Geor
ge Rooper sako, kad policija 
dabar jieszko josios vyro, 
Frank Kendall. Jis sako kad 
jos vyras paliko kelis laiszkus, 
kuriuose jis prisipažinsta kad 
jis savo žmona nužudė. Viena
me tokiame laiszke tas jos vy
ras parasze kad jis ketina savo 
žmona nudėti ir paskui pats 
save pasiskandinti in Red Ce
dar upe. Ant tos upes kranto 
policija surado vyriszka skry
bėlė ir vyriszkus czeverykus.

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

20 Centai.
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Žinios Vietines
plauke ant laivu “Samaria” in 
Quebec, Kanada.

— Laikas greit bėga.
— Gražius ir vėsus oras.
— Utarninke pripuola Szv. 

Vadavo.
— Seredoj Szvento Myko

lo.
— Ketverge Szvento Jero

nimo.
—• Su'batoje, 10-ta valanda 

ryte, Szvento Juozapo bažny- 
czioje, Kun. K. Rakauskas, su- 
riszo mazgu moterystes panele 
Teresa, duktė pons. Pranu 
Czesnausku, nuo 608 E. Market 
Uly., su Pranu, sūnūs ponios J. 
Millerienes, nuo 414 W. Pine 
Uly. Svotai buvo Bernadina 
Macek ir Steponas D. Miller. 
Jaunavedžiai apsigyvens po 
Nr. 608 E. Market Ulyežios.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą Nedėlio
ję, 2-tra valanda po pietų Nec- 
ho Allen svetainėje Pottsville- 
je.

GIRARDVILLE, PA.
Girardvilles Lietuviai suda

rė nemaža szuma kai susi
rinko ant Vakarienes, kuri bu
vo surengta pagerbti Kunigą 
Mykolą Daumanta, ant jo Var
duvių.

Apie penki szimtai žmonių 
dalyvavo toje vakarienėje. 
Svecziu tarpe buvo: Kunigas 
Pijus Czesna, Szvento Juozapo 
parapijos klebonas, Mahanoy 
City su savo vikaru Kunigu 
Kazimieru Rakausku; Kuni
gas A. Alauskas, isz Szvento 
Antano parapijos klebonas, 
Reading; Kunigas Petras Lau- 
makis, Szvento Kazimiero pa
rapijos klebonas, Saint Clair;

LIETUVIAI PRASZO 
-?PAGELBOSO

Frackville, Pa. — Laura, pa
ti Vinco Gieczio, kurie kitados 
gyveno Frackvilleje, numirė 
Ketverge, savo namuose 106 
Farnworth Ave., Bordentown, 
N. J. Velione gimė mieste, duk
tė pons. Carlson Berger, nuo 
524 W. Spring Uly., Frackvil
leje. Paliko savo vyra Vinca; 
savo tėvelius; du brolius, vie
na seseri. Laidotuves invyko 
Panedelyje, mieste Borden
town, N. J.

i New York. — Poliklinikos li- 
gonbutoje, Jeva Rockefeller 
(Pauliekiute) pirm-laiko savo 
vyrui padovanojo sunu. Kūdi
kis gimė du menesiais anksz- 
cziau ir svėrė tik 5 svarus. Mo
tina ir sūnūs Winthrop Jr., 
jaucziasi sveiki. Atvyko Jevos 
motina Nevackiene, isz India
nos valstybėje kuri turi savo 
ūki, farma. Nevackiene susipa
žino su savo žentu Winthrop 
Rockefeller.

Berwick, Pa. — American 
Car ir Foundry Kompanija 
pranesza kad szita kompanija 
aplaike užsakymas, orderiu de 
iszdirbima 4,000 nauju karu, 
vagonu del Readingo Kompa
nijos.

JIEMS
LABAI REIKIA 
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Bend. Am. Lietuviu
Paszelpos Fundo

Skyrius Nr.83
SZVENTO JUOZAPO

PARAPIJOS
Mahanoy City, Pa.

Drabužiu
V ajus!

Paterson, N. J. — Žinios 
skamba isz Kanados, kad po
nia Konstancija Milinaviczie- 
ne, pati pono Justino Milinavi- 
czio, gerai žinomas biznieris 
nuo Bridge Uly., taipgi sesute 
Pranciszka Smigiene ir sunai 
Kazimieras ir Pranciszkus isz 
Cottekill, N. Y., sviecziojasi 
pas gimines, ir Szv. Onos Kop- 
lyczios, Montrealyje.

Suszelpti Lietuvius Pa
bėgėlius Ir Nuo Karo 

Nukentėjusius!
Vajus prasidės Rugsėjo, 

Sept. 29-ta ir 30-ta dienomis, 
Seredoj ir Ketverge, 4-ta va
landa popietu, su trokais in
vyks Drabužiu Rinkliava.

Kunigas Stanislovas Norbu- i 
tas, Apreiszkimo parapijos 
klebonas, Frackville; Kunigas 
Klemensas Balutis, Szvento 
Petro ir Povilo parapijos kle
bonas, Tamaqua, su savo vika
ru, Kunigu Jurgiu Degucziu; 
Kunigas Andrius Degutis, 
Szvento Liudviko parapijos 
klebonas, Maizeville.

Svietiszkiu svecziu tarpe bu
vo: Miesto Virszininkas, Earl 
G. Purcell, su savo žmona; 
Augsztesnesiosios Mokyklos 
Prižiūrėtojas, II. S. Rausch su 
savo žmona; Mokytojas Ponas 
Malarkey su savo žmona; Ad
vokatas Cletus Kilker, ir keli 
kiti, kuriu pavardes mes nesu- 
spejome pagauti.

Parapijos vikaras, Kunigas 
Jeronimas J. Bagdonas visus 
susirinkusius pasveikino ir pa
skui vakaro vedima pavede 
Ponui Gomer Glinskui, Szven
to Vardo Draugystes Pirmi
ninkui, kuris perstatė kalbėto
jus. Trumpai, bet labai gra
žiai pasveikino Kleboną, Kuni
gą Daumanta kalbėtojai: Ku
nigas Batutis; Miesto virszi
ninkas Earl Purcell; Advoka
tas Kilker ir Kunigas Czesna.

Vargonininkas, Profesorius 
Saurys parūpino kelias daine
les, kurias labai gražiai sudai
navo Szvento Vincento parapi
jos choro nariai.

Vakariene buvo isz tikro 
skani ir labai sumaniai ir gra
žiai sutvarkyta. Girard vilios 
moterėles isz tikro moka kaip 
skaniai pagaminti valgius. Bu
vo visiems gana visko paval
gyti ir 'buvo ko pasiklausyti 
isz tu kurie pasakė tas trumpas 
bet žingeidžias prakalbas, nes 
buvo daug juoku, baiku ir dar 
daug linksmumo.

Szita Klebono Varduvių Va
kariene yra, prilyginus, nau
jenybe Szvento Vincento para
pijoje. Trys ar keturi metai 
atgal biznierka, Ona Pužiene 
sumanė maža vakarėli sureng
ti ant Klebono Varduvių. Ji 
viena viską surengė, iszgarsi- 
no, tikietus iszplatino ir parda
vė ir visa vakariene parūpino. 
Tas vakarėlis taip gerai ir gra
žiai pasisekė kad, metams bė
gant jau ta Varduvių Vakarie
ne tapo metinis balius. Sziais 
metais Szvento Rožancziaus 
ir Szvento Vardo Draugystes 
viską veda ir tvarko, nes jau 
vienam žmogui per daug.

Sziais metais ta vakariene 
turėjo trejopa tikslą: Pagerbti 
kleboną Kunigą Mykolą ant jo 
varduvių, apvaikszczioti kle
bono penkiolika metu klebona
vimo parapijoje, ir teipgi pa
gerbti vikara, Kunigą Jeroni- 
ma J. Bagdoną, kurio teipgi 
varduves supuola szio menesio 
pabaigoje.

lino. Nelaime atsitiko netoli j pq.Jn„t: C„vn Ą1J 
Hammond miesto. Indiana. WOn raraUOtl d3VO AKI

Troko draiverys suspėjo isz- 
szokti ir liko sveikas, bet visi 
tame autompbilyje žuvo, buvo 
užmuszti ar sudeginti nuo de- 
ganezio ggazolino. Per kelias 
valandas nebuvo galima prieiti 
prie tos vietos kur tas automo
bilius susimusze su tuo gazo
lino troku.

DVI MOTERYS 
PAKARTOS

HERFORD, VOK. — Anna 
Marie Zimmer ir Bertha Gert
rude Schreiter, Vokietes, buvo 
pakartos už prasikaltimus per 
kara in Ravensbrueck nelais
vės lageri. Abi moterys ramiai 
ir drąsiai ženge in kartuves in 
Hameln kalėjimo arža.

Jos buvo nuteistos Liepos 
menesi už žvieriszkumus ir 
žmogžudystes.

PENKI MILIJONAI
STRAIKUOJA

FRANCUZIJOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vežtas in ligonine kur jis paši 
mirė.

Chicago, Ill. — Kunigu Vie
nybes Seimas invyks Utarnin
ke,-Spalio (Oct.) 19-ta diena. 
Pamaldos invyks Szvento Ka
zimiero Seserų Vienuolyno 
koplyczioje, 2601 W. Mar
quette1 Rd., o posėdžiai, Akade
mijos svetainėje. Seimas prasi
dės su Szv. Misziomis 9:30 va
landa ryte.

KETURI ŽUVO
NELAIMĖJE

CHICAGO, ILL. — Trys 
merginos isz Chicago ir vienas 
vaikinas isz Miami, Florida 
žuvo, kai j u automobilius su
dužo in troka, kuris veže pen
kis tukstanezius goreziu gazo-

Paryžius. — Devyniolika 
žmones likos užmuszti ir szim- 

' ta sužeisti per eksplioduoja- 
ma amunicijos arti Algierijos. 
Bledies padaryta ant milijoną 
doleriu.
I .

Cuxahven, Vokietija. — Apie 
12,000 Tremtiniu (DP) isg-
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Victor St. Cyr, isz Woon
socket miestelio, R. I., yra 
staliorus, karpinterys. Xis 
dabar skelbia per laikrasz- 
czius kad jis sutiks parduoti 
savo tiese aki už deszimts 
tukstaneziu doleriu, kad ga
lėtu tinkamai užauginti sa
vo septynis mažuczius vai
kus. Jis sako kad kitaip jis 
tu savo vaikucziu negali isz- 
maitinti ir turės visus juos 
paduoti in serat-nami.

ZVIERISZKĄ BOBA

AMERIKIECZIU
NEISZPASAKYTAS

GUDRUMAS

ežia iszrodo kaip Komunistu 
darbas nes tik kelios sanvaites 
atgal iszejo žinios isz Krernli- 
no, kad Komunistai Visuose 
Vakaru krasztuose kels buntus 
ir stengsis vidaus reikalus taip 
sumaiszyti ir iszkelti kad vi
siems valdininkams bus gana 
bėdos namie ir jie negales per 
daug kisztis in Užsienio rei
kalus.

U. S. NEISZSIŽADES
LAISVES DEL 

TAIKOS
Sekretorius Marshallas 

Perspėja Rusija
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rasztininkams kad visas tas 
Berlyno klausimas bus Tautu 
Sanjungai pavestas, jeigu 
Moskva nepriims ta Trijų Di
džiųjų Tautu pareikalavima, 
kuris yra dabar Rusijai pa- 
siunstas. Anglijos valdžios 
atstovai užsigina kad kas pa- 
naszaus buvo pasakyta.

TRAUKINYS
SUDAUŽĖ

AUTOMOBILIU

Kiti delegatai pareiszke kad 
visiszkai durnas.

Kiti delegatai pareiszke kad 
tas Berlyno klausimas turėtu 
kur nors kitur būti iszrisztas, 
o ne szitame Tautu San jungos 
posėdyje.

Sir Hartley Shawcross, Ang
lijos delegatas pasakė laik-

geležinkelio 
Mountville.

LANCASTER, PA. — Oscar 
Meeks, szeszios deszimts metu 
amžiaus žmogus pasimirė in 
Columbia ligonine nuo sužeidi
mo ir nuo žaizdų, kai jo auto
mobiliu pagavo ir sudaužė 
Pennsylvanijos 
traukinys prie
Jam buvo praskelta galva.

Policijos virszininkas Sar- 
zentas Herman A. Ries sako 
kad nelaime atsitiko prie kryž- 
kelio kur visai nėra atsargos 
ženklu. Oscar Meeks su savo 
automobiliu norėjo pervažiuo
ti skersai geležinkelio rieles, ir 
negirdejo ir nemate kai trauki
nys tuo paežiu sykiu tenai pri
buvo. Automobilius buvo su
daužytas, draiverys buvo nu-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Reiszkia, szita žmogžude, kuri 
isz žmonių skuru, sau grarius 
siuvinius ir audeklus pasida
rydavo ir pasirinkdavo kuri 
nelaisvi ji kankins ir nugala
bins, dabar bus laisva kita me- i 
ta, jeigu ji tik gražiai pasielgs 
kalėjime.

Armijos kariszkas sztabas 
visai nepasiaiszkina, kodėl da
bar ta permaina, kam tas nesu
prantamas susimylejimas? Ar
mija tik tiek sako sako kad vi
si tie priparodinimai, kuriuos 
pati armija pirmiaus priėmė, 
dabar nėra tikri.

Komunistu laikraszcziai jau 
dabar staugte staugia ir Vo- 
kiecziams parodo kaip Ameri- 
kiecziai užtaria Vokiecziu ne
prietelius, Nacius.

Gal Ponia Use Koch buvo 
tik isztikima moteriszke, kuri 
savo vyra mylėjo ir jam tarna
vo. Gal taip ir buvo, bet armi
ja dar nieko nepriparode kad 
taip buvo. O visi kiti priparo
dinimai pirsztu prikiszamai 
parodo kad ji buvo velnio ap- 
siesta, žvieriszka boba, kuri 
kankino ir žudė, už tai kad ji 
mylėjo kankinti ir žudyti.

O jeigu ji buvo isztikima sa
vo vyrui moteriszke ir nieko 
nenužudė, tai kode! ji buvo sy
kiu nuteista? Armija nei to 
neapaiszkina.. Kartais musu 
armijos kariszkas sztabas jau
cziasi per didelis ir per galin
gas ir statosi save augszcziau 
visu kitu teismu ir net augsz
cziau už teisingumą.

Karo laiko tas musu armijos 
kariszkas sztabas kelius sykius 
gavo ragus apdaužyti. Czia 
Generolas Clay turėtu insi- 
kiszti ir pažiūrėti kas darosi ir 
kokius szposus musu tas ka- 
riszkas sztabas kreczia. Czia 
kada nors, kas nors padare 
klaida. Ar klaida isz pat pra
džios padaryta, ir nekalta mo
teriszke buvo .neteisingai ap
skusta ir nuteista, ar kas nors 
dabar atsitiko tame teisme, 
kad ta bausme permainyta. 
Kaip ten nebuvo, kariszkas 
sztabas nėra jau toks visaga- 
lingas kad jis gali savotiszkai 
veikti be jokio pasiaiszkinimo.

F utbolininkai Ruoszias i

Armijos Akademijos jau
ni vyrukai ruosziasi prie 
futboles loszimo. Pernai szi- 
tos Akademijos studentai 
labai atsižymėjo savo loszi- 
mu, bet sziais metais tas j u 
ratelis neteko keliu labai ga
biu losziku. Nauji loszikai 
dabar stengiasi anų vietas 
užimti ir taip pat atsižyme-

ti. Futboles loszimas Ame- 
rikos kolegijose, Universi
tetuose ir Akademijose uži
ma pirma vieta ir studen
tams daug svarbiau tame 
sporte atsižymėti negu ku
riuose moksluose.

Keturi Armijos Akademi
jos studentai ežia szoka in 
virszu ir nori parodyti kiek

jie moka ir kiek jie gali pa
daryti tame sporte. Isz kai
res in deszine yra: Amos Gil
lette, Wilson isz North Caro
lina; Rudolph Consentino 
isz Seneca Falls, N. Y., Ar
nold Galiffa isz Donora, Pa., 
ir Robert Stuart isz Tulsa, 
Oklahoma.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
nusileisti in Athens miestą, 
Graikijoje, pasiimti gazolino. 
Bet ūkanos ir miglos buvo vi
sa miestą užklojusios. Jie nu
skrido in Istanbul ir Ankara, 
bet ir ežia per miglas nebuvo 
galima nusileisti.

Kai gazolino jau nebeliko, 
Pulkininkas James Coward su 
tais lakūnais iszszoko isz to 
eroplano su parasziutaiš. Ne
buvo parasziutu tiemdviem 
szunim, tai juos turėjo palikti 
ant eroplano.

Eroplanas dabar jau be jokio 
žmogaus skrido padangėse sta- 
cziai in Anatolia miesto kal
nus. Kaip ten buvo niekas neži
no ir nežinos, bet tas eroplanas, 
kelis sykius apsisuko, kalno 
virszune aplenkė ir paskui isz 
lėto nutupe ant lygios vietos. 
Turkai, matydami ta Amerikos 
eroplana, prisiartino, ir prieje 
areziau nustebo. Eroplane nei 
vieno žmogaus nebuvo. Ine j e 
in eroplana Turkai rado du 
szuniu.

Dabar Turkai visiems pasa
koja kokie gudrus yra Ameri- 
kiecziai kad jie dabar jau net 
ir savo szunis iszmokina kaip 
eroplana vairoti. Jie sako kad 
dabar jie visai nesibijo Sovie
tu, nes net ir stebuklai tai tik 
baikos.

BAGOGZKA
INTARTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
Adams darba? Szitas Komur 
nistas Arthur Adams, yra iš
tartas kaipo visu Komunistu 
szpiegu vadas ir pirmininkas. t

Ji ne pasijuokė isz tos Ko
misijos nariu, sakydama: “Jei
gu asz savo pinigus praleis- 
cziau ant gražiu palociu, bran
giu drabužiu, laivu ir automo
biliu, tai nei vienas isz jusu 
man nieko nesakytumte, bet 
dabar kai asz stengiuos gera 
daryti visam svietui ir darbuo- 
juos del Taikos, tai visi ant 
manes szoka ir visokiais bu
dais intarineja.”

Ji buvo paleista, bet jai bu
vo insakyta kad jai nevalia isz- 
važiuoti isz Amerikos, nes 
Kongreso Komisija dar norės 
jos keliu dalyku paklausti.

GAVO DIVORSA >
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ponia Loraine Rubin teisme 
paaiszkino kad jos vyras ja 
per du metu nei sykio nepabu- 
cziavo, bijodamasis visokiu už- 
krecziamu ligų, bet jis labai 
meilikavosi ir seilinosi prie 
gražios juodbruves paneles, 
kuri ateidavo jųdviejų vaikus 
prižiūrėti.

Isz szitokio atsitikimo, visi 
vyrueziai turėtume pasimokin
ti ir savo pacziules diena ir 
nakti bueziuoti, nepaisant ar 
yra upas ar ne.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRAB0RIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 
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