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Rusiji ai Rupi Yugoslavij a
Isz Amerikos
NESIDERINS

SU RUSIJA

Amerikos Sekretorius 
Nori Sustiprinti Kitus 

Krasztus
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos Sekretorius, Dean 
Acheson, sako kad jis nenori 
nei szneketis, nei derintis su 
Sovietu Rusija. Jis sako kad jis 
nevažiuos in nei jokius tarptau
tinius susirinkimus, kur Sovie
tu Rusija dalyvauja, kol visi 

^Europos krasztai nebus atsta
tydinti ir sutvirtinti.

Jis sako, kad reikia pirmiau 
visus tuos krasztus, kurie Rusi
jai prieszinasi atstatyti, ir tik 
tada pradėti derybas su Rusi
ja. Jis pasiaiszkina, kad tol, kol 
visi tie Europos krasztai yra 
silpni, Rusija gali straksėti ir 
visko reikalauti. Jam rupi su
daryti Europoje armija, kuri 
butu lygi Rusijos Raudonajai 
armijai, ir tik tada bus galima 
su Rusija derintis.

Beveik visi dipliomatai su 
Amerikos Sekretoriumi Ache
son ant szito nusistatymo sutin
ka.

— *

Kongresas SuIszvyta Isz Rusijos Raszytoja Turi Sargyba

Nesutinka

Daktara Anna Louise 
Strong, szeszios deszimts ke- 
turiu metu amžiaus raszyto
ja buvo Amerikos policijan- 
tu sargybos palydėta kai ji 
atvažiavo in Nev/ York mies
tą.

kas geresne ir tikriau atsto
vauja ir atvaizduoja papras
tus žmones negu Amerikos 
Demokratiszka valdžia. Ji 
daug raszinedavo apie Toli
mus Rytus ir apie Sovietu 
Rusija.

Kai ji atskrido * in New ’ Del kokios ten priežasties

BAISIOS VIESULOS

28 Žmones Žuvo;
200 Sužeisti

York miestą, tai ja susitiko 
parinktas policijantu būrelis 
ir keli Slaptos FBI policijos 
žmones. Kai tik ji iszlipo isz 
eroplano ant La Guardia 
Field, vienas policijantas jai 
padavė “Pakvietimą” pri
būti ant teismo ir pasiaisz- 
kinti.

Szita raszytoja per dvide
szimts metu rasze apie Ko
munistus ir Sovietus ir juos 
gyre, sakydama ir raszyda- 
ma kad Sovietu valdžia kur

ji buvo iszvaryta isz Rusijos, 
nors ji ir dabar, sakosi kad 
ji yra pasiszventusi Rusijai.

Atvažiavus atgal in Ame
rika ji labai didingai neszasi 
ir visokiu priekaisztu stato 
musu teismui ir musu val
džiai. Tokiu neva-mokslin- 
cziu ir puskeptu raszytoju 
daug randasi, kuriems vis
kas svetima labai patinka, o 
viskas sava yra negera ir 
peiktina. Nors musu laik- 
raszcziai raszo kad szita

LITTLE KOCK, ARK. — 
Szesziose pietinėse valstijose 
baisios viesulos per kelias die
nas labai daug bledies padare. 
Dvideszimts asztuoni žmones 
žuvo ir daugiau negu du szim- 
tai buvo sužeisti.

Viesulos prasidėjo Louisiana 
ir Mississippi valstijose Ket
verge nakti ir užsibaigė Su- 
batos nakti in Mississippi ir 
Tennessee valstijas.

Raudonasis Kryžius tuoj aus 
paskyrė szimta tukstaneziu do
leriu del paszelpos ir pagalbos 
tu valstijų žmonėms.

Vienoje apylinkėje daugiau 
negu trys szimtai namu buvo 
sugriauta. Arkansas valstijoje 
septyniolika žmonių žuvo, ir 
devynios deszimts asztuoni bu
vo sužeisti. Vienuose namuose 
motina su dvejais vaikais žuvo,: 
kituose namuose motina su tri- j 
mis vaikais žuvo.

Vienas žmogus buvo tuo lai
ku užsilipęs ant stogo savo na
mus apsitaisyti. Viesulą ji nu- 
nesze nuo to stogo ir užmusze.

Belden miestyleje visus na
mus nunesze, sugriovė; vien tik 
paszto namai iszliko. Ir kituose 
miestuose ir miesteliuose tose 
valstijose ta viesulą baisiai 
daug bledies, iszkados padare.

Czekai Nuteisė 2 Amerikiecziu
Amerikos Ambasada*

Pareiszkia Savo
Nepasitenkinimą

Czeku Suimtas

PRAGUE, CZEKOSLOVA- 
KIJA. — Czekoslovakijos Ko- 
munistiszka valdžia pranesza 
kad du Amerikiecziai kareiviai 
buvo nuteisti ant ilgu-metu in 
kalėjimą. Jie buvo slaptai tei
siami kaipo sznipai, szpiegai.

Amerikos Ambasada tuoj aus 
pareiszke savo nepasitenkini
mą ir pasiprieszinima tokiam 
teismui, sakydami kad tie in- 
tarimai yra be jokio-pagrindo.

Suimti ir nuteisti kareiviai 
yra George Jones, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus isz 
Owensboro, Kentucky ir Cla
rence R. Hill, trisdeszimts vie
no meto amžiaus isz Jackson, 
Mississippi. Pirmas buvo nu
teistas ant deszimts metu in ka
lėjimą prie sunkaus darbo, o 
antras ant dvylikos metu prie 
sunkaus darbo.

Kareiviai buvo atvykę in 
į Czekoslovakija isz tos dalies 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

dvide- 
meto amžiaus 
kareivis isz

Anglijos Konsulas Iszvarytas 
Isz Czekoslovakijos; U.S. Duoda 

\Bilijonus DoleriuVertes Maisto
Vokiecziams Kas Meta; Yugo- 

\slavijos Vadas Tito Turi But Pa
naikintas Del Rusijos Frunto

I WASHINGTON, D. C. — Atlantiko* 

Kariszka sutartis ir visos tos permainos Krem- 
line, dabar jau iąm aiszketi. Dipliomatai 
ir tarptautiniu klausimu žinovai sako, La J 
dabar Yugoslavijos vado Tito dienos su
skaitytos, kad Sovietai dabar nesiliaus kol 
jie nesusigražins Yugoslav!ja. O Yugosla
via Sovietams nepasiduos tol kol Marshal 
Tito ten yra vadas.

Amerika stengiasi nors kiek paremti ir 
padėti tam Marshal Tito, bet vargiai jis ga
les iszsilaikyti.

Rusijai labai reikalinga turėti Yugosla
via del savo bendro frunto priesz Vaka
rines Tautas Europoje. Bet ji nega
li szito atsiekti kol Tito bus paszalintas. 
Ir Sovietams visi nesvarbu kaip szitas dar- 

£ AN DIEGO, CALIF. — Po- -
licijos daktaras ir chirurgas bas bus atliktas, 
pranesze kad dvi jaunos mer- kulkomis

D akt arka Anna Louise 
Strong yra garsi raszytoja, 
mes su tuo nesutinkame, nes 
jeigu ji garsi tai mes butume 
tureje ja iszgirsti pirmiau, o 
nieko negirdejome ir neisz- 
girdome kol Sovietai ja isz- 
mete isz’ s'avo* 4 krasžto. Ne 
mes vieni nieko isz jos ar 
apie ja neiszgirdome iki da
bar, bet mes pasiteiravome ir 
pasiklausinejome isz tu ku
rie daug knygų skaito ir ku
rie daug geriau su rasztais ir 

‘su knygomis yra susipažinę, 
ir tie musu draugai sako, kad 
ji ne tiek jau gera ar garsi 
raszytoja, kaip kad ji vis 
stengiesi Amerikieožius nu
stebinti ar supykinti, kad 
žmones apie ja szneketu.

Szitokiu raszytoju Ameri
koje priviso kaip pavasary
je po lietaus grybu.

PREZ. TRUMANUI

NESISEKA

DVI MERGAITES 
SUBADYTOS

ar su balsais, votais ar

gaites buvo baisiai subadytos 
su kiszeniniu peiliuku. Jis sako 
kad isz pradžių jis mislino kad 
jos tuvopaszautos. Jos buvo 
apie pusantro szimto sykiu su kraszto mylėtojas, tikras tautininkas, ir už 
tuo kiszeniniu peiliuku subady- ... TZ
tos. tai jis nesutinka su Rusijos Kremlmu.

Abi szesziolikos metu am- ToRįa ( Tk() drasa | I|epatjnka R„. 
ziaus mergaites dabar ligonine- ■
je, kur daktarai sako jųdviejų sijai, nes Sovietai bijosi kad ir kitu krasz- 
padėtis yra pavojinga. Į - - - - - -

Kiek policija dar iki sziol ga
lėjo sužinoti, tai visa tai atsiti pasipWCSZinti Rusijai, 
ko per vakaruszkas, per partija 
ana Subatos vakara.

Jaunas vaikinas, septynioli
kos metu amžiaus Salvador Co- 
labelle buvo policijos suimtas 
ir suaresztuotas.

Daktaras J. W. Wilhoit, po-

Marshal Tito 
tas, bet jis tuo

yra Komunistas ir Sovie- 
pacziu sykiu yra ir savo

George R. Jones, 
szimts vieno 
Amerikietis
Owensboro, Kentucky yra
Czeku suimtas ir dabar ran 
dasi nelaisvėje.

Amerikos valdžia yra pa
reikalavus kad jis butu pa
leistas, bet kiek teka iszgirs- J 
ti, tai Czekoslovakijos vai- licijos chirurgas sako, kad abi 
džia visai nepaiso tu parei- - mergaites buvo po pusantro 
kalavimu. Su kareiviu Geor- szimto sykiu subadytos. Keli 
ge R. Jones buvo ir kitas ka- ■ tie badymai net ir ] 
reivis suimtas. į (Tasa Ant 4 Puslapio)

tu vadai isz jo nepasimokintu ir drąsos gautu 
Užtai kaip tik da

bar Rusija nori ta Yugoslava Tito nubaus
ti kad ir kiti pasimokintu ir pamatytu kas 
atsitinka su tais kurie iszdrysta Rusijai pa- 
siprieszinti.

Komunistu vadas Kinijoje, Mao Tse-Tung 
teipgi dabar Rusijai nepatinka. Jis labiau- 

plauczius S131 prasikalto už tai, kad jam pasisekė kara 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. — 
I rezidentas Trumanas su savo 
sztabu labai smarkiai gavo per 
nosi nuo viso Kongreso, kuris 
dabar jau aiszkiai ir vieszai 
prieszinasi Prezidentui, nežiū
rint to, kad jis susidaro isz dau
gumos Demokratu.

Pernai Trumanas piktai pra
vardžiavo ta Kongresą kuria
me buvo dauguma Republiko- 
nu, sakydamas, kad tas Kon
gresas buvo blogiausias ir ar- 
sziausias visoje Amerikos pra
eityje. Bet jam tas Republiko- 
nu Kongresas daugiau davė ir 
ant daugiau klausimu sutiko 
negu szitas kuris susidaro isz 
jo paties Republikonu partijos.

Kai Prezidentas Trumanas 
sau atostogavo Floridoje, 
Washingtone Kongresas suda
vė tris labai skaudžius smū
gius Prezidentui ir jo tarybai.

Kongrese jo prieszai susida
rė isz Republikonu ir Pietiniu 
valstijų Demokratu, kurie la
bai apsukriai taip viską sutvar
kė kad visus Prezidento Tru- 
mano inneszimus ir pareikala
vimus iszmes ar visiszkai isz- 
kasavojo.

Sztai tik keli tie smūgiai, ku
riuos Kongresas uždavė Tru- 
manui:

Trumanas reikalavo, kad 
valdžios suvaržymai kaslink 
randu ant namu butu atnaujin
ti.

Kongresas sutiko atnaujinti 
tuos suvaržymus del penkioli
kos menesiu, bet tik su tomis 
sanlygomis kad vietines val
džios nustatytu tuos suvaržy
mus. Trumanas to baisiai neno
rėjo, jis norėjo kad visi nstaty- 
mai eitu stacziai isz Washing- 
tono.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
In Cardiff miestą, Wales, Er- ■ 

neisit Evans, mažo ūgio, liesas 
žmogelis, gavo persiskyrimą 
“divorsa” nuo savo žmonos, 
kai jis teisėjui nusiskundė, kad 
kai tik jo žmona ant jo nepyk
davo, ji parsimesdavo ji ant 
grindų ir ant jo užsisegdavo. Jo 
žmona sveria du szimtu ir dvi- 
deszimts keturis svarus.

Alaskoje randasi du sykiu 
tiek vyru, kiek moterų. Kon
gresmenas William Egan sta
to inneszima, kad valdžia už
dėtu penkios deszimts doleriu' 
didesnes taksas ant visu mer
ginu, kad jos greieziau apsiže- 
nytu.

Trumanas nesitikėjo kad 
taip greitai tie geri cziesai 
dings, kad darbininkai neteks 
darbo, kad viskas atpigs, kad 
biznis suprastos ir kad viskas 
eis riestai.

Prezidentas Trumanas viena 
didele klaida padare isz pat 
pradžios: Jis stengiesi Kon
gresą ne vesti, bet stumti. Da
bar net ir savo partijos Kon- 
gresmonai prieszinasi Prezi
dentui.

Trumanas dabar nori savo 
pasižadėjimus darbininkams 
iszpildyti, bet Koisgresas jam 
neleidžia. Jis daug ka prižadė
jo, bet dabar vargiai galės isz
pildyti.

Trumanas nori pakelti, pa
didinti taksas, bet ant szito 
klausimo beveik visi Kongres
menai ir Senatoriai nesutiks.

Visa beda. Washingtone da
bar yra tai kad Trumanas jau- 
cziasi kad žmones ji iszrinko už 
bosą. Jis nori kad visi Kon
gresmenai jo klausytu kaip ko
kie klaucziukai. O Kongresme
nams tai baisiai nepatinka.

— • • ■ ■
Valdžia dabar daug daugiau 

pinigu praleidžia, negu gauna 
isz taksu ar kitu ineigu. Sziais 
metais valdžia eis iii skyle del 
apie viso bilijono doleriu. 
Reiszkia, Amerikos valdžia da
bar daug daugiau praleidžia 
negu ji iszgali.

O kaslink biznio ir pragyve
nimo ežia namie, tai reikia žiū
rėti in plieno ir automobiliu 
fabrikus. Kai tik szitic fabrikai 
ims mažiau savo tavoro ga
minti, tada mes jau tikrai žino
sime kad tie geri cziesai praėjo, 
ir kad ne tik biznis, bet ir pra
gyvenimas prastas.

•Senatas už keliu dienu pri
ims ta Atlantiko Kariszka Su
tarti, bet su ta sanlyga kad 
Amerika riebutu priversta stoti 
in kara jeigu kuris krasztas bu
tu prieszo užpultas. Gana bus 
jeigu Amerika tam užpultam 
krasztui pristatys ginklus ir 
kitus kariszkus pabūklus.

Amerika vėl pradeda siunsti 
ginklus, kariszkus pabūklus ir 
pinigus kitiems krasztams kaip 
ji dare per ana kara. Ameri
ka neva skolina tuos ginklus ir 
pinigus, bet visi mes žinome, 
kad tokios skolos niekados ne
bus atmokėtos!

Kiek dabar galima pramaty
ti ir suprasti, tai Rusija nesi

rengia kariauti ar kara pa
skelbti. Rusijos didžiausias 
darbas ir svarbiausia rūpestis] 
sutvirtinti savo intaką tuose! 
krasztuosč, kuriuos ji dabar tu
ri užkariavus. Kiek dabar gali
ma suprasti, tai Rusija, nenori 
ir negali kitu krasztu užimti, 
kol ji visus tuos krasztus su
tvarkys kuriuos ji turi užėmus.

Stalinas visiems savo tar
nams, Komunistu Partijos va
dams visuose krasztuose buvo 
iszleides insakyma, kad jie vie- 
szai visiems paskelbtu kad vi
si Komunistai, kaip vienas sto
tu už Rusija ir priesz savo 
kraszta jeigu Rusija paskelbtu 
kara. Stalinas norėjo visus isz- 
gazdinti, kad nei vienas krasz- 
tas neiszdrystu susidėti su 
Amerika ant tos Atlantiko Ka- 
riszkos Sutarties.

Amerikos pasiuntiniai dabar 
slaptai važinėja po Viduržemio 
krasztus, ir teraujasi kaip tu 
krasztu žmones žiuri in ta At
lantiko Kariszka Sutarti, ir ar 
jie norėtu sudaryta antra Vi
duržemio Juru Kariszka Su
tarti. Amerika prižada ir szi- 
toms tautoms pristatyti gink
lu.

Dean Acheson, Amerikos 
Sekretorius sako, kad isz visu 
žinių kurias jis gavo ir gauna 
isz Rusijos, jis staeziai gali pa
sakyti, kad Rusija nėra prisi
rengus stoti in kara. Jis sako 
kad Rusija gal grasins ir gra
muos, bet nieko neiszdrys dary
ti kai Amerika ims tuos krasz
tus apginkluoti sulyg Atlanti
ko Kariszkos Sutarties.

Amerikos Generolai buvo pa
sirengė visai už pusdyke Ispa
nams parduoti kelis, szimtus 
Amerikos kariszku eroplanu. 
Bet Amerikos Taryba dažinojo 
apie ta bizni ir pats Trumanas 
turėjo insikiszti kad sustab
džius tuos Generolus.

Vienas Butkaus draugas jam 
pasigyrė: “Asz savo žmonai pa
sakau viską, kas tik atsitinka.

Butkus, nusispjovė, pypke 
in dantis insikando ir paszie- 
piamai jam atsake: “Tai nie
kos, asz savo žmonai pripasa
koja daug dalyku kurie nieka
dos neatsitiko.”

Mokslincziai mums sako, kad 
vyras greieziau nuplinka, už 
tai, kad. jis savo protą daugiau 
variuoja negu moteriszke. Tai 
isz tokios moksliszkos pastabos 
mes suprantame kad moterisz
ke negali užsiauginti barzdos, 
už tai, kad ji savo liežuvi dau
giau makaloja negu vyriszkis.

' • • 1

West Virginia valstijoje vie
na studente kolegijoje persi
skyrė su savo septintu vyru.

Turkijos valdžia pranesza 
kad Turkijos žmones dabar se
ka Amerikiecziu paproezius ir 
kramto cziunguma kaip karve 
gomurį. Amerikos cziungumas 
jau madoje ir pas Kinieczius ir 
Japonus. Tas kuris kramto ta 
cziunguma jaueziasi kad jis 
yra kaip Amerikietis.

Trumanas. susikirto su Kon
gresu, ir pralaimėjo. Jis daug 
reikalavo ir nieko negavo. Net! 
ir jo partijos nariai, jo draugai 
jam pasiprieszino. 

___________
— Saugokimės kožno, kas 

mums kame prisitarnauje.

KAIP 
PRIŽIŪRĖT 

VAIKUS
Pienas Kaipo Maistas

Tikrai nėra kito valgio taip 
reikalingo kaip pienas ir nėra 
jam lygaus.

Pienas turi visas reikalauja
mas dalis, kuriu kituose val
giuose nerandame. Pieną gali
me naudoti vieton mėsos, arba 
kada geriame pieną, reikalau
jame mažiaus mėsos.

Pienas turtingas riebumy
nais; puskvorte pieno turi pu
se uncijos riebumynu: apie 
tiek, kiek vienu sykiu suvalgo
me sviesto. Pienas taip-pat tu
ri daug cukraus.

Kada, pieną geriame, gauna
me cukraus, riebumynu, ir ki
tu daliu, kurios musu kunui 
priduoda daug energijos.

Pienas labai turtingas kal
kėmis, kurios reikalingos au- 
ganeziu vaiku kaulams ir dan
tims, ir taip-pat reikalingos už
augusiems. Bet svarbiausias 
kunui maistas paeina isz pieno 
dvieju daliu: riebumynu ir van
dens, kuris jame randasi. Isz 
tu dvieju riebumynai esti svar
biausias, nes inimame užtekti
nai vandens isz kitu maistu.

Ne viena szeimyna neturi 
pirkti mėsos, kol neturi užtek
tinai pieno, taip kad kiekvie
nas szeimynos narys galėtu isz- 
gerti po stiklą prie kiekvieno 
valgio.

Mažu Vaiku Dantų Priežiūra

Antrųjų dantų sveikumas 
daug priklauso nuo priežiūros 
kuria pirmieji dantys gavo. 
Kaip tik pirmieji dantys pasi
rodo mažycziu vaiku, reikia 
juos kasdien valyti su niinksz- 
tu szepetuku. Jam kiek paau
gus reikia duoti suprasti kas
dieninio dantų valymo svarba.

Pirmieji dantys yra reikalin
gi, kad palaikius žando, forma, 
kol antrieji pasirodys. Dėlto 
nereikia ju apleisti. Kaip tik 
kuris isz ju pradeda gesti, rei
kia vaika tuojaus vesti prie 
dantų gydytojo.

Pirmiausius dantis paliuo- 
suoja antrieji pradedant szesz- 
tus metus. Szesztu metu krūmi
ni danti galima pažinti, kaipo 
szeszoji skaitant nuo priesza- 
kio. Ir dėlto, kad szis dantis pa
sirodo tuom laiku, kada kiti 
krinta, per klaida pamanoma, 
kad jis vienas isz pirmųjų. Jei
gu pradeda gesti, in ji deni ne
kreipiama, nes manoma, kad 
jis iszkris. Ypacz sziuo laiku 
reikalaujama, kad vaikus bu
tu vedamas pas dantų gydytoja 
nes szesztu metu krūminis dan
tis yra svarbiausias už visus.

Kartais pasitaiko, kad pir
mieji dantys taip tvirtai laiko
si ir neiszkrinta, tuomi sulai
kydama antruosius, kurie verž
damiesi lauk iszauga kreivi. 
Kreivus dantis galima atitaisy
ti, kol vaikas jaunas.

Gražus dantys turėti yra 
kiekvieno žmogaus teise. Svei
ki dantys yra reikalingi sveika
tai !

Vaiko Teise Mokintis

Amerikoje pripažinta, kad 
kiekvienas vaikas turi teise! 
mokintis. Visos valstybes ver-' • 
ežia iki paskirto amžiaus mo-i 
kintis, nes nemokinti piliecziai 
mažai gero valstybei tegali pri-j 
duoti. Vienok, nekuriose vals
tybėse, yra leidžiama vaikams! 
anksti apleisti mokyklas. Teise

palikti nemokintais yra legaliu 
daiktu sziose valstybėse. Dėlto, 
kad tėvai sutinka su tuomi, 
kad ju vaikai liktu nemokin
tais, Valstybe nusileidžia ir pa
leidžia vaikus isz mokyklų, 
priesz iszmokstant suprasti kas 
tai yra pilietybe.

Bet ar tėvai visuomet sutin
ka ? Daug tyrinėjimu parode, 
kad svarbiausia priežastis, ko
dėl vaikai taip greitai apleidžia 
mokykla, yra tai “neturtas.” 
Dauguma motinu yra naszles, 
arba ju vyrai jas apleidę. Kito
se szeimynose, tėvas gauna la
bai mažai algos, kad vaikams 
dirbti yra neatbūtinai reikalin
ga. “Viskas taip brangu” sako 
viena motina, “kad negaletu- 
uieni pragyventi, jeigu vaikai 
nedirbtu. Da kitoje szeimynoje 
ineigos buvo gana dideles, bet 
ir szeimyna labai didele, taip 
kad deszimties metu vaikas ir 
turėjo dirbti. Dauguma tėvu 
apgailestavi, kad vaiku nega 
Ii mokyklon leisti. Motinos sa
kydavo, “jei iszsigalescziau, 
arba, “jei mano vyras butu gy
vas, leiscziau visus vaikus mo
kyklon.”

Neturtas neturėtu būti prie
žastimi atėmimui vaiko teises 
mokintis. Nelabai senai da kaip 
žmones manydavo, jeigu szei
mynos galva numirszta tuojaus 
kiti nariai visi pristatomi prie 
daubo. Bet dabar jau, kitaip 
manoma, ir atrandama budai 
kaip pagelbeti szeimynoms ne
atimant vaiku isz mokyklos. 
Dauguma valstybių motinoms 
duoda pensijas, iki kol vaikai 
pabaigia mokyklas ir pradeda 
dirbti.

Kartais, nors ir nėra 'didelio 
szeimynai reikalo, vis viena vai
kai apleidžia mokyklas nesu
prasdami reikalo mokintis, ir 
kuriu tęva, patys jokio moks
lo neturėjo, sako, kad nei ju 
vaikams nereikia. Tėvai lygiai 
kaip ir vaikai, nėra susipažinę 
su darbu, kur mokslas iszimti- 
nai yra reikalingu. Jie tiki, 
kad vaikai mokyklose iszmoks 
ta tinginiauti, ir mano, kad 
vaikams bus geriau, jeigu jie 
dirbs.

Tokie tėvai ir vaikai neper- 
mato, kad už poros metu, tie 
vaikai, kurie mokinosi, gales 
gauti geresnius darbus, ir ims 
geresnes algas. Bemoksliai ne
gauna darbus, už kuriuos ma
žai apmokama, ir mažai pažan
gos tegalima padaryti.

Tos tai priežastis dėlto mo
kintis yra vaiko teise, ir Vals
tybes yra pareiga kiekviena 
vaika priversti mokintis, ypacz 
tokiuos, kuriems gresia netur
tas, arba mokslo reikalingumo i 
nesupratimas. Visos Valstybes; 
turi instatymus rcikalaujan-; 
ežius, kad kiekvienas vaikas 
lankytu mokvkla iki keturioli- 
kos metu. Bet kaip apie tuos 
vaikus, kurie lanke mokykla 
iki paskirto laiko, bet kurie 
moksle padaro mažai pažangos,! 
ir kaip tik greit gali tuojaus1 
stoja darban.

Ar galima ka su jais pada-j 
rvti ? -

j
Žinoma, reikia pirmiausia 

mokinti visuomene, kad tėvai 
žinoti vaiku mokinimo verte. 
Kiekvienam vaikui turi Imti, 
duodama proga mokintis ta, 
prie ko jis. labiausiai palinkės.

Istorija apie Amžina Žydą 
lo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City

BALANDIS
Balandžio (April) menesis 

beveik visados buvo ir dabar 
yra lakai reikszmingas. Didvy
riams ir didžiūnams beveik vi
sados visokios raganos ir bur
tininkai perspėja per szita me
nesi gerai apsižiūrėti, apsisau
goti!

Ir dabar, sziandien szitas Ba
landžio menesis yra ir mums la
bai reikszmingas, nes visi biz
nieriai ir pramones didžiūnai 
sako, kad Balandžio menesyje 
bus aiszku kaip biznis eis per 
visus metus. Iki dabar, visi 
ženklai rodos, rodo, kad viskas 
dar labiau atpigs. Bet ar tai 
ant gero ar blogo, sunku pasa
kyti!

Balandžio menesyje praeity
je daug kas atsitiko:

Balandžio pirmoji diena yra 
Amerikoje vadinama “Balan
džio Dumiu Diena.” Minksz- 
tos anglies mainu mainieriai 
szvenezia ir apvaikszczioja szi
ta diena kaipo “Mitchell Day” 
nes ji mainieriams iszkovojo 
asztuoniu valandų darbo diena. 
Kietos anglies mainu mainie
riai ta diena apvaikszczioja ra
denyje.

Balandžio pirma diena, 1313 
metuose Lietuviai nuskandino 
Nemune septynios deszimts 
penkis Vokiecziu laivus.

Bal., antra diena, 1343 In- 
gaunija susivienijo su Lietuva.

Bal., treczia diena 1547 me
tuose numirė Didysis Kuni- 
gaiksztis Zigmantas Pirmasis.

Bal., treczia diena 1947 me
tuose Vidaus Sekretorius Ju
lius A. Krug pareikalavo kad 
518 anglies kasyklų, mainu bu
tu uždaryta, nes jose buvo pa
vojinga mainieriams dirbti. 
Mainieriu bosas, John Lewisas 
pareikalavo kad Vidaus Sek
retorius pasitrauktu isz savo 
vietos. Trumanas pasakė, kad 
jis nieko panaszaus nedarys! 
Lewisas susikirto su Vidaus 
Sekretorių, ir už tai dabar jis 
jam atkerszino, pasiprieszinda- 
mas priesz Daktara Boyd, ku
ris buvo Trumano paskirtas su 
Vidaus Sekretoriaus Krug pa
tarimu.

Bal., ketvirta diena 1941 me 
tuose Amerikos valdžia pripa
žino Francuzo Generolo de 
Gaul valdžia Afrikoje. Genero
las de Gaulle yra Komunistu 
baisiai neapkeneziamas.

Bal., penkta diena, 1579 me-

Ginasi Nuo Bado

Szitos mažos mergaites, 
nepaiso kas žiuri ar kas ma
to, jomdviem nereikia nei 
lekszcziu nei szauksztuku, 
bet jos ryte ryja ryžius, nes 
jau seniai kaip kokio maisto 
jos gavo. Joms tik vienas da
lykas rupi; visa maista kuo 
greieziausiai praryti. Jos yra 
nelaimingos ir nekaltos au
kos tos vainos, kares, tarp 
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tuose Vilniuje inkurta pirmuti
ne mokykla.

Bal., szeszta diena, 1372 me
tuose Lietuviai sudegino Gudu 
pili Ferejaslavl.

Bal., szeszta diena, 1789 me
tuose Pirmutinis Amerikos 
Kongreso posėdis, New York 
mieste. Buvo trys posėdžiai.

Bal., szeszta diena, 1917 me
tuose Amerika paskelbė kara 
priesz Vokietija: Pirmutinis 
Pasaulinis Karas!

Bal., 7, dvideszimts penktais 
metais, sulyg Daktaro Oswald 
Gerhart kalendoriaus skaiezia- 
vimu, szita diena Kristus mirė 
ant Kryžiaus. Kataliku Bažny- 
czia sako, kad tai atsitiko Ba
landžio treczia diena, trisde- 
szimts trecziais metais.

Bal., 7, 1947 metuose trys 
szimta tukstaneziu telefono 
darbininku sustraikavo ir su
paralyžiavo visa kraszta.

Bal., 8, 1513 metuose Ponce 
de Leon, Ispanas pasiekė Flori
dos kraszta, kur jis jieszkojo to 
amžinos jaunatves szaltinio, 
apie kuri jis buvo girdėjęs 
daug pasakų isz Indi jonu. Jis, 
bejieszkodamas tos amžinos 
jaunystes paseno ir pasimirė.

Bal., 9, 1941 Naciai, Vokie-
ežiai užkariavo Norvegija. Nor-; 
vegai tai negreitai pamirsz ir 
dabar gal kaip tik už tai stoja 
in ta Atlantiko Kariszka San- 
junga ar Sutarti.

Bal., 10, sziais metais; Verbų 
Nedele.

Bal., 11, 1946 metuose New 
York miestas sutiko paskirti 
viena milijoną du szimtu pen
kios deszimts tukstaneziu do i 
leriu del aptaisimo ofisu ir 
kambaru Tautu Sanjungos po
sėdžiu.

Bal., 11, 1946 metais valdžia 
nustatė kiek rugiu ir kviecziu 
bravorininkams valia suvar- 
tuoti del alaus ir del sznapso.

Bal., 12, 1946 metais Ameri
kos Prezidento Roosevelto gim
tine buvo pavesta ir paskirta 
kaipo tautiszka szventove in 
Hyde Parka.

Bal., 13 1388 metuose Kryžei
viai pradėjo kara su Žemaitija.

Bal., 13, 1743 metuose gimė 
Amerikos Prezidentas Jeffer- 
sonais. '

Bal., 14, 1865 Loszikas John i 
Wilkes Booth nuszove Prezi
dentą Lincolna, kuris juodu
kams, nigerams, laisve iszkovo 
jo ir labai atsižymėjo savo pa
prastumu ir žmoniszkumu.

Bal.F 14, sziais metais, Žydu

Dutch valdžia in Indonezijos , 
Respublika. Joms nors biski 
ryžiu davė kai jos atvyko in 
Dutch valdžios pabėgėliu la
geri. Dutch valdžia parūpino 
daug szitokiu prieglaudos 
vietų pabėgėliams, kad nors 
kokia tvarka invedus tame 
kraszte ir nors kiek pagelbe 
jus tiems nekaltiems varg- 
szams.

Szvente, Velykos, prisiminimas 
tos dienos, kada Vieszpats Die
vas iszžudino visus Egiptiecziu 
pirmgimius sūnūs, aplenkė, ne
paliete Izraelio vaiku.

Bal., 15, 1865 metuose Prezi
dentas Lincolnas kuris buvo to 
losziko paszautas teatre, pasi
mirė. Jo nužudytoj as niekados 
nebuvo sugautas.

Bal., 15 997 metuose, Lietu
viai nužudė pirmąjį Kriksz- 
czionybes skelbėja, Vaitiekų.

Bai., 16, 1862 metuose juodu
ku vergija buvo Kongreso pa
naikinta Washingtone.

Bal., 16,1831 metuose Vilniu
je Lietuviai sukilo priesz Ru
sus.

Bal., 19, 1315 metuose Gedi
minas užėmė Lietuvos Kuni- 
gaikszczio sostą.

Bal., 22, 1228 metuose Mozū
rai, pasikvietė Kryžeivius, pra
dėjo kara su Lietuva.

Bal., 23, 1920 metuose, Kry
žeiviai sunaikino Lietuviu pili 
Kalnine.

Bal., 24, 1398 metuose, Vy
tautas pažadėjo Kryžeiviams 
Žemaitija.

Bal., 24, 1806 metuose, gimė 
Lietuvos raszytojas, Fridrikas 
Kurszaitis.

Bal., 25, 1945 metuose Tautu 
Sanjungos Konferencija San 
Francisco mieste. Keturios de
szimts szeszios Tautos dalyva
vo.

Bal., 25 1898 metuose, Ispa
nija paskelbė kara priesz Ame
rika.

Bal., 28, 1512 Lietuviai per
galėjo Totorius ties Vilnium.

Bal., 30, 1904 metuose Lietu
viai atgavo savo spauda Lietu
voje.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15? ::

Saule Publishing Co.,
Mahanoy City, Pa.

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 
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Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
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dinius Krasztus). 96 pus. . .25^
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Krikszto Sūnūs 
' e 

(Tasa)

Pasislėpė nuo 'žmonių kriksz 
to sūnūs, pradėjo gyventi vie
nas. Pasibaigė jo sausainiai. 
“Na dabartės,” mano jisai, 
“szakneliu pajieszkosiu. Tik
tai nuėjo jieszkoti, žiuri ant 
szakos maiszelis su sausainiais 
kabo. Paemems juos pradėjo 
maitintis.

Tiktai pasibaigus sausai
niams, žiuri vėl kitas maisze
lis, ant szakos kabo. Ir gyveno 
taip krikszto suims. Tiktai vie
na nelaime jam buvo, žmogžu
džio 'bijojosi. Kaip užgirs žmog
žudį, slepiasi, manydamas: 
“Užmusz jisi mane, tokiu budu 
nesuspėsiu savo nuodėmės isz- 
pirkti!”

Pragyvenus szitaip dar de- 
szimti metu, obelele viena augo, 
o du kiti degėsiai kaip buvo, 
taip ir pasiliko.

Atsikėlęs viena karta anksti 
ryta, nuėjo krikszto suims sa
vo darba atlikti, suvylges že
me aplink degėsius, atsisėdo at
silsėti. Sėdi, ilsėdamasis maus
to: “Nusidėjau asz, mirties pa
sibijojau. Panorės Dievas, tai 
ir mirtimi nuodėmės iszpirk- 
siu.” Tiktai teip pamansczius, 
girdi jisai joja žmogžudys, 
piktžodžiaudamas. U žgirdes 
krikszto sūnūs ir mano: 
“Apart Dievo, nei blogo, nei 
gero man nieko nebus,” ir nu
ėjo žmogžudį pasitikti. Žiuri, 
joja ne vienas žmogžudys, bet 
neszasi už savesi ant balno 
žmogų. O žmogaus rankos su- 
risztos ir burna užkimszta. Ty
li žmogus, o žmogžudys keikia
si. Priėjės krikszto suims prie 
žmogžudžio, atsistojo prieszai 
arkli.

— Kur-gi dabar, kliausia 
krikszto sūnūs, szita žmogų ne- 
szi?

— Nesziu in miszka, tai 
pirklio suims, nepasako jisai 
kur tėvo pinigai paslėpti! Mu- 
sziu asz ji iki tam laikui pake
liai nepasakys1!

Norėjo žmogžudys jot, bet 
neleido jo krikszto sūnūs, pa
ėmęs arkli už pavadžiu rusz- 
cziai prabilo:

— Paleiski szita žmogų!
Užpykęs žmogžudys ant 

krikszto sumaus, Užsimojo ant 
jo su peiliu.

— Ar ir tau to norisi ? Suri
ko ruszcziai. Asz tau prižadė
jau, kad užmusziu. Paleisk!

Bet krikszto sūnūs nei kiek 
nenusigando.

— Nepaleisiu, drebancziu 
balsu pasakė jisai. Nesibijau 
asz tavos, vien tik Dievo bijau
si. O Dievas neliepia paleisti. 
Paleisk žmogų!

Sutraukęs antakius žmogžu
dys isztrauke peili nupiove 
virves ir paleido pirklio sunu.

— Szalinkites jusi abudu 
nuo manės, keikdamas atsako 
žmogžudys.

Paszokes pirklio sūnūs pabė
go. Norėjo žmogžudys joti, bet 
kriks'zto sūnūs sulaikęs kalbė
jo jam, kad jis pamestu savo 
nedorti gyvenimą. Pastovėjęs 
žmogžudys iszklause vis nieko 
neatsake ir nujojo.

Ant rytojaus ryte, krikszto 
sūnūs nuėjo palaistyti likusiu 
degėsiu. Žiuri kad vėl vienas 
legesys auga taip pat obelele.

Praėjo vėl deszimts metu. 
Sėdi krikszto suims, nieko jam 
nesinori, nieko nesibijo ir ] timas nuodėmės iszpirko.

' džiaugiasi jame szirdis. Ir 
mausto savyje krikszto sūnūs: 
Kokis ‘žmonėms nuo Dievo ge
rumas! O kankina jie save be
reikalingai. Gyvent ir gyvent 
jiems džiaugsme.” Ir prisimi- 

i ne jam visas piktumas žmonių, 
kaip jie save kankina. Ir gaila 
jam pasidarė žmonių. “Berei
kalingai, mausto krikszto su
ims, teip asz gyvenu, reiktu ei
ti ir pasakyti žmonėms ka asz 
žinau! ’ ’

Tiktai teip pamansczius jam, 
girdi, joja žmogžudys. Pralei
dęs jisai ji mausto: “Su juom 
kad ir kalbėsi nesupras.”

Pamanstes pirmiau * teip, o 
paskui permanstes iszejo ant 
kelio. Joja žmogžudys nuleidęs 
galva žemyn žiuri. Pažiurėjus 
ant jo krikszto sunui, gaila jam 
pasidarė, pribėgės prie jo ap
kabino jo kelius.

—- Broliuk mylimas, ver- 
kianeziu balsu pasako, * pagai
lėk savo vėlės! Juk tavyje Die- 
viszkas kvapas. Kankiniesi 
pats ir kitus kankini ir dar la- 
biaus kankintis turėsi, o Die
vas tave kaip myli, kokia lai
me Jis tau pagaminęs. Nenai
kink tu saves broliuk! Permai
nyk savo gyvenimą!

Žmogžudys1 nuleidęs galva 
sutraukdamas antakius užsi- 
gryžo.

— Atsitrauk nuo manės, 
atsako jisai.

Apkabino dar tvireziaus 
krikszto sūnūs žmogžudį už 
keliu ir aszarodamas pravirko. 
Pakele akis žmogžudys ant 
krikszto stiliaus. Pažiūrėjęs 
atydžiai, nusėdo 'nuo arklio ir 
puolė pries'zai ji ant keliu.

— Pergalėjai, sako, tu ma
ne seni! Dvideszimts metu asz 
su tavim kovojau! Atvertei tu 
mane. Nevaldau dabar asz sa
vim. Daryk su manim ka nori! 
Kada tu mane pirma kart pri
kalbėjai, asz tiktai geriau už- 
pykau. Bet užsimanseziau, asz 
ant tavo kalbu, kada tu nuo 
žmonių pasiskatinai kad tau 
paežiam nieko nuo žmonių ne
reikalinga. Ir pradėjau asz tau 
nuo to sykio sausainius neszti 
ir kabinti ant szakos.

Ir atsiminė krikszto sūnus, 
kad tuomet tiktai moteriszke, 
sala numazgojo, kada rank- 
szluosti iszplove: nustojo jis 
apie save rūpintis, nuvalė szir- 
di ir pradėjo kitus1 valyti.

Ir pasakė žmogžudys.
— O atveriai mano szirdi 

tuomet, kada mirties nepasibi
jojai.

Ir atsiminė krikszto sūnūs, 
kad tuomet tiktai vyrai lankus 
pradėjo siulenkti, kad varstotą 
pririfezo, nustojo jis mirties bi
jotis, sustiprino savo gyveni
mą Dievystėje ir paklausė jo 
nepaklusnioji szirdis.

Ir pasakė vėl žmogžudys.
— O susileido manyje szir

dis tiktai tuomet, kada tu pasi
gailėjai manės ir pravirkai pū
liai mane!

Nusidžiaugė krikszto sunūs 
nusivedė su savim žmogžudį 
kur pasodinti degėsiai. Priejb 
jie o ir paskutinioji obele isz- 
augusi. Ir atsiminė krikszto sū
nūs, kad tik tuomet užsidegė, 
szlapios szakos' pas piemenis 
kada inkure dideli lauža: užsi
degė jame szirdis ir uždege ki
ta.

Ir apsidžiaugė krikszto su- 
• nūs tuomi kad jisai dabar sve-

Apipasakojęs visa žmogžu
džiui, numirė!

Palaidojęs ji žmogžudys pra
dėjo gyventi, kaip liepe jam 
krikszto suims, ir taip žmones 
mokyti. — J. M.

---- G ALA S----

Del ko Anglai kitaip iszrodo, 
Ir tokiu pasiutimu 

neparodo,
Pasielgė davadnai, 
Kaip žinoniszkai ?

Už tai:
Anglai daug laikraszcziu 

laido,
Kožnas prigulės skaito, 
Norints turi paezia ii“ 

szeimyna, 
Bet ir ant laikraszczio buna 

iszteklis,
O del ko ?

Ba kitaip apsieina.
Šlubeliai gražiai užlaikyti, 

Vaikai puikiai dabinti, 
Taiposgi valgis szvariai 

pagamintas, 
O vėl, Anglai akyvi žinoti, 

Kas ant viso pasaulio girdėti, 
Nekurie musu žmones tas 

neapeina,
Nes vos nuo darbo pareina, 

Ir spėja nusipraust ir 
pavalgyti,

Apsirengt ir skubina in 
saliuna eiti.

Ne sėdi namie kaip reike, 
Bet traukia in guzutine pleisa, 
O kaip tik kelis iszmakaloja, 
Tuojaus narsumą ir mokslą 

ingija.
Liežiuvis atsirisza, 

Ir sako, ne szi, ne ta.
Sztai, del tokiu skaityti 

nereikia.
0 jeigu kitus mato skaitant 

peike,
O jeigu kas laikraszti koki 

laiko,
Tai da vaikine per dantis 

trauke.
Bet nedaug tokiu turime', 
Norints da surasti galime, 

Ba kur randasi musu žmones, 
Ten turi būti keli nieki.* * *
Shenadoryje žinau viena 

moterelia,
Ne kam tikusia bobelia, 
Kuri turi biauria būda, 
Ir labai proto trumpa. 
Daug apie ja sziandien 

nekalbėsiu,
Ant kito karto atidėsiu, 

Bet jeigu da karta 
dagirsiu, 

Tai pranesziu Baltruvienei, 
O mano kurna tai bobelei su 

koezelu smagiai užkirs, 
Nes czionais policija nieko 

negiliuoju, 
Bet, tiktai tegul pasivaktuoja, 
Ba jeigu da karta plauszkent

pagausiu,
Ta syk lukaut!

Dabar sveikinu visus, 
Ant sziandien bus gana.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus-Jezusoi 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga- 
nytojaus Jeruzolime. 10c.

Saule PubHshing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Artasaro Kambariai

perduotus]ir paszoko isz džiaugsmo.
Tikrai tai buvo sapnas, isz- 

guldinetas burtininko, kuris 
skaito jojo mintis. Tos szau- 
nios kolonos; tie kiemai su sa
vo didžiomis baliustradomis 
tos murmulo ir brangakmeniu 
galerijos; tos cedrines ir pu- 
szines lubos; tie priebueziai kū

po Solomono, galingiausias 
ir turtingiausias karalius

visam pasauly buvo Artasaras, 
.kuris tiesioginiai kilo isz vie
no tu trijų Iszmincziu, nuvyku- 

‘ siu Betlejun pagarbinti Jezu. 
Juos tuokart vede szviesa nau
jos neregėtos žvaigždes, kuri 
skyrėsi nuo visu kitu žvaigž
džių, ir kuri pabrėžė szviesiai 
blizganti kelia danguose.

Artasaras palaike, tarp kitu 
savo namu padavimu, taji apie 
savo protėviu kelione pagar
binti pasaulio Atpirkėja, — 
Mesiją. Bet szisai szventasis at
minimas jau ir dabar buvo 
benykstąs ir žvaigždes kelias] 
per mėlynąjį dangų kasdien ge
so ir geso žmonių atmintyje. 
Tokiu pat budu, tos daaigisz- 
kosios žvaigždes szviesa geso 
ir tujų Iszmincziu ainio szirdy- 
je, Iszmincziu, kurie buvo taip! 
sumanus pranaszavimo mene,! 
ir kurie paliko szventi, nes pri- I spaude savo lupas prie, kojy- 
cziu naujai gimusio Jėzaus. O 
kodėl Artasaras negalėjo už-] 
mirszti mokinius, 
savo protėviu, kuomet Solomo- 
nas, Dovido sūnūs, ir szventu- 
ju knygų autorius, apdovano
tas begalines iszminties dovana 
vis vien teip begedingai nupuo-' 
le, net ligi deginimo smilkalu 
stabams ? Kol žmogus gy vena 
ant szio pasaulio, jisai yra isz- 
sitatytas invairiausioms pagini- riu grindys spindėjo kaip ty- 
doms.

Artasaras paneszi in Dovidaj minkliniai fontanai; 
savo mėginiu iszkilmingumo, I rodžiai, laumių rankomis pare- 
savo noru apitaisyti brangiau
siais, recziausias, ir puikiau
siais invairiais, dalykais. Lai
vai neszini turtą, kasdien in- 
plaukdavo in Artasaro kara
lystes uostus, kupini karalisz- 
kaisiais žemeziugais ir bran
genybėmis. •

Drobules, baltos kaip aviu 
viluos; szilkiniai kaurai, iszsiu- 
viiieti musziu vaizdais: žvil- 
ganezios muminio stovylos; 
auksiniai kvepalu indai, kvėpi
nantieji orą; dubens, taures isz 
sidabro ir invairiausiu brang- 
aknienu; tigru odos ir strusiu 
plunksnos, surinktis karalisz- 
kuose kambafuose, kurie buvo 
permaži sutalpinti tiek turto.

Bet kas gali pasotinti szirdi 
ligi jos gelmes? Artasaras Di
dysis gyveno nusiminęs ir ne
ramus. Jis mintijo statydinti 
kitus kambarius, nes dabarti- 
nieji buvo perdaug suvaržyti ir 
persiauri sutalpinti minia sar
gu, vergu, muziku, tarnu, juok
dariu, tvartiiiinku, ir virėju, 
kurie juose gyveno. Jis pradėjo 
svajoti apie nepalyginamus 
kambarius, kurie turėtu už
temdyti net ir Solomono pasta
tytus kambarius, ėmusius try-
liką metu užbaigti. Tie busi
mieji kambariai turėtu būti pa
remti 'žvalvarisemis kolonomis, 
su noiszmatuojama murmalo 
jura, apriboti lelijų žiedais.

Kambariai turėtu būti toki, 
kurie padarytu Artasaro varda 
ir jo atminima amžinai nepra- 
žuvaneziu, toki, kad vaizduote 
negalėtu iszvaizduoti nieko 
teip szaunaus, teip džiuginan- 
czio. Kad invykdinus visa szi
ta, Artasaras, atmindamas Ira- 
ma, kuris iszgalvojo Solomono 
kambarius, suszauke gabiau
sius arkitektus visoje savo ka- 
ralysteje, ir da isz artimu tau-

7

tu. Jis insake jiems atpieszti 
vaizda tokiu kambariu, kokiu 
jis geide: erdvu, puoszniu, žerc- 
janeziu, kaip koki karaliszki 
žemeziugai. Ilgainiui arkitek- 
tai padare savo planus ir intoi- 
ke juos jam. Bet nei vienas isz 
ju netiko Artasarui. Nei vienas 
isz ju neinvykino jo būda, jo 
vaizduotes fantazija negirdėt n, 
nepalyginamu vikam pasauly 
kambariu.

Kuomet Artasaras buvo jau 
nustojas vilties dasiekti savo 
tikslo, vienas senyvas, suliesė
jęs žmogelis, su ilga barzda ir 
nužemintos iszvaizdos, papra- 
sze iszklausymo. Po savo ranka 

I jis turėjo suvyniota popiera, 1 . .....ant kurios jisai tvirtino esąs 
planas kambariu, kokius kara
lius patvirtinsiąs. Iszvaizda 
nežinomo arkitekto nepridavo 
daug vilties; bet skėstas žmo
gus gi-ebiasis kad ir sziaudo, ir 
Artasaras leido senuliui iszvy- 
nioti savo plana. Vos karalius 
in smeige akis in iszskleista 
vaizda, tuoj suplojo rankomis

ras vanduo; tie sodai; tie pa
tio veid-

miami; tie kybantieji daržai; 
tie boksztai, iszkile debesuose, 
szitas tai buvo tobuliausia. Ne 
jokis karalius pasauly da nebu 
vo turejes tam lygaus. Artasa
ras, pamatęs viską, isztiese sa
vo karaliszkaja ranka, n ins- 
vas, kaip paimu medžiovaisius, 
pratarė:

— Pastatyk tuos kamba
rius kaip tu juos man užmanei, 
o inokycziausiasai žmogau! Asz 
tau duosiu kiek tik tu praszysi, 
kiek tik tau bus reikalinga.. 
Tau asz atidarysiu savo pa
slėptąjį iždą ir mano kambaru 
skiepuose rasi aukso, žemeziu- 
gu, deimantu, ir iiivairiausiu 
brasgu akmenų. Su jais galė
tum pastatyti ne tiktai mažus 
kambarius, bet visa miestą, su 
visomis trobomis, dievnamiais 
ir apribuojaneziomis sienomis. 
Bet meldžiu pasakyti man, kur 
tu taip ilgai slėpeisi, ir kodėl tu 
iszrodai teip neturtingas, būda
mas vienok teip iszmintingas ir 
apsiszviestas kaip kad tu esi?

— Asz neesu iszmintingas 
atsake seniukas, asz tik gyve
nu atsiskyrime, maldoje ir at
gailoje.

— Vienok dabar visas pa
saulis pažins tave, isz pamink
lo, kuri tu pastatysi, tarė Arta
saras.

Ir tuoj, vykindamas savo 
prižada, karalius paliepė savo 
turtą pavesti senulio priežiū
rai. Prie to da pavede jam ne- 
iszmatuojama derlingos žemes 
ploti, su jos ganseziomis girio
mis ir placziomis upėmis, su jos 
szypsojaneziomis lygmėmis ir 
ramiais ežerais.

Pageliau, atėjo laikas kuo
met karaliaus kambariai turė
jo būti pabaigti. Artasaras, 
geisdamas pamatyti užbaigtąjį

> kur jis mane nauji kambariai 
jau stovi.

Bet didi buvo jo nuostaba, 
nuožmus jo pyktis, kuomet ne
rado ženklo ne jokiu daržu nei

► kambariu. Vienok jisai paste
bėjo, kad toji vieta, karta tyr
laukis, dabar buvo skaitlingai 
apgyventa., nes isztisos gentys 
ėjo ji pasitikti, vyrai, moters, ir 
vaikucziai, sveikindami ji ir 
laimindami ji. Bet niekur nepa
stebėjo jis kamenu ir medžia
gos karaliszkuju kambariu sta
tymui.

Tuomet Artasaras, užrūstin
tas, insake atvesti arkitekta 
pas save, kad ji nuplakus ir ap- 
kruvinta. pakorus ties miesto 
vartais, kaipo prasergejima 
melagiams. Senulis nužemintai 
persistatė save, ir suliesjes bet 
ir mandagus kaip pirma diena. 
Kuomet karalius isz'bare ji, ji
sai 'davė szitaji stebėtina, atsa
kymu:

— O karaliau! Kambariai, 
kuriu tu teip geidi, yra pasta
tyti. Jeigu tu eisi su manim 
vienas, asz juos tau parodysiu.

Artasaras ėjo su juo, pilnas 
žingeidumo, ir kartu juodu nu
vyko in painiausia ir nuosza- 
liausia dali tos žydrios žemes. 
Tuoj juodu iszbrido isz tanku
mynu in krauta didingo ežero, 
ir ežia senulis sustojo. Saule jau 
leidosi: dangus iszrode raudo
nas, liepsnojantis, skaistus. Se
nulis arkitektas paėmė Artasa
ro ranka ir pratarė įn ji rimtu 
balsu:

— O karaliau! Turtus, ku
riuos man pavedei, asz iszeik- 
vojau ant sziu apskurusiu žmo
nių ; ant badaujaneziu ir troksz- 
taneziu; ant tu, kurie gailavo 
apturėję naujai gimusi kūdiki, 
nes sopulingos motinos krūtis 
nedave jam maisto. Vienok ir 
szios priežastys nesulaikė ma
nes nuo pastatymo tu kambariu 
kuriu tu teip geidei. Asz pada
rysiu tave teip didžiu, kad nei 
joks karalius visam placziam 
pasauly negales pasididžioti tu 
rejes tokius kambarius kaip tu. 
Žiūrėk. Ar nematai? Ten ir sto
vi jie. Tavo kambariai jau ir 
dabar iszkile in padanges.

Artasarus žiurėjo, ir tikrai 
regejo stebėtinus kambarius, 
kylanczius tarpu raudonu debe
sų. Nuo sidabriniu, žalvariniu 
kolonu, kilo skliautai pauksuo- 
to cedro, teip sumaniai iszdirb- 
ti kad iszrode kaip jura auksi
nėmis bangomis. Kupolus, mė
lyna spalva, nudažytos, denge 
visus kambarius. Ilgos giedru- 
teliu kriksztalu galerijos su mo- 
zaiszkomis brylomis žemeziu- 
gais iszsaigstytomis, sieke in 
begalybe. Isz szonu, begalinėse 
pilose, klestėjo indomiausi ža
liais lapais augalai ir kvietkos 
skaiseziausiomis raudonomis ir 
vijoletinemis spalvomis k kurie 
iszdave kvapumą tucztuojau 
apsvairinanti ir nuraminanti

ISTORIJEaple Da i,z ““ 
------------------  iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugot; 
szeimynėle nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie bob* 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožką isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 15#.

Saule, Mahanoy City, Pa. 
padara, nuvyko toj apylinkėj

visus žmogaus jausmus. Ir Ar
tasaras, visu tuo pagautas, pri
klaupė ties senelio kojomis ir 
pabueziavo jas. Jo duszia buvo 
pripildyta, neapsakomu džiaug
smu.

Kuomet juodu sugryžo isz 
miszko, Artasaras pastebėjo su 
nuostaba., kad beveik isznykes 
kelias tos žvaigždes, kuri vede 
tuosius tris Iszminyczius, szvie- 
te ta nakti, kaip kokis brangu 
deimantu antkaklis.

Geriau Valgyk, Geriau Iszrodyk,

GeriauJauskis
Nereikia jaustis 
“nupuolusiam” vien 
del užkietėjusiu vi
duriu ir ju skaudė
jimu! Tu gali but 
taip jau smarkus, 
kaip tukstaneziai 
kitu, ka nuo 1887 
žinojo ir vartojo

garsu vaista skilviui liuosuoti, Trine- 
rio Kartu ji Vyną. Jis moksliszkai su
taisytas isz Gamtos szakneliu, žolių ir 
augalu. Jis veikia maloniai, szvel- 
niai ir tikrai iszvalo užkietėjusius vi
durius. Gauk bonka Trinerio szian
dien ir pats patirk jo geruma. (Pa
staba: Jei negautum Trinerio savo 
artimoje krautuvėj, atsiusk $1.50 su 
tos krautuves adresu mums: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. Fillmore, Chi
cago, ir jums tuoj bus pasiusta didele 
18 oz., bonka Trinerio apmokėtu pa- 
sztu).

TRINER’S
BITTER WINE

Pirkie U. S. Bonus
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Žinios Vietines

— Albertas Benesziunas isz 
Girardville, turėjo operacija j 
Locust Mt. ligonbute.

— Albertas Iwaszkiewicz 
isz Frackvilles aplaike žinia isz 
Pottsvilles Korto, kad jo pra-j 
varde likos permainyta ant 
“Įves.” Dabar jo vardas ir' 
pravarde yra žinoma kaipo 
Albert Įves.

Vis Vietos Dar Vienam

— Balandis — April.
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Valerijos.
— Subatoj Szv. Pranciszko 

Paul.

Mount Carmel, Pa. — J e va 
Yodis, nuo 146 S. Locust uly., 
buvusis gyventoja Mahanov 
City, numirė Panedelyje, Gci-. 
singer ligonbute Danville. Ve-j 
lione gimė Mahanoy City, jo- 

' sios vyras mirė dvidešimts me
tu atgal. Paliko savo motinėlė 
Jcva Kubiliene, mieste; seserį 
A. Schaffer, mieste ir broli Ka
zimiera Kūleli, Washington,

ISZPYLE K AID
SAVO ŽMONAI

New Orleans Gražuole 
Susipesze Su Savo 
Vyru; Gavo Per 

Kaili

savo tuos pasižadėjimus iszpil- 
dyti, bet Kongresas jam kelia 
pakerta kur tiktis pasisuka.

Jis prižadėjo panaikinti ta 
Taft-Hartley instatyma, kuris 
anot uniju vadu nuskriaudžia 
darbininkus. Bet ir ežia Tru-

nes

ft

— Kita sailvaite: Nedelioj 
pripuola Kanczios Nedelia; Pa
nedelyje Szv. Izidorio; Utar- 
ninke Szv. Vincento Ferrerio, 
taipgi ta diena 1919 metuose, I D. C. Prigub
iszrinktas pirmasis LietuvosI žio parapijos. 
Respublikos Prezidentas Auta-! 
nas Smetona; Seredoj Szv. Ju-j 
lianos, taipgi pasninkas, taipgi 
ta diena yra žinoma kaipo Ar
mijos Diena; Ketverge BĮ. Her
mano Juozapo, taipgi ta diena 
1904 m., Lietuviai po 40 metu 
kovos su Rusu valdžia atgavę 
spauda; Petnyczioj Szv. Mari-I 
jos skausmu, taipgi pasninkas; j
Subatoj P. Marijos isz Egipto. Mahanoy City; keturios seser-

Minersville, Pa. — Juozapas 
G. Labutis (Labooty), isz mies
to, numirė namie, Panedelio ry
ta. Velionis gimė Mahanoy 
City. Dirbo Oak Hill kasyklo
se. Paliko savo paezia Teresa; 
dukteri Alma, pati Robert 
Smith ir sunu Geralda, namie; 
taipgi tėvelius J. Labucziai,

Mes skundžiamies ir pyks
tame kai strytkaris buvo pri
sigrūdęs žmonėmis ir nėra 
vietos nei atsidusti. Bet pa
žiūrėkime kaip szitie žmones 
keliauja. Jie visi užsilipę ir 
susispaudė ant szito dram
blio, elephanto, važiuoja ar 
joja skersai Karnali slėni in 
Nepal kraszta. Visi szitie rai

teliai ar keleiviai yra moks- 
lincziai, kurie stengiasi in- 
lysti in tuos krasztus kur da 
iki sziol nei vienas baltas 
žmogus nėra, buvęs. Ju kelio
nes kasztai ir iszlaidos yra 
apmokamos Yale Universite
to ir Smithsonian mokslo in- 
staigos.

Veikimo vada, kuris pabėgo isz goslavai taip padarytu, tai bu
to kraszto. tu baisus smūgis Rusijai. Už 

tai, dabar Rusija grasina, o Va
karines Tautos vilioja Yugos- 
lavus.

— Ugnagesiai likos isz- 
szaukti Seredoj po pietų in Lo
cust Valley. Krūmai užsidegė 
arti ūkininko Creasy namai. 
Ugnis likos greitai užgesinta.

—• Ketverge 8:30 valanda 
ryte, invyko laidotuves a. a. 
kareivio Pfc. Leonardo J. Ma- 
tulieviczio, nuo 1101 E. Pine 
uly., kuris žuvo ant kares lau
ko Belgijoje, Sausio 3,1945 me
tuose. Veliono kūnas likos par
vežtas Utarninko vakaru ant 
Iteadingo treino isz Philadel- 
pliijos. Laidotuves invyko su 
Szv. Mišriomis SzvOnto Juoza
po bažnyczioje 9-ta valanda ir 
kūnas likos palaidotas in para
pijos kapines. Graborius Liud
vikas Traskauskas laidojo.

— Panele Millie, duktė po
no Mykolo Stcpanaviczio nuo 
339 W. Mahanoy Avė., turėjo 
operacija ant “Tonsils, 
oust Mt. ligonbute.

ys ir du brolius. Laidotuves 
invyko Ketverge su apiegomis 
Szv. Pranciszko bažnyczioje 
devinta valanda ryte ir palai
dotas in parapijos kapines.

New York.—3,300 Taksi Keb 
draiveriai nubalsavo straikuoti 
Pentyczioj 4:30 valanda ryte, 
isz priežasties kad darbininkai 
reikalauja daugiau mokos ties.

New York. — Anglijos Sek
torius Ernest Bevin, atvyko in 
Amerika, kuris dalyvaus 
lantiko Kariszko Sutartis 
sanvaite.

At- 
kita

Lo-

Budapesztas. — Du Katali
kai Kunigai 'buvo suaresztuoti 
ir nuteisti už tai kad jiedu kaip 
nors ten prisidėjo prie Kardi
nolo Mindszenty iszdavikyst.es 
darbu.

Pralotas Kunigas Janos Fa
bian buvo nuteistas ant vienu 
metu in kalėjimą, už tai kad jis 
paslėpė daug svarbiu ir teis
mu reikalingu žinių apie Kar
dinolu Mindszenty.

Pralotas Kunigas Miklos Be- 
resztoczy, buvęs Kataliku Vei
kimo vadas!, buvo nuteistas ant j 
asztuoniu menesiu in kalėjimu,

Shenandoah, Pa. — Staigai 
krito negyva savo namuose 
Margareta Navitskiene, nuo 
423 W. Lloyd uly., Utarninke 
apie 12:01 valanda po pietų.
Velione atvyko isz Lietuvos! už tai kad jis policijai neprane- 
daugelis metu atgal in Sheiia- 
doryje. Josios vyras Antanas 
mirė 1928 metuose. Paliko di
deliame nuliudime, du sunu: 
Vinca, Shenandoro Heights ir 
Leonarda, namie; dvi dukterys 
W. Parros, Petersburg, Mieli., 
ir Julija Slotiene, Mahanoy 
'City; dvi stserys: J. Megay ir 
Marijona’Lance; tris brolius; 
Petra, Liudvika ir Antana Ke
liai (Kelly) visi isz Jackson, 
Mich., ir dvylika anūkus. Lai-; 
dos Sukatoje, su Szv. Misziomis ; 
Szvento Jurgio bažnyczioje 9; 
valanda ryte ir bus palaidota! 
in parapijos kapines. Grabo-! 
riai Oravitz laidos.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

S3S WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Kai Kardinolas! Mindszenty 
buvo suimtas ir suaresztuotas, 
mes raszeme ir sakome kad czia; 
tik pradžia to persekiojimo. Už ! ------------------------------ ~
keliu dienu po tam penkiolika I > §„^^5
Protestonu dvasiszkiu buvo su- 
aresztuota. Už keliu sanvaieziu 
net penkios deszimts tu Protes
tonu dvasiszkiu buvo intarta ir 
suares'ztuota. Dabar jau ateina 
žinios apie kitus Katalikus va
dus, Kunigus kurie yra ar ne už 
ilgo bus suaresztuoti. Dar ir da
bar mes sakome, kad tai tik 
pradžia, kad tie Komunistai, 
velniu prisiėdė, dar daug dau
giau szunyseziu iszperes.

I

Suvedžiota

Kr- Wt

w -1

RUSIJAI RUPI
YUGOSLAVIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kinijoje laimėti, be Rusijos pa- 
gelbos. Dabar Kremlinas neno
ri kad jis per sztarkiai neimtu 
szokti ir jaustis, kad jis yra ga
lingas, kaip kad Tito padare.

Vakarines Tautos kalbina 
Tito prie Vakaru kreiptis ir su 
Vakarinėmis Tautomis stoti in 
ta kariszka sutarti. Jeigu Yu-

NEW ORLEANS, LA. —
Barbara Jean Floyd, praeitu 
metu iszrinkta New Orleans 
miesto gražuole, susipesze ir 
susikirto su savo vyru vieszbu- 
tyje, hotelyje. Ji jam apdraskė 
veidą ir davė per žanda. Jos vy
ras Kapitonas George Cauthen,! 
stengėsi ja nuraminti, ir paskui’ 
norėjo pats pasitraukti, bet in-j 
irszus boba jam pakajaus neda-i 
ve. Tai tada jis ja prie visu 
žmonių kuriu tarpe buvo iri 
laikrasztininku, nusistvere, pa-1 
sigulde ant keliu ir jai kaili 
iszpyle. Ji pyko, irszo ir spar- 
diesi, bet nieko nemaezino.

Ji sako kad ji isztekejo už to 
Kapitono už tai kad ji norėjo 
parvažiuoti isz Pietų Amerikos 
kur ji buvo nuvažiavus ir kur 
jai pritruko pinigu. Dabar, po 
septynių sanvaieziu ji sako kad; 
ji nenori su juo gyventi ir da
bar reikalauja persiskyrimo,; 
divorso.

Kapitonas dabar jau gerai 
inpykes sako kad ji gaus ko ji 
nori, jis pats ta persiskyrimą

tėvas yra daktaras. Visi tie 
jaunieji yra studentai augsztes- 
nioje mokykloje.

Pradžia viso szito buvo, kai 
trys poreles iszvažiavo pasiva
žinėti. Jie vežesi su savimi vy
no ir sznapso, ir sustojo prie
namu kur niekas negyveno. manuį vargiai pasiseks, 
Viena mergaite pasiliko auto- dauguma Kongreso ir czia Tru- 
mobilyje. Abi subadytos mer- manui jau dabar prieszinasi. 
gaites inejo in atskirus tuos Trumanas labai džiaugiesi 
namelius su vaikinais, viena su kaį jjs laimėjo rinkimus, bet 
vienu, kita su kitu. dabar gal jis ims graudintis,

Poreles buvo susitariusios po kai jįs pamatys koks darbas jo 
kiek laiko persimainyti mergo- laukia ir kaip visas Kongresas 
mis. Bet Salvador Colabelle bu- jam prieszinasi.
vo in viena insimylejes ir nesu-: Prezidentas Trumanas per 
tiko, ir isz to kilo visa szita ne- daug Kongresmonu ir Senato- 
laime ir sarmata kai jis subadė rįu užpykino per rinkimus ir 
pirmiau viena, paskui kita dabar jie jam atkerszina. Tru- 
mergaite.

PREZ. TRUMANUI
NESISEKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

■ jai parūpins, kad tik jos jis ga- ReiszkiS)

Antras smūgis Prezidentui 
buvo, kai Senato Kariszkas 
Komitetas, sykiu su Virginijos 
valstijos Senatorių, Harry F. 
Byrd ir su szesziais Republiko- 
nais neprieme buvusio Guber
natoriaus Mon C. Wallgren 
kaipo Amerikos kariszku jiegu 
ir sandelio tarybos pirmininką. 
Trumanas pats buvo szita žmo
gų paskyręs in szita svarbia ir 
augszta vieta. Dabar nei Sena
tas nei Kongresas jo nepriima.

, Kongresas parode 
Trumanui, kad ne jis bosas!

Senatoriai isz Pietiniu vals-

manas mislino kad jis gali taip 
pcniszkai bosauti Kongresą 
kaip Rooseveltas dare; bet Tru
manas nėra tokio masto žmogus 
kaip Rooseveltas buvo.

■! Kai Trumanas pargryžo isz 
savo atostogų jis Washingtone 
rado baisiai daug galvosūkiu. 
Jau dabar matyti, kad Truma- 
nui Prezidento vieta nebus ra 
gaiszius.

CZEKAI NUTEISE
2 AMERIKIECZIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

les nusikratyti. Jis sako kad 
dabar jis jieszkosis darbo toli 
kur nėra tokiu durnu gražuo-i 
liu, kuriu galvos gražios bet tiju parode savo pasiprieszini- 
tuszczios.

DVI MERGAITES
SUBADYTOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Eleanor Farrell isz New 
York buvo pirmutine isz tu 
moterų, kurias tas sukezius, 
Gerard Dennis suvedžiojo, 
apvogė, apsuko ir apleido.

Neseniai jis buvo sugau
tas. Policija sako kad jis bu
vo vienas isz gudriausiu ir 
apsukriausiu vagiu, kuris 
szimtus tukstanezius doleriu 
vienaip ar kitaip pasivogė.

jomdviem perdure.
Policija sako, kad Salvador 

1 Collabelle, tas septyniolikos 
metu vyrukas pirmiausia vie
na mergaite subadė ir paskui 
kita. Jis grasino kitus du vyru
kus panasziai subadyti, jeigu 
jie insikisztu. Jiedu pabėgo ir 
policijai pranesze.

Policijantai sako, kad abi 
mergaites pareina isz labai ge
ru szeimynu, vienos mergaites

ma kai Trumanas norėjo inves- 
ti naujus instatymus del Sena
torių posėdžiu. Jie susitarė ir 
pradėjo savo prakalbas tęsti,! 
spyezius sakyti diena ir nakti, 
kad visas Kongresas jokio kito 
darbo negalėtu atlikti. Jie taip 
ilgai kalbėjo kad galutinai 
Kongresmonai ir Senatoriai 
jiemes nusileido ir sutiko ne
priimti Trumano pareikalavi
mus ir stoti už Pietiniu valsti
jų Demokratus priesz Preziden
tą Trumana.

Prezidentas Trumanas per 
savo vaju priesz rinkimus labai 
daug visiems prižadėjo, saky
damas kad jis daug ka nuveiks 
jeigu jis bus iszrinktas Prezi
dentu. Dabar jis labai norėtu

Vokietijos, kur Amerikiecziai 
valdo. Amerikiecziai buvo be 
pavelinimo apleidę savo vietas 
armijoje.

Jiedu kalėjime sėdi jau nuo 
Gruodžio devintos dienos. Ne
buvo valia Amerikiecziams 
juodu aplankyti ar su jais pasi- 
szneketi, nors visi žinojo kad 
jie yra uždaryti kalėjime. Tik 
ana diena Amerikos Ambasada 
dažinojo kad jiedu buvo nu
teisti.

Amerikos Ambasadorius, ne
laukdamas žodžio isz Washing- 
tono, pareiszke savo pasiprie- 
szinima ir pasiuntė laiszka Cze- 
koslovakijos valdžiai.

Czeku Užsienio Ministerija 
prižado kad Amerikos Ambasa
dos atstovui bus pavėlinta tuo
du nuteistu kareiviu pamatyti 
kita sanvaite.

Czia greieziausia Czekai atsi- 
kerszina Amerikiecziams už tai 
kad ana sanvaite septyniolika 
Czeku szpiegu buvo nuteista 
Vokietijoje.

sze apie iszdavika Zigmond 
Mihalovics, buvusi Kataliku

imt
1

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
\ . r--'’ ' • s-'- '■—'I (, r- - -51- -■*/ . .. ,,y .. . į - . .y -v,

Don’t delay! See your favorite 
electric range retailer today. Have 
him send out your electric range 
.right away. .-

fu n 
the 
and

Electricity makes cooking easy 
instead of hard work. Just set 
dials according to the recipe . . . 
you have a perfect meal every time! 
In fact the magic electric oven can hr 
fully automatic. Put a complete mca 
in the oven. Set the automatic con
trols . . . and from there on your elec
tric servant Reddy Kilowatt takes over 
the job. You can be miles away . . . 
doing as you wish. When the cooking 
time is over, Reddy shuts off the oven 
. . . and a perfect meal is warm and 
ready for your return.

Beisbolininkas Žiuri
In Ateiti

Beisbolininkas Casey 
Stengel, New York Yankees 
beisbolininku ratelio vadas, 
kaip koks czigonas žiuri in 
stikline bole, kad pramatytu 
ateiti ir dažinotu kaip jo ra
teliui pasiseks sziais metais. 
Jis sako, kad ateitis labai 
graži ir kad jiems viskas pa
siseks.

iszdavikyst.es

