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Kiek Kasztuos Taika?
Isz Amerikos

___ _

MOTINA, DU SŪNŪS 
SUIMTI

Simus Prisipažinsta
Y
Žmogžudystes

DOVER, DEL. — Buvusi 
Philadelphijos gyventoja, po
nia Inez Brennan, 44 metu se
numo, buvo suaresztuota in Do
ver miestą, Delaware valstijoje 
už nužudinima septynios de- 
szimts metu amžiaus vyro, su 
kurio ji buvo susipažinus per 
laiszkus.

Jos penkiolikos metu am
žiaus sūnūs ir jo vyresnis pus-

Kam Reikia Szelpt 
Ir Ginkluot Kitus£

Krasztus?
Motina Ir Sūnūs Suimti Už 
Žmogžudystes Dover, Del.; Ka
ras Tarp Iran Kraszto Ir Sovie
tu; Popiežius Nori Kad Žydai 

Pripažintu Ir Gerbtu
brolis yra dabar suimti ir su-i 
areštuoti. Policija iszteriavo 
kad ir kitas vyras buvo nužu
dytas.

Policija sako kad penkioli
kos metu amžiaus mokinys in 
augsztesniaja mokykla prisipa
žino kad jis papilde ta žmogžu
dyste, bet jis sako kad jo moti
na ji privertė. Jis buvo in kalė
jimą patupdintas, o jo motina 
ir pusbrolis yra dabar policijos 
tardomi.

Nužudytas žmogus buvo Wa
de Woodridge, 67 metu am
žiaus isz Bedford, Virginia, ku
ris apleido savo namus pereita 
meta Spalio menesyje aplanky
ti szita moteriszke. Jis iszsiveže 
su savimi apie penkiolika szim- 
tu doleriu, visa savo turteli.

Jis buvo nužudytas Spalio 
penkiolikta diena ant Pon. In
ez Gertrude Brennan ukes, ke
lios mylios nuo Dover miesto. 
Jis buvo palaidotas, pakavotas 
ant tos ukes. Ana menesi Ponia 
Brennan sako kad jos sūnūs at
kasė ta kapa ir stengėsi sude
ginti jau apipuvusi lavona, bet 
ne visas sudege tai jie liekanas 
inkiszo in kelis baksus ir isz- 
mete ant “dumpa,” vieta sasz- 
lavoms. Policija surado tuos 
baksus ant to “dumpo.”

Jos jaunesnis sūnūs, Robert 
Dether Brennan yra suaresz- 
tuotas ir kaltinamas už žmog
žudyste, o jo vyresnis pusbro
lis, Raymond Paul Pribram 
Brennan, dvideszimts trijų me
tu amžius yra teipgi kaltina
mas kaipo pagelbininkas.

Jiedu užtiko Poną Wood
ridge sztebelyje, nuszove ji isz 
užpakalio ir pasivogė apie 
iszimta ir trisdeszimts doleriu.

Motina ir vyresnysis sūnūs 
visiszkai užsigina. Vien tik jau
nesnysis prisipažino ir motina 
ir broli intare.

Policija gal niekados nebutu 
susekus szita moteriszke ir ne
butu nieko niekados nedažino-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Atstoves isz svetimu 
krasztu ir isz Amerikos su
važiavo in San Francisco 
miestą ant seimo. Jos susi
rinko prie miesto sostines. Ju 
seimas buvo tarptautinis,

nes delegates pribuvo isz 
Meksikos, Argentinos, Bur- 
mos, Francuzijos, Kinijos, 
Korėjos, Pliilippinu Salos, 
Amerikos ir Szveicarijos. 
Szita Jaunu Moterų Drau-

gyste dabar auga ir didėja. 
Per kara nebuvo daug veik
los nes susisiekimas buvo ne- 
inmanomas.

□ □ o

Katalikiszkas Tautas
---------- ----- * f

NEW YORK. — Kai mes dabar skai- 4 PROFESORIAI

APVOGĖ BANKA
ANT $30,000

MORGANTOWN, W. VA. — 
Dvideszimts szesziu metu am
žiaus bernas, kuris dirbo ant1 
ukes prisipažino kad jis pen
kias vietas apvogė, viena isz tu 
vietų buvo Baltimores banka, 
isz kur jis gavo trisdeszimts 
tukstaneziu doleriu.

Bernett, dvideszimts vieno me
to amžiaus.

Visi trys dabar yra intarti už 
kelias kitas tokias vagystes ir 
net valstybise FBI policija ežia 
dabar insikiszo.

Policijantas, Kapitonas An
drew Hudock pranesza kad 
Roy Mann, kuris buvo suaresz- 
tuotas in Sabraton, W. Virgi
nia prisipažino kad jis apvogs 
Lanka ir kelias kitas vietas. Po-; 
licijantai dabar jieszko dvieju 
jo draugu.

Vagis Roy Mann prisipažino 
kad su jo tose vagystėse dirbo 
ir kiti du: Carl Kosz, trisde
szimts metu amžiaus ir James

I
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Naujas Pirmininkas

Kongresmonas John Kee, 
Demokratas isz West Virgi
nia valstijos, uolus tarybos ir 
administracijos rėmėjas, da
bar užima Sol Bloom vieta 
kaipo Užsienio Reikalu Ko
miteto Pirmininkas. Sol 
Bloom kelios sanvaites atgal 
pasimirė.

NUDURE ŽMONA

Aklas Žmogus Nužudė
Savo Žmona

_________ _tome ir girdime apie tuos milijonus ir bi-į 
POPIEŽIUsIjR ŽYDU**j°nus doleriu, kuriuos Amerika siunezia ir 

duoda kitiems krasztams, tai nekarta isz- 
kyla klausimas: Kodėl turime kitus szelpti,

TAUTOS POLITIKA

ISZ ITALIJOS. — Szventas j .. . . ... . . . į
Tėvas, Pijus dvyliktasis iszici- kitiems pinigus, maistą ir net ginklus siuns- 
do aplinkraszti, kuriame jis fj? j^a(Įa szitas biznis užsibaigs? Kas mums 
praszo ir reikalauja kad nauja viii i

Kreipiasi In Popiežių; 
Jezavitai Juos Intaria

BOSTON, MASS, -s- Trys 
Bostono Kolegijos Profesoriai 
ir vienas Jezavitu augsztesnio- 
sios mokyklos, High School 
mokytojas buvo pravaryti, už 
tai kad jie studentus ir moki
nius mokino klaidingo mokslo.

Pralotas William L. Keleher, 
Jezavitas ir tos Kolegijos pre
zidentas sako kad szitie profe
soriai buvo kelis sykius perspė
ti liautis ir nesikiszti in tas 
mokslo szakas apie kurias jie 
per daug nemoka ir nesupran
ta.

Pravaryti profesoriai yra: 
Filosofijos Profesorius Dakta
ras Fakhri Maluf; Filosofijos 
pagelbininkas Profesorius Ja
mes R. Walsh; Fizikos, gamti
nes jiegos mokslo Profesorius 
David D. Supple ir Vokiecziu 
kalbos mokintojas in Bostono 
Kolegijos Augsztesniaja Mo
kykla.

Visi keturi nuėjo in vieno 
Bostono laikraszczio redakcija 
ir pasakė kad jie buvo pravary
ti, už tai, kad jie sake kad Bos
tono Kolegija klaidingai moki
na apie Tikėjimą ir apie Iszga- 
nyma.

Jie sako kad visi jie kreipia
si staeziai in Szventa Tęva, ir 
kad jie yra tikri kad ne už ilgo 
visi Jezavitai ir visa ta Kolegi
ja iszgirs griausmus ir perkū
nus isz Szvento Sosto.

Kiek mums teko dažinoti, ir 
kiek ir kaip mes suprantame vi
sa ta klausima ir susikirtima 
tai szitaip jis mums skamba: 
Tie mokytojai ir Profesoriai 
savo studentams ir mokiniams 
aiszkino kad:

1—Žmogus gali būti iszga- 
nytas, dangų atsiekti be Kata- 

(Tasa Ant 3 Puslapio)

kada ka už dyka davė ar duos? Kiek mums 
szitas biznis kasztuoja ir kiek dar kasztuos?, 

Szitokius klausimus iszkele daug žmonių 
nes jie gerai žino, kad visi tie bilijonai do
leriu pareina isz ju kiszeniu per Taksas!

Tokiems žmonėms atsakyti, mes ju už- 
jie dabar sziandien duotu 
dar aiszkiau: Jeigu visam 
pražūtis, kiek doleriu tie 
paskirti tos pražūties isz- 

vengti? Kiek jie sutikta paaukoti už Lais
ve, Nepriklausomybe ir Savo Gyvasti? 
viena milijoną, viena bilijoną, du bilijonu 

PRIESZ SOVIETUS ar daugiau bilijonu doleriu; o jeigu daugiau, 
teheran, Iran. - Ka- tai kiek daugiau?!

riszko Sztabo laikrasztininkai 
pranesza kad Sovietu Raudono
sios Armijos pulkas su karisz- 
komis tankomis ir dideliais ka
rabiną’’s susikirto su Irano ar-

Žydri tauta, Israelis pripažintu 
krikszczioniu kataliku tikėji
mą ir kad jie pavėlintu katali
kams aplankyti szventas vietas 
toje naujoje tautoje. Popiežius 
reikalauja kad Jeruzolimas ir 
kitos szventos vietos butu pa
skirtos kaipo tarptautines vie
tos in kurias visi kurie nori ga-
11 .tiklaustame: Kiek

Szventas Tėvas iszleido szita
aplinkraszti ypatingai noreda- ĮJ/ Taika? Ar 
ma.kad Tautu Sanjunga tuo

CLEVELAND, OHIO. — 
Policijantai sako kad aklas 
žmogus, Edward Bibbs, sze- 
szios deszimts vieno meto am
žiaus, ant smert nudure savo 
žmona Beatrice, szeszios de
szimts dvieju metu amžiaus. Jis 
pasiaiszkina kad jis sugavo sa- klausimu susirupintu ir parei- £Via3Z‘luI

isz žmones sutiktukalautu tokio pasižadėjimo 
Žydu vadu Israelyje.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
Ar

vo žmona žiūrint in kita vyra.

Policijantai sako kad Ed
ward Bibbs pirmiausiai palei
do du sziuviu isz revolverio,
bet nepataike in savo žmona. IRANO ARMIJOS 
Tada jis nusistvere peili ir nu
dūrė savo žmona. Policija sako 
kad peilis pataikė jai staeziai 
in sprandą kai ji stengiesi isz- 
begti isz namu.

Kai policija pribuvo, tai jie 
rado jo žmona gulinezia negy
va, ineiga, intreja, ir jis netoli
nuo jos stovėjo dar su peiliu mija prie Azerbaijan, 
rankose. ‘ 7Irano armija pastojo tam 

pulkui kelia ir iszkilo tikras ka
ras ant rubežiaus.

Irano valdžia pasiuntė labai 
asztru ir smarku laiszka Rusi- 

prie Yangtze upe, jah ket iki sziol Rusija nieko 
neatsake.

Santykiai tarp szitu dvieju

NANKING. — Civiliszka ka
ras prasidėjo. Du Angliszki ka- 
riszki laivai “Amethyst” ir 
“Consort 
likos netikietai pataikinti per 
Kinijos Komunistu Artilierija.1 
25 jurininkai žuvo, 23 likos su- krasztu yra labai intempti. Ru-J 
žeisti. sija jau seniai stengiasi prisi-:
---------  —................ ........ kalbinti, prisitraukti ar pa- 

,  vergti szita kraszta kur randa
si baisiai daug aliejaus. 

(Tasa Ant 4 Puslapio)Pirkie U. S. Bonus

Gal negalėtume staeziai pasakyti kaip ir 
kiek mes in vertiname savo kraszto Laisve 
ir Savaja Gyvybe. Mes ir taip jauezia- 
me. Mes negalime staeziai pasakyti, kad 
mes tiek paskirsime pinigu už “Laisve,” o 
jeigu bus reikalaujama daugiau, tai mes ne
pirksime! “ 
mas tai nėra paprastas pirkimo ir pardavimo 
biznis!

Musu Tautos apsaugojimas dabar rei
kalauja daugiau, negu tvirto rubežiaus ar 
galingos armijos. Greitas susisiekimas da- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Laisves” ir “Gyvybes” klausi-



Kas Girdėt
Senesni žmones reikalauja, 

paszelpos; veteranai, pargny
busieji kareiviai reikalauja pa
szelpos; ūkininkai reikalauja 
kad valdžia, jiems pagelbėtų ir 
brangiai mokėtu u?, visus tuos 
vaisius, kuriuos ūkininkai ne
gali parduoti; darbininkai rei
kalauja kad valdžia prisidėtu 
prie randu ir prie visokios pa
szelpos. Visi reikalauja kad 
valdžia visur doleriais prisidė
tu.

Svetimos tautos reikalauja 
maisto dovanai, visai už dyka, 
reikalauja kariszku ginklu už 
dyka!

Armija, Laivynas ir Kropia
nti Sztabas reikalauja, nauju 
ginklu ir daug daugiau milijo
nu doleriu!

dabar pravaro daug augsztu1 
valdininku ir karininku ir nau
jus ju vietose indeda. Isz viso 
to matyti, kad ne viskas tvar
koj už tos “Geležines Sienos.”

1 • •

Mainieriai gal ir vėl strai- 
kuos,bet tos straikos nepabran
gins, bet atpigins viską, nes 
mainieriai dabar ne per daug 
pinigu turi, o anglies kompani
jos vis mažiau ir mažiau ang
lių gali parduoti.

■ • •

Kiek dabar galima pasakyti, 
tai nematyti dideliu straiku 
sziais metais. Jau ir dabar yra 
daug mažu straiku, bet jos ma
žai ka reiszkia. New York mies
te mainieriu bosas stengiesi su
rengti dideles straikas su 
“Taxi” draiveriais, bet jam vi
sai nepasiseke. Taip bus ir su 
kitomis straikomis, neisi dabar 
dauguma, darbininku nori dirb
ti, nes jiems reikia pinigu ir jie 
nenori straikuoti.

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

New York miesto žmones 
nelaukia nei veverselio nei 
kitu paukszteliu, kad jiems 
pasakytu kad sztai jau ir pa
vasaris. Tokius senoviszkus 
ženklus miestiecziai palieka 
tik mums kaimiecziams. New 
York miesto žmones žino kad 
pavasaris jau tikrai atėjo kai 
milijonierius Bernard Ba

ruch sugryžta in Central 
Parka ir pasirenka sau suo
lą atsisėsti.

Szitas milijonierius buvo 
keliems Prezidentams pata
rėjas, pas ji ateina pasaulio 
didžiūnai ir bagoeziai pasi
tarti. Nors jis su didžiūnais, 
bagoeziais ir valdininkais 
maiszosi ir jiems pataria,

bet jis ir paprastus darbo 
žmones su tokiu paežiu malo
numu priima ir su jais pasi- 
szneka. Kaip matyti isz szito 
paveikslo, kur jis rodos rim
tai pasiszneka su mažucziu 
vaikucziu, kuris prie jo pri
ėjo.

n □ n

VEVERSELIS KARININKAS
UŽMUSZTAS

O tuo paežiu sykiu visi Ame
rikos piliecziai reikalauja kad 
taksos butu sumažintos.

1 • •

Priesz kara valdžia iszleido 
apie penkis bilijonus doleriu 
per metus. Po karo valdžia ap
siėjo su dvideszimts bilijonu in 
metus. O dabar jau su du sykiu 
tiek bus beda prasimuszti.

“ • •

Beveik visi’ svetimi krasztai 
žiuri in Washingtona kaipo in 
koki aitvaru, kuris gali bilijo
nus doleriu iszpereti.

• • " ■

Valdžia iki sziol galėjo taip 
tuos bilijonus szvaisityti už tai 
kad vis buvo galima dar biski 
daugiau taksu uždėti ant kom
panijų, fabrikantu ir taip sau 
darbininku. Bet dabar jau ir 
fabrikantu ir darbininku kan
trybe iszisiseme, ir tie valdinin
kai Washingtone ima susi
prasti, kad. negalima visus tak
šnoti ir takšnoti be jokio susto
jimo.

—————— t •

Kompanijos jau dabar paro
do valdžiai kad joms nepatinka 
tokis nežmoniszkas taksavi- 
mas. Jos dabar tyczia mažiau 
visko gamina, mažiau 'biznio 
daro ir mažiau uždirba kad ma
žiau taksu reiketu mokėti.

Pragyvenimas dabar piges
nis, bet raudos brangios ir bus 
dar brangesnes, nors namai jau 
pigesni.

Dabar jau pigiau naujas na
mas pasistatyti, bet ne už ilgo 
busi dar pigiau.

" • • ■ "■

PHenas ir geležis atpigo. O 
kai plienas būva, pigesnis tai 
beveik ir viskas kitas greitai 
atpinga.

Biznis po visa kraszta, eina 
trepais žemyn. Biznieriai da
bar jau stengiasi viską atpi
ginti, mažiau uždirbti, bile tik 
«avo tavora galėtu parduoti.

Trumanaisi dabar su visa sa
vo taryba jau ima .susirūpinti 
apie tai kad 'Biznis prastėja ir 
kad vis daugiau ir daugiau dar
bininku randasi be darbo.

Darbininku uniju vadai bu
tu pirmutiniai kaltinti Roose- 
velta ir jo taryba jeigu dabar 
pramone pablogėtu ir biznis da 
prasteziau eitu.

Jau ateina tos “Juodos Die
nos” kada ir Amerikos Kapita
listine valdžia turėsi susirūpin
ti apie pinigus ir kasztus.

Trumanas dabar jau ima. ge
rintis Kongresui. Jis pirmiau 
mielino kad jis gali visus Kon- 
gresnionus ir Senatorius už no
sies vedžioti, bet dabar jau jis 
ima. su tais Kongresmenais 
žmoniszkian szneketis ir su jais 
derintis.

Mes ana menesi raszeme kad 
daug žmonių dabar raszo laisz- 
kius savo Kongresmonamsl ir 
Senatoriams ii’ kad tie Kon
gresmenai taip susirūpinę, kad 
jie in kiekviena laiszka patys 
asmeniszkai atsako ir pasiaisz- 
kina. Dabar mes turime atitai
syti klaida. Nieko panaslzaus 
nebuvo ir nėra. Mums teko pa
sikalbėti sil keliais Kongresme
nais ir Senatoriais ir jie mums 
sako kad vien tik Komunistai 
ir ju padupezninkai raszo viso
kius laiszkus, insakydami 
jiems nepriimti ta Atlanto Ka- 
riszka Sutarti.

Trumanas dar vis stengiasi 
darbininkams padėti ir ta Taft- 
Hartley instatyma panaikinti, 
bet jam nepasiseks.

Bandos dar vis yra valdžios 
prižiūrimos ir varžomos, nors 
namu kasztai pabrango trigu
bai.

Kiti lais'zkiai ateina isz; dar
bininku uniju nariu. Bet, maty
ti kad tokie nariai raszo taip 
ir ta, ka uniju bosai ir vadai 
jiems paliepia; dažniausiai 
priesz ta “ Taft-Hartley Insta
tyma.. ’ ’

Armija, neims jaunu vyruku 
in vaiska, nes dabar jau ir per 
daug tokiu vyruku stoja sava
noriais, nes jie darbo negali su
sirasti.

Sziais metais nesigirdi tiek 
daug tu gandu apie ateinanti 
kara, kaip pernai buvo girdi
ma. Busi ja sziais metais turi 
gana bėdos namie. Kremhnas

Paskui, kiti laiszkiai kurie 
ateina pas Kongresmonus ir Se
natorius tai yra isz mokyklų. 
Matyti kad ežia mokytojai ir 
mokytojos pataria savo moki
niams ir studentams raszyti 
Kongresmenams', reikalaudami 
kad valdžia duotu pagelbos ii' 
paszelpos mokykloms.-

Dar kiti raszo reikalaudami 
kad Kongresmenai sumažinti

taksas. Paskui kiti raszo kas-1 
link to inneszimo kad visiems 
Amerikiecziams butu parūpin
ta gydytojai, liekarstos ir gy
dymasis už dyka, kad daktarai 
butu valdžioisi apmokami. Dau-j 
guma, szitu laiszku yra priesz i 
toki inneszima.

Bet tokie laiszkai yra pa-1 
prastas in vykis Washington e. 
Kai kas ant ko užpyksta, ar kai 
kas nori savo pagieža, iszlieti, o 
niekas jo neklauso, tai atsisėda 
ir iszpyszkina laiszka. savo. 
Kongresmenui.

ISZSIRINK MAISTA | 
ISZMINTINGAI

Pagalvok Szias Penkias Maisto 
Grupes

Kožnas maistas ka valgai, 
gali būti indetas iii viena, szitu 
grupiu. Kožna grupe atlieka 
jusu kūno. Vertėtu isizrinkti 
maistu isz kožnos grupes kas 
dien.

1— Daržoves arba vaisiai.
2— -Pienas, kiausziniai, žuvis, 

mesa, suris, 'Sizabelbonai, žir
niai ir pinaciai.

3— Javai, komu miltai, avi
žos, ryžiai, duona ir t. t.

4— Cukrus, siropai, džele, 
medus1 ir t. t.

5— Bi eb urna, s v i es tas, mar- 
garinąs, medvilnių sekliu alie
jus, alyvų aliejus, riebumai ta-l 
sizanti nuo kepsnio taukai.

' Gali vartoti viena, maista 
vieto kito toj pat grupėje. Pa- 
veizdan, avižos gali būti varto
tos vieto kviecziu ir kiausziniai 
o kartais szabelbonai vietoj mė
sos'; bet avižos negali būti var
tojamos vieton pieno. Vartok 
ir avižas ir pieną..

Jums Reikia Maisto Isz Kožnos
Grupes Kasdien

Vaisiai ir daržoves suteikia 
dali medegos isz kurios kūnas 
yra. padarytas1 ir pagelbsti jo 
daugybei daliu . gerai veikti. 
Jie pagelbsti iszvengti žarnų 
iižsikimszimo, kuris padaro ju
sli galva skaudėti ir padaro jus 
rambiais. Buszis, kurias iszsi- 
renkti, paeina nuo sezono, bet 
atsimink, kad piges'niai vaisiai 
tankiai turi ta pat. verte kaip 
brangesni.

Pienas, kiausziniai, žuvis, 
mesa, žirniai, szabelbonai. Szie 
p age bust i subilda vo t i auganti 
kuna ir atnaujinti nudėvėtas. 
Tas tai ju svarbiausia, užduotis. 
Džiovinti žirniai ir szabelbonai 
padaro gerus valgiusi vieton

mėsos, laika nuo laiko, bet ne
praleisk anų maistu visiszkai. 
Pienas yra labai svarbus. Pirk' 
bent puskvorte ant dienos del 
kožno nario jusu szeimynos. 
Joks kitas maišas negali užimti 
jo vieta del vaiku. Sutaupink 
pinigu ant. mėsos, jei tas būti
nai reikalinga, bet nesiskupok ; 
pirkti pieno.

Javai. Duona ir puisty- 
cziains valgiai. Szie valgiai 
veikia kaip kuras, kad galėtu
mėt atlikti savo ■darbu, maž
daug taip kaip gazolinas beg- 
dantis automobiliaus inžine pa
daro ji eiti. Ta jus galite lai
kyti ju svarbiausia užduoezia. 
Ir paprastai jie yra. pigiausias 
kuras, ka galit gaut. Priek tam 
jie suteikia kūnui dali subuda- 
vojimo medegos.

Nemanyk, kad kviecziu duo
na yra vienatine ruszisi javinio 
maisto. Tegul Sziaure pamegi-; 
na Pietų korini duona, o Piet us : 
sziaures avižų kosze. Puse už-Į 
ganedinimo virime yra. pame-l 
ginimas nauju daigiu. . Avižų 
pudingas yra labai skanus.

(.'ukras ir siropai yra kuras, 
taip-gi, ir jie priduoda skoni ki
tiem valgiam. Tai naudingas 
maistas, bet daugelis žmonių 
valgo daugiau jo negu reikia. 
Szaldus' vaisiai, suprantamai, 
turi daug cukraus ir yra tinka
mesni valkams negu saldainiai.

Riebuma, tai kuras; jo ypaczj 
reikalauja, sunkiai dirbanti, 
žmones. Atsimink, kad brangi’ 
riebuma nėra ne kiek geresnis' 
kuras už pigia. Vartok keps
nio nulaszejnsia riebuma. Ne
leisk mėsininkui nupjauti tau
kus nuo mėsos, tie taukiai jums 
priguli. Vaikams reikia svies
to riebumos. Duok jiems uk- 
tektinai to czielame piene ir 
svieste. —C.

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., 105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y.

SAUGOKIM
LIETUVOS GYVYBE

Pavasario giesmininku, pa
prastai, vadina laksztiugala. 
Bet laksztiugala gieda, tik kai i 
kada ir neilgai: Jos giesmele 
greitai nutilsta; be to dar, 
laksztiugala — miszko pauksz- 
tis, ir ne bet kokio; laukuose 
giedant jos jau neiszgirsi.

Veverselisi ne gieda, bet 
skamba kiaura diena, nuo ryto 
ligi vakaro, kiekviename lau
ke, tyrumuose, pamiszkese, kur 
tik yra žemes ir oro.

Jis pirmas pradeda, giedoti 
ir beveik paskutinis baigia. Pa
vasari jlsi gieda, palazdžiams 
lendant isz žemes; gieda diena 
gieda ir ryta, kada dar žvaigž- 
des tebežiba danguje. Kada jis 
gieda, jo nematyti: Tik malo
nus1 jo 'balsas nematomai skam
ba, o pats jis isz lengvo kyla 
tiesiai augsztyn, kai]) maldos 
balsas. Jis gieda savo giesmele, 
dingės žydroj auksztybeje, vy- 
tiiriuodamasi vienoje vietoje, 
laimingas, kad vienas gali 
vieszpatauti tokiose oro platy-

As'z buvęs Lietuviu tremti
niu Vokietijoje gimnazijos di
rektorius ir auksztesniuju mo
kyklų inspektorius1, sziomis 
dienomis atvykęs in jusu tarpa, 
jaueziu malonia pareiga padė
koti jums broliai Amerikos’lie
tuviai už pagellba tremtyje es
ančiam ir mokslus einaneziam 
jaunimui.

Broliai ir sesės Amerikiecziai 
kaip in namus insibrauna ple- 
szikai norėdami iszžiidyti gy
ventojus', pagrobti ju turtą ir 
patys ten apsigyventi, tai tu 
namu gyventojai vieni ima kir
vius ir lazdas ir kaunasi su in-

Paaukojo 100 Doleriu
Detroito Lietuvis J. Žilins-Į 

kas atsiuntė BALF-iii auka 100; 
doleriu. BALF-o Centras doko-j 
ja gerb. aukotojui už parėmimą 
musu tremtiniu ir patikrina, 
kad pi eigai bus sunaudot i pa
siuntimui pieno ir riebalu trem
tyje vargstantiems vaiiku- 
cziams. Jiems bus didelis 
džiaugsmas ir paguoda, kad ju 
tautietis isz tolimos Amerikos! 
ju nepamirszta..

Prie szios progos primename 
ir kitiems geros szirdies Ame- 
rikiecziams pasekti szi gražu 
pavyzdi ir paremti tremtinius.

Aukas siuskite tremtinius 
szelpiancziai organizacijai:

sibroveliais, o kiti s'zoka per 
langus, bėga, pas kaimynus ir 
szi a uk i a pagelbos'. Kai musu 
Teviszke jau 9 metai pleszia pa
kaitomis Vokiecziai su RuSais'- 
Bolszevikais, mes tremtiniai 
atbėgome pas jus, Amerikos 
Lietuviai, gyvu žodžiu pranesz- 
ti, kad Lietuvoje liejamas musu 
broliu kraujas, žudomi seneliai 
tėvai, Lietuviai varomi in Sibi
rą ir Tėvynėje baigiami rszuai- 
kinti Lietuviai. Mes iszlike gy
vieji tapome lyg tyruose szau- 
kiantisbalsais: “Saugokim Lie- 
t n vos Gyvybe! ’ ’

Karui pa.sibaigus mokytojai, 
levai ir mokiniai susibūrė in 
stovyklas inkureme gimnazijas 
pradžios mokyklas, vaiku 'dar
želius! ir invairias specialiuos 
mokyklas, kuriose mokėsi visi 
tremtyje esantieji vaikai. Tada 
mums visko truko, turėjome tik 
gerus norus, karo audros isz- 
vargintus mokytojus1 ir iszba- 
dejusius vaikus. Ir tada, jus, 
Amerikos Lietuviai isiztiesete 
mums pagelbos ranka. Jusu 
suneziamas per BALF-a mais
tas ir drabužiai stiprino mus 
fiziniai ir guodė dvasiniai. Ju
sli piniginėmis aukomis buvo 
szelpiami mokytojai ir moki
niai. Asz bevažinėdamas po mo
kyklas stebėjau kaip su dideliu 
dėkingumu buvo islitinkamos 
jusu aukos. Ir besimokantis 
jaunimas yra tvirtai pasiryžęs 
jusu neapvilti, iis’zsiaukleti ge
rais Lietuviais pa tri jotais ir 
visas savo jeigos skirti Tėvynei 
Lietuvai.

Tacziau pereitu metu vasa
ra, kai Vokietijoje 'buvo inves- 
ti nauji pinigai, musu mokyk
los vėl atsidūrė bėdoje, nes pi-

SALTILLO, MEKSIKA. - 
Lakūnai laike manevrus, kaip 
skristi ir kaip paleisti sprogs- 
tanezias bombas. Viena tokia 
bomba netyczia iszkrito isz vie
no eroplano ir nukrito ten kur 
keli karininkai stovėjo. Vie
nas augisztas karininkas žuvo 
ir du leitenantai Meksikos ar
mijos buvo sužeisti.

bese, isizkiles tai]) arti dangaus 
ir saules. Jis laimingas: visa 
laika, kol szviesu ir szilta, 
plasnoja ir gieda nejausdamas 
nuovargio.

nigines paramos Vėl nebegau
na. Darbo sąlygos dar pasunkė
jo, pradėjo szlubuoti mokytoju 
ir mokiniu sveikata, padidėjo 
vaiku džiova, sterganeziu skai- 
czius.

Broliai Amerikos Lietuviai 
nepamirszkite ir toliau musu 
besimokanezio jaunimo. Jus sa
vo aukomis paremdami moks
leivija ingalinsite ja ruosztis 
Tėvynės atstatymui ir tuo pa
tys. prisidėsite prie Lietuvos 
gyvybes iszlaikymo. Kitados 
Bolszeviku varomi in 'Sibirą 
musu broliai ant. savo pecziu 
nesize negalinczius paeiti savo 
draugus, nes negalintieji paeiti 
buvo vietoje žudomi. Taip ii’ 
jus sziandiena savo aukomis 
padekite musu jaunimui, kad 
jis i'Jzliktu sveikas ir pajiegus 
Lietuvos atstatymui. Tad tikė
dami in szviesesne Tėvynės at
eiti budėkime, kad didžiomis 
tautu prisli kelinio dienomis, 
kaip bus iszszanktas ir Lietu
vos vardas, kad but u kam atsa
kyti: asz dar gyva!

- Ignasi Kazlauskas, Brook
lyn, N. Y.

R upinasi Apie Ligonine

PASNINKAVO
40 DIENU

COLLINGWOOD, ONTA- 
RIO. — Wilfred Dawson, sep
tynios deszimts metu amžiaus 
ūkininkas, sako kad jis ka tik 
užbaigė keturios deszimts die
nu pasninkavima. Per visa ta j 
laika, jis sako kad jis visai nie-i 
ko nevalgė ir tik kartas nuo 
karto iszgerdavo stiklą vande-j 
nio.

“Per visa ta laika,” jis sako 
“asz dirbau kaip ir visados.' 
Asz iszsimaudydavau upelyje. 
Szaltas vanduo man davė stip
rumo. Pasninkauti labai leng
va,” jis aiszkina, “nereikia nei 
vandenio gerti jeigu tikrai jo 
nenori ar be jo gali apsieiti. Per 
visa ta laika asz nei syki nebu
vau iszalkes. ’ ’

Jis sako kad per penkios de
szimts metu jis laikas nuo lai
ko szitaip pasninkauja ir kad 
tai labai gerai in sveikata.

John L. Matthews, 36 me
tu amžiaus žmogus isz Cen
tralia, Illinois, kuris serga ta 
“Polio,” kuri yra taip pavo
jinga ypatingai jaunesniems 
važiuoja in Australia pas 
vienuole, Sesute Elizabeth 
Kenney. Jis praszys kad ji 
atvažiuotu in Centralia mies
tą ir perszneketu vyresniuo
sius, kurie dabar uždare ta
me mieste ligonine.

Szimtai tukstaneziu žmo
nių szita liga serga ir pasi
lieka koliekos. Dabar dakta
rai, ligonines ir net valdžia 
visomis galiomis stengiasi ta 
liga geriau suprasti ir tokius 
ligonius gydyti. A’

MERGINA SUIMTA

Intacta Už Vagystes
EASTCHESTER, N. Y. — 

Dvideszimts dvieju metu mer
gina, Maureen Elizabeth Mur
phy, buvo policijos suimta ir 
suaresztuota už daug vagys- 
cziu. Ji apvogdavo bagoeziu 
namus kai tie bagoeziai iszeida- 
vo in kliubus ar pas pažysta
mus po pietų viena kita stikle
li iszsigerti.

Policijantai sako kad ji netu
rėjo pagelbininku, bet pati sau 
viena apvogdavo tokius namus.
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sziandien teip paslaptingai, 
teip nepaprastai gražiai oszi ?

— O, tolimasis dangau, ko
dėl tu sziandien teip vilioji prie 
savesimano jauna dvasia ?

(Tasa)

Man svaigo galva. O isz per
kūno ugnim sužeistos krutinės 
srovėmis liejosi kraujas ir rau
donai daže iintužusiu bangu pa-- 
virsziu.

Jau prie pat kojų stovėjo 
baisus mirties aniuolas, su asz- 
triu kalaviju rankoje.

— Ko nori isz manės! Ko 
ežia atėjai! Sakyk ko reikia 
tau ?

Bet tylėjo baisusis aniuolas, 
o tik vis areziau slinko ir vis 
baisiau žiurėjo man in akis.

— Prakeiktas! Szuiabždejo 
man in ausi intužusios bangos.

— Prakeiktas! Szvilpe ve
jas.

— Prakeiktas! Nuolatos į 
kartojo sanžines balsas.

— O kame jus, mano drą
sus jaunystes sapnai?

O kam ėjus, mano galingi sa
kalo sparnai, su kuriais anks- 
cziau taip auksztai lekiojau ?

— O kame jus, mano mieli 
jauni draugai, kurie tiek daug 
man žadėjot?

— O kur nusidangino! jus,! 
mano aukso svajones, tiek! 
auksztai kėlusios mano jauna Į 
dvasia.

—■ O kame tu, mano miela 
motinėle, mano jauna taip gra
žiai iszauklejusi, man jaunam 
tiek patarimu davusi, tiek kar
tu mane persergejusi, tiek kar
tu už mane maldavusi Auksz- 
cziansiaji?

Visa praeitis žaibo greitumu 
stojo priesz mano akis, vaizdai 
keite vaizdus, atsiminimai šo
ke atsiminimus. Priesz akis 
stovėjo visas mano ištvirkęs, 
nesuvaldomas jaunystes gyve
nimas, visos mano klaidos it 
nuodėmės.

— Prakeiktas, prakeiktas! 
Szapke kiekvienas atsimini
mas, kiekvienas praeities1 vaiz
das, kiekvienas buvusis mano 
jaunas szirdies'bicziulis, mano 
iszt virkime draugas.

— Tu esi jau amžinai ma
no. Nuolatos skambėjo ausyse 
Liucipieriaus žodžiu i.

— Prakeiktas! Vis sznabž- 
dejo bangos.

— Prakeiktas! Vis szvilpe 
vejas.

— Prakeiktas! Nuolatos 
grauže sanžines balsas.

— O, gailestinga'sĮis Viesz- 
patie, o brangusis mano Iszga- 
nytojau, gelbėk mane, nes žūs
tu! Lai pralietas Tavo aut Gol
gotos kalno kraujas nuplauja 
mano nuodėminga siela ir isz- 
gelbsti ja isz baisiu pragaro 
nasrų. Lai nekaltos mano kūdi
kystes dienos, gailios mano 
motinos aszaros suminkština 
mano szirdi. O mano gerasis 
gailestingasis I szganyto ja u, 
tvirtai! Tvirtai! Tikiu, kad 
paskutiniame mano gyvenimo 
laike isztiesli man savo malo
ninga pagel’bos ir Szvento Isz- 
ganymo ranka! Visiškai pasi
tikiu tavimi, mafio Vieszpatie, 
ir visiškai atsiduodu in Ta vo 
gailestingas rankas! Priimk 
mane, Aukszcziausias, prie sa
ves!, ta nelaiminga suklydusi ir 
dabar besigailinti Jievos sunu!

Tai tarus, visos mano pamie
gos iszsieme. Paskutiniai mano 
gyvybes szviesos spinduliai ge
so. Ir aš jau grimsdan, grims- 
dau in bekraszczio vandenyno

Gražiausia
Paveiksluose

Jauna ir graži Peggy Kel
ly buvo iszrinkta kaipo gra
žiausia mergina, kurios pa
veikslai gražiausiai atrodo. 
Ji buvo iszrinkta kaipo pa
veikslu gražuole del 1949 
metu. Daug merginu gal yra 
gražesniu už -Panele Kelly, 
bet jos paveikslai gražiausiai 
atrodo.

szaltas gelmes, in jo mauruota 
dugną.

Bet kaž keno ranka tvirtai 
nutvėrė niane, iszsibaige mano 
pajiegos ir asz apalpau!

O kai vėl atsigaivelejau, tai 
pasijutau begulįs ant žalios 
pieveles, o szalia. manės Stovė
jo niekuomet neregėtas žmo
gus, kuris be galo iiiioszirdžiai 
szypsodamasis ir be galo mei
liai iii mano akig žiūrėdamas 
tarė:

— Esi iszgelbetas!
Vidujinis dvasios balsas sa

ke, kad tai yra pats Kristus, 
pats žmonijos Iszganytojas, ir 
asz parpuolęs ant keliu ir apka
bindamas -Jo kojas isz dūšios 
gelmes kalbėjau:

— O, mano brangusis Isz- 
ganytojau, kai]) Tu begaliniai 
geras ir kai]) begaliniai šven
tas ir gailestingas esi! Kai]) asz 
atsidėkosiu Tau, mano brangu
sis Išganytojau!

Pažvelgiau in save ir paste
bėjau, kad nuogas'beesas ir ta
riau :

O, Vieszpatie, kur asz 
esiu, kad nuogas esu!

— Kiekvienas kūdikis atei
na in pasauli nuogas, kiekvie
nas pauksztelis negimsta su 
plunksnomis. Tu tik sziandien 
užgimei savo Sutvėrėjui, todėl 
nesistėbek, kad nuogas yra ta
vo kūnas. Tu sziandien užgi
mei naujam gyvenimui, nau
jiems žygiams ir darbams, to-’ 
del negaišk, sztai ežia pat ošia 
giria, eik, pridengk savo kuna 
žaliais medžiu lapais ir eik in 
pasauli, eik, auksztai iszkelta 
žibintą, nešdamas.

Tai pasakęs, isztiese auksz- 
tyn rankas, pakilo nuo žemes ir 
pranyko ten, žydriose dangaus 
gelmese.

Tai]) viskas atsitiko kaip 
sapne: Asz suklydau ir buvau 
atsidūręs ant pat bedugnes 
kranto, buvau bežustas amži
nai, bet paskutinėje valandėlėj 
Aukszcziausis man isztiese sa
vo pagelbės ranka, ir asz bu
vau iszgelbetas!

Tai]) viename akimirksnyje 
sutrupėjo visa, mano galybe ir 
žuvo visi mano dideli turtai, ir 
asz, berods, pasidariau didžiau
si® pasaulio elgeta. Bet niekada

nebuvau tai]) turtingas ir ga
lingas, kai]) sziandien kad esu! 
Niekada Jai]) skaidriai neszvie- 
te saule, kai]) kad šiandien 
szvieczia! Niekad tiek laimes 
savo szirdyje neturėjau kai]) 
kad šiandien turiu! Niekada 
tai]) gražus neatrodė man pa
saulis’, kai]) kad sziandien at
rodo. Neaprėpiamas, neiszma- 
1 liejamas žydrusis dangus 
sziandien viliote vilioja mano 
dūšia. Ir auga, man auga, ga
lingi sakalo sparnai ir visos 
mano duszios galios szaukia:

— Pirmyn, pirmyn, prie 
aukšto mintyjoj! Mano du- 
szioje sziandien szvente! Mano 
duszioj sziandien sužydo visos 
gėlės. Mano pasauly sziandien 
patekėjo nauja, szviesi saule ir 
naujais, szviesiais, auksiniais 
spinduliais apibėrė visa žeme! 
Sziandien mano pasauly švie
su, erdvu ir linksma. Ištiesto
mis rankomis, atvrai szirdimi, 
sziandien laukiu ateinant jau
nųjų islveeziu. Ateikite in mano 
buveine ir pasidalykite su ma
nim, mano džiaugsma, mano 
laime!

Kaip gražu ir erdvu szian
dien mano pasauly! Va, žydi 
gražiausios gėlės ir skleidžia 
tai]) malonu, taip skanu kvapu. 
Va, žiba, tviska, sidabriniai ra
sos lašeliai. Va ten, pakrašty
je, paslaptingai oszia žalioji gi
ria, ir linksmai szlama medžiu 
lapai. Va, tyliai, upelis sziurle- 
na. O, va, aukštai ore cziulba 
ulba giesmininkai paukszteliai. 
Va, ten plauko szilkosparniai 
debseeliai. Q kaip stebuklingai, 
kai]) szviesiai šiandien saule 
szvieczia ant dangaus!

Ir kai]) jura begaliniai plati 
ir didele yra, taip sziandien 
mano szirdies troszkimai neži
no jokiu ribų. Ir kaip audros 
sujudinta jura nerimsta ir 
griauna verezia savo krantus, 
tai]) audringa mano jaunyste, 
gražus, kupinas gyvybes mano 
gyvenimo pavasaris szirdies ir 
graso neiszvengiama mirtimi 
kiekvienam kuris drys man pa
stoti kelia!

Atnaujinti dangų ir žeme, 
sukurti nauja gyvenimą ir nau
ja. pasauli, sztai mano kars,z- 
cziausis troszkimas, sztai mano 
didžiausis geismas!

Nesenai nugirsti žodžiai isz 
Kristaus lupu: “Tu sziandien 
užgimei naujam gyvenimui, 
naujiems garsiems žygiams!“ 
Nuolatos skambėjo mano ausy
se.

Apsidengęs žaliais medžiu 
lapais ėjau per nepažinstamus 
man laukus ir pievas ir kalbė
jau :

— Paukšteliai, kodėl, 
sziandien teip gražiai ir žavin- 
cziai skamba jusu giesmes ?

— Placzios lankos, kodėl 
šiandien jumyse tiek daug nie
kad neregėtu geliu sužydo?

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 
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— O platusis pasauli, kodėl 
tu sziandien teip gražus, teip 
stebuklingas atrodai ?

— Esi isz gelbėtas, todėl 
teip ir gražu pasauly ir szirdy, 
sznabždejo in ausi szvelnus vė
jelis.

— Esi iszgelbetas, todėl tai 
auksztai ii- lekioja, tavo dūšia, 
giedojo man laksztiiigala.

UTENAS tėvas turėjo tris sū
nūs. Visus lygiai mylėjo nes 

visi buvo jojo sunu®. Vienok 
jauniausia, Joneli, vadino ne
kvaili u.

Kada daejo.savo metu, 
tarė sūnūs tai']) saves:

— Eisime in svietą, juk to
linus dirstelėsime, tai daugiau 
pamatysime ir ne vieno daigte-
lio išmoksime.

Iszejo-gi du vyresni in svie
tą, o Jonelis taipgi drauge su 
jiems iszejo. Vyresni broliai tu
rėjo pinigu ir pirkosi sau szi ir 
ta, bet Jonelis nepirko, nes ne
turėjo pinigu.

Karta kelionėje iszvire. sau 
kukuliu ir gerai.užspirge, jog 
kukuliai tiktai szvilpe per 
gerkle. Jonelis, kuris nieko ne
prisidėjo prie kukuliu, žiurėjo 
ir prasze kad ir jam duotu val
gyt kukuliu, ar nors kelis pa- 
Hktu. Broliai paliko ant dugno, 
km* daugiausia tauku buvo.

Kita karta pirkosi del saves 
viena skranda ir taip ja vienas 
priesz piet, kitas po piet, dėvė
jo apsivilkės, nakezia abudu 
užsiklodavo. Jonelis, kuriam 
buvo szalta prašė ju kad nors 
pavėlintu in vidurį atsigult. 
Broliai pavėlino ir Jonelis kaip 
parszas viduryje gu’ejo po 
skranda. Nes kožfias žino, try- 

'S'e gulint po kailiniais, tai vi
duriniu) geriause, o gulintieji 
krašte negali pasidali))t. Ma
tydamas tai Jonelis atsiduso ir 
tarė:

— Mielas Dieve, kaip tai 
kožnas' ant saves skranda trau
kia, asz bięd))a.s nieko neda
viau, tai neturiu tiesu skranda 
traukt, nes neprisidėjau nei 
skatiko ir turiu džiaugti^ ke
liom vilnelem kurios viduryje 
ties manim būna.

Vylesniems brokams jau tas 
nubodo kad visur turi už broli 
mokėt, o jis nieko neprisideda, 
tada parsiuntė ji pas tęva, o 
patys nuėjo toliau in svietą.

Jonelis vėl buvo pas tęva ir 
prigelbejo dirbti ant lauko.

Tėvas mistino atiduot Jone
liui ūkia, norėjo ir persitikrint 
ar galės įsu ja veikt. Del to-gi 
viena karta prakalėjo in ji.

— Joneli! Paimkie avuke, 
nuvesk in miestą ir tenais su ja 
privalgyk i)- atsigerk o paskui 
vėl ja parvesk.

Joneli® paėmė avi ir nuvede 
in miestą. Stojo ant vidurio 
rinkaus ii- stovėjo. Buvo tai ne
toli szulinio, kurio mergos įmi
nėjo vandeni. Kožnas akyvai 
žiurėjo ant jo, o szi ir ta nusiri- 
zeno, nesi joms ’buvo nava t na 
jog niekur neeina tiktai ant 
vietos stovi ir tai jau tai]) il
gai. Viena tiktai isz juju Mari
jona Kurkaicziute, duktė sziau- 
cziaus, paklausė jo:
, — Ko tu Joneli taip ilgai 
ant vienos vietos is/tovi?

— Man tėtulis liepė,! Atsa
ke Jonebs, kad paimtai) avele 
ir nueitai) in miestą, ten su ja 
pavalgyczia ir atsigerezia, o 
paskui parvestau visa namo, 
asz ta nežinau kaip padaryt.

— Palauk valandėlė, Jone
li, tai duosime rodą, tare in ji

G ALAS

Tai ir po Velykų, 
Dabar prie savo darbo.

V y r uczi a i pa si va k tuokite, 
Savo pinigus; bobai neduokite,

Kad in gera pleisa> padėtu, 
Kad kas nenugriebtu.

Žinios skamba kad keli in 
bobele teip insitikiejo,

Jog keletas pas ja pinigus 
padėjo,

Apie pora tukstanezius jau 
turėjo,

Ir kai]) niekadeja tylėjo.
O kada da daugiau sudėjo, 

Tai bobele iszrunijo!
Vyras paisilikias reikavo, 
Rodos 'durna, galva, gavo, 
Ir trankėsi kaip krežis, 

r O tai nuduota suvis,
Kad ant jo neužkluptu, 

Už paimtus pinigus' 
neluptu.

Tasai vyrelis in kek'S dienas, 
Ir jisai isznyko,

Vyrus: grynus be pinigu 
paliko.

Mano patarimas tok is: 
Vyrucziai, su boboms 

pasijaukite,
In ju bankas pinigus 

Bekraukite,
Geriau padekite in banka 

miesitiszka,
O ne dings pinigai niekados.

* * *
Vienam mieste vestuve 

atsibuvo,
Ir kokis ten sportukaisi vienas 

atėjo, 
Pavieszino ji kaip reikėjo, 

Bet tasai sportuka's iii 
nelaime pakliuvo,

, Teip biauriai insišoko, 
Jog gavo nemažai muszt.
Mat, tai vis jaunysta ir 

durnySta, 
Manau, jog dabar 

pasitaisysi,
In kur nereikia, 
Daugiau ne lys!

* * *
Tok i s balius, 

Tai jau ne kas,
Diena Balandžio 18-ta, 

Vienam mieste Kąrbone,
Ne vienas turėjo galva 

skaudėjimo.
tSuejo vyrukai keli, 

Susikivirczino ir tada vali, 
Kulokai darbe buvo,

O gavo pergalva kas pakliuvo, 
Jau gana to,

Net pikta man, 
Bus apie tai gana.

Protingas Jonelis

sus)-’ 2'US

Mariuka. Paėmė viedra, nune
šė namon skubiai.

Už valandėlės sugryžo, pa
ėmė avele in paszali, nukirpo 
vilnas, taiis'es pardavė ir pini- 

atidave Joneliui. Dabar 
tai]) Jonelis džiaugėsi, tuojaus 
nusipirko valgiu ir gerymii, o 
likusius pinigus! parnesze Jone
lis tėvui apsakydamas kaip pa
dare.

Už koki laiko tarė tėvas in 
Joneli:

— Joneli! Asz tau atiduo
siu ūkia,'bet turi apslipacziuot.

— Kad asz teveli nežinau 
kaip tai paeziuotis?

— Sztai, kalba tėvas, nuei- 
kie in miestą ar in kur kitur, o 
katra tau mergina labiausia pa
tiks tai paimsi laja ir įsu ja pa
darysi veseile.

Jonelis paklauso i)' nusidavė 
in miestą.. Ant kelio pasitiko 
su Mariuką Kurkaicziute, o 
jam iszrode ant motinos.

Sveikas Joneli! O km' tu 
eini ?

— Tėvelis liepe man apsi- 
paeziuot ir pasakė idant nuei- 
czia in miestą ir katra man 
niergina patiks, paimezia sau 
už paezia. ir padaryczia veseile.

— () J o n ei i! Tai asz t a u n o- 
reczia geriausia patikt.

Jonelis parsivedė su įsiavim 
Alariuka ir tuojaus atsibuvo 
puiki veseile. Už menesio 
Mariuką apteikė savo vy
ra šuneliu. Jonelis paėmė 
kūdiki ant ranku ir nuolatos 
bueziavo ii- džiaugėsi. Tėvas in 
ji tarė:

— Joneli! Pakinkyk ark
lius ir važiuok in miestą nu- 
pirkt vygia dpi mažo, nes nuo
latos nelaikysi ant keliu ir ji 
nesupsi.

Jonelis pakinkė arklius in il
ga vežimą ir in keletą adynu 
parpleszka net su dvylika vy- 
giu, tėvas pamatęs’ paszauke:

— Kam tu tiek daug pirkai! 
Butu vienas užtekia, tai tik mė
tymas pinigu del bereikalo!

— Nu-gi ar tai asz teveli 
kas menesis po vygia. pirkine- 
siu '! Ant kart ėmiau dvylika, 
kad ant vis'o meto užtektu.

— Vaikeli! Juk tai nebus 
kožna menesi, o ir szitas kažin 
keno!

— Ka tėtuli szneki?! Ar 
szitas vaikas ne mano? O ar 
nepameni teveli, kai]) tai pirkai 
karve ant jomarko, o paskui 
kaip turėjo verszeli, tai pasa
kėte, jog tai yra jusu, ant viese- 
les bus?

Tėvas palingavo su galva ii' 
pripažino, jog Jonelis turi tei
sybe, priimdamas Marijona in 
narna priėmė ir viską ka su sa
vim turėjo in narna.

Atidavė tada Joneliui ūke. O 
vienok tolimesniam laike Jone
lis laikai® spareziai ant paezios 
nes prie protingo pasielgimo 
gy venime kibai gerai sekesi.

— GALAS —

— Lai skaitytojai neuž- 
mirszta atsilygint su prenume
rata už laikraszti “Saule,” juk 
laukom gana ilgai, nes ir mums 
pinigelei yra reikalingi del ve
dimo biznio!

Washington, D. C. — James 
Foi-restal buvęs Apsaugos Sek
retorius ana menesi pasitraukė 
iš savo darbo nes susirgo. Lai
vyno daktarai sako kad ji>s la
bai serga ir kasdien eina blo
gyn. Jie sako kad jis yra. bai
siai pavargęs! ii' dabar turi pa
silsėti. Jis dabar randasi in 
Laivyno Medical Centre, neto
li nuo Betliseda, Maryland.

likos Bažnyczios. .
2— Žmogus gali būti iszgany- 

tas nors jis netiki kad Kataliku 
Bažnyczia yra vienatine ir 
augszcziausia Bažnyczia tarpu 
visu kitu Bažnycziu ar tikėji
mu.

3— Žmogus gali būti iszga- 
nytas, kad jis ir netiki in Szv. 
Tęva ir nenusilenkia Popie
žiui.

Kai buvo szitu mokytoju ir 
profesorių užklausta: Ar jie su
tiktu savo ta klausima pavesti 
Bostono Arkivyskupui, Ri
chard J. Cushing? Visi jie kaip 
vienas atsake, kad: ‘ ‘ Czia vien 
tik Szventas Tėvas gali insi- 
kiszti ir visa klausima iszaisz- 
kinti.“ Arkidiecezijos konce- 
iiarija nieko nesako ir tyli.

Kolegijos Prezidentas Jeza- 
vitas sako, kad szitie profeso
riai prasiszoko kalbėdami stu
dentams apie dalykus kurie ne
priguli prie j u szakos mokslo.

SZIAUCZIUS 
APVOGTAS

PHILADELPHIA. PA. — 
Septynios deszimts trijų metu 
amžiaus sziauezius, Samuel 
Goodman buvo nuvežtas in 
Pennsylvania ligonine, kai va
gis jam visa veidą supjaustė su 
peiliu.

Sziauezius policijantams pa
sakė kad žemo ūgio, apystoris 
žmogus inejo in jo sztoreli ir 
iszsitraukes peili, pareikalavo 
pinigu. Sziauezius biski pasi
traukė ir nusistvere plaktuką, 
norėdamas apsiginti. Tada tas 
vagis drožė jam su peiliu per 
veidą. Vagis nesitikėjo kad se
nelis taip prieszinsis, ir kai tas 
sziauezius pradėjo szauktis pa
gelbos, vagis pabėgo.

Policijantai dabar stengiasi 
dažinoti daugiau apie ta vagi 
isz Susiedu.

Du vagiai užsipuolė ant Ja
cob Smith, szeszios deszimts 
szesziu metu amžiaus kai jis ėjo 
namo isz darbo. Tiedu vagiai ji 
labai apdaužė ir pavogė apie 
trisdeszimts penkis dolerius. 
Kai jis biski atsipeikėjo jis su
gryžo in garadžiu kur jis dirba. 
Tenai kiti darbininkai paszau
ke daktarus kurie ji nuvežė in 
ligonine.

CZEKAI INTARIA 
ANGLIJOS KONSULĄ

PRAGUE. — Czekoslovaki- 
jos Komunistiszka valdžia pa
antrino savo priekaisztus 
priesz Anglijos Konsulą, Philip 
AValdash, sakydami kad jis sy
kiu su vienu kariszku karinin
ku renge sukilimą priesz Cze- 
koslovakijos valdžia, pirm ne
gu jis buvo isztremtas kaipo ne
pageidaujamas žmogus isz Cze- 
ikoslovakijos.

Laiszkas buvo inteiktas Ang
lijos Ambasadai, kuris atsake 
Anglijos valdžiai, kuri buvo 
paraszius pasiprieszinimo 
laiszka ana sanvaite. Anglijos 
valdžia pareiszke savo nepasi
tenkinimą, kad Anglijos Kon
sulas buvo taip greitai suaresz- 
tuotas ir kad jam be jokios 
priežasties buvo insakyta taip 
greitai isz to kraszto iszsi- 
kraustyti.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Žinios Vietines
— Laikais bus permainytas 

Nedelioj, Balandžio 24-ta die
na. Laikrodžiai bus pastumti 
įgreicziau viena, valanda ir te
sis iki Rugsėjo 29-ta dienai.

— Petnyczioj pripuola SS 
Sotero ir Gaiso.

— Sukatoj Szv. Jurgio. .
—■ Kita sau vaite: Nedelioj 

pripuola Atvelykis; Panedelyje 
Szv. Morko Evangelisto; iUtar- 
ninke SS. Kieto ir Marcei., Se- 
redoj Szv. Petro Canisio; Ket
verge Szv. Povilo nuo Kryžio; 
Petnyczioj iSzv. Petro; Sulbatoj 
Szv. Katarinos Šieno.

— Panedelyje, 11-ta valan
da ryte, Szv. Andrejaus bažny
čioje, Drexel Hill, Pa., likos 
įsuriszta mazgu moterystes pa
nele Beatrice F. Szalakiute, 
duktė pons. St. A Szalakiu nuo 
309 W. South Uly., mieste, su 
Bernard A. Blence, sunns pons. 
Gari Campanova nuo 359 Ber
wyn Rd., Drexel Hill. Szliuba 
davė Kun. James O’Connor. 
Svotai buvo panele Evelyn Su- 
savage ir ponia Mildred Mast- 
rangeli, Thomas E. Fragale ir 
James Stampone. Jaunavedžiai 
apsigyvens Drexel Hill, Pa.

Shenandoah, Pa. — Antanas 
Mizera nuo 227 N. Highland 
Ave., susižeidė sau galva, pul
damas ant peimento prie North 
Main JJly. Gydosi Locust Mt. 
ligonbute.

— Pranas Gegužis (Degus- 
hus) kuris gyveno pas savo 
anūke Marijona Gegužiute, 219 
E. Centre Uly., numirė Panede- 
lio vakaru, Ashland ligonbute. 
Velionis sirgo trumpa laika. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal ir dir
bo angliakasyklose. Paliko dvi. 
seserys: Tessie Pantickiene ir 
Paulina Miczarikiene isz Long 
Island, N. Y., ir keletą anukus. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
Isz Oravitz koplyczios, 635 E. 
Centre uly., su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 valanda 
ryte ir palaidotas in parapijos 
kapines.

— Policijos, Kp. 25 isz 
Schuylkillo pavieto turėjo savo 
susirinkimą Utaminke, Balan
džio 19-ta diena., Szv. Mykolo 
svetainėje.

Girardville, Pa. — Vaitiekus 
Vainauskas, isz Wildcat peczes 
numirė Subatoj, 5:30 valanda 
po pietų, namuose, po trumpai 
ligai. Velionis gimė Europoje 
ir atvyko in Amerika 1904 me
tuose ir kitados dirbo Packer 
Nr, 5 kasyklose. Jo pati Ona, 
mirė vienuolika metu atgal. 
Paliko du sunu: Juozapai ir Leo 
Philadelphia; trys dukterys: 
Konstancija Sakalauskiene, isz 
Wildcat; Stase Geist, Girard
ville ir Viola Skaudys, namie, 

’ daug anuku ir anūkes. Laidotu-

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Panedelyje, April 25 
diena 1949 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuoj aus.

Mahanoy Township Authority.

I . • ■ Ives iiivyko Seredoj su apiego
mis Szv. Vincento bažnyczioje 
9-ta valanda ryte ir palaidotas 
in parapijos kapines Frack v ii-! 
leje. Graborius A. J. A ilinskas 
laidojo.

Tamaqua, Pa. — Panedelyje, 
apie 10:30 valanda vakare, per
siskyrė su sziuom sivietn, gerai 
žinomas senas gyventojas, Jo
nas Alaciejunas (Motz) 7a me
tu amžiau,s'nuo 427 Elizabeth;
ulyczios, nno szirdies liga. A e- 
lionis girnos Lietuvoje atvyko j 
in Amerika, daugelis metu at
gal in Shenadoryje, dirbo ang
liakasyklose, o 1919 metuose 
perisiifkraust'C in Tamakve. Sze- 
szi metai atgal turėjo apleist 
savo darba isz priežasties blogo 
sveikatos. A. a. Jonas Macieju- 
nas buvo linksmans budo žmo
gus ir mylėtas per visus kur ji .' 
pažinojo ir su jais draugavo. 
Buvo “Saules” skaitytojum 
per daugelis.1 metu. Prigulėjo 
prie SS. Petro ir Povilo para
pijos. Paliko dideliame nuliūdi
me savo paežio Prane; tris su
nns: Juozapa, Joną ir Alberta, 
mieste; septyni anukus, taipgi! 
broli Lietuvoje. Laidotuves! in- 
vvko Ketverge, su Szv. Miszio- 
mis SS. Petro ir Povilo bažny
czioje 9:30 valanda ryte, kūnas 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graborius Jonas Gibas lai
dojo. Lai ilsisi musu senas skai
tytojas. o Dievas lai suramina 
likusia szeimyna.

Wilkes-Barre, Pa. — Gerai 
žinomas sportininkas, Jonas 
Bruzgulis 39 motu amžiaus isz 
White Haven Rt. 1, kuris likos 
pavojingai sužeistas per auto
mobili! arti Mountain Top, nu
mirė Homeopathic ligonbute.

New York. — Stephen S. 
Wise, 75 metu amžiaus, garsin
gas Rabinas, kuris islirgo per, 
koki tai laika., numirė Utamin
ke, Lenox Hill ligonbute. Jo pa
ti. mirė Gruodžio 10,1947 m. Pa
liko dukterį ir sunu. Laidotu
ves i n vyks Petnyczioj 2 valan
da popintu isz Carnegie Hali, 
New York.

— Ekspres Kompanijos 
darbininku straikos kur tęsęsi 
nuo Kovo 9-ta diena, užsibaigė 
ir visi darbininkai sugryžo prie 
savo darbo.

VAIKAI PAVOGĖ 9
AUTOMOBILIUS

PHILADELPHIA, PA.—Du 
vaikai vienas septyniolikos, ki
tas trylikos metu amžiaus, po-

Naujos Zabovos

Szitas berniukas, Stefan 
Olsen neszioja kepure, kurio
je yra intaisyta elektros dra- 
tai, per kuriuos jis gali ta 
mažuti eroplana pasiunsti in 
ora ir vėl ji atszaukti. Vai
kas gali savo maža eroplana

licijai prisipažino kad jiedu de-' 
vynis automobilius, už tai, kad 
jiedu norėdavo pasivažinėti. 
Vienas isz tu automobiliu pri
gulėjo Teisėjui Benjamin Sch-' 
wartz. Policij antai sako kad 
vaikai prisipažino kad jie net 
devynis automobilius pasivogė 
nuo Kovo treczios dienos. Jie
du pasivažinedavo ir paskui 
palidavo pavogta automobiliu. 
Policija surado visus tuos pa
vogtus automobilius. Vyresnis
vaikezas, Robert Lambert, sep
tyniolikos metu, yra policijos 
sulaikytas ir dabar laukia teis
mo, o jaunesnis, trylikos metu 
vaikas bus padėtas in pataisų 
namus.

GRAIKIJOS

ARMIJOS
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos Tarybos nesutiko su 
Anglijos patarimu, kad mes 
daugiau vaisko pasiunstume in 
Graikija, kad Graikai galėtu! 
sziais metais visus sukilėlius 
numalszinti.

Anglijos Užsienio Ministeris 
Bevinas szitaip patarė Ameri
kos Sekretoriui Dean Acheson, 
kuris trumpai atsake kad Ame
rika nieko panaszaus nedarys 
ir neketina daryti.

Anglijos karininkai pataria 
kad Graikams reikia dar vie
nos divizijps kareiviu ir Ame
rikos kariszku eroplanu, jeigu 
jie norėtu sziais metais visus 
sukilėlius suimti ar isznaikinti.

Amerikos Sekretorius sako, 
kad Graikijos armijos turi ga-i 
na ginklu ir kitu kariszku pa
būklu, ir kad Amerikos Kong
resas dabar nesiskubina dau
giau ginklu siunsti in Europa.

Graiku valdžios armija turi 
apie du szimtp. tukstaneziu ka- j 
reiviu, o sukilėliai vargiai turi 
dvideszimts tukstaneziu isz vi
so. Už tai, Amerikos Sekreto
rius sako, kad jis nemato jokio 
reikalo siunsti daugiau ginklu, 
ar siunsti musu kareivius tenai.

POPIEŽIUS IR ŽYDU 

TAUTOS POLITIKA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Szventas Tėvas, Popiežius, 
nori kad Israeli© tautos vadai 
prižadėtu visoms tikyboms 
duoti pilna laisve. Jam ypatin
gai rupi Kataliku padėtis tame 
naujame Žydu kraszte. Jis vi
siems savo Vyskupams pasiun- 

net keturis szimtus pėdu pa
leisti ir paskui su ta savo ke
puraite per radija ta eropla
na vėl parsigražinti. Szito- 
kiu elektros ir radijo zabovu 
vis daugiau ir daugiau ran
dasi sztoruose. 

te laiszka, insakydamas jiems 
kad jie visomis galiomis steng
tųsi savo kraszto valdininkus 
supažindinti su szituo klausi
mu.

Popiežius nesikišza in tos 
naujos Žydu tautos politika, jis 
sako kad ne jam rūpintis apie 
kokia valdžia tenai valdys, bet 
jo pareiga rūpintis savo Kata
liku likimu tame kraszte.

IRANO ARMIJOS
PRIESZ SOVIETUS____ I

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Laikrasztininkai szitaip pra-, 
nesza apie ta susikirtima: So
vietu pulkas peržengė per ru- 
bežiu netoli nuo Caspian mariu 
ir pradėjo szaudyti in Qanli 
Boulaq tvirtove. Irano karei
viai Sovietams atsake su szu- 
viais.

Keletą Irano kareiviai buvo 
užmuszti ir daug buvo sužeista. 
Kiek Sovietu žuvo ar buvo su
žeista niekas nežino.

Jau szeszta syki in vienus 
metus Sovietai su Irano karei-! 
viais susikirto.

Irano krasztas turi taikos su-j 
tarti su Rusija. Pagal szita su
tarti Rusija gali inmarszuoti in į 
Irano kraszta jeigu tame krasz-' 
te kokis kitas krasztas pradėtu 
statytis tvirtoves ar rengtis 
pultis ant Rusijos. Rusija da
bar sako kad ji nori Irano žmo
nes iszgelbeti nuo Amerikiecziu 
nes Amerikiecziai su savo pini
gais nori Irano kraszta paverg-| 
ti. Amerika yra pažadėjus Ira
no krasztui deszimts milijonu 
doleriu del ginklu ir del apsi
ginklavimo. Sovietai sako kad 
szitokie pinigai yra ne vien tik 
Rusijai bet ir Iran krasztui pa
vojingi.

MOTINA, DU SŪNŪS 
SUIMTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

jus apie szita žmogžudyste, jei
gu to nužudyto žmogaus szei- 
myna nebūtu pradėjus jieszkoti 
ir klausinėti, ir jeigu Ponia 
Brennan su savo vaikais nebū
tu nutarius savo ūke parduoti. 
Jie bijojo kad nauji sanvinin-j 
kai nesurastu to lavono ir už 
tai jie ta lavona atkasė ir sten
giesi ji sudeginti ir paskui lie
kanas iszmete ant dumpo, kur 
policija rado.

Policijos tairavimas parodo 
kad kitas vyras Hugo Shultz, 
61 metu amžiaus isz Epsom,
New Hampshire, likos nužudy- 

Į tas Sausio 10-ta diena, jo lavo
nas likes sudegintas.

KIEK KASZTUOS 
TAIKA?

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bar panaikino kad ir tvireziau- 
sius rubežius. Sziandien reikia 
talkos! Bet koks darbas yra 
lengvesnis, jeigu talkininkai 
yra stiprus ir galingi. Mes ne
norėjome tos talkos, bet ne 
mums buvo pasirinkti; aplin- 

i kybes mus dabar priverezia 
jieszkotis draugu talkininku.

Kai mes jieszkome talkinin
ku, tai jau kasztai ar pinigai 
mažai ka reiszkia. Mes dabar 
jau szitaip misliname ir dirba
me : Dabar turi būti atliktas ne
žiūrint kiek jis kasztuos, nes 
daug pavojingiau bus, jeigu tas

Plenty of

Abundant hot water is more than just a con
venience. It’s a necessity. Go electric. End 
that old-fashioned fuss and bother. End those 
tiring cheek-up trips to the basement. End 
that time wasted waiting for an old-fashioned 
water heater to go to work. Co all-electric! 
Electric water heating is% dependable and auto
matic. It’s low-cost! Il means abundant hot 
water at the turn of the tap.

See your local appliance retailer today. Have 
him install an automatic electric water heater 
in your home right away. Live the modern.
carefree wav . • . the all-electric way.

darbas nebus atliktas!
Tas musu darbas sziandien 

tai yra ta “Talka, tos Sutartys 
ir Sanjungos!” O juo galinges
ne tauta su kuria Amerika su
daro sutarti, tai juo galingesne 
yra Amerika! Czia jau nerei
kia kokio baisiai didelio moks
lo suprasti ar iszrokuoti.

Tikrai butu durna kvailyste 
sudaryti kariszka sutarti ar 
sanjunga su kokia tauta, kuri

Beisholininku Komisijo- 
nierius Chandler ir visa beis- 
bolininku draugyste Ameri
koje dabar yra patraukta in 
teismą.

Szitiedu beisbolininkai, 
Fred Martin po kairei ir Max 
Lanier, viduryje, su savo ad
vokatu John L. Flynn ap
skundė beisboles komisijo-

Easier Wash Days 
Brighter Wash!

yra silpna ir isz kurios negali
ma tikėtis paramos. Butu gry
na durnyste, jeigu Amerika ne- 
stiprintu tas tautas kurioms to 
stiprumo reikia, ir kuri stipru
ma Amerika gali suteikti.

Tai szitoks yra dabar Ameri
kos nusistatymas, tai kaip tik 
už tai Amerika siunezia dole
rius, maista ir ginklus tiems 
krasztams.

Gal mums tokis nusistaty

Beisbolininkai Teisme

nieriu del pustreczio milijo
no doleriu. Jiedu sako kad 
jiemdviem buvo uždrausti 
loszti beisbole Amerikoje 
vien tik už tai, kad jiedu per 
kelis menesius losze Meksi
koje.

Kiek matyti, tai galimas 
daigtas kad szitiedu beisbo
lininkai ir laimes szita susi- ! 

mas nepatinka, bet niekas mu
su neklause ir neklaus ar mums 
patinka ar ne! Aplinkybes 
mums ta kelia parode ir liki
mas mus veda prie tokio nusi
statymo ; mums isz ko pasirink
ti, nes mes nenorime ir negali
me nustatyti kiek mes mokėsi
me už Taika ir Gyvybe! Czia 
del Taikos, Laisves ir Gyvybes 
negalima derintis ar savo ska
tikus skaitytis!

kirtima su beisboles Komisi- 
jonieriumi, nes ne taip se
niai teismas pripažino kaip 
tik toki klausima isz kito 
beisbolininko, Danny Cardel- 
la.

Mat, sulyg Beisbolininkai 
instatymu beisbolininkui ne
valia niekur kitur beisbole 
loszti kaip tik savo ratelyje.


