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Alij antai Vis
Isz Amerikos Taiso Tilta Korėjoje

IMA MAŽIAU VYRU 
IN VAISKA

WASHINGTON, D. C.
Armijos sztabas paskelbia kad 
per ateinanti Balandžio (Apr.) 
menesi tik keturios deszimts < . . g
tukstaneziu vyru bus imami m | 
vaiska. Buvo nutarta imti asz- | 
tuonios deszimts tukstaneziu.

Armijos atstovai aiszkina | 
kad dabar daug jaunu vyruku | 
stoja in vaiska savanoriais, ir | 
už tai nėra reikalo tiek daug I • “ • ■< -
imti panevalia.

Armija nori turėti vaiske isz 
viso 3,462,000 kareivius ir tiki
si kad daug tokiu kareiviu stos 
in vaiska savanoriais.

Armijos sztabas teipgi pa- 
aiszkina kad negalima daugiau 
dabar imti už tai kad naujiems 
kareiviams nėra gana nei gink
lu, nei drabužiu nei vietos. j

Armija teipgi pranesza kad ta tilta, kuri^1 nluz o tauza- 
daug mažiau musu kareiviu 
žuvo Korėjoje, negu buvo ti- 
kietasi ir už tai nėra reikalo 
tiek daug dabar imti in vaiska.

Asztunto batalijono inži
nieriai stengiasi paremti szi-

stiprus,

NUSZOKO NUO 
. STOGO

ta sunki tanka ant jo užva
žiavo. Kareiviai kita tanka 
greitai atveže, szita tanka 
isztraukti.

Tiltai Korėjoje nėra tokie

kad skersai juos ga
lėtu važiuoti szitokios sun
kios tankso. Paprastai Ame
rikos inžinieriai pirmiau to
kius tiltus paremia, pirm ne
gu tos tankos važiuoja sker
sai juos.

TURTINGAS KAREIVIS
ADVOKATAS UŽMUSZTAS

PHILADELPHIA, PA. —
Penkios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus žmogus nuszoko 
nuo keturiu augsztu stogo ir 
mirtinai susižeidė. Jis tuose 
paežiuose namuose dirbo sze- 
szios sanvaites atgal. (

Tas žmogus, Irving R. Keny
an pasimirė Graduate ligoninė
je už valandos.

Kai policijantai pribuvo ji 
paimti nuo žemes kur jis nu
krito jis prasze kad jie duotu tas aPie czverto milijono dole- lentown miesto, 
jam adata nuo skausmo.

Policijantas Howard Fisher kai gražiai pasipinigavo, 
sako kad tas žmogus pasilaikė 
rakta nuo tu namu, kai jis pa
mėtė savo darba, ir su tuo rak
tu atsirakino duris ir inejo. Jis 
paliko savo akuliorius ant sto
go. i

Policija sako kad jis turėjo 
žmona ir viena sunu ir gyveno 
ant Penkios deszimts antros 
ulyizios netoli nuo Warrington 
Avenue.

AUTOMOBILIAMS
MAŽIAU TAJERIU

Czvertis Mažiau Bus 
Gaminama

ina Pirmyn
CIJANTAI PAPIRKTIPer Balandžio Me-

t

Per Gengsteriu

WASHINGTON, D. C. — 
Teisėjas Samuel S. Leibowitz, 
Senato Komisijai pasakė kad 
New York miesto policij antai 
gauna nuo gengsteriu, razbai
ninku ir gembleriu daugiau ne
gu dvideszimts penkis milijo
nus doleriu in metus.

Jis sako kad gengsteriai ir 
gembleriai negalėtu savo sukta 
bizni vesti jeigu vietiniai val
dininkai jiems nepritartu ir 
jiems nepadėtu.

Teisėjas Samuel S. Leibo
witz pirma syki savo gyvenime 
buvo svietkas teisme.

FBI Slaptos Policijos Virszi- 
ninkas, J. Edgar Hooveris tai 
komisijai pasakė kad isz pini
gu loszimas yra visu razbainin
ku - ir gengsteriu gyvasties 
kraujas. Jis sako kad jeigu 
žmones isz pinigu nelosztu, tai 
visi tie razbaininkai isz biznio 
iszeitu ir visiszkai dingtų.

Hooveris ir valdžios advoka
tas, J. Howard McGrath pa
brėžė ir paantrina, kad visas 
szitas klausimas priguli vieti- 
Rišffis Valdininkams.

Keli kiti razbaininkai, 
gengsteriai buvo patraukti .in 
Senato komisijos teismą. Jie 
dabar yra bagoti ir beveik visu

Ims V yru In V aiska
Aliejaus Darbininkai Straikuoja 
Perzijoje; New Yorko Policijan- 
tai Gauna Nuo Gengsteriu $25,- 
000,000 In Metus; Didžiūnai 
Sako Generolas D, MacArthur 
PerDaugSzneka Ir Mažai Dirba

---------------- uciud! yia uct”Ubi 11 ucvcifi. Viou 

Pasipinigavo Isz Sporto Saržentas Surastas Au- gerbiami kaipo geri piliecziai. 

Loszimu, $80,000 In tomobilyje; Du Vyrukai ypyĄ^ NUŽUDYTAS
Metus Neprastas Suaresztuoti

Uždarbis.
’ ALLENTOWN, PA. — Sar- 
žento, kuris inraszinejo vyrus

Jauna Žmona Pavogta

Sustabdykim Rusija

-<įr

WASHINGTON, D. C.
Sidney A. Brodson, advokatas in vaiska, lavonas, baisiai su- 
isz Milwaukee prisipažino Se- daužytas buvo policijos suras- 
nato komisijai kad jis yra ver- tas automobilyje netoli nuo Al- 

ant mažo 
į riu. Jis pasiaiszkino kad jis la- vieszkelio. Jo galva buvo taip 

baisiai sumuszta, kad beveik 
nebuvo galima jo pažinti.

Policijantai užtiko jo auto
mobiliu apie puse po szesziu 
isz ryto ant East Cedar uly-Į 
ežios. Automobiliaus inžinas 
dar buvo sziltas. Nors to ka
reivio galva buvo baisiai su
daužyta, nebuvo jokio kito 
ženklo ant jo kūno. Ir jo auto
mobilius nebuvo sudaužytas.

Kareivis buvo Saržentas 
Raymond S. Noll, trisdeszimts 
septynių metu amžiaus, kuris 
yra iszbuves armijoje szeszio- 
]ika metu. Saržentas Noll bu
vo nevedąs. Jis kas Nedele at
važiuodavo isz Fort Hamilton, 
Brooklyn, N. Y., in Allentown

RIVERSIDE, CALIF. —
Jaunas tėvas buvo nuszautas ir 
jo mažas sūnelis buvo paliktas 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TOKYO. — Amerikos tankos ir pes- 
utiniai kareiviai iszgujo, iszvare ir iszmusze 

paskutinius Komunistus Korieczius ir Ki- 
nieczius isz Pietu Korėjos ir, kai kuriose 
vietose perženge ta trisdeszimts asztunta 
linija, nors visi spėja kad Kiniecziai prie 
szitos linijos stengsis sustoti ir atsikirsti.

Vienoje vietoje Amerikiecziai iszkase ir 
iszgujo trisdeszimts tukstaneziu Kiniecziu 
Komunistu, ir kitoje vietoje tiek pat apsu- 
ipo isz visu pusiu.

Ateina žinios, kad Komunistai jau su
stojo traukėsi ir dabar stengsis atsikirsti, 

Jis teipgi bet kiek teisybes ežia randasi mes negali
me dabar pasakyti.

! Gražus oras, skaidrus dangus duoda musu 
lakūnams progos dabar bombarduoti ir kul
ti Komunistus isz padangių. Dabar szim-

Generolas Lucius Clay 
aiszkina Kongresui, kad Ru
sija jau butu pradėjus Tre- 
czia Pasaulini kara, jeigu ji 
butu prisirengus. .
sako kad, jeigu Amerika ap- j 
ginkluos Europos krasztus, 
tai Rusija visai neiszdrys ki
ta kara pradėti.ŽMONA MELDIESIdė

damas pinigus ant sporto lo- 
szimu, ypatingai ant basket
boles loszimu tarp kolegijų ir 
universitetu. Jis sako kad kar
tais jis net visa milijoną dole
riu padėdavo ant vieno tokio 
loszimo.

Jis sako kad jis yra advoka
tas Illinois ir Wisconsin vals
tijose. Jis teipgi pasiaiszkino 
kad jis veda kelis biznius, bet 
didžiausias ir geriausias jo 
biznis yra sekti sporto loszimus 
ir dėti pinigus ant tu loszimu.

Per ta tardymą buvo ir Dak
taro Nigro vardas intrauktas, 
kuris viena bravorininka sten
giesi priversti uždėti trisde
szimts tukstaneziu doleriu kau- kur gyvena devyni broliai ir 
cija del dvieju razbaininku, 
gengsteriu in Kansas City, 
Missouri. f

Vyras Policijantas
Nusižudė

STRAIKOS

PHILADELPHIA, PA. — 
Ponia Tillie Allabaugh klūpo
jo In Dangų Žengimo bažny- 
czioje per tris kanezios valan
das Petnyczioje ir meldiesi už 
savo vyra kuris buvo del ko
kios priežasties labai susirūpi
nės. Jos vyras buvo policijan- 
tas. Kai ji klūpojo ir meldiesi, 
tuo paežiu laiku beveik prie 
pat baznyczios jos vyras nusi- 
szove save.

Ir ji buvo labai susirupinusi,
nes ji žinojo kad policijos vir- rio menesio, 
szininkai buvo pasirenge jos Buvo suokalbis nužudyti Ge- 
vyra iszklausineti apie kyszius nerola Abdul Hussein Hejazi, 
ir papirkimus.

Jos vyras buvo policijantu riu, bet keturi vyrai buvo su- , 
per dvideszimts penkis metus, imti ir suaresztuoti. Visi ketu- mgu.

P E R 71J O J E ta‘ musii kariszku eroplanu kasdien lekia 
jvirsz Komunistu ir juos plekia ir daužo.

Ant kitu frontu iszrodo, kad Pietu Ko- 
perzijoje, rjeczįaj su \ merikiecziai eina pirmyn ir

TEHERAN, IRANAS. —
Kariszkas stovis buvo paskelb
tas Irano kraszte, 7 
kai aliejaus szuliniu darbiniu- , . . , , v
kai sustraikavo, Abadan apy- stumia atgal Komunistus ir juos žudo ir kulia, 
linkėję.

Perzijos valdžios sztabas pa
skelbė karo stovi kai studentai 

t Į
ir darbininkai sustraikavo.

Teherano sostine yra buvus 
po kariszka valdžia nuo to lai
ko kai to kraszto ministeris bu-' 
vo nužudytas pradžioje Vasa-

DIDELIS GEMBLERIS SZNEKA

Laisvai Aiszkina Apie Loszimus Isz Pinigu 
------------ -

į WASHINGTON, D. C. — Senato komi
sija surado nors viena gembleri, kuris lais- 

kariszka to kraszto gubernato-vaj viską ISZpaSakojo apie lOSZlfflUS ISZ pi- 
Vii ii "Ii zx4- + nTTVivin i nii A *

James Brink papasakojo tai Senato

!; ■“»** * *•. (»ki “ .*««*» M
7,500 tonv^mažiau gurno del to- tos, nei pats ėda, nei kitam jis jo lauke vakara priesz tai, jos brolis jai pasakė kad jos daiyan Islam, (dievoti tikintie- Bet kitxlS toklS geffiblBnS, William G.' 

(Tasa Ant 4 Puslapio) duoda. I (Tasa Ant 4 Puslapio) vyras ka tik nusižudė. (Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON, D. C. —
Valdžia pranesza kad nuo pir
mos Balandžio (April) dienos 
visi fabrikai gamins czverti 
mažiau tajeriu, guminiu ratu linos. - 
del automobiliu. Fabrikai gaus

seserys.
Policijantai dabar klausinė

ja keliu Allentown gyventoju 
apie ta sarženta, nes jie daži- 
nojo kad jis buvo susipykęs su 

į keliais žmonėmis.
* Guli kaip szuo ant kupė-' Vienas isz jo broliu sako kad Kai ji parėjo isz bažnyczios, prie tos slaptos draugystes, Fi-

* Atiduos: Kai kuolai ža



šaule” MAhaNOy City, Pa.

Kas Girdėt Norėjo Nusižudyti

Kai visi mes krapsztomes ki- 
szenius ir jieszkojome po stal- 
te,semis ir stalcziuose gana pi
nigu užsimokėti taksas, ir kai 
rūpinomės ar užteks anglių iki 
pavasario. Prezidentas Triima- 
nas sau vasaruojo Floridoje.

Apie pusfreczio szimto žmo-
niu žuvo Amerikoje per Vely
kų szventes. Isz tu, szimtas asz-' 
tuonios deszimts septyni žuvo 
automobiliu nelaimėse.

Didžiausias tavo prieszas 
tai tu pats sau.

VVVVVwvvVvww į ka paėmė plunksna, vienas isz 
DADI J MATQ7TAQ j “szimtiniku” atnesze jam jo 
DvJDU IVl/iloAj 1 ' skrybėle, sumindžiota ir visai

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
bai stebėjosi nematydamas ant 
dievmaldystes mokytojo ir jo 
mokintiniu.

Vienas Ruskis, naszlys, pa-! 
gyvenęs keletą metu Praneuzi-j 
joje, sugryžo in Rusija.* Bet jis 
paliko savo penkių metu sune-j 
Ii ir trijų motu dukrele, Onute 
Prancūzijoje. Jis savo vai kr 
ežiams prižadėjo juodu vėliau' 
pasiimti, kai jis pats pamatys1 
kaip viskas. Rusijoje. No už il
go vaikas gavo laiszka. nuo sa
vo tėvo isz Rusijos:

“Czia viskas labai gerai. Asz 
labai maloniai czia gyvenu. At-! 
važiuokite tuo jaus pas manoj 
Bei, žinoma, palaukite kol 
Onute isztekes.”

Dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Arthur Dehn, in 
Milwaukee, Wisconsin, sten
giasi iszsprukti isz policij an- 
tu ranku, kurie suspėjo ji su
stabdyti, kai jis rengiesi nu- 
szokti nuo Michigan Avenue

tilto. Jis buvo nusivilkės sa
vo virszutinius marszkinius 
ir nusiavęs savo czeverykus, 
ir jau lipo ant tilto, kad galė
tu nusižudyti, kai policijan
tai ji sueziupo.

savo 
in teis- 
baigotu

Senato komisija per 
teismus yra patraukus 
m a daug galingu ir 
gengsteriu, razbaininku, ir tuo 
paežiu sykiu parodo kad daug 
musu angsztn politikierių bu-l 
vo ar yra su tokiais razbainin-į 
kais susidėję.

Kai Amerika duos didele pa
skola Yugoslavijai, tai Senatas; 
ir Kongresas negreitai 
sutiks, nes Senatoriai

ant to 
reika

laus kad Yugoslavijos vadas 
Tito, liautųsi persekiojes Baž- 
n veži a savo kraszte.

mus mokytu. ..Jie nei 'dcszimta 
dali tiek automobiliu neturi vi
soje. Europoje kaip mes Ameri
koje, o dabar jie mus mokins.

AMERIKIETES
UŽMIRSZO

(Tasa Nuo 4 Puslapio)

Kongresmonai reikalauja 
kad Yugoslavai paleistu isz ka
lėjimo Arkivyskupą Stepinac. Į

Vienatinis asmuo, kuris gali j 
tave patraukti in girtuoklyste, 
vagyste ir neezystuma, tai tu 
pats save.

Amerikos valdžia neinsilei- 
džia in musukraszta Ponia. El
len Knauff, trisdeszimts sze- 
sziu metu amžiaus moteriszke, 
veterano žmona. Valdžia, pri- 
parode kad per kara szita mo
teriszke, dirbdama Amerikos 
Karo Sztabo ofisuose, in 
Frankfurt, Vokietijoje, iszda- 
ve daug slaptu žinių ir rasztu 
Džekams. Ji dabar kreipiasi in 
augsztesni teismą ir tikisi kad 
ji gales invažinoti in Amerika.

No. 119 Keturios istorijos’ 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

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

Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszklausyta 

vargszo Geras Medėjus.
— Sziandien, vaikai, yra 

diena varduvių inpedinio cie-!
soriszko sosto, ir dėlto visi eisi-i Kairėmis asesorius su dviejais 
me in cerkve pasimelsti už jo palicijantais. Tyrinėjimą^ 
sveikata. Stokite poromis ir “pasiprieszinimo paliepimui 
užsilaikykit mandagiai! Jokiu augsztesnes valdžios” traukėsi 
kalbu, nei juoku!

Vaikai sustojo poromis ir il
ga eile iszejo isz mokyklos, ly
dimi murmėjimais sargo, kuris 
pildydamas savo tarnyste pei^ 
ilgus metus žinojo, jog i— 
liszkose dienose jokiu 
neesti, o sziandien, sze 
Szluok purvus, ka. vaikai pri- 
nesze.

Tuou tarpu mokintiniai, po 
vadovyste Semenkov’o spėriai 
brauko in cerkve, 
prasidėjo varpu skambinimas. 
Susilygino jau jie su valseziaus 
kanceliarija; mokytojas nuri
mo ir rengėsi užsirūkyti papie- 
rosa. Bet czia staiga isz vieno 
kiemo iszbego pulkas, bobų, ku
rios priszoko prie vaiku, pra
dėjo klausinėti:

— Kur jus einate, 
kur?!

— In cerkve! In 
Atsiliepė keliasdeszimts balsu.

:— Kaip in cerkve ? Kur, in 
cerkve? Mes turime savo baiž- 
nyczia! Mes Katalikai! Szian
dien bažnyczioje kunigas teip- 
gi laiko Misaias! Katalikams 
neiszpuola eiti in jokias cerk
ves!

Prie tu’žodžiu bobos apspito 
! visa eile. Semenkov iszsigan- I 
do ir nežinojo ka daryti. Ap
linkui, priesz save, užpakalyje 
jis mate tiktai susijudinusius 
bobų veidus ir girdėjo smar
kius piktus riksmus. Tuo tar
pu minia didinosi: rinkosi ne
tiktai bobos, bet ir vyrai, Se
menkov norėjo surikti, kad 
prasiskirtu ir praleistu ji su

Treczia diena atsibeldė in! 172 Dvi
Mariu,
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos

istorijos 
Sruolis isz

apie 
Lie

apie
keturias dienas. Valseziaus 
rasztinyczia niekados nemato 
tiek žmonių, kaip per ta laika.! 
Asesorius smarkavo, keikė ir 
rėkavo; urednikai lakstė ir 

;• kara i sznipinejo po visa miesteli. Mo- 
lekciju kytojas, starszina ir rasztinin- 

tan! kas pirmutiniai sudėjo savo 
“paliiidyjimus. ” Be to buvo 
ustraukti in szesziosdeszimts 
liudininku, bet jie nieko aisz- 
kiaus nepasako. Ant nurodymu 

kurioje jau mokytojaus ir rasztininko tapo

Suniis 
malda 
15c

No.
Duktė 
tuvos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki-

No. 127 Trys istorijos apie niu, Kam iszdavineti pinigus. 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir į 45 puslapiu. 15c.
Du Brolius. 60 pus. 15c. No. 475 Pasiskaitymo kny-

No. 128 Dvi istorijos apie gele, Kuczios Žemaites vaizde- 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 ns> Gudras Piomenlis, Isz ko 
puslapiu. 15c7. susidarė Anglis (su paveiks-

No. 129 Keturios istorijos:! lais'), Kaimiecziu Aimanavy- 
Ketvirtas prisakymas Dievo, mai, Eiles, Kokais budais ap- 
Keliautojei in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka

gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuvisziku vaiku. 25c.

No. 176% Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me-

suimtos dvideszimts septynios
bobos, motinos vaiku, kurie nu-’
stojo vaikszczioti in mokykla.’
Vienok kokio trukszmo prida
rė tas tyrinėjimas! Bet ir apie pasape katras paeziuotas. 76 dojus, Kaip Kuzma Skripko-

Nei viena nelaime pas tave 
neapsilanke, kuriai tu pats no-j Vokietaite nenorėjo ji pagerin- 
atidarei duris. v įį, jį permainyti; ji paėmė ji to

ki koki ji ji sado. Ji ant jo pasi
tikėjo ir jis jai buvo vyras, po
nas ir Vieszpats Dievas. Tokis 
jausmas pripildo vyra su savi
meile ir jis jaueziasi kad, sztai, 
czia yra vienas Dievo tvarinys 
kuris ji supranta ir in vertina. 
Ar Amerikietes žmonos tiek 
gali pasakyti, tiek padaryti?”

Bet Olga ne taip greitai pa
sidavė. “Ar tu nesutiksi kad'I 
szitos Europietes ima ka jos 
gali isz Amerikiecziu? Jos to
kiu kavalierių nebuvo maeziu- 
sios, kuriu kiszeniai yra pilni 
pinigu? Ar tu neprisipažinsi 
kad tos Europietes tik mulkina 
ir melžia musu vyrus?”

“Taip, asz ant to sutinku. 
Daug tokiu randasi. Bet tie pa
tys Amerikiecziai butu sumul-vaikais, bėt negalėjo: gerkle
kinti ir iszmelžti ir Amerikoje.
Bet szituos Vokietaites nėra
tokios gudrios ar kytros. Jos rio. Vaikai klykdami stengėsi 
czia isz szirdies prisiplaka prie prasimusžti per minia, kas da 
musu vyru. Jos yra jiems iszti- didino visatini sujudimą.
kimos.”

Olga dar nepasidavė. “Jus 
' vyrai mylite tas Vokietaites,
už tai kad jos jums taip lipsz- 
niai patarnauja, jums lenkiasi 
ir jus garbina.”

“Gal taip ir yra. Jos moka 
kaip vyra invertinti. Mano Vo
kietaite man parode kaip ra
miai gyventi. Tokio gyvenimo

Dauguma, biznierių užsidaro 
savo sztorus per tris valandas 
Didžioje Petnycziojo, bet daug 
salimui tik užsidarė savo fran
to duris ir taip pat bizni vare 
prie baro.

Visas pragaras negalėtu at
imti isz tavęs vilti, jeigu tu jos1 
pats neiszsižadetai.

Kiekvienas asmuo tavo do- 
riszkos ypatybes pamato, buvo 
tavo paties raukomus tenai pa
dėtas.

Nors Velykos jau praėjo, bet 
sulyg senoviszku kalendoriumi, 
tikros Velykos dar tik ateina: 
Balandžio (April) dvideszimts 
devinta diena.

Likimas, pikti žmones ir ki
tos aplinkybes gali'tau grasin
ti, tave sužeisti, tau inžeisti; 
bet niekas ir nei vienas negali 
tave pažeminti, kaip tik tu

Vienas žmogelis, patrauktas 
in teismą, prisipažino kad jis 
užsidirbo czverti milijono , do
leriu, kai jis nusipirko isz Lai
vyno kelis laivus už dvide
szimts tukstaneziu doleriu ir
paskui tuos paežius laivus tam nei per viena diena asz ne esu 
paežiam Laivynui vėl pardavė.! turejes su savo žmona. Mano 
Tai neprastas biznis!

vaikai

cerkve!

ji neužilgo visi užmirszo. puslapiu. 20c.
Semenkov pasiliko ant savo! No 133 pvi istorijos 

7 vietos ir pamaži priprato prie j Neužmokamas žiedas, ir 
vietiniu aplinkybių. Laiks nuo; Druta Alsni. 62 puslapiu, 
laiko girdėjo jisai, kad tokie y0> 134 Dvi istorijos 
* ‘ pasiprioszinimai

1 visoje Kauno gubernijoje; pa
tyrė teip-gi kad Žemaieziu 
vyskupas visomis pajiegomis 
rūpinosi panaikinti paliepima. 
Vilniaus moksli szk o apskry- 
czio, bet nieko nepelnyjo apart 
sumažinimo savo algos.

jam iszdžiuvo ir liežuvis isz 
iszgasczio prilipo prie gomu-

Žmogus yra pripratęs! saves 
gailėtis, kaltinti aplinkybes,! 
prigimimą, likimą, ir savo bro7 
Ii ar „susieda už visus savo ne
pasisekimas; o savo szirdies 
gilumoje jis gerai žino kad jis 
pats kaltas.

Pypkes Durnai
Meile

Tautu Sanjunga dabar yra 
paskyrus komisija isztirti mu
su vicszkeliu ženklus automo
biliams. Szita komisija yra pa- 
staezins beveik visu tautu 
vieszkeliu ženklus ant vieno 
vieszkelio Ohio valstijoje, ir 
nori dažinoti kurio ženklai tin
kamiausi.

Mums iszrodo kad czia. ne

Buvo meile, buvo, 
Buvo sofoj, parke, 
O dabar nusruvus 
Prie smutkelio verkia. 
Vaikszczioju alėja, 
Vaikszczioju palaukėj’, 
Meile nelaleja, 
Meile neatplaukia. 
Karta meile dingus 
Nesugrysz žavėti, 
Nors ir pasakingus 
Kursi jai kupletus.

drauge Vokietijoje man paro
de kaip gyventi, ir asz pasi
rengęs visko iszsižadeti bile 
asz galėsiu pas ja sugryszti.”

“Ir tu nepaisai kam tu szir- 
di sutriuszkinsi, bile tu ta sa-| 
vo Vokietaite sau turėsi?” už
klausė Olga.

“Taip.”
Ir kiti Amerikiecziai taip 

pat jaueziasi? Ar už tai tiek 
daug Amerikiecziu vyru dabar 
reikalauja divorsu, kad jie ga-' 
lėtu sau ramiai gulėti su savo 
Vokietaitėmis sugulovėmis?”

“Tai beveik taip ir yra,” at
sake pulkininkas, “bet gal asz 
jau ir per daug iszsikalbejau. 
Atsipraszau ir linkiu abiem 
saldžiu sapneliu.”

— Adele Butkaite.
----- PABAIGA——

Tautu Sanjungos biznis. Tautu ^as kad ir surasi 
Sanjunga turi daug svarbesniu IVIeile dar kur tyra,
reikalu ir klausimu. Mums ne
reikia kad svetimtaueziai ežia

Jeigu jau be dvasios • 
Tyliai viens besvyrai.

Redakcija “Saule” sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

rius likos turtingu ponu, 78 
apie ! puslapiu. 25c. 
apie 
15c 

apie 
atsitiko r>aįsi Žudinsta, apie Urlika

Razbaininka. 43 puslapiu. 15c. arka atidengimas paslapcziu a- 
No. 140 Keturios istorijos! ‘«‘es su pagelba kazirom. lOe.

apie Maža Iratiluka, Lietuvos Kvitu knyout
skausmai, Moeziutes pasakoji-; draugystėms, del iszmokepmo 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti- \ Pini^ ’igouiams. 25e.
ne szalna. 64 pus. 20c. No. .ISO Kvitu knygute

, del kasteria us 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c. t • 

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

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isž gro- 
mafos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

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

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 

: Garbei. 15c.
No. 203 Knygute, Tretinin- 

611 kiu Seraphiszkas Officium. 15c.
No. 205 Sieniniai Kalendo

riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas

No. 141 Keturios . istorijos draugystėms,
.Piaejo keletas nietu. A iena apįe Kalvi Paszku, Atsitikimas 

diena, rudenyje, kOmcn , senam dvare, Geležinis vyras, 
jau apsipratęs su Katrenais, „ , . ,T..’’ 11 . n . . I Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.gavo nuo savo inspektoriaus j ,T m , • •®/ . . No. 142 Trys istorijos apie laiszka su paraszu visai su-! ., . XT, . . m . Paveikslas gyvenimo, Nuopo-teikta slaptai.” Toki pat, koks . „ .1V. . . , J r - , lei Mateuszo Jerubausko, Osie- prurlzioic 10 tarnvstos Juictnvo-!. . . „. , ' czna. 40 puslapiu, loc.je pridarė jam tiek nesmagu-!
mu. Atidaręs koperta jis atra-į No- 144 Penbios Istorl-’os 
do eirkuliara Vilniaus moks-|aPie Eanka apvaizdos, Nedae- 
liszko globėjo apie tai, jog nuo 
to laiko nevienas mokytojas!
pradiniu mokyki i u Kauno gu
bernijos ne yra. priverstas ve
džioti savo mokintiniu Katali
kus, karaliszkose dienose in i 
cerkve.

Pasirodė, kad szimtas Lietu-; 
viszku bobų ženklina daugiau, 
nekaip vienas vyskupas.

----- GALAS-----

Kristų so

Verksmai 
prie Ap-

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 Kapitonas Velnias.
apraszymas, didele

— Prasiskyrkit, pasiutėlės',' 
prasiskyrkite! Iszleiskite tuo-’ 
jaus mokytoja! Praskambėjo 
staiga plonas balsas valseziaus i 
rasztininko.

Paskui Semen ko v iszigirdo 
stora baisa -starszinosi, bet ka, 
starszina roko, negalėjo su
prasti : turbūt liepe boboms ei
ti namo. Tuo tarpu keiksmai 
rasztininko susimaisze su riks
mais bobų, verksmais vaiku ir 
storu balsu starszinos perejo 
iii baisu kriokimą, panaszu in 
užima girios laike audros.

— Mes visgi neleisimo sa
vo vaiku in Maekoliszka cerk
ve! Praskambėjo aiszkiai in- 
nirtes balsas bobos. Po to sto
ros rankos pagriebė verkianti PU11<US 
vaika ir patraukė in minia, knyga, 404 puslapiu. 50c. 
Paskui iszsitese antra pora 
ranku, treczia, ketvirta. Už va 
landos visi vaikai dingo minio
je inirszusiu bobų.

Sustumdytas, si____ v
mokytojas atbėgo be skrybėles czl° iszi^Ra isz Lietuviszku ūž
iu valseziaus rasztinyczia ir 
nupuolė' ant’ kėdės visai nusil
pęs. Jautėsi jis teip paniekintu 
ir sujudintu, kad neejo jau in 
cerkve, bet nejautė teipgi spė
kų eiti namole. Tuo tarpu rasz- 
tinikas surasze “akta” apie 
“pasiprieszinima ’ ’ iszpildy- 
mui paliepimo “augsztesnes 
valdžios” ir padavė popiera 
mokytojui kad pasiraszytu.
Kad Semenkov drebanezia ran-! t. 52 puslapiu. 15c.

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
sumankytas! isz pirmutines puses szimtme-

(į jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa 
szaukt tęva zokoninka Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 146 Dvi
I Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

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

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

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

No. 152 Trys istorijos
Kajimas, Drūtas Petras,
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

No. 155 Szakinis . Nedoras I
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No.
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus.
15c.

No. 160 Keturiolika istori- , , n . . . ,. ,. ; ekstra del pnsiuntimo kasztu.
T

me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz-1 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, sahje, menesi, žvaigž- SAULE PUBLISHING CO., 
des ir kitus dangiszkus kimus, Mahanoy City, Pa., - U. S- A

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos ( 
Kapitonas Stormfield Ilieku. Su paveikslais. 177 di

deliu puslapiu. 35c.
No. 111 Sziupinis (3 dalis), 

talpinasi sekanti skaitymai 
Ha isz maiszo iszlins, Apie uo 
ba ka negalėjo savo liežuvio ju apie Po laikui, Onytės lai- i 
sulaikyt, Girfuoklis Jurgis, Ga- T' 
linga ypata galybe meiles, Ra 
ganiszka lazdele, Boba kaip h 
visos bobos, teipgi juokai, ro 
dos, trumpi pasakaitymai ir (

Kaip Užsisakyti Knygas;

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tiJB 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10?

Visi Money Orderei ir pini 
| gai, o ir visi laiszkai visada tu 
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:



4 BOBU MAISZTAS
pAVEL Semenkov, mokyto

jas pradines mokslaines, se 
dėjo kaip ant adatų.

Priesz jo stala stovėjo vaike
zais septynių metu, baltapiau 
kis, lieknas, paliesėjęs, del sa
vo metu labai augsztas, ir pla- 
cziai atidaręs mėlynas akeles 
Su regimu iszgaiscziu žiurėjo 
ant jo, savo busianezio moky
tojo toj kaimo mokykloje, in

Vienuolika įmetu ramiai pra
tarnavo jisai, kaip kaimo mo
kytojas, savo grynai Rusisz- 
koje gubernijoje, turėjo visa
dos prisiriszima .savo mokinti
niu, prielankumą tėvu ir užsi
likę ji ma vyri a usybes, 
net su valscziaus

‘‘SAULE*’ MAHANOY CITY, PA.

mokinti sodiecziu vaikus- ra- kad siekiu tu visu cirkuliaru ir 
szyti ir skaityti, turi visai nu
sileisti žemyn. Suprato jisai,

visu pirmu ***************************

je, netikėtai sugriuvo, ir jis1, 
Pavel Semenkov, pasiliko to
kiam padėjime, kad jaute visa 
savo nejieguma iszrasti nauja 
būda. Prisiėjo su
mokyklos skyrių pradėti nuo * 
mokinimo Rusiszkos kalbose $ 
Bet kaip mokinti, jeigu Pavel ★ 
Semenkov nežino Lietuviszkai * 
nei vieno žodžio, lygiai kaip tie 
vaikai, žiurintiėjie ant jo su di
džiausia. baime ir paguodone,

mokejOi nemoka nieko Rusiszkai! Pirmi 
starszinomi s metai manste naujas mokyto- 

ir rasztininkais apsiprasti ant jas Kairenu pradines mokyk- 
tiek, kad ji nesibijojo ir jiems 1OS> vį,sį arba beveik visi pra- 

i puls bemokinant kalbos, ku ■netaikydavo, kaip tai papr
kuria jis ka tik 'buvo atvestas, tai prisieina, daryti Rusiszkamj riojė paskui reikes1 iszguldineti 
Tri^deszimts asztuonios poros mokytojui. 'Kad didesne alga'paskyrus dalykus, o tuo tarpuTrisdeszimts asztuonios poros' mokytojui.
vaikiszku akeliu, terp kariui ir visokie tarnystes paliuosavi- 
ibuvo nemažai kytru, toje va-1 mai ir 
landoje žiurėjo tai ant mokyto
jo, tai ant naujai atėjusio, 
tik pirmu sykiu inleisto in ta 
kaimiszka szventiny'czia ele
ment ariszko mokslo. Tos akys 
matomai erzino netiktai atves
tąjį, bet ir pati mokytoja.

iszguldinejimui tu paežiu daly-
privilegijos, duodamos ku yra paskirtas tas pats lai- 

ypatoms Rusiszkos. kilmes.” 
ka ' perkeliamoms isz tikros Rosi- 

jos in Vakarini kraszta ir Len
ku Karalyste prigimde Pavel’a 
Semenkov’a ir jis pasiryžo isz 
gimtines vietos persidanginti 
in teip vadinama Sziaurvakari-

Ketvirta syki atkartojo mo- ni kraszta, būtent in Kauno gu- 
kytojals ta pati klausymai bernija, ta centra isziulaikines 
“Kuo vardu, kiek metu, ir isz Lietuvos, jis žinojo tiktai vie- 
kokio sodžio?” Bet klausiamas' na daigia, kad jis turės tenai 
po senovei buvo bežadžiu ir ne-: mokinti sodiecziu vaikus teip- 
pajudinamu, ir tik iszgastis' pat, kaip ir savo gubernijoje ir 
drauge su krasztutiniu ausimi ■ bus tenai tokiu pat “mokytoju 

pradines mokslaines,” kokiu 
ir pirmiau buvo. Dėlto jam ir 
per galva neperėjo, kad kada! 
nors koks nors jo mokintiniu 
galėtu nemokėti visai tesi Ru-' 
siszkos kalbos, kurioje jis per 
visa savo gyvenimą mokino vi
sus sodiecziu vaikus, kokius ji s j 
kada nors regoje. Dėlto nėra ke! 
ir stebėtis, kad Pavel Semėn- 
kov, tas “Korennai Russki,” 
niekur toliau už .savo guberni
jos nebuvęs ir -niekad jokiu 
krasztu’ nematęs, nusistebėjo 
pirmu syk pamatęs priesz sa
ve vaika, kuris Rusiszkos kal
bos niekaip negalėjo suprasti 
Vienok isz dvideszimts keturiu 
naujai priimtu, vos tik du pa
sirodė mokaneziais 
ir tai tik dėlto,

pa-

pa-

nimu, is'zraszyti ant jo- vaikisz- 
ko veido ir jo mėlynose akyse, 
aiszkiai augo po kiekvienam 
atkartojimui to pirmo jo gyve
nime klausymo.

— Bet jis, ponais- mokyto
jau nieko nesupranta. Rusisz
kai! Bailiai atsiliepe kažinkas 
isz užpakaliniu įsuolu.

Paulius Semenkov, kuriam 
per visa jo tarnys-ta pirma syk 
atsitiko toks dalykas, truputi 
paraudo ir pasiskubino 
szaukti tuojau mokintini, 
vedusi ji isz tokio ,sunkaus 
dėjimo.

— Na tai eiksz czia, ir
dek! Isztarq jis pratęsdamas 
dairydamasis po užpakalines 
eiles savo mokintiniu.

Isz penkto suolo pasikėlė 
vaikas cleszinities metu, storas, 
kresnas, ne augsztas, jau treti 
metai esąs mokykloje, ir mar- 
szimodama; beveik kaip ka
reivis., priėjo prie mokytojaus 
stalelio. Pažiurėjo jisai ant 
naujai atvesto akimis1, isz ku
riu musze jausmas loenos 
augsztybes, ir balsu, kokiu un- 
teroficierius klausinėja ka tik 
priimto in kariuomene kareivi, 
atkartojo jam mokytojo klau
symą kalboje, isz kurios moky
tojas nesuprato ne vieno 
džio.

— J on as Abromaitis' 
tuoniu metu, isz sodžiaus 
du, to paties valscziaus, 
skambino improvizuotas vertė 
jas-, atsigryždamas prie moky
tojaus, balsiai, aiszkiai ir nuo
bodžiai, lygiai, kaip eile karei
viu iszaukia: “ra dy sta ratsia, 
va-szc vy-so-ko-'bla-ga-ro-dje. ’ ’

Mokytojas užrasze žinias, irt 
savo knygute, paskui viename 
isz kliasos žurnalu papiesze 
“Ivan Abromaitis'” ir dirstele- 
jes ant abieju mokintiniu: Se
no ir naujo, tyliai isztam: “Na 
sėskite ant vietų! Jis tegul at
sisėda pirmame suole!” Vertė
jas patraukė naujai atėjusi be 
jokiu ceremonijų už rankos ir 
pasodino ant pinno suolo isz 
kraszto.

Panaszios scenos prasidėjo 
kasdiena. Pavel Semenkov nie
kados tokio dalyko nesitikėjo.

zo-

UTU Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ., 
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A.

j kas, kaip ir visur. Szit tau bo
ba ir devintines (mausto ne
laimingas mokytojas,) pada
ryk dabar, jei nori kad dildąs 
.skaitlius mokintiniu iszduotu 
erzamena ant paliuosavimo ka- 
riszkoje tarnystėje! O vienok 
diduma “mužiku” siunezia sa
vo sūnūs in mokykla vienati
niai del tu paliuosavimu.

Ir neužilgo naujai paskirtas 
mokytojas suprato, kad sanly- 
gos jo gyvenimo ežia, Kauno 
gubernijoje, bus visai ne tos, 
kokiomis buvo jo gubernijoje 
Pirm visko mate jisai savo mo
kintiniuose daugiau baimes, 
ne kaip prisiriszimo: tėvai 
teipgi rode jam tiktai pavir- 
szutini mandaguma; toliau vie
tinis kunigas, kuris po draug 
buvo mokytojam tikėjimo, el
gėsi su juo szaltai ir sausai; 
ant. galo, popas, nors priiminė
jo ji regimai nuoszirdžiai, vie
nok buvo su juo neteip drau- 
giszkas, kaip popas jo guberni- 

> jojo. Pas savo nauja, kaimyną 
jis jautėsi ncsvecziu, bet lyg 
pavaldiniu. Pasznekose su po
pu, jaute jisai nenoroms, kad 
popas tame Kairenu miestely
je yra lyg kokiu virszininku ir

Rusiszkai Įaj dėlto, kad yra perstatytojo 
kad jie bin o Pravoslaviszko vieszpataujan- 

pirmiau lyg pasimiliniais prie tikėjimo. Semenkov pra- 
vietines valscziaus rastinyczios 
kurioje pilnu ponu buvo raszti- 
ninkas, sznekantis nekitaip, 
kaip tik Rusiszkai. • '

Ta. aplinkybe invare in vi- 
siszka nusiminimą, naujai pa
skirta mokytoja. Jis ka tik at
važiavo ant savo vietos, in ta 
Kairenu miesteli kur buvo 
valsczius ir mokykla, visai da 
nespėjo apsidairyti terp vieti
niu sanlygu, ir sztai visai neti
kėtai regi, kad beveik visi jo 
mokintiniai nesupranta Ru
siszkai. Visas tas moksliszkas 
būdas, prie kurio per isztisus 
vienuolika metu teip prisiren- politikiszkos roles priesz kuria 
ge, czia, toje Kauno gubernijo- jo užduoti;

dėjo uoliai skaityt visus palie
pimus moksliszko apskriczio, 
ypatingai tuos, kurie isz vir- 
szaus buvo paženklinti žodžiais 
“slapta,” “visai suteikta slap
ta.” Tie skaitymai drauge su 
pamokinimais ir paaiszkini- 
mais popo neužilgo pertikrino 
ji, kad jis yra szitame “sziaur- 
vakariniame kraszte,” daug 
didesne ypata, nekaip buvo sa
voje gubernijoje. Suprato jisai, 
kad czia kaimo mokytojas, at
važiavęs isz gilios Rusijos 
drauge su vietiniu popu yra. 
paszaukta.s prie augsztesncs,

kaipo mokytojaus.

Skalbimo. Diena

★ BALTRUVIENE *
* ' * ♦-^^X-il-************* ********

ITavaja kūmutes, havaja, 
Turiu plenti vargo, 
Per szventes turėjau 

darbo, 
O niekas nepri'buna. 

in talka!
Daug negaliu keliauti, 
Nei su rūtelėms sueiti, 

Bet ka galiu daryt, 
Reikia, klausyti, 

Prie džiahos turiu 
būtie.

Na tai ir pradėsiu, 
Kad ir stenėsiu: 
Arti Pittsburgo, 

Yra kelios bobelkos, 
Taip kaip tikros 

seselkos, 
Bet vienos vyrelis 

trobelių turėjo, 
In svietą žmogelis 

iszrunijo.
Badai toli, toli 

iszkeliavo, 
Ir dabar pakaju 

gavo. 
Kitos moterėlės vyrelis 

szpitoleje gulėjo, 
Tai bent gerus laikus 

turėjo, 
O kada tasai vyrelis 

sugiyžo, 
Tai jo nenorėjo.
O jus begedos, 
Darote negerai, 
Jeigu nuo jus 

apleidžia vyrai. 
t

Viename plcise, 
Po antra diena. Velykų, 

Pasielgė negerai, 
Saliuninkas net laukan 

iszvare.
Tie vyreliai susitarė, 
Nukeliavo in viena.

narna, 
Kur būna mergele,

Netrukus staugė kaip 
vilkai, 

Girdėjosi labai negerai, 
Prasidėjo musztyne, 

Vienas kito nesigailėjo, 
Mėlynus akines gavo, 

’ Mat, kur daug ženteliu 
sueina, 

Be musztynes neapsieina, 
Juk ir szunes ėdasi, 
Kada ant svodbos 

randasi.
* * *

Aplaikau laiszka kur 
pranesza man, 

Kad viena bobele,
Su vyreliais važinėjo, 
In viena pleisa duris 

iszlaužti norėjo, 
Vai, tieji vyreliai, 
Kad juos velniai, 

Tiek kasztu padaro, 
Keliolika, doleriu iszvaro, 

Geriausia kad dorai 
elgtis, 

Ne kaip su autobiliais 
trankytis.

paliepimu yra praplatinimas 
Pravoslavijos ir Rusiszkos. tau
tystes ir kad jo, mokytojaus, 
užduoezia yra pirm visko pla
tinti ta Pravoslavija ir ta Ru- 
siszka tautyste. Bet kaip tai at
likti, jis nežnojo; klausdavo po
po, bet tas apie tuos dalykus 
turėjo keistus supratimus. Sa
kydavo payyzdyn, kad jeigu 
atsitikus miestelyje gaisrui 
Kataliku bažnyczioje pirmiaus 
suskambintu nekaip Pravosla- 
viszkoje varpinyczioje, tai jis, 
popas, paskaitytu toki pasiel
gimu už paniekinimą Pravo-sla- 
vijos ir praneszes kam. reikia 
pasirūpintu, kad vietinis kuni
gas užmokėtu už tai bausme. 
Tekis aiszkintojas, žinoma, ne
galėjo padėti naujam mokyto
jui iszsipainioti isz tu visu pai
niu, in kurias isz pat pradžių 
inpuole, ir Paval Semenkov 
pradėjo net gailėtis gimtiniu 
vietų, kur jam buvo tyka ir ra
mu.

Nerami Sanžine

Robert Laphan, studentas 
Michigan Universitete, isz 
Islip, Long Island, buvo pra
varytas . isz to universiteto, 
už tai kad jis nesutiko eiti 
laivyno kariszkus pratybas 
tame universitete. Jis sako 
kad jis atmokės laivynui vi
sus kasztus del tu trijų metu, 
kuriuos jis praleido tame 
universitete. Jis sako kad 
jam jo sanžine nepavelina ei
ti kariszkas pratybas.

panuose. Ant rytojaus, jis pats 
apsirengęs su geriausiu plosz- 
czium ir apsiavęs naujais cze- 
batais, atėjo in mokykla ir 
dirstelėjo ant vaiku. Keletą isz 
ju visai nebuvo, o daugumas 
pasirodė paprastose, kasdieni
nėse drapanuose! Ant asztriu 
mokytojaus klausymu: “Delko 
atejei teip susitermines! Juk-gi 
buvo prisakyta, ateiti szventa- 
dieniuose rūbuose,” visi atsa
ke: “Mamyte nedavei”

Toks atsakymas pasirodė Se
menkov’ui nužvolgtinu. Muži
kai užuodė turbūt, mislyjo jisai 
kad vesiu vaikus in cerkve, ir 
jis pajuto, kad isz to iszais kas 
negeras! Bet pasidrąsino ir 
balsiai ir truputi iszkilmingai 
tarė:

[Tasa Ant 2 Puslapio]

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

Ant Suwon frunto, Korė
joje, Amerikiecziai kareiviai 
savo baltinius iszsiskalbe ir 
pasidžiauna, nežiūrint ar ka
ras siauczia ar ne. Kaip ma
tyti, jie virves pasirisza kur

tik jie randa vietos. Czia jie 
prisirisze virves prie keliu 
kariszku troku. Kareiviai 
ant karo frunto labai greitai 
iszmoksta viską sau pasirū
pinti.

Tik tada, kada ,tu saves bi- 
jeisi ir save myli, gali Dievo 
bijotis ir Ji garbinti.

Skaitykit “Saule”

Tuotarpu atėjo žiema ir szal- 
tis pradėjo jaustis senoje supu
vusioje Kairenu mokykloje. 
Mokytoas dabar buvo užimtas 
taisymu langu, lipdymu ply- 
sziu, kalimu skylių ir kurinimu 
pecziu. Tie užsiėmimai ir rū
pesniai privertė ji ant laiko 
užmirszti apie sunkuma savo 
padėjimo. Prie to jis jau pradė
jo apsiprasti su szaltunu kuni
go, ir su neužsitikejimu vaiku.

Viena szalta diena popiet 
mokytojas gavo dideli laiszka, 
užpeczetyta didele peczczia, .su 
paraszu ant vieno kampo, “vi- 
siszkai suteikta slaptai.”

Laiszkas buvo nuo inspekto
riaus pradiniu mokykliu ir 
teip skambėjo:

“Cirkuliaru globėjo Vil
niaus Mokslo Apskriczio, isz- 
leistu 13 d. Kovo men., 1880 m., 
po No. 1718, buvo paliepta mo
kytojams pradiniu mokslainiu 
vaikus visu be skyriaus tikėji
mu gaižaus dienose vesti in 
cerkves ant dievmaldystes už 
sveikata ir gerove 'Ciecoriszkos 
Szeimynos. Tuo tarpu isz tikru 
szaltiniu yra žinoma, kad Kau
no gubernijoje tas -cirkuliaras 
ne yra pildomas. Todėl ponas! 
Globėjas pripažino už reikalin
ga virszmineta cirkuliarą da 
syki patvirtinti ir 'paliepia ji 
asztriai pildyti, uždedamas 
bausmes ant mokytoju už jo 
neiszpildoma. ”

Prie to urediszko paliepimo 
Pavel Semenkov rado priva- 
tiszka laiszka inspektoriaus, 
pradiniu mokykliu, kuriame 
jam buvo prisakyta pirma ka
raliszka diena, vesti visus savo 
mokintinius in Kairenu. pravos 
laviszka cerkve.

Da syk perskaitė mokytojas 
cirkuliarą ir laiszka. ir vis da 
negalėjo atsipeikėti. Vos tik 
pora menesiu buvo jis naujose 
sau szalyje, bet per ta trumpa 
laika suspėjo patemyti ne tik 
pas vietinius, bet ir aplinkinius 
gyventojus neapykanta rravo- 
slavijos, Pravoslaviszkos cerk
ves ir Pravoslaviszko popo. 
Tiesa, jis da negalėjo iszaisz- 
kinti sau priežaseziu tos heapy- 
kantos, bet ja atjautė ant kiek
vieno žingsnio. Dėlto suprato, 
kad priverstinas nuvedimas vi
sos mokyklos in cerkve neap- 
siais be trukszmo ir subruzdi
mu. Buvo juk-gi, mislyjo jisai, prisiėjo jam turėti nekokiu 
kokios nors priežastys, del ku- reikalu su valscziais ir palicija. 
riu paliepimas, iszduotas da Bet paliepimas buvo paliepimu 

. 1880 metiiose per tiek laiko ne- ir is pasiryžo ji iszpildyti. Už 
buvo pildomas. Ir sztai, jam tai, kad prisiartino karaliszka 
pirmam prisieina atlikti ta pri- diena, jis jau isz vakaro prisa- 
sakyma! ke savo mokintiniams ateiti

Susijudinęs mokytojas pra-1 ant rytojaus, iszeiginese dra-‘

dėjo greitai vaikszczioti isz 
kampo in kampa., gailėdamasis 
kad atvažiavo in ta Kauno gu
bernija.

Ta pati vakara Semenkov 
nežiūrėdamas ant biauraus oro 
greitai ėjo pas popa; tiktai ne
žinojo, ar pasakyti visa teisybe 
ir klausti rodos, ar iszsitarti 
neaiszkiai apie savo sielvartus. 
Bet po valandos pamislyjes, 
kad popas turi žinoti visas val
džios paslaptis, pasiryžo su 
nieku priesz ji nesislėpti.

Popa jis atrado begerianti 
su szeimyna arbata; paipraszy- 
tas iszgerti stiklą, jis apreisz- 
ke, kad ka tik pavalgė ir tarė:

— O asz atėjau pas tamista 
su svarbiu reikalu.

Popas dirstelėjo ant jo ir pa
matęs isz veido, kad mokytojas 
po teisybei iszrodo rimtai, lie
pė iszeiti namiszkiams isz kam
bario.

Kaip juodu pasiliko vieni, 
mokytojas pradėjo tyliu balsu r

— Sziandien gavau cirku
liarą su paliepimu vadžioti ka
raliaus dienose visa, mokykla 
in Pravoslaviszka. cerkve.

— Na, tai ir gerai! Seniai 
jau laikas! Atsiliepe linksmai 
popas.

( Sr. 283 Paveikslais
!; 160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
. Iszaiszkina sapna ir kas 
. ateiteje stosis. Su priedu 
i planatu ir visokiu burtu, 
į Knyga in minksztos po- 
’ pieros virszeliuose. :: ::

I
 Pinigai reikia siusti su 

užsakymu:
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— Bet pas mane, batiusz- 
ka, mokykloje beveik visi Ka
talikai, kurie ne syk nebuvo 
cerkveje, patemijo mokytojas.

— Kas-gi isz to? Nebuvo, 
dėlto kad niekad ju nevede, o 
dabar bus, dėlto kad juos pra
dės vedžioti! Atrėmė popas 
smarkiu ir asztriu balsu, su- 
maiszytu su nusistebėjimu.

— Del-ko gi vienok, batiusz- 
ka, pirmiau niekas niekur ne- 
vedžioje vaiku in cerkve?

— Bijojosi, brolau, bijojosi 
Lenkiszku intrigų! Bet asz ta- 
mistai sakau: nesibaugink nie
ko ir pirma karaliszka diena 
visa mokykla, sustatyta eiles ir 
marsz in cerkve!

— Susimilk, batiuszka, tė
vai vaiku mane paskui sues!

— Nesibijok tamista, nesu- 
es! Czia tuoj yra valsczius, o ir 
asesorius gyvena netoli.

Pavel Semenkov nusiminė: 
niekados da savo gyvenime ne-

arba pradžia 
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szviesti, ir parūpinti sargybos PERSPĖJAjie pasiekė tik Tamaqua mies
tą, kur jie (pernakvojo automo-i elektrikinius perspėjimus.Žinios Vietines bily’jo ir paskui, nutarė grysztii 

i namo.
— Asztuoni mokytojai ir 

mokytojos pralosze teisme ’by
la, kai jie reikalavo kad mo
kyki iu sztabas jiems sugražin
tu ju darbus. Szitie mokytojai 
reikalavo kad jiems hutu ne tik 
darbai sugražinti, bet kad 
jiems algos butu mokamos nuo 
Birželio (June) menesio 1948 
m., kada jie 'buvo atstatyti.

— Ponai Edvardas Dum-

2— Peržiureti ankseziau, in- 
vestus elektros dratus.

3— Parūpinti geras szviesas 
visiems darbininkams.

4— Ypatingai sargams 
rikliose elektros szviesos 
biiti lengvai prieinamos.

5— Taip investi dratus,

GEN. MacARTHURI
AMERIKIETES

UŽM1RSZO SAPNAS MOTINOS

fab- 
tnri

Nepatinka Ponams Jo 
Prasitarimas

kad 
butu galima lengvai prie ju 

i prieiti, jeigu reiketu juos pa-

— Sekantieji angliakasyk- 
los mokėjo savo darbininkams: 
Kovo 29 diena: Continental ir 
LiOCust.

' Kovo 30 diena : Germantown, 
Gilberton, Packer Nr. 5, Morea, 
Repplier, Mammoth ir Saint 
Clair.

—- Subatoj pripuola Szv. 
Balbinos. Tautines vardines 
Isle. Ir ta diena 1854 metuose, i
Commodore Perry pasiiasze ezįus su žmona susilaukė dnk- 
pirmaja taikos sutarti tarp reje,s Į^^gt ligoninėje. Po- 
Amerikos ir Japonijos. * nia. Dumcziene po tėvais vadi-

— Kita san vaite: Nedelioj nosi Mare Matalevicziute. 
pripuola Atvelykis, taipgi pir- _ Miesto praszo 
ma diena Balandžio (April),’ . v . ••v 1 ” visu žmonių prancszti jiems!
nesiduokite apsigaut. Ir ta die
na pripuola Angliakasiu szven- 
te, nuo atgavimo 8 valandų 
darbo. Menesis Balandis pa- 
szvenstas del Kristaus Musu 
Ątpirkejaus.

— Panedelyje pripuola Szv. Kazimierui Viszniauskui, 
Pranciszkaus Paulo.

— Utarninke pripuola Szv. gyveno Slienadoryje. Advoka-
Richardo vyskupo. Ir ta diena ^as Thomas G. Gray,540 Post 
1919 metuose iszrinktas pirmas 
Lietuvos Respublikos Prezi
dentas Antanas !_______
Taipgi ta diena Apreiszkimo 
P. Marijos szvente.

Ponas Gray paaiszkina kad 
kompanijos mokinti žmones 
yra pasirenge patarti ir patar
nauti visiems.

DIDELIS GEMBLE-
RIS SZNEKA

i jeigu jie ka žino apie Kazimie-j 
ra Viszniauska, ir kur jis dabar 
gyvena. Petras Viszniauskas 
neseniai pasimirė Baltimore,

, Maryland. Jo paskutiniame 
j testamente yra palikta pinigu

> jo 
į brolienui, kuris rodosi, kitados

.. ’ — Cj 1 . A Z— /i A d It-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Europietes Vagia 
Amerikiecziu 

Vyrus
(Tasa)

Olgos gražus geltuoni plau
kai net pasisziausze; “jei tu

SŽVENCZIAUSIOS Į 
Viesz. Jėzaus ir (
... MALDA . . .

Motinos Szvencz
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. col.
TIKTAI, 25 Ota.

kis prilipimas prie musu vyru

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžios sztabas da
bar perspėja Generolą MacAr - 
thuri kad jis ateityje nepraši-į 
szoktu ir nelystu in tarptautine
Politika. Visi didžiūnai Vasz- nori man pasakyti kad asz prie 
ingtone baisiai supyko ir pasi- saVo vyro buvau prilipus, kaip 
piktino kai Generolas MacAr- kokia dele, ar prie jo glau- 
thur vieszai paskelbė kad jis džiausi kaip kokia rūtele, tai tu 
pasirengęs derintis su Kinijos klysti, drauge klysti! Jeigu to- 
Komunistais.

Kai Generolas MacArthuris iszaiszkina tu keksziu pergale, 
szitaip iszsireiszke, tai visi tai visiems musu vyrams asz 
Dipliomatai Vaszingtone su- tik parodau szpyga. Ar ta Vo- 
bruzdejo. Bet net ir priesz tai kietaite yra tokia gudri, kad ji 
daug tu Dipliomatu ir Politi- nuduoda nekalta rūtele ir pas- 
kieriu Vaszingtone buvo pa- kui savo retežius užvynioja ant 
reiszke kad Generolas MacAr- musu vyru, kuriuos juos mul-
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♦
♦
♦
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I »

♦ 
♦
♦ 
I 
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Office Building, Baltimore, 
Md., norėtu visa ta reikalą kuo 

Smetona.* greieziausia užbaigti. Jisipra- 
szo kad jeigu kas ka žino apie 
Kazimiera Viszniauska kad 
jam pranesztu. Kazimieras 
Viszniauskas Anglu kalboje 
raszydavosi savo pavarde 
Wishnauskas.

Shenandoah, Pa. — Mykolas 
Litvinaviczius (Little), nuo 
234 West Penn ulyczios likos , ■ , ' isurastas negyvas savo automo
bilyje, Velykų ryta, ant Cham-’ Frackville, Pa. Antanu-, 
ber of Progress lauko. Jo žino- ^as Lahutsky, septy nių metu, 
na buvusi Ona Pranaity te su- sunus B°im Andrew Lalhutsky ■ 
sirupino apie savo vyra, kai jis 11U0 So. Balliett ulyczios 
neparėjo namo Suibatos vaka- ^uvo sužeistas, kai jis papuolė,• 
ra. Ji paszauke. Povilą Stone,automobiliu Ber Velykas 
kuris veda rutuliu žaidimo sa- ant Nice ulyczios. Gydosi Ash- 
le. Jis su savo sunumi apvaži-. ligonbute. 
nėjo visa Shenandoah miestą ir! 
Shenandoah Heights, ir po ku-1 
rio laiko jo sunus užtiko Litvi- 
navieziaus automobiliu ant 
Chamber of Progress lauko. 
Ponas Stone pranesze Litvina- 
vieziaus žmonos broliui, Juozui 
Pranaicziui kuris paszauke po- 
licijantus. Daktaras Wm. Bres
lin buvo paszauktaJs ir jis pa
sakė kad Litvinaviczius pasi
mirė nuo szirdies ligos. Velio
nis prigulėjo prie daug draugi
jų ir prie Szv. Jurgio parapi
jos. Apart jo žmonos jis palieka 
.sunn Mykolą, seseri Ponia Phil 
Kaleitiene, ir tris brolius: An
taną ir Vinca, mieste, ir Joną 
kuris gyvena Ringtown. Lai-, 
dotuves invyko Ketverge su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
čioje devinta valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graborius J. A. Valukievi- 
czius laidojo. |

I

— Morta Maknienc, nuo
526 W. Washington uly., numi
rė Utarninke savo namuose.’ 
Velione buvo viena isz seniau-! 
siu gyventoju Shenadoryje. Gi-’ 
me Lietuvoje, atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Jos 
vyras Feliksas mirė 1937.me- 
tuose. Paliko try dukterys: P. 

j ' J. .t '■ L i ___

Kowkeriene, Frackville; Ona, 
namie ir J. Lazauskiene, Pitts
burgh. Tris sunus: Juozą ir 
Pbtra, namie ir Joną., Mahanoy 
City. -Taipgi penkis anukus. 
Laidotuves invyks Subatos ry
ta su apiegomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje, ir palaidos in pa
rapijos kapines. C 
Vincas Menkieviczius laidos.

— Dvylikos metu vaikas, - - -
Edward Lushinsky nuo 332 So. ir visfca aprokoti, kai rongia- 
Markot ulyczios pargryžo na- mies ka ir ui vesti elek- 
mo.Jis .su savo dvejais drau- “a;
gaiš ketino pabėgti isz namu ir' 1-Reikia gerai visa fabriką

ant Nice ulyczios. Gydosi Ash
land ligoribute.

Ashland, Pa. — Du vyrai isz 
Ranshaw buvo sužeisti auto-į 
mobiliaus nelaimėje Ashland 
mieste, apie ketvirta valanda 
isz ryto po Velykų. Pranas Že- 
lionis, dvideszimts septynių 
metu amžiaus, automo'biliaus 
-zoferys ir jo draugas Samuel 
Young, dvideszimts dvieju me
tu amžiaus kareivis, isz Laivy
no ligonines Philadelphijojo 
buvo sužeisti. Želionis sako 
kad jis buvo kito automobi- 
liaus szviesu apakintas ir ne
galėjo matyti kelio, ir taip in- 
važiavo in stovinti automobi
liu.

New York. — Prancūzijos 
Prezidentas Vincent Aurio! su 
szeimyna, atvyko in Amerika, 
ant laivo “He de France.” Jie 
dabar lankosi pas Prezidentą 
H. Trumana Vaszingtone.

O’Brien, isz Chicagos tai ko
misijai nieko nepasake. Jis tik 
savovarc^a padavė, bet nepri- ^uris per daUg szneka įr per kįna vadindamos didvyriais ne 
sipažino ar jis ženotas, nepa- magaį dįrka Korėjoje. Jis sako tik ant karo frunto, bet ir ant 
sake nei kur jis gyvena.

Senato Komisija ji tuojaus 
padėjo ant deszimts tukstan
eziu doleriu kaucijos, kaip ir 
kitus tokius, dabar rodos ne
bylius gengsterius.

Komisijos nariai dabar jau 
baigia savo darba, nes ji buvo 
paskirta tik del metu. Bet la
bai galima kad Senatas ta ko
misija dar pasilaikys ir del me
tu paskirs vesti toliau ta darba 
ir daugiau tokiu gengsteriu, 
gembleriu suimti.

Szita Komisija kaltina Iždo

agentai neprižiūri szitokiu TĖVAS NUŽUDYTAS 
gengsteriu, gembleriu taksas, 
kad jie moka kiek jiems patin
ka.

Iždo sztabo virszininkai pa- szalia tėvo automobiliaus 
sižadejo akyliau prižiūrėti to- žemes. Policijantai negali 
kiu žmonių taksas ir net pa- rasti jo žmonos, ir spėja kad 
skirti atskira slapta komisija razbaininkas, kuris nuszove 
kurios darbas butu kaip tik to- vyra, pasivogė jo žmona. Nu.- 
kiu gengsteriu taksas prižiurę- žudytas žmogus buvo asztuo- 
ti.

Keli nariai tos Senato komi- Miller Cook, 
sijos gavo 
laiszkus ir per telefonus. Tie ka. Jo žmonos vardas yra Do- 
perspejimai jiems patarė liau- ris, kuri teipgi yra asztuonioli- 
tis tyrinėje kitus žmones ir ne- kos metu amžiaus, 
kiszti savo nosis in kitu reika- ------------------------
lūs. Bet tie nariai sako kad jie ĄTJTOtyĮOBILI\MS 
tokiu perspėjimu visai nepai- 1 
so.

Senatorius Kefauver, szitos 
komisijos pirmininkas pataria 
kad reiketu szitokia komisija 
palikti tolesniam darbui, nes, 
kaip FBI slaptos policijos vir- 

I szininkas sako: jeigu szita ko- kad dabar daug daugiau tu ta- 
misija dabar bus panaikinta, 
tai visi razbaininkai, gengste- 
riai ir gembleriai džiaugsis ir 
grysz prie savo suktybių.

kad Generolo darbas yra kara lovos patalo? 
vesti, o taikos klausimai yra 
Dipliomatu reikalas. ■

“Ne, ne, ne,” atsake pulki
ninkas, “Visai ne. “Vokietai- 

Bet visus szitus priekaisztus te ar Europiete neturi nuduoti 
valdžios sztabas paskelbė laik- ar veidmainiauti. Ji isz tikrųjų 
rasztininkams, bet nieko dar taip jaueziasi apie vyra. Jos vi
nesake paežiam Gen MacAr- 
thuriui.

sas gyvenimas, ar ji sugulove, 
keksze ar žmona, priklauso nuo 
vyro. Matai, Amerikos gyveni- 

KOREJA. — Kinijos Komu- mas su visomis tomis taip va- 
nistu vadas sako kad jisai atsi- dinomis laisvėmis, yra taip isz- 
sako derintis ir pasitarti apie laisavus, taip paleidus Ameri- 
taika su Amerikos Generolu D. kietes, kad jos dabar yra ly- 
MacArthuriu.

nos pasitikėti. Jus Amerikietes g-u tu su juo nesutinki, tai tu 
esate praradusios savo mer- dabar labai gerai žinai skirtu- 
giszkuma, savo nekalta ir taip ma tarp Amerikiecziu moterų 
dievinama mergyste. Jus esate įr Vokietaicziu.” 
savo vyrams lygios. O meileje 
lygybes negali būti, nes vienas 
ima, kitas ar kita pasiduoda.
Vyras nenori eiti in lenktynes savo yy^ ihtikinti kad jis mu
su savo mylima ar žmona; jis su szeimynos kelnes neszioja, 
nori kad jo mylimoji ji girtu, kad jis kosas.” 
jam plotu, jam pasakytu koks 
geras, drūtas ir protingas jis 
yra.”

“Tai isz viso to, tamsta nori 
pasakyti kad mes turime būti 
amžinos verges savo vyrams,” 
atkirto Olga.

“Jeigu nori taip iszsireiksz- 
ti, tai asz turiu sutikti,” atsa
ke pulkininkas. “Yra tas vyro 
sudėjime, kad jis turi jaustis 
kad jis vieszpatauja, ir kad jo 
mylimoji ar jo moteris jam tar
nauja. Isz tikro, tokis nusista- love, bet ir tarnaite ir verge. O

O, man visai ne naujeny
be,” atkirto Olga, “asz per 
trisdeszimts metu stengiausi

“Kaip tik ežia viso to klau
simo iszriszimas. Tu norėjai 
kad jis “mislytu” kad jis tas 
szeimynos kelnes neszioja, bet 
tikrumoje, tu tas kelnes neszio- 
jai, tu viską tvarkei ir jis galė
jo tik tau pritarti. Tikrumoje 
jis gerai žinojo kas yra bošas. 
Bet jis tikrai savo gyvu kailiu 
pamate skirtumą tarp tavęs ir 
tos kekszes Vokietaites, kai jis 
nuvažiavo in Vokietija. Ta Vo
kietaite buvo jam ne tik sugu-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ant
su-

niolikos metu amžiaus Richard 
darbininkas in 

perspėjimus per Los Angeles Aluminum fabri-

MAŽIAU TAJERIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kiu guminiu ratu.
Valdžios atstovai aiszkina

ELEKTROS
REIKALINGUMAS

STRAIKOS
PERZIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gios vyrams. O meile niekados
nepripažinsta lygybe: Ar viens 
ar kits turi kitam būti kaip _______ ;
vergas ar bent ant jo ar jos pa- tymas yra būtinai reikalingas vyras isz pat prigimtos nori 
sitiketi. O Amerikietis vyras daugumai vyru. Jei tau tokis bosauti kaipo ponas ant vergu, 
dar nėra iszmokes ant mergi- nusistatymas yra piktas ir jei-( (Tasa Ant 2 puslapio)

j erių reikia armijai.
Jau dvideszimta nuoszimti 

mažiau plieno gauna visi fab
rikai del nauju automobiliu.

Fabrikai del ateinanezio me
nesio gaus tik asztuonios de- 
szimts du tukstaneziu tonu gu
rno.

... of course, it’s ELECTRIC!

on the Range with the

GENE AUTRY, star of his own 
television and screen productions, 

alto starring over CBS radio

“Inside the oven or on top of the 
range, food cooked electrically is 
‘tops’ with us,” says Mrs. Gene Autry. 
“My husband calls our Electric Range 
‘civilized cooking,’ with its perfect 
temperature control and clean heat. 
And I like the way it keeps my pots 
and pans clean—the way they hug 
the top of the heating elements, 
there’s practically no heat wasted 
into the kitchen.”

For any kind of meal, an Electric 
Range is thrifty to use. Food waste is 
cut down because you get uniformly 
good results. And you’re not tied 
down to continual pot watching, be
cause this modern range does the 
watching for you.

Find out for yourself—at your 
dealer’s!

Ypatingai dabar reikia la
bai apžiūrėti visus musu fabri
kus, kurie gamina kariszikus 
daigius. Pennsylvanijos Elek
tros Kompanijos virszininkas 
Mahanoy City distrįkto, R. B. 
Gray, sako kad dabar labai 
svarbu parūpinti elektros 
szviesa ir jiegas musu fabri
kams. Jis teipgi sako kad to
kia szviesa yra visiems mums 
reikalinga.

‘ ‘ Daug Fabriku ’ ’ sako ponas 
Graborius Gray, dabar reikalauja daug 

į daugiau elektros negu pirmiau. 
; Jis pataria gerai apšižiureti

KAREIVIS
UŽMUSZTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gi 8 good reasons why you need
an Electric Range

Better cooking results
_____ It’s clean • It’s easy to use

j It’s thrifty • It’s cool • It’s fast
It’s automatic • It’s modern

nes jis buvo prižadėjęs pas ji

ji in Islamo tikėjimą). Szitos 
draugystes nariai' yra nužudė 
Premiera Generolą Ali Razina- 
ra ir jo mokslo minister! Ha
mid Zanganeh.

Daug kitu tos draugystes na- užvažiuoti, 
riu buvo suaresztuoti. Szita 
draugyste reikalauja kad visi 
svetimtaueziai biznieriai butu 
iszvaryti isz Irano, ir kad Ira
no valdžia pasisavintu visus 
aliejaus szulinius.

The only way to enjoy all these benefits is to have an 
Electric Range. No matter what make you choose, be 
sure it’s ELECTRIC and you’re sure of having a really 
modern range!

1 cup tomato sauce 
4 large veal chops 
1 teaspoon salt 
Few grains pepper

keliauti in Philadelphia. Bet ar namns ir net apylinke ap-j

* Kas daug plepa, daug ir 
meluoja.

* Ant kito szapa pamato, 
ant savo nei vežimo.

* Szuns balsas ne eina in 
dangų.

ALLENTOWN, PA. — Poli
cija suaresztavo du vyrukus už 
nužudinima Sarženta Ray
mond S. Noll. Tie vyrukai yra 
Jack L. Cernobyl, 17 metu am
žiaus ir Stanley Marvin, Jr., 20 
metu.

* Žadėjo duonos, davė ak-1 
meni.

* Pats musza, pats rėkia.
* Dievas glėby, velnias 

szirdy.

Get your FREE copy of 
"How to Hold a Star"

Specially prepared recipe booklet—beau
tifully illustrated. Picturesof famous movie 
stars with their wives, also their favorite 
recipes.

Don’t miss this opportunity! Get your 
FREE copy! Come in, write or phone!

Stop in at your local Electric Range Retailer

THE “RANGE OF THE STARS”'.
... of course, it's ELECTRIC!

Veal Chops California 
Gene Autry's ideal meal

V/2 cups uncooked prunes
’/1 cup fat or salad oil
1 cup coarsely chopped onion

’/l cup canned mushrooms
4 cups water

Cook prunes 10 minutes in about ’/i cup of water. 
Remove pits. Cut prunes into medium-sized pieces. 
Heat fat or salad oil in frying pan. Saute onion and 
-mushrooms 5 minutes. Add tomato sauce; cook 5 min
utes longer. Add prunes, chops, salt, pepper and 2 
cups water. Cover; simmer 1 hour. Add remaining 
water as needed. Yield; 4 servings.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY


