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Isz Amerikos TIRIA EROPLANO KUNIGAS ALIJANTAI PRIE
NELAIME UŽMUSZTASSIBIRO RUBEŽIAUS

BINGELIAI NEGAUS 
PASZELPOS

Gali Sau Darbus 
Susirasti

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos apygardos pa
szelpos virszininkai yra su
stabdė bedarbes paszelpa sze- 
sziems szimtams singeliu, ku
riu niekur nedirbo ir darbo ne- 
jieszkojo.

Paszelpos sztabo virszinin- 
kas, Harry J. Magee sako kad 
visi szitie singeliai labai leng
vai gali sau susijieszkoti dar
bus. i ' i

Tik du isz tu szesziu szimtu 
dykaduoniu singeliu kreipiasi 
in teismą, reikalaudami kad 
jiems ta paszelpa butu sugra
žinta.

Paszelpos virszininkas Ma-| 
gee sako kad dabai4 jo sztabas 
peržiūrinėja ir pertikrina vi
sus ir ženotus vyrus nuo asz- 
tuoniolikos , iki keturios de
szimts penkių metu, ir nori su
žinoti kodėl ir jie negali sau 
kur nors susijieszkoti bors ko
ki darba.

Apie dvideszimts penki 
tukstancziai vaiku ir vaiku- 
ežiu gauna paszelpa isz val
džios. Asztuonios deszimts an
tras procentas szitu vaikucziu 
gauna paszelpa už tai kad ju 
tėvai yra “nežinomi.”

Gal Kas Tyczia Ten 
Ka Padare

OAKLAND, CALIF. — 
Slapta Amerikos FBI Policija 
dabar tiria ta eroplano nelaime 
kurioje žuvo keturios deszimts 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

KAREIVIS ŽUVO

MONMOUTH COUNTY, N. J. 
— Dvideszimts keturiu metu 
amžiaus kareivis, James Hohn- 
son, kuris buvo paskirtas in 
Fort Dix, užsimusze kai jo au
tomobilius apsivertė ant viesz-| 
kelio netoli nuo Monmouth 
County, New Jersey. Nelaime 
atsitiko apie ketvirta valanda 
isz ryto.

Policijantai sako kad drai- 
verys greicziausia užmigo prie 
automobiliaus vairo, rato. 
Draiverys to automobiliaus bu
vo kareivis Robert Frye, teip- 
gi dvideszimts keturiu metu 
amžiaus. , .

Keturiu metu amžiaus vai
kutis Gerald Magee, Norris
town, Pa., buvo suvažinėtas ir 
užmusztas, kai jis papuolė po 
automobiliaus ratas, bebėgda
mas namo pietų. Automobi
liaus draiverys, dvideszimts 
szesziu irietu amžiaus Stanley 
S. Anders policijantams pasi- 
aiszkino, kad tas vaikas taip

Važiavo Namo Isz
Pamariu

am-

TOKYO, JAPONIJA. — 
Tautu Sanjungos ir Amerikos 
B-29 bombnesziai pirmąjį syki 
taip arti skrido prie Rusijos 
rubežiaus ir susprogdino gele
žinkeliu fabrikus ir daug kitu 
sandeliu.

Trisdeszimts penki dideli

PHILADELPHIA, PA. 
Jaunas, trisdeszimts metu 
žiaus Kunigas Gregory J. Bir- 
kenstock, muzikos mokytojas
Northeast Kataliku Mokykloje bombnesziai nuskrido beveik 
buvo užmusztas, kai ^utomo- prįe pat Sibiro rubežiaus ir pa
kilius kuriame jis su savo drau- ]eido daugiau negu tris szim- 
gu Kunigu važiavo, susikūlė in 
stovinti troka.

Automobiliu vairavo trisde
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Kunigas John J. Gaffney, ku
ris toje paczioje mokykloje ma
tematika mokina.

Kunigai buvo nuvažiavę pas 
pažinstamus in sveczius ir apie 
vidurnaktyje gryžo namo, kai 
nelaime atsitiko.

Draiverys, Kun. Gaffney ne
buvo labai sužeistas. Vėliau jis 
turėjo užsimokėti septynis ir 
puse doleriu už per greitai va- 
žiavima, ir buvo priverstas 
gauti penkių tukstancziu dole
riu kaucijos, nes reikes vėliau 
jam in teismą stoti.

Trokas in kuri jųdviejų au
tomobilius sudužo, buvo tusz- 
czias,

SŪNŪS PASIMIRĖ

LOS ANGELES, CALIF. — 
Daktaras Donald G. Tollefson, 
chirurgas, buvo paszauktas

tus tonu sprogstancziu bombų.
Su szitais dideliais bombne- 

sziais skrido daug palydovu, 
greitu eroplanu. Bet j u ne
reikė j o, nes nei vienas prieszo 
eroplanas nepasirodė.

Rashin miestas, kuris buvo 
taip susprogdintas yra geležin
keliu centras, per kuri ginklai 
ir kitas kariszkas tavoras yra 
siuncziamas isz Mandžiurijos 
in Korėja.

Vėl tas Korėjos karas siau- 
czia rytinėje Korėjos dalyje, 
kaip ir pernai siautė. Dabar 
prieszas puolasi isz sziaures. 
Pietų Koriecziai buvo privers
ti pasitraukti ir apleisti kelis 
kalnus Komunistams.

Oras geras lakūnams, kurie 
be jokios paliovos bambarduo- 
ja Komunistu insikasimus, 
tvirtoves ir susisiekimus.

Dar syki Korėjos sostine 
Pyongyang miestas atsidūrė 
pacziame karo sūkuryje.

Ant kito frunto dvideszimts 
vienas Amerikos eroplanas su-

LOSZIKE IN
KLIOSZTORIU

LOS ANGELES, CALIF. — 
Dvideszimts metu amžiaus 
mergaite, loszike, kuri užsi
dirbdavo apie tūkstanti dole-! 
riu in sanvaite, visa ta loszimo 
bizni mete ir stojo in klioszto- 
riu.

. Juanita Quigley, kuri jau lo-i 
sze kai ji buvo tik trijų metu 
amžiaus, viską mete ir stojo in 
kliosztoriu. Ji dabar eina pa
prastus vienuoliu mokslus ir 
gavo varda kaipo Sesuo Quen-! 
tin Rita.

Ji daugiau kaip visus metus 
svarstė ka daryti ir in kuria 
puse savo gyvenimo krypti pa
sukti, kol ji nutarė galutinai 
stoti in kliosztoriu.

Jos motina sako kad ant szi- 
to klausimo jos dukrele pilna 
valia turėjo ir galėjo daryti 
kaip ji iszmane ir kaip ji norė
jo. ;■

Szitai loszikei buvo siulini- 
ma televizijos ir krutamuju pa
veikslu kontraktai, bet ji viską 
mete ir stojo in vienuolyną, 
kliosztoriu. Po dvieju metu, 
per kuriuos ji mokinsis Bažny- 
czios tikėjimo, ji taps pilna 
vienuole, sesele.

greitai iszbego ant ulyczios ant telefono. Buvo automobi- 
kad jis nesuspėjo savo automo- liūs nelaime ir reikia Daktaro 
biliu nei pasukti in szona, nei labai greitai. Daktaras greitai 
sustoti. (Tasa Ant 4 Puslapio)

Užsirūkyk!

Eroplanai Bom
bardavo Prie 
Sibiro Rubežiaus

Komunistai Baisiai Bijosi Ame
rikos Bombnesziu Ir Turku Pei
liu; Didelis D C-6B Didžiausias 
Prekybinis Eroplanas Sudužo In 
Kaina Ir Sudege Arti Oakland, 

Calif., 47 Žmones Žuvo
SIULINA, BET 

NEDUODA

Rusijos Gražus Žodžiai 
Tuszti

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietai dabar jau visai nauja 
daina dainuoja. Jie gražiais žo
džiais ir dar gražesniais priža
dėjimais siulina taika, visam 
svietui. Jie sako kad Rusijos 
žmones gali taikingai sugyven-

sikirto su trisdeszimts prieszo 
kariszku eroplanu padangėse, 
virsz Sinuiji miesto. Jie padan- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ti su kitu krasztu žmonėmis.
Del szitos savo naujos pro

pagandos Sovietai yra iszleide 
net nauja žurnalą, Anglu kal
boje, kuris dabar yra siunezia- 
mžis in beiveik visus krasztus 
Pirmas numeris to naujo žur-

KORĖJA. — “Mes Korėjoje dabar 
vedame tikra ir baisu kara, kuris tikru
moje yra baisios skerdynes,” sako Kapi
tonas Herbert R. Greene, trisdeszimts me-
tu amžiaus lakūnas. “Mes ežia kariauja
me su gaujomis, ne su armijomis. Mes 
nakezia lekiame tik apie penkios deszimts 
pėdu nuo žemes, ir žudome tuos Komu
nistus, kaip kokius vabalus!”

Kapitonas Greene szitaip pasakoja apie 
ta kara Korėjoje. Jis dabar yra parva
žiavęs isz Korėjos pasilsėti.

Amerikiecziai lakūnai Korėjoje yra la-
nalo, ant pirmo puslapio szi
taip skamba:

“Amerikos ir Anglijos laik- 
rasztininkai jau seniai sake ir 
rasze kad Korėjoje nebus gali
ma susitaikinti ir nebus galima 
nei vienam nei kitam ta kara

*laimėti. Net ir Amerikos vir
szininkai dabar jau prisipa- 
žinsta, kad vienatine iszeitis
yra susitarti ant paliaubų. Ge
nerolas Ridgway yra insakes 
savo delegatams ir Pietų Korė
jos armijos vadams, kad jie da
bar jau imtųsi taikintis. Korie
cziai ir Kinijos savanoriai, 
mielu noru ant to sutiko.

“Aplinkybes Korėjoje dabar 
jau parode, kad galinga tauta 
negali per karo laimėj ima val
dyti ar skriausti mažesnes tau-

Amerikietis kareivis, ku
rio vardas nėra paskelbtas 
uždega Sziaures Korėjos ka
reiviui cigareta. Amerikietis 
kareivis tupi ant Rusijoje 
pagaminto automobiliaus. 
Jie randasi prie ofisu Kae
song mieste, kur eina dery
bos del taikos ar del paliau

tu. Virszininkai stengiasi 
susitarti del kokios nors san
taikos Korėjoje. Szitiedu ka
reiviai susitiko pirm negu 
visos tos derybos buvo nu
trauktos, kai Komunistai už
draudė Amerikiecziams laik- 
rasztininkams dalyvauti to
se derybose. Visas tas mies

tas tuo laiku buvo apsuptas 
Komunistu kareiviu, kurie 
neinsileido Amerikiecziu 
laikrasztininku. Bet vėliau 
Komunistai nusileido ir su
tiko insileisti tuos musu 
laikrasztininkus.

□ □ □

bai gerame upe. Jie net 
szosi kad jiems butu leista 
Komunistus.

Per Antra Pasaulini Kara 
szautas ir paimtas nelaisvėn, 
buvo visus metus.

praszyte pra
skristi priesz

jis buvo pa- 
kur jis isz-

Jis sako, “Per Antra Pasaulini Kara mes 
skridome apie penkias mylias virsz Vokie
tijos. Tai buvo kaip koks sportas ar did
vyriu imtynes. Bet ežia Korėjoje, jis sa
ko “yra tik skerdynes!” Mes tuos Ko
munistus taip skerdžiame kaip medžioklėje 
žvėris! Daugiausia musu darbo yra nak-

tas ar jas pavergti. Korėjos 
klausimas dabar pamokina vi
sas didesnes tautas. Smurtas 
ir kariszka jiega ežia nieko ne- 
iszriszo.

“Isz pat pradžios buvo aisz- 
ku kad ežia reikėjo gražumu 
susitaikinti. Sovietu Unija 
taip nuo pat pradžios sake ir 
patarė. Sovietu Unijos atstovai 
Tautu Sanjungoje ° nuolatos

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tirais, nes tik nakezia Komunistai iszdrys- 
ta eiti pirmyn. Mes nusileidžiame, visai 
žemai, nuszviecziame visa apylinke ir jau . 
tuos Komunistus medžiojame.

Suimti Komunistai sako, kad visi jie 
dvieju daigtu baisiai bijosi: Amerikos la
kūnu ir bombnesziu ir Turku peiliu!

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt LIETUVISZKAS

SAPNORIUS NEVALININKAI Pavergtoje Lietuvoje
(Tasa Nuo 3 Puslapio)
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nei 
dar-

kaip

Amerikoje tėvai taupina pi
nigus, ir daug ko sau iszsižada, 
kad galėtu duoti savo vaikams 
proga iszmokti muzikos, groti, 
grajyti ant skripkos ar skam
binti ant pijano.

Daug musu vaiku yra pri
versti mokytis kaip ant skrip- 
kos cypti, nors jie neturi 
noro, nei klausos tokiam 
b u i.

Mariute turi iszmokti
ant pijano skambinti, o Jonu
kui reikia skripka ar kokia dū
da iszmokti.

Kad nei Mariute nei Jonukas 
neturi nei noro, nei paszauki- 
ino, nei klausos nieko nereisz- 
kia. Ne jiems ežia sakyti, .jie 
turi mokytis ir gana.

Kai asz buvau septynių metu 
pipirukas man beisbole rūpėjo 
bet mano tėveliai, kaip ir kiti 
tokie geri tėveliai, nutarė kad 
asz turėsiu būti muzikantas.

Jie nupirko man skripka. ir 
pasamdė mokytoja, nors musu 
namuose nebuvo gana pinigu 
viena gera kumpi nupirkti.

Asz jiems visa savo jauna 
kosere sakiau ir spiegdamas 
aiszkinau kad asz nenoriu 
skripkos. Bet asz 'buvau dur
nas ir nežinojau kas man in 
sveikata. Ar bent taip mano tė
vai man sake.

Mano tėvai tam mano moky
tojui mokoj o doleri ant valan
dos. Asz drožiau ir pjoviau ir 
draskiau ir visus susiedus in- 
pykinau su savo ta skripka. 
Kai už metu mano mokytojas 
paliko mane jis jau buvo isz- 
mokes kaip droszti ant skrip
kos, bet asz tiek niokojau kiek 
ir pirmiau, nieko.

Asz vicszai pasirodžiau su 
savo skripka per viena musu 
parapijos teat ra. Klebonas ma
ne taip iszgyre, kad sakytai 
asz jau tada bueziau galėjos su 
geriausiais artistais stoti. Bet 
man rūpėjo beisbole.

Po tam mano tėvai priverto 
mane mokintis kaip skambinti 
ant pijano. Asz ta pijana dau
giau spardžiau negu 
nau. Bet mano tėveliai
sunkiai uždirbtus pinigus 
jo, kad padarius ka nors 
manes.

Ir sziandien musu tėvai

160 Puslapiu <;
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio ![ 
Iszaiszkina sapna ir kas <* 
ateiteje stosis. Su priedu IĮ 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- ![ 
pieros virszeliuose. :: ::
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skanibi- 
gerus, 

de- 
isz

sus visa vakara skambinti ant 
sulūžusio pijano. Tavo mergai
tes gražus szokimas ar ant pi
jano skambinimas gal jai parū
pins darbu kuriame kliube kur 
pusgirti žiopsos ne tiek in jos 
baltas rankutes, kiek in jos gi
liai iszkirpta suknele.

Jeigu vaikas ar mergaite 
tikrai turi palinkima in muzi
ka, tai jie patys to praszysis. 
Bet ežia ne tėvu dalykas!

Sziandien mes pažystame 
per daug bedaujaneziu skar
malu, kurie skaitosi save muzi
kantais ar muzikos mėgėjais.

Mums iszrodo, kad Phliadel- 
phijos policijantai kartais per 
uoliai ir per sanžiningai savo 
pareigas atlieka,

Pereita sau vaite mums teko 
būti Philadelphijoje. Vienai 
žmogus savo automobiliu su
stabdė ant Broad ulyczios, kur 
jis buvo pamatęs savo draugo 
žmona, kuri su mažu savo vai- 
kucziu ėjo namo. Abudu buvo 
savo pirktais pundais apsun
kinti.

Policijantas piktai suriko: 
“Tau nevalia ežia sustoti.” 
Draiverys mandagiai pasiaisz- 
kino kad jis tik stabtelėjo savo 
susietkai padėti, ja namo par- 
veszti.

Policijantas piktai atkirto 
sakydamas, “Asz nepaisau ka 
tu nori daryti, tu sulaužei in- 
statyma ir asz tau dabar duo
siu tikieta,” ir tas policijantas 
ta žmogeli suaresztavo.

Antra diena ryte lyjo.
“Kokia sziandien szleibia už

sidėti, juoda ar žalia? Galvo
jau. Žalia? Yra beveik nauja, 
tai apsivilksiu.” Buvo man la
bai linksma szirdyj.

Priėjus prie tramvajaus sto
ties, pamaeziau tenai ponia, 
stovinezia ant lietaus be liet
sargio. Užkalbinau ja idant ji 
atsistotu po mano lietsargiu. 
Bet ji pasako: Ne dėkui. Tada 
suglaudžiau savo lietsargi. No- 
rints ta ponia ne viena per- 
szleps, pamislijau.

Vakare Vladimiras atėjo in 
kavine.

— Dekavoju ponui už kviet- 
kus kokius man ponas vakar 
davei, pasakiau iszdidžiai.

— Kokius kvietkus? Pa
klauso. Perstok-gi nors kalbėti 
aipie tuos kvietkus.

— Norėjau tik padekavoti 
ponui už juos, tariau.

Sukrutino ipecziais ir atsake:
— Ne tave myliu, neval- 

ninke.
Ne mane mylėjo, tai ir ka? 

Žinojau tai ir visai neliudau. 
Už taigi asz ji maeziau kas va
karas. Sėsdavosi visados prie 
vieno isz mano staleliu, nieka
dos prie kito, ir asz padavine- 
jau jam alų. Dokui Vladimire.

Sekanczia diena vakare atė
jo volai. Pasako:

— Ar daug turi pinigu ne
valu inke?

— Ant nelaimes ne, atsa
kiau. Esu biedna mergaite.

Tada pasižiurėjo in mane 
nusiszypsojimu ir atsake:

— Regis manos nesupratai. 
Reikia man truputis pinigu iki 
rytojui.

— Turiu truputi pinigu, 
atsakiau. Turiu net gana daug 
pinigu namie skrynelėje padė
ta yra szimtas trisdeszimts 
markiu.

— Namie? Ne czionai?
Ant to tariau:
— Tegul ponas palaukis 

bertininka, kaip u'ždarys kavi
ne. Iszeisi ponas drauge >su ma
nim ir tuokart atnesziu ponui 
pinigai. *

Palauke bertaini ir iszejo 
drauge su manim. Kaip tik 
szimto markiu, pasako. Visas 
laikas ėjo sykiu su manim ir 
neleido man eiti ne paskui, nei 
pirmiau kaip tai daro turtingi 
ponai.

— Turiu laibai maža kam
barėli, pasakiau, kada atsisto- X 
jome prie namu.

— Neeisiu su tavim ant vir- 
szaus, atsake: Palauksiu czio
nai.

Ir paliko apaezioje.
Kada nulipau tropais pas ji, 

suskaite pinigus ir tarė:
— Czia yra daugiau nei 

szimtas markiu. Duodu tau de- 
szimts markiu ant szpilku. 
Teiip, teip girdi, asz teip noriu: 
Duodu tau deszimts markiu 
ant szpilku.

Ir paliko man pinigus, pasa
kė laba nakti ir nuėjo sau. Ma
eziau, kaip susilaiko ant ker
tes, idant paduoti szilinga szlu- 
buojaneziai ubagiai.

(TOLIAUS BUS)

su

•O*p- 
rus pinigus deda ir savo vaikus 
muczina su ta muzika. Jonu
kas ar Mariute turi, žut-but, 
iszmokti kaip cypti ar skam
binti.

Tai asz isz savo skaudaus 
patyrimo norecziau visiems tė
vams patarti: vietoj skripkos 
ar pijano, duokite savo vaikui 
beisboles lazdele ar pirsztine ir 
tegu jis eina savais keliais. Jis 
bus linksmesnis ir laimingesnis 
ir jums bus daug pigiau.

Dumiausias dalykas szian
dien matyti ir klausyti kaip tie 
mažucziai groja ar cypia per 
radija ar pasirodo ant kokio 
teatro. Ne vien tik tie nabagai 
vaikucziai kenezia, bet ir visi 
tie, kurie turi ju klausytis.

Vaiko vieta namie ar lauke, 
bet ne ant radijo ar ant teatro! 
Tėveliams Jonukas gal ir gy
vas aniuoliukas, bet kitiems jie 
toks pats biesukas, kaip ir kitu 
vaikai.

Jis nori szokti, bėgti, pesztis, 
rėkti, spiegti ir lakstyti. Juk 
kaip tilv tam ir jaunyste. Czia 
levai neturėtu kisztis.

Tai kas kad tavo vaikas isz- 
moks ant pijano skambinti! 
Užaugės jis gal ir gaus darba 
kuriame saliune už kelis sznap-

Bus dabar lengviau pirktis 
visko ant iszmokesczio; reikes 
mažiau pinigu ant rankos.

Pypkes Durnai
Politikieriai

(Tasa)

Gi, kaip žinot, visa gauja 
Tremtiniu rimtai tarnauja 
Šamo armijos pulkuose, 
Ir vis szaudo iszsijuose. 
Šamas juos Europon veža, 
Kad pastiprint, kur isztežo, 
Ir, parodęs narna ruskiu, 
Sako: “Sztai landyne suskiu... 
“Jus geriausiai juos pažine, 
Vožkit tiesiai in krutinę 
Ir, suraitė in baranka, 
Pagarsinę su patranka, 
Meskite tuojau per tvora, , 
Kad ežia negadintu oro!” 
Su dypukais nėra juoko... 
Jie tuojau ant ruskiu szoko. 
Tuoj apsupo j uju gūžta, 
Durys braszka, stiklas dūžta. 
Ir, suvertė in maszina, 
Juos pas “tęva” sugražino.

— BUS DAUGIAU —

Nors niekas in Sovietu oku
puota Lietuva negryszta ir ne
nori gryszti, vienok Komunis
tai vis nepaliauja siuntinėje 
tremtiniams spaudiniu. Sztai 
Marijos Poszkienes vardu isz- 
leistas net “Atviras laiszkas 
Lietuviams, gyvenantiems 
Anglijoj ir Kanadoj,” o “TevJ 
Balso” Nr. 10 (60) skirtas 
“skurdžiam DP gyvenimui 
svetimuose krasztuose pavaiz
duoti. Szi karta ypatingas dė
mesys nukreiptas in Anglijos 
Lietuvius, skelbiant, kad baigė 
auksztaji mokslą musu tautie- 
cziai turi ten dirbti paprasta 
fizini darba. Toks inž. L. Giriu- 
nas gavo dirbti kelnerio pade- 
jejiu, pian., Gaileviczius, ver
pėjų ir t.t. Vienok vis tiek jie 
nenori gryszti in Sovietirie Lie
tuva. Už tai del “ju suskursty- 
mo” “TB” kaltais skelbia 
esant “buržuazijos szulus Ba
luti, Varkala ir t.t.”, “priesz- 
ingi veikimai laikrasztpalaiki 
Brit. Lietuvi” ir kt. Žodžiu, 
Bolszevikai plūsti nekaltus 
žmones ir garbingus veikėjus 
moka kaip niekas kitas, vienok 
ne tuo Lietuviu nesuvilioja, 
nes jie žino tikra padėti pa
vergtoj tėvynėj ir kokia ten 
laime dirbti raudoniesiems 
buržujams.

Vercziau “TB” paskelbtu 
‘ ‘ Muenchener Illiustrierte ’ ’ 
neseniai perduota žinia apie 
“mylimiausios Stalino dukters 
Svetlanos vestuves,” kurios 
savo prabangingumu nustelbia 
visus tos ruszies senųjų Caru 
siautėjimus.”. “MI” pastebi, 
kad pereita sįmvaite Maskvoj 
atszvestos vestuves “sumu- 
sza” visas paskutiniu laiku vi- 

’ šokiu karalių ir diktatorių ves
tuves. Raudonojo Czaro antro
ji duktė Svetlana isztekejo už 
pulk. Kaganovicziaus. Senu 
Rusu paproeziu vestuves truko 
nuo Birželio 24 d., iki Liepos 
3 d. Net atsargiu skaieziavimu 
iszlaidos sieke apie 2 mil., auk
so rubliu. Isz ju vienas buvo 
skirtas nuotakai iszpuoszti, u 
antrasis, jai inkurdinti ir isz- 
kilmems. Syetlana turėjo 20 
metru ilgio szleifa, vestuviniai 
drabužiai, iszsiuvineti tukstan- 
cziais raudonu ir auksiniu 
žvaigždueziu, atsiejo 220,000 
rubliu. Po tu ceremonijų jau
navedžiai iszvyko “Medaus 
Kelionėn” po krasztus už “Ge- 
lež. Uždangos:” Praha, Buda- 
peszta, Bukareszta, Sofija ir 
Varszava, kur jiems suruoszti 
valstybiniai sutikimai, tik apie 
juos nieko neskelbiama, kad 
tuo nepasipiktintu ne tik pa
prasti žmones, bet net ir Ko
munistai. Seniau už tokias ce
remonijas patys Komunistai 
kapojo kitiems galvas, bet da
bar, Lietuviai tai ir žino, ko
kiems naujiesiems Czarams tu
ri dirbti ju pavergti broliai, 
idant tie turėtu kuo isz ju pra
kaito lėbauti!

— Mincziu in turgu neve- 
szi. Jos ateina, jos pareina — 
niekas ju nemato.

— Nepiktžodžiauk! Dievas 
neapsijuokdina.

mi 17 parų, Rusai ypacz dome-] 
josi Danu kariuomenes būkle, 
taip pat szauliu ir civiliu gy
ventoju paruoszimu Danijos 
apsaugai. Danu tvirtinimu lai
vas buvęs jokiu budu ne ar- 
cziau kaip už 35 myliu nuo 
kranto. Radijo aparatas laive 
buvo sugadintas.

— Vengrijoje eina msines 
iszgabenimos prisidengus tuo, 
kad reikia darbininkams nau-] 
ju butu. Jau apie 70,000 per
vežta kitur. Iszgabenimos eina 
taip pat isz Lenkijos ir Czeko- 
slovakijos. Szi karta ir EI. 
Roosevelt paskelbė, kad tai yra 
žmogaus teisiu pažeidimas. 
Mons. Belas Varga nori sukur
ti visu Vengru vieninga orga
nizacija ir Vengru egziline vy
riausybe.

— PIA skelbia, kad kol. 
ukiu isz mažesniu stambinimas 
Sov. Sanjungoj baigtas. Ten ju 
škaiczius isz 252,000 sumažin
tas in 123,000. 62,000 buvo pa
likti nepaliesti, bet isz kitu 
190,000 buvo padaryta stam
besniu 61,000 vienetu. Kolcho- 
zinimas okupuotuose Europos 
rytuose, kaip pripažinsta ir 
PIA, eina drauge su žmonių 
iszgabenimosis.

— “NY Cath. News” insi
de j o praneszima apie religi
nius persekiojimus už gel. už
dangos, tarp ju ir Lietuvoj, ir, 
skaitodamas H. Staseno žo
džius, reikalavo tuose krasz- 
tuose atstatyti užgrobta nepri
klausomybe!

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

“NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

— Rusai buvo sulaikė Danu 
žvejybos laiva ir, iszlaike ji 
Eželio Saloj, paleido, pareiksz- 
dami, kad laivas plaukes Rusu 
ter. vandenyse. Laivas buvo 
sulaikytas Estu karo laivo, va
dovaujamo Rusu, už 35 juru 
myliu nuo kranto. Laivo žuvys 
buvo konfiskuotos ir paskirta 
pinigine pabauda. Laivui sau
goti buvo pristatyti 6 ginkluo
ti Rusu kareiviai. Betardyda-

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, d i d e 1 e 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

No. 103—Vaidelo t a, apy saka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
uzbeku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

Kristupa; Juokingi szposelei; ] 
Kaip traukt gilink ingai. Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, I 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.123—Septynios istorijos:
I Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kelerą; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
(limieras; Bedali; 44 pus., 20e

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie] 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasako katras paeziuojas, 

Į 76 puslapiu. 25c.
“No.133—Dvi istorijos: Neuž

mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le' s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 

Į 64 puslapiu, 25ė.
No.141—Apie Kalvi Paszku, 

Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i c Paveikslas 
Į Gyvenimo, Nuopolei Mateuszol 
Jerukausko, Ošieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkac, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Beniadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus,, 20c

No. 150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Motcrcs Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormficld Danguje; Pabėgė
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 

I Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiiiiu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir* Kitus Dangisžkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

Ii; Arži uolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Simus Mul
kinus ; Iszklausy ta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu ; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus.,‘20c.

No.175—1Kuczios Žpmaiteš; 
G ūdras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiccziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c. •

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazy’rom. 
25c.

No.180—Kvitu K n y g u t o 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180’A—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c’.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba KaL 
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
niislinimo KanczioS Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 1971A, 25<3.

No. 198—<Groinata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tbs rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ii adymas apie Jezu Kristų. 
Puliius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tre’tinih- 
kiu Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Ęnygas:

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

IEsT* Nepamiršzkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso: ; ' *
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Sere'dos ryta abidvi mergai
tes susitiko ant geležkelstoties 
ir abi susėdo treezios kliasos 
vagonai!, nes pasirodė kad ’po
nas Flint neturėjo pinigu, nei 
tu penkių svaru reikalaujamu 
vargingai kelionei, jam nesino
rėjo duoti. Giminaites nutarė 
Edinburge pernakvoti ir tik 
ant rytojaus leisties tolimes
nei! kelionėn, in Callander. Ma
bel su džiaugsmu žiurėjo per 
Įauga. Jos London akim be
gauti szalia trūkio visokie pa
veikslai, buvo tikrąją ar ste
buklinga paveiksluotas nuro
dymas.

įteikia vienok pripažinti, 
kad Violetta nepasirodo lipsz- 
ni draugelka. Džeme sau ge
riausia vieta savo szalika ir 
laikraszczius sau vienai pasi
tranko ir abelnai teip iszdidžia 
minia taisė ir jai teip buvo 
sunku in tikti kad ja buvo gali
ma paskaityti su ponia keliau- 
janezia drauge, su savo tarnai
te. Mabel kadangi'buvo kuk
liai apsirengus, o elgesi visa
dos nuolankiai ir gražiai ir ne
smagu jai buvo, kada jos gimi
naite jai darydavo pa teini j i- 
ilius garsiai apie kitus kelei
vius ir nuolatos ant savo ne
smagumo murmėjo kaipo norė
dama duoti suprasti, kad ji .yra 
ypata kuri nepripratus treezia 
kliasa važinėti.

Ant rytojaus anksti, pralei
džiąs naktį kukliame Edinbur
go vicszbuczio kambaryj, gimi
naites aplanko grąže Princess 
Ūlyczia ir po tam nukako ant 
geležkelstoties. Czia ju treezios 
kliasos vagonas tiesiog buvo 
apgultas per piemenis kalnak- 
sius ir neramius jaunus žmones 
atsidavusius visokiems spor
tams ir Violetta susiraukė ta
rytum, ji būtu atsiradus teip 
kokiu laukiniu Indi jonu.

Nusiminusiai žiurėjo in 
draugelka ir spauzdamos savo 
sėdynes kampan užsidengė uo
si skepetaite. Falkino toji visa 
minia iszsedo, bet tuo tarpu va
gonai! insilipo riebi ir labai 
stora moteriszke su juodais rū
bais. Jos rūbas buvo ęzystas, o 
rankoje turėjo mazgineli isž 
raudonos perkalines skepetos, 
pilna daržovių.

Moteriszke apsiszluoste vei
dą ir atsisuko ir tare in Violet
ta:

— Ai- tasai trūkis eina in 
Doune, ponia T Paklausė pilnu 
Szkoto akcentu.

Violetta tiktai isz virszaus 
iii ja pažiurėjo, ir tarė:

— Tegul ponia pasižiūri 
per Įauga ir paklausia geležin
kelio tarno, kol trūkis isz vie
tos susijudiiis, kalbėjo toliau 
moteriszkiąi visiszkai nieko

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 
... MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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nepaisydama.
— Nesuprantu to žargono, 

atkirto Violetta, szaltu balsu.
Sene iszpute akis ir prisiar

tino prie lango kuri visai už
dengė savo storumu.

— Ar tasai trūkis eina in 
Donne? Klausinėjo dykai pas 
visus praeinanezius, kad paga
linus trūkis sujudo ir mote
riszke stukdo ant suolo su visu 
savo sunkumu.

— Man rodėsi, kad ponia 
gerai tropijai, patemijo Mabel, 
kuri tuo tarpu manstavo kon
duktorių, ba Doune yra tik vie
na stotis nuo Callander in kur 
mes keliaujame.

— Dėka vo j u tau mieloji, 
tarė moteriszke ir pradėjo ko 
tai jieszkoti po kiszenius, bet 
nei neatrado nieko ir greitai 
pradėjo verkti, ir tarė:

— 0, mergaites! Suszuko 
atsisukdama in Violetta, baisi 
nelaime mane patiko! Pame- 
cziau'saVO pinigine maszniuke, 
o joje-buvo keturi geri stilin
gai! Pamislykite tiktai! Ir ka 
asz dabar pradėsiu!

Violetta atsuko galva ir pra
dėjo per Įauga žiūrėti, bet isz- 
laikoma sene prisislinko ar- 
cziau ir vėl atsijiepe:

— Ar negalėtum ponia 
man pagelbeti, ka?

Violetta vietoj atsakymo 
akis užmerkė.

— Juk negali būti ponia to-’ 
kia nemielaszirdinga, trauke 
toliau moteriszke. Tokia pasi- 
puoszus, turtinga dama juk ga
li iszteseti puse korones del 
-biednos senuteš.

Bet Violetta tylėjo ir nuda
vė nieko fiegirdi.

— Na ir ka nepagel’besi 
man panaite?

— Ne! Atsiliepe ta ant ga
lo. /■

— 0 tai ežia kas nepapras
to! O tai czia kas nepaprasto, 
dejavo sene didelei ihsistebe- 
jus.

Violetta vėl nusisuko in Įau
ga, o toji vėl pasižiurėjus in 
jos gražia skrybėlė pralojo:

— Jei bueziau ant ponios 
vietos, tai nebueziau tokia ne
mielaszirdinga. Kaip-gi biedna 
senele turi sugryžti namo, kad 
vaikszczioti negali.. \ .Dabar Violetta pritruko 
kantrybes; pasikėlė nuo suolo 
ir nuvejo kitan vagonu galan, 
kur sėdėjo Mabel.

— Turbūt pasigėrė, suszu
ko garsiai. Tik žiūrėk, kokia ji 
turi uosi raudona. Tai tau pa
sekmes keliauti treezia kliasa.

— Na, tai gal pana tarnaite 
uores man pagelbeti, tarė tuo
jaus neatsivaroma sena mote
riszke in Mabel. Jei man duo
tum puse korones, mieloji, tai 
man iszgelbetum, o kas, žino, 
ar tau Ponas Dievas tos puses i

I korones, po tam nesugrąžintu.
Mabel pamaži iszsitrauke se

na, sunesziota pinigiszka. masz
niuke ir pinigus iszpyle ant ke
liu. Tenai buvo puse suvereno, 
atgal kelionei treezios kliasos 
biletas, tris pacztines markes 
ir puse koronos,

— Nebuk-gi kvaila, per- 
sznekejo jai Violetta, ir nieko 
neduok tai senei apgavikai, ku
ri tuojaus tuos pinigus prager
tu.

— Ne, matyt jai pinigai la
bai reikalingi — atsake Mabel, 
o kelionėje nesmagu būti be 
cento, taigi jai turiu pagelbeti 
ir padavė puse koronos užsi
verkusiai senutei.

— Tegul tave Dievas lai
mina, mieloji, atsake moterisz
ke, niekados nesigailėsi to savo' 
mielaszirdingo darbo. Visados 
tai biedni biednus paremia.

Tuo tarpu trūkis artinosi 
prie geležkelstoties Doune ir 
sene susirinkus visus savo 
edagtus, iszlipo.

— Kaip-gi tu daveis susi
gauti Mabel, patemijo jai gi
minaite. Metai pinigus kaip ko
kia didele ponia. Esu persitik
rinus, kad teta Jane 'pasijuoks 
dasižinojus, kaip lengvai gali
ma tave apgauti.

— Geriau man būti de- 
•szimts sykiu apgauta, negu 
viena syki kam nepagel'beti, 
jei kas pagelbės reikalauja.

Netrukus po tam mergaites 
pribuvo in Callander, kur ju 
lauke lekajus su liberija.

Tasai jas nuvedė in puikia 
karieta ir sugryžo ju daigtu 
paimti, o po tam jau važiavo 
per miesteli, pagalinus pave
siu vieszkeliu iii Gleiiorchy.

— O tai asz myliu, suszuko 
Violetta, atsiloszdama ant 
minksztu karietos paduszku ir 
iszleizdama parasoli. Ar ‘pate-, 
mijai, kaip tie Edinburgo po
nai in mus žiurėjo.

Pagalinus karieta sustojo 
priesz puiku narna, gulinti prie 
upes Teitli, ir trys su frakais 
lekajai nuvedė panaites in gra
žiai papuoszta ir pilna kvepan- 
cziu kvietku saliona, pranesz- 
dami kad Mrs. McCurdy tuo
jaus pribus.

Nepraslinko nei penkios mi- 
nutos, kad šztai durys atsida
rė ir per anas inejo sena ubage 
isz vagono; kas teisybe pusiau 
jau plonesne ir puikiai pasirė
džius želabuose sukniose bet be 
abejones ji pati savo locnoj

Paleistas Isz Vaisko

Stanley Amborski buvo 
savo tėvu slaptomis ir pane- 
valia pavogtas isz vaisko, 
isz tvirtoves Fort Leonard 
Wood, Missouri. Jo tėvai sa
ke kad j u sūnūs "serga ir kad 
vaiske jis nėra tinkamai pri
žiūrimas. Armijos Daktaras 
vėliau pripažino kad jis isz 
tikro serga ir patarė ji pa
leisti isz vaisko. Czia su juo 
stovi jo septyniolikos metu 
amžiaus žmona, kuri džiau
giasi kad jos vyras buvo isz 
vaisko paleistas.

asaboj.
— Jau mes matėmės, pra- 

sziieko staeziai nieko nelauk
dama ir be jokios ceremonijos. 
Teip, esu justi teta Jane, o se
suo tavo motinos, Violetta. Ga
lėjai niio jos girdėti, kad visa
dos buvau truputi karsztgalve 
ir turėjau pas ja tankiai 
persiredyti ir komedijas loszti. 
Tai-gi matote, norėjau jus pa
matyti tokiomis, kokiomis esa
te kasdiena, kada nesistengia
te prisidaboti: taigi savo szo- 
nus sziek tiek apkimszau idant 
bueziau storesne ir prisižiūrė
jau jums vagone. Doune iszse- 
dau, bet tuojaus tam paežiam 
trukiu insedau, Callander-gi 
pasiskubinau ir sztai esu 
priesz jus. Tau, Violetta Flint 
daviau gera p toga, gal man 
tai gali pripažinti, bet nenorė
jai isz to pasinaudoti ir Mabel 
ims mano turtus. Bet nekalbė
kime apie tai daugiau; tas vis
kas liks musu slaptybėje, o 
tuotarpu noriu, idant ta san- 
vaite pas -mane linksniai pra- 
leistumet. Eikite parodysiu 
jums justi kambarius.

Teta Jane ir Violetta apdo
vanojo, bet Gleiiorchy gyvena 
Mabel Elliot ir jos motina; 
Ponia McCurdy-gi kaipo bran
giausia savo turtą laiko siuie- 
sziota puse koronos.

— GALAS —

c*********-**********-******

TARADAIKA

■Netoli nuo Skrandu yra 
pi e Įsas,

Ne kas gero ten vaikine, 
Kambariai taip neszvaru, 
Kad neapraszyti negaliu.

Tegu jau viduryje namelio, 
Bet ir paezios moterėles,

Niekam netikia,
Su purvais aplipia.
Sztai, laiko neturi,

Ba nuolatos in maža stikleli 
žiuri, 

Bet kaip pamate buteluką,
Tai susilaikyti ne gali, 

In kita gala Kalifornijos 
'bėgtu,

Kad tik atsigerti gautu, 
Su kitais labai sutinka, 
Ba mat fundai patinka.

O kad kada ir susikivirezina, 
Tai vela in ugada sueina,

Jau kad davadnos, 
Nuo skaudėjimo galvos. 

Netrukus Baltruviene tonais 
atsilankys.

Valyti kambarius iszmokys, 
(J da mažu su koezelu 

isztaisys.
* * *

Tai buvo Virginijoje, 
Senas vyras apsipaeziavo, 

Jauna mergele už paezia gavo,
Bet ne ilgai tas durna 

džiaugėsi, I
Su savo jauna paeziule 

gėrėjosi.
Kaip tik visi in darba 

iszejo, 
Tai jauna paeziule, 

Kažin in kur iszpyszkino, 
Kad senis vyras nei dažinoti 

negalėjo, 
Tai mat koks gyvenimas;

Su jauna bobele.* * *
Kur nauja porele namon

"•'’'’^sugrVžbp'
Ir juos pprieme, gražiai 

linksminuosi, 
Visi isz sugryžimu 

džiaugėsi.
Atsirado viena moterėle girta, 

I
Kur mylėjo labai guzute,
O kad del josios daugiau 

liktu.
Taigi, visi žnionys is-zejo.

Mevalpipkai -
'PAI mano paraszyta. Asz tai 

rąsziau, kad palengvinti sa
vo szirdžiai. Netekau vietos 
kavinėj ir savo senu dienu, be 
rupeseziu. Prastojau viską. 
Kavine-gi ‘‘Maksimilijonas.’’

Vienas jaunas žmogus pil
kuose rūbuose atsilankydavo 
kas vakaras in kavine drauge 
■su dviem savo prieteliais ir at
sisėsdavo prie vieno isz mano 
staleliu. Kavinėj būdavo labai 
daug vyru, o kiekvienas turė
davo prie manės nuolanku žo
di, tiktai tasai niekados. Jis 
buvo auksztas, laibas, turėjo 
juodus, minksztūs plaukus ir 
žydraiiies akis, kuriom laikas 
nuo laiko in mane žiūrėdavo. 
Ant virszutines jo lupos pradė
jo želti maži usukai.

Isz pradžios tasai žmogus tu
rėjo ka tai priesz mane.

Ateidavo in kavine beveik 
kas diena, per isztisa sanvaite. 
Pripratau prie jo ir, kada jo 
nematydavau, man ko tai truk
davo. Viena vakara neatėjo. 
Vaiksztinejau po kavine kam
pas isz kampo jieszkodamas; 
radau ji 'pagalios palei dideli 
ramsti, prie paszalinio iszeji- 
mo; sėdėjo su moteriszke isz 
cirko. Moteriszke buvo pasirė
džius geltona szlebia, ant ran- 
ku-gi ilgas pirsztinaites auksz- 
cziau alkuniu turėjo. Buvo jau
na ir turėjo puikias tamsias 
akis; mano-gi buvo mėlynos.

Sustojau ant valandėlės sza- 
le ju ir klausiausi, ka jie kalbė
jo. Da-re jam kokius’' tai iszkal- 
bejimus, pasakė, kada jis jei 
prasibodejes ir prasze, idant 
sau eitu. Pamylėjau tada, Mo
tina. Szveucziausia, delko jis 
neateina pas mane!

Ant rytojaus atėjo po draug 
su savo dviem prieteliais ir at
sisėdo vėl prie vieno isz mano 
staleliu, tarnauvau prie penkių 
staleliu. Neprisiartinau jo priė
mimui, kaip tai visados dary
davau, tiktai paraudonavau ir 
nudaviau, kad jo visai nema
tau. Tik tada kada man davė 
ženklą, prisiartinau prie stale
lio.

Pasakiau:
— Vakar pono nebuvo.
— Kokia ji mandagi ir 

smagi ta musu mergina, atsilie
pe in savo prietelius.

— Alaus? Paklausiau.
— Teip, atsake.
Asz-gi nejau žingsniu, bet 

began atneszti tris stiklus 
alaus.

Praslinko dvi dienos.
Karta man davė bilietą ir 

tarė:
— Praszau tai atiduoti.
Paėmiau bilietą ir, kol jis da- 

baige savo žodžius, nunesziau 
ji geltonai moteriszkei. Eida
ma suspėjau perskaityti pra
varde: Valdimaras T.

Kada pas ji sugryžau, pasi
žiurėjo in mane.

— Bilietą atidaviau, pasa
kiau :

— O atsakymo nėra?
— Nėra.
Dave man marke ir tarė

Ba pludymu girdėti 
nenorėjo.

— Neatradinekie ' klaidu 
pas kitus.

— Nesiginczyk nuolatos', 
norint s ir tartum teisybe.

— Ne k isz k nosies už daug 
apie kitu reikalus, norints tai 
butu tavo prietelei. ■ 

szypsodamas:
—• Na, ka tylėjimas, tai 

taippat atsakymas.
— Prasėdėjo isztisa vaka

ra, nenuleisdamas akiu nuo 
geltonos moteriszkes ir jos 
jaunikio. Apie vienuolikta va
landa atsikėlė ir prisiartino 
prie jos stalelio. Priėmė ji szal- 
tai, bet jos draugai pradėjo su 
juo kalbėti, uždavė jam piktus 
klausimus ir juokėsi isz jo. Su 
jais prastovėjo kaip tik pora 
minueziu, kada-gi sugryžo ant 
savo vietos, jam patemijau, 
kad jo pavasarinio palto vie
name kiszeniuje buvo prilieta 
alaus. Nusiėmė palta, greitai 
nusisuko ir smarkiai pasižiu
rėjo in cirko moteriszke. Apva
liau palta, jis-gi man tarė szyp
sodamas :

— Dėkui, nevalninke!
Paduodama jam palta iszne- 

tycziii pagloszcziau peczius.
Sėdėjo, paskendęs giliose 

durnuose. Vienas isz jo priete- 
liu pareikalavo alaus, o tuo
kart paeiniiau taippat ir jo 
stiklą, idant dapilti šviežesnio.

— Ne nereikia, pasakė ir 
padėjo savo ranka ant mano 
rankos.

Nuo to dasilytejimo mano 
ranka nenoromis nusileido; pa
temijo tai, kadangi tuojaus at
ėmė savo ranka.

Vakar du sykius meldžiausi 
už ji, klupuodama priesz lova. 
Ir isz meiles bueziavau savo 
deszine ranka, ant kurios jo 
ranka buvo gulėjus.

Karta man davė kvietku 
daug kvietku. Pirko juos pas 
kvietku pardavėja prie kavi
nėse duriu. Kvietkai buvo 
szvieži ir raudoni, o nupirko 
beveik visa kažinka. Ilgai jie 
gulėjo priesz ji ant stalelio. Ne
draugavo jam niekas. Su kiek
vienu kartu, kada man tropy- 
davosi proga atsistodavau už 
ramstaus žiūrėdavau iii ji ir 
kartodavau sau; vadinasi Vla
dimiras T.

Teip praslinko gal visa va
landa. Kas minuta žiurėjo ant 
laikrodėlio. Paklausiau jo:

— Ar ponas ko laukia?
Pasižiurėjo iii m,ane neaisz- 

kiū matymu, po tam tarė:
— Ne, nelaukiu nieko. Ko

gi pagalios turecziau laukti?
— Man tiktai taip pasiro

dė, kad ponas ko laukia atkar
tojau. •

— Praszau areziau prisiar
tinti pasakė. Tai del tavęs.

Ir atidavė man visus kviet- 
kus.

Padekavojau jam, bet bal
sas nuklimpo man gerklėj ir 
kaip tik galėjau isztarti pora 
žodžiu. Apėmė mane visa lai
mes pažaras ir beveik be dva
sios atsidariau prie bufeto, isz 
kur turėjau ka tai atneszti.

Ko ponai reikia? Daklause 
prie 'bufeto stovinti gaspadine.

— O kaip ponai rodosi? 
Paklausiau isz eiles.

— Kaip man rodosi? Paan
trino gaspadine. Ar ponia isz 
proto iszejai?

— Praszau dasimislyti nuo 
ko aplaikiau tuos ..kvietkus? 
Pasakiau.

Pro iszali praėjo prižiūrėto
jas.

— Nepaduodi ponia alaus 
svecziui su medine koja, patė- 
mijo man.

— Aplaikiau juos nuo Vla- 
dimiraus, pasakiau ir greitai 
nunesziau stiklą alaus.

’ T., sėdėjo prie stalelio. Kada 
atsikėlė., isz vietos norėdamas 
iszeiti, antru sykiu padekavo
jau jam už kvietkus. Susimai- 
sze ir tarė:

— Teisingai pasakius, tai 
pirkau del kitos!

Na teip kaip tai, nupirko 
juos del kitos. Bet asz juos ap
laikiau. Asz aplaikiau jos vie
toj tos, kurios buvo nupirkta. 
Ir daleiclo sau padekavoti už 
nieką. Barnios nakties, Vladi
mire.

(Tasa Ant 2 puslapio)

:: JUOKAI ::

Susimėtė
Sziauczius in mokini — 

Jonuk! Ka tu taip ilgai ant 
pirsztu rokuoji?

Jonukas — Rokuoju kiek 
yra musu name netikusiu 
moterių.

S. — Na kiek?
j. — Su ponia meisteriene 

septynios.
S. — 0 tu rakali! Kaip tu 

drysti taip kalbėt ant ponios 
meisterienes. Duokie sau ge
riau pagalvuote!

J. — Na, na! Asz persiro- 
kavau, be ponios meisterie
nes yra szeszios.

Suvuode
Iszeina gaspadine in prie

mene ir žiuri stovinti ubagas 
ir tas tuojaus prakalbėjo: 
Apdovanokie gaspadin ne
regi ubagėli szmoteliu laszi- 
niu.

Gaspadine norėdama atsi
sakyt tarė:

— Praboczyk ubagėli, 
neturiu nei szmotelio laszi- 
niu.

— 0-gi ana, kas ant 
augszto kabo!

— Ar tai tu toks nere
gys!

— Asz tiktai pasimilejau 
gaspadin, ba norint ne ma
tau tai suvuoždiu!

— Tik gaila, pavyduokliai 
jam daugiau turtu primeta, ne
gu jis tikrai turi.

Svarbus Praneszimas
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisiu 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad ne vilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi, — “Saules” Redyste,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.
(

Žinios Vietines
■ — Rugpiuczio menesis jau 

baigėsi.' ■ ■ • ,
— Vakacijos vaikams 

taipgi baigėsi.

— Angliakasyklos mokes 
sąvp darbininkams szia san- 
vąite.

Seredoj pripuola Szven- 
to Jono Nukirt., o Tautine 
fežvėnte Gardinis. Taipgi ta 
diena: 1935 metuose Belgijos 
karaliene, Szvedijos karalaite, 
bevažiuodama automobiliu su 
Karaliumi, žuvo automobiliaus 
nelaimėje, jųdviejų automobi
lius nulėkė nuo vieszkelio, pa« 
taikė in kelis medžius ir pa
skendo Luczerne ežere, Szvei- 
carijoje; 1935 m., Haile Selas- 
sia, Ęthiopijos Karalius suti
ko pavesti savo kraszto alie
jaus szulinius Amerikai ir 
Anglijai; 1506 m., Lietuviai 
pergalėjo Totorius ties Cipta.

’ — Du mainieriai likos su
žeisti laike darbo angliakasyk- 
lose, ir gydosi Ashland ligon- 
buteje. James Gaughan, 20 me
tu- senumo isz Centralia, likos 
sužeistas in deszine rankos rie- 
sza per mainini karuka, Ger
mantown kasyklose, o Earl 
Šnyder, 29 metu, isz Mowry, li
kos sužeistas in deszine koja, 
Locust Gap kasyklose.

— ' Ketverge pripuola Szv. 
Rožes isz Limos, o Tautine 
sąvęnte Vesta. Ir ta diena: 1932 
metuose Herman W. Goerin- 
gas buvo paskirtas, iszrinktas 
Vokietijos Reichstago, Tary
bos, Prezidentu, o Von Pape- 
nas pasiliko Vokietijos Konce- 
lėriju; 1386 m., . Lietuvos 
kriksztas.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Reimundo Norinato, o Tautines 
szvente Rožele.

Musu senas skaitytojas, 
panhs Petras Gorinus isz Gil- 
bertona; motoravo in miestą su 
reikalais, ir prie tos progos at
lankė “Saules” redakcija, at
naujinti savo prenumerata už 
laikraszti “Saule.” Ponas Gor
inus yra tikru “Busteriu” 
laikraszczio ‘ ‘ Saules. ’ ’ —Acziu 
už atsilankyma.

Shenandoah, Pa. — Szv. Ka- 
zimiero Akademijos1 Rėmėjos 
turėjo savo metini seimą Mari
jos Juozapo Viloje, Newtown, 
Pa. Moterų ir merginu suva
žiavo isz beveik visu apylinkes 
Lietuviu parapijų. Isz Shenan
doah Szv. Jurgio parapijos bu
vo iszvažiave net trys pilni au
tobusai. Daug kitu moterų bu
vo nuvažiavusios savais auto- 
biliais. Szv. Kazimiero Akade
mijos rėmėjos Szv. Jurgio pa
rapijoje, Shenandoah mieste 
yra'labai veiklios ir darbsz- 
czios darbininkes, kurios uoliai 
darbuojasi ne tik Szv. Kazimie
ro Akademijai, bet ir savo pa
rapijai. In metini seimą Viloje 
buvo suvažiavę keli tukstan- 
bziai moterų ant Iszkihhingu 
Bzventu Misziu ir ant konfe
rencijų. Visoms buvo gera pro
ga ęusipažinti su Seselių Kazi- 
įHiięri^cziu darbais ir reikalais, 
ir gražiai,praleisti diena gra
žiame miszke. Shenandoriaus 
rėmėjos neseniai buvo paauko
jusios daugiau kaip tūkstanti 
doleriu seselems.

. — Ketverge, apie 3:45 va
landa po piet, lavonas senukes 
Onos Krąyželienęs, nuo 520 W. 
Aidingtbli^'ulyę'ziiis, likos su
rastas-“ Jigger” prude, arti

Vartuoja Savo Galvas1 !uosr?i gia"dilozi r- labai pui
ku Koncertą, garsiajai daini- SIULINA, BET 

NEDUODA
FUTBOLININKAS

PASIMIRĖ

Pliki jurininkai ant U. S. 
S. Boxer kariszko laivo, ku
ris veža kariszkus eroplanus 
žino kaip gerai pavartuoti 
savo plikes. Jie ežia parodo 
kaip jie ant savo plikiu yra 
iszrasze savo kariszko laivo 
varda. Jie su tuo kariszku 
laivu dabar randasi Korėjos 
vandenyse. Jie sako kad jie 
tas savo kariszko laivo lite
ras pasilaikys ant savo pa- 
kausziu, kol karas tenai už
sibaigs.

Kehley Run. Policijos tyrinėji
mas parodo kad senuke gryba
vo arti prūdo; ir isznetycziu 
nusiverte in prūdą ir prigėrė. 
Ketvcrgo ryta lavonas likos 
surastas per Edward Thomas, 
deszimts metu senumo nuo 113 
N. Emerick ulyczios, ir jis tuo- 
jaus davė žinia apie nelaime in 
policija. Vėliaus, lavonas likos 
isztrauktas isz prūdo per Adol- 
ipa Dereszkievi'czia nuo 307 S. 
Ferguson uly., ir Petra Szau- 
lys, nuo 30 E. Penu uly. Velio
ne gimė Lenkijoje atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Jos vyras Povilas mirė Gegu
žio 9-ta diena 1941 metuose. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio baž
nytiniu moterų draugijų. Pali
ko dvi dukterys: Lucija, pati 
Antano Matlieviczio, namie ir 
Helena, pati Kazimiero Czel- 
kausko, mieste. Tris sūnūs: Jo
ną, mieste; M/Sgt. kareivi Vin
cas kuris tarnauja armijoje 
Camp Edwards, Mass1., ir An
taną, namie. Taipgi keturis 
anūkas ir seseri Marie, Lenki
joje. Laidojo Utarninke, su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny-j 
ežioje devinta valanda ir palai- Į 
dota in Szv. Kazimiero Lenku i 
parapijos kapines. Graborius 
H. A. Valukieviczius laidojo.

Philadelphia, Pa. — Ponia 
Albina Czebatoriene, tenp kit-j 
ko ir Katalikiszko Susivieniji
mo, 20-tos kuopos, ilgamete na
re, gyvenanti ežia, Port Rich- 
monde tarp szauniu jurgecziu 
kaipo iki augszcziausiojo laips
nio uoli visuomenine veikėja 
taip labui savo tėvynės, Lietu
vos, kaip ir Kataliku Bažny
czios, už savo nenuilstoma be
są vinaudiszka- veikimą, diena 
6-to Rugpiuczio, sziu 1951-ju 
metu, gavo isz Rymo Diplioma; 
paliudiina Popiežiaus Palaimi
nimo: ' -m
“Už jbs veikla, kaip Gražina, 
Pataps ir ji nemirtina....
Visad mines, net vargdienis 
Esme tos Czebatonienes!”

— Teko sužinoti kad ežia 
Philadelphijoje atsirado jau 
Komitetas kul isai yra pasiry
žęs dienai 13-to Spalio (Oct.) 
^vetaiueje Memorial Hali su-

ninkei-solistei, panelei Juzei 
Augaitytei. Tad: “Dieve pa
dek — prigelbek tam kibiam 
užmanimui! —K. V.

Nanticoke, Pa. — Edvardas 
Makowski, 66 metu senumo, • . _ ■ 
kasierio pagclbininkas, del 
First National Banko, Nanti
coke, likos suaresztuotas per 
policija už pasisavinima pen-

: kios tukstancziu doleriu, per 
tris metus laiko. Makowski

1 prisipažino prie vakyste.

Wenatchee, Wash. — Trijų 
vaikucziu jauna motina, Ponia 
C. E. Collyer, pasisamdė maža 
eroplana ir kai eroplanas paki
lo apie penkis szimtus pėdu, ji 
atsiriszo eroplanO apsaugos 
diržą ir iszszoko isz to eropla-
no ir užsimusze. Ji eroplane pa
liko savo batelius ir savo pini
gine inaszna. Jos vyras, kuris 
dirba ant vieszkeliu, sako kad 
jo žmona jau ilga laika sirgu
liavo ir buvo laibai susirupinus 
ir nusiminus.

Charlottesville, Va. — Tris- 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Arnold F. Snead, inejo in viena 
dideli sztora, kur jo žmona dir
bo, iszsitrauke revolveri ir pa
leido viena szuvi staeziai in ja. 
Jis pataikė jai staeziai in kru
tinę. Kai ji spiegdama stengie
si da pabėgti, ji pargriuvo ant 
grindų, kur jis dar dvi kulkas 
paleido jai in krutinę. Paskui 
jis sau paleido viena kulka in 
smegenis. Jiedu buvo persisky
rė.

SŪNŪS PASIMIRĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apsirenge ir nuvažiavo in jam 
pasakyta vieta. Jis tenai rado 
savo sunu, asztuoniolikos metu 
amžiaus Dean Tollefson, mirti
nai sužeistas. Jo sūnūs iszpuo- 
le isz automobiliaus kai auto
mobiliaus durys atsidarė jam 
bevažiuojant. Daktaras nieko 
negalėjo pagelbeti, bet tik sto
vėjo ir žiurėjo kai jo vaikas pa
simirė.

ALIJANTAI PRIE 
SIBIRO RUBEŽIAUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

gese musziesi kokias penkias 
minutas. Visi Amerikos eropla- 
nai sugryžo sveiki. Kitoje vie
toje Australijos lakūnai susiti
ko su prieszo eroplanais. Prie- 
szo eroplanai greitai iszsiskirs- 
te ir dingo.

Generolas Douglas MacAr- 
thuris kelis sykius buvo pra- 
szes pavelinimo kaip tik szita 
Rashin miestą ir tvirtoves 
bombarduota, bet jam buvo už
drausta. Valdžios atstovai ta
da aiszkinosi, kad tas miestas 
per arti Sovietu, ir kad Sovie
tai gali supykti ir patys pa
skelbti kara. Dabar iszrodo, 
kad Amerikos valdžia tu So
vietu pykezio nepaiso ir pavė
lina musu lakūnams visai prie 
Sibiro rubežiaus miestus bom
barduoti.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

protestavo, prieszinosi visoms 
toms rezoliucijom, kurios bu
vo investos, pasiunsti karisz- 
kas jiegas in Korėja.”

Po dar daugiau tokiu prie- 
kaisztu, szitas naujas Sovietu 
žurnalas jau kaip davatkėlė tę
sia toliau:

“Jeigu tik visi parodys sa
vo gera norą, visi klausimai sa
vaime iszsirisz. Czia nebus 
lengva. Bet nėra tokio nesusi
pratimo tarp Rusijos ir Ameri
kos ar Anglijos, kuris negalėtu 
būti gražiai ir taikingai isz- 
risztas. Svarbiausi klausimai 
gali būti tvarkingai ir taikingi 
iszriszti.

Szita nauja Sovietu propa
ganda dabar nori parodyti, 
kad geri ir taikingi Sovietai 
taikos jieszko, kai Amerikie- 
cziai ginkluojasi. Jie teipgi no
ri visam svietui parodyti, kad 
jie nenori kariauti, kad jie no
ri taikos, ir kad tik kiti Rusijai 
grasina.

Žodžiai, isz tikro, gražus; 
prižadėjimai puikiausi. Bet 
tuszti.

Nauji taikos žodžiai neisz- 
dilina praeities žvieriszkumus 
smurtą ir sulaužytas sutartis ir 
neiszlaikytus žodžius.

Visi gerai žino kad nuo 1946 
metu Sovietai neinsileido nei 
vieno Tautu Sanjungos atstovo 
in Sziaurine Korėjos dali, kad 
tie atstovai galėtu geriau susi
pažinti su to kraszto reikalais; 
visi gerai žino kad Komunis
tu armijos perženge ta j u pa
ežiu nustatyta trisdeszimts 
asztunta linija ir puoliesi ant 
sziaurines Korėjos.

Visas svietas žino kad Kini
jos Komunistiszka Peiping val
džia yra pasiuntus ir da ir da
bar siunezia szimtus tukstan
cziu savo kareiviu in Korėja, 
nors juos vadina savanoriais.

Jeigu butu galima pasitikėti 
ant Sovietu žodžio, tai visas 
svietas dabar laukti tikro ro
jaus ant szios žemes. Bet So
vieto žodis, kaip ir jo rojus.

TIRIA EROPLANO 
NELAIME

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
% 
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septyni žmones, kuriu tarpe 
buvo moterų ir vaiku.

Didelis DC-6-B, Amerikos 
greieziausias ir didžiausias 
prekybinis eroplanas griaus
mingai sudužo ir užsidage, tik 
deszimts myliu kur jam reikėjo 
nusileisti. Jis pataikė in kalno 
virszune, iszrove ir iszgriove 
visa miszka per pusantro szim- 
to mastu pirm negu sustojo.

Kai tik tas eroplanas nukri
to ir sudužo, FBI policija ap
supo visa ta apylinke sargais 
ir neliedžia nieko prie tu lieka-, 
nu prieiti. Jie stengiasi, nors 
isz tu gabalu ir liekanų isztir- 
ti kas ten atsitiko.

Galimas daigtas, kad kas 
taip tyczia užtaise, kad tas ero
planas nukristu ir sudužtu.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

PHILADELPHIA, PA. —
H. Farquhar Jones, dvide- 
szimts metu amžiaus buvęs 
Pennsylvanijos Universiteto 
garsus futbolininkas pasimirė 
in Jefferson ligonine.

Jo tėvas, Daktaras Harold 
W. Jones, nuo 323 Aubrey Rd., 
Wynnewood, sako kad jo sū
nūs nepasveiko nuo susižeidi- 
mo per futboles loszima tarp 
Pennsylvanijos Universiteto ir 
Brown Universiteto, 1945 me
tuose. Jis sako kad tas jo sū
naus susižeidimas per ta loszi
ma prisidėjo prie visu kitu 
priežaseziu, isz kuriu jo sūnūs 
pasimirė.

Jo sūnūs vis lankiesi in ta 
Universitetą iki 1948 metu, ka
da jis buvo priverstas nutrauk
ti savo mokslo klases del nesto
kos sveikatos.

Jo tėvas yra profesorius ir 
daktaras Jefferson Universite
te. Jo sūnūs buvo laivyne per 
kara, pirm negu jis stojo in ta 
Jefferson universitetą. Jis pa
lieka žmona, buvusia Nancy 
McKinley ir maža sūneli Col
lin.

MISIJONIERIAI
PERSEKIOJAMI

Namai, Mokyklos, Baž
nyczios Komunistu

Rankose
KINIJA. — Komunistiszka 

Kinijos valdžia yra dabar isz- 
leidus dar griesztesnius insta- 
tyrnus priesz tikėjimą ir priesz 
misijonierius, ypatingai priesz 
Kataliku Bažnyczios misijo
nierius ir bažnyczias.

Tarp daugumos instatymu, 
sztai keli: Misijos, kurios ne
gali savimi iszsilaikyti, turi 
kreiptis pagelbos ir paszelpos 
isz Komunistiszkos Peiping 
valdžios. O jeigu ne, tai turi sa
vo duris užsidaryti.

Misijonieriai, kurie prieszi- 
nasi “Žmonių Valdžiai,” bus 
paszalinti, nubausti ar isztrem- 
ti.

Misijonieriai kurie yra Ko- 
munistiszkai valdžiai palankus 
gali pasilikti, bet jau tik že- 
mesniose vietose, bet jokio bal
so mokslo srityje.

Kinijos Komunistiszka val
džia szitaip dabar daro, kad 
galėtu taip sakant, teisetinai, 
pasisavinti visus Bažnyczios 
turtus ir pasiimti visas nuosa
vybes, kaip kliosztorius, bažny
czias ir mokyklas.

— Kaip kas iszmano, taip 
save gano.

— Tik ir didelis kamuolys 
gala pririeta.

— Neteisus graszis in kau
pa neina.

— Žmogus svajoja, o Die
vas valdo.

Pirkie U. S. Bonus!

WPirkic U. SĮ. Bonus!

KODĖL TAVO VAI
KAI TURI LANKYTI

MAŽULIU VAIKU 
MOKYKLA

WASHINGTON, D. C. — 
Jauni vaikai ypatingai, isz- 
moksta vartojant jausmus. Rei
kalinga suprasti knygas ir 
ininczios irigytos cziuipinejant 
daigius, regėdami ir prasžyda- 
mi paaiszkiniinu. Pirm negu 
vaikai pradeda lankyti mokyk
las, jau kas minuta nemiegoji
mo laike mokinasi. Garsus mo
kytojas sake, kad vaikas išz- 
moksita daugiaus per pirmus 
tris metus savo gyvenimo negu 
bile kitus tris metus. Ir tas to
dėl, kad vaikai tada vartoja 
gamtos iszdestytus budus, ku
rie per szimtus metu pasekmin
gai vartoti.

Mažuliu vaiku mokyklas 
(Kindergarten), tiki, kad toks 
mokslas neturi užsibaigti kuo
met vaikas pradeda lankyti 
mokykla. Veiklus pirsztukai 
turėtu cziulpineti pieskas, žyrk- 
les, plaktukus ir 1.1. Kuomet 
vaikas užklausia ka nors, vi
suomet- jam reikia atsakyti. 
Žingeidumą reikia maitinti, ne 
marinti. Vaikai mokinasi vaik- 
szczioti vaiks’zczojant, kalbėti 
kalbant, ir todėl sunku supras
ti kodėl szna’bždejimas arsziau- 
sias griekas mokykloje. «

Mažuliu vaiku mokykla yra 
del mažu vaiku.; czion vaikai 
nepermainyti del augsztesnes 
mokyklos. Mažuliu vaiku mo
kykla tik trepas nuo namu iki 
mokyklos. Mažuliu vaiku mo
kykla mokina vaikus per dar
bą ir pasibovinima svarbus ko
operacijos, arba bendradarbau- 
vimos ir susivaldymo priprati
mus. Mažu vaiku susineszimas 
su mažuliu vaiku mokyklos 
mokytoja yra apszvietimo 
svambus dalykas. Kuomet vai- 
kas sulaukia ketvirtus arba 
penktus metus, jau laikas su
sidurti su kitiems apart savo 
szeimynos nariais. Mažuliu 
vaiku mokyklos mokytoja, pro
tinga ir meilinga, kaip motinos 
tik truputi neypatiszkos, nes 
turi aiszkiai vaikui parodyti 
mokyklos gyvenimo reikalavi
mus; Ji turi jam pristatyti 
draugus, valdyti nelavinta va
lia, ir paežiu laiku suprasti jo 
ypatiszkuma, turi prižiūrėti 
jog vaikai ingyja gerus pripra
timus nuo pat mažens.

Mažuliu vaiku mokykla pa
stiprina vaiko geruma iszsiple- 
tojima per tvirtuma lauke mik- 
linima, ar in didelius, saulėtus 
gerai vedintus, mokyklos kam
barius. Kuriuose mokyklose 
vaikai turi imti, protiszkus mė
ginimus. Tas laikas yra geriau
sias laikas susipažinti su savo 
vaiko stiprumu ar silpnumu, ir 
kaip geriausia praszalinti silp
numus.

Musu miestuose, kur apsigy
venę daug ateiviu, mažuliu 
vaiku mokyklos neiszpasaky- 
tai svarbios. Kuomet nedrąsus 
svetimas vaikas pradeda lan
kyti mokyklos pirma kliasa, jis 
jau randasi svetimoj vietoj kur 
visi vartoja jam nesuprantama 
kalba, ir kuriuos mokina visai 
svetima moteriszke. Ta Ameri- 
kanizavimo pradžia yra bai
siai sunki ir jos pasekmes ap
gailėtinos.

Mažuliu vaiku mokyklos vei
kimo tikrumas, vartojami pa- 
sibovinimai kuriuos visu tau
tu vaikai žino, praszalina sve
timumą. Czion svetimi vaikai 
iszsimokina Augliszka kalbėti, 
ir iszsimokina skaityti. Tos 
.. ‘ į. ’■»*..,£ 

mokyklos mokytoja ypatiszkai 
užkvieczia vaiku motinas1 lan
kyti motinu susirinkimus, ku
rie laikyti mokyklos kamba
riuose, ir pakvieczia motina at
eiti in mpkykla pasižiūrėti. Tos 
mokyklos darbas yra puikiau-’ 
sias Amerikanizavimo darbas 
Amerikos vaikams ir stiprinus 
surisza vaikus prie savo szei- 
mvnos.«' • • . ' . . . 't J

Toje mokykloje, vaika? 
drauge dirba ant grindų arba 
atsisėdę prie staleliu;, prie pi- 
ane su mokytoja, arba mokina-

' f '• ■ - • v 7 » . ■ J19
si dainuoti jaunystes dainas. 
Czion girdi geriausias pasakas 
ir eiles, tikra literatūra. Su mo
kytoju eina pasivaikszczioti. 
Jie iszsimokina apie kvietkas, 
medžius, paukszczius, gyvu- 
liūs. Jie pažysta policista, m&to 
vyrus laukuose dirbant, vyrus 
ant strytkariu, busu ir trauki-, 
niu; Taip gerai pažysta pasau
lio darbininkus. . L,

Apart pasivaikszcziojimo,. 
vaikai praleidžia daug laiko' 
ant oro.. Pasibovinimo vietuose 
yra visoki žaislai.

Ir tokiu budu prasideda ma- 
žiuju mokslas.

Leiskite savo vaikus lankyti 
mažuliu vaiku mokykla. — C;

-----------------------;:--------------------- --

— Žydas kiekviena Žydh 
broliu laiko, Žydas Žydą šu- 
szelpia, Žydas Žydui padeda, 
Žydas Žydą užstoja, Žydas Žjt- 
do neiszduoda, Žydas ir neprie
teliui Žydui atleidžia, su juo 
susitaikina ir pelną pasidalija, 
kaip Joszkis su Mauszkiu. Na, 
o kaip Lietuviai su Lietuviais 
pasielgia?! Pasigailėk, Dieve!! 
Peszasi, muszasi, bylinėjasi, 
vienas kitam nebūtus daigtus 
pramano, vienas kitam koja 
pakiszti siekiasi, vienas kita 
skriaudžia, policijautais siun
do, pas Žydus patarimo jiešzko 
kaip savo broli Lietuvi sunai
kinti.... ■' ’
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Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.
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Velniszka Maluna,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
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