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Isz Amerikos
M

FUTBOLE, DIDELIS
BIZNIS

KOMUNISTAI
TVIRTINASI

AMERIKIECZIAI
APSUPTI

BUVĘS KOMUNISTAS 
ŽUVO

FLEMINGTON, N. J. — 
Louis Adamic, penkios de- 
szimts dvieju metu amžiaus ra- 
szytojas, kuris jau buvo beveik 
užbaigęs raszyti nauja knyga 
apie savo gimtine, Yugoslavi- 
ja, žuvo savo namuose ant 
ūkio.

Ji rado miegamajame kam
baryje su kulka galvoje. Me
džiokles karabinas buvo ant jo 
keliu, isz kurio viena kulka bu
vo iszszauta.

Namai buvo tyczia uždegti 
virtuvėje.

Jo sekretorka, Ponia Ethel 
Sharp policijantams yra pasa
kius kad per kuri laika raszy- 
tojas Adamic buvo gavės gra- 
sinanczius laiszkus nuo nežino
mu žmonių, kurie grasintoji nu
žudyti, jeigu jis ta savo pasku
tine knyga baigs raszyti ir isz- 
leis spauzdinti.

Gaisras buvo ugniagesiu 
greitai užgesintas, bet visgi pa
dare daug iszkados.

Adamic buvo kelis sykius in- 
tartas kaipo Komunistas, bet 
jis kiekviena karta užsigynė ir 
priparode kad tie intarimai 
yra tuszti ir be jokio pagrindo.

300 Szimtai Milijonu 
Doleriu Kolegijoms

Ir Universitetams

NEW YORK. — Amerikos 
kolegijų ir universitetu futbo- 
les sportas dabar jau baisiai 
didelis biznis, kuris yra veda
mas, kaipo biznis, o ne kaipo 
mbkslo instaiga.

Kolegijos ir universitetai

KAESONG, KORĖJA. — 
Dvi mylios virsz Munsan ir de- 
szimts myliu žemiau tos tris- 
deszimts asztuntos linijos, prie 
kelio in Kaesong miestą, kur 
tas kelias eina skersa; Imjin 
upe, kuri skiria Amerikieczius 
nuo Komunistu armijų Korė
joje. Szita tilta upes bangos 
buvo nuneszusios keturis sy
kius. Musu inžinieriams kasz- 
tavo du milijonu penkis szim- 
tus tukstancziu doleriu ta tilta

GAVO VERGIJOS 
ŽEMLAPI

SAN FRANCISCO, CALIF.
— Kongresmonas O. K. Arm
strong, Republikonas isz Mis
souri valstijos, atsilankė pas 
Rusijos atstovą Andrei Gromy
ko, San Francisco Konferenci
jos mitinge, ir to Sovietu dele
gato labai mandagiai paklau
sė: Ar jis norėtu pamatyti nau
ja Rusijos žemlapi?

“Butu labai malonu,” atsa
ke Gromyko.

Kongresmonas Armstrong 
atvertė ta žemlapi ir Gromyko 
pasakė: “Szitas Rusijos žem- 
lapis aiszkiai parodo visas 
vergu vietas Sovietu Unijoje.”

Pirm negu Gromyko susipra
to ka tas Kongresmonas jam 
sako, jis mandagiai pasilenke 
da geriau in ta žemlapi pasižiū
rėti. Paskui jis piktai ta žem
lapi užvertė ir padavė savo ap- 
lydovui. Jo palydovas ta žem
lapi trenke ant grindų ir jie 
sau iszbirbeno.

Kongresmonas Armstrong 
savo draugams pasakė: “Asz 
mielinau kad Gromykui reikėjo 
pasakyti: Kad mes žinome ka 
ir jis žino.” ’

. I
— Elkis diena taip, kad 

nakti tavo miegas butu ramus/ 
o jaunystėje taip, kad senatve 
butu giedri. j

dabar jieszko ir samdosi ge
riausius futboles loszikus ir 
jiems už dyka duoda mokslą ir 
da primoka.

Susitarimai leisti televizijos 
kompanijoms tuos futboles lo- 
szimus rodyti per televizija, 
dabar iszkelia klausima ar ežia 
tos kolegijos ir universitetai 
neprasižengia priesz Amerikos 
instatymus.

Futboles loszimas dabar jau 
nėra tik malonus laiko pralei
dimas ar draugiszkos rungty
nes tarp draugiszku kolegijų ir 
universitetu.

Pernai daugiau kaip szimtas 
milijonu doleriu buvo surinkta 
tik prie vartų tokiu futboles 
loszimo vietų. Beisbole tai tik

atstatyti.
Vienatinis sargas stovi prie 

szito tilto. Pro ji per visa diena 
nepravažiavo nei vienas trokas 
nei vienas automobilius in■
Kaesong miestą. Per asztuonio- 
lika dienu skersai szita tilta 
nei vienas trokas nepravažia
vo.

Szimtas myliu augszcziau,
randasi augszti, trijų tukstan-Į 
ežiu pėdu kalnai, kuriuose ran
dasi Komunistu armijos.

Czia Komunistai stiprinasi,
susilaukia daugiau kareiviu ir 
daugiau ginklu.

Generolas Ridgway pranesza 
kad Komunistai dabar turi ke
turios deszimts pilnu divizijų 
ant frunto ir trisdeszimts divi-

niekis, prilyginus prie futboles' zjju biski toliau .nuo frunto net 
biznio. Beisbole pernai surinko įkį Mukdeno, Mandžiurijoje. 
tik apie dvideszimts milijonu isz viso Komunistai czia turi
doleriu.

Futboles loszimui, prirokuo- 
jant reikalingus drabužius ir: 
vietas tam sportui, innesza 
daugiau kaip tris szimtus mili
jonus doleriu in metus.

Tokiam bizniui kas metai 
reikia daug jaunu losziku, nes 
vienas geras loszikas yra kole
gijai vertas apie szimta tuks
tancziu doleriu.

Geras beisbolininkas gali pa
reikalauti ir gauti apie szimta 
tukstancziu doleriu in metus, 
bet toks pat geras futbolinin
kas kolegijoje turi pasitenkinti 
tik trupiniais, ir net tuos slap
tomis imti. Sziu metu didvyris 
futbolininkas jau kita meta 
baigia mokslą ir baigiasi jo 
sportas ir darbas. Futbolinin
kas gali gauti nuo vieno szim- 
to ligi trijų szimtu ant mene
sio už koki maža darba ir gali 
gauti savo mokslą už dyka. Bet 
tai ir viskas!

Valdžios kariszkos akademi
jos gali pasiulinti mokslą kuris

tarp szesziu szimtu tukstancziu 
ligi asztuoniu szimtu tukstan
cziu kareiviu.

Generolas teipgi pranesza 
kad Sovietai yra pasiuntė ge
riausius savo inžinierius, kuriu
darbas statydinti naujas ero-j 
planams vietas.

Isz kitu szaltiniu pareina ži
nios, kad Kinijos Komunistai 
siunezia daug daugiau karisz- 
ku tanku ir dideles artilerijas 
in frunta.

Generolas Ridgway sako, 
kad Amerikos armijos yra pa
sirengusios ir gales tiems Ko
munistams kelia pastoti ir juos 
atsimuszti.

Tankos Skubinasi 
In Pagelba

“Mirties Slėnyje”

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kiniecziai Komunistai, szu- 
kaudami ir net bliaudami ap
supo dali Amerikiecziu karei
viu, netoli nuo Chorwon, vieto
je kuri vadinasi “Mirties Slė
nys, ’ ’ nes czia baisiai daug žu
vo prieszo, ir Amerikos karei
viu.

Amerikos tankos tuojaus 
pradėjo skubintis in ta vieta 
savo draugams in pagelba. Jau 
treczias sykis in viena sanvai- 
te kai Komunistai puolasi ant 
szitos vietos “Mirties Slėny
je.”

Kai prieszas pradėjo vis 
daugiau ir daugiau savo ka
riuomenes czia pilti, tai Ame
rikos lakūnai su savo karabi
nais ir bombomis diena ir nak
ti juos kulia ir ardo j u eiles. 
Per viena diena jie subombar
davo ar kitaip sunaikino 857 
prieszo kariszkus vežimus, 
kaip trokus, automobilius ir 
net kelias kariszkas tankas.

Amerikos art.jlavii«>Amerikos artilerija teipgi 
pila ir kulia prieszo eiles be pa
liovos. Laikrasztininkai pra
nesza kad kai Amerikiecziai 
užėmė viena prieszo miestą jie 
rado prieszo negyvus kareivius 
sukrautus ant tanku ir vežimu 
prie tvorų ir ant ulycziu. Prie-' 
szas net ir savo sužeistuosius 
ar nespėjo ar visai nenori su 
savimi imtis kai traukiasi, bet 
palieka ant karo lauko.

PERZIJA
PRIESZINASI

ANGLIJAI

valdžiai kasztuo j a apie trisde- musze

UŽMUSZTAS ANT 
DVIRACZIO

• \
HICKSVILLE, N. J.’ — Ja

mes Fortuna, deszimts metu 
sūnūs Ponu James Fortuna, 
nuo Field ulyczios buvo už- 
musztas, kai jo dviratis susi- 

su automobiliu, kuri
szimts tukstancziu doleriu. Bet vairavo keturios deszimts sze- 
nieko daugiau! sziu metu amžiaus Joseph

Kartais tos kolegijos ir uni- Scott isz New South Road, 
versitetai- prižada -gerus dar- Vaikas su savo dviraeziu buvo 
bus tiems futbolininkams kai to automobiliaus nuvilktas net 
jie baigia savo mokslus. Kar szeszios deszimts pėdu, pirm 
tais slaptomis yra tokiam ge- negu automobilius sustojo. Au- 
ram futbolininkui inbraukiama; tomobiliaus draiverys nebuvo 
keli szimtai doleriu in kisze-j suaresztuutas, nes buvo aiszku 
niu su trumpu raszteliu, kad kad tai nebuvo jo kalte, 
jam gerai seksis jeigu jis in ta -------------------------
ar ta kolegija ar universitetą — Eina visi, kaip szventi, 

(Tasa Ant 4 Puslapio) i tik velniai jiems kelia rodo.

TEHRAN, PERZIJA. — 
Perzijos valdžia yra atžagariai 
nusistaeziusi priesz Anglu pa- 
reikalavima kaslink aliejaus 
szuliniu ir aliejaus prekybos 
Perzijos kraszte.

Perzijos Prem. Mohamad 
Mossadegh yra suszaukes ypa
tingai svarbu Tarybos susi
rinkimą, ir sako kad Anglijos 
valdžia turi sutikti su Perzijos 
pareikalavimais tucztuojaus, o 
jeigu ne, tai visi Anglijos inži
nieriai turi tuojaus iszsikraus- 
tyti isz jo kraszto. (Perzijoje 
dabar likosi tik trys szimtai 
penkios deszimts tokiu inžinie
rių.)

Perzijos Taryba, ankseziau 
ana diena nesutiko su Prem. 
Mohamad Mossadegh, ir jam 
buvo patarius szvelniau derin
tis ir taip nesikarszcziuote. Bet 
jis dabar vėl szaukia Tarybos 
posėdi ir reikalauja kad Tary- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rusija^ Perspėja:
Sako Žingsnis In

Kara Azij oj e
48 Tautos Pasiraszo Ant Sutar
ties, Kelios Atsisakė; Kinijos 
Komunistai Siunezia Daug Ka- 
riszku Tanku Ir Artilerijas In 
Korėjos Frunta, Amerikos Ar

mija Pasirengus Atsimuszti
ŽINIOS 

ISZ VOKIETIJOS
Isz Stovyklų

BERCHTESGADEN. — Gy
veno kareivinėse szieszios de
szimts Lietuviu seneliu, po du 
ir trys žmones, viename kam
baryje. Sanlygos vidutines. 
Birželio menesi stovykla iszkil- 
nota: Rymo Kataliku iszkelti 
in Prien (Altersheim Hotel
SZ2 “ SXX Japonijos kraszta, visai tai taikai parode 
Insula prie Berchtesgadeno. ggyO nepasitenkinimą ir pasiprieszinima. 
Insula prieglauda yra Vokie
čiu žinioje. Stacziatikiai ir 

perkelti in Neuburg-Donau, o

SAN FRANCISCO, CALIF. — Beveik 
dvideszimts metu iki dienos nuo to laiko , ■> 
kada Mandžiurijos prasiszokimas pradėjo jos 
žmones ant viso desietko metu užpuolimo 
ir užgrobimo, Japonai pasirasze Taikos Su
tarti su keturios deszimts asztuoniais ki
tais krasztais, kurie nepripažinsta Komunistu.

Komunisztiszkas pasaulis, kuris, kaip koks 
milžiniszkas dalgis, apsupa beveik visai tai

Sovietu Rusijos viriausias delegatas, An- 
kitu tautybių seneliai laikinai j j (JfQjnyIfQ kuris VlSOmiS gallOmiS Stell- 
perkelti in Neuburg-Donau, o . . . ...
isz czia vėl busią kur tai kelia- giesi ta seimą suardyti ir ta taikos sutarti 
mio ,. . ., ... . . panaikinti, visus delegatus piktai perspėjo

kad szitokia taikos sutartis rengia baisu kara 
visoje Azijoje.

Jis sako, kad Sovietu Rusija jokiu 
budu negali prie tokios sutarties prisidėti.

Trumpai ir greitai perskaitant ta taikos 
sutarti, sztai svarbiausi tos sutarties punktai: 

1—Japonija atsisako savo užsienio Im- 
BagZnL“kX\ra apiplyszes.’perijos, tai reiszkia apie puse savo žemes, 
jo žmona padeda kitiems Lie kurja jį va|(|e užsienyje priesz Pearl Har- 
tuviams seneliams, paraszyda- ♦
ma laiszkus ir tvarkydama ki- bor užsipuolimą. Japonams dabar lieka 
tns reikalus Tai energinga ir ket„rįos Sa|os; HoilsIlU, Kokkaido, Ky- 
darbszti moteris. ’ ’ .

Insuloje daugiausia susispe- UShu 11 Shlkoko. Szitaip JopORBl gryZtO 
te Klaipėdos kraszto Lietuviai prje t() jje (urej0 ^§54 metUOSC, kai 
gražiai tarpusavy bendrauja. , 7 ’
Viena Klaipediete senute, apie kai Amerikos Komandorius Matthew C. Perry 
devynios desrimts metu am-^ į ( R b Į)a(Jarcs 
ziaus, tik Lietuviszkai temo- r
kanti kalbėti, prasze, kad dau.. 2—Japonai dabar turės laikytis Tautu
giau Lietuviu pas juos pri- . t a z • m a n •
siunstume. Ju patalpos labai SanjlingOS lllStStyiIlU IT SU 1 RUtU ScUlJUngžl 
gerai inrengtos. Gyvena po du 
viename kambaryje ir suskirs
tyti tautybėmis. Praszo pri- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

eisa užmirszti, kad Lietuviai 
j u neatlanka.

Czia gyveno Prof. Radzvickio 
žmona. Skundėsi, kad neturin
ti pinigu net paszto ženklams, 
o jos vyras Lietuvos Universi
tetui net 100,000 litu ir Aklųjų 
Institutui 10,000 — litu buvo 
paaukojęs pagal testamenta, 
kuri ji dar su savim turi.

Czia sutiktas ir Prof. Dr.

3—Japonai turės atsilyginti, užsimokėti
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Didelis laikas užsimokėti už 

laikraszti “Saule” del tu j u 
kurie da yra skolingi. Malonė
kite atsilyginkite su prenume
rata už ka busime dėkingi!

B®=A - B - GĖLAIS
arba pradžia 

SKAITYMO 
.. .ir... 

RASZYMO

RADIJO VEIKALAI
ATVAIZDUOJA

DEMOKRATIJA

Dideliame New York mieste 
randasi baisiai daug sukcziu ir 
žuliku, bet teipgi ir tiek pat 
geru, mielaszirdingu, teisingu 
žmonių, Mainicrys, nuvažiavęs 
in ta miestą nepažinsta sukczio 
nuo teisingo žmogaus, už tai 
kad jis mažo miesto žmogelis.

1 • • "

Per daug žmonių pasensta 
priesz laiko. Daktarai tankiai 
mus be jokio reikalo iszgazdi- 
na. Žmogus, peržengęs ketu- 
riosdeszimta savo gimtadieni, 
gali viską daryti ka ir jaunas 
pienburnis daro, tik jis jau 
daugiau proto turi, ir viską su 
czieue daro. Jis gali ir mylėti, 
ir sportuoti, ir valgyti, ir balia- 
vuoti, ir dirbti ir miegoti. Jis 
visa tai ir geriau gali daryti 
nes jis daugiau patyrimo ir 
proto turi. Mes per tankiai pa- 
mirsztame, kad senatve tai gy
venimo pilnatis.

Prancūzes sako kad Ameri- 
kiecziai vyrai yra netiko, gra- 
mozdiszki ir kad jie nemoka 
kaip mylėti mergele.

Isz Prancūzijos ateina jau 
žinios kad moterims mados jau 
.laibai keieziasi. Szi rudeni mo
terų ’bateliai neturės tokiu 
augsztu kurku, ir ju sukneles 
nebus taip žemai iszkirptos, ir 
krūtys nebus tokios nuogos. 
Madų diktatorius Prancūzijo
je aiszkina. kad moters gražu
mas pareina ne isz iszores, ne 
isz iszkirptos sukneles!, bet isz 
vidaus.

64 pus. Did. 5x7 col. 
ęabar Po 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

apie musu vadus Vaszingtone, 
juo daugiau prakalbu ir pa
mokslu mes priklausome, juo 
labiau mes insitikiname, kad 
jeigu žmogus nori būti pasek
mingas gyvenimą, jam nerei
kia proto, nei smegenų, bet tik 
balso kaip jauezio ir akiple- 
sziszkos drąsos.

K om u n is t ei i a i Amerikoje 
mums parodo kaip galima kaip 
ponas gyventi ir ant ponu 
spjaudyti. Komunistai Anieri-
koje naudojasi visais! kapita
lizmo gerumais ir tuo paežiu 
sykiu ta musu kapitalizmu pra
keikia.

■ • •
Butkus sako kad jo miestely

je baiikos nereikalingos, nes 
kai tik kuris susikrauna turte
li jis tuojaus iszsikrausto in di
desni miestą.

pilna kariszka pagarba tauti
nėse kapinėse Arlingtone, Vir
ginijoj, szalimais tautos didvy
riu. Žinoma naszle ir vaikas 
szio Amerikieczio kareivio da
lyvavo laidotuvėse.

Visi szios ‘New Frontiers for 
Freedom’ veikalai pagauna 
žmonių dėmėsi, ir yra supran
tami ir mėgiami. Tuo paežiu 
laiku, jie primena klausytojui 
kad demokratija prasideda na
mie ir^namu apylinkėje, ir jei
gu tenai bus praktikuojama ji 
gali pasidaryti galvosenos iv 
veiksmu inprociu tarp Ameri
kiecziu visur. —C.

instatymais, 
taisyklėmis,

KEIKSMAS
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

BALF’o Pirmininkas 
Aplanke Kanados 

•Lietuvius

Moteriszke gali, kad ir pus
nuoge eiti in puoszniausius 
kliuibus ir restaur anus, bet na
bagas žmogelis negali niekur 
nei vienmarszkinis pasirodyti.

1 * ' •
Daug Kataliku Bažnycziu 

uždraudžia savo paraipijonams 
eiti in “muving pikczierlus” 
pamatyti paveiksią “A Street
car Named Desire.” Paveiks- ; •
las yra paprastas ir mažai kam 
vertas. Paprasta girtuoklyste 
ir paleistuvyste sudaro viso to 
paveikslo pasaka. Tik gaila 
kad kunigai taip uždraudė, 
nes dabar kiekvienam nieszties 
pasižiūrėti ir pamatyti kas ten 
tokio blogo ir baisaus kad net 
kunigai draudžia.

Keli metai atgal kai kita to
ki paveiksią kunigai vieszai 
uždraudė, vieno miestelio žy
delis, kuris vede tuos muving- 
pikezierius, iszgirdes apie kle
bono pasmerkimą to paveikslu, •T'‘' #
jam pasiuntė penkios deszimts 
doleriu, ir prasze kad ir kita 
nędele'jis kita paveiksią pa
smerktu, nes žebeliui geras ge- 
szeftas; muymg.-pikczieiiu sa- 
leje nebuvo vietos nei kojos m- 
£ėlti, kai tas kunigu uždraus- • Atas paveikslas buvo rodomas.

— •.
Valdžia pranesza kad Ame

rikoje randasi per mažai bi- 
cziu už tai kad vis daugiau ir 
daugiau lauku ir niiszku yra 
iszkertama in ju vietose mies
tai iszdvgsta. Biteles yra reika- 
1 ingos ne vien tik del medaus, 
bet ir del perneszima geliu sek
ios isz vieno žiedo, in kita. ■»

J uo daugiau meš skaitome j

A m e r i k o s Ambasadorius 
Anglijoje pasitrauks isz savo 
vietos. Walter Gifford sako 
kad jis jau per senas tokiam 
sunkiam darbui ir pasitrauks 
szi rudeni.

Pypkes Durnai

Rudeninis Laikas
Kai saulute 
Patekėjo, 
Ir pražydo gėlės... 
Sumirgėjo 
Žalioj pievoj 
Melsvos rugiagėlės. 
Kam pražydo. 
Susiubavo 
Tiek melsvu žiedeliu? 
Cziauszkia, klausia 
Dukružėlės 
Savu sengalveliu. 
Jau, dukružes, 
Szieno pjauti 
Rengias bernužėliai, 
Tai Dievulis 
Puoszia pievas, 
Ir klėsta žiedeliai. 
Ir dukreles, 
Mergužėles žiuri, 
Sznekuczioja.
Klausos, toli 
Bernužėliai 
Pievoj sudainuoja... 
Ir....supranta
Kam ežia pievoj 
Tiek melsvu žiedeliu... 
Kiek mergeliu 
Grėbėjėlių, 
Tiek ir vainikėliu...,

s

NEW YORK. — Per eile me
tu pastangos buvo nukreiptos 
priesz skirtingumas ir neapy- 
kantas, kurios atsiranda tarp 
invairiu Amerikiecziu skyrių, 
tarp skyrių kurios susidaro isz 
invairiu kilmių, rasiu ir tiky- 1 e ♦ 
ui. Kaikurios pastangos pasi- 
reiszke instatnnuose, kurie 
teikė praplatinti žmonių teises 
ir laisves, aprybuodami skirtu- 
m i n go s praktika.

Bet laimėjimas negali būti 
atsiektas vientik 
arba moralėmis 
laimėjimas gali pasireikszti tik
szirdyse ir mintyse pavieniu 
Amerikiecziu. “Institute for 
Democratic Education” New 
Yorke, pradėjo keletą radijo 
veikalu “The New Fronties of 
Freedom.” Tai yra 13-toji 
radijo projektu kuria Institu
tas pavadino ‘•‘Kad Neužmirsz- 
tume. ’ ’

Dabartine veikalas susidaro 
isz 13 penkiolikos minueziu 
vaidinimu. Jose dalyvauja pa
garsėjo kino ir teatro žvaigždes 
Tyrone Powers, Faye Emerson, 
Ezra Stone, Walter Hampton, 
Cornel Wilde, Richard Wid- 
mark ir kiti. Kiekvienas vei
kalas puikiai pastatytas ir re
žisuotas. Kiekvienas pateikia 
invairias dalykas, kurios atsi
randa žinoniu santikiuose siza
lyje kaip musu, kur žmones 
laisvai gali iszsiskirti nuo kitu.

Pa v. vienoj “New Frontiers 
of Human Freedom” progra
moj, kaip tai kino žvaigžde 
Martha. Scott atvaizduoja Ellie 
jauna szeimininkes budo, kuri! 
gyvena su savo s z e i m y n a | 
mažu namu apylinkėj, ir kur 
namai yra arti viens kito. 
Kiekvienas domisi tik: savo 
reikalais, bet, Ellie nėra paten
kinta savo kaimynais Amatais 
Italais, ir jai nepatinka vaka- 
ruszkos kurios dažnai buna 
Amatu kieme. Viena vakara 
Amatai pasirenge tikrai “Fies
tai.” Amatu jaunesnysis bro
mą, jie kvieczia Ellie suszeimy- 
lis atvyksta isz Italijos. Žmo
na dalyvauti. Ellie pasilieku 
namie, ne eina. “Jie ne musu 
kilmes žmones.” Ellie yra 
Szvedu kilmes. Jos vyras va
dina Ellie “snobu.” To ji ne
gali pakęsti. Ji painia kopc- 
czias isz savo kiemo ir tuoj El
lie ir jos vyras yra Amatu kie
me. Ellie prisideda prie poki- 
lio, tuonii in rodydama savo vy
rui kad ji ne “snobas,” ji buna 
ilgiau negu mane, todėl, kad jai 
vakaras buvo malonus ir indo- 
mus. Pagaliau ji saves paklau
sia 
ji pati, kurie apsisupa tvora 
priesz kaimynus, kurie yra 
“kitokį” ir kurio nepasisten
gia žinoti koki jie tikrai yra?”

Kitas radijo veikalas parodo 
kas atstinka kada kariuomene 
parsiunezia žuvusi kareivi lai
dojimui. Todėl kad kareivis, 
Manuel Garcia buvo meksikie- 
tis-Amerikietis savininkas lai
dotuvių instaigos m a ž i a m e 
miestelyje, neleidžia jo paežiai 
laidoti savo vyro isz tos instai
gos. Jis pataria, kad laidotu- 
ves butu isz ju namu. Bet tele
foniste pripuoliamai iszgirsta' 
ju pasikalbejima ir ji paskam- jai kad nuo tavęs priklauso 
bina savo Senatoriui in Wash- “Saules” ateitis: Ar ja skaity- 
ingtona. Greitu laiku szis skir- sb ja indomausies, ar laiku at- 
tingumas netikėtas iszplatintas silyginsi, ar ja paremsi! 
per spauda visoj szaly je, ir pa-1 
sekines viso to buvo kad Ma
nuel Garcia buvo palaidotas su

stato ant vežimo ir pradėjo pa
mažėl i judintis isz vietos.

Baisus riksmas sulaiko szer- 
meiiini pulką: grabas nupuolė 
nuo vežimo, antvožas atsidaro 
lavonas iszpuola; du szunes, 
Britonai pripuola prie kūno, 
drasko painei inavusi veidą nu
mirėlės; sūnūs iszplesziiicjo 
motinos kuna nuo szunu, deda 
atgal in graba nelaiminga ku
na motinos, puola kaip be žado 
iunesza ji in pakajus. Graba 
Uždeja volei ant vežimo veža 
toliaus, nes giesmes ne girdėt, 
ba tas ‘baisus atsitikimas, rodos 
visiems atome kalba. Nugabino 
ant kapiniu, inleido kuna’in 
duobe ir užkasė. Senas tarnas 
gryždamas nuo k upiniu 
sznabždejo, “amžina, atilsi” 
apsakinėdamas jog iszsipilde 
keiksmas kuri ant saves senti
ke mete, ba buvo iszsitarusi 
“tegul mane szunes suėda jei
gu asz su sununi susitaikin
siu.” Pasveikęs sūnūs nusida- ( • 1 ’ ' t * . ■

i ve ant kapo motinos drauge su 
paezia ir kūdikiu. Ilgiau mel
dėsi.

Tegul aszaros vaiko atidaro 
jai kelia in dangausi karalyste.

-GALAS

SAPNAS

Sapnavau asz Stalina, 
Kaip ji Rusai vadina, 
Pekloj kipszai, tai raguoti, 
Plesze, drasko kaip mazgote. 
O jis visa laika staugė: 
Susimilkit, jug asz drauge 
Su jus gauja vis kovojau, 
Priesz Dievuli—blevizgojau, 
Priesz sz vent urna ir bažnyczia, 
O jus labar mane tyczia 
Kaip szuni muszat, spardot, 
Mano esme visa ardot!
Geriau duokit jus man sznapso, 
Jus prakeiktas spetis vapsu 
Ir tabokos, nes rūkyti 
Turiu norą nemažyti!
Bet jam kipszai esą arti,V A Vj’OCl- Ui L JL

Ar yra daug žmonių kaip pave Sinalos karsztos gerti.
Tiesog pyti jam in snuki, 
O isz skausmo jis tik rinke. 
Gaila man jo, 'bet ta gavo, 
Ka ežia jis sau užtarna vo, 
Kada jis ežia žmones smaugė, 
Lai pekloje dabar staugia 
Ir te kipszai jį ten blaszko, 
J i praminta: Stalinaszku, 
Nes jo gal ta ir nemyli, 
Ii Pavarde yr’ Dziugaszvili.

Platinkit “Saule”
Atsimink! Mielas Skaityto-

Esame vanagai su žvirb
liais, o žvirbliai su vanagais.

BROOKLYN. N. Y. — Jusu j 
korespondentas sziomis dieno- 
mis aplanke tik ka gryžusi isz ; 
isz ilgesnes keliones Kanadoje 
BALF’o Pirmininką Kan. Prof. 
J. B. Koncziu. Nors isz kelio
nes gerokai pavargęs pirminin
kas savo darbo draugijoje jau 
dirbo prie darbo stalo, ant ku
rio buvo nemažai įnvairiu rasz- 
tu ir laiszku. Pasisveikino ir , 
trumpa laikiu pasikalbėjo ben
drais reikalais, ėjome prie 
reikalo.

Gerbiamas pirmininke, kaip 
pavyko jusu kelione Kanado
je? Paklausia. Kelione buvo 
gana gera visais atžvilgiais; 
aplankiau Lietuvius Montrea- 
lyje, Terauto, Hamiltone, St. 
Catherine, Ottawa ir kitose 
vietose. Ten kur ankseziau 
buvo tik saujele Lietuviu, da
bar Lietuviu visuomenine veik
la gražiausiai bujoja ir aiszkiai 
jauti nauju Lietuviszku jiegu 
norą ir pastangas pasireikszti 
naujose gyvenimo sanlygose. 
Neabejoju, kad Kanadoje Lie
tuviai sugebės ne tik pavyzdin
gai sutvarkyti savo gyvenimą, 
bet taip pat pasekmingai pasi- 
reiszkti visuomeniniame Lietu
viu veikime.

Savo kelionėje, tose pirmi
ninkas, stengiaus pamatyti 
daugiausia Lietuviu, o geriau
sias būdas buvo szventadie- 
niais, kai jie laisvinuo darbo 
susirinkdavo ju paežiu suorga
nizuotose bažnycziose, ir svei- 
tainese. Ne tik jiems laikiau 
Szv. Miszias, sakiau pamoks
lus, bet privaeziai kalbėjaus ju 
susirinkimuose, namuose ir 
darbovietėse.

Kaip tvarkos. Lietuviai ap
lankytose kolonijose ir koks ju 
susidomėjimas likusiais Vokie
tijoje ir kituose Europos krasz- 
tuose Lietuviais Tremtiniais?

Montrealyje yra insikure a- 
pie 3,000 tremtiniu. Jie susi
spietė apie savo religijos-kul- 
turos židinį, savo parapija. Isz 
Anglu parapijos iszsinuomoje 
didele svetaine, jie ja pavertė 
bažnyczia, o antrame aukszte 
gražiai inrenge klebonija. Kle
bonauja Jėzuitas, Tėvas J. Ku
bilius, nesenia atvykęs isz Pa
ryžiaus puikiai kalbas Pran
cūzu ir Anglu kalbomis.

Bendracziai, mokėdami ge
rai Prancūzu kalba, kai kurie 
tremtiniai puikiai susitvarkė, 
gave geras tarnybas. Taip, 
pavz.- keletas moterų diitba 
bankuose kaip rasztininkes ir 
mokyklose kaip mokytojos. 
Tremtinis D. Jurkus patekės in 
banka net buhalteriu.

Tremtiniu ežia yra jau ne tik 
namu, bet ir valgyklų ar mais
to produktu savininku. Jauni- 
mas ežia gavo progos patekti 
in auksztasias mokyklas ir gi
linti savo mokslą.

T o r o n t e , prisiglaudė per 
5,000 tremtiniu. Lietuviszka 
parapija ežia buvo ir priesz 
jiems atvykstant, bet jai tepri
klausė vos apie 200 žmonių. 
Klebonauja tremtinis Kunigas 
P. Ažubalis. Kadangi dabar
tines bažnyczios patalpos yra 
per mažos, tai nusipirko miesto 
viduryje gražu sklypą ir narna 
ir da szi rudeni statys bažny- 
ezia, kuriai Lietuviai inžinie
riai ruosziai planus. Prie baiž- 
uyczios ketinama inrengti di
dele svetaine susirinkimams ir 
kultūrinėms pramogoms.

Torontas laikomas didžiau-
! ,:r <r ■ - J

šia tremtiniu kolonija Kanado
je. Czia Lietuviai turi savo at
stovu, pradedant universitetu, 
kuriame dėsto /Chemikas Dr. 
Zubrys ir medikas Dr. Jasutis, 
baigiant nėt namu statybos 
kontraktOriumi jaunu ir ener
gingu J. Rope. Dauguma bet
gi dirba fabrikuose, kaip ir ki
tuose miestuose. O privaeziu 
imnoniu taip yra 8 valgyklos, 
restorantai, 3 siuvyklos. 3 kir
pyklos, 10 maisto produktu 
krautuves; 5 Lietuviai dirba, 
susidėjo su Anglais real-estate 
instaigose.

Hamiltone te yre vos apie 
1,500 Lietuviu tremtiniu, bet 
jie ypacz pasižymi savo veiki
muose Lictuviszkiems reika
lams. Tautos Fondui jie pa
skyrė szimet 900 doleriu ir 
BALF’ui mano lankymosi pro
ga sudėjo ir inteike atvežti, 
centran 483 Kana., dolerius. 
Taipogi centran prisiuntė 2,000 
svaru drabužiu, o skerdyklos 
savininkas J. Kazameckas 100 
svaru lasziniu paaukojo Vokie
tijoje esantiems tremtiniams, 
tardamas: Iszrukiau juos spe
cialiai Lietuviszku budu, noriu 
kad jie mano tautiecziams pri
mintu Lietuva!* J. Kazamec
kas savo inmoneje laiko de- 
szimts darbininku, taipgi trem
tiniu, o miesto centre turi mė
sos produktu krautuve. Da yra 
tenai kitu laikomos trys mais
to gaminiu krautuves, du val
gyklos ir kirpykla.

Lietuviszka parapija czia gy
vuoja jau trys metai. Klebo
nauja Kun. J. Tadarauskas, at
vykęs isz Szvcdijos. Bažnyczia 
stovi randasi grąžoje vietoje 
ir gražiai sutvarkyta. Czia 
Lietuviai neturėjo daug rupes- 
cziu. Patalpas gavo isz vysku
po* tiesa, apleistas, bet veikiai 
atsiremontavo ir svetaine su
tvarkė.

St. Catherine, vos szimta 
tremtiniu insikure, bet 15 ju 
jau turi savo namus. Kai ku 
rie pasistatė sau namus laisva
laikiu, tada, kai gryždavo isz 
darbo fabrike.

Ar naujakuriai tikrai daly
vauja kultūriniame ir visuo
meniniame gyvenime ?

Prie parapijų veikia Lie
tuviu mokyklos, kur mokyto- 
jauna nuo savo darbo fabrikuo
se gryže tremtiniai mokytojai, 
turi savo chorus, meno viene
tus, spauda, organizacijas. 
Daugumoje tremtiniai yra su
sispietė in Lietuviu bendruo
menes skyrius. Kanados trem
tiniai, kuriu tenai dabar yra 
apie 10,000, pabrėžė pirminin
kas Kan. Kun. Konczius, mane 
sužavėjo savo veikla ir energi
ja, savo Lietuviszkumu ir tau
tiniu solidarumu. Ka pastebė
jau tremtyje, tai ta pat pama- 
cziau ir Kanadoje. Jie nuoszir- 
džiai remia vienas kita nelai
mėjo. Czia akivaizdžiai prisi
menu Hamiltono Lietuvius, ku
rie, jaunai Lietuvaitei mirus, 
sudėjo pinigu ne tik jos laido
tu veins, bet ir pastate jai pa
minklą.

Budinga yra tai, tose Kan. 
Dr. J. B. Konczius, kad tremti- 
niai taip, kaip man teko juos 
matyti ir Vokietijoje, gausiai 
lanko savo bažnyežias ir jas 
yra pavertė ne tik savo religi
nio, bet ir tautinio susikaupi
mo vieta.. Jie czia Lietuviszkai 
gieda religines giesmes, jie 
taipgi gieda ir religines nuotai
kos patriotines giesmes. Jie 
czia yra sujungė du savo nū
dienius svarbiuosius dalykus: 
Tėvynės ilgėsi ir Dievo malda- 
vima tevniei laisves. Ii’ sztai 
mane jaudino iki įsusigraudini-

mo ir alpie tai asz visur steng
siuos pabrėžti.

Koki yra naujakuriu ekono
mine padėtis? In Kanada, kaip 
prisimename, daugiausia vyko 
pats darbingiausias ir guviau
sias tremtiniu: moterys namu 
ruoszai ir vyrai iii miszkus ir 
iasyklas. Savo sutartis iszter- 
miiiave, jie kuriasi miestuose 
ir jungiasi Lietuviu bendruo
menei!.

Materialinis pagrindas nėra 
'blogas, Uždarbiai beveik tie 
patys, kaip JAV ir pragyveni
mo iszlaidos tokios pat. Dauge- 
is jau turi insigije naujus au
tomobilius, nors ju kainos, pa
lyginus su JAV, yra auksžtes- 
nes, o ir benzinas tenai dvigu
bai brangesnis. '

Todėl isz visko atrodo, kad 
Kanados Lietuviai naujakuriai 
yra graži ir solidari Lietuvisz
ka szeimyna, kad ir svetimoje!, 
bet juos ligi gryžimo iii gim
tuosius namus gana svetingai 
priglaudusioje žemėjo, baiga 
Kan. Dr. Kun. J. B. Konczius.
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Apie Nukirsta Galva
QENOVES gadynėje gyveno 

vienas turtingas ūkininkas 
su savo pacziule, Jie turėjo vie
na sūnų, kuri labai mylėjo.

Bet ne ilgai toji linksmybe 
traukėsi, ba tuo jaus tojo ūki
ninko pati numirė, o jis apsive
dė su kita, kuria susilaukė du 
šonu. Kada tas ūkininkas pase
no, tai norėjo savo ūkia užra- 
szyt del vyriausio sunaus pir
mutines paczios, o toji antra jo 
pati norėjo kanecz užraszyt ant 
savo locno katro sunaus. Tada 
tas ūkininkas, matydamas, jog 
ne gales užraszyt savo ūkia ant 
vyriausio sunaus, tare in visus 
tris sūnūs: |

— Mano sūneliai eikite jus 
visi trys iii svietą ant visu me
tu, o katras isz jus atsinesz 
gražiausia pinigą, tam užra- 
szysiu ūkia.

Kada iszklause visi trys sū
nūs tėvo kalbos, apsirengė ir 
leidosi in svietą. Teip jiems be 
einant daejo prie karezema, 
nuo kurios ėjo du kelei, tada 
tieji tikri broliai nuėjo abudu 
vienu keliu, o tam vyriausiam 
liepe eiti vienam kitu keliu ir 
už metu volei ateit in ta kareze
ma.

Tada tie du broliai ėjo per 
kėlės dienas ir daejo dideli 
miestą, kuriame pristojo pas 
labai turtingus kupezius ant 
tarnystes, nuo kuriu tikėjosi 
gaut po gražiausia, pinigą už 
metu.

O tas vienas, vyriausias su
nns beeidamas, daejo dideli 
dvara apaugusiu žoline, jis ėjo 
tibsiog in paloca, o kada jis 
prisiartino prie duriu, iszgirdo 
nepažinstama baisa:

— Ko jieszkai jaunikaiti ?
Tada jis apsidairė ir pamate 

ant lango gulinczia patogios 
merginos galva ir atsiliepė in 
ja.

— Jieszkau kokios nors 
tarnystos.

Ir apsakė apie viską tai gal
vai.

Tada toji galva tarė* iii jau
nikaiti :

— Asz tau duoezia taniys- 
ta, 'bet ar tu apsibusi iszpildint 
ja?

Jaunikaitis atsake:
— Apsiimu!
Tada toji galva kalbėjo to- 

liaus:
— Tu daugiau nieko, ne

veiksi, kaip tik turėsi mane 
tris. kartus ant dienos nu
praus t ir supili t plaukus per 
visus metus, tada gausi kanuo- 
gražidusi pinigą.

Jaunikaitis apsiėmė ir tarė:
— O kur man reiks gyvent?

. Tada toji galva atsiliepė in 
ji: '

— Kaip ineisi in palečių 
tai, eik in treczia kambari, ir 
ten rasi lova, staluka, viena 
kresia ir maisto, tame kamba
ryje ir gyvensi. ,
J. Ir teip tas jaunikaitis tarna
vo -per visus metus, niekad ne
matė kaip valgi jam atneszda- 
vo, tik kada laikas pusrycziu, 
pietų ir vakarienes, tai nemato
ma ranka pastato, o kada, pa-

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”
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valgydavo, tai volei viskas 
dingsta. 0 ir toji galva nuo to 
laiko nieko ir daugiau nekal
bėjo.

Kada jau suėjo metai ir jau 
paskutini karta prausė tuja 
galva, tada ji prakalbėjo in 
jaunikaiti:

— Tai tavo sziandien pasi
baigė metai ?

— Teip, atsiliepe jaunikai
tis.

Tada toji galva kalbėjo to
liausi *

— Tai dabar eik in vienuo
likta kambari, ten rasi spren- 
žina pritaisyta prie grindų, tai 
tu ja paspausk žemiu, o ji iš
trauks rakta, ir su tuom raktu 
atidarysi ta kambari ir kada 
atidarė szepa, kad szitai, visi 
pinigai supelyja, tada jis su
gryžo pas ta galva, o ji tarė:

— Ar pasieniai sau pini
gą?

Jaunikaitis atsake:
— - Nė ėmiau ne vieno pini

go, ba visi supelyja.
Tada toji galva velei tare in 

ji: ’’
— Tai dabar nueik in dvy

likta kambaryje ir teip pada
ryk kaip ir veinuoliktam.

Jaunikaitis velei nuėjus ra
do tokius supelėjusius pinigais 
kaip ir pirmoj szepoje, tada jis 
neeme tu. pinigu, bet sugryžo 
pas ta galva, o kuri tuojaus pa
klausė:

— Dabar ar ėmei pinigą?
Jaunikaitis velei atsake iii 

galva:
— Kad ir ten visi pinigai 

supelyje.
O toji galva volei tare in ji:
— Na tai dabar nueik in 

trylikta kambari. Atidaryk 
szepa kuri tam paežiam kam
baryje randasi ten rasi daug 
pinigu, tai iszsirink sau gra
žiausia pinigą ir galėsi keliaut 
namon.

Kada, jaunikaitis nuėjo in ta 
kambari ir atidarė szepa, kad 
szitai pamate labai gražus pi
nigus, jog niekur tokiu pinigu 
ne galėjo rastis, iszsirinko isz 
tu visu pinigu viena ir sugryžo 
pas ta galva, o ji vėl prakalbė
jo in ji: ,

— Na, ar dabar jau iszsi- 
rinkai ?

Jaunikaitis su džiaugsmu at
sake :

— Radau labai gražu pini
gą.

Tada toji galva vėl tare in• •
Ji:

— Tai dabar sugryžk ir pa
imk viena pinigą isz tu negra
žu, nes kaip sueisi su savo bro
liais, o turėsi ta sena pinigą tai 
jie tau nieko nedarys, bet jeigu 
parodysi ta nauja grąžą pini
gą tai jie gal tave užmuszti, o 
kada busite visi namie, tada 
iszsiemes ta grąžą pinigą paro
dyk visiems, ir kad tavo mo- 
czeka pamatytu ji.

Tada tas jaunikaitis padeka- 
vojo tai galvai, paėmė viena 
negraža pinigą ir iszejo namon.

❖ ❖ ❖
Kada jie suėjo visi trys in ta 

karezema, tuojaus pradėjo tie 
dilbrolei, ka taniavo pas kup
ezius, rodyt savo pinigus, o ir 
tas vyriausias parode savo pi
nigą, bet kada tie du pamate 
apipelijusi pinigą, pradėjo isz 
jo visaip juoktis. Bet kada jie 
visi trys parėjo namon, tuo
jaus pradėjo tiedu broliai ro
dyt savo pinigus, o kaip vy
riausias iszsieme savo grąža

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų, 

Per paczta, 25 Centai. 
Adresas:

SAULE1 - Mahanoy City, Pa.

pinigą in vieta apipelyjusi, tai 
kaip toji moezeka ji pamate, 
net apalpo isz piktumo, jog jo 

'•pinigas daug gražesnis už jo
sios sunu. Tada tėvas norėjo 
užraszyt ūkia ant vyriausio su
naus, bet toji jo pati velei ne 
daleidžia ir nuolatos liepe už
raszyt ūkia ant josios katro sū
naus. Bet tėvas nenorėjo, ir su- 
szauke velei visus ir tarė:

— Na da turite eiti in svie-

Nekurtos musu Lietuviszkos
merginos, 

Nori pasirodyt pažinanczioms
svietą,

Bet tik ant nelaimes ne visos 
moka,

Ne visos pažysta svietą,
Ir jo inteligencijos1. 

Kartais paniegždžiodamos, 
To augszto svieto panas,

Visai juokingom ir 
iieiszmanelems pasirodo, t

Tokios netobulos 
intelegentkos, 

Tankiai pasilieka iszjuoktos, 
Nuo protingesniu žmonių, 
O vyruku szalinasi taipgi,

Nuo tokiu monkiu,
Nes nosis per augsztai 

iszkelas neszioja. 
Nenoriu ežia daug peikti 

merginas, 
Už ju neszvaru pasielgiina..

Žinomas daigtas,
Jog ne visos tokios, 

Nes gana turime geru, 
Padoru ir iszmiiitingu, 

Bet noriu nurodyti ant to, 
Kad beždžionkavimas kitu, 

Jokiam žmogui netinka! 
Buk tokiu kokiu turi būti,

Elgekis visados, 
Pagal savo proto ir luomo. 

Inteligencijos kožnas, 
Ypatingai mergina,

Turi prisitureti iszmintingai, 
O tada kožnas guodos, 
Ir neapjuokines taves% 

* * *
Aplaikau žinute apie viena 

porele, 
Kur skamba szitaip:

Petras ir Mariute laibai 
mylėjosi, 

Bet tėvai abieju
Buvo prieszipgi tam. 
Nenorėjo idant jiedu 

, susivineziavotu.
Mariute suejuk su Petru, 

Pradėjo ružyt:
Ar žinai k a Petruli, 

Gal asz sau gala padarysiu!
O tu Petruli ka pradėsi ?

Asz gal kita mergele 
pasijieszkosiu!* * *

P r i e s z ap s i p a cz i a v i m a, 
Kožnas vyras mistiną, 
Kad savo iszrinktoja 

mergele, 
Gerai pažysta ir daseke 

jos būda, 
Bet ant nelaimes persitikrina

Kadetu re jo klaida savo 
nuomone ja!

Iszmintingi Žodžiai
— Elgkis apgalvojęs, kal

bėk apdumojes.
— Eina, kaip Žydas už Žy

dą.
— Esame silpni in darba, 

smarkus in mergas.
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ta ant viso meto ir už meto jei
gu katras atsivesite gražiausia 
mergina su savim, tai jau tada 
tam teks visa ūkia.

Tada velei jie visi trys iszejo 
in svietą. Ių kada priėjo in ta 
paezia karezema, velei jie per
siskyrė: tiedu jaunesni vėl nu
ėjo in ta pati miestą, o tas vy- 
riauses nuėjo in ta pati dyara.

Kadlį pribuvo pas ta galva, 
tai ji velei tare in ji:

— Ko reikalauji jaunikai
ti?

0 jis atsake:
— Jieszkau velei tarnystos 

ant meto.
Ir apsakė apie viską, ka tė

vas sake.
Tada toji galva iszklausius 

apie vi.s]<a tare in ji:
— Jeigu velei tu ta pati 

darba dirbsi, ka pernai, tai 
gausi labai puikia mergina.

Tada jis apsiėmė ta paezia 
tarnysta ir velei jis galva kas 
dien prausė ir szukavo po tris 
kartus, bet ji velei per visus 
metus nieko su juom ne kalbė
jo.

Kada suėjo jau metai ir nu
prausė paskutini karta ja, ta
da prakalbėjo:

— Tai jau sziandien metas 
tau?

— Teip, atsake jaunikaitis.
— Na tai dabar nueik iii 

vienuolikta kambari ten tu ra
si tris merginas, tai isz tu trijų 
iszsirink sau viena.

Tada jis nuėjo in ta kambari 
ir rado tris merginas stovin- 
czias, bet kad visos buvo' labai 
patogios, jog jis negalėjo iszsi- 
rinkt ir sugryžo pas ta galva, o 
ji tarė:

— Ar iszsirinkaį sau mer
gina?

O jis atsake:
— Kad visos labai patogios 

jog asz ne žinau katra isz ju 
imt!

Tada toji galva velei tarė:
— Tai dabar nueik iii dvy

likta kambari ten ir rasi tris 
merginas, tai isz tu iszsirink 
sau viena.

Bet kada jis nuėjo in ta kam
bari, tai ir isz tu neiszsiriiiko< 
sau, ba tos trys buvo da pato
gesnes už pirmutinias, ir velei 
sugryžo pas ta galva ir apsakė 
jog ir isz tu negalėjo iszsirinkt.

Tada toji galva vėlei tare in 
ji:

— Na tai daugiau asz tau 
merginu del iszrinkimo ne tu
riu da viena yra, bet jeigu tu 
teip padarysi, kaip asz tau sa
kysiu, tai gausi tu ja, o jeigu 
ne tai pražūsi.

Jaunikaitis prižadėjo viską 
iszpildint, o toji galva kalbėjo 
toliausi

Nueik in virtuve, užkurk di
dele ugiii, prikaisk pilna kati
lą smalos ir virik ta smala, kol 
pradės szokt smala in virszu, 
tada paimk mane už plauku ir 
mesk in ta katila, o tu žiūrėk, 
kad spėtum iszeit ir užrakint 
duris, ba jeigu nespėsi to pada
ryt, tai pražūsi, o užrakinęs 
duris nueik in savo kambari ir 
lauk kol kas pas tave ateis.

Tada jis viską teip padare 
kaip toji galva inmokino, o 
kaip inmete jis ta galva in ka
tilą, tai tekis pasidarė cypimas 
jog baisu buvo klausyt, bet 
tuojaus užrakino jis duris ir 
nuėjo in savo kambari. Kada 
pere jo tas cypimas, ir sztai at
sidarė jo kambario dūręs ir įli
ejo labai patogi pana, jog kitos 
niekur nesirado, kuri priėjo 
prie jo pabueziavo ir tarė:

— Dėkui tau mano myli- 
mas, jog tu mane iszgelbejai! 
Ir apsakė jam apie sa ve.,

Toji pana, tai buvo užkeikta

karalaite, jei kitados nukirto 
galva ir teip užkeikė, jog kas 
josios galva paims nuo to lan
go, (kur ji gulėjo) ir in verdan- 
tzia smala indės tai tas ja isz- 
gelbes.
/ Po ilgai ir meilingai kalbai 
tarė karalaite in ji:

— Sziandien asz ne galiu 
su tavim eit pas tavo tėvus, tu 
eik vienas, o asz ryt atvažiuo
siu. O kada sueisi su savo bro- 
]ais, tai sakyk, jog tavo pati 
rytoj atvažiuos.

Ir apsakė jam, kalį) ji pas ji 
atvažiuos. Tada atsisveikino 
juodu su džiaugsmu ir jauni
kaitis iszejo.

Kada visi trys broliai suėjo 
in ta paezia karezema, tuojaus 
pasisveikino ir tie du parode 
savo merginas, o vyriaušes ta
re:

— Tai kas ežia jus do mer
ginos, bet kad jus mano pama
tytumėt, tai patogi!

Tada tie du broliai tare in 
ji:

— Tai kur tavo toji mergi
na ? *

O jis atsake:
— Mano mylima ryt atva- 

• žinos pas mane.
Tieji iszgirde ji teip kalbant 

pradėjo isz jo juoktis, bet jis 
jiems ant to nieko nesako, tik
tai nuėjo su jais namon.

Kada pribuvo visi trys pas 
tėvus, tuojaus tiedu parode sa
vo merginas tėvams. Senis ma
tydamas, jog jo vyriausias su
nns ne turi ne jokios merginos 
tare in ji:

— Kur tavo sūneli mergi
na? O jis atsake:

— Mano mylima rytoj at
važiuos.

Ant rytojaus apie devinta 
valanda pamate atvažuojant- 
ežia karieta, tada jo broliai szi- 
dijant isz jo tarė:

— Tai jau tavo mylima at- 
važuoja!

— Q jis atsake:
— Dabar tik atvažiuoja jo

sios tarnai.
Paskui apie dvylikta valan

da pamate apvažiuojant karei- 
ta, o broliai velei szidijant isz 
jo,tarė:

— Na tai jau dabar tavo 
mylima atvažuoja.

— Teip, dabar, tai jau ma
no mylima atvažiuoja, kurios 
su džiaugsmu laukiu!

Ir sztai, jam be kalbant, už
važiavo karieta, isz kurios isz- 
sedo patogi karalaite ir tuo
jaus apsikabino savo mylima 
pabueziavo. Kada tie jei visi 
pamate, labai persigando ir 
puolė jiem abiem prie kojų, 
praszydami atlaidos ir norėjo 
jau jiems užraszyt ūkia, bet tos 
uke's jau nereikejo ba karalai
te davė jiems daug aukso ir 
teip visokiu brangiu daigtu, 
kurios atsivežė su savim. Po 
tam atsisveikino juodu visus ir 
iszvažiavo abudu in josios ka
ralyste. Kada pribuvo in palo
ca, tuojaus eme szliuba ir da 
sziandien juodu laimingai gy
vena.

— GALAS —

MPirkie U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus!

Keiksmas
I

QAULE buvo ant nusileidi
mo tykumą vieszpatavo 

gamtoja, o tai mylimiausias 
laikas ant pasivaikszcziojinio 
isžbegau in laukus su draugu 
neką senesniu už mane. Džiau- 
gemesi isz gausiu vaisiu kurie 
darbai ūkininko ketino užsimo- 
ket. 0 kad da biskuti nuilsome 
ir sėdome pavėsyje, po liepa, 
pradėjome vienas »zi be ta pa
sakot, iixszi tai dabar apra- 
szau, ka mano draugas apsakė:

— Bus keli desetkai metu, 
kaip gyveno dvariukyje X jau. 
senyva poni, nąszle. Po mirti 
vyro vede atskiru gyvenimą; o 
buvo pilna puikybes isz savo 
paėjimo. Turėjo viena sunu, 
kuris jau ineitinejo in vyro me
tus. Simus turėjo dideli prisi- 
riszima prie motinos ir retai 
kada iszeitinejo isz namo. Kož- 
na valanda rūpinosi pasaldyti 
motinai gyvenimą, o ji nieką 
daugiau neveike, kaip tiktai 
dėstė kazyras ir kabalas mete 
norėdama dažinoti ateiti su
naus.

Taip jiemdviem bego tyky- 
beja dienos, menesiai, kad 
sztai jaunikaitis likos pakvies
tas- in sveczius pas koki tai tur
tinga poną; motina liepe va
žiuot; nuvažiavo, kur kėlės 
dienas vieszinos. Pasibaigė be- 
siega, sugryžta pas motina, bet 
kaip ne savas, nerimauja ir 
sau vietos nerana; laksto po 
laukus ant galo pradėjo tan
kiai iszvažiuot isz dvarelio, bet 
ir motinai nuo kokio tai laiko 
pradėjo bodėtis, ba kabalai ir 
kazyros nesipildė. Sene pradė
jo sunu vaktuot; netrukus da- 
žinojo, jog lankosi iii narna 
prasto szlekteles, netolima kai
myną, tęva vienatines dukte- 
ries. Toji žinia ne buvo del jo
sios po dusziai, nes ne labai 
tuom rūpinosi, ba nedaleido 
sau: idant sūnus augszto gyve
ninio su biednoka da apsipa- 
cziuotu.

Viena diena sugryžta jauni
kaitis vakare namon, po nebu
vimui keliu dienu: ne smagus: 
ilsėjosi nuduot linksmumu, bet 
motina tai nužvelgė ir klausė 
priežasties; jaunikaitis iszpa- 
žino savo meile del dukters 
biedno kaimyno. Iii motina 
kaip perkūnas inmusze, pradė
jo atkalbinet, stato visokias 
klutis ir. merginos biednysta; 
Sunūs ant savo stato, jog ne ap
leis merginos; motina kas kar
tas labiaus užpyksta ir niurna 
sau po nose žodžiu keiksmo, 
apie nogla sinerti, apie szunis. 
Ir tame alpsta, tarnaites pra
dėjo gaivint, o sūnūs iszejo isz 
kambario motinos svyruoda
mas kaip rodos nutirpęs.

Senas tarnas būdamas kitam 
kambaryje girdėjo apie keiks
mą ponios ir tuom baisėjosi, 
jog poni tokius žodžius kalbė
jo. Poni atsigaivėlavo ir buvo 
sveika, nes dvare buvo malszu, 
ba suims kaip rodos ant visa
dos apleido dvara, o kaip pa
skalai buvo pasklydo, tai tyku- 
moje gyveno su savo pacziule 
kuria szirdis iszrinko, ■ tiktai 
atmintis apie motina kaip ka
da grauže jo duszia.

Daug laiko praėjo, kad szi
tai viena ryta sudundėjo ant 
kiemo kanopos arklio; buvo tai 
siuntinis, kuris nuszokias nuo 
arklio, inejo in pakaju ir pa
davė poniai laiszka. Buvo tai 
laiszkas nuo siuiaus^ kurioj už-

pxu—l_uj-l

prasze motina, idant atvažiuo
tu pas ji. Liepe siuntinui kuo 
greieziausia gyyžt ir pasakyt 
jog rytoj atvažiuos. Sukruto 
visi dvare, tarnai laksto, ren
gėsi in kelione, szveiezia. ka
rieta, kinko szeszis arklius, se
niuke skubiai sėda iii karieta. 
Arkliai nenori traukt, ba buvo 
atpratę nuo keliones; seniuko 
liepe važnycziui užkirst su bo- 
£agu ir leidosi in kelione.

Name sunaus buvo didelis 
triūsimas, ba sūnūs gimė, o 
ežia velei siuntinis pasakė jog 
motina pribus; visi linksmi ir , 
laimngi, szyarino pakajus 
laksto siuntiniai, kviesdami 
sveczius: dvejopas bankietas 
motina pribus ir kriksztynos 
pirmgimio.

Atėjo rytojaus, viskas buvo 
parengta, kas valanda, atva
žiuoja karietos, o kožna sve- 
czia pasitinka ant gonkeliu 
gaspadoris.

Jau isz visos aplinkines su
sirinko tame duoda žinia tar
nas jog motina atvažioja: sū
nūs paemes pleczka su vynu ir 
stikleli, snnieni su kūdikiu ant 
ranku, tarp daugelio svecziu 
laukia.

Užvažiuoja karieta iszlipa 
skabri seniuke motina. Pagrie
bė in rankas kūdiki; tėvai net 
apsiverke isz džiaugsmo. Sū
nus nori iszgert stikleli vyjno 
ant sutaik su motina, stiklelis 
skambtele ir sutrūksta in szmo- 
telius kūdikis skaudžiai klilk- 
telejo visi pabalo; paima kita 
stikleli 'bet ir tasai trūksta, 
motina puola ant žemes, pribė
ga, pakele, negyva! Visi nutir
po pabūgo, vietoje džiaugsmo 
užstojo nuliūdimas. Sūnūs ro
dos vargintas kokia baime, pa
ima motinos kuna ir nesza in 
virszutinius pakajus kur sudė
jo kuna ir liepe serget.

Vietoje bankieto, užstojo 
szermenys; tasai smutnas ir 
navatnas atsitikimas daug pri
traukė svieto. Priesz dvara 
juodai aptrauktas kunvežimis 
pakinkytas ketvertu arkliu 
daug žiburiu kunigai kopose ir 
kamžose užgiedojo gailės gies
me ‘ ‘ Miserere mei Deus, ’ ’ įsž- 
eina iszbales sūnus numirusios,
o tarnai isznesza puiku grabą 
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• —- Seredoj pripuola Szven- 
ezi&usios Marijos Vardo, o 
Tautines szvente Mantmine. 
TAipgi ta diena: 1940 metuose, 
Dinamito fabrikas susprogo 
Kenvil mieste, New Jersey 
valstijoje, keturios deszimts 
devyni žmones žuvo, du szim- 
tai sužeista; 1403 m., Lietuviai 
gynė sžveilta miszka nuo Rusu 
Vilniuje.

— Ketverge Szv. Maurilio 
Szvente, o Tautine szvente Bir- 
mantis.'ir ta diena 1917 m., 
Lietuviu Konferencija Vilniuje 
tiutare steigti Nepriklausoma 
Lietuvos valstybe.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Kryžiaus paaukszinimo, o Tau
tine szvente Giraite. Ir ta die
na : 1901 metuose Amerikos 
prezidentas William McKin
ley pasimirė, ji buvo nuszoves 
anarchistas Leon Czolgosz, 
Lenkas, kuris vėliau buvo nu
žudytas; 1944 m., viešnios ant 
Atlantiko mariu pakrantes, 
nuo Carolina valstijų ligi Ka
nados,- keturios deszimts žmo
nių žuvo, o szimtas milijonu 
doleriu iszkados padaryta; 
1323 m., Davieta užgrobė Mo
zūru.pili Dobrina.
; — Pirma diena Rudenio 
pripuola Nedelioj Rugsėjo 23- 
czia diena. Taipgi ta diena Cze- 
dinimo Laikas (Eastern Day
light .Saving Time) pasibaigs 
Rugsėjo 23 d., todėl laikrodžiai 
tubi būti atsukti viena valanda 
atgal Eastern Standard Time.
\ — Tadas (Tally) Jakubo
nis, kuris kitados gyveno She- 
hadoryje, pasimirė Ketverge, 
7:20 valanda vakare pas savo 
S^Seres namuose, ponia Louis 
Maff, 1239’Ę. Centre uly., mies
te. Velionis sirgo ilga laika. 
Gimęs Šhenadoryje. Paliko ke
turis brolius: Vinca ir Alberta, 
Shenandoah; Joną, Turkey 
_.: 1 '*Ljr
Rūii;'Tetra, Philadelphia; dvi 
seserys: Aloy. Trebi, Philadel
phia ir L. Maff, mieste. Laido
tuves in vyko Panedelyje isz 
Graboriaus V. Menkieviczio 
koplycžios, 15 E. Cherry uly., 
Šhenadoryje, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ryte ir palaidotas 
Szy. Marijos kapines Shenado- 
ryje. 1 ; ? ■. ...

Ei, Dainoriai!
Ei, dainoriai szen in buri, 
Kas tik sveiką gerkle turi! 
Trauksim daina apvalaina, 
Lai per stritus gar šiai. eina. 
Lietuvis nebijo nieko;
Lainuoja isz viso vieko: 
Restorane ar namuose, 
Visur daina szirdi glosto.
Tad, tautiecziai susispieskim, 
Gerkle ateiti apszvieskim.
In ansambli visi stokim, 
Tautos labui pasiaukokim. 
įtviecziam merginas ir vyrus, 
IszSiskirszcžius po kalnynus ; 
Tada bus galingas ganda, 
Nuskambęs lietuvio vardas.
i —- Pareita Petnyczia, Szv. 

' Juozapo parapijos mokykloje, 
buvo gražus būrys susirinkęs 
jaunimo, ypatingai szauniu 
Amerikonku, grakszcziū jaunu' 
merginu atrodė lyg pavasario 
pievų gėlėlės. Szia Petnyczia 
Rugsėjo (Sept.) 14-ta diena, 
.laukiame dar daugiau atvyks- 
tant iii«»choro “practice,” nes 
daug kas tik dabar sužinojo 
apie musu pasididinima suor
ganizuoti Dideli Gera Chora 
Lietuviu Mahanojuj Garbei.
♦ — Brazilietis.

Nauja Koplyczia “Nekaltos Marijos Szirdies” Middleport, Pa.

New Philadelphia, Pa. — 
Saldžiausios Szirdies para
pijos žmones, stodami in tal
ka Middleporto miestelio 
žmonėms pastatydino szita 
gražia “Nekaltos Marijos 
Szirdies” koplyczia.

Koplyczia isz tikro graži 
ir del tokio miestelio tikrai 
puoszni. Sztai koplycziai al
torius buvo partrauktas isz 
Italijos. Jis yra gryno mar
muro. Stacijos teipgi sko
ningai gražios, buvo atskiru 
žmonių ir draugyscziu paau
kotos. Visas vidus yra labai 
gražiai ir su skoniu isztaisy- 
tas ir iszmaliavuotas.

Szventoriuje, gražus isz 
mažu spalvuotu akmenuku 
iszkaltas ir nupesztas Szven- 
cziausios Mergeles Marijos 
paveikslas, vadinamas “mo

zaika.” Szventoriaus grin
dys ir groteles yra isz tokio 
pat marmuro kaip ir alto
rius. Langai yra spalvuoto 
stiklo.

Koplyczia buvo paszven- 
tinta Mergeles Marijos Ne- 
kalcziausios Szirdies vardu, 
kad bent dalinai invykdžius 
taip reikszminga pasauliui 
Mergeles Marijos pranaszys- 
te Fatimoje.

Koplyczia paszventino Jo 
Ekscelencija Vyskupas J. 
Carroll McCormick, Rugpiu- 
czio (Aug.) devyniolikta 
diena, 1951 m. Tai iszkelmei 
pritaikinta pamokslą pasakė 
Pralotas R. Tulaba, Lietuviu 
Kolegijos^ Italijoje direkto
rius. •

Szvencz. Jėzaus Szirdies 
parapijos Klebonas, Kun. St.

C. Musuras, su savo vikarais 
ir su savo parapijiecziais la
bai gražu darba ežia atliko.

Tai galimas daigtas kad 
szita Lietuviu koplyczia yra 
paskutine tokia musu Lietu
viu Kataliku szitoje apylin
kėje, nes nematyti kad kur 
kitur kas panaszaus butu 
butu manoma ar rengiama. 
Su szita koplyczia gal jau 
bus galas vieno laikotarpio 
musu iszeivijos Lietuviu Is
torijoje, ir taip szita koply
czia pasiliks kaip kertinis 
akmuo ar kaip kryžkelis isz
eivijos Lietuviu darbuotėje.

Kai kur vis yra didinama 
ar taisoma Lietuviu bažny- 
czios, bet, jau mažai kur ir 
labai retai kur naujos yra 
statomos ar inkuriamos.

□ □ □
< ? ■ o

PERZIJA
PRIESZINASI

ANGLIJAI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ba Anglams duotu galutini in- 
sakyma ir paręikalavima: Su
tikti ar pasitraukti.

Bet kai Perzijos Premieras 
taip insikarszcziaves straksi ir 
szokineja, Anglijos valdžia irgi 
nesnaudžia.

Anglijos Laivynas tuojaus* ’ j 
pasiuntė dar savo kariszku lai
vu in Perzijos uosta.

Anglijos Lakunu Sztabas 
iszleido insakyma, kad visi 
Anglijos lakūnai, laikytųsi sa
ve pasirenge, kad jie budėtu ir 
lauktu insakymo pultis ant 
Perzijos kraszto.

Anglijos valdžia tuojaus da
vė Perzijai ir jos Premieriui 
žinoti, kad Anglija ežia jau ne
nusileis, bet pasirengus kara 
paskelbti ir su savo kariuome
ne pasiims ta ka ji iki sziol gra
žumu tikėjosi gauti.

Czia Perzijoje, del to alie
jaus klausimo gali iszkilti tas 
jau tarp visu pranaszaumas 
Treczias Pasaulinis Karas.

2 MILIJONAI
GRAIKU

BALSUOJA

ŽINIOS 
ISZ VOKIETIJOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

FUTBOLE, DIDELIS
BIZNIS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szelpti maistu, nes maisto per- stos Bet vieszo įr teisingo už- 
maža gauna. mokesezio tokis futbolininkas

— — — negauna ir negali priimti^
HEIDENHEIM. — Vokie- Bet futboles loszimas; yra 

ežiu valdžios stovykloje gyve- baisiai didelis biznis,, ir, baisiai 
na devynios deszimts penkios daug reiszkia kolegijai ar uni- 
Lietuviai. Stovykla yra buv., versitetui ar tas futboles rate- 
policijos mokyklos pastatuose, lis tais metais laimes ar pralai- 
apie tris km., nuo miestelio, mes savo loszimus.
Visi szios stovyklos gyventojai Pernai, Perdue Universitė- 
pervesti in Vokiecziu ūki ir ju tas su savo futboles rateliu už- 
teisine, ir socialine apsauga ne- sidirbo $597,110.50. Ta futboli- 
sirupina joks tarptautinis or-j ninku rateli iszlaikyti per tuos 
ganas. Apylinkes fabrikuose metus kasztavo $208,758.49. 
Lietuviams neinmanoma gauti Tais metais tas Universitetas 
jokio darbo ir jie vereziasi isz iszleido $15,309.65 del intaisu

ATHENS, GRAIKIJA. —
Apie du milijonai Graiku vyru 
eina in rinkimus ir balsuoja, 
renka savo krasztui taryba, ku
ri užims vieta tos tarybos, ku
ri buvo iszrinkta 1950 metuose.

Visas Graikijos politinis 
klausimas ir apie kuri eina vi
si tie rinkimai yra Field Mar
shal Alexander Papagos, kuris 
yra Graiku gerbiamas kaipo 
dvieju karu didvyris, ir kuris 
praeita Gegužio menesi pasi
traukė isz armijos vadovystes 
vietos ir paskelbė kad jis stoja

mažu socialinio draudimo pa- 
szelpu. Viengungiai taip vy
rai, taip ir moterys per menesi 
gauna 42,-DM. Vede be vaiku- 
62,-DM, o už kiekviena vaika 
ar szeimynos nari 22,-DM. Ypa
tingai sunku materialine būk
le Lietuviu grupes, nes daugu
ma ju nedarbingi.

Szioje stovykloje yra pen
kios deszimts devynios Lietu
viai vaikai, kuriems Lietuvisz
kai pamokyti PLB Vokietijos 
Kraszto Valdybos Szvietimo 
skyrius steigia vargo mokykla.

HANNOVER - STOECKEN. 
—Vienas baltu stovyklos gy
ventojas, nesutikęs keltis isz 
savo kambario, ir policijos 
prievarta iszkraustytas, iszke- 
le Vokiecziu pabėgėliu intai- 
gos (Fluechtlingsamt) vedė
jui teisme byla už neteisėta 
prievartos panaudojima. Teis
mo sprendimas dar nepaskelb
tas, bet pirmame teismo pose-j 
dyje kaltinamasis prasze teis
mą rimtai apsvarstyti savo 
sprendimo pasekmes, nes, jei
gu jis busiąs pripažintas kaltu, 
tai Vokiecziu instaigos nega- 
lesianczios ateityje užsienie- 
cziu tremtiniu nei paleisti.

Shenandoah, Pa. — Lietuviu 
Kataliku Veteranu Draugija 
yra in vedus inpatingas pamal
das kas pirmoji, menesio Suka
ta, melstis taikos prie Fatimos 
stebuklingo apsireiszkimo Pa
neles Szvencziausios. Daug ki
tu panasziu Kataliku Veteranu 
Draugyscziu panasziai dabar 
daro. Mums iszrodo, kad tokis 
taikos praszymas yra daug ge
resnis už visas tas konferenci
jas ir visus tuos mitingus, in 
kuriuos laksto musu valdinin
kai ir valdžios atstovai.

Philadelphia, Pa. —Szv. An
driejaus parap., bažnyczioje,! 
prie 19-tos ir Wallace ulycziu- 
invyks Szv. Misijos. Pirma 
sanvaite: Nuo Rugs. (Sept.) 
17-tos iki 23 d., Lietuviszkai. 
Antra sanvaite: Nuo Rugs. 
(Sept.) 24-tos iki 30 d., Ang- 
liszkai. Szv. Misijų pamaldos 
9-ta vai., rytais; 8-ta vai., va
karais. Szv. Misijų vedėjas ir 
pamokslininkas Kun. Aukszti- 
kalnis, S. J. Kviecziame skait-i 
liūgai dalyvauti. 

■
— Yra visokios ruszies vėl-! 

niu — pradedant nuo paties 
Belzebubo iki papras cziausio 
biesuko.

— Gaila mergai rūteles, tik 
kad labai mielas bernelis.

— Gali inlipti szakotan 
medin, bet pamėgink be szaku 
gali su pinigais daug padaryti, 
bet pamėgink be j u.

AMERIKIETIS
NUSZAUTAS

Komunistas Policijan- 
tas Ji Nuszove

BERLYNAS, VOK. — So- 
vietai pranesze Amerikos Karo 
Sztabui kad Amerikietis ka
reivis, kuris buvo Komunisto 
policijanto paszautas kelios 
dienos atgal, pasimirė.

Komunistas policijąntas ta 
kareivi paszove kai to kareivio 
automobilius susimusze su tvo-; 
ra ant rubežiaus. į

Major Generolas Lemuel 
Matthewson, Amerikos Armi
jos komandorius sako kad to
kis Sovietu praneszimas 4r at- 
sipraszymas negana.

Amerikietis kareivis, vairo-1 
damas savo automobiliu, buvo 
nuszautas kai jis nepaklausė 
ar negirdejo kai tas Komunis
tas jam insake sustoti. Tas po- 
licijantas ji isz jo automobi- 
liaus iszvilko ir nusivilko in 
Sovietu puse, kur jis pasimirė 
Potsdam ligoninėje.

Amerikos Karo Sztabas sako 
kad czia viskas nesibaigia ir 
kad bus reikalaujama kokio 
nors atlyginimo isz Sovietu.

— Gali daug žinoti, bet nie
ko nemokėti.

— Gal manai, kad tau tik 
vienam Dievas smagenu davė, 
o kitiems galvon pelu prikim- 
szo.

NESVEIKO PROTO 
STUDENTE

Paszove Kunigą Ir 
Daktaro Žmona

MELBOURNE, AUSTRALI
JA. — Noreen Gwendolen Pi
per, dvideszimts septynių me
tu amžiaus studente, kurios po
licija per visa sanvaite jieszko- 
jo, buvo Daktaru paskelbta 
kaip ne pilno proto. Ji buvo su
imta ir suaresztuota už paszo- 
vima vieno Kataliko kunigo ir 
vieno daktaro žmonos. Ji per 
szeszias dienas vaiksztinejo po 
miestą su atprovintu revolve
riu.

— Et, tupi, kaip viszta ant 
kiausziniu, ir manai, kad dan
gaus karalyste isztupesi.

— Visko kas daugiausia 
žmonims stokas, tai ne pinigu, 
bet, smegenų arba iszminties!
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priesz esamaja valdžia Graiki-
joje. Jis susikirto su Graikijos 
karaliumi.

Rinkimai Graikijoje daug 
reiszkia sziandien, nes iszrodo 
kad jaunoji karta stoja priesz 
senus, apsityrnusius politikie
rius, kurie karalių remia.

TAIKOS SUTARTIS
PASIRASZYTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

toms tautoms, kurios taip bai
siai buvo nukentėjusios per ta 
kara, nuo 1941 iki 1945 metu. 
Ypatingai Azijos tautoms. Bet 
nebus tokiu pareikalavimu, ko
kius Rusija stato ir reikalauja.

4— Japonai yra ingalioti su
daryti atskiras taikos sutartis 
su tais krasztais, kurie nedaly
vavo szitoje San Francisco 
Konferencijoje. Japonai teipgi 
gales pasirinkti su kurie Kini
jos valdžia susitarti; ar su Ko- 
munistiszka, ar su tautine.

5— Japonams bus proga at
siimti Ryukyus ir Bonin Salas, 
kur randasi Amerikos didžiau
sios tvirtoves ir Amerikos la- 
kunu vietos, jeigu jie pnparo- 
dys kad jie laikosi savo žodžio 
ir pildo taikos sutarti. Ji tada 
bus pripažinta kaipo musu 
drauge Pacifiko vandenyse.

Indija ir Kinija nedalyvavo 
szitame seime, nors tiedu krasz 
tai sudaro didžiausia Azijos 
dali ir yra Japonu artimiausi 
kaimynai.

Platinkit “Saule”

LIETUVISZKAS
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tiems futbolininkams ir $191,- 
586.97 del konkurencijų tarp 
futbolininku. Reiszkia, pelnas 
tais metais buvo $388,352.01.

Kiti universitetai dar dau
giau užsidirbo,

Kariszka West Point Akade
mija, isz kurios dabar yra pra
varyta devynios deszimts stu
dentu, kuriu tarpe randasi ge
riausi futbolininkai, pernai už
sidirbo isz futboles loszimo 
$450,000. Su szitais pinigais 
buvo pradėta statyti puosznus 
ir baisiai brangus golfo kliubas 
in kuri buvo visi tie pinigai su- 
kiszti. Dabar, kai sziais me
tais szita kariszka akademija 
jau negales turėti gero futbo
les ratelio, visi abejoja kad tas 
kliubas bus galėti būti užbaig
tas. ,f-

Beveik visos tos kolegijos 
tikisi kad sziais metais j u pel
nas isz futboles bus apie visu 
szimtu tukstaneziu doleriu di
desnis, nes televizijos kompa
nijos tiek primokės už paveli- 
nima rodyti tuos loszimus per 
televizija.

Dabar musu augsztose kolė- 
gijose ir universitetuose futbo
les loszimas yra laikomas daug 
svarbesniu už mokslą, nes išz 
futboles yra labai riebus pel
nas.

Pasiskaitymo Knygeles
I _____

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maitina,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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