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Isz Amerikos
AUKSZCZIAUSIAI
TEISMAS DEL RE

LIGINIO AUKLĖJIMO

Viešose Mokyklose

NEW YORK. — Karts nuo 
karto Aukszcziausiasis Ameri
kos Teismas turi nuspręsti ar 
kurios nors paskiros valstybes 
instatymai nepažeidžia konsti
tucines patvirtintos skirian- 
czia bažnyczia nuo valstybes. 
Szi garantija buvo paskelbta 
pirmajame konstituciniam 
priedeli (Jis kartu yra Pirma
sis “Bill of Rights” straips
nis). Vienam šapo paskutiniu- 
ju szio pobūdžio sprendimu 
Teismas iszvede, nubalsavęs 6 
priesz 3, jog tėvams rasztisz- 
kai reikalaujant vaikai turi 
būti atleidžiami nuo vienos va
landos Tikybos pamokos. Ir 
beveik visose kitose valstybėse 
yra tokie pat instatymai.

Ankstyvesne Tikybinio auk
lėjimo sutaisymo — Illinois, 
Champaign miestelio mokyk
lose 1948 metais Teismo buvo 
paskelbta nekonstitucine. Jo 
mokyklose tikyba buvo dėsto
ma klasėse ingairiu tikybų ka
pelionu ir Aukszcziausiasis 
Teismas uždraudė, mokyklos 
laika ir turtą sziam tikslui 
naudoti.

Teisėjas Dauglas, kuris szia 
New Yorko Szvietimo Byla ve- 
de, sutikės kad valstybe priva
lo būti atskirta nuo bažny- 
czios, pareiszke, kad “mes ne
radome nieko Konstituciniame 
priedelyje kas reikalautu, kad 
valstybe butu priesziszka Reli
gijai ar jos pastangoms isz- 
plesti savo intaka.” Jis nuro
dė, kad New Yorko Byla yra 
skirtinga nuo Champaign, Illi
nois V i e s z u j u (Publikiniu) 
Mokyklų Bylos. Teismas netu
rėjęs inrodymu, kad New Yor
ko mokytojai naudojo prie
varta reikalaudami mokinius 
mokytis Tikybos. Aukszczi.au- 
siam Teismui užgyrus New 
Yorko religinio švietimo pro
grama spėjama, kad ji bus pa
vyzdžiu kitu valstybių mo
kykloms.

Sztai kaip ji atrodo: “Tė
vams pageidaujant Vieszosios 
Mokyklos mokiniai kiekviena 
sanvaite gali būti atleidžiami 
viena valanda ankseziau su 
sanlyga jog jie eis in Bažny- 
czias Mokytis Tikybos ar at
liktu tikybiniu apeigų. Bažny- 
czios savo ruožtu yra inparei- 
gojamos, mokyklai pateikti 
sanraszus mokiniu, kurie at
leisti isz mokyklos, tikybos 
mokytis nebuvo ate j e. New 
Yorko instatymas reikalauja, 
kad Vieszosios Publikines Mo
kyklos mokytojai neverstu 
vaiku eiti mokytis tikybos ar
ba baustu juos už tai, kad jie 
tikybos nelanko arba skatintu 
juos vienos ar kitos tikybos 
mokytis.

Vaikai kurie neina mokytis

Marinas, Saržentas John 
E. Boitnott, isz Comfort, 
North Carolina, (po kairei) 
ir kareivis Henry A. Riday, 
isz Mikoosa, Wisconsin, isz- 
rokoja kiek Komunistu jie
du yra nugalabinę. Jiedu 
nuszove devynis Komunis
tus per dvi dienas. Kareivis 
Riday tyczia iszkiszdavo sa
vo galva virsz apkasu kad 
Komunistai ji pamatytu.

tikybos pasilieka mokykloje ir 
tęsia savo mokslo kursu.

Kiti trys teisėjai turėjo visai 
skirtinga nuomone. Jie mane, 
kad New Yorko atveju turėtu 
būti “ne religijos atskyrimas, 
bet religijos ir valstybes sąvo
ku suvienyta”. Kitas vėl mane 
kad visas ginezas galėtu būti 
geriausiai iszsprestas jei visi 
mokiniai butu paleidžiami vie- 
na valanda ankszcziau ir galė
tu eiti mokytis tikybos kaip j u 
tėvai norėtu.

“Time off” Tikybams ap
mokymui dalyka vieszose mo
kyklose yra svarstoma jau isz- 
tisi 40 metu. Nors ji pasilieka 
atvira ir dabar, paskutinysis 
Aukszcziausio Teismo nuo
sprendis ja sziek tiek parysz- 
kino.

NASZLE SUMUSZTA!

Užtiko Vagi Savo 
Kambariuose

PHILADELPHIA, PA. — 
Naszle buvo labai sumuszta į 
kai ji, atsikėlus isz miego, už
tiko savo kambariuose vagi, 
kuris kraustė jos stalczius.

Ponia May Rose, septynios 
deszimts dvieju metu amžiaus 
naszle, kuri sau vienu viena 
gyvena ant 1721 North Ele
venth uly., pradėjo spiegti, kai 
ji užtiko vagi savo kambariuo-! 
se apie ketvirta valanda isz ry
to.

Vagis ja baisiai apdaužė ir 
sumusze, ir paskui pabėgo kai 
susiedai iszgirdo kad kas tenai 
darosi.

Policijantai ja nuveže in 
Szvento Juozapo ligonine. Po
licijantai buvo tik apie tris 

Kai Komunistai ji pamaty
davo jie atsistodavo kad ge
riau galėtu in ji pataikinti; 
tada marinas Saržentas juos 
nuszaudavo. Marinu koman- 
dorius juos sustabdė, saky
damas kad tokis jųdviejų 
šprotas yra pavojingas, ne
žiūrint kad tiek Komunistu 
su savo gyvastimi užsimo
kėjo. Jiedu buvo perskirti, 
kad toliau taip nedarytu.

blokus nuo jos namu kai taip 
atsitiko.

Treczia valanda isz ryto, Po
nia Isabel Doherty, dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus 
moteriszke buvo dvieju vyru 
užpulta, kai jie norėjo ja pane- 
valia insivilkti in savo auto
mobiliu ant B ir Potter uly., 
Kensingtone. Ji sako kad tie
du vyrai norėjo ja insivilkti in 
savo automobiliu, bet kai ji 
pradėjo spiegti, jie jai davė in 
veidą, partrenk e ant žemes ir 
paskui greitai pabėgo. Ji su
spėjo pažiūrėti in ju automobi- 
liaus laisnius ir ta numeri ji 
padavė policijantams.

Ji sako kad ji gryžo namo 
isz gimines namu kai tie raz- 
baininkai ant jos užsipuolė.

AUTOBUSAS SUSI-
MUSZE SU TROKU
BORDENTOWN, N. J. — 

Greyhound autobusas, važiuo
damas isz New York in Vasz- 
ingtona susikūlė su lėtai ve
žinoj aneziu troku ant New 
Jersey Turnpike, Subatos ry
ta 1:15 valanda. 41 žmones bu
vo sužeisti szitoje nelaimėje.

Valstijos policijantas, Glenn 
Sowash sako, kad autobusas 
ir trokas nuvirto in vieszkelio 
urvą.

Keleiviai, kurie buvo ant to 
autobuso buvo ant jo užlipė 
New York ir Newark miestuo
se. Isz ju sužeistieji buvo nu- 
veszti in tris New Jersey ligo
nines.

Autobusas Greyhound kom
panijos vienas isz greieziausiu 
sudužo in troko užpakali.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NĖRA DARBININKU 
“BALSO”

Darbininkai Neprisi
laiko Jokios Vienybes 

Politikoje

WASHINGTON, D. C. — 
Gal butu abiem Partijom m 
sveikata tuoj aus suprasti ir 
prisipažinti, kad nėra tokio ai
tvaro kaip “Darbininku Bal
so” kaslink Rinkimu.

Dabar priesz Rinkimus Dar
bininku Unijų Vadai labai 
sztarkiai straksi ir daug szne- 
ka apie “Darbininku Baisa”. 
Jie jau taip ilgai apie ta “bai
sa” szneka, kad ęlaug žmonių 
ir net didžiu Politikierių ima 
iritiketi, kad tokis “Balsas” 
tikrai kur nors ralndasi. Pats 
Prezidentas Trumanas, vienas 
isz gudriausiu ir apsukriausiu 
Politikierių, ir Unijos Prezi
dentas Philip Mįirray dahg 
apie toki “Darbininku Baisa”’ 
kalba. Bet tikrumoje nėra to
kio Balso!

Nei viena Unjja nėra tokia 
galinga, kad ji galėtu privers
ti savo narius balsuoti, kaip ji 
nori. “Net ir patsMohn L. Le- 
wisas, Mainieriu Bosaj negali 
savo mainierius priversti bal
suotos, kaip jis nptill’

Mes turime suprasti ir prisi
pažinti kad kiekvienos Unijos 
Darbininkai dar, iki sziol, gali 
pasirinkti savo Politine Parti
ja, kad jie gali prigulėti ar 
prie Republikonu ar Demokra
tu, nežiūrint ka ju bosai, Uni
jos Vadai daro, sako ar remia.

Darbininku Unijos Vadai 
yra Diktatoriai savo Unijose, 
bet jie yra bejiegiai, kai iszky- 
la Politikos klausimas.

Tai, kai skaitysite kad ar 
vienas ar kitas Unijos Bosas 
remia viena ar kita Politikie
rių ar Kandidata, tai nereisz- 
kia kad visi tos Unijos Nariai 
panasziai daro. Geras ir iszti- 
kimas savo Unijai Mainierys 
gali būti geras Republikonas 
ar isztikimas Demokratas. 
Nors negalima matyti jokios 
laisves paezioje Unijoje, kuria 
Lewisas valdo ir Mainierius 
už nosies vedžioja! “Lewisui 
Mainieriu gerove visai nerupi 
ir jis jiems jokios laisves ne- 
pripažinsta, kaip dabar aisz- 
kiai matyti isz szitos Mainie
riu Vakacijos, kurios nei vie
nas Mainierys nenori ir neno
rėjo!”

Bet, nors Lewisas valdo 
Mainieriu Unija, vienok jis 
negali nei prasižioti, kaip tie 
Mainieriai Baisuos del Prezi- į 
dento. Tai jeigu kuris kurios 
Unijos Vadas pareiksz kad jis 
stoja už ta ar už kita Kandida
ta, tai reiszkia tik tiek kad jis 
taip Balsuos, bet ka kiti tos 
Unijos Darbininkai darys tai 
“ju biznis,” ir kad ir didžiau- 
sas Unijos Bosas neprivers nei 
vieno darbininko Baltuoti 
kaip jam patinka!

^Pirkie U. S. Bonus!

Jet Eroplanas Su
sprogo Anglijoje, 
27 Žmones Žuvo

Autobusas Ir Trokas Susimusze 
41 Žmones Sužeisti Arti 

Bordentown, N. J.
ŽMOGUS, KURIO

STALINAS BIJOSI

MEXICO CITY, MEX. — 
Deszimts metu atgal, Leon 
Trockis, vienas isz Bolszeviku 
revoliucijos vadu, kuris pas
kui nesutiko su Stalinu ir nuo 
jo atsiskyrė — buvo Jacques 
Mornardo nuglabintas, Meksi
koje.

Per kelis metus Stalino žu- 
likai jieszkojo Trockio, kol ji 
surado Meksikoje. Jacque 
Mornard surado Trocki ir ji 
nudėjo. Jis gavo dvideszimts 
metu in kalėjimą už ta žmog
žudyste.

Dabar, po deszimts metu ka
lėjime, kur jis pavyzdingai gy
veno, jis galip raszytis, kad ji 
iszleistu isz kalėjimo už toki 
gražu pasielgimą.

Bet jam laisve reiksztu tik 
viena daigta: Mirti! Isz vienos 
puses, Trockio draugai ji isz 
kerszto nugalabintu; isz kitos 
puses, Stalino padupezninkai, 
jam amžinai liežuvi nutildinti, 
ji taip pat nugalabintu, kad jis 
nieko negalėtu pasakyti.

Leon Trockis, pirm negu jis 
pasimirė, visai nieko nesake 
apie savo nužudytoj a, Mor
nard, bet staeziai sake, kad 
ežia Stalino darbas! Meksikos 
policija, isztyrus visa ta klau
sima, taip pat pasakė: Czia 
Stalino darbas. Meksikos poli
cijos virszininkas, Generolas 
Sanchez Salazar, sake kad nė
ra jokios abejones kad Stalino 
Slapta GPU policija nugalabi
no Trockį.

Visi apie tai žinojo, bet nie
kas negalėjo ar neiszdryso pri- 
parodyti. Vien tik Trockio nu- 
žudytojas Jacque Mornard ga
lėtu pasakyti. Jeigu jis dabar 
nors prasižiotu ir pasakytu ka 
jis žino, tai galimas daigtas 
kad paežiam Stalinui paeziame 
Kremline butu galas. Bet jis 
gerai žino, kad jeigu jis nors 
žodi apie tai prasitartu, tai 
Stalino žulikai jo medžiotu, 
kaip jis medžiavo Trockio. Kol 
jis tyli, tol jis dar gali gyven
ti, nors tokis gyvenimas, bet 
ti, nors tokis gyvenimas nėra 
gyvenimas, bet tik stenėjimas.

FARNBOROUGH, ANGLIJA. — Angli
jos garsus, ir vienas isz greieziausiu ero- 
planu, kuris galėjo skristi greieziau negu 
balsas lekia, “de Havilland 110” susprogo 
per paroda, virsz szimto trisdeszimts tuks- 
taneziu žmonių, kurie buvo susirinkę pasi
žiūrėti in naujausius eroplanus, in Farn- 
borough.

Dvideszimts septyni žmones buvo už- 
muszti ir szeszios deszimts trys buvo su
žeisti.  .

Trisdeszimts metu amžiaus lakūnas John 
Derry ir jo pagelbininkas, Tony Richards 
žuvo tame eroplanc. *

Toje parodoje buvo ir lakūno Derry 
jauna žmona, kuri rūpestingai lauke kol ta 
paroda užsibaigs.

Tas greitas eroplanas buvo lakūno Der
ry paleistas visu smarkumu žemyn isz pa
dangių, ir staugdamas nėrėsi žemyn net 
asztuonias mylias, kai jis susprogo in ma
žus szmotelius. Priesz susprogima jis skri
do daugiau kaip septynis szimtus myliu 
ant valandos. Visas eroplanas pasileido, 
susprogo; jo inžinai rodos iszszoko isz 
croplano ir patys per orą skrido, paskui 
nukrito ant žiurineziu žmonių gaivu. Tie 
inžinai svėrė daugiau kaip po tona.

Panaszi nelaime atsitiko ir Amerikoje, 
Detroit mieste, sanvaite atgal, kai greitas 
Amerikos eroplanas “Scorpion F-89” su
sprogo virsz penkios deszimts vieno tuks- 
tanezio žmonių. Czia žuvo lakūnas Major 
Donald Adams isz Mt. Clems, Michigan ir 
Kapitonas Ed Kelly, isz New York. Ke
turi žmones ant žemes buvo sužeisti.

Bet jis gerai žino, ir žino 
kad Stalinas žino, kad amžina 
tyla yra geriausia, ir kad to-

kia tyla randasi tik mirtyje.
Jo vienatine viltis, kad vi

si apie ji pamirsztu. Bet tokia 
viltis yra tuszczia. Kaipgi Sta
linas gali pamirszti kad ran
dasi vienas žmogus, kuris jo

griekus žino, kuris gali su vie
ta, sugriauti? Ir kaipgi gali 
Trockio draugai užmirszti, 
kad Meksikos kalėjime randa
si nevidonas, kuris ju drauda

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Irano krasztas gali pavirsti 

in antra Korėja. Mossadegh 
dabar yra susidėjęs su Komu
nistais ir neapkenczia Ameri- 

i kiecziu. Ir jis yra vienatinis 
j viso to kraszto valdininkais, 

s Amerikiecziai turi isz Irano 
,.7j, kraszto kuo greicziausiai isz- 
..■■■ sįkraųstyti.
. ‘ r 1 1 ——

Anglija yra isz anksto 'pa- 
; ręiszkus kad ji visa užverti tu

rės nukirsti nuo savo apsi
ginklavimo programos. J i ne- 
tūri pinigu. Prancūzija sako 
kaid ji turės nukirsti trisde- 
szimts nuoszimti nuo savo ap
siginklavimo programos. Ir 
ežia trūksta pinigu.

Pasirodo kad vien tik Ame
rika turės visus sz.it uos krasz- 
tus apginkluoti su savo žmo
nių isz Taksu pinigais.

X . . •Mums dabar rupi ateinanti 
Rinkiniai daugiau negu visu 
svieto apsauga ar apsiginkla
vimas. Kas 'bus musu Prezi
dentas ateinaneziais metais, 
rupi ne tik mums Amerikie- 
cziams, bet ir viso pasaulio 
žmonėms.

c Dauguma szeimynu gyvena 
kur kas augszcziau negu j u in- 
eigos. Negalima susiedui užsi
leisti. Jeigu Susiedas nauja au
tomobiliu nusipirko tai jau ir 
mums reikia pirktis dar bran
gesnis automobilius1, nežiūrint' 
ar mes iszgalime ar ne.

Doleris iszrodo daug dides
nis biednam žmogui negu tur-. 
Tuoliui.

i- ■ Bagocziu vaikai nėra laimin
gesni už biednuju vaikus. Bet 
Columbia Universiteto nioks- 
lineziai sako kad’bagocziū vai
kai yra mokytesni už darbi
ninku vaikus.

' Būdavo sakoma kad bago
cziu vaikai yra iszdyke ir isz- 
lepinti. Bet dabar jau kaip tik 
atbulai. Paprasto darbo žmo
gelio vaikai yra daug labiau 
iszlepinti negu bagocziu. Dar
bo žmogaus vaikai turi daug 
daugiau visokiu zalbovu negu 
bagoeziaus vaikai. Bagocziaus 
vaikai yra labai akyliai prižiu- 
romi tarnaieziu, slaugiu ir mo
kintoju. Jiems nei prie stalo 
nėra vietos su suaugusiais. O 
paprasto žmogelio vaikai po 
visą jo nameli vieszpatauja.

Žmogus taip balsuoja, voto- 
ja, kaip jo alga ar ineiga sto
vi. Juo daugiau jis uždirba,
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juo daugiau pinigu jis turi, 
juo atsargiau jis balsuoja už 
konsertyvus kandidatus. Už 
tai daugiausia bagocziu bal
suoja už Repųblikonus. Juo 
mažiafi žmogus uždirba, juo 
mažiau pinigu jis turi, juo 
greieziau jis balsuoja už socia
listus ir radikalus.

Vyras uždirba pinigus, o 
žmona juos suvartuoja, pralei
džia.

Paprastas darbininkas visa 
pede savo žmonai atiduoda ir 
jai paveda tuos pinigus suvar- 
tuoti kaip ji moka. Bet ūkinin
kas tai jau ežia nuo kitu vyru 
skiriasi. Jis ir uždirba ir pra
leidžia, labai retai besiklaus- 
damas savo žmonos patarimo.

Pinigu klausimas iszkelia 
daugiausia barniu, nesusipra
timu ii' pesztyniu szeimynose.

Pinigas tik ant tiek vertasj 
kiek jis žmogui ipades. Pini
gas savaimi niekam nevertas, 
bet tik kaipo inrankis ka gau
ti.

Valdžia užtikina, kad szia 
žiema bus gana aliejaus del 
szilumos, bet- ne'butu pro szali 
jau dabar to aliejaus pasirū
pinti. 6azo del szilumos ir del 
kitu poeziu teipgi bus gana, 
nes yra inrengtos naujos, dide
les paipos ta gaza pristatyti.

Nežiūrint, kad mąinieriai la
bai mažai szia vasara dirbo, ir 
nepaisant to kad dabar jie bu
vo priversti imti tas deszimts 
dienu vakacijas, anglių vi
siems yra ir bus gana.

■Nauju namu vis daug stato
ma ir jie vis dar laibai brangus.

Einą gandai kad sznaipso 
“Schenley” kompanija yra 
pasini inus Prezidentui Truma- 
nui darba, szilta vieta, su 
$100,000 ant metu algos.

Senato Komisija dar dau
giau paskelbs apie kitus vals
tijos darbininkus, kurie ' yra 
rąuduonieji ar rauduonuju 
draugai. O tuo paežiu sykiu vi
si taip szmeižia Senatorių Mc
Carthy, kuris buvo vienas isz 
pirmutiniu tuos Komunistus 
isz tu sziltu vietų iszkrapszty- 
ti.

Pypkes Durnai
Keistas Pasaulis

Koks tai keistas szis pasaulis, 
Asz negaliu jo suprast: 
Kame randas tikra praszme, 
Negaliu asz jos surast.
Del ko žmones ant szios žemes 
Negali vienybėj gyvent?
Vieni kitu neapkenczia 
Nori kitus tik pavergt?
Del ko tureziai ant vargdieniu 
Neturi geros szirdies, 
Nors jie yra aniems lygus, 
Taip yra isz prigimties.

Del ko kila baisios kares 
Žudosi vieni kitus, 
Nors visi gamtos auginti 
Ir viens kitam yra bendrus.
Tukstancziai tu invairumu 
Man vis kankina mintis, 
Bet negaliu asz suprasti 
Kam blogo priežastis.

Raumeningas Rumsztininkas
ŽIEMOS VAKARAS

Mayor Gerald Lucy, isz 
kumsztininko Rocky Marci
ano miesto palieczia kumsz
tininko raumeninga ranka. 
Jiedu pareina isz Brockton 
miesto, Mass.

Kumsztininkas Rocky 
Marciano sumusze Harry

Vaiskas ima daug daktaru 
del Armijos ir del Laivyno, ir 

1 you are looking into the mouth of
a 16-inch gun on the U. S. S. New Jersey

J It’s typical of the huge rifles with which 
our Srea^ navY bristles. And the size of 
that bore is a comforting reminder that 
America’s watchdogs have a bite as bad 

11 as their bark.
This represents one kind of strength America must main
tain in order to keep the restless peace. For surely we all 
realize that now peace is only for the strong.
But keeping America .strong calls for more than armed 
strength. It means that our economy must be stable, too. 
And that’s where you can help ... by buying United States 
Defense Bonds! For by bonds and otlier forms of saving 
you are building up a personal backlog of financial security 
which means economic strength for our country.
Saving through bond buying is easiel>^hįn-you-think! Try 
it—through the Payroll Savings Plan where you work. 
With this Plan you can save a regular sum out of every 
check—before you have a chance to spend it. And, you 
know, no matter how small your income, you can’t afford 
not to save something for yourself. So join the Plan today. 
Thousands say it’s the one sure way to save!

HERE’S HOW E BONDS NOW EARN MORE MONEY FOR YOU!
' , '' r »

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an even better 
return than ever before . . . thanks to 3 brand-new money-earning 
features just announced by the U. S. Treasury.

1. Now every Scries E Bond you buy begins earning interest after only
6 months. It earns 3%, compounded semiannually, when held to maturity. 
It reaches full maturity value earlier (9 years S months) and the interest 
it pays is now bigger at the start!

2. Every Scries E Defense Bond you own can now go on earning interest 
for 10 more years after it reaches the original maturity date—without your 
lifting a-finger!

3. During the 10-year extension period, every unmatured bond earns at 
the new,higher inferest (average 3%compoundcd semiannually). Your origi
nal $18.75 can now repay you $33.67. $37.50 pays back $67.34. And so on.

Start now! Invest more savings in better-paying U. S. Series E 
Bonds—through the Payroll Savings Plan where you work or the 
Bond-A-Month Plan where you bank.

Peace is for the strong ... for peace and prosperity 
save with U. S. Defense Bonds!

The U. S. Government docs not pay for this advertising. The 
Treasury Department thanks, for their patriotic 

donation, The Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Matthews ir dabar ruoszia- 
si susitikti su cziampijonu 
Joe Walcott. Dar nėra nu
statyta kada- szitiedu kum- 
sztininkai susitiks in rung
tynes del cziampionato, bet 
galima spėti kad tai bus szi 
rudeni.

už tai dabar jau trumpa ir 
trūksta daktaru mums namie.

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Simanas atsake, kad griu- 
czia sena, i.bet nesenai kiek 
pakele, supuvusius medžius 
naujais pakeitė, didesnius lan
gus iszkirto.

— Stebina mane tas, kad 
grinezia lyg ne tokia pat, ko
kia buvo.

— Ar buvote ežia kada 
nors? Užklausė dailide.

Pakeleivingasis nieko neat
sake.

— BUS DAUGIAU —

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

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; 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 daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
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, 
Atsitikimas Senam. Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osidczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 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 Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku-' 
nūs; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.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.

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
nelaimėms ir atsitikimais. 
Žmogus Skaitantis žines, mato 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—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. 102— Prakeikta, meilih- 
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigų -ant Susirin
kimu. -25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mįslinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197^, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzųlima. 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 liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15o

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

■K ‘

ĮpįF’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuką ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti • vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING UO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A,

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

^Pirkię U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus!
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x51/£ col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Žiemos Vakaras
^EVE LŪS, bet labai tamsus 

buvo vakaras; ant apsi
niaukusio dangaus nemirksejo 
ne viena žvaigždute; vejas 
smarkiai szvaistesi tarp kulny
je, kurio dugne gmlejoplati už
kalusios upes juosta. Aplin
kui matyti nuogi, sniego ap
dengti, krautai ir tik tolumoje 
ant kalno, matyti buvo kaimo 
trobos, mažu 'žiburėliu eile, in 
raudoris akis pąnasziu. Zeniai, 
paežiu paupiu, ėjo žmogus. Jis 
ėjo greitai, lygiai; kartais tik
tai su'belzda v o lazda in kyszan- 
ti ik po sniego akmeni.

Staiga sustojo, lyg ko sulai
kytas, ir pakele galva in tro
bas, kuriose mirgėjo szviesą.

—r Ak! Insimaisze žmo
gaus szauksmais in vėjo szvil- 
pima. Valandėle laiko pažiu
rėjo in kaina ii' da karta, suszu
ko, bet tyliau ir trumpiau; Ak!

Ir ėjo vėl tolyn kas karta da
žniau apsistodamas, kol praė jo 
visa, in kaimą vedanti, kelia ir 
padėjo ranka ant pirmosios isz 
eiles sodybos vartų.

Namas, priesz kuri sustojo 
pakeleivingasis, buvo Simano 
Bartininko. Jis sėdėjo ant 
suolo, laikydamas prie lupu 
molini, trumpu cibu'ku, pypki. 
Metu turėjo daugiau sizeszias- 
deszimties; placzius, truputi 
susikuprinusius, peczius glau
dė prie aprūkusios sienos. 
Tankus durnu kamuoliai, kū
rins nuolatos iszleizdavo isz 
lupu, tai uždengdavo, tai ati
dengdavo jo didele galva, isz 
pryszakio nuplikusia, isz užpa
kalio szirmu plauku vainiku 
apsupta, ir rausva veidą sta- 
cziu usu puosziama, dvieju 
protingai žibancziu akiu ap- 
szviesta, kurios isz po tankiu, 
nusvirusiu antakiu žiurėjo ra
miai ir ruscziai.

Jo rankos, viena kuriu užki- 
szo už plataus diržo, o kita lai
ke pypki prie lupu, buvo dide
les, gysluotos ; ju iszveizda sa
ke, kad tas žmogus mokėjo 
sunkiai dirbti ir turėjo geleži
ne jiega. Lengva buvo spėti, 
kad kuomet tas senis atsikels, 
iszsities ir prakalbęs, visi grin
czioje esą padarys, kas jo lie
piama bus. Grinczioje-gi bu
vo daug, ir visi tuo laiku sėdė
jo ar stovėjo ir tylėjo, insi- 
klause in viduryje grinczios 
stovinczio vyrisžkojo, pasako
jimą.

Vyriausias Simano sūnūs, 
dailide, vyras turis apie ketu
rias deszimti metu, obliavo 
akėtvirbali, kreipdamas juo
das, liepsnojanczias akis in pa- 
sakojanczio puse. Jo žmona 
stovėjo prig kamino, szvięsia 
kurio apžėrė ja raudonais spin

duliais nuo kojų ligi galvos. 
Czia pat už tos rimtos namu 
szeimininkes, už rato ir auksz- 
to verptuvo kuodo, sėdėjo 
Onute, Simano duktė; priesz 
valandėlė ji verpe, bet dabar, 
pakelta ranka prie kuodo, su
silaikė, lyg klausamojo pasa
kojimo užburta. Indomiai, 
rodos, klausėsi sena, maža bo
bute, kuri ant žemes, ant 
auksztininkos geldos, sėdėjo ir 
laike pilna reti pupu anksz- 
cziu. Nesenai jas aižė ir, lai
kydama da keletą ankszcziu, 
geltona iszdžiuvusia ranka, ki- 
szo galva in szviesa. Indoini 
buvo taip-pat jaunute, daili 
kaip auszra, kaip 'beržas' liesa, 
Jadvyga, jaunesniojo Simano 
sunaus žmona. Ji sėdėjo prie- 
szais dailides ir, prie raudono 
kikliko apdengtos 'krutinės, 
glude penkių menesiu kūdiki. 
Isz už dailides pecziu žiurėjo 
penkiolikos metu vaikesas, 
virvucziu kamuoliais ant keliu 
ir ilga didele adata marszkai 
taikyti.

Grinczios viduryje stovėjo 
pasakojas. Tai buvo Antanas 
jaunesnis dvieju Simano vaiku 
trisdeszimties metu, aukszto 
ūgio vyras, Matyti ka tik su- 
gryžo isz kelio, nes da nebuvo 
nusivilkės skrandutes, nuo ku
rios juodos apykakles dailiai 
atsimusze rausvas jo veidas. 
Laike rankoje botaga, kurioje 
kelionėje plake arkli, ir gyvai 
mosuodamas ranka, pasakojo:

— Kaip mane gyva matote 
teisybe sakau! Pilnas mieste
lis sziandien buvo žmonių, bet 
mažai kam rūpėjo prekyba, vi
si tik tekalbėjo; pasakojo apie 
Vapsa. Pasakoja, kad tai tas 
pats, kuris priesz deszimts me
tu tris žmones užmusze.

--- Girdėjau, rodos tai bu
vo Žydai, sumurmėjo dailide.

— Taip, patvirtino pasa
kojas: du Žydu ir viena boba, 
kuri tuomet pas juos nakvojo, 
visus su savo sėbru pagelba 
užmusze. Tuomet sugavo ji ir 
persitikrino, 'kad tai tas pats 
Vapsa, kuris per keletą metu 
invairiose vietose siautė. San
krovas iszpleszdavo, pinigus 
dirbdavo, tiktai ir žmonių už- 
mu'szineti neužmuszinejo. Ne
trukus ir užmuszineti pradėjo. 
Teise ji, pasodino in kalėjimą 
ir nuteisė ligi gy vos galvos ka
torgoje, o jis eme ir pabėgo isz 
kalėjimo. Pabėgo, gudruolius, 
kitais drabužiais apsitaisęs ir 
kaipo darbininkas nuėjo in 
viena fabriką. Keletą metu 
dirbo toje faibrikoje po sveti
mu vardu. Bet ir ten ji sugai- 
vo ir iszgabeno in Sibirą. Isz- 
vaTe ji toli, in pasaulio-kraszta. 
kad kita karta nepabėgtu, 0 

jis eme ir pabėgo!
— Isz Sibiro pąbego?! Isz- 

imdamas pypki isz dantų, pir- 
makarta atsiliepe Simanas.

— Taip, tete, isz Sibiro. 
Buvo ten keletą metu, kol ne- 
atgrysp, papuste padus ir trau
ke in pasauli. Tuomet iszsiun- 
tinęjo in visas puses popieras, 
kad toksai ir toksai pabėgo isz 
Sibiro ir kad kiekvienas priva
lo ji jieszkoti ir gaudyti. Ro
dos, kad po visa pašauti jo 
jieszkojo ir jau jieszkoje liovės 
o czia, kad jis isz pragaro ne- 
iszlystu, pats atsirado, ir tai 
czia, netoliese.

— O! Suriko isz už ver- 
puti, Onute.

Szeiniininke isz iszgasczio 
truputi pravėrė dailias, raus
vas lupas.

— Kaip tai, czia ji surado? 
Atsiliepe Simanas. Mat, isz 
kvailo pasakojimo, kvailiems 
džiaugsmas.

— Bet, teve, czia ji surado, 
dvi myli atstu nuo mus! 'Su
szuko, botagai mosuodamas, 
Antanas. Vėl buvo darbinin
ku po svetima pavarde. Pagal 
pasporta pažino ji ir pasodino 
in kalėjimą; bet jis nekvailas, 
eme ir vėl pabėgo.

— Kad ji kur! Koks vi
krus! Cha, cha, cha!

Jis vienas puokesi, kiti tylė
jo, o Simanas užklausė:

— Ar tik kartais, Antanai, 
nemeluoji? Ar tik nebusi ta 
sumanęs boboms bauginti?

Antanas truputi nusigandęs, 
pažvelgė in tęva ir nusiskaiu- 
des tokiu atsiliepimu, atsake:

Nekarta sueina moterys ir 
vyrai, 

Ant vestuvių, kriksztynu ar 
linksmaus susirinkimo, 

Ten kalbasi apie szi ir ta, 
linksmai ir gražiai, 

Kad net gražu paklausyti! 
Bet sztai, viena isz tarpo kitu, 

Iszlenda su begediszku 
szposų.

Ar ta begede ar begėdi visi 
subars arba iszkolios?

Ne! Tankiausia visas 
Susirinkimas prunksztele 

juokais, 
Nes jiems tas patinka, 
Na ir kiti damesdanii 

po žodeli, 
Vieton nuvyt tokia begediszka 

Neipriderenczia kalba tai 
cla ja praligina.

Klauso jauni ir net ■ 
parausta ir sarmatos, 

Klauso senesni ir nesulaiko 
Vedima nemandagios kalbos 

juokėsi, 
Irtos senesnes moterys 

neapmislydamos, 
Kad tuom biaurina paczios 

save, 
Ir kitas merginas, 

Imanczias pavyzdi isz 
senesniu!

Negalima sakyti, 
Kad jau visi neturi 

gėdos, o ne!
Tieji kurie iszauginti 

. dorai, 
Tie in kuriuos tėvai ir

— Jeigu asz meluoju, tai ir 
valscziaus rasztininkas meluo
ja. Isz rasztipinko daugiausia 
girdėjau apie ta visa atsitiki
ma, nes rasztineje geriausiai 
žino, kad ka tį'k czia buvo ir 
vėl pražuvo. Taigi, toli nueiti 
negalėjo, reikia jieszkoti ir 
gaudyti; taip sake rasztinin
kas. —- Jieszkokite, sako, nes 
turėsime su juo dideli varga. 
Prasidės vagimąs, užmuszi- 
mai, tas ir kitas bus. O kuo
met ji sugaus, in kalėjimą pa- 
socįis, tai padarys su juo gala! 
Stipriais geležinias paiicziais 
ji apkuls ir ligi gyvos galvos 
in Sibirą iszsius; o ka padarys!

Niekas nesijudino ir nieko 
nekalbėjo. Pagalios Simanas 
iszsitiesę, pypkių sudavė in 
stala ir krąps ztydamas pele- 
turėcziaų, bet (nieko ant kelio 
nūs, tarė:

—. Visiszkai teisingai! Taip 
reikia su visais pasileidėliais 
daryti. Tegul nesiauczia, sve
timo nejudina, nekalto kraujo 
nepralieją, nes ta daryti užgy
nė Vieszpats Auikszcziausias, o 
visi ramus žmones turi būti ap
drausti nuo neteisybes ir nu- 
skriaudimo. Taip! Ta saky
damas, per visius, per sūnūs, 
marczias, dukterys ir anukus 
vedžiojo žibanczibmis akimis 
kurios tuo laiku buvo rusczios. 
Gilios raukszles apdengė veidą 
o lupos tarytum sake, kad kas 
nors tu, in kurtus žiurėjo, to
kiu keliu eiti mėgintu, paczioje 
pradžioje palytėtu ji, tarytum 
isz geležies nukalta ranka.

— Taip! Tarė' ir sieke prie

auklėtojai, 
Inkvepe isz mažens dorybes, 
gedlyvuma ir mandagumą, 
Tasai nusikreips in szali, 
Užims su rankoms savo 

ausis, 
Idant negirdėt begediszko 

žodžio, 
Tas užsidegs szventa ugnia 

gedly'vumo, 
Ir pames norą būti 

tarp tokiu, 
Kurie nepriderencziai ir 

begediszkai kalba.* * *
Neseniai vyrelis Vestuose, v 
Likos nuteistas už vagysta.

Buvo jisai apskunstas, 
Kad pavogė visata, 
O teismas parode, 

Kad tai nebuvo vįszta 
tiktai gaidys, 

Ir tokiu budu vyrelis 
Likos paleistas ant 

liuosybes!

Iszmintingi Žodeliai 
— Prietelis duos tau gera 

patartina; svetimas paduos tai 
paszelpine ranka, gimines už
darys duris priesz tavo nosi 
kada eisi pas juos melsti pa- 
gelbos.

— Kūdikis pats neiszmok- 
tu meluot, jeigu tėvai jam ne- 
dąvinetu tame puikia pavyzdi.

— Reikia szimta centu kad 
padaryti viena doleri, bet 
szimtas doleriu per mažai 
idant sutverti iszmintinga 
žmogų.

— Meile szventa tai amži
no pakajaus skanumas, kuris 
del mus po vargu užstoja, kaip 
medaus saldumas.

— Lupos uždarytos, o akys 
ir ausys atidarytos, yra del to
kiu ant svieto daug vietos.

— Kada Adomas rojuje at
sigulė, isz jo sznokaulis likos 
sutverta motere. Nebagas Ado
mas — pirmutinis pasilsys bu
vo jo paskutinis.

tabako kapszo.
Visi tylėjo. Nes žinojo, kad 

kiek kartu isztars senis ta sa
kini, visi ginczai ir visos kal
bos bus užbaigtos. Antanas 
pastate botaga iii kampa, pri
ėjo prie žmonos ir pirsiztu ve
džiojo po užmigusio kudiko 
galvele. Dailide patraukė 
oblių per akecziu dantį; Onu
tės verptuvas subirbė, szeirni- 
ninke puo^da su karsztu vande
niu eme isz ugnies.

Duris sugirgždėjo: in grin- 
czia inpuole pirma pasisziau- 
szes ir lojas szuo ir tuoj prie 
slenksczio pasigirdo isztartas 
pasveikinimas:

— Tegul bus pagaibintas!
Ant amžių amžinųjų, 

vienbalsiai atsake keli balsai. 
Simanas, delnu įpridengdamas 
akis, žiurėjo in duris szeimi- 
ninke nuo ugnies atsikreipė; 
dailides aiblius ir Onutės verp
tuvas vėl nutilo.

— Ponai szeimininkai! Kal
bėjo prie slenksczio storas ir 
užkimęs balsas: Pakeleivingas 
esu ir justi malones praszausi. 
Leiskite pasėdėti valandėlė 
sziltoje grinczioje; suszilsiu ir 
toliau eisiu, ilgai czia neuž
truksiu.

—- Meldžiame, ineikte ir 
pasėdėkite, atsake Simanas.

— Kodeine? ineikite, 'bu
kite tokie geri, pasis'zildykite! 
Alandag'iai kviete szeiniininke.

In placzia nuo ugnies szvie- 
sos juosta, inejo augalotas, 
placziais pecziais, bet labai su
liesėjęs žmogus. Jis buvo ap
siavęs czebatais, inlenktomis 
in juos kelinėmis isz storos me
džiagos ir gana plonu, ant vie
no peties skylėtu szvarku. Ke
liauti sząltu žiemos naktį, dra
bužiai visai neatsakau buvo, 
del to tai, matyti, nuo szalczio 
jo veidas, isztieses ir atsikiszu- 
siiais kaulais, buvo iszblyszkes, 
in geltona popiera panaszejo. 
Auksztas jo veidas panaszus. 
buvo in sugrumdyta popiera; 
galvos pryszakys nuplikęs, to
liau matyti buvo rusvi plaukai. 
Tokie pat ūsai denge siauras 
lupas; o akis, greitu, tarytum 
viską matancziu žvelgesiu, 
apibėgdavo visa grinczia.

— Sėskitės, pasilsėkite! 
Pratarė nuo kamino szeiniinin
ke. Jonuk! Suszuko ant su
naus, paduok ponui kėdutė.

Vadino ji ponu, nes 'buvo 
szvarku apsitaisęs. Atsisėdo 
ant kėdutės, stora lazda, gele
žim kaustytu galu, pastate 
tarp keliu ir stipriai tryne ran
kas.

■— 0, szala, szalta! Sude
javo, ir alkana! Pridūrė, o
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szypsojimas puosze jo veidą. 
Lyg kad juokais butu skundę
sis.

— Baisus sziandien puczia 
vejas, patemijo Antanas.

— Norite valgyti? Pakel
damas galva nuo darbo ir in
domiai pažvelgdamas in ateivi, 
paklausė dailide.

Ji,s pradėjo vėl rankas trin
ti. — Valgyęziau, žinoma 
kad valgycziau, kad ką nors 
nepasierpiaii.

Nusis^ypsojo, norėdamas sa
vo linksmumu palinksminti 
szeiniininkus; bet jo balsas 
girgždėjo, kaip netepta ąszis, 
o akis godžiai žiurėjo in kami
ną.

— Dvi dieni kelionėje! 
Pradėjo. Kur tau! Matyti 
protas galvoje suszalo. Jau 
dvi sanvaiti kelionėje! Einu ir . 
einu, jieszkodamas to, ko ne- 
pamecziau ir nežinau, ar rasiu. 
Cha! Cha! Cha!

Kalbėjo balsiai, bet da bal
siau juokėsi. Lazda iszslinko 
isz tarp keliu ir nukrito, bet 
labai greitai pasilenkė ir pake
le. Visi tylėjo. Czia ne vienais 
iszskyrus szeimynos tęva, ne
galėjo nieko paliepti. Sima- 
nas žiurėjo in ateivi, o paskui 
pakreipė galva in vyresniąją 
marezia:

— Katryna! Jeigu turi ka 
tai pavaiszink sveczia.

— Liko kleckai su aguono
mis, atsake.

Senis iszleido visa durnu ka
muolį.

— Isz toli? Paklausė.
Sveczias akiu nuo sizeiminin- 

ko nenuleido.
— Isz Urusu, atsake.
— Matyti in kokia nors fa

briką einate, nes ten Vokie- 
czius noriai priima.

— Asz ne Vokiety s, nors 
isz Vokieti jote einu. Norecziau 
in audeklu fabriką pakliūti, 
nes ten gerai galima uždirbti. 
Pasakoja, kad netoli nuo czia 
kazarmes stato: Gal ten nusi
samdysiu, nes ir namus statyti 
moku. Nors tik uždirbti, tik 
gyventi.

— O, tai teisybe! ’ Varg- 
szui žmogui nors tik uždirbti, 
tik gyventi! Patvirtino pora 
balsu.

Katryna pastate ant stalo 
pilna kleoku bliuda. Prie kliu
do padėjo duonos bakaneli ir 
peili.

— Bukite geri, valgykite, 
kviete sveczia.

Pakeleivingasis pagriebė il
gomis, iszdžiuvusiomis ranko
mis duona ir pakele prie lupu, 
bet neramios akis, lyg ko po 
stala jieszkojo.

— Nepykite, szeiniininke, 
bet suszalau, kaip kaulas! Kad 
galima butu gauti degtines 
stiklelis!

— Kodėl nebus galima? 
Galima! Ramiai atsake szei- 
mininkas. Katryna, duok deg
tines !

Dailide pakele galva nuo 
darbo, akis godžiai sužibėjo. 
Katryna atnesze bonka ir sto
ra žalia stikliuką, kurio puse 
pripylęs szeimininkas ir, prie 
lupu keldamas, linktelėjo gal
va in sveczia.

— In jusu rankąs! Tarė ir 
pamažu, lig paskutinio laszo, 
iszgere.

Kuomet sveczias eme sklidi
nai pilna stikliuką, jo rankos 
drebėjo. \

— Už jusu sveikata! Atsa
ke ir iszkarto godžiai iszpyle 
degtine in burna.

Dailide pažiurėjo in tęva ir 
nedrąsiai mėgino, bonka' pa
siekti. Senis tylėjo. Dailide

iszgere ir prątiese bonka in 
'broli. : .

— Imk, Antąnąi, in tavo 
rankas! Suszuko.

— Negaliu gerti, žmona 
man ąždrapde! Atsakę Anta
nas ir ant visps gTinczioą susi
juokė. Isztikruju užgynė! Tę
sę toliau, prisikabino prję ma
nės ir praszo: Jeigu mane nors 
truputi mylį, jeigu Dievo bijai, 
negerk! Prisiek priesz kryžių 
szventa, kad negersi! Taip 
mangalu-gąle atgriso tos zau
nos, kad prisiekiau ir jau me
tai, kaip degtines ne neinegi- 
nau. Ka, gal meluoju, Jadvy- 
nę? i ■ ‘

Jauna inoteriszke, szirčįin- 
gai besijuokdama ir rodydama 
baltu dantų eile, glostė jo vei
dą.

— Kad tai teisybę 'įtintu, 
kad del mano kalbų gęrti nu
stojai ? 0, taip pats in. protą in- 
ejai.

Sena bobutę atsikėlė nuo 
geldos, priėjo prie stalo ir pra
dėjo žiųretį in bonka,

— Atsigerk! Tąre Simanas.
Stikleliu rankoje, liųįę^l®!0! 

visiems aplinkui ir iszgeius, 
marszkiniu rankove nųėzluos- 
te iszęjžiuvųsiąs lupąs.

Sveczias taip insmeige in ja 
akis, lyg kad norėjo sąų pri
minti ją. Didelius rijo duonos 
kąsnius, trupinius ranka sužė
rės berdavo in Ibųrną ir kas 
karta atidžiau ir atįiąkįiau 
prisižiūrėjo viskam ir visiems. 
Kartais rodėsi, lyg kad butu 
ko akimis jieszkojes. Pažvelgi 
davo in lovą, iii siuoįą, paskui 
in krosnies vįrszų. Staiga už-_ 
klausė: /

— O jusu žmona, šzeimi- 
n i ūke, gyva?

— Jau seniai mirė, jau, ko
kia deszimtis metu bus, kaip 
mirė, praszneko senute, iszger- 
tos degtines sustiprinta ir su
judinta. Ta vasara, kaip mane 
isz dvaro atstatė, pasimirė. 
Tuomet Simanas mane savo 
grinczioje priglaudę.: < Jegul 
jam už tai Dievas visame ka
me pagel'bi. ’ - i: v

— Mirė! Pertrauke 1 sve
czias, o jo akis buvo insmeig- 
tos in insisznekejusiosi senutes 
veidą. O jus, motin, Karolina 
vardu, dvare už szeiniininke 
buvote. - ; :

—• Taip! Nudžiugus susžm1 
ko senute. -

O iszkur jus ta ■ žinoti 
galite? Užklausė Antanas;*

Pakelevįngasis to klausimo 
negirdėjo, ar atsakyti ant jo 
nenorėjo. Dabar akimis po sie
nas vedžiojo.

— Senai, szeimininke, ta 
grinczia statėte?. ■*

(Tasa Ant 2 puslapio) b
, ......—-ii—
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ZiniosVietines
— Ponas Petras Garmus, 

isz Gilbertono, lankėsi mieste 
su reikalais, taipgi atlankė sa
vo -■ “Frendus”, ir “Saules” 
redakcija. Acziu už atsilanky- 
ma.
'/ —- Seredoj pripuola Szv. 
Niką lojo, o Tautine Szvente: 
Karile. Menulio atmaina: Del- 
czia. Tr ta diena: 1943 metuo
se Naciai užėmė Rymos mies
tą, Italijoje; 1939 m., Kanada 
paskelbė kara priesz Vokieti
ja; 1951 m., Tautu Sanjunga 
prisipažino kad vienas Ameri
kietis lakūnas per klaida bom
bardavo Kaesong miestą, Ko
rėjoje, kuris buvo paskirtas 
kaipo nei musu, nei prieszo ne- 
liecziamas.

— Subatos ryta apie 4:40 
valanda, nelaime atsitiko ant 
vieszkelio tarp ShėpptOn ir 
Hazleton. Edvardas Kaskie, 32 
metu amžiaus, pardavėjas duo
nos, nuo 1332 Pulaski avė., 
Shamokin, likos sužeistas in 
galva, peti ir ranka, kai jo au
tomobilius susitrenkė su trau
kinu ant geležinkelio. Auto
mobilius apsivertė ir. užsidegė. 
Kaskie likos isztrauktas isz 
deganczio automobilio per 
John Belusko isz Hazletono ir 
nuvežtas in Hazleton ligoribu- 
teje.

— Ketverge pripuola SS. 
Protas ir Hijacino, o Tautine 
Szvente: Margagiris. Taipgi 
ta diena: 1944 metuose Ameri- 
kiecziai insilauže in Vokietija; 
1941 m., Prezidentas Franklin 
D. Rooseveltas davė Laivynui 
insakyma gintis, jeigu Naciai 
pasirodys musu vandenyse; 
1943 m., keturi Italiszki laivai 
ir keli mažesni laivai pasida
vė Alijantams prie Malta Sa
los; 1945 m., Japonijos karisz- 
kas Ministeris Generolas Hi- 
deki, pasiszove save, norėda
mas nusižudyti; 1947 m., Pra
gyvenimo brangumas pasiekė 
augszcziausi laipsni Ameriko
je; 1946 m., Sovietu delegatas 
in Tautu Sanjunga sake, kad 
Amerikos Kariszki laivai Grai
kijos uostuose inžeidžia Grai
kus, ir jis pareikalavo, kad vi
si Amerikos kariszki laivai isz 
tenai pasitrauktu. Niekas jo 
nepaisė, ir Amerikos kariszki 
laivai tenai pasiliko, nes jie 
buvo Graikijos valdžios tenai 
pakviesti, palaikyti tvarka, 
kai Komunistai sukilėliai gra
sino valdžia nuversti.

— Nedėlios ryta Rugpiu
czio 31-ma diena, Szv. Juozapo 
bažnyežioje, Kun. P. C. Czesna 
suriszo mazgu moteryste, pa
nele Joana, duktė pono Juozo 
Stack (Staczioko) isz Girard- 
villes, su Pranu M. Vaitkų, sū
nūs ponsi. Jonu Vaitkų isz 
miesto. Svotai buvo Rosema
rie Vaitkiute ir Leonardas 
Szimkus. Vestuves in vyko 
Szv. Kazimiero parapijos sve
tainėje, mieste.

—Petnyczioj pripuola 
Szvencz. Marijos Vardo, o
—------------------------------------------------- t--------- —J—--------------------- -—------------
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Tautine Szvente: Mantmine. 
Taipgi ta diena: 1943 metuose: 
Italijos Diktatorius, Benito 
Mussolinis buvo isz Alijantu 
nelaisvės iszlaisvintas, pavog
tas,ir Vokiecziai ji paskelbė 
Faszistines Italijos Preziden
tu, dvideszimts treczia diena 
to paties menesio; 1946 m., 
Henry Wallace Prekybos Sek
retorius, Madison Garden, 
New York mieste, per prakal
bas, perspėjo Amerikieczius 
nesiprieszinti priesz Sovietus 
ir patarė taikintis su Ameri
kos Komunistais. Jis sake, kad 
Anglijos Užsienio Politika. Ar
timuose Rytuose- gali labai 
greitai iszszaukti kita pasau
lini kara. Prez. Harry Truma- 
nas prisipažino kad jis buvo 
szitas Henry Wallace’o pasta
bas iszanksto perskaitęs ir jam 
buvo pavėlinęs taip kalbėti; 
1403 m., Lietuviai gynė szven- 
ta miszka nuo Rusu, Vilniuje; 
1940 m., susprogo dūlio, dina
mito Hercules Powder Kom
panijos fabrikas, Keniil mies
te New Jersey, keturios de- 
szimts devyni žmones žuvo, o 
du szimtai sužeista.

Shenandoah, Pa. — Edw. J. 
Andrescavage, 34 metu nuo W. 
Coal ulv., likos aresztuotas per 
policija ir padėtas in Moya- 
mensing kalėjimą Philadel
phia, Pa., už vagiina automobi
lius. Andrescavage taipgi 
gyvena Camden, N. J.

— Per eksplioduojama di
namito laike darbo Hammond 
kasyklose, du mainieriai, Paul 
Shistle, isz Ringtown ir Jo
seph Reddy kuris gyvena in 
Shenandoah lietelyje, likos isz- 
gelbeti nuo dinamito dujo ir 
nuvežti in Locust Mt. ligonbu- 
teje del gydymo.

Girardville, Pa. — Nedėlios 
ryta, Rugpiuczio dvideszimts 
ketvirta diena, Szv. Vincento 
bažny ežioje, Kun. Juozas A- 
Neverauskas, vikaras, suriszo 
mazgu moteryste, panele Elea- 
nora, -duktė ponstvos Vincu 
Levuliu, nuo 216 N. Second 
uly., su Joseph Yeager, Jr., sū
nūs pons. Joseph Yeager nuo 
409 W. Market uly., Mahanoy 
City. Svotai buvo Albina Yea
ger, jaunavedžio sesuo, Edvi
ną Yudinskiute, Marlene Am- 
bražiute, Elizazbeth Canfield, 
Michael Yeager, David Dun- 
savage, Robert Simononis ir 
William Wynne, Jr. Vestuves 
invyko pas Simon’s Restau- 
rante, mieste. Jaunavedis tar
nauja Laivynoje ant laivo 
“USS Mercury” Norfolk, Va.

Moosic, Pa. —- Penki szimtai 
svaru parako susprogo Belin 
fabrike, prigulintis prie 
duPont Powder Co., taipgi su
naikino narna. Bledies padary
ta ant keturios deszimts tuks- 
taneziu doleriu.

Latrobe, Pa. — Markus Rid
dell szirdis sustojo plakusi, 
kai daktarai padare ant jo 
operacija ligonbuteje. Praėjus 
dvideszimts szesziu minutėm, 
jo szirdis pradėjo vėl plakti ir 
po kurio laiko atsigavo. Tai 
buvo Riddello antroji operaci
ja sziais metais, ir antras jo 
szirdies sustojimas. Daktarai 
sako kad Riddellis pasveiks, 
ir gales gryzti prie savo dar
bo.
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Philadelphia, Pa. — Vien
gentis Andrius Andrulonis 
amžiuje 60 metu, gyvenęs 3445 
Edgemont uly., Rugpiuczio 21- 
ma d., pasimirė, o 25-ta d., tapo 
palaidotas Szventojo Grabo 
kapuose. Velionis paliko pa>- 
czia, Ona, penkis sūnūs: Juo
zą, Joną, Petra, Andriu ir An
taną, taipgi viena duktere, Ju
lija Bacheckiene.

— 23-czio Rugpiuczio, Ro
zalija Vaiczaitiene (žinoma ir 
po vairdu, Rose White) amžiu
je 63-ju metu, nuo 2564 Eme
rald uly., pasimirė, o 27-to 
Rugp., tapo palaidota Szv. 
Grabo kapuose. Paliko dide
liame nuliudime: vyra Juozą; 
du sūnūs: Juozą ir Edvardą; 
dvi dukterys, Ksavera Eich- 
holzt ir Aleksandra Hughs. Už 
ja iszkilmingos želabnos pa
maldos invyko Visitation baž
nyczioje. Laidojo ir paszarvo- 
ta pas Grab. Dominika Eara- 
mina. Sziems nabaszninkams: 
Amžina atilsi, o ju artim.au- 
sieins užuojauta yra pareisz- 
kiaina. — K. V.

— Kad da ir vėl paminėjus 
vietiniu Jurgecziu sukakti 50 
metu gyvavimo, vakare 27-to 
Rugsejaus Lietuviu Muzikale- 
je Švetaineje, invyks puikius 
imponuojantis bankietas. Kas- 
link inžangos tikietu in ji, tai 
reikia kreiptis ankszcziau prie 
paties Jurgecziu klebono, V. 
Martusevicziaus, o kaina ju, 
kaip ant szio brangenybes lai
ko, neperdidele — penki dole
riai už viena. — E. C.

PRAVARĖ
PROFESORIŲ

Nesutiko Padaryti 
Prisieka

STATE COLLEGE, PA. — 
Prezidentas Milton S. Eisen- 
howeris, (tai kolegijos prezi
dentas ir kandidato, Gen. Ei- 
senhowerio brolis) pravarė isz 
kolegijos mokytoju tarpo pro
fesorių Wendel Scott McRae, 
nuo Pennsylvania State kole
gijos sztabo.

Profesorius McRae buvo ko
legijos spaudos sztabo virszi- 
ninkas. Jis nesutiko padaryti 
“prisieka” kad jis yra isztiki- 
mas Amerikos krasztui. Jis vi
sam tos kolegijos sztabui buvo 
pasakęs, kad kai jis stojo in 
marinus, in vaiska, jis tada 
buvo padaręs prisieka savo 
isztikimybes ir kad dabar to
kios isztikimybes prisiekos vi
sai nereikia!

Mums iszrodo kad tas pro
fesorius teisybe buvo pasakęs. 
Juk tikras Komunistas, savo 
kraszto iszdavikas sutiktu kad 
ir visa tuziną prisieku pada
ryti, jis kaip velnias meluotu. 
Tokios prisiekos, mums iszro
do, nieko nereiszkia, ir žmo
nėms tik akis muilina.

NUDURE^VYRA 

Pesztynes Už Mergina
PHILADELPHIA, PA. — 

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Cleo Barber, nuo 2037 
North ulyczios, netoli nuo 21st 
ir Fairmount ulycziu buvo ant 
smert nudurtas apie treczia 
valanda isz ryto netoli savo 
namu ant ulyczios.

Policijantai dabar jieszko 
penkios deszimts metu am
žiaus žmogaus, kuris buvo su 
Cleo Barber ta vakara, ar ta 
ryta susipeszes už viena boba.

ŽMOGUS, KURIO
STALINAS BIJOSI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nu žodžiu visa jo kruvina sos- 
ir vada nugalabino?

Reiszkia, jo draugai ir jo 
prieszai laukia progos ji nuga
labinti. Jis neturi jokio pasz- 
porto ar vizos. Jis atvažiavo 
in Meksika su palszyvais rasz- 
tais isz Kanados, sakydamas 
kad jis yra Belgas. Belgijos 
Konsulas staeziai pasakė, kad 
jis nėra Belgijos Pilietis. Poli
cijantai spėja kad jis yra sū
nūs, Ispanes Komunistes, Cari- 
dad Mercader. Ji tuo laiku bu
vo Maskvoje. Greicziausia ji 
tenai buvo (laikoma, kol jos 
sūnūs savo darba pilnai ir ge
rai atliko Meksikoje. Po karo 
ji atvažiavo in Paryžių.

Komunistai Meksikoje nie
ko bendra su Trockio nužudy
toj u nenori turėti. Jie jo ven
gia kaip velnias szvento van
dens, kad niekas negalėtu pri- 
kiszti ar priparodyti, kad jis 
ka bendra turėjo ar turi su 
Stalinu ar su kitais Komunis
tais.

Jeigu jis už savo ta darba 
gavo kiek pinigu ir kur juos 
pasikavojo, tai niekas apie tai 
nežino, ir niekas jam nepadeda 
ir nepagelbsti.

Jis jokiu svecziu neinsilei 
džia in savo kalėjimo kamba
rėli, nes jis niekam negali pa
sitikėti. Tik syki in sanvaite, 
pas ji atsilanko Meksikaite, 
jo drauge ir sužieduotine, Roc- 
quelia Mendoza. Bet ir ji nie
kam nieko neiszplepa. Ji kelis 
sykius buvo tik tiek pasakius, 
kad jiedu tariasi apsiženyti, 
kai jis iszeis isz kalėjimo, bet 
tuojaus ji priduria, kad tai bu
tu baisiai pavojinga ir sunku, 
nes kur jiedu tada dingtų?

Tai ežia'dar viena Stalino 
auka. Žmogus, kuris taip iszti- 
kimai yra Stalinui pasitarna
vęs, dabar yra Stalino neap- 
keneziamas, bijomas ir jiesz- 
komas. Isz tikro; žmogus be 
draugo, be tėvynės ir be vil
ties.

AUTOBUSAS SUSI- 
MUSZE SU TROKU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Keturios deszimts vieno me
to amžiaus William James su 
savo žmona, isz Orlando, Flori
da, buvo tame troke, kuri tas 
autobusas taip sumusze per ta 
nelaime. Abudu iszlipo isz sa
vo troko sveiki ir gyvi.

Ponia Gladys Tabler, tris- 
deszimts penkių metu amžiaus 
moteriszke sako kad ji snaude 
kai ta nelaime atsitiko ir ji ne
žino kaip ir kas atsitiko.

Daktarai ir slauges greitai 
pribuvo prie szitos nelaimes ir 
nuveže visus sužeistuosius in 
ligonines apylinkėje.

Kieno ežia kalte buvo sunku 
pasakyti, bet autobuso kom
panija sako kad visi keleiviai 
ant to autobuso neturi jokios 
baimes ar rupesties, nes jiems 
bus pilnai atmokėta, isz ap- 
draudos kompanijos, ar isz to 
troko kompanijos.

Neužmirszkite guodotini 
skaitytojai atsilygint su prenu
merata už laikraszti “Saule,” 
nes da turime kelis szimtus, 
kurie apie tai užmirszo ir pra- 
sze idant nesulaikyt laikrasz- 
czio. Paskubinkite!

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI

Imigrantu Karines
WASHINGTON, D. 0. —
Klausimas: Esu 28 metu am

žiaus. In szi kraszta atvykau 
1952 metu Sausio (Jan.) men., 
szeszi menesiai po mano 26 
gimtadienio. Atvykęs pasitei
ravau Amerikiecziu draugu ar 
ir mane lieczia karinio am
žiaus vyro registracija. Ju 
nuomone buvo ne, kadangi asz 
esąs vyresnis kaip 26 metai 
amžiaus. Taip ir pasiliko. Vie
nok dabar kitas man tvirtina, 
kad asz vistiek privalu užsire
gistruoti. Ar galėtumėte pasa
kyti katras isz ju teisus?

Atsakymas: Labai gerai kad 
pasiteiravote. Tikrumoje jus 
pravalejote užsiregistruoti 
praslinkus penkioms dienoms 
nuo jusu atvykimo in szi krasz
ta, Musu patarimas butu, kad 
kuo greieziausiai pristatytu
me artimiausiai “Selective 
Service” Instaigai. Paaisz- 
kinkite, jog buvote suklaidin
tas. Tikėkimės, kad iszveng- 
site nemalonumu, kas atstiktu 
tikrai, jei valdžios instaigos 
sužinos apie szi reikalą anksz
cziau negu jis spėsite reikalą 
atitaisyti.

Jus suklaidinę draugai ma
tyk bus praleidę punktą kuria
me sakoma, kad visi vyrai ku
rie 18-metu amžiaus buvo Už
sienyje, atvykę, in Jung. Vals
tybes (Amerika) privalo tuoj 
pat užsiregistruoti artimiau
sioje “Selective Service” in- 
staigoje.

Visi vyrai kurie buvo tarp 
181igi 26 metu priesz arba 1948 
metu Rugpiuczio (Aug.) 30 d., 
yra reikalaujami registruotis! 
Butu gerai jei tai paaiszkintu- 
mete savo draugams naujie
siems ir seniesiems Amerikie- 
cziamsnes ju daugelis szio rei
kalavimo nežino. Kiekvienas 
kuris abejoja ar jam reikia ar 
ne registruotis geriausiai pa
daryti nuėjės iszsiaiszkinti in 
“Selective Service” Instaiga. 
Sziame kraszte, nėra jokio rei
kalo baidytis susisiekti su val
džios instaiga, net ir tuo atve
ju kai reikalas nebūtinai to 
reikalauja.

ATOSTOGOS 
AUTOMOBILYJE

NEW YORK, N. Y. — Ato
stogų kelione automobiliu bus 
bus daug saugesne ir malo
nesne jei jus laikysitės sziu nu
rodymu:

“Priesz pradedamas kelione 
nuosekliai peržiurekite auto- 
cmobili: szviesas, tepimo su- 
taisyma, kuro stovi ir stab- 
Bukite tikras, jog turite kisze- 
nine batareika (flash-light), 
atsargine padanga, pirmosios 
pagelbos dėžutė, žemėlapius 
(mapas), vietų per kurias ke
liausite, szoferio leidimą ir as
mens dokumentus - poliudimus 
taipgi neužgriozdikite maszi- 
nos tiek, kad negalėsite matyti 
per užpakalini langa.

“Prisirenkite savo kelione 
taip, kad gautumėte pakanka
mai laiko nakties poilsiui. Jei 
bevažiuojant pasidarytumėte 
mieguistas, iszsukite isz kelio 
ir prisnauskite valandėlė.

“Jei užpkalinese sėdynėse 
yra vaiku, bukite tikras kad 
durys yra užrakytos.

“Jei bevažiuojant kare atsi

randa mušiu ar bite, iszsukite 
isz kelio, sustabdykite automo
bilio motorą ir atidarykite du
ris. Vabdžiai pasiszalins.

“Kalnuotose vietose naudo
kite atatinkamus bėgius. Jei 
tenka sustoti nuožulnioje vie
toje, užtikrinkite stabdžius, in- 
junges atbulini begi ir po vie
nu ratu pakiszes akmeni ar ka
ladėlė.

“Ypatingai atsargiai va
žiuokite pro vietas kur žaidžia 
vaikai.

“ Jei esi iszgeres niekad ne
važiuok, neiszblaives.

KA REISZKIA SZIE 
AMERIKONISZKI 
ISZSIREISZKIMAI

■ * ■ - l

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Harry Trumanas 
sziuo laiku dažnai pravar
džiuojamas neinžeidžiandžiu 
“Lame Duck.” Jis užsitarna
vo szitoki varda pareiszkcs, 
kad pasibaigus kandidacijai 
jis pasitrauksias. Vienok in- 
domu, kad paskutiniuju dvi
deszimts metu begyje Ameri
kos Politikoje nebuvo nei vie
no “Lame Duck” tikro. Szis 
vardas buvo naudojamas Kon- 
gresmonams kurie praradę sa
ve vietas Lapkriczio (Nov.) 
Rinkimuose, tikrumoje tebera 
jais iki sekaneziu metu Kovo 
menesio, kada naujai, iszrink- 
tieji perima ju vietas. 1932 
metais, Konstitucijos 20 prie
delis, žinomas kaip “Lame 
Duck. ’ ’ Priedelis, sumažino 
sziu Kongresmenu laika isz 
Kovo in Sausio menesi. Gi ti
krumoje “Lame Duck”'neturi 
su Politika nieko bendro. Isz- 
sireiszkimas atsirado daugiau 
kaip 200 metu atgal Londone, 
Exchange Alley, kas sziais lai
kais butu dabartinis Wall Str. 
Toje tai alėjoje akcininkai bu
vo susiskaldę in dvi grupes: 
“Meszkos kurie bizniavo isz 
krintaneziu rinku ‘1 Buliai, ’ ’ 
kurie darėsi pelną isz kylan- 
cziu rinku. “Exchange Alley” 
dar turėjo ir treczia grupe: Su
bankrutavusiu, kurie jau nebe
galėj o iszteseti savųjų pasiža
dėjimu. Po kurio laiko juos 
padėta vadinti “Lame Duck,” 
nes žiūrovams jie sudarydavę 
toki inspudi, kai jie apleidave 
szia birža.

PRIVERSTI
SUVALGYTI

PO VARNA
Po 1948 metu Prezidentiniu 

Rinkimu, buvo juokaujama, 
jog daugumas Politiniu Žino
vu ir spejeju turės būti pri
versti suvalgyti jo varna. Lai
mei, jiems nereikejo valgyti. 
Jie tik turėjo kaip ten bebutu, 
publikai prisipažinti, kad j u 
spėjimas kad Prezidentas Tru
manas pralaimės 1948 metu 
rinkimuose buvo visiszkai 
klaidingas. “Varnos Valgy
mas” reiszkia daryti ka nors 
tokio labai nemalonaus, savo 
paniekinanezio. Iszsireiszki- 
mas atsiradęs isz 1812 metu 
vieno atsitikimo pagal Kana-
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dos siena, kur Amerikiecziai 
kovojo su Angliecziais. Paliau
tu metu, tūlas Amerikietis isz- 
ejo medžioti. Szis Amerikietis 
kareivis jieszkodamas geres
nio lobio persikėle in Anglu 
puse Niagaros upes. Ir ten nie
ko neradęs isz piktumo nuszo- 
ves bent praskrendanezia var
na. Suvi iszgirdes Anglu ka
rininkas pamatęs Amerikie
ti užsigeidęs pastaraji nubaus
ti. Karininkas, beginglis, pri
ėjės prie Amerikieczio tuo lai
ku užtaisanezio savo szautuva. 
Jis pagyręs kareivi už toki tai
klumą, ir pareiszke norą pama
tyti anojo toki puiku szautuva. 
Nieko bloga nemanydamas 
Ameriketis sutikės. Anglas 
valandeliai ji prisidejes prie 
peties, atsukęs in Amerikieti 
ir užpuolęs už sienos peržengi
mą. Kad dar labiau kareivi 
užgavus jis insake jam valgyti 
jo nuszautaja varna. Nors a- 
nas ir labai praszesi, karinin
kas nesusileido. Kareivis “už
kando. ’ ’ Karininkas ta,da ati
davęs szautuva ir liepos nesz- 
dintis. Bet vos tik atgavės 
szautuva, Amerikietis atsukęs 
ji in Anglą ir pareikalavo už
baigti pradėta varna. Kaip 
Anglas nemaldaves Amerikie
tis buvo užsispyrės. Varna bu
vo gražiai Anglo sunaikinta.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 
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