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Szvento Valentino Dienos Žmogžudyste

Harvey Guerin, (virszuje, 
po deszine) inejo in polici
jos ofisą ir prisipažino: ‘Asz 
ka tik užmusziau savo žmo
na su kirviu.’ Saržentas in 
Cohoes, N. Y., ji suaresztavo 
ir ežia jo varda užraszo poli
cijos knygose.

Ponia Guerin , kuvo ant

Isz Amerikos
BAGOTAS BIZNIE
RIUS PRIESZ SEN.

McCarthy
Nedalyvaus Amerikos, 

Revoliucijos Sunu 
Vakarienėje 

PHILADELPHIA, PA. — 
Bagoczius ir bagoeziu vadas 
Philadelphijoje, G. Jared In
gersoll, didingai ir iszkilmin- 
gai pranesze visiems, kuriems 
rupi, kad jis nedalyvaus Ame
rikos Revoliucijos Sunu Vaka
rienėje Philadelphijoje, nes 
per ta iszkilminga ir puosznia 
tos draugijos gimtadienio va
kariene garbes sveczias bus 
Senatorius Joseph R. McCar
thy, Senatorius isz Wisconsin. 
Jis per ta vakariene pasakys 
prakalba ir jam bus suteikta 
garbes ženklas.

Ponas, bagoczius ir biznie
rius, kurio gyslose teka bago- 
cziu ir bajoru kraujas net nuo 
paezios Amerikos Revoliucijos 
Ingersoll, savo laiszke in tos 
rengėju komisijos pirmininką, 
Charles R. Fish, tarp kita ko 
szitaip pasakė:

“Asz esu tikras kad Sena
toriaus McCarthy nusistaty-

smert sukapuota jųdviejų 
namuose, Szvento Valentino 
Dienoje.

Žemiau trys isz jųdviejų 
keturiu vaikucziu: asztuo- 
niolikos menesiu Maryte, 
penkių metu Harvey ir trijų 
metu Bobby.
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' mai yra baisiai pavojingi vi
sam musu krasztui. Mano nu
manymu Senatoriaus McCar
thy tyrinėjimai yra tik trum
pas žingsnis nuo Komunistu 
persekiojimu ir nuo Naciu in- 
tarimu.”

“Man isz tikro gaila kad to
kia garbinga draugija, kaip 
Amerikos Revoliucijos Sunu 
Draugija yra taip suklydus 
kad ji dabar nori pagerbti toki 
negarbinga žmogų.’’

1 !

Ponas Ingersoll yra treczias 
tekis garbingas ir didingas, 
nieko nesakant apie turtingu
mą, kuris atsisakė toje vaka
rienėje dalyvauti.

J Pohas Ingersoll, kaip pir- 
! miau pastebėjome, pareina isz 
labai senos, garbingos ir bajo-

i riszkos eiles. Vienas isz jo pro
tėviu pasirasze ant Amerikos 
Konstitucijos. Jis dabar yra 
prezidentas keliu kompanijų, 
pirmininkas keliu bajoriszku 
draugyseziu, vice-pirmininkas 
keliu banku, iždininkas dar ke
liu kitu draugyseziu; direkto
rius Atlantic Refining gazoli
no kompanijos; turi daugiau
sia szieru in keletą geležinke
liu kompanijų; yra narys 
Pennsylvania geležinkelio 
sztabo.

Per antra pasaulini kara jis 
buvo virszininkas viso karisz- 
ko tavoro Philadelphijoje. Už 
szita drąsą jis buvo iszkilmin
ga i pagerbtas ir jam buvo su- 
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32,394 SVARAI
KAVOS SURASTA

Kompanija Laike Ta
Kava Per 17 Metu

NORFOLK, VA. — Vai- 
džios policija užtiko ir suertie 
trisdes?imts du tukstaneziu 
tris szimtus devynios deszimts 
keturis svarus kavos, kuri bu
vo tuose sande iuose laikoma 
per septyniolika metu!

Tie tes kavos maiszai jau 
buvo pelių ir žiurku praesti, ir 
kava jau yra sugedusi.

Inspektorius Joseph J. Mi- 
lunas sako kad tos kavos savi
ninkai yra J. Aron and Com
pany, Inc., isz New York. Jis 
sako kad dabar ta kompanija 
turi iki Kovo (Mar.) penktos 
dienos priparodinti valdžiai 
kodėl ta kava negali būti isz- 
mesta, nes ji jau dabar yra su
gedusi !

To sandelio prižiūrėtojas, F. 
J. Smith sako kad jo kompani
ja ta kava yra priėmus ir vis 
sudėjus in savo triobas per 
septyniolika metu, ir jis sako 
kad ta kompanija visados pil
nai užsimokėdavo savo randa 
už ta kava kas menesis.

Valdžios policija dabar nori 
žinofi ka ta kompanija ketino 
daryti su tiek daug pagedusios 
kavos.

MOTERYS TRECZ-
DALIS DARBU

UŽIMA

Ir Nei Viena Nesensta

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar jau nabagui vyriszkui 
nei vienos saugios vietos nebe
liko. Merginos, Moterys, kū
mutes ir bobutes visur insi- 
brauja ir nabaga vyriszki isz 
visur guja.

SaTunuose dabar moterys 
vyrus nuo baro nusttme. Buvo 
dar likusi saugi vyrams vieta 
pas barberi. Bet dabar, ir ežia 
net ir bobutes ir kūmutes vy
rams pakajaus neduoda.

Paskutine vieta, paskutine 
vyru viltis buvo fabrikuose, 
darbuose. Dabar tos moterys ir 
bobos ir isz fabriku ima vy- 
riszkius iszstumti!«

Dabar, sulyg paskutiniu 
skaitymu, treczdalis darbinin
ku Amerikos fabrikuose yra 
darlininkes. *

Ir dabar vis daugiau ir dau
giau moterų stoja in fabrikus 
dirbti.

Ir didžiausias stebuklas apie 
tas moteriszkes, tai yra, kad 
nei viena isz ju nesensta!

Dabar vis daugiau ir dau
giau vyru jieszko darbo ir vis 
randa amžinai jaunas moteris 
tuose darbuose.

Valdžia spėja, pranaszauja 
ar perspėja, kad už keliu metu 
29,359,000 moterų dirbs vyru 
darbus.

PALINKSMINA
MUSU KAREIVIUS I—

Loszike, Graiuole Ne- 
szioja Ilgus Apatinius

KORĖJA. — Marilyn Mon
roe, loszike, gražuole ir neva 
dainininke, neseniai apsiženi- 
jus su garsiu beisbo’.iniftku Joe 
DiMaggio, dabar Korėjoje rai
tose ir kreiposi musu karei
viams ir giriasi kad ji musu 
kareiviu upa pakelia.

Ji prisipažino ar pasigyrė 
kad Korėjoje taip szalta kad 
kai ji eina gulti ji neszioja žie
minius, ilgus apatinius. Tai isz 
tikro nepaprastos ir labai reik- 
szmingos žinios.

Gal mes jau pasene ir iszeje 
isz mados, bet mums sunku su
prasti ka gero tokia moterisz- 
ke gali padaryti, besirodyda- 
ma musu kareiviams su giliai 
iszkirpta suknele. Visi laik- 
raszcziai kasdien pranesza 
kiek kareiviu klausiesi jos dai
nų, dainelių ir spoksojo in jos 
siaura ir giliai ispkirpta suk
nele.

Mes prisimenanje kad dau- 
: guma tu musu kareiviu yra 
jauni pienburniai, asztuonioli- 
kos ir devyniolikos metu -am
žiaus. Ponia Marilyn Monroe 

i gal susilauks garbes ženklo už I savo pasiszventima ir patarna- 
vima isz Armijos Sztabo, bet 
mes drystume paklausti kodėl 
ir Ui ka?! Ji per szita savo ke= 
lione tiek pagarsinimu gavo, 
už tai ji turėtu musu laikrasz- 
tininkams gerai primokėti.

KAVA SVIESTAS IR
POLITIKA

WASHINGTON, D. C. — 
Kai kurie musu Kongresmenai 
ir Senatoriai dabar baisiai yra 
pasipiktinę ir inpyke kad kava 
pabrango. Jie, susieję, iszmau- 
ke kelis mažiukus, kurie kasz- 
tuoja apie pusantro dolerio, ir 
piktai pasikalba, kad dabar 
jiems kava tiek daug kasztuo- 
ja.

Bet, jie tuo pat kartu ir taip 
pat piktai sako kad sviestas 
per pigus, kad reiketu augsz- 
teshe preke ant sviesto nusta
tyti!

Ar ežia tik nebutu daugiau 
politikos negu pramones klau
simas? Tie kurie gamina ir 
parduoda kava nebalsuoja; bet 
tie kurie mums sviesta prista
to balsuoja ir turi nemaža in- 
tekme ant visu politikierių.

Kava pabrango vien tik del 
to kad jos mažiau randasi; 
sviestas pabrango vien tik del 
to kad politikieriai nori gerin- j 
tis farmeriams.

Bet valdžia yra nustaezius 
j kasztus sviesto, sūrio ir rugiu.
Valdžia yra nusipirkus dau
giau kaip du szimtu szeszios 
deszimts keturis milijonus sva
ru sviesto, vien tik del to kad 
farmeriai, ūkininkai neatpi
gintu ta sviesta. Tegu musu
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Už Geležines Uždangos
Liūdni Prie Valdytoju 
Buvo Pavergtiesiems

Lietuviams Ir
Naujieji Metai

Vienok valdytojai per savo 
radijus, spauda ir invairias ki
tas agitacines priemones, sten
gėsi juos atžymėti kiek galint 
triukszmingiau ir iszkilmin- 
giau, praneszdami, kiek pvz., 
Vilniuje “Sostines Gyvento
jai’’ (isz tikro Rusai ir auksz- 
tesnieji Komunistu pareigū
nai) iszgere szampano, kiek 
nusipirko tortu (sziemet 7 k. 
daugiau kaip pernai), kiek 
kvepalu ir taip toliaus. Besi
baigiantieji 1953 metai buvo 
palydėti ir sutikti naujieji ne 
Karo muziejaus varpais, kaip 
seniau N. Lietuvos laikais, bet 
“Kremliaus kur auto dužiais’’, 
ataidejusiais per radija “isz 
placziosios tėvynės’’. Gedimi
no kalne plevesavo ne musu 
trispalve, bet Bolszevikiszka 
užimantu vėliava ir szviete in- 
vairiaspalviais žaisliukais ir 
elektros lemputėmis papuoszta 
egle. Kad užimahtai turėtu 
kuo džiaugtis, eglaicziu ir žais
liuku buvo intaisyta ir dau
giau kur Vilniuje. Tuo tarpu 
kai N. Metai Vilniuje buvo su
tikti tradicine Verdi opera 
“Traviata”, tik jau pertaisy
ta pagal Bolszevikini kurpali, 
Rusu teatras davė visai Bolsze
vikiszka “Raudonojo gelele’’. 
Raud. armijos karininku na
muose suruosztas karnavalas 
su szaudymo, bilijardo, szasz- 
kiu ir szachmatu turnyrais. 
Užgyvento j ai ir j u pataikūnai

Prezidentas In Pagelta

Ponia Carl Foster, isz 
Port Townsend, Washing
ton, buvo viena isz to miesto 
piliecziu, kurie baisiai nu
kentėjo kai Fort Worden 
buvo uždarytas. Ji tuojaus 
atsisėdo ir parasze laiszka 
staeziai in Preziden D. Ei- 
senhoweri, paaiszkindama 
kaip ju miestas nukentejo 
kai tas armijos Fort Wor
den buvo uždarytas. 

isz kilminga i džiaugėsi kad 
“iszauszo pirmasis musu tėvy
nės Naujuju Metu rytas, sau
les spinduliams sutviskus prie 
tolimojo Sachalino krantu ’ Ta 
proga buvo per garsintuvus ir 
radijus pasakyta daug invai- 
riu kalbu ir pasigirta nebūtais 
laimėjimais, pakelti tostai “už 
tvirta tarybiniu tautu drau
gyste Vilniuje ir Minske, 
Maskvoje ir Kieve, Erevaneje 
ir Taline, Vladivostoke ir Ry
goje’’. Vacys Reimeris szviete, 
kiek subolszevikinta yra Lietu 
viu literatūra ir invairios kul
tūrinio gyvenimo sritys. Jis 
drauge su arch., St. Laurins- 
ku pasigyrė busimosiomis sta
tybomis Vilniuje, Sovietiniu 
raszytoju politinis vadovas J. 
Baltuszis, pasidžiaugęs savo su 
V. Miliūnu naujai sukursimu 
scenarijum kino komedija “O 
jus, grybai, grybai’’, kur net 
grybai turi iszsirikiuoti pagal 
Bolszevikines direktyvas, pa
sisakė sukursiąs stambesnes 
apimties romana “Parduotas 
vasaros’’. Romanas esąs skir
tas “demaskuoti buržuazine 
Lietuva, parodyti žveriszka 
buožini siautejima ir kaimo 
biednuomenes eksploatacija’’ 
ir taip toliaus. Po V. Valsiu- 
nienes perskaitytos ‘poezijos’ 
Stalinines “premijos laurea
tas’’ T. Tilvytis pirmiausia pa
sigyrė, kad jam 1954 m., sueina 
50 metu amžiaus. Toliau, kad 
pasirodo su eileraszcziu rinki
niu “Tėvynės laukuose,’’ nau
ju satyriniu eileraszcziu rinki
niu, kuriu veikimą betgi turė
jo “pergalvoti.’’ ir prisitaiky
ti prie nauju partijos direkty-
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Prez. Eisenhoweris ne tik 
in jos laiszka atsake, bet 
asmeniszkai pasiuntė savo 
du atstovu, viską isztirti. Jie 
yra Brigados Generolas 
William Sexton, (stovi) 
Szesztos Armijos Sztabo 
Virszininkas ir Thomas R. 
Reid, Jr., Apsaugos Direk
toriaus pirmas pagelbinin- 
kas.

□ □ □

NORI PRIPAŽINTI 
KOMUNISTISŽKA

KINIJA

BERLYNAS, VOK. — 
Amerikos Sekretorius, John 
Foster Dulles, yra sutikės pri
imti Komunistiszkos Kinijos 
Atstovą in ateinanezia konfe
rencija, kuri bus laikoma Ge
neves mieste, Szveicarijoje. 
Nors jis sako kad, sutikdamas 
priimti Komunistiszkos Kini
jos Atstovą in ta konferencija 
dar nereiszkia kad mes pripa- 
žinstame Komunistiszka Kini-

John F. Dulles

ja.
“Czia musu Sekretorius jau 

tikrai mums akis muilina! 
Kaip galima priimti atstovą 
to, kurio mes nepripažinsta- 
me?”

Jau dabar pasigirdo priesz- 
taravimo balsas isz tautines 
Kinijos ir isz Pietų Korėjos. 
Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee staeziai sako 
kad jo krasztas nepripažins jo
kios sutarties, kuri bus suda
ryta per ta konferencija.

Tautiszkos Kinijos vadas 
Chiang Kai-shek staeziai sako 
kad Amerika yra pardavus 
Kinija Komunistams. Jis sako 
kad dabar visa Azija negali 
ant Amerikos pasitikėti.

ŽEME SUDRĖBĖJO

$1,000,000 Iszkados
WILKES-BARRE, PA. — 

Visai netikėtai, staiga, Wilkes- 
Barre miestas sudrėbėjo. Isz
kados padaryta, biznieriai sa
ko už daugiau kaip visa mili
joną doleriu.

Ulyczios inlužo, gažo ir van
denio paipos sutruko. Daug 
iszkados padaryta namams, 
ofisams ir sztorams per pen
kiolika blocku.

Dar nežinoma kas czia atsi
tiko ir kodėl czia žeme sudrė
bėjo. Mainu virszininkai tuo
jaus pasiuntė savo žmoneš pa
tikrinti mainas po to miestu, 
bet jie pranesza kad po žeme 
viskas tvarkoje.

Tuo laiku labai lijo, tai re-
(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Ateina ne tik gandai bet pa

tikrintos žinios kad Kiniecziu 
Komunistu kariszki “Jet” 
eroplanai dabar yra siuneziami 
isz Korėjos in Kinija., ant In- 
do-Kinijos rubežiaus.

Vaszingtone Amerikos Karo 
Sztabas nesutinka su Ameri
kos valdžia ant Indo-Kinijos 
klausimo. Karo Sztabas nori 
tuojaus pasiunsti musu vaiskai 
in Indo-Kinija ir Komunistus 
isz ten iszguiti. Valdžia nori 
sutikti su, Prancūzijos patari
mu: savo tvirtoves taip ap
ginkluoti kad Komunistai ne- 
iszdrystu pultis, ir tada su tais 
Komunistais derintis.

prasto darbininko automobi
lius dabar kasztuoja tris tuks- 
tanezius penkis szimtuS dole
riu. Mes atsimename kai tokis 
Fordukas kasztavo mažiau ne
gu penkis szimtus doleriu.

Demokratai labai norėtu su
stabdyti Senatorių McCarthy, 
bet visi jo dabar baisiai bijosi, 
nes rinkimai (per arti. Jie bijo
si kad ir jie nebutu szito Sena
toriaus patraukti in teismą už 
palinkima in Komunistus.

Laivyno sztabas nutarė pa
vėlinti Laivyno karininkams 
vėl heszioti kardus, sziobles. 
Daug karininku turi tokius 
kardus kaipo garbes dovanas 
ir dabar galės juos vieszai ne- 
szioti.

Pypkes Durnai

Sonetas

Major Generolas Thomas J. 
H. Trapnell jau per keletą me
nesiu yra saldes kad Prancūzi
jos ir musu nusistatymas Indo- 
Kinijoje yra klaidingas ir kad 
ten viskas didesniame pavoju- 
je negu mes iki sziol niislmo- 
nie. Dabar, kai invykiai parodo 
kad jis teisybe kalbėjo, jis 
greieziausia bus paszalintas ir 
kitas karininkas in jo vieta 
bus paskirtas. Mat musu gar
bingas Karo Sztabas niekados 
negali prisipažinti kad jis kur 
nors suklydo.

Eric Englund, agrariomas ir 
akiu 'žinovas syki norėjo vie
nam ūkininkui patarti kaip bu
tu galima jo ūki geriau vesti. 
Tas ūkininkas nusispjovė ir 
jam moksliszkai a t s a, k e: 
“Klausyk Pone, asz ir dabar 
praseziau vedu visa savo ūki 
negu kaip 'žinau, nes valdžia 
man puikiai užmoka už mano, 
nežinojimą. ’ ’

-Jau neatsimeni, skaisczioji 
Laimingas praeities dienas, 
Kada lelija žydinczioji, 
Iszreikszdavai mislis kitas; 
Kada isz daugelio vaikinu 
Skaicziu, gražiu kaip obuoliai, 
Tik mane viena, o mergina! 
Tik mane viena bematei. 
Dabar ne teip: jau tau patiko 
Didžturczio senio kosuliai 
O meile manes jau atliko 
Tau reik kitokio: prie skatiko. 
Na! Imk, apgauk ji teip 

lengvai,
Kaip mane jauna apgavai.

Daktaras ar advokatas, at
likęs savo pareigu valandas 
yra laisvas eiti kur jis nori ir 
daryti kas jam patinka. Bet ne 
taip su mokytoju. Kiekvieno 
biesuko — atsipraszome, kiek
vieno mamytes sūnelio motina 
akyliai seka visus mokytojo ar 
mokytojos darbus, užsiėmimus 
ir žingsnius.

Mokytojas turi mokinti ir 
tvarka palaikyti, bet jam ar 
jai nevalia nei rankos pakelti 
virsz to mamytes mylimo sūne
lio.

Vien tik Amerikoje yra in- 
vestas tas tikrai kvailas ir dur
nas instatymas, kad mokyto
jas negali nutausti mokinio.
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Apie Kalifa Karūna
Alraszida ::

Platinkit “Saule”

Naszle nupirko labai gra
žu paminklą, pomnynka del 
savo nabaszninko vyro kapo 
ir davė iszkalti ant jo szitus 
gražius ir reikszmingus 
džius:

‘ ‘ Ilsiekis Ramybėje, 
kol Vėl Susieisiva.”

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

žo-

Pa-

' Musu valdžia nedrysta. 
mums pasakyti, bet jau žino
mas dalykas kad musu Karo 
Sztabas yra pasakęs Pietų Ko
rėjos Prezidentui, Syngman 
Rhee, kad jeigu jo kareiviai 
dabar' užsipuls ant Sziaures 
Korėjos kareiviu, tai Tautu 
Sanjungos kareiviai nuszaus 
visus Pietų Korėjos kareivius. 
Ar kas mums pasakytu už k a 
ir ant kurio sizono mes karia
vome Korėjoje?

Pirmiau reikėdavo eiti pas 
advokatą ar pas koki bankie- 
riu, kad jie iszpildytu mumis 
musu taksu rasztus, nes jie to
kie painus. Bet dabar daug 
lengviau. Valdžia tik du daly
ku reikalauja:

1— Kiek pernai uždirbai ?
2— Prisiusk mums!

MOKYTOJU
PERSEKIOJIMAS

Syrijos Prezidentas, Shis- 
hekly, yra taip iszsigandes, 
kad jis kas nakti nakvoja ki
tuose namuose ir turi prisiren
gęs erolplana kad galėtu isz sa
vo kraszto iszbegti, jeigu jo 
kraszto žmones priesz ji sukil
tu.

Jau dabar daugiau negu 
pustreiczio milijono darbinin
ku yra be darbo, bet valdžia 
vis mus ramina, kad nėra be
darbes.

Naujas, taip vadinamas, pa-

“Talmudo Paslaptys

Amerikiecziai laikrasztinin- 
kai, kurie buvo gavo pavelini- 
ma pavažinėti po Rusija, par
važiavę, taip daug kitu žinių, 
szita pastaba padare, kuria ir 
jie laiko labai svarbia ir sako 
kad tai parodo kaip dalykai 
stovi Rusijoje: Tik viena isz 
trijų tukstancziu szeimynu Ru
sijoje turi savo automobiliu!

Vien tik augszti valdininkai 
turi tuos automobilius.

Ir tiems valdininkams bie- 
da! Gazolino stoeziu beveik vi- 
siszkai nėra n!ž Maskvos inilie- 
žiu. Jeigu kur toliau reike kad 
ir valdininkui važiuoti, tai jis 
turi daugiau gazolino prisipil
ti in blokini deži, bonkas ar 
skardine ir insideti in savo au- 
tomobiliu.

G a z o I i n as sunku gan t i, 
sunkiau pirktis. Per 
Marketa ’ ’ galima 
pirktis už doleri ar 
ant goreziaus.

Maskvos mieste

dar 
“Black 

gazolino 
daugiau

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

gaule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

randasi 
daugiau kaip ,penki milijonai 
gyventoju. O tenai yra tik pen
kios* gazolino stotys. Dra,i ve- 
riai turi isz eiles laukti, ir pas
kui turi patys gazolino prisi
pilti.

Jeigu automobilius sugedo, 
tai jau pats turi pasitaisyti, 
nes garaidžiu nėra!

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

Per paczta; 35 Centai.

Stebuklinga Puodą,
Velniszką Maluna, •*
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
Saule Publishing Co. 

Mahanoy City, Pa.

Czia iszrodytu mažas daly
kas, tik automobiliu klausi
mas. Bet jeigu atsiminsime 
kad viena isz trijų szeimynu 
Amerikoje turi savo automo
biliu, o daug szeimynu turi po 
du ar tris, tai nors biski su
prasime koks tenai rojus, kur 
tik viena isz trijų tukstancziu 
szeimynu turi automobiliu.

Pamokinimai
— Kam per daug ragai už

auga, tai kiti ragus nulaužo.

— Kožnas keiksmas tai 
velniui džiaugsmas.

WASHINGTON, D. C. — 
Mums, Amerikoje, dabar trum
pa ir trūksta mažiausia septy
nios deszimts du tukstancziai 
mokytoju, pradinėse mokyklo
se, High School mokyklose, 
kolegijose, akademijose ir uni
versitetuose.

O kas metai apie szeszios de
szimts tukstancziu mokytoju 
meta savo mokytojavimo dar
bus ir eina dirbti in fabrikus 
kur jie daug daugiau užsidir
ba. Tai isz tikro visam musu 
krasztui baisi sarmata!

Mokytoju luomas Ameriko
je yra antros eiles luomas ir 
mokytojas yra antros klases 
pilietis, kuris nei paprastam 
darbininkui negali prisilygin- 
ti, kai pedes yra skaitomos.

Dabar mes reikalaujame kad 
• • 1visi mokytojai ir mokytojos 

priimtu prisieka kad jie nieka
dos nėra buvę ir dabar nėra 
Komunistai. Tai isz tikro kvai
las ir durnas dalykas. Jeigu 
mes j u klausime ar jie yra Ko
munistai tai kodėl mes ju ne
klausiame ar jie nėra vagiai, 
žmogžudžiai, melagiai; ar mu
su mokytojos nėra paleistu
ves? Tai butu svarbesni klausi
mai.

Ir kur ežia protas tu musu 
klausinetoju? Jeigu asz ir bu- 
cziau Komunistas, ar jus mis- 
linate kad aszdįmcziau tokis 
durnius jums prisipažinti?

Prisėjo tokie laikai kad mo
kytojas neiszdrysta vieszai nei 
iszsižioti, kad jis nebutu intar- 
tas. Dabar mes taip iszgazdi- 
nome savo mokytojus kad jie 
arba, kaip žeme pardavė tyli, 
ar viską meta ir eina kitur dar
bo jieszkcti. Dabar mokytojai 
bijosi in bet koki mitinga eiti 
ar kur dalyvauti, nes jie jau- 
cziasi kaip kokie prasikaltė
liai.

Mokytojo luomas ir padėtis 
Amerikoje tikrai nepavydėti
na. Mokytojas turėtu būti ly
gus su Daktaru, Advokatu ir 
Kunigu. Bet isz jo pedes, isz 
jo atlyginimo jis negali nei pa
prastam darbininkui prisily- 
ginti.

viena, ka labai retai atsilaikė, 
o kad rado nuliudusi, jog net 
in vezyra nepažiūrėjo, stovėjo 
ir lauke atsiliepimo Kalifo.

Ant galo dirstelėjo ant ve- 
zyro, vėla akis nuleido ir dunk
sojo.

Vezyras insidrasines prakal-* 
bėjo: Randytojau viernuju pa- 
velikie paklaust, kas už prie
žastis justi nuliūdimo, ba 'ma
tau ant paguodoto jtisu veido, 
jog turite ka toki ant szirdies?

Teisybe turiu vezyre, jog asz 
nemėgstu būtie nuliūdęs, neži
nau kas man darosi ir gerai pa
darai jog atėjai, taigai kiek 
susiraminsiu. Jeigu neturi 
svarbaus veikalo, tai pagal
vok nors kaip suraminimo ma
nės.

— Randytojau viernuju 
asz atėjau užgana padaryt ma
no privalumui ir primintie ju
sti augszty'bei. jog sziandien 
pripuola diena kurioje nusi- 
duodam ant vaiksztinejimo po 
miestą, del partraukimo laiko.

— Teisybe, galėjau apie 
tai užmirszt, atsake Kalifas, 
nes in pati laika atejei man 
primint eikie-gi persiredyk. O 
ir asz ta. pati ipadarysu.

Abudu tada persirede u!Ž 
kupczitis svetinižemius ir isz- 
ejo slaptoms durelėms, per so
da. Apėjo jau didesne dali ap
linkines net iki pakraszezio 
upes Eufrato, gera gala nuo 
vidurniiesczio nieką tokio prie- 
szingo teismai nerado. Parai
kei© per upe, su valtele kokia 
rado, apibėgo ta dali miesto ir 
ėjo ant jilto kuris skyrė mies
tą.

— Ant tilto rado sėdinti 
neregi ubaga, kuris prasze pra- 
eigiu jelmužnos. Kalifas meto 
jam auksini pinigą.

Neregis pagriebęs už jo ran
kos tare: mielaszirdinga ypata 
ne matau kas esi už viena, ku
rie inane apteikei dovana, ne 
atsakykie da vienos loskos del 
manes, rc'žk man in žanda ba 
nupelniau ta, nes ir da ant di
desnes keros.

Tai pasakęs neregys, paleido 
ranka nes'bijodamas idant pra
eigas neeitu toliaus, nutvėrė už 
skverno.

Kalifas purtėsi tokio praszy- 
mo neregio ir tarė: Geras žmo
gau, ne galiu to padaryt, ko 
manės praszai i r jau norėjo to
liaus eiti© ir isz ranku nere
giui isztrukt.

K— Nes neregys supratęs, 
laike ilgai už skverno szauk- 
damas: '

— Pone, dovanoki© už ma

no drąsą, duokle man in žan
du, o jeigu t©' dpadarysi, inikie < 
atgal ta pinigą kuri man da-' 
vei, ba jeigo kitaip, tai sula u- ■ 
žyczia savo prisiega Dievui 
duota ir kad žinotum priežas- 
ti to visko, pats pripaižintum, 
jeigo tai da yra. labai maža ko
ra už mano kalte.

Kalifas nenorėdamas ilgiau 
gaiszint, prisilenkė ant pra- 
szymo neregio ir davė neregiui 
lengva y pa, o tas tuojaus pa
leido su didele padekavone. 
Kalifas su vezyru ėjo toliaus o 
kada atsitolino tare in vezy- 
ra: Tas neregys turi tart dide
le priežaste, jog su praeigais 
teijp apsieina, kurie jam duoda 
jelmuižna. Noretau labai apie 
tai dažinot gryszkie atgalos ir 
pasakykie jam kuom esu, ir 
lieipkie jam idant ryto po piet 
ateitu priesz mane.

Vezyras tuojaus sugryžo, da 
ve neregiui jelmužna o ir in 
žanda, pasakė jam prisakyma 
Kalifo ir skubino atgal pas 
Kalifa. v

Sugi'yžo in miestą, o praei
dami pro rinka patemijo dau
gybe žmonių žiopsojeneziu ant 
jaunikaiezio puikiai pasiredu- 
sio, sedinezio ant kumeles, ku
ria nemielaszirdingai su mi- 
žeklu pliekė ir pentinais be pa
loves szonus bade ir in randa 
jojo, net nuo jos putos drybo.

Nusidyvijas tai nedorybe 
jaunikaiezio Kalifas, susilai
kęs klausė': Del ko tas jaunas 
žmogus teip nedoriai apsieina 
su tai kumele ? Gavo atsakymu 
jog niekas’ nežino, tiktai nuo 
ne kurio laiko kas dien ant jos 
teip skraido.

Atsitolinęs kiek, liepc Kali
fas vėzyrui apie tai neužmirsz- 
ti ir taji jaunikaiti pakviest 
ant tos paezios valandos ka ir 
neregi.

Ėjo toliaus ir paregėjo suvis 
nauja puiku paloceli, kurio ne 
buvo niekados mate ir misli- 
jo, jog tai katro isz jo minis- 
teriu. Paklausk-gi, keno tai 
gali būtie tas (puikus paloce- 
lis? Vezyras atsake, jog pats 
nežino, nes eis paklaust katro 
norint.

Tuojaus nubėgo pas koki tai 
kaimyną, kuris pasakė jam, 
jog tas namas priguli prie 
Kodži Hasano, o kuris kitados 
giyiveno vargingai ir niekas ne
žino isz ko pralobo, jog teip 
■puiku pastate narna. '

Didis vezyras pasivijo Ka
lifą ir pasako jam ka girdėjo, 
o Kalifas ant to tarė: Noriu 
pamatyt ir ta Alabelu, eikie, 
pasakykie jam, idant ryto sto
tu pas mane paežiam laikie ka 
ir aniedjU.

Didis vezyras isZpilde pri
sakyma Kalifos. Ant rytojaus 
po. piet atėjo Kalifas in. sale 
rodu, o didis vezyras state 
priesz ji tris tuos žmonis, apie 
kurios jau kalbėjome.

— BUS* DAUGIAU —

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T?

užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. |

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

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

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.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 nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas. 
76 puslapiu. 25c.

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

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.141—Apie Kalvi Paszku. 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

■No.145—A p i e 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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu. 35c.

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, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

No. 102— Prakeikta, meilin- 
kriminaliszkas apraszy-

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- gas 
ežio iszimta isz Lietuviszku mas, 202 pus, 50c.

No.158—A p i e Kapitonas
Stormfield Danguje; Pabege- t 
le; 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 Kū
nus; 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. A

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- • 
davinėti Pinigus. 45 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. 20 c.

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute 
del Kasieriaus

Kristus©

Verksmai 
prie Ap

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

No.180—Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180V>-—Kvitu 
Draugystėms,
nuo Sudėtu Pinigu 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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c.

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

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

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c^

Kaip Užsisakyti Knygas:

SSr3 Užsisakant knygas įsa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis-# 
truoti laiszka su pinigais.

ĮHr* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., , 
Mahanoy (Sity, Pą.4 Ų. S, &
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Apie Kodaka Ir Jo Brolius
Apie Karalaites 

Deriabaro 
(Tasa)

Po iszejimui gydintojaus Fi- 
ruza praskendus gailesti jo su
sigraudinus isz atminimo Ko- 
dado, verkdama kalbėjo. () ma
no niielauses sunau! Jau da
bar žinau, jog tave ant visados 
netekau nežinojau, jog kada 
iszJeidincjau tave isz Samari- 
jos tai daugiaus nematysiu. 
Nelaiminga! Nežinojau jog 
teip tolimose szalyse pražūsi. 
Ar-gi reikėjo tau jieszkotie 
garbes o motina paliktic asza- 
rose.

Teip graudžiai verkė, jog 
net nevalninkes negalėjo susi
laikyt ir tos drauge aszaras 
liejo.

Kada teip trys gailiai v erke, 
inejo karalius in pakaju ir pa
regėjus dideli gailesti ant vei
do Firuzos ir n e vai niūki u, pa
szauke kas tai už priežaste ?

— Ach pone! Atsake Firu- 
za, suirus mano Kodadas jau 
negyvas! O kas inane gailina 
jog negalų jo kūno apraudot 
ir kaip privalo 'palaidot, ba. 
kaip rodos 'žvėrys suode. Czia 
apie viską papasakojo ir su 
didele gaileste pasakė ’jog jo 
'broliai ji nužudo.

Karalius nedavė laiko Firu- 
zai pabaigt tos baisos naujie
nos, nes in'puoles in dideli pik
tumą tardamas: Jeigu tie pik
tadariai yra priežaste tavo 
aszaru ir mane tęva tuštume iii 
toki rūpesti, tuo jaus aiplaikys 
'bausme pagal nuopelną.

Tai pasakos karalius, kurio 
akyse persimtisze ipadukus 
piktybe, nusidavė in sale rodu, 
kur radosi ministerial, visi nu
sigando, pamate karalių kaip 
Ieva indukusi, ir kada sėdo aut 
sosto, paszaukes pas savo didi 
vezyra. tarė: Klausyk Hasane; 
Paimkie kareiviu kiek reike, 
nueikie pas mano sūnūs ap
kaustyk kožna in geležinius 
lenciūgus ir inmesk in tamsi- 
nyczia kur patalipina piktada
rius.

Ant to prisakymo iszduoto, 
visi sudrėbėjo, o didis vezyras

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA ... .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.
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žodžio ncisztares iszejo susi- 
maiszes. Karalius atluosaves 
rodininkus pasakos jog per vi
sa menesi bus užsidaręs. Nes 
da pats ne buvo iszejes isz sa
les, kad didis vezyras sugryžo, 
o karalius paklausė: Ar jau 
mano prisakomas iszipildintas.’

— Teip yra szviesiauses 
poli e!

Karalius ir vezyras nusida-

★ *

Sziandien žmones turėtu 
dirbti, 

Ir gyventi paezedžiai, 
Nepirkinėti tokiu da.igtu, 
Be kuriu galima, apsieiti, 
Norints ir už pusepinigu 

gautumėt.
Saugokitės visokiu makleriu, 

Kurie po stulpas landžioja, 
Kalbindami ant visokiu 

niekniekiu!
Reike nuo visko rankai 

atsikratyti,
Ir būti saugiais, 

Masžnas drueziai u'ždaryt, 
Paezedžiai gyventi ir praszyti 

• Nuo Dievo pajiegu prie 
darbo, 

Nes kaip girdėt tai szimet 
bus nieki laikai.

* * *
Buvusi viena Europos naszle 

karaliene,
Kalbėjo apie moteres 

sekaneziai:
Motere be tikėjimo 

Teip kaip žiedas be kvapsnies, 
Tokios moteres reikia 

gailėtis.
Tikėjimas su tebyriu 

aipszvietimu, 
Yra. geriauses maiszinys.

Vyras su'motere yra 
linksmiausi, 

Jeigu suėjo in pora noringai. 
Motere su tikėjimu ir meile, 
Yra daugiausia sziandien 
Pageidaujama per vyrus.

Jeigu motere iszsižada.
tikėjimo, 

Tai iszsižada dorybes, 
Meiles del savo vyro ir 

vaiku, 
O ant senatvės neturės 
Jokios paguodones nuo

• savo vaiku!
Yra. tai teisingi žodžiai 

tosios karalienes.
* * *

Už tai kad jo paeziule 
Ji nuolatos isztraukdavo 

kas vakaru, 
Ant pasilinksminimu, 

szokiu ir taip tolinus, 
Vyrelis isz Czikagos aplaike 

persiskyrimą.
Nuo įsavo pacziules, 

Paduodamas1 priežastį, 
Kad negalėjo szokti per

vis as naktis, 
Kad u'žganadint savo 

pacziule, 
Nes ant rytojaus jis turi 

dirbti,
Per visa diena, 

Vyrelis gavo persiskyrimą. 

ve iii pakaju Firuzas, kur bū
na karalaite Derialbo. Neval
ninkes pasakė kur būna ir ant 
katros ulyczios, o karalaite ta
re in vezyra. Eikie in ta narna, 
ir atveskie ežia jauna karalai
te, o žiurekie del jos atiduotie 
prigulkite paguodone, ba tai 
augszto gimimo ypata.

Vezyras tuojaus sėdo ant 
arklio drauge su kelais emy
rais ir kitas dvarokais, nusi
davė pas karalaite. Nukeliavęs 
pasako pinsakyima karaliaus ir 
prasze idant teiktųsi sėst ant 
balto mulo kuris buvo del jos 
atvestas ir puikiai padabintas. 
Netrukus, karalaite nusidavė 
su puikiu pulku in paloca. Gy
dytojas ir-drauge nukeliavo 
ant puikaus arklio. Daugybe 
'žmonių žiopso josi in puiku 
pulką, o kada dažinojo jog tai 
yra karalaite, pati Kodado ta
da balsai pasveikinimo atsimu- 
sze in padanges.

Prie duriu karalaite pasiti
ko pats karalius, kuris ja pa
ėmęs Už rankos,'nuvede in pa- 
kajus Firuzos, kur negalima 
apraszytie graudumo, kokis 
apėmė ju szirdis. Žiūrėdama 
karalaite in karalių ir karalie
ne pradėjo laibai verkt; vargin
gi tėvai vela 'žiurėjo in savo 
marCzia gaileste paimti. Puolė 
pirmiause karalaite savo uos'z- 
viui karatui in kojas ir tais 
aszarcmis apleido, ba žodžio 
negalėjo isztart. Per valanda 
tos trys ypatos negalėjo pra
kalbėt, teip' buvo susijudinę. 
Ant galo karalaite Deriabaro 
atsikvotejus, papasakojo apie 
atsitikima su murinu, apie sa
vo mylima Kodada, melsdama 
karaliaus apie teisingumą., 
idant nukorotu žadintojus jos 
mylinio Kodado.

— Pražus nedorus! Paszau
ke karalius, nes pirma reikia 
apgarsini smerti Kodado, ir 
jog jie ji nužudė, ba jeigo apie 
tai nežinotu, tada terp žmonių 
llilsikellu limitas. Norint netu
rime jo kūno, vienok reike išs
kelti laidotuves. Prisako vezy- 
rui, idant isz balto marmuro 
užsakyto .puiku ant-grabi ir ta 
patalipintie ant kapiniu. Del 
karalaites paskyrė puikus pa- 
kajus kaipo del tikros mar- 
czios.

Vezyras greitai paruosze 
ant-grabi, ant kurio virszaus 
buvo padarytas stovylas Ko
dado, kada jau viskas buvo pa
rengta užszaukdino laidotuves 
karaliszko sūnaus.

Atėjo diena laidotuvių, visi 
gyventojai stalyczos susirinko 
ant kapiniu, o kurios atsipro- 
vijo tokiu paredku.

Karalius su savo vezyru ir 
kitais ponais, nusidavė ant ka
piniu ir antgrabi ir jame su
sėdo ant szilkiniu divonu; 
vaisko daugybe eitomis stovė
jo aplinkui ir szauke kelis kar
tus. O karaluti sunau galingo 
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karaliaus! Kad musuu butu 
galybėje, tai szoblemis ta neti
kusi smerti u'žkapotumem! Nes 
ka, negalime prioszintis kara
tui, kuris paszauke pas save 
musu mylima karalaiti!

Po kareiviu, szauke tuos pa
ežius žodžius derviszai (dva- 
siszki) ir meldėsi isz; didėtų 
knygų.

Ant galo pats karalius pa- 
szauke. Sunau mano mieliau- 
ses! Szviesybe akiu mano, jau 
tavęs niekados nepamatysiu. 
Ir pradėjo graudžiai verkt. Už 
valandėlės visi trauke in mies
tą, o ant rytojaus visuose me- 
ezetuose, bažuycziose, atsipro- 
vinejo maldos, kurios traukėsi 
per asztuones dienas.

Devinta diena ketino kara
lius lieptie visus sūnūs nužu
dyt. Žmonys lauke tos dienos 
labai užpykę ant tu žadintoju. 
Jau pradėjo rengtie galges, 
nes turėjo atidetie bausme 
smerties ant tolesnio laiko, ba 
atėjo staiga žino, jog kainii- 
niszkai kunigaikszcziai, ka 
nuolatos kėlėsi priesz karalių 
vela artinasi su pulkais vaisko 
prie rubežiaus ir jog netoli su
vis.

Žinojo nuo seniai jog jie 
rengėsi, nes ju nesibyjo. Ta ži
nia pasklydo, ir visi gyvento
jai pabūgo, per ka pradėjo vela 
gailėtis Kodado kuris buvo ga
lingu kareiviu ir ne viena kar
ta davėsi del užpuola in ženk- - 
liūs. Dabar tas karalius, visi 
rodininkai ir gyventojai atsi
minė ant Kodado ir kalbėjo: O 
Kodade! Idant tu dabar būtu
mei ant svieto, nesibijotum už
puola.

Karalius vienok negaiszyda
mas laiko ant gailavimu, ka 
groieziause sukuopino vaisko 
daugybe ir nelaukdamas idant 
neprieteliai atitrauktu net in 
stalyczia, isztrauke su vaisku 
pats pj'iesz juos, apsistojo ant 
vienos Ilgumos gatavai ant 
musztiynes.

Karalius paregejas juos isz 
tolo pasmagino savo kareivius 
ant musztynes, suriktavo in 
glytas, o paskui liepe duot 
ženklą ant .pradėjimo, karsztai 
užklupo ant nevidonu. Tie at
sispyrė narsiai, jog abieju sza- 
liu kraujai kaip upelei teko jo. 
Drueziai laikosi, nes kad buvb 
užpuolu daugiau, pradėjo ka
ralių aplinkui apsiutinet, kad 
sztai paregėjo dideli pulką ne- 
pažinstamo vaisko, vienus rai
telius. Tas regėjimas visus nu- 
dyvijo, ba nežinojo kam atke- 
lauja in pageliba, neilgai buvo 
toje nežineje. Raiteliai-gi pri
buvę, užklupo ant užpuola ka
raliaus Hurano, pirmiase su- 
maisze ju glytas, o ne trukus 
suvis iszmusze ligi vienam.

Karalius Harano, žiūrėda
mas in ta viską dyvijosi narsai 
raiteliu, kurie netikėtai ji at- 
gyne. Labiause temyjo in . ju 
vada, kuri pats mate kaip 
smarkiai kaipo jo nevidonus. 
Norėdamas dažinotie apie jo 
varda prisiartino, idant pade- 
kavotu. Kada vienas prie kito 
pasiartino, karalius pažines 
Kodada, ka tik isz džiaugsmo 
nuo arklio nenuvirto, o Koda
das paszauke: Teisingai dylvi- 

1 jesi karaliau jog priesz save 
mane matai, o kuri jau už ne
gyva turėjai. Mane Dievas už
laikė ne del ko kito, tiktai del 
apginimo tavęs'.

— O sunau mano! Jau visa 
vilti buvau pamėtės regojime 
tavęs!

Isztrauke tuojaus rankas ir 
mėtėsi in vienas antro glebi.

— Jau žinau apie visas ta
vo nelaimes, tarė karalius, ži
nau kai Į) tavo broli ai užsimo
kėjo u!ž iszgelbejima ju, nes 
bukie tvirtu, jog ryto aplaikis 
ka nupelnė! Tavo motina, kaip 
ir asz pats, po tu smutku vela 
turėsimo ne iszipasakyta 
džiaugsma.

— Pono, kaip galėjai daisi- 
žinot apie mano atsitikimus ir 
apie ta murina? Ar tiktai ne 
vienas isz mano broliu su
spaustas graužimu sumainęs 
viską tau pasako?

— Ne vaikeli, karalaite 
Daribaro apie viską man pasa
kė; atkeliavo ji pas mane idant 
gautie teisybe.

Kodadas labai nudžiugo da- 
žinojas apie savo paežiu ir kad 
randasi .pas tęva palocuose. 
Na, tai teveli trauksime ko 
greieziause suramintie savo 
motinėlė, po o draugei ir ka
ralaite Dariabaro.

Nusidavė in miestą, vaisku 
apdovanojo ir paleido in kva-

tieras. Žmonis dužiuoju, jog 
Kodadas atsirado, ir jog su- 
muszo užpuolus, in padanges 
augsztino jo galinguma. Kara
lius su Kodadu pasitiko su Fi- 
i'uza ir karalaite kurios lauke 
su pasveikinimu, nes kas buvo 
per džiaugsma, tai ežia negali
ma to visko apraszyt, motina 
sau trauke sunu, o karalaite 
meiliai tese už kaklo prie sa
ves. Ir verkė ir džiaugėsi, nes 
tai nebuvo aszaros gailestes, 
liktai isz szi rd ingo džiaugsmo. 
Kada prisidžiaugė in. vales, 
pradėjo Kodado klausinėt, ko
kiu budu likos gyvu.

Trumpai jiems apsakė, jog 
vienas biednas žmogelis isz ne
žinių užtiko ji būdoje, o kad 
rado pusgyvi ir subadyta par- 
nesze in savo narna kur viso
kioms gyduolėms in trumpa 
laika iszgyde. Kada pasveikau 
kalbėjo toliaus, padekavojau 
geram žmogeliui, daviau jam 
visus pinigus kokius tik turė
jau prie saves.

^Pirkie U. S. Bonus! ^Pirkie U. S. Bonus!

IF YOU OWN MATURING SERIES E BONDS YOU ARE: 

FOR NOW THEY EARN INTEREST TEN YEARS 

LONGER—AT 3%!

If you own United States Series E Defense Bonds maturing this 
month your government has a real gift for you—the chance to 
earn more interest for ten more years without even touching 
those same Bonds!

Yes, now you can just hold on to your Bonds and allow them 
to go on earning at 3% interest, cęmpounded semi-annually! You 
don’t have to do a thing to get this extra interest. No visit to the 
bank, no paper to sign. Just hold the Bonds.

If necessary you may still redeem any Series E Bond al any 
time after you’ve held it for two months. But you’ll be smart to 
hold on to your Bonds if you possibly can, just as it’s smart to 
hold on to savings in any form.

Why don’t you start now—join the millions of thrifty Amer
icans who are saving with Defense Bonds for dreams-come-true. 
Invest in Bonds regularly through the Payroll Savings Plan. 
Seven million Americans have found it’s one sure way to save 
because it saves something out of every check before you have 
a chance to spend it.

The sum you set aside each week may be as little as 10c—or 
as much as $275. If you can save just $3.75 a week regularly 
through the Plan, in five years you will have $1,025.95! In 9 
years and 8 months you’ll have $2,137.30 ... in 19 years and 
8 months, $5,153.72! All in safe; sure Series E Bonds. Improved 
Bonds—for now every Series E Bond you invest in pays better 
interest in the early years and matures at an average intėrest 
of 3%, compounded semi-annually!

No matter how small your income, you can’t afford not to put 
something aside for yourself. So join the Payroll Savings Plan 
where you work today. Strengthen your own future and that of 
your country by saving your money through U. S. Defense Bonds.

NOW EVEN BETTER!
INVEST MORE IN DEFENSE BONDS!

The ū. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks* Į 
for their patriotic donation, The Advertising Council and ,
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Kada jau buvau netoli Hu

rano, dažinojau jog artimieje 
kunigaikszcziai kėlėsi priesz 
karalių mano tęva. Surinkau 
isz apylinkines gyventojus už
degiau juose norą garbes ir 
teip su pagelba Dievo' sumu- 
szi am e n e v i don u s.

Kada Kodadas palove kal
bėjus, tada tarė karalius: Pa- 
dekavokime pirmiause Ponui 
Dievui, jog munis uužlaike Ko
dada, nes tie piktadariai, kurie 
norėjo ji pražudiut, sziandien 
turi gala gaut!

— O tėvo! Norint nedoriai 
apsiėjo, nes atsiminkie jog jie 
yra tavo sunais, o mano bro- 
lais! Atleidžiu jiems kaltes ir 
prasziau jiems dovanot!

Tie puikus žodžiai net pra
virkdino karalių. Dovanoju 
visiems, o dora Kodada ap- 
szauke karalium. Kodadas 
pats geležiaus lenciūgus nuo 
broliu nuėmė ir iszkaleinos bu- 
cziavo, teip kaip kada rado 
skiepe pas murina. Žmonys la
bai džiaugėsi isz prigimtos ge
rybes Kodado. Ant galo apdo
vanojo gausiai gydintoju už 
padaryta nuopelną del kara
laites Deeribaro ir laimingai 
karaliavo džiaugdamasis savo 
patoga paeziute.

Ant to pabaigus Szeherezeda 
szita istorija apie Kodada pra
dėjo kita.

*4* 4- n*

Apie Kalifa Haruna
:: Alraszida ::

J^ASSKIMAS mus mokina, 
jog ne viena karta inpuola- 

me in dideli džiaugsma isz ma
žos kokios norint prie'žastes, ir 
kitu džiaugsmu dalinamės 
prieszingai-gi, per liūdima pa
tys saves neužkeneziame ir jei
go kas paklaustu apie priežas
te nuliudimo tai negaletumem 
atsakyt!

Tokiam tai nerimavę duszios 
radosi viena diena Kalifas, ka
da pas ji atėjo jo patikelojas 
vezyras, o kuri labai mylėjo.

Tas ministeris rado ji pati
[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Gerai žinomas buvęs 

miesto duonkepis, bakerys, 
Zigmantas Poremba, nuo 312 
W. iSpruce uly., kuris sirgo 
trumpa laika, 'pasimirė anksti 
Nedėlios ryta in Locust Mt. li- 
gonibuteje. Velionis gimė She- 
nadoryje. Per Antroji Pasauli
ni Kara jis tarnavo Amerikos 
armijoje 1944 metuose. Prigu
lėjo 'prie 'Szv. Kazimiero Len
ku parapijos mieste, Szv. Var
do ir Amerikos Legion Post 74 
Draugijų. Paliko savo paezia 
Vanda; tris vaikus ir įseseri. 
Laidotuves invyko Ketverge 
ryta, su apiegomis in Szv. Ka
zimiero balžnycziojc devinta 
valanda ir (palaidojo in para
pijos kapinėse. Grab orius; L. 
Traskauskas laidojo.

— Panedelio ryta apie 6:05 
valanda ugnis sunaikino Read- 
ingo stoti prie Boston Run. Isz- 
kados padaryta ant $200.

— Subatoj pripuola Szv. 
Gabrielio ir Szv. Leonderio, o 
Tautiszka Vardine: Ski rman- 
te. Ir ta diena: 1933 m., Naciu 
Ruststag TarvIbOs ofisai sude- t O v
ginti Vokietijoje. Naciai inta- 
re Komunistus.

jeigu buvo szimto trisdeszimts 
skėriu ar daugiau.; 1949 m., 
Amerikos B-50 bom’beris at
skrido iii Fort Worth, Texas, 
užbaigdamas įpirma tokia ke
lione aplink visa 'pasauli.

— Seredoj pripuola Pelenu 
Szvente, ir .prasideda Gavėnios 
laikas.

*•-)

(— Ketverge pripuola Szv. 
Kazimiero, Lietuvos Globėjas.

Shenandoah, Pa. — Sali li
niuku Draugija turėjo savo 
bankieta Panedelio vakaru, 
asztunfa valanda in Stono Sve
tainėje mieste.

— Kita sau. vai te: Nodelio j 
pripuola Užgavėnių Nedclia, 
teipgi Szv. Romano vyskupo, 
o Tautiszka Vardine: Pergula. 
Ir ta diena: 1950 m., trisde
szimts du Anglai, jurininkai ir 
keleiviai žuvo, kai ju maži lai
veliai (paskendo. Jie buvo ap
leido savo laiva “Clam” kuris 
teipgi nuskendo netoli nuo 
Iceland©; 1898 m., Generolas 
Cronje pasidavė, ir karas buvo 
baigtas Afrikoje.

— Panedelyje pripuola pir
ma diena Kovo (Mar.). Taipgi 
Szv. Albino, o Tautiszka Var
dine: Rusne. Szis menesis pa- 
szvenstas ant Garbes Szvento 
Juozapo. Ūkininku priežo
džiai: Drėgnas Kovas tai ūki-, 
ninku skausmas. Jeigu Kūne- • 
gundos dienoje perkūnija 
griauja reiks tankiai pirszti- 
nes užsimauti. Jeigu szitam 
menesyje erycziai szokineja, 
tai ateimincziame menesyje 
tvarte 'bliaus. Kovo Menesis 
atsisveikina su žiema ir pasi
sveikina su pavasariu. Menu
lio atmainos: Jaunutis 4-ta 
diena; Prieszpilnis 11; Pilna
tis 19 ir Delczia 27. Szia san- 
vaite pripuola metu czvertis, 
pasninkas: Seredoj (Pelenu 
Diena), Petnyczioje ir Subato- 
je. Ir ta diena: 1815 m., Na|po- 
1 eonas Bonaipartas, Prancūzas 
sugryžo isz isztremties nuo 
Elba Salos; 1932 m., Charles 
Lindbergho mažasis kūdikis 
•buvo pavogtas isz Hopewell, 
New jersey; 1285 m., mire Di
dysis Lietuvos KunigaiLsztis 
Traidenis; 1950 m., Daktaras 
Klaus Fuchs buvo intartas ir 
teismo pasmerktas už atomi
nes bombos gaminimo paslap- 
cziu iszdavima.

— Utarninke pripuola Už
gavėnės, Szv. Elenos, o Tau
tiszka Vardine: Almene. Ir ta 
diena: 1939 m., Kardinolais Pa* 
celli, Vatikano Sekretorius, 
iszrinktas Kataliku įbažnyczios 
Popiežiumi, jis pasirinko var
dą Popiežius Pijus Dvylikta
sis; 1310 m., Lietuviai, vedami 
Gelažutes, pergalėjo Vokie- 
czius; 1949 m., Rumunijos Ko- 
munistiszka valdžia suėmė vi
sus didesnius ukius, farmas. 
Ūkis buvo skaitomas didelis,

Frackville, Pa. — Buvęs 
miesto gyventojas Petras A. 
Muskelis, 42 metu amžiaus, nu
mirė savo namuose Philaldcl- 
pliijoje nuo szirdies atako, ir 
likos (palaidotas Painedelio ry
ta, Vasario 22-tra diena., ir 'pa
laidotas in Apreiszkimo Pane
les parapijos kapines Frack- 
viilcje. Velionis gimė Frack- 
villeje, o per Antroji Pasauli
ni Kara jis tarnavo del “Dede 
Šamo” armijoje. Paliko pa
ežiu. Ona (Vaįiuniute); dukte- 
re Rita; savo motinėlė Ona 
Muskeiiene; .keturis brolius: 
Juozą ir An tania, mieste; Vincą 
Indianapolis, Ind., Daktara Jo
ną, Buffalo, N. Y., taipgi viena 
seserį Ona, 'pati Jono Budre- 
viezio isz Mahanoy City.

DAUG VAGYSCZIU

Bankos Uždarytos; Per 
Daug Pinigu Sztoruose

važiavo.
Ponas Franklin pasiaiszki- 

>no policijai kad tie pinigai bu
tu buvę bankoje, jeigu banka 
butu buvus atidara ta diena.

VASZINGTONAS
PAMIRSZO

VASZINGTONA
WASHINGTON, D. C. — 

Pirmo Prezidento, Jurgio 
Vaszingtono gimtadienis atėjo 
ir praėjo, ir Vaszingtonas nei 
nemirktelejo.

Nei vienas laikrasztis nei 
žodžio nevaptelejo apie musu 
pirmo Prezidento gimtadieni. 
Nei vienas redaktorius nei vie
na eiliute nepaskyrė prisimini
mui musu kraszto pirmajam 
Prezidentui Vaszingtonui.

Prezidentas Jurgis Vaszing
tonas yra daug kartu buvęs 
apszmeižtas, intartas ir net pa
žemintas. Daug raszytoju, no
rėdama pragarsėti stengiasi 
surasti kokia Jurgio Vaszing
tono silpnybe ir ja taip išskel
ti, kad visi ne in Vaszingtona, 
bet in ta raszytoja žiuretu.

Bet nežiūrint visu tu nyksz- 
tuku, Amerikos krasztas dar 

Į nėra susilaukus žmogaus kuris 
butu nors lygus 
Vaszingtonu.

Jis buvo vienas 
cziausiu, jeigu ne 
sias Amerikoje.

Jo procentu ineigos isz jo 
turto jam atnesze kelis sykius 
daugiau negu jo alga kaipo 
Generolas ar kaipo musu 
kraszto Prezidentas.

Jis keletą kartu buvo pasi
traukęs isz valdžios, bet 
buvo priverstas sugryžti, 
niekas jo vietos negalėjo 
imti.

Kaipo Prezidentas jis susi
darė valdžios sztaba isz tokiu 
mokslincziu, kuriems iki sziai 
dienai nei venas mokslinczius 
nega’i prilyginti.

Kai kurie raszytojai raszo 
ir teigia kad Abrahomas Lin- 
colnas buvo didesnis žmogus, 
kaipo kraszto. vadas negu Va
szingtonas, nes jis iszgelbejo 
musu kraszta. Kiti gina kad 
Jeffersonas buvo didesnis, nes 
jis sukure, sudarė musu ne- 
mirsztama konstitucija. Dar 
kiti sako kad Vilsonas buvo 
didesnis, nes jis pagimdė Tau
tu Sanjunga del viso svieto 
taikos.

Bet kai visi szitie nyksztu-

su Jurgiu

isz bago- 
bagoeziau-

UZ GELEŽINES
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KAVA SVIESTAS IR 
POLITIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

AMERIKOS KALĖ
JIMAS GERESNIS

NEGU RUSIJOS
ROJUS

vis 
nes 
už

PHILADELPHIA, PA. — 
Kai bankos buvo uždarytos del 
Pirmo Prezidento Vaszingtono 
gimtadienio szventes, tai daug 
sztoru ir biznierių turėjo per 
daug pinigu pas save ir tai su
darė vagiams ir razbaininkams 
didele pagunda, kuriai daug 
ju ir pasidavė,

Szimtai žmonių pravažiavo 
pro nauju automobiliu sztora, 
nežinodami kad laiku tenai 
biznierius buvo sumusztas ir 
apvogtas. Vagiai ten, ant 
Broad ir Cayuga ulycziu gavo 
keturis tukstanezius szeszis 
szimtus doleriu. Tai atsitiko 
anksti vakare, apie asztunta 
valanda.

Ankscziau szeszios deszimts 
dvieju metu moteris buvo ap
vogta savo mažame sztore ant
Mildred ir Race ulycziu. Kita | kai mokslincziai nutilsta, Va- 
moteriszke atsigynė nuo už
puoliko kai tas užpuolikas in- 
silauže in jos kambarį.

Tas nauju automobiliu par
davėjas, penkios deszimts tri
jų metu amžiaus Howard 
Franklin buvo sau vienas savo 
ofise ir buvo atsisėdės iszgerti 
biski kavos. Jis buvo pasilikęs 
ofise suvesti savo knygas del 
taksu, kai du vagiai pasirodė. 
Vienas isz ju turėjo rankoje 
revolveri.

“Duok mums savo pinigus, 
ir viskas bus gerai! ’ ’ Vienas 
isz ju jam pasakė. Antras reže 
jam per žanda. Jiedu iszkraus- 
te jam kiszenius ir rado du 
tukstaneziu viena szimta dole
riu, bet pareikaliavo didesniu 
pinigu. Kai tas automobiliu 
pardavėjas tylėjo, vienas isz 
j u, kuris, rodos, viską apie ta 
ofisą žinojo, priėjo prie mažo 
baksuko ir jo virszu atlaužė, 
kur jis rado dar du tukstan
eziu penkis szimtus doleriu. 
Tada tie vagiai greitai iszejo, 
insisedo in automobiliu ir nu-

szingtonas pasirodo virsz visu: 
Bago ežius, milijonierius, pyp- 
korius, politikierius, biznie
rius, mokslinczius, karininkas, 
kraszto ir szeimynos tėvas, 
drąsuolis, bajoriszko kraujo 
sūnūs, iszradejas, vaiszingas 
szeimininkas, geras draugas ir 
džentelmonas.

Sziandien musu valdininkai 
ima susiprasti ir sekti Jurgio 
Vaszingtono patarima: Jeigu 
norite taikos, tai rengkites in 
karai”

Pirkie U. S. Bonus!

V)

^Pirkie U. S. Bonus!

vu. Taip pat “Stalininis lau
reatas” A. Venclova pasi
džiaugė dar 1953 m., pabaigo
je iszleistu nauju savo eile- 
raszcziu rinkiniu ‘ ‘ Kovoti, 
degti, nenurimti”, skirtu dau
giausia “taikai ginti”. 1953 
m., buvo iszleista Vilniuje Ru
su kalboje, jo rinktine, o Mask
voje “Eileraszcziai”, be to, 
didžiavosi, kad rinktine jo ei- 
leraszcziu knyga Bolszevikai 
iszleido Armeniszkai ir Ukrai- 
niszkai. Pasižadėjo savo nau
jai raszomam romane pavaiz
duoti, kaip insigalejo Sovieti
ne valdžia Lietuvoje. Toliau 
žada dirbti prie Puszkino ver
timu ir baigti versti “Borisą 
Godunova”, taip pat duoti 
nauja “Eugenijaus Oniegino” 
vertima. Venclova sakėsi labai 
daug tikisis isz 1954 m., Mask
voje numatytos suruoszti Lie
tuviu literatūros ir meno de
kados.

1953.XII.31 “Tiesos” veda
majame “Nauju laimėjimu 
metai” prisipažinstama, kad 
“broliszkos Rusu tautos ir ki
tu tarybiniu tautu pagelba in- 
galino spareziais tempais visa- 
pusiszkai vystyti musu respub
likos liaudies ūki”, girdi, “da
bar LTSR pramone produkci
jos pagamina tris kartus dau
giau negu prieszkariniais 1939 
m. ‘ ‘ Tai esą ‘ ‘ didžiausiu laimė
jimu metai”, kurie ateinan- 
cziais metais “bus dar dides
ni”. Ateinancziais metais, Vil
niaus radijo teigimu, Vilniuje 
Bolszevikai pasižada pradėti 
statyti dideli mėsos kombina
tą; Vilniuje, Petrasziunuose, 
Panevėžyje, Druskininku ir 
Palangos kurortuose ir kt. 
“iszvystyti nauju iszdirbys- 
cziu kepyklų statyba”; Kėdai
niuose, Tauragėje, Panevėžyje 
ir Vilkaviszkyje, “pastatyti 
naujus daržovių ir vaisiu per
dirbimo fabrikus”; Ukmergė
je ir Vilkaviszkyje, pastatyti 
malūnas; Rokiszkyje, Kėdai
niuose, Kybartuose, Alytuje, 
Lazdijuose ir Raseiniuose — 
naujas sviesto ir sūrio gamy
bos inmones ir taip toliaus. 
Kauno mėsos kombinato di
rektorius P. Vyszniauskas pa
sidžiaugė ta proga savo kom
binato “laimėjimais”. LTSR 
mokslu akademijos sekreto
rius Prof. K. Bieliukas iszsa- 
miau nupasakojo, kaip vykdo
mas “tolimesnis Tarybų Lietu
vos iszdirbyscziamas”. Pla- 
cziau pavaizduota mokslo aka
demijos gyvulininkystes ir ve
terinarijos institutu, taip pat 
biologijos instituto ir žemes 
ūkio akademijos veikla. Isz 
praneszimo paaiszkejo, kad 
daugiau kaip 100 kolūkiu ir 
tarybiniu ukiu “sudarė auk- 
szto produktyvumo gyvuliu; 
bandas ir gerina ju veisles”. 
Darbui vadovauja LTSR 
mokslo akademijos tikrasis na
rys zoologas Prof. VI. Laszas, 
instituto dir. R. Žebenka ir 
kt. “Kai kurias stambias da
lykas T. Lietuvos mokslinin
kai nagrinėja kartu su TS cen
triniais institutais. Prof. K. 
Korsakui vadovaujant renka
ma medžiaga, sudaromas ir re
daguojamas didysis Lietuviu 
kalbos žodynas, spausdinamas 
lituraturines kalbos žodynas.”

~^BUS DAUGIAU —

valdininkai aiszkinasi kaip jie 
nori ar kaip jie moka, taip yra 
ir gana.

Bet tai nereiszkia kad Bra
zilijos krasztas ežia yra visai 
nekaltas kaslink kavos bran
gumo. Per daug metu Brazili
jos valdžia sudegindavo mili
jonus svaru kavos kad galėtu 
palaikyti savo prekes. Bet ne 
biski geriau musu valdžia yra 
padarius ir dabar daro.

Vietoj, kad musu Kongres- 
monai ir Senatoriai dabar ko 
liotu ir kaltintu tuos kurie mu
su kava pabrangino, tegu jie 
pasižiūri in save ir in savo 
darbus, kaip jie palaiko kasz- 
tus savo žmonėms ant sviesto, 
sūrio ir kitu ūkio vaisiu.

Mes galime labai greitai ir 
labai lengvai Brazilijos val
džiai atkerszinti ir visus Bra- 
zilieczius pamokinti, nepirkda- 
mo kavos isz ju! Bet ka mes 
galime padaryti kai musu pi- 
liecziai, musu ūkininkai ir mu
su politikieriai veikia priesz 
mus ir mums už visus ūkio vai
sius tiek daug reikalauja?

Jeigu valdžia sziandien pa
leistu visa ta sviesta ir visus 
tuos kitus ūkio vaisius, kurios 
ji už musu pinigus isz farmeriu 
nusipirko, tai ne tik sviestas 
bet ir kiti ūkio vaisiai, kaip su
ris, rugiai ir net mėsa per puse 
atpigtu!

DETROIT, MICH. — Sze- 
szi suimti, suaresztuoti ir nu
teisti Komunistai, Detroit 
mieste, vienbalsiai nutarė eiti 
in kalėjimą, o ne važiuoti in 
Rusija.

Va’stijos Teisėjas, Frank A. 
Picard jiems davė pasirinkti, 
paaiszkindamas: “Asz esu in- 
galiotas bausme permainyt. 
Jeigu kuris isz jusu per sze- 
s?ios deszimts dienu norėtu
mėte isz musu kalėjimo iszeiti 
ir važiuoti in Rusija, asz jums 
viską pampinsiu!”

Szitie Komunistai buvo nu
teisti ant penkių metu in kalė
jimą, ir visi pasirinko Ameri
kos kalėjimą vietoje Rusijos 
laisves!

BAGOTAS BIZNIE
RIUS PRIESZ SEN.

McCarthy
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

VYRAI — MOTERYS
Dabar iszdalinti telefono knygas 

Mahanoy City, Ashland Frackville, 
Girardville, Shenandoah ir

Apylinkes

Panedelyje, Kovo-Mar. 15-ta diena.

Turite turėti savo automobiliu.
Galite dirbti VISA diena ar 

kelias Valandas.
Jeigu norite szito darbo, 

kreipkitės in:

’ Reuben H. Donnelley Corp.,
401 North Broad Street, 

Philadelphia 8, Pa.
Att: Mrs. F. R. Baroody.
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teiktas drąsos ir garbes ženk
las.

Isz visos tos jo bajoriszkos 
praeities ir isz visu tu jo nu- 
veikimu ir isz viso to jo nema
žo turtelio, mes dar vis pa
klaustume, ar visa tai jam su
teikė jau tiek daug ir dar dau
giau proto ir mokslo kad jis 
dabar daug daugiau negu visi 
kiti žino?

Mes labai tankiai nusilen
kiame tam kurio kiszenius pil
nesnis, visai nesiklausdami ar 
in jo galva pilnesne. Turtas 
nieko bendra neturi su protu.

Pasaulis nepražus, Bellevue- 
Stratford viesztutis nesugrius 
ir Amerikos Revoliucijos Sunu 
Draugyste nesuirs, kad szitas 
pasipūtės ponas tenai nedaly
vaus!

MOKYTOJU .
PERSEKIOJIMAS

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

žmones tik tada ims mokytoja
vimo darbus kai tėvai nesi- 
kisz in mokyklas, bet parūpins 
jiems tinkamas algas, kad jie 
galėtu gyventi kaip ir kiti sa
vo luomo žmones, profesiona
lai. . į '

PTA, Parents’ Teachers As
sociation, Tėvu Mokytoju 
Draugija yra daug daugiau 
bszkados padarius negu gero. 
Kad tokios draugijos daugiau 
rūpintųsi apie mokytoju padė
ti, o mažiau apie savo jaunu 
aniueliuku gerbūvi, tai viskas 
visiems butu geriau!

: v ■' ■

Jeigu mes norime gėru mo
kytoju savo mokyklose, tai vi
su ju algos turėtu būti ma
žiausiai padvigubintos ir visi 
tėvai turėtu būti pirmiausiai 
pamokinti nesikiszti in ju vai
ku mokslą. Jeigu mokytojas 
bus atsakomai ir tinkamai at
lyginamas, tai nebus jokios 
baimes kad jis savo darba ge
rai ir sanžiningai atliks nes 
jam jo vieta, jo darbas rūpės. 
Bet kaip dalykai dabar stovi, 
bet kuris mokytojas gali kad 
ir sziandien visiems mums 
szpyga parodyti, mesti savo 
darba ir kita gauti kur jis 
daug daugiau užsidirbs ir nie
kas jam ant sprando netupes.

— _____ - — ’ i

ŽEME SUDRĖBĖJO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas kuris buvo lauke, ir už tai 
niekas nebuvo sužeistas per ta 
sudrebejima.

Mokslincziai, kurie žemes 
drebėjimus seka ir tiria, sako 
kad ežia vargiai buvo tikras 
žemes sudrebejimas, nes vietoj 
kad žeme butu skilus, ji buvo 
stumiama in virszu.

ir

gerus 
musu

gydo;

Ar Amerikos vaiku kailis 
pasturgalis tokis jau brangus 
ir jautrus kad jo negalima pa
liesti?

Jau beveik laikas ir mums 
susiprasti ir mažiau didžiuotis 
musu mokslo kambarais, mu
su futboles pergalėmis, musu 
sportininkais ir daugiau susi
rūpinti musu mokytojais.

Kokia ežia tvarka jeigu be
moksle merga uždirba daugiau 
fabrike negu mokytoja mo
kykloje? Kas svarbiau: 
marszkinius pasiūti, ar 
vaiku protą lavinti?

Daktaras tik kuna
mokytojas vaiko protą ir dva
sia augina ir ugdo. Kas isz visu 
tu musu puoszniu ir didžiu 
mokslo kambariu, mokyklų, 
kai tenai tik treczios ar ketvir
tos klases žmones už mokyto
jus stoja? Tikrai mokintas 
žmogus sziandien jau nestos in 
mokytojo darba.

Butu visiems geriau kad vi
su vaiku tėvai ne tiek rūpintų
si apie ka musu mokytojai da
ro ir kaip jie gyvena, o dau
giau rūpintųsi kad tie moky
tojai butu taip atlyginami kad 
mokycziausi žmones stotu už 
mokytojus. O tokie mokyti

Ant Gavėnios
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderį. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
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A “NOVENA” 
jSį Stebuklingo Medaliko 
|l||l Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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