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Trys Vyskupai Aresztuoti
Isz Amerikos Mokinasi Szokti

GRESIA MUMS 
PAVOJUS

Amerikiccziams 
Reikia Susiprasti

WASHINGTON. D. C. — 
Visai musu tautai reikia susi
tvarkyti ir susiprasti, jeigu 
Amerikiccziai nenori kad jie 
butu isznaudoti, ir jeigu neno
ri tokio paties likimo susilauk
ti, kaip kiti krasztai, kurie 
teipgi kadaise buvo ir galingi 
ir bagoti.

Amerika dar nėra nei vieno 
karo pralaimėjus ir už tai 
Amerikiecziai tikisi kad taip 
visados bus, kad niekas musu 
negali ir negales nugalėti.

Mums reikia daugiau susirū
pinti, kiek mes galime paga-; 
minti, kiek iszdirbti, o ne kiek 
užsidirbti.

Visiems dabar rupi gauti 
daugiau mokėti, pusantro .sy
kio ar du sykiu daugiau, jeigu 
reikia ilgiau padirbti. Bet re
tas kuris dirba pusantro sykio 
ar du sykiu tiek pagaminti, ne 
gu nustatyta.

Ūkininkams labai rupi gauti 
daugiau pinigu Už savo ūkio 
vaisius, ir jie nepaiso kaip to- 
kis brangumas ardo viso krasz- 
to pramone.

Valdžios visokie sztabai, 
pripratę imti milijonus dole
riu del kitokiu reikalu, dabar 
vis ima tuos pinigus, kurie tu
rėtu būti dabar skirti del apsi
ginklavimo.

Kongresmonai ir Senatoriai 
reikalauja kad j u miestuose 
butu statomi dideli fabrikai, 
kuriems tos vietos ir apylinkes 
nėra tinkamos. Bet tie Kon
gresmonai taip daro, kad pa
sigerinus saviesiems ir j u bal
sus per rinkimus užsitikrinus.

Visokios straikos, del ma
žiausios priežasties trukdo 
pramone ir visokiu daigtu ga
minimą.

Darbininku unijos yra labai 
geras dalykas, nes jos apsau
goja darbininkai nuo isznau- 
dojimo, bet kai darbininkas tu
ri pirktis sau darba, užsimokė
damas taip brangiai stoti in 
unija, tai jau visai kitas daly
kas.

2 LAKŪNAI ŽUVO
.■ * ■ - Š

YAPHANK, N. Y. — Du 
Antro Pasaulinio Karo vetera
nai lakūnai užsimusze, kai 
jųdviejų F-47 Republic Thun
derbolt eroplanai susimusze 
padangėse, virsz Long Island.

Vienas eroplanas nukrito 
kaip ugnies kamuolys ant far- 
mos, netoli nuo Yaphank, ir vi- 
siszkaiį^^gęuAntras nukrito

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szitas kareivis, paratru- 
peris, rengiasi iszszokti isz 
C-82 eroplano. Tekis bus jo 
darbas, kai jis stos in karo 
frunta. Visi tokie kareiviai 
paratruperiai turi penkis sy
kius iszszokit isz eroplano 
padangėse. Paskui jie turi 
iszmokti kaip susipakuoti 
savo ta parasziuta, szilko

GYVAS JOMARKAS 
SZTORUOSE

Stumdo, Lenda, Jiesz- 
ko “Barginu” Perka

. NEW YORK, N. Y. — Mote- 
rys, merginos, moteriszkes, 
mamytes, kūmutes ir net mo- 
cziutes, kad ir replois replioja, 
lenda in sztorus dabar apsi
pirkti ar gero “bargino” susi- 
jieszko.ti.

Du didžiausi sztorai New 
York mieste, paskelbė viens ki
tam kara, tikra pardavimo 
vaina. Jie dabar viską atpigi
no ir prižada dar labiau atpi
ginti. Jeigu Macy sztoras de- 
szimtuku ka nors atpigino, tai 
Gimbel Brothers sztoras ta pa
ti daigta du sykiu tiek atpigi
no.

Abieju sztoru atstovai sako 
kad jie viens kitam nepasi
duos. Kiti mažesni sztorai, kad 
ir nenorėdami, yra priversti 
panasziai viską atpiginti.

Fabrikantai, kurie nustato 
kiek sztorninkas turi imti už ju 
daigtus, dabar pyksta .ant 
abieju tu dideliu sztoru, ir gra
sina jiems nieko daugiau ne
parduoti, jeigu jie taip viską 
pigins. Bet tie sztorai sako kad 
jie nepaiso nei tu fabrikantu, 
nei valdžios, kad jie daro ir da
rys kaip jiems patinka.

Net ir vyrai, pasidrasine ėjo 
apsipirkti. Vyrams siutai, ku
rie tik ana diena buvo penkios 
deszimts doleriu, sziandien

umbreliu, su kurio jie nusi
leidžia.

Szitie kareiviai atlieka la
bai pavojinga darba per ką
rą; jie tankiausiai nusilei
džia už prieszo frunto ir puo
lasi isz užpakalio. Jeigu 
jiems nepasiseka, prieszas 
gali juos kaip pauksztelius 
iszszaudyti isz padangių.

buvo iszparduoti po dvide- 
szimts penkis dolerius.

BIZNIS SU
SOVIETAIS

Prezidentas Sako Ne- Neinvertino Komunistu

galima Kitiems
Uždrausti

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Trumanas, parva
žiavęs isz atosotgu, pasirasze 
ant bylos, paskirti daugiau pi- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Karaliene Ir Karalaite

Jauna ir graži Thailando 
Karaliene Sirikit laiko savo 
rankose savo dukrele Nabol, 
Karalaite, kai laikrasztinin- 
kai nutraukia pirmutini jos 
paveiksią. Mažute buvo gi
musi in Lausanne, Szvieca- 
rijoje.

KAPITONAS
' NUTEISTAS

7 Metus In Kalėjimą; 
Deszimts Tukstancziu 

Doleriu Baudos
WIESBADEN, VOK. — 

Kapitonas John J. DeAngelis, 
isz Nesquehoning, Pa., buvo 
kariszko teismo nuteistas ir 
nubaustas ant septynių metu 
in kalėjimą ir deszimts tuks
tancziu doleriu baudos. Jis bu- »
vo nusisukęs, pasivogęs, $79,- 
837.C0 nuo kariszkos valdžios. 
Szitie pinigai buvo skirti pa
rūpinti žuvusiems Amerikie
cziams kareiviam^ pomninkus 
ant ju kapu.

Lakunu Kariszkas Teismas 
ji szitaip nuteisė. Jeigu jis ne
sutiks užmokėti ta deszimts 
tukstancziu doleriu bauda, tai 

. jis turės da du metu ilgiau isz- 
sedeti’ kalėjime.

TEGU ACHESONAS 
PASIAISZKINA

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos Sekretorius Dean
Achesonas stojo in Senato Ko-

(Taša Ant 4 Puslapio)

KUNIGAS SAKO 
GEN. G. MARSHALL 

SUKLYDO

Nesuprato Kiniecziu,

Jiegos
PHILADELPHIA, PA. — 

Kunigas Raphael M. Vance, 
Misijonierius, ka tik pargryžes 
isz Kinijos, sako kad Apsaugos 
Sekretorius, George C. Mar
shall baisia klaida buvo pada
ręs Kinijoje, kai jis leido ir pa
vėlino Kinijai pakliūti in Ko
munistu nagus.

Kunigas Vance kalbėjo su 
laikrasztininkais ant traukinio 
važiuodamas isz Kinijos in 
New York miestą. Jis sako kad 
Komunistu Kiniecziu laikrasz- 
cziai vis puldavosi ant Gen. D. 
MacArthurio, bet vis gerbdavo 
Generolą Marshall. Vien isz to 
aiszkiu, kad Marshallo darbas 
patiko Komunistams.

Kunigas Vance Kinija ir Ki- 
nieczius labai gerai pažysta, 
nes jis tenai yra darbavęsis 
nuo 1921 metu.

Jis sako kad nereikia dabar 
per daug džiaugtis musu armi
jų pergale Korėjoje, nes, jis sa
ko, Kiniecziai turi dar daug 
szimtu tukstancziu žmonių, ku
riuos jie gali statyti priesz mu
su armijas, kad ir paezioje Ko- 

1 rejoje. Jis sako kad jis netiki, 
kad Korėjoje karas greitai už-

I sibaigs.

Vengrijos Komu
nistai Persekioja

Bažnyczia
7 Naciai Pakarti Lansberg, Vo
kietijoje, Už Skerdynes; Vengri
jos Prezidentas Kalėjime; Val
džia Iszmokejo $20,000,000 

Veteranams Kareiviams 
Mainieriu Miesteliuose

I . • ■* ■ • ■

VIENNA. — Patikrintos žinios ateina 
isz Komunistiszkos Vengrijos, kad trys Ka
taliku Bažnyczios Vyskupai yra suaresztuo- 
ti, už tai, kad jie nesutiko pasiraszyti ant 
Maskvos iszleisto raszto, reikalaujant taikos 
ir Kinijos pripažinimo.

Tie trys Vyskupai: Joszef Grosz, Kalocsa 
Arkivyskupas; Joszef Pietri, Vac Vyskupas 
ir Endre Hamvas, Csanad Vyskupas.

i Pirm iu buvo suaresztuotas, kankinamas 
ir dar dabar laikomas kalėjime yra Kar-

Nauja Skrybėlė 
Generolui

Generolas Dwight D. Ei- 
senhoweris ežia mieruojasi 
nauja skrybėlė, kuria Alpiu 
kareiviai, Italijoje jam pa
dovanojo. Vienas Italijos 
armios karininkas jam ta 
nauja skrybėlė mieruoja, 
Generolas Dwight D. Eisen- 
howeris yra atvykęs in Itali
ja sutvarkyti Italijos kariuo
mene ir dasižinoti kiek vais- 
ko Italijos krasztas gales pa
skirti Atlanto kariszkai san- 
jungai.

Eina gandai kad Genero
las Dwight D. Eisenhoweris 
gali būti kandidatas in Pre
zidentus ateinaneziais me
tais.

i
Demokratai butu privers

ti pasirinkti kuri karininka 
kaipo kandidata, jeigu Re- 
publikonams pasisektu pasi- 
praszyti Generolą MacAr- 
thuri kaipo savo partijos 
kandidata. Bet dar per anks
ti apie tuos balsavimus, ir 
rinkimus aminti.

dinolas Mindszenty.
Vengrijos Komunistiszka valdžia visomis 

galiomis stengiasi Kataliku Bažnyczia pa
vergti, bet, rodos, jai nepasiseka, nes be
veik visi to kraszto žmones yra isztikinii 
Katalikai.

$3,600,000 VETERANU MOKYKLOMS 
PER PUSKETVIRTO METO

HARRISBURG, PA. — Daugiau kaip 
$3,600,000 buvo valdžios iszmoketa del 
penkiolikos mokyklų buvusiems kareiviams 
per pusketvirto metu Pennsylvanijos mai
nieriu miesteliuose. ,

Kongreso Komisija dabar tardo ir nori 
sužinoti kaip, kur ir kam tiek pinigu biF 
vo iszmoketa. Iszrodo kad ežia buvo 
nemažai suktybių ir pasipinigavimo.

Atsiminki Mielas skaityto Kongresmonas Olin E. Teague, Denio-- 
jai kad nuo tavęs priklauso' . .. ,
“Saules” ateitis: Ar ja skaity.’kratas isz Texas valstijos sako, kad jis yra 
si, ja indomausies, ar laiku at- Įszi okav cs, kad szitiems buvusiems karei- 
silyginsi, ar ja paremsi!

-------+------ viams mainu miesteliuose buvo iszmoketa*,
Pirkie U. S. Bonus Sziaudioii! (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt jSAPNORlHS
Komunistu “Laisve“ pyks-1 

ta, kam patriotine spauda ke
lia balsa del Lietuviu trėmimo| 
in Volgostrojaus ir kitus pri-j 
verstinus darbus. “Laisve“ 
norėtu intikinti, kad ten “vie
nas kitas nuvyko“ savanorisz- 
kai, ir raszo: “Tik reikėtų pa
sidžiaugti, kad pagaliau Lietu-- 
vos žmones turi tokiu placziir 
galimybių pasirinkti darinis ir; 
profesijas. ’ ’

Bimba puikiai žino, kad Lie
tuviai neturi galimybes rinktis 
kad jie po prievarta vežami in 
vergu darbus, bet jis vistiek 
laižosi kruviniems Lietuvos 
užgrobikams, nerasdamas žo
džio užtarti skriaudžiama, be- 
teisi Lietuvi.

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. . :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

tolimesniu vietovių yra ren
giamos ekskusijos in Lietuviu 
Diena autobusais. Jau dabar 
kiekvienas tos szventes daly
vis pasirūpina isz anksto gau
ti atostogas1 isz darbo. Atskiros 
organizacijos ruoszia. savo sta-l cp 
lūs su valgiais ir gėrimais.

Programoje: Kalbos, dainos, 
muzika, tautiniai szokiai 
vairus laimėjimai.

L75-TOJI TELEFONO 
SUKAKTIS

tekniku ir kitu pagelbininku. 
Jie vis gerina visa telefono bu
dos mechanizmą. —C.

Clevelando Tremtiniu Drau
gija rasztu kreipiasi in Cleve- 
lando vyskupą, praszydama

szimts penkis raktus su savimi, 
bet pasiaiszkino policijantams 
kad jis tik jieszkojo tinkamos 
vietos pasimelsti.

Lietuviu Kataliku Federaci- 
..... ,. • • • . iius New Yorko apskritiespaskelbti savo diecezijai gain-p' . ....... • i • ,•! draugini atstovu ir ju valdy-

bu susirinkimas buvo penkta
dieni, Gegužes dvideszimts 
penkta diena, asztunta valan
da vakare, Apreiszkimo para
pijos salėje, Brooklyne. Buvo 
inteikti praneszimai isz drau
gijų konferencijos ir pasitari
mai vietos veiklos reikalais.

užuojautos ir paguodos del ti
kėjimo ir laisves žudomai ir 
kofojaneziai katalikiszkai Lie
tuviu tautai. Praszoma Birže
lio (June) septyniolikta, diena, 
Nedele, paskelbti maldos die
na. už “Lietuva,“ ir už kitu 
pavergtu tautu laisve, o Birže
lio szesziolikta diena, leisti su
rengti Clevelando katedroje

tu pasakytu ganytojiszka pa 
mokslą.

Daktaras Vytautas Czepas, 
Skautu Brolijos Vyriausias 
Skautininkas, draugystes rei-

Ponia Daphne Young buvo 
suaresztuota in Sydney, Aus
tralia, už pasivogimą 313 apa
tiniu marszkiniu, 147 virszuti- 
niu marszkiniu, 117 kelnaicziu, 
ir 30 svoteriu. Ji policijantams 
pasiaiszkino kad ji bijojosi 
kad vėliau tokiu drabužiu ne
bus galima pirktis, tai ji norė
jo prisikrauti del “juodos die
nos.“

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.,i, 
20c.

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

No.123—’Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolcra; 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., 20c

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka 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, 
64 puslapiu, 25c.

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

No.14 ‘2—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieezna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

11; 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.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis1; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima
na vymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai;. Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Bo-Cela, Pradžia 
Skaitvmo ir Raszymo. 25c.

NEW YORK. — Priesz 75 
metus 1876 m., Kovo (Mar.) 101 

, pirmas praneszimas 
i perduotas telefonu 1
Žodžiai buvo perduoti per dra- 
ta apie 40 pėdu isz vieno 
bario in kita. Pirmieji to 

! baus invykio žodžiai 
buvo' “Ponas Watson praszau 
New nai. Jus man reikalingas.“

Kalbėtojas tu žodžiu buvo Sko- Į 
tijoj gimęs fizisistas Alexan-1 
der Graham Bell. Jis tuo laiku; 
profesoriavo Boston Universi-į 
tote, tuo paežiu laiku jis dare 
praktiszkus tyrinėjimus savo 
iszradimo kaip1 persiusti kalbė
ta žodi telegrafu.

Watson, kuris priėmė tuos: 
žodžius buvo jo pagelbininkas. j 
Szis pirmas telefono pasikalbę-Į 
jimas buvo vien-pusiszkas in- 

Žodžius buvo galima

Lietuvos
buvo | Generalinio Konsuato 

Bostone j ^ew pajieszkomi
ir iii-

Dak. V. PaprQckiuis 
savo draugu pagerbtas, 
Yorke, kai jis iszlaike valsty 
bes kvotimus ir insigyjo gydy 
tojo praktikos teises.

K. Motuzas su dailininku Cz. 
Janus'ziu, Gegužes (May) dvy
likta. diena buvo atvykęs in 
Philadelphia su savo Lietu- 
viszkais paveikslais. Žmonių 
gerokai prisirinko.

kam- 
svar- 
buvo 
ežio-

Asmenys

likta diena lankėsi Brooklyne, 
kur jis turėjo pasitarimus su 
Skautu draugystes vadais ir 
dvasios vadu, Kun. V. Dabu- 
sziu. Czia Skautai sykiu su at
eitininkais turėjo kultūrine po
piete ir pasilinksminimą.

Lietuviu Diena, szimet in- 
vyksta Liepos (July) pirma 
diena in Dexter Parka. Visos

Iii Fort Myers, 
vienas žmogus pasiaiszkino ko-! 
del jis buvo pasivogęs dvieju I 
doleriu vertes “steika.“ Jis 
sake, kad jis ketino 
restaurana, ir norėjo 
pradėti.

• X ± VI 1YV, c n t J vi ov v u IJ 1 <1 ~

Floridoje, . ..į ežios apylinkes draugijos, pa
rapijos ir pavieni asmenys 
szioje Lietuviu szventeje isz 
anksto ruosziasi dalyvauti. Iszatidaryti 

dabar! —

In Toronto miestą, Ontario, 
Kanadoje, vienas žmogus užsi
gynė kad jis yra kaltas už ap- 
muszima kito žmogaus, pasi- 
aiszkindamas kad jis mislino 
kad tas žmogus buvo jo gimi
ne. -

Visi Prie Nemuno
Keliautu

Birželio (June) antra d., su- 
kanko trisdeszimts penki me-1 vykis.
tai nuo Kun. P. Virmausko in iszgirsti bet negalima buvo at- I .kunigus insiszventinimo. Po-j sakyti. P. 
nia K. Namaksiene su P. Raz-i 
vadausku ir kitais rengia tas 
sukaktuves tinkamai paminė
ti.

Kai Am bėriau do ruosztas 
koncertas buvo Lietuviu stip
riai piketuotas, protestuoja
mas, South Bostono Lietuvisz- 
ki Komunistai daugiau su vie- 
szais parengimais nebesirodo. 
Matyti sulindo in pogrindi.

Watson iszgirdes dukterys 
ryszkiai tartus žodžiu u inbego 
in kambarį ir suszuko: “Ponas 
Bell asz girdėjau kiekviena žo
di aiszkiausiai.“

Tris dienasi priesz szi invyki 
Alexander Bell, gavo pirma pa
grindini patentą telefonui. 
Sziandien 75 metai vėliau yra 
apie 75 milijonai telefonu var
tojamu pasaulyje. Isz sziu, bc-

; veik trys-penkt dalys arba 43 
milijonai yra Jung. Valstybe-

Kun. St. Budavas apsigyve
no Szvento Bernardo kleboni
joje, Rockland, Mass'., kur jis 
isZbus per visa vasara ir per ta 
laika pertvarkys ir pertikrins 
savo knyga ‘Rapolas Gelžinis,’ 
kuria jis ketina ne už ilgo isz- 
leisti.

Stasys Gabaliauskas, laik- 
rasztininkas apvaikszcziojo sa- 
vo dvidešimts penkių metu 
darbuote. Atvažiavo in Cleve- 
landa daug jo draugu, kurie ir 
prakalbas tai iszkilmei pritai
kintas pasakė.

Kai vienas kalinys pabėgo 
isz Maryland valstijos kalėji
mo ir už dvieju menesiu buvo 
sugautas, jis pasiaiszkino kad 
jis netyczio nupuolė nuo kalėji
mo troko, ir neturėjo penktuko 
paszaukti kalėjimo sargus per 
telefoną.

Vienas žmogus in Brighton, 
Mass., buvo policijantn suim
tas kai jis ved esi namo maža 
versziuka. Jis pasiaiszkino 
kad jis ta versziuka buvo pa
sivogęs parodyti ji savo trijų 
metu šuneliui, kuris niekados 
nebuvo mates mažo versziuko.

Kai vieno restaurano sanvi- 
ninkas buvo suaresztuotas, už 
tai. kad jis ome net penkiolika 
doleriu už viena “stoiką,“ jis 
pasiaiszkino kad tai buvo ne 
tik už ta mesa, bet už bulves ir 
cibulius.

Baltimoreje vienas žmogus 
buvp policijantn suimtas, kai 
jis norėjo apvogti viena sztora. 
Jis pasiaiszkino kad jis norė
jo gauti gana, pinigu del “di- 
vorso“ nuo savo žmonos.

Buvęs kalinys buvo policijos; 
suimtas kai jis stengiesi atsi-j 
daryti klebonijos ’duris Pitts,-; 
burghe. Jis turėjo net dvide-

In kiszeniu insidesiu, 
Ja asz gersiu, glamonėsiu, 
Bonkos kamszti iszsitrauksiu, 
Degtinukes paragausiu, 
Tuoj krutinę bus sziltesne, 
Ir galvele bus linksmesne.

O kad Nemunas garbingas 
Butu sziandien iszmintingas, 
Kad ant musu susimiltu, 
Savo vandenis iszpiltu, 
O degtine insilietu, 
Viena degtine teketu....
Tai but lebe! tai but 

džiaugsmas!
Tai but laime, tai but 

kauksmas!
Visi žmones ir žvėreliai, 
Visos žuvys ir paukszteliai... 
Vis prie Nemuno keliautu 
Ir degtines paragautu.

Žvėrys gertu ir riaunuotu, 
Žmones szoktu ir leliotu, 
Net ir žuvytes vis tik nertu, 
Degtinuke miela gertu; 
Viskas džiaugtus, szokinetu, 
Net ir žeme strapinėtu.

Detroit mieste, vienas žmo
gus pasiaiszkino kodėl jis 
ežia sudegino savo namus, 
sako, “Asz nemylėjau savo 
siedus. ’’

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

tV-

su-

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

Kasdien JAV (Amerika) in- 
vyksta apie 170 milijonu tele
fonu pasikalbėjimu kiekviena 
diena. Dauguma sziu aparatu 
randasi privacziuose namuose. 
Beveik puse Amerikos ukiu, 
apie 28 milijonai, vartoja tele
foną. Biznio instaigos, federa
te valdžia, valstijų instaigos ir 
vietines instaigos vartoja tele
foną atlikti savo kasdieninius 
reikalus. Užjurinis kabelis ir 
r a d i j o -1 ei e f on o a p t a r n a v ima i 
sujungia Amerikos telefono 
vartotojus su 80 kitu szaliu.

Daugiau kaip 5,600 priva- 
cziu kompanijų JAV yra tele
fono budu savininkai, kurie 
samdo virsz 600,000 darbinin
ku. Daugumas tu darbininku 
yra moterys rasztininkes ir te
lefonistes. Daugelis yra tekin
kai ir aparatu taisytojai.

Bell Telephone System yra 
Amerikos didžiausia variuoja
ma telefonu Bendrove. Ji su
sideda isz prie jos insijungu- 
siu instaiga ir naudojama, be
veik 82% visu Amerikos tele
fonu. Jos vielos yra sujungtos 
su kitu bendrovių vielomis, 
kurios aptarnauja, visa krasz- 
ta. Kitos Amerikos telefonu 
bendroves variuojama 11,000 
instaigu nuo mažu lentelių kai
mo krautuvėse ligi dideliu ben
drovių kaip General Telepho
ne invedima, kuri turi daugiau 
negu milijoną telefonu, kurie 
aptarnauja 3,400 apylinkui 18 
valstijose.

Apart telefono aptarnavimu 
Amerikos bendroves pristato 
privaczias teletype vielas per
siuntimui fotografijų ir televi
zijos ir radijo persiuntimams. 
Dvi-pusi radijo telefonai yra 
vartojami kaikuriose priva
cziuose automobiliuose, sunk- 
vežimuose, taxi ir autobusuo
se. Nuo laivo-iki-pakranczio 
aptarnavimas veikia didžuose 
laivuose ir upiu ir pakrancziu 
laiveliuose.

Bell System užlaiko didelius 
laboratorijas tyrinėjimams ir 
iszvystijimui telefono persiun
timams, ji samdo kelis tukstan- 
czius moklininku, inžinieripi

Baltruszaitytes, Gertrude ir 
Ona isz Meisztu km., Bubleliu 
vi., Sząkiu ap.

Baranauskiene - Kauszaite, 
Urszulc, sūnūs Bronius ir duk
tė Stase.

Beliauskas, Antanas, Juozas 
ir Konstantinas isz Kiszkelio 
km., Alytaus ap.

Boleviczius Bolys, Dominic; 
jo tėvas kilęs isz Merkines.

Cigelis, Juozas atvykęs isz 
Alytaus.

Cznlkys, Jurgis, isz Stankai- 
cziu km., Klaipėdos ap.

Ginczauskaites - Miniotienės 
Pranciszkos ir Minioto Juozo, 

Miniotaites praszo- 
mos atsiliepti. Motina kilusi 
isz Šilalės parap., Tauragės ap.

Giržadas.
Juszka, Feliksas ir Vincen

tas isz Sedos vi., Domenu km., 
Mažeikiui ap.

Karpis Juozas, isz- Szakevi- 
iziu km., Batakių vi., Tauragės 
ap.

Kauszaite - Baranauskiene, 
Urszule, sūnūs Broniuus ir 
duktė Stase.

Mažeikiene-Soskute Magda
lena, isz Pikelioniu km., Stak- 
liszkiu par., ir vyras Mažeika, 
Kazys isz Padresku km.

Meszkauskas, Jonas 
Kuktiszkiu km.. Utenos ap.

Miniotaites, dukterys Pran
ciszkos Miniotienės - Ginczaus
kaites ir Juozo Minioto. Moti
na kilusi isz Szilales par., Tau
ragės ap.

Peleskaitis, Petras isz Berži
ni! km., Keturvalakiii k., Vil
ka viszkio ap.

Raslanas, Stasys isz Pavuo- 
liu k., Utenos vi.

Seskute - Mažeikiene, Mag- 
delena isz Pikelioniu k., Stak- 
liszkiu par., ir vyras Mažeika, 
Kazys, isz Padresku k.

Smetona, Povilas ir sesuo 
Elena isz Levaniszkiu k., Ra
guvos v.

Svencickas, Vladislovas, 
Vii niaus.

Virszila, Konstantas.
Žukauskas, Silvestras.
Jieszkomieji arba apie juos 

žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

isz

ISZ

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidclota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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.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.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

No.158—A p i c Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
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 Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

No. 17 8—T i k r a u si a s K a bal as 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

180%—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. ,25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
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., Pa
gal nauja Ruda, No. 197%, 25c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Am'žiu 
Krikszczionybes. 128 pus. 3oc.

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

No.202—-Novena, Stebuklin
go Medai iko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.
‘ No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

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 siusti, tai reikia. Užregis
truoji laiszka su pinigais.

VvY Ncpamirszkite 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 City, Pa., - U. S. A.
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.PAMESTINUKAS
pRIESZ motus gyveno mies

te Lubeke bagotas kupczius 
vardu Antanas, pažinstamas 
toli iT skersai ir iszilgai isz sa
vo dorybes. Ponas Antanas ei
damas Kuczioje priesz Užgimi
mą musu Iszganytojaus, arba į 
priesz Kalėdas, rado prie du
riu savo namo gurbelyje pa
mestinuką, naujai užgimusi 
kūdikėli. Susimylejas ant ne
kalto kūdikėlio, paėmė ji grei-; 
tai su džiaugsmfi ir nunesze in 
szilta savo narna ir inejas in 
pakaju tare in savo paczia:

— Sztai Dievas apdovano
jo mus ant Szventes Kalėdų 
tuom ko nuo seniai geidėme. 
Ne yra. tai tikrai musu kraujas, 
musu kaulai, bet susimylėsimo ‘ 
ant to nabagėlio del Dievo. Ka
žin isz kokio vargo kūdikėli į 
iszt rauksime, priimdami ji in! 
savo narna ir iszaugindami ant 
garbes Dievui ir naudos žmo
nių. Pati su džiaugsmu. davė 
savo pavelinima, pasirūpino 
penėtoja ir augino vaikiuku | 
rūpestingai, kuris ant krikszto 
szvzento aplaike varda Hugo
nas. Vaikutis augo priek tam 
matomai, buvo drūtas, sveikas 
ir labai linksmas. Jau jo balsas 
buvo taip drūtas jog jeigu ka-l 
da rėkt pradėjo, tai net ponas! 
Antanas, apglobė jas, pykt tu
rėjo nes perszkadinejo jam 
prie darbo ir rokundu. Laikas 
smarkiai tekejo ir jau vaikiu
kas szi ta. sznekct pradėjo o 
Antanas negalėjo atsidžiaugt 
žodžiais vaikiuko o ypatingai 
žodžiu “tote.” Jau iszmoko ir 
bėgiot o kaip diena nuo dienos! 
augo ant kūno, taip ir tobula- 
vosi dieniniai ant proto, jau 
tuojaus isz jaunu dienu davi
nėjo pažintie savo iszminti ir 
norą prie mokslo taip, jog po-j 
nas Antanas da priesz laika: 
jau gaivino' vilti jog turėsi 
ramsti savo senatvėje, kup-Į 
czystoje-gi vėl gera pagalbi-' 
ninka. Taip daejo Hugonas lyg 
penkių metu amžiaus, kada pa
ti Antano apteikė ji dukrele,' 
pirmutiniu ir paskutiniu locnn 
kūdikiu. Ant krikszto szvento Į 
aplaike varda Marija. Hugo
nas mylėjo mažiuke sesute la
bai, apsieitinejo su jaja. labai 
gražiai ir mandagai, nors pasa
kiusi teisybe, nelabai jis mylė
jo tykiai sėdėt pakajuje; di
džiausiu jo buvo džiaugsmu 
jeigu galėjo bovintis su kitais 
vaikais ir rodyt savo drąsumą 
artimoje pristovoje. Laivoriai 
labai džiaugėsi isz tokiu jo zo
bovu, prižadėdavo jam jog ji 
paims in svetimas szalis ir isz- 
mokys laivorystes. Tokiu žo-
džiu klauso Hugonas noringai 
ir jeigu kas tik jo paklausė 
kuom nori būtie, atsakinėjo 
tiktai: “laivorium!” ir nubėg
davo. Taip vadindavo ji visi 
“Hugonas, laivorius,” o jis la
bai mylėjo jog taip ji vadino.

Bet ponas Antanas nenori il
gai ant to žiurėjo jog Hugonas 
pamylėjo tais baisiais mares ir 
laivoryste, taji pavojingiausi 
dinsta nes retai kuris laivorius 
numirė savo smerezia neprige- 
res giliose mariose del to-gi 
Antanas stengėsi visaip ati
trauki nuo to, prilaikė idant 
iszmoktu raszyt, skaityt ir ro-

— Turėti laime mes turime 
ja su kitais dalintis, nes laime 
gimė dvynuke.

Ant sziandien bus gana.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

kuot. Ir isztikro gerai daro, 
nes Hugonas moksluose dare 
gerus žingsnius, nors iszdykes 
ir linksmas buvo ant ulyeziu, 
buvo lamingas ii- da.rbsztus 
moksle ir paklusnus tėvams vi
same. Po iszsimokinimui visko

Teisybe, kad daug kalti yra
vyrai,

Jeigu duoda valia bobai, 
Negana kad gert 

pripratina, 
Ir tinginiaut iszmokina.

Kaip kada namieje 
pasilieka, 

Nežiūri nieko, jeigu ne 
saliune, 

Tai girtuokliauja namie.
Ir taip dieneles leidžia, 

Ne vienos dienos be gėrimo 
nepraleidžia,

O po tam vyras bedavoja. 
Girdot kad brangenybe vis 

tesins, 
Už tai daug neturi pinigėliu, 

Ant miltu maisziuko, 
Nei ant guzutes.

Jeigu kas manės neklausys, 
Tai daug vargo pamatys, 

Ba asz daug žinau, 
Daugeli metu Amerike 

pragyvenau, • 
Ir nemeluoju ka sakau, 
Ba tai vis tikra teisybe!

* * *
Jus bobeles geriau in kitas 

vietas ne eikite,
Jeigu nuėjusios nemokate 

apsieitie,
Ba kas isz to,

Tuojaus pasigerete,
Vaidus darote ir pasigeria 

gulite.
Viena ant vestuves taip 

susilake, 
Kad kožna net 

supykdino, 
Geriau velnią matyti, 

Kaip girta moterėliu regeti, 
Biaurus darbai ir pasielgimai, 
Isz ko piktinasi dori vaikinai,

Tikrai sakant,
Vyrai tiek blogo nepadaro, 

Kiek girtos bobeles iszdaro.
* * *

Ar žinote, kad asz galeeziau, • 
Tai juras savo duszia 

inkvepezia, 
Kad Amerikoniniu 'badu 

persiimtumete,
O biaurus papratimus 

pamestumete.
Reike tikyboje darbszauti, 
Nesidnot kitiems už nosies 

vedžioti,
Dievo sveikatos praszyti, 
Uždirbta pinigėli czedyti. 

Mes czion nieko kito 
nepadarysime,

Ba su tuom tik insiszoksime, 
Ant saves neszlove 

užtrauksime,
Bet sziandien ant to nustosiu, 

— Kiekviena syki žmogus
nusijuokia jis vienu metu savo 
gyvenimą prailgina.

kas reikėjo mokėt kupezystoje, 
Antanas paėmė vaikina prie 
saves už pagelbininka savo 
kupezystoje, kame • Hugonas 
atsiženkl inejo teisingyste, isz- 
tikimyste, taip jog kupczius 
turėjo isz savo augytinio dide
le nauda. Vakarais niekados 
Hugonas neejo su jaunuomene 
ant zobovu ir szokiu; jis vėlino 
sau geriau nueitie pas sena lai- 
voriu kuris turėjo apsakinet 
jam apie savo keliones ir atsiti
kimus. Sudrėbėjo, nekarta ant 
viso kinio szurpulys ji perbe- 
ginejo kada senas laivorius ap
sakinėjo jam apie lakiojanti 
Holenderi.

— Tas, kalbėjo laivorius 
plauke isz vienu mariu in kitas 
paveigsle laivo, kaip sniegas 
baltas laike viesulu ir baisiai 
vilnuojancziu juriu mariu. Jo
kio ant to laivo negirdėt balso, 
laivoriai balti visi nes ir pasi
rėdė baltai taip kaip priesz ke
lis szimtus metu nesziojo, pa- 
naszus greieziau in akmenines 
ypatas o ne in žmones yra. tjji 
užkeiktas laivas su laivoriais 
už savo nusidėjimus. Jeigu le- 
kiojantis Holenderis laiva pa
sitinka tada, beda, jeigu keiks
mas kokis puola ant laivo, nes 
tokiam karte vaidykla, prisiar
tina ir trauke laiva be miela- 
szirdyst.es in dugną mariu ir 
jau neiszsigelbes niekas nuo jo. 
Jeigu žmonos ant laivo esanti 
yra visi dori ir czystos sanži- 
nes, czystos szirdies, visi kalba 
maldas nobažniai ir tikrai isz 
szirdies, tada vaidykla neturi 
jokios galybes ant ju ir tada 
dingsta.

Prie tokiu apsakymu ir per
sergėjimu seno laivoriaus pra
eitinėj© visa valanda Hugonui 
labai greitai ir vis labiau s au
go noras in keliavima idant pa
žintie svetimus sklypus ir žmo
nos. Nenorėjo vienok daryt ne
smagumo tėvams o da labiaus 
seseriai kuria labai mylėjo. 
Mylėjo jis ja kaipo ir jie ji la
bai, kaip tik brolis su sesere 
mylėtis gali, ncisislepe su savo 
jaustom. Priesz tai nieko netu
rėjo ponas Antanas lyg kol bu
vo maži, bet kada vienok daejo 
Hugonas dvideszimts metu o 
Marija penkiolikos, tada, pri
pažino už gera priesz tai in- 
žengt iki kol kas kito gali isz 
vaikiszku zobovu iszeitie. Te
ini jo sau už tinkamiausia, jei
gu Hugonui iszreiksz jo praei
ti ir jam iszaiszkins jog tarp 
Marijos ir jo yra. didelis skir
tumas praeityje. Taip ir pada
re. Buvo tai viena Nedeldieni 
kada iszpažino Hugonui jog ji
sai no yra jo locnn suims, o Ma
rijos tikru broliu nes ramino 
ji, praszy damas kad butu ir to
linus tokiu, kaip ir buvo, o ta
da rūpinsis apie ji, neapleis ji 
ateityje, pasiims pats aprūpi
nimą jam laimes jo gyvenime.

Iszgirdes tokia gaila naujie
na, Hugonas misi in o kad ant 
jo nupuolė szimtocentnerine 
sunkenybe prislėgė jam kruti
nę, taip apleistu jautėsi eant 
svieto. Alėjas vakare in savo 
pakajeli graudžiai insiverke. 
Po tam nusidavė pas sena lai- 
yoriu, apsakė jam visa savo er
geli, jog atrastas už tvoros, esą 
ant svieto vienatiniu sierata be 
tėvo ir motinos. Del to pasta- 
navijo leisti in svietą idant sau 
užsidirbt ka nors locno. Senis 
ant to davė jam savo palaimi- 
nima, ramindamas ji idant eitu 
vardan Dievo, kuris nieką nc- 
aplais, kuris in Jo apgloba at
siduoda. Jeigu sugryž, neras 
jau gal daugiau tarp gyvu, nes 
.prasze kad nepamirsztu apie ji 
ir apie jo žodžius. Hugonas nu-

*. 
ėjo namo susidrutines ant dva
sios, suraminaneziais žodžiais 
seno laivoriaus, o apsakęs taip
gi Marijai jog ne yra jo sesuo, 
jog jis yra pamestinuku, be tė
vu, paklausė vienlaikiai ar del 
to ji mažiau mylės, negu mylė
jo priesz tai. Marija užtvirtino 
ji su aszarom akyse savo nesu- 
laužinta nickuom nepergaleta 
amžina meile ir tikėjimą jam 
vienam ir dabar Hugonas ap- 
reiszke jai ka užmano padary
ti kad būtie neprigulmingu 
žmogum.

t— Po tam, kalbėjo, sugryž- 
sziu brangiausia mano, idant 
praszyt levo apie tavo ranka, 
jeigu tiktai pasiliksi mylima 
mano isztikima man, per tuos 
dciszimfs metu kuriuos turiu 
pragyvent tolimose szalyse nes 
be to, mylima mano, niekados 
mano nebusi.

Marija prižadėjo su aszarom 
jog lauks tuos ilgus dcszimts 
metu ant jo o jeigu nesugryžtu 
jis, tai prisiege vėl netekot už 
vyro. Po tam Hugonas su Ma
rija. jausliai atsisveikino idant 
jau daugiau su ja nematytis 
per ta laika. Ant rytojaus 
anksti paėmė savo pundeli ir 
nuėjo atsisveikinęs levus savo 
apglobejas per laiszka.

Hugonas nusidavė in dideli 
miestą Hamburgą kur leng
viausia gales isžpildint savo 
užmanymu. Gvyenimas didelio 
miesto dabar pirmu kartu vėl 
iszvede isz liudnu misliu, pri- 
szaukc prie patžinios, vėl susi
ramino tuom, jog dideliuose 
miestuose ras sau užsiėmimą ir 
pataikins gyvent isz locnos 
darbo. Negalėjo jis atsidyvint 
daugybe dideliu laivu, didele 
puikia Elba, nauja viltis inejo 
in jo szirdit Bet ant kokio tik 
laivo paklauso, visur negalėjo 
rast sau vietos. Vienas kapito
nas norėjo praszparto, pavadi
no ji valkata kad to neturėjo, 
kitam buvo per didelis ir drū
tas ant laivinio tarno; ant galo 
daejo prie vieno laivo kuris 
rengėsi jau tik apleist pristova. 
Paklauso ir czionais " kapitono 
apie vieta, bet ir tas asztriai at
sake jam jog biednas Hugonas 
nusistebėjas, da labiau nulin
dęs norėjo nueit sau. Tuom 
laik prisižiurinejo in ji bagota, 
bet puikiai pasirodžius poni 
kuri ant to paties laivo norėjo 
atlikti kelione in savo tėvynė; 
jiji tai užstojo už biedna vaiki
na nes patogu dideli ir drūta, 
prasze pas kapitoną kad tas 
užganadintu vaikino geismus 
ir nepaliove praszyt lyg toliai 
iki kapitonas priėmė vaikina, 
ant laivo. Hugono tarnysta bu
vo iszpradžiu labai sunki, nes 
turėjo mazgot stokus, padedi- 
net kukoriams virtuvėje dirbt 
visokius darbus, priek tam ne 
viena kartu žodi turėjo nu- 
kenst ir laikais jau norėjo isz 
nekantrybes pasikelt su savo 
rūstybe bet tiktai pamokini
mai ir rodos seno laivoriaus
sutaikinėjo ji nuo to kuris tan
kiai pasakojo jam kokis parecl- 
kas ir paklusnumas turi but 
be jokiu iszlygu idant laivas ir 
visi žmones jame esanti nepra
pultu.

Kada jau jo liosas stojosi ne- 
ingaletinu, jau atlaikyt pats 
jautėsi persilpnu, tada toji 
poni ramino ji, kuri tuojaus 
iszpradžiu juom užsiėmė. Ap
sakinėjo zjam visokius navat
nus dalykus ir apsakė visa is
torija savo gyvenimo, kuriami? 
daug navatnu atsitikimu pati
ko jai. Gimimu paėjo isz Iszpa- 
nijos, pravarde buvo Domia 
Laura, atliko tolimas keliones 
per Graikija, Vengrija ir Cze-

Naujos Mados

Moteriszkes tiek mažai 
dabar neszioja, kad sunku 
rasti vieta kur butu galima 
kaspinėlis prisegti. Už tai 
dabar jau inejo mada lipdy
ti kaspinėlius, žemeziugus ir 
net kvietku puokszteles prie 
nuogo kūno, kaip matyti 
ežia, paveiksle. Sukneles jau 
rodos, isz mados iszejo. Isz- 
rodo, kad rpotereles dabar 
jaueziasi kad juo nuogiau, 
tai juo madingiau. 

kus. Priesz du mėtus norejo; 
perplaukt Baltikes mares at
lankyt pristovinius miestus 
idant po tam sugryžtie in tėvy
nė. Netoli nuo savo mierio jau 
būdami poni su savo vyru, pa
klydo Saskoj girioj netoli nuo 
miestelio Lubekos ir po ilgam 
klaidžiojimui pribuvo netoli 
miesteli© Ricerburgo. Jau ma
te bokszta bažnyczios, kada že
me po ju kojų nugriuvo, o jie 
drauge su karieta ir arkliais, 
ir važnyczium inpuole in gilia 
urvą. Ten mėtėsi ant ju razbai- 
ninkai, nužudo nemielaszirdin- 
ga vyra ir važnycziu, pati tik
tai, todėl likosi gyva jog pri
žadėjo priimt tarpas banda 
piktadariu. Ilgai ton nelaimin
ga turėjo varge ir pavojuje 
tarnaut razbaininkam pasislė
pus nuolatos oloje po žemo, ne
matydama szviesos dienines, 
kuria nedaleidinejo stebuklin
gai intaisytos lubos kurios pa- 
sikelinejo ir nusileidinejo že
myn kada kas užvažiavo ant ju 
važiuodamas keliu, o tada ga
vosi in rankas piktadariu, nes- 
isz urvos jau nesugryždavo. 
Apsisaugo! nežinomui slaptin
gu slaistu nebuvo .galima nes 
ir vidury szviesos dienos nie
kas negalėtu pažinti ir užte- 
mintie tuju prietaisu niekas 
prijaust negalėtu kokia nelai
me lauke kožna. užėjusi ant tos 
vietos. Donna Laura, pergyve
no pas razbain inkus dvide
szimts menesiu laike kuriu ne 
vienas pakelevingas inpuole in 
urvą ir ant didžiausio nusiste
bėjimo jos buvo nužudintu. 
Laikais piktadariai \ apleidine- 

! jo savo pasislepima idant nu
eit kur ant medžiokles, užpult 
ant važiuojaneziu kupeziu, at
imtie nuo ju tavorus ar pini
gus, jeigu auuka in urvą nein-
puole. Viena karta važiavo la
bai didelis vežimas prikrautas 
visokiais ta vorais. Vadovas 
razbaininkų liepe nekliudint 
vežimą, nes jo draugai nepa
klausė jo ir užpuolė ant veži
mo. Ant ju didžiausios nelai
mes, vežime buvo ne tavorai 
sudėti ir apdengti tiktai ka
reiviai apginkluoti, kuriu bu
vo didelis skaitlis, o kurie tuo
jaus isz vežimo iszszoko ir ne
paisydami ant ju atsispyrimo 
visus iszžude. Tokiu budu 
kareiviai ne clavažiave da slap
tingo tilto neatidenge pasislė
pimo piktadariu kur da pasili
kęs vienatinis vadovas su po
nia Donna Laura da ilgai gy-

veno dideliam varge nedrysda- 
mas daugiau pažiūrėt ant bal
to svieto. Ant galo vienok raz- 
baininkas nusiuntė viena kar
ta ant turgaus in Ricerburga 
persiredžiusia in kaimuote bot 
pi-rmiaus turėjo sudėt jam bai
sia prisiega jog su jokiu žmo
gum nekalbos nei žodžio.

Nuėjus in miestą nudavinejo 
save suvis nebyle, davinėjo vi
sokius navatnus ženklus idant 
atkreipi temimą policijos ir 
žmonių. Ir kada iszejo isz mies
to nusiduodama vela in savo 
pasislepima, nušokę paskui po
licija ir kada patemijo in kuri 
motore inejo, tuojaus nusidavė 
taip-gi policija, greitai ir neda
vė jau daugiau piktadariui isz- 
sprust isz ranku teisingystes, 
suriszo ji ten ir paėmė su sa
vim. Nepoilgam pagal bausmia 
iszduota per suda teisingystes, 
likosi pakartu Ricerburgo. 
Laura tuolaik kurios nekalty
be pasirodė aiszkiai jog iszda- 
ve razbaininkus teisingystai 
ir iszlaisvino nuo ju visa aplin
kine, aplaike' pavelinima isz 
turtu razbaininko paimt tiek 
brangenybes kiek pati norėjo. 
Paėmė vienok tik tiek kiek no
rėjo piktadariai paėmė ir da
bar atlikinėjo kelione in tevyT- 
ne.

Liudui atsitikimai iszvere1 
Hugone koki tai pasigailejima 
ir nuo to laiko stengėsi nors ge
rais pritarnavimais parodyt 
jai savo prielankumą, ir nors 
kiek ramint toje liūdnoje ma
riu kelionėje. Viena vakara ka
da Hugonas jau nusidavęs bu
vo ant atilsio ir da sėdėdamas, 
mislino apie savo mylima Ma
rija, Lubeke, iszgirdo per sie
na, jog kitoje kamaroje kas to- 
kis sznabžda. Prisiartinęs prie 
sienos ir privejąs ausi ome te- 
mingai prisiklausinet. Ir kagi 
iszgirdo? Sztai girdi jog trys 
laivoriai susitarė drauge už
pult ant Lauros kada stoves 
ant sargybos, inmes ja in ma
res, o jos turtus sau paims?. 
Donna Laura buvo pripratus 
da vėlybu vakaru prasi vai ks'z- 
tinet ant virszaus laivo, todėl 
žodžiai ju be abejones atras ti
kėjimą, jeigu pasakys jog pati, 
mėtėsi in mares. Naujiena toji 
iszvere Hugone baisu nusiste
bėjimą nes pirmiaus lyg kol 
galėjo padaryt koki nors pa- 
stanavijima, iszgirdo szvilpika 
szaukenti laivorius ant sargy
bos. Apsivilko skubiai ir nubė
go kogreieziause in kajuta 
Domios Lauros. Piktadariai 
jau buvo gatavi idant suriszti 
moteria užkimsz burna idant 
negalėtu šzaukt pagelbos. Da- 
szokes narsiai kirto vienam 
per galva su lazdele kad net 
pargriuvo, kita, nutvėrė už 
gerkles, o treczia prirėmė prie 
kampo su lazda szaukdamas 
isz visu pajiegu pagelbos, kuri 
netrukus pribuvo. Po valandai patenkinti.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

latrus visus tris surišzo ir nu
mėtė in dugną laivo idant juos 
artimiausioj pristovoj atiduot 
in rankas policija. Kapitonas 
pagyre Hugona, jo drąsą, bet 
da dekingesne pasirodė ponia 
Domia Laura. Dekavojo j&m 
karsztais žodžiais ir norėjo 
gausiai apdovanot pinigais, 
bet jis to nepriėmė iszsikalbe- 
damas jog padare tiktai isz sa
vo privalumo. Taip nuplaukė 
toliaus, apiplaukė Portugalija 
ir iszplauuke laimingai Ka- 
dykse, isz kur poni Donna Lau
ra buvo gimimu. Priesz aplei
dimą laivo pradėjo prikalbi- 
net Hugona. idant nueitu su ja 
ir ten jos namuose paimtu ant 
savo ranku vedima kupezystos 
nes mato jog gerai suprant ant 
to.

(TOLIAUS BUS)

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

NEW YORK. — Birželio 
(June) 2 diena laivu “General 
Stewart” in New Yorka atvy
ko szie Lietuviai Tremtiniai:

Abromaitis: Albina, Ona, ir 
Krisicziunaite, Zinera in Lin
den, N. J. — Bartaszius : Kazi
mieras, Detroit, Mich. — Jaku
bauskas: Vincas, Helene, Ri
chardas, New Britain, Conn. — 
Jankeviezius: Stasys, Bronis
lava, Gudaitis: Lile, Edmun
das, Hardwick, Mass. — Ju
raška: Jonas, Barbara, Adol
fas, Vincas, Valentinas, Izido
rius, Birute, Jonas1, Zita, Mari
ja, Marion, Conn. — Petraitis: 
Antanas, Janina, Romualdas, 
in Carmel, N. Y. — Rėklaitis: 
Jonas, Maria,-Cleveland, Ohio. 
— Ribikauskas: Kazys, Ruth, 
New York, N. Y. — Slominas: 
Petras, Vera, Woledja, Phila
delphia, Pa. — Ulanskas: Juo
zas, Vera, Danguole, Algiman
tas, Detroit, Mich.

B ALF Centras.

lyPirkie U. S. Bonus!

— Tas kuris mirti prisime
na pradeda gyventi.

— Moters gyvybei palai
kyti ne tiek reikia oro ir mais
to, kiek meiles.

— Daug geriau pagirti blo
ga žmogų, negu peikti gera.

— Jeigu tu esi nepatenkin
tas, tai tylėk; kitam nesiskųsk, 
nes tada jau abudu busite ne

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.

szirdyst.es
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"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines

617 W. South uly.,

— 'Senas gyventojas, An
tanas Karanauskas, kuris gy
veno pas žentą ir dnktere, Al. 
Rudžiu
pasimirė Utarninko ryta 1:30 
valanda.
jau nuo Kovo menesio. Gimė 
Lietuvoje atvyko in Mahano- 
jausi daugelis metu, atgal. Buvo 
angliakasis ir paskutini karta 
dirbo Mahanoy City kasyklose. | 
Jo pati Katre mirė 1922 me
tuose. Paliko dnktere Marga- 
reta, pati Alberto Rudžio mies
te, du anuku; ’broli Juozą isz 
Wilkes-Barre. Laidotuves in- 
vyks Subatoje, su Szv. Miszio- 
mis Szvento Juozapo bažny
czioje ir palaidos in parapijos 
kapines. Graborius L. Tras- 
kauskas laidos.

..— Subatoj pripuola SS. 
Primo ir Felicijono, o Tautines 
vardines Vorile. Ir ta diena:. 
1940 m., Norvegija pasiduoda 
Naciams; 1948 m., Prezidentas 
Trumanas sako kad asztuonios' 
deszimtasis Kongresas 
prascziausias Amerikos istori
joje; 1946 m., Amerikos armi
jos eroplanas nukrito prie . 
narna Canal, dvideszimts trys 
žuvo; 1911 m., pasimirė Carry Į 
Nation, kuri buvo pirmutine 
vieszai kariauti priesz girtuok
liavimą ir priesz saliunus ir ju 
langus daužyti ir duris laužy-' 
ti.

— Po trumpam straikui 
Peca kasyklose, visi, mainieriai 
sugry'žo prie savo darbo Pane- 
delyje.

~ Kita sanvaite Nedelioj 
Nedelia po 
Szv. Marga- 
o Tau tinęs 
T J T i 

Ir ta diena

Velionis nesveikavo

Ashland ligonbuteje. Gimė Lie
tuvoje, nevedąs, gyveno pas V. 
Patrisizkonius, 4 N. Wylam 
uly. Paliko seserį Teofilą Ku- 
nigonienc, mieste; tris ’brolius: 
Joną, Mahanoy City; Aleksan
dra, mieste ir Stanislova, Lie
tuvoje, taipgi daug anuku ir 
anukies. Laidos Sukatoje, su 
apiegomis Apreiszkimo P. M. 
bažnyczioje 9-ta valanda ryte 
ir palaidos in parapijos kapi
nes.

teismas prasidėjo, tai
$678,000 buvo atgauta isz tu 
mokyklų. E. R. Ferguson, szi- 
to tardymo komisijos virszi- 
ninkas sako kad isz szimto tris-i 
deszimts tokiu mokyklų septy-^ 
nios deszimts ju per daug pi- i 
nigu reikalavo ir gavo.

Dabar iszeina in virszu, kad 
tokios mokyklos valdžiai bai- krasztams nėra kitos iszeities, 
šiai daug kasztuoja, kad tie, kaip tik bizni daryti su Sovie- 
kurie veda tas mokyklas labai tais, nepaisant to kad Sovietai 
gražiai pasipiniguoja, ir kad paskui remia tuos, kurie musu 
patys buvusieji kareiviai, ku 1 vaikus žudo, 
rie tas mokyklas lanko, ne tiek 
rūpinasi tuo mokslo, kiek tais 
pinigais, kuriuos valdžia isz- 
moka. Czia suktybes isz visu 
pusiu, ir nabagas darbo žmoge
lis, su savo taksomis už visa 
tai užmoka.

jau kad mes baisia skriauda pada
rytume, jeigu mes dabar nesu
tiktume tuos krasztus szelpti, 
kurie viską parduoda Sovie
tams.

Jis toliau aiszkina, kad kitu 
krasztu klausimai ir keblumai 
yra mums nesuprantami. Anot 
Prezidento Trumano, kitiems

Girardville, Pa. — Sirgda
mas >per keletą metu, Agniesz
ka Žūk lene, nuo 5 E. Ogden 
uly., mieste, numirė Subatoje, 
pas savo žentą ir dnktere T. 
Yurkievicziu, 1111 E. Pine 
uly., Mahanoy City. Per koki 
tai laika velione gydosi Ash
land ligonbuteje. Jos vyras 
mirė dvideszimts metu atgal. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in Ha- 
zletona 1901 metuose, o .1931 
m., apsigyveno Girardvilleje. 

’Paliko trys dūk t ery s: Helen 
1 Szecko, isz Pottsville; Isabela 
Roman, Scranton, ir Veronika 

i Yurkievicziene, Mahanoy City.
a Taipgi broli Juozą Kygoli, 
• mieste; deszimts anukus ir vie

nui- na pro-anuka. Laidojo Seredos jįe skrid0 įsz Newark miesto, jau visiszkai apleidžia Formo- 
Kl. ryta, isz Graborians A. J. Wi-1 žuvusieji. Maj

’ linsko koplyczios, 28 E. Main 
Į uly., mieste, su apiegomis Szv. 
' Vincento bažnyczioje devinta 
I valanda ir palaidota in para
pijos kapines Frackvilleje.

TEGU ACHESONAS 
PASIAISZKINA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

2 LAKINAI ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

misijos tardymą Petnyczioj. Jo; 
agentai labai iszgarsine buvo j 
kad czia Achesonas jau turės 
net savo gyvastį ginti.

Po visokiu nieko nereisz- 
kianeziu szposu ir makamoliu,netoli fabriko, kur yra gamina

ma atomine jiega bomboms, ne? tas raportas ant Formosa Sa- 
toli nuo Brookhaven.

Penkiolika kariszku eropla- Szitame raporte
nu tuo sykiu skrido del praty-' Sekretorius buvo stacziai pa-, 
bu, kai nelaime atsitiko. Visi sakes, kad Amerikos valdžia

los buvo vieszai paskelbtas.
Amerikos

$3,600,000 VETERA- 
NU MOKYKLOMS 
PER PUSKETVIR

TO METO

Schelling, trisdeszimts 
metu amžiaus. Per kara jis tar
navo Afrikoje ir Italijoje ir 
labai garsingai ir garbingai 
buvo atsižymejes. Jis paliko 
žmona Eileen ir du mažu vai- 
kučziu.

Leitenantas George N. Eltz, 
dvidesz.’mts asztuoniu metu

or Thomas H. sa Salas Komunistams. Ji ta- 
triju me raporte insako visiems mu

su dipliomatams ir atstovams, 
visiems žmonėms sakyti ir 
aiszkinti kad Formosa nėra 
mums reikalinga.

Apie menesis po to raporto, 
pats Sekretorius Achesonas, 
per prakalbas Sausio (Jan.) 
dvylikta diena, 1950, yra pasa-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apie 20,000,000 per ta trumpa 
laika.

Automobiliu pardavėjas, ku
ris szitas mokyklas veda, Har- 

s ry S. Baicker ir J. S. Isaacs isz 
vyrai Wilkes-Barre prisipažino teis- 

i me,’ Scranton mieste, kad jiedu 
daug visokiu maloniu suteikė 
intakingiems žmonėms.

Harry S. Baicker, patrauk
tas in teismą, prisipažino kad 
jis pardavė du nauju automo
biliu John O. Judge, kuris yra 
virszininkas tokiu mokyklų. 
Jis tuos du automobilius par
davė jam kai beveik nebuvo 
galima gauti naujo automobi- 
liaus. Jis teipgi prisipažino 
kad jis tuos automobilius in- 
renge ir papuosze su visokiais 
priedais, kurie jam kasztavo 
pusantro szimto doleriu, bet jis 
isz to žmogaus nieko už tai ne- 

, epe.
John O. Judge, teipgi pa

trauktas in ta teismą, prisipa
žino kad jo szeimyna yra ga
vusi daug dovanu nuo tu mo
kyklų vedeju.

David A. Perwein, buvęs 
prižiūrėtoja tu mokyklų, sako 

I kad jam buvo siutinama nau- 
?jas, brangus Buick automobi

lius, kad jis patvirtintu viena 
nauja mokykla, Philadelphi- 
joje. Jis sako kad jam ta auto
mobiliu .pasiulino vienas advo
katas, kurio vardo jis nenori 
paskelbti.

Valdžios advokatas Robert 
Ė. Woodside pareikalavo isz- 
tiso raporto isz Melvin O.

pripuola penkta 
Sekminių, taipgi 
rites Karalaites, 
vardines Vingela.
1940 m., Italija paskelbia kara, 
užsipuola ant Prancūzijos; 
1942.m., Lidice mieste baisios 
skerdynes, visi Czekai 
iszžudyti, kad atkerszinus už 
Nacio Heydrick nužudinima; 
J 752 m,, Benjaminas Frankli- ' ■* ■■ '<?* - ■ ,, 
nas atrado elektros Jiega.

- Nedelioj, Birželio 10-ta 
diena, 27 studentai aplaikysi 
dipliomas, kurie užbaigė moks
lą, Szv. Juozapo parapijos' 
mokslainęje, o .126 studentai 
isz Mahanoy City High School 
užbaigs mokslą Birželio June 
25-ta diena. .

Panedelyje pripuola
Szv. Barnabo, o Tautines var
dines Skirgele. Ir ta diena 1944 
rily Sovietai ima pultis ant 
Finlandijos; 1805 m., Detroit 
miestas sunaikintas per baisu 
gaisrą; 1903 metuose Serbijos i 
Karalius Aleksandras ir Kara-

- ’ ■ • ■ * . .1

liene Draga buvo armijos kari
ninku nužudyti Belgrado mies
te.- ‘s'. •
,t— Ųtarninke pripuola Szv.

„Jono išz Fakundo, Szv. Jono 
Vyskupo ir Szv. Anupro, o 
jy^gtines vardines, Rita. Taip
gi? ta diena: 1399 m., Totoriai 
pergalėjo Vytauto ties Varks- 
la. -1

..pKetverge pripuola, Ve- 
Jrayos Diena' Amerikoje, in- 
^leigta 17<7 metuose, buvo pri- 
. i.mla'n pripažinta kaipo Ame- 

veliava4 • ■ys , ■ . . :-
?Trayk^JIlc, fa. — Pattsvil-
JeJK iias davė‘‘Divorsa’’del Parks, buvusio mokyklų szta- 
Pąvilo 'Malacavage, 46 metu bo prižiūrėtojo, kuris atsisakė, 

/’riby 4(11 Washington uly., isz pasitraukė isz savo vietos dvi- 
■ihtėsLi, nuo savo paezios Kata- deszimts dienu atgal. Szitas 

F. Malaca vage, 4.: metu, Melvin O. Parks yra prisipaži- 
b i ! i emont Avė., Balti- nes kad jis priėmė szimto dole- 
Md. ' riu kysziu, kad jis priimtu vie-
Igrias Andraskieviczius nos tokios buvusiu kareiviu 

senas veteranas, numirė Utar- mokyklų vedeja.
kinko vakar a 11:30 valanda? Kai tik ssitas tardymas ir

t tr.'i ’. s .■ > ■ ■ <

• V.'

hi 6 r

1950 M. IMIGRACIJOS 
STATISTIKOS

amžiaus kuris teipgi per An- kės, kad musu apsigynimo 
tra Pasaulini Kara buvo užsi-' fruntas Pacifiko vandenyse 
tarnavęs daug garbes pažyme- yra toliau in rytus, už Formo- 
jimu. Jis teipgi paliko žmonaj s°s ir Korėjos, Tai buvo aisz- 
tuo paežiu vardu Eileen ir du kus pasiulinimas Kremlino bo- 
vaikucziu sams kad jiems valia pasi-

glemszti ir Korėja ir Formosa, 
jeigu jie tik nori.

Sziaurines Korėjos žmones 
SOVIETAIS jau buvo pasirenge sutikti su 

Achesonu ana Birželio mene
si, ir jie nustebo ir baisiai su
pyko, kai Trumanas, 
nieko nesakęs pradėjo

Lakunas isz savo kariszko | 
croplano žiuri in kaire virsz 
Korėjos ir taiko kur paleisti 
savo sprogstanczias bombas 
ant prieszo tvirtovių. Szitas 
Laivyno bombneszis yra la
bai greitas ir gali baisiai 
augsztai pasikelti, ir isz pa
dangių paleisti savo sprogs
tanczias bombas.

Jis ežia taiko susprogdinti 
kelis tiltus, skersai kuriuos 
prieszas siunczia savo karei
vius. Tas tiltas yra skersai 
Chaugjin upe, prie Hung- 
nam miesto. Szitokie eropla- 
nai ardo prieszo susisieki
mus, bombarduodami viesz- 
kelius ir tiltus ir sudeginda
mi sandelius. t

Musu lakūnai daug geres
ni darba galėtu atlikti, jeigu 
jiems butu Valia vytis prie
szo lakūnus skersai ta nusta
tyta rubežiu. Bet dabar 
jiems baisiai sunku apsigin
ti ar prieszo lakūnus pagau
ti, kai jiems nevalia ta prie- 
sza vytis.

Tik kelios dienos atgal ke- I

Ii musu bombnesziai buvo 
nuszauti vien tik už tai kad 
musu sargybiniai pesztukai 
negalėjo priesz lakūnus vy
tis skersai viena upe Korė
joje. Prieszas ta žino ir labai 
gerai pasinaudoja tuo rube- 
žįu. Jo lakūnai iszlekia, pa
leidžia savo szuviųs ir grei
tai pasitraukia anapus tos 
upes, kurios musu lakūnai 
negali peržengti.

Generolas MacArthuris 
kaip tik už tai susikirto su 
Prezidentu Trumanu, val
džios sztabu ir visu karisz- 
ku sztabu. Jis visiems pasa
kė, kad jeigu jau musu ka
reiviai kariauja Korėjoje, 
tai reikia isz visu galimybių 
ir isz paskutinuju kariauti, 
kad kara laimėjus. Jis nepa
sitenkino apribotu karu ir 
už tai buvo paszalintas. Da
bar musu didžiūnai su Pre
zidentu Trumanu daro, ta 

i ka Generolas MacArthuris 
norėjo daryti ir už ka jis bu
vo paszalintas.

WASHINGTON, D. C. — 
Nuo Liepos (July) 1 d., 1949 
m., ligi Birželio (June) 30 d., 
1950 m., 249,187 imigrantai bu-- 
vo inleisti in Amerika. 60,870 
miigrantu daugiau negu buvo 
inleisti 1949 m. Pirma karta 
nuo 1930 m., kada 271,700 imi
grantu buvo inleisti, inleistu 
imigrantu skaiezius per vieno 
meto laikotarpi virszijo 200,- 
000 marke.

1950 metuose kvotiniu imi
grantu padidėjo, ątvyko 197,- 
460 sulyginus su 1949 m., 113,- 
046. Non-kvotiniu imigrantu 
skaiezius puolė nuo 1949 m., 
75,271 ligi 1950 m., 51,727. Su
prantama, kad pravedimas DP 
Instatymo isz 1948 m., padidi
no skaieziu atvykstaneziu.

Nuo 1924 m., imigrantai bu
vo inleisti in szia szali pagal 
kvotų nustatyma szalims. Bet 
pagal Displaced Persons In- 
statyma kitokis patvarkymas 
lieczia metines kvotos nekuriu 
szaliu, dalis ju duodamos trem
tiniams, bet tos dalys bus at
skaitytos nuo metiniu kvotų 
ateityje.

BIZNIS SU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
niekam

musz-

Mar-

ir kad mes jokiu budu ir nei duoti Formosa Komunistams? 
del nei jokiu priežascziu isz te- Ar jis nori, vienaip ar kitaip 
nai galime pasitraukti. inkiszti Komunistiszka Kinija

Ir ežia, mums iszrodo, viso in Tautu Sanjunga? Jis jau se- 
to klausimo branduolys. . niai taip norėjo, ir iszrodo, da-

Teo-u Amerikos Sekretorius Il;ar nori Padaryti. O jeigu taip 
Dean° Achesonas dabar pasi-' iis EOri' tai kodel? Ka mes isz 
aiszkina ka jis norėjo nuveikti ‘° gausime? Ar gal dar tiks- 
su tokiu raportu. llau: ka J1S isz t0 «aus?

Kodėl jis taip lengvai iszsi- Nėr žiūrėta koks jis statosi, 
žadėjo Formosos ir Korėjos? kokis baisus ponas, jis musu 
Kodėl jis tokia nelemta ir vardu kalba ir veikia ir mus 
mums kenksminga propagan- atstovauja, ir už tai turi mums

nigu kitiems krasztams.
Jis tuo paežiu sykiu pasakė fis- Tam karui dar galo nema- 

kad Amerikos valdžia negali tyti. 
kitiems krasztams uždrausti Generolai MacArthur, 
daryti bizni su Sovietu Rusija shall, Bradley ir Collins ir Ad-
ir Sovietams kad ir karisz-' mirolas Sherman stacziai sako 
kiems ginklams reikalingus ir priparodo kad Formosa Sa? da buvo paskleidęs? Ko jis da- ' atsakyti ir pasiaiszkinti ar pa- 
daigtus pristatyti. Jis sako Aa yra mums baisiai reikalinga, 'bar nori? Ar jis vis nori ati-' sitraukti.

Don’i let nightfall end your day!

k&ht yow? ymp
Does the setting sun mean an end to 

your gardening, bridge or family games 
outdoors? A qdick end to family picnic 
dinners outdoors? It shouldn’t.i.and it 
won’t if you install flood and spotlights 
around your cool outdoor area!

All you need are some sturdy holders 
and sockets, weather-proof cord and out
door-type 150-watt projector flood and 
spotlights. For a minimum of installation 
time and effort you can add many won
derful hours to every day’s enjoyment. 
And, for safety, your outdoor lighting will 
serve you all year ’round when used to 
light up driveways, steps and garage en
trances.

See your local lamp dealer and have him 
explain how easy and inexpensive outdoor 
lighting is to in'stall!

•4; A

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

NEW YORK. — Lig sziol 
patarimai raszyti tinkamus 
laiszkus in senaji kraszta buvo 
siuneziami visu tautybių gru
pėms, nežiūrint ar j u gimines 

i ir draugai buvo už Geležines 
Uždangos ar ne. Bet aiszku, 
kad ka raszome Vakaru Euro
pos gyventojams negalime ra
szyti žmonėms už Geležines Už
dangos.

Kas antra sanvaite atskiras 
straipsnis Lūs paruosztas mili
jonams vyru ir moterų Ameri
koje, kurie siunczia laiszkus 
giminėms ar draugams už Ge
ležines Uždangos. Jie parodys 
kaip szie laiszkai giminėms ir 
draugams rytu Europoje gali 
būti svarbus tikrumus pasaky
ti teisybe apie Amerika, paežiu 
laiku neliecziant dalykus ku
rie galėtu būti pavojingi.

Reikia kuoatsargiausia ra
szyti žmonėms po varžinga So
vietu ranka, vengiant visus 
cenzuruojamus dalykus ir vis
ką kas galėtu pavojun iszstaty- 
ti asmenis, kuriems laiszkai 
raszyti.

Sovietu propaganda visaida 
nuvaizduoja Amerika kaip be- 
dieviszka, materialistine, ka
ringa kraszta, kur gangsteriai 
žmones gazdina ir kur imperia
listai viską pagrobė. Bando in- 
rodyti kad Amerikoje nėr jo
kio szeimyniszko gyvenimo, 
czia nėr nei kultūros nei dailės. 
Visada pabrėžia, kad musu 
biznio būda netvirta ir bedar
bis vieszpatauja.

Galima veikti priesz tokia 
propaganda jeigu milijonai 
Amerikiecziu su draugais ir gi
minėms už Geležines Uždangos 
paraszys teisingai ir kukliai 
apie savo gyvenimą — jeigu 
jie raszys ka jie kasdien mato. 
Pats laiszku raszytojds, gerai 
žinodamas aplinkybes savo te- 
viszkeje, žinos kad jis turi at
sargiai raszyti.

Szie straipsniai pranesz apie 
skleidžiamus melus ir neteisy
bes.

Laiszku raszytojai gali būti 
tikri kad jie netik padeda Dė
dei Šamui, bet prisideda prie 
užimantu savo giminiu ir drau
gu tolimuose szalyse, —*C,


