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Du Anglai Atstovai Dingo
Isz Amerikos
PREZ. TRUMANAS

IN PRAKALBAS
WASHINGTON, D. C. — 

Prezidentas Trumanas -rengia
si in prakalbas; Jis su eropla- 
nu nuskris in Tullahoma, 
Tenn., Birželio. (June) dvide- 
szimts penkta diena, pasakyti 
prakalbas, del atidarymo ero- 
planams didžios vietos. Tai bus 
ir sukaktis Komunistu užsi
puolimo ant Korėjos kraszto.

Szita eroplanams vieta yra 
pavadinta Generolo H. Arnold 
aerodramas. Generolas H. Ar-| 
nold buvo lakunu vriszininkas 
per Antra Pasaulini Kara.

Prezidentas Trumanas atsi
sakė dalyvauti savo Trisde- 
szimts Penktos Divizijos su
rengime in Topeka, Kansas, 
pasiaiszkindamas kad reikalai 
Vaszingtone jo neatleidžia.

Sužeistajam Pagelba
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' Ant Korėjos frunto dakta
ras duoda sužeistam karei
viui migdomu vaistu, lie- 
karstu, kad jis užmigtu ir 
skausmo nejaustu. Szitas 
kareivis buvo isz pasalu pa- 
szautas. Net paveiksle ma
tyti kur kulka jam pataikė

TINGINIAI VAL
DŽIOS DARBUOSE

MAŽIAU NAUJU
NAMU

Per Brangiu Statyti

2,000 Nieko Nedirba;
Algas Gauna Isz

; Valdžios
PHILADELPHIA, PA. — 

Joseph S. Clark, Philadelphi- 
jos miesto darbininku prižiū
rėtojas, miesto tarybai staeziai 
pasakė kad jie labai kvailai 
daro ir patys save pavojun sta-j 
to, kai jie patikrina ir užtvirti- 
n adidesnes algas dviem tuks- 
taneziam tinginiu valstybi
niuose darbuose.

“Jusu turite pasiaiszkinti, 
kai jus pakeliate algas, o jus 
negalite teisingai pasiaiszkinti 
kai szitie tinginiai, nieko ne
dirbdami, ima tokias dideles 
algas isz valstijos,” jis miesto H ■■ ■ ■ .
tarybai pasakė.

Policijantai, ugniagesiai ir 
kiti darbininkai yra pareika
lavę didesniu algų ir keturios 
deszimts valandų darbo no de
le.

Joseph S. Clark sako kad 
valstijos vietose randasi daug 
tokiu darbininku, kurie tik ke
lias valandas per sanvaite pa
sirodo, ir paskui už visos san
vaites darba ima geras algas. 
Jis sako, kad pirm negu algos 
bus pakeltos, reikia tokius tin-; 
ginius iszvalyti, kad teisingi 
sanžiningi darbininkai už savo 
darba galėtu būti teisingai ir 
tinkamai atlyginti.

AR “Z "“Policija Ju Jiesz
ko; Gal Pas So vieKORĖJA. — Eina visokie , i 

gandai apie taika ar bent apie 
paliaubas Korėjoje, bet nieko 
tikro dar negalima dažinoti.

- Komunistu armijos yra jau 
sumusztos, nors ne visiszkai, 

! bet jos jau traukiasi in sziaure 
anapus tos nustatytos linijos.

Kanados ir Anglijos atsto
vai pataria Amerikai per daug 
nereikalauti isz Komunistu ir 
nesitikėti visiszkos pergales, 
bet susitaikinti.

Tautu Sanjungos nariai sa
ko kad jie yra girdeje, kad So- 

j vietų Rusija nori kad szitas 
karas greitai užsibaigtu prie 
tos trisdeszimts asztuntos lini-

in peczius.
Szitas paveikslas buvo nu

trauktas kai prieszas viso
mis savo jiegomis puolėsi
ant Seoul miesto, pirm negu jos. 
Generolas Van Fleet nutarė 
kad Amerikiecziai su Ali- 
jantais gali atsilaikyti.

Bet isz Komunistiszko Kini
jos negirdeti nei balso.

Amerikos agentai, kuriu 
darbas sekti prieszo laikrasz-

biliais ant to vieszkelio, nes ten’ ežius ir radijo paskelbimus, 
daug automobiliu tuo sykiu 
važiavo.

KA PINIGAI GALI 
PADARYTIWASHINGTON, D. C. — 

Pernai buvo pastatyta 1,396,- 
000 nauju namu. Sziais metais 
bus pastatyta tik apie 800,000 
tokiu nauju narnu.

Viena priežastis yra kad da-j . „„ __ __.L
bar jau sunkiau pasiskolinti nas įgz j0 įn2inu sugedo ir už- 
daug pinigu, gauti dideli mor- 
gieziu ant nauju namu. Bet dar 
didesne priežastis yra tai, kad

i viskas taip paszioliszkai bran
gu, kai imi naujus namus sta
tyti. Kontraktoriai yra iszro- 
kave kad dabar net dvide- 
szimtu nuoszimcziu brangiau 
negu buvo ana pavasari. O ana 
pavasari jau buvo paszielisz- 
kai brangu statytis naujas 
mas.

NEW YORK. — Kaip trys 
isz ryto, kai Pan American ero- 
planu kompanijos didis “EI 
Presidente” eroplanas skrido 
virsz Brazilijos džiunglių, vie-i

geso.
Visi keliautojai buvo isz 

miego prikelti, ir jiems buvo 
pasakyta kad eroplanas turi 
nusileisti in Belem miestą, ne
toli nuo Amazon upes.

Visi vyrai skubinosi apsi
prausti ir apsiskusti. Bet vie
nas didelis žmogus, su szilko NEVALIA

na- (Tasa Ant 4 Puslapio)

tus Nubėgo
Kariszki Eroplanai Nukrito Isz 
Padangių; 3 Lakūnai Žuvo Arti 
Richmond, Ind.; General Motors 
Fabrikas Priverstas Užsidaryti 
Per Du Menesius, Nes Negalime
Gauti Gana Plieno h Geležies

EROPLANAS
SUSIMUSZE

SU AUTOMOBILIU

Labai Retas
Pasveikimas

— Niekados neužusikrauk 
daugiau kai viena beda ant sa
ves ant sykio. Kai kurie žmo
nes visados užsikrauna tris be
das: visas ka jie kada turėjo, 
visas ka jie dabar nesza, ir vi
sas ka jie tikisi neszti ateityje.

NEW YORK, N. Y. — Ma
žas eroplanas susimusze su au
tomobiliu ant Pelham Park
way, kai lakūnas to eroplano 
stengiesi nusileisti.

Du automobilyje buvo biski 
sužeisti: Joseph P. Conning- 
han, devyniolikos metu am
žiaus ir Helen Trump, asztuo- 
niolikos metu amžiaus.

Lakūnas, trisdeszimts sep
tynių metu amžiaus Joseph J. 
Billera visai nebuvo sužeistas. 
Jis buvo suaresztuotas už tai 
kad jis pavojingai savo ero- 
plana vairavo.

Eroplano ratai užkliuvo už 
medžio virszunes ir už tai tas 
eroplanas nukrito ant vieszke- 
lio ir sustojo prie elektros stul
po. Tik laime kad jis nesusi- 
musze su keliais kitais automo-

pranesza kad Kinijos radijas 
ir laikraszcziai nei žodžio ne
prasitaria apie taika ar karo 
pabaiga.

O tuo paežiu sykiu, Ameri
kos nusistatymas kaslink Kini
jos jau paasztrejo. Amerikos 
Po-Sekretorius, Dean Rusk, 
New York mieste, per prakal
bas yra staeziai pasakęs, 
musu krasztas darbuosis 
versti ta Komunistiszka 
džia Kinijoje.

Po-Sekretoriaus tokis 
reiszkimas labai surūpino
sus Anglijos atstovus. Jie sako 

i kad Kiniecziai Komunistai da
bar nesutiks ant nei jokiu san- 
lygu, jeigu Amerika taip kal
bės.

Patarėjas Ant
Formosa Salos

kad 
nu- 
val-

pa-
vi-

VAŽIUOTI IN 
CZEKOSLOVAKIJA

Mažutis James Foley, isz 
Chevy Chase, Maryland ežia 
skaito viena isz tukstaneziu 
laiszku, jam prisiunstu kad 
jis pasveiktu. Daktarai jam 
jo szirdi permaine isz deszi- 
nes in kairiaji szona. Tokia 
operacija retai kada pasise
ka, bet matyti kad szitas ma
žutis dabar sveiksta.

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia yra paskel
bus, kad nuo dabar Amerikio- 
cziams nevalia važiuoti in Cze- 
koslovakija, nes ten musu žmo
nėms pavojus.

i

Jau szeszios sanvaites kai 
Amerikos laikrasztininkas, 
William Oates yra suaresztuo
tas ir sėdi kalėjimo tenai.

Dabar negalima gauti nei 
pasrporto nei vizos važiuoti in 
ta kraszta.

Dabar, kai kas nori po Euro
pos krasztus važinėti tai ant jo 
paszporto yra aiszkiai pažymė
ta, kad tas paszportas negilio- 
ja važiuoti in Czekoslovakija.

Szitokis Amerikos valdžios 
nusistatymas aiszkiai parodo 
Czekoslovakijos Komunistams 
kad mums ju pasielgimas ne
patinka.

Dabar ir Amerikos Komu
nistams bus sunkiau susineszti kelius ir apsupo ta vieta, kad 
su Czekoslovakijos Komunis- niekas negalėtu prieiti prie tu 
tais.

Major Generolas William 
Chase yra virszininkas visu 
Amerikos kariszku patarėju 
ant Formosa Salos. Jo dar
bas ir pareiga yra prižiūrėti 
kad Amerikos pagelba butu 
teisingai ir lygiai teikiama 
visiems, ir kad ta sala butu 
gerai ir tinkamai apginkluo
ta nuo prieszo užsipuolimu.

‘JET’ EROPLANAI
NUKRITO IR

SUDUŽO

LONDON, ANGLIJA. — Du Anglijos 
Dipliomatai isz Užsienio Sztabo staiga din
go, ir niekas iki sziol nežino kur jie ran- ■ 
dasi, ar ka jie daro, ar kur jie iszvažiavo.

Anglijos Slapta Policija ir tarptautine 
policija dabar ju visur jieszko. Sargyba 
yra pastatyta prie visu traukiniu ir ero- 
planu stoeziu.

j Eina gandai kad jiedu, su baisiai daug 
paslaptingu valstijos žinių yra pabėgo ir 
dabar važiuoja iri Rusija.

Vieno žmona, antro 
legrama isz judviejų, 
raszo kad jiedu staiga 
ilgos keliones, ir kad 
motina nesirūpintu.

Szitiedu Užsienio Sztabo Atstovai, 
deszimts asztuoniu metu amžiaus Donald 
Duart McLean ir keturios deszimts metu 
amžiaus Donald Francis de Money Burgess, 
dingo Gegužio (May) dvidcszimts penkta 
diena Policija jųdviejų dabar visur jieszko. 

i Vaszingtone, Amerikos Sekretorius Dean 
Achcsonas sako kad jeigu tiedu Užsienio 
Sztabo nariai viską iszduotu Komunistams,

motina gavo jo te- 
Per telegrama jie 
yra iszvažiave 

vieno žmona,
ant 

kito

tris-

RICHMOND, IND. — Asa- 
tuoni labai greiti kariszki ‘Jot’ 
eroplanai staiga nukrito isz 
padangių, sudužo ir užsidegė. 
Isz viso trisdeszimts penki to- 
kie eroplanai skrido tuo sykiu, tai butu ne tik Anglijai, bet ir Amerikai

Du eroplanai nukrito prie- pavojingas daigtaS.
Szitiedu žmones 

dėjosi ir kas buvo 
Užsienio Ministeriu

Burgess per kuri laika dirbo Vaszing
tone. Visi žino kad jis buvo isztikimas 
Lenino ir Markso apasztalas, sekėjas.

Isz pradžios buvo spėjama, kad jiedu
(Tasa Ant 4 Puslapio)

miestyje, o kiti ant farmu, ukiu 
ar taip ant lauko. Visi kiti 

į eroplanai greitai nusileido kur 
tik surado gana vietos.

Visi tie lakūnai skrido isz 
Dayton in Texas, bet kur jie 
tikrai važiavo, niekas nežino.

Armijos policijantai ir FBI 
policija greitai užkirto visus

beveik viską žino kas 
tariamasi Paryžiuje per 
Konferencija.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
>
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Kas Girdėt
Vienas jaunas vyrukas in 

Edmonton, Alta., pasiaiszkino 
policijantams kodėl jis vogė 
automobilius: “Asz nenorėjau 
vogti automobilius, 'bet asz no
rėjau apvogti kelis namus prie 
miestyje ir man reikėjo auto- 
mobiliaus del tokio darbo.”

Kalinys, kuris pabėgo isz 
Leesburg; kalėjimo, New Jer
sey valstijoje ir buvo sugautas 
trys mėtai vėliau pasiaiszkino 
kodėl jis isz to kalėjimo pabė
go, sakydamas “asz negalėjau 
pakęsti tu uodu tenai.”

Jaunas vyrukas buvo intar- 
tas už sudeginimą savo namu. 
Jis policijantams pasiaiszkino 
ir užsigynė: “Asz jokiu budu 
negalėjau sudeginti savo na
mus, nes tuo laiku, kada mano 
namai sudege, asz buvau De
troit mieste, kur asz pasivo
giau automobiliu.”

■ ’ • • r
Raszytojas Samuel Johnson 

sako: “Kas eina gulti priesz 
vidurnakti yra niekam never
tas tinginys. ’ ’

■ • • 1
Jeigu nori ramiai miegoti 

nakezia, tai gerai dirbk per 
diena. 

_____ •»
Keleivis miega penkias va

landas; mokinys miega septy
nias valandas; biznierius mie
ga asztuonias valandas; o 
kiekvienas mulkis miega vie
nuolika valandų. (Tas kuris 
szituos iszminties žodžius yra 
pasakęs, nepažino redakto
riaus, kuris niekados negali ra
miai miegoti.)

1 • •
Juo trumpesne naktis, juo 

geresnis biznis, juo daugiau 
darbo nuveikta.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais S 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas ![ 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- ![ 
pieros virszeliuose. :: :: J Į

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: j

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

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

“BALT” ŽINUTES

neturėjo dvideszimts penkių 
doleriu užsimokėti savo bauda, 
jis teisėjui pasiuntė tuos dvi
deszimts penkis dolerius, kad 
tas draiverys galėtu gryžti in 
savo d arba.

Vienas advokatas in Kansas 
City buvo ant operacijos. Pir
mutine kortele kuri atėjo su 
linkėjimais kad jis greitai pa
sveiktu, buvo nuo kalinio ka
lėjime, kuri jis buvo tenai pa
sodines.

Senis Butkus sako kad jis 
nepaiso koks kytras ar moky
tas žmogus, jis nieko neisz- 
mok s t a b emi egod a mas.

‘ • • 1

Tie, kurie daug valgo ir 
daug miega, nieko kito negali 
daryti.

Viena moteriszke in Bremer
ton, Vaszingtono valstijoje bu
vo suaresztuota, už tai kad ji 
norėjo nužudyti savo vyra. Jai 
kaucija tukstanezio doleriu už
dėjo jos tas vyras, kuri ji norė
jo nužudyti.

——————— # -r

Vienas vyras Bostone buvo 
suaresztuotas, už tai, kad jis 
turėjo dvi žmonas. Teisėjas 
jam insake kad jis turi savo 
pirmajai žmonai mokėti po 
dvideszimts penkis dolerius in 
sanvaite. Jis teisėjui aiszkinosi 
kad jis be darbo ir be skatiko. 
Jo antra žmona užmokėjo tuos 
dvideszimts penkis dolerius jo 
pirmajai žmonai ir (prižadėjo 
kas sanvaite tiek sumokėti.

Henrikas Kaczinskas, trem
tyje baigės inžinierių vadovau
jamąja Augsztesniaja Techni
kos mokykla, dabar yra. apsi
gyvenęs Chicagoje ir dirba vie
noje braižykloje. Neseniai su
silaukė antrojo inpędinio.

Tas, kuris vėlai keliasi, turi 
visa diena skubintis kitus pa
sivyti. 

r ■■ • • L ■ 1
Graiku niokslinczius Plato 

sako kad didesne nuodėmė per 
daug miegoti, negu per daug 
gerti.

-------- ::--------

Tas savo gyvenimo dienas 
sutrumpina, kuris per daug ar 
per ilgai miega.

Gal mes sziandien tiek in- 
prate miegoti už tai kad musu 
pro-teviai nieko geresnio netu
rėjo daryti naktimis.

‘ • • r

Senis Butkus sako kai jau 
laikas atsiversti ant kito szono, 
tai jau laikas keltis.

Pypkes Durnai

Vienas Amerikietis kareivis, 
Los Angeles mieste, kuris per
gyveno ta mirties kelione ant 
Bataan Salos, ir buvo per ketu
rios deszimts keturis menesius 
Japonu kankinamas per ana 
kara, ana sanvaite pasiuntė 
szimta doleriu del maisto Ja
ponams.

Vienas senelis buvo taksės 
suvažinėtas Vaszingtone. Kai 
jis ligoninėje dažinojo kad tas 
draiverys, kuris ji suvažinėjo

Gryžau In Tėvynė
Trims metams praslinkus, gry- 

žua in tėvynė,
Kadd grynas jos oras gaivintu 

krutinę;
Iszvarginta siela kad ežia 

nuraminus,
Isz naujo kad sieloj, it vaikas 

atgimus.

Mane, kaip jaunystėj’, gaivina 
saulute,

Vėjelis taip puczia, kaip tašyk 
jis pute,

Už senojo kryžiaus žalioj a 
laukelis, —

Tik dingo gimtinis pilkasis 
namelis.

Tik iszkirstos vysznios, sude
gęs sodnelis,

Ir naujas už kryžiaus supiltas 
kapelis:

Czia kruvinu musziu auka 
užliuliuota,

Szaltosios žemeles ant amžių 
užklota.

M*

Mirė B ALF Garbes Narys
Szimet Gegužes May 31 d., 

mires Philadelphijos Arkivys
kupas Jo Eminencija Kardino
las Dennis Dougherty nuo pat 
insikurimo buvo Bendrojo 
Amerikos Lietuviu Paszelpos 
Fondo Garbes Narys. B ALF 
pirmininkas Kan. Prof. J. B. 
Konczius pasiuntė gilios užuo
jautos pareiszkima a. a. kardi
nolo artimiesiems.

IRO ir Toliau BALFui 
Kooperuos

Sziomis dienomis isz Vokie
tijos gautas praneszimas, kad 
nežiūrint sunkios IRQ piiiigisz 
ka padėties, skiriami Balf-ui. 
IRO Etatai Vokietijoje nebus 
sumažinti ir IRO, kaip iki 
sziol Balf-ui visapusiszkai pa
gelbės. Tokiu budu trecziam 
szili metu ketvireziui (Liepos, 
Rugpiuczio ir Rugsėjo men.) 
IRO pamokės Balf-o tarnauto
juos visose trijose Vokietijos 
zonose, vietose. Transporto, 
paszito ir kitos lengvatos numa
toma taip pat palikti.

Renkama Iszsami Informacija 
Apie Lietuvius Vokietijoje
BALF ingaliotiniai Vokieti

joje pradėjo stropingu ir isz- 
sahiu pasiliekancziu Vokieti
joje Lietuviu Tremtiniu sura- 
szinejima, kuris gali užsitęsti 
du ar tris menesius. Tam tiks
lui atspausdinti suraszymo la
pai, kurie jau iszdalinti ir 
tremtiniu iszpildomi. Isz su
rinktu žinių bus galima spręsti 
kiek Lietuviu tikrai Vokietijo
je pasiliks ir kokia jiems bus 
reikalinga ateityje parama ir 
p age 1 b a.

Detroito Dovana Lietuviams 
Prancūzijoje

Uolios BALF veikėjos ir rė
mėjos p. Elzbietos Paurazienos 
ir kitu geru Detroito Lietuviu 
pasidarbavimo dėka, priesz 
kuri laika buvo surinkta $506.- 
39 Lietuviams Tremtiniams 
Europoje suszelpti. - Isz tu pi
nigu už $389.50 nupirkta 5,000 
svaru cukraus Prancūzijos 
Lietuviams, o likusieji $116.00 
pasiusti Vokietijon Lietuvėms, 
motinoms suszelpti.

Pažymėtina, kad paskutiniu 
laiku Prancūzijoje Lietuviu 
Tremtiniu skaiezius ne tik ne 
mažėja, bet prieszingai, didėja. 
Lietuviai iki sziol buvę Afri
koje ir kitose Prancūzijos kolo
nijose renkasi in Paryžių ir ki-

tus Prancūzijos miestus. Dau-Į 
gelis ju gyvena labai skurdžiai 
ir reikalingi nuolatines papil
domos paramos. Belo, Prancū
zijoje yra nemažai seneliu, li
goniu ir naszliu su mažais vai
kais, kuriems nuolatine pagel- 
ba labai reikalinga. Isz viso 
dabar Prancūzijoje yra 1,200 
Lietuviu, kuriu dauguma rei
kalinga pagalbos drabužiais, 
maistu ir kitais daiktais.

Motinoms Tremtyje Suszelpti 
Surinkta $721.89

Balandžio men., vidury Balf 
Sekretores p. Noros M. Gugie- 
nes paskelbtas vajus Motinos 
Dienos proga suszelpti tremty
je esanezias motinas, iki Birže
lio meti 5 d., isz viso davė $721.- 
89. Diždiausia auka motinoms 
suszelpti atsiuntė Brooklyno 
Lietuviu Amalgamated Cloth
ing Workers of America uni
jos lokalus Nr. 54; — $200.00. 
Sziam vajui pravesti gražiai 
pasidarbavo p. Nora M. Grigie
ne, p. Br. Spudiene ir p. EI. 
Pauraziene.

DŽIOVOS
NUKREIPIMAS

iSFA - B - CELA^

I
arba pradžia I
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Dabar Po 25c.

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

Gemalai plaucziuose pagim
do džiova. Sveikos ypatus* kū
nas nepasiduos gemalams ir isz 
naikins juos, bet silpno kūne 
ir be tinkamo prižiūrėjimo, ge
malai pasidaugia kol sunaiki
na plauczius ir ypata mirszta.

Gemalai randasi džiova-ser- 
ganezio .seilėse — mažai, kuo
met liga prasideda, bet skai
ezius didinasi kol prie pabai
gos randasi milijonai.

Taip apreiszkimu, kurie 
verezia viena kreiptis prie gy
dytojo, yra silpnas kosėjimas, 
m p n k a s- karszcziavimas po 
piet; pražudytas svarumas ir 
kraujo leidimas isz plaucziu.

Daugelis, kurie turi tuos 
džiovos apsireiszkimus pralei
džia vionitolo iszgydynio proga 
pasitikėdami in patentuotu gy- 
duokiu apgavikus ir medikal- 
iszkus szundaktarus.

Nevartok patentuotas gy
duoles ir ne eik pas szundakta
rus, kurie garsino jog gydo 
džiova kokiu tik jiems žinomu 
budu.

Jeigu tik manai jog džiova 
sergi, eik pas privatiszka gy
dytoja arba in džiovos klinika 
arba in gydinyczia.

Persitikrink jog plaucziai 
atsargiai egzaminuoti, atsimin 
damas, kad reikia nudengti 
krutinę. Netikėk in gydytoja, 
kuris nurodo vaistus be egza
mino.

Jeigu yra kiek nors neužti- 
kejimo, seiles turi būti mikro- 
piszkai egzaminuotos. Valsti
jos sveikatos bordai ta dykai 
daro. Tavo vietinis sveikatos1 
nariai pagelbės iszgaut iszty- 
rinejima.

Kožnas tris miliutas kas 
nors Suvicn. Valstijose mirszta 
nuo džiovos. Szimtas penkias 
deszimts tiikstancziu ypatų 
mirszta kas met nuo džiovos 
Saviem Valstijose. Kiek viena 
ypata isz deszimts mirusiu 
Suv. Valstijose mirszta nuo 
džiovos.

Szviežias oras tiek reikalin
gas sveikatai kiek grynas ir 
maitingas maistas.

Žmogus netur miegoti pri- 
kimsztuose kambariuose, su 
uždarytais langais. Namai ir 
dirbtuves vietos turi but szva- 
rios ir tinkamai vedintos. Pur
vai ir prastas oras yra džiovos 
draugai.

Ypatos su szalcziu ir kosu- ] 
liu, kuriuos per ilga laika tu- ; 
rojo, ir kurie' vis mažiaus ir j 
mažiaus sveria, turi kuogrei- 
cziause eit pas gydinezia. Pa
vojinga laukti.

Neatsargus spiaudymas' už- 
platina liga.

Sergantieji turi degyti jiesz- 
ma. Kad nors nepatartina ki
tam miegoti su džiova sergan- 
cziu, atsargus džiova sergan
tis nepavojingas tiems su ku
riais jis gyvena arba dirba. 
Daugelis žmonių savo kanoje 
turėjo džiova, bet ncapsirgo, 
nes prižiūrėjo sveikata ir stip
ruma.

Visuomet uždeng burna ir 
uosi su skepetaite kuomet kos
ti arba cziaudi ir būtinai reika- 
kalauk jog kiti ta darytu. Kuo
met ineini in kamabari isz lau
ko ir randi bloga ir biauriai 
kvepianti orą atidaryk langus 
ir permainyk orą. Atidaryk ir 
duris.

Pavirsk in szyieižio oro sekė
ja. Genaus būti szviežio oro 
sekeju negu beveik negyvas 
sziltnaminis paliegėlis.

Stengkis nelankyti prigrūs
tus kambarius, nes jeigu pats 
sveikas, bet lengva inkvepti 
visokius gemalus.

Nevažiuok stryt karuose, ar 
bosuose kuomet turi trumpa 
kelione. Vaikszcziok. Vaik- 
szcziok du syk ant dienos szvie*- 
žiame ore. Tas prides deszimts 
metu prie tavo gyvasties. Jei
gu netiki pabandyk, tuoj pa
matysi !

Atidaryk miegamojo kam
bario langus per diena ir nak- 
ti, net, ir žiemoje. Negali gau
ti per daug szviežio oro. Ligų 
gemalai nekenezia szviežia 
orą. —C. 

--- -------------
— Jeigu nori mokslo, turi 

dirbti; jeigu nori maisto, turi 
dirbti; jeigu nori pasaulio ma
lonumu, turi dirbti. Darbas 
yra gyvenimo nustatytas in- 
statymas. Pasaulio smagumas 
ir sielos ramumas mums ateina 
per darba, o ne per tinginiavi
mą ar atsidusavima. Kai žmo
gus iszmoksta mylėti darba, jo 
gyvenimas yra laimingas ir 
malonus.

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, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

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

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

vristupa; Juokingi szposelei; ] 
\aip traukt giliukingai Einiki . 
r kiti szposeliai, 20c. .

No.116—Istorija ape Siera- ( 
a. Puikus apraszymas. 119 
mslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 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 pasako 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 Raz'baininka, 
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.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 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.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 e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Meszla-vežis; Grapas; Eg-

i; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

N0.17 6—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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 liudymasi apie Jezu Kristų. 
Pilkius apraszymas. 20c.

N o.202—N o vena, Stebulei in
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

N o.203—Knygute, Tr e tinin- 
kiu Seraphiszkas Officiūm. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

USt3 Užsisakant knygas isz 
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.

lESF" 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 City, Pa., - U. S. A.
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PAMESTINUKAS
(Tasa)

— Daug esmių ponui kalta, 
kalbėjo, apart to neturiu žmo
gaus kuriam tikėt galeezia ta
me žingsnyje ir mislinu jog po
nas neatsakvsi man to mano v
szirdingo praszymo. Su dideliu 
gailescziiu apleidinejo Hugo- 
nas mares ir mete tolesni už
manymą sekimo paskui laime, 
pamindamas kožnoje valando
je apie duota prižade j ima. Ma- 

deszimts
luetu kaipo žmogus neprigul- 
mingas ir jos rankos praszys. 

trauke ji 
apart to 
guodojo, 
daugiaus

rijai jog sugryž už

Ne su linksma szirdžia tuo
laik leidosi in kelione, vargino 
ji baisiai tokia didele meile 
Lauros ir tas isz priežasties 
meiles užsimojimas jos ant jo 
gyvasties. Kelione pirmose 
dienose buvo laiminga nes na
vet jau tikėjosi būtis arti mie- 
rio savo keliones. Bet viena va
karą kada jau netoli buvo nuo 
kraszto, ant laivo užpuolė lai
vas su Morokonais ir po kru
vinai musztynai Morokouai 
paėmė laiva, iszvede prie 
kraszto Morokos Šąlu ir visi 
laivoriai ir pakelevingi kurie 
radosi ant laivo, tarp ju ir Hu
gonas, pateko in nevalė. Padė
jimas Hugono nevalioje prily
gintas su padėjimu kitu neval- 
ninku buvo da lengviau, buvo 
parduotas ponui kuris da žmo- 
niszkai apsieitinejo su savo ne- 
valninkais; ir Hugonas tiktai 
tada gavo botagu per peczius 
kada puolė jam galvijas, kada 
vare ant turgaus nes ponas jo 
vede kupezysta galvijas, o to
dėl Hugonas būdamas priesz 
tai pats kupezium, numanantis

Donna Laura geriau negu jo ponas, kupezys-

juos pas save iki tikras 
ninkas atsiras, o tu turi laukt 
net lyg kas kitas tavo ’pinigus 
ras. Isz to džiaugėsi visi klau
sytojai teisinos, o Hugonas ga
lėjo už pinigus pripažintus jam 
per suda. netiktai valnysta sau 
nupirkt bet ir kupezysta užsi
dėt. Dievas laimino jam tame 
žingsnyje ir kupezysta vedėsi

locni- koprieigiausia atneszdaiha!

ta labai patiko ponui, todėl tu
rėjo daugiau liuosybes negu 
kiti nevalninkai, valnas* siau 
galėjo vaikszcziot pu miestą 
bet vis buvo nulindęs baisiai 
nes neturėjo jau vilties sugry- 
žimo greitai in tėvynė ir iszpil- 
dyt savo prižaclejima Marijai.

Eidamas viena karta ulyezia 
rado pugileresa dideli kuriame 
radosi daug pinigu. Lengva 

Bet

i lig u s pas kadika (sudžia) 
idant tikram locn įninku i ati
duotu. Sudas iszsiunte savo 
tania idant apgarsintu po uly- 
czes jog pinigai jau atsirado ir 
locnininkas ju kada apreiszke 
sude pametimą pinigu, pasky
rė 100 piastru tam kas ras. Da
ve žinia locnininku kurisi tuo
jaus pribuvo. Bot buvo tai 
niekszas didelis, nes kada pa
mate kad pinigai jau yra, pasi- 

i gailėjo duot prižadėtos nagra-

Bet' naudinga vieta 
prie Lauros kuri 
augšiztai statė ir 
priek tam nenorėjo
iszstatinet savo gyvastį ant pa-| 
vojaus kuris vieSzpatauja ant' 
dideliu mariu. Prieme-gi jos 
praszyma ir nusidavė in jos na
mus kur ran d i jo kupezysta pa
gal savo pajiegas. Nenuilstan
ti darba apkarunavota likosi' 
kuopuikiausia klote, ypatingai 
kada apsipažino kad ingyjo vi
sus. veikalus isz pradžių jam 
nepažinstamus.
stojosi kas1 kart prie jo prie
lankesne, meilesne, guodojo ji 
ir tikėjo jam visame, taip jog 
visi kalbėjo apie jo apsipaezia- 
vima su ponia Laura ir tame į 
niekas neabejojo žinodami ju 
toki gyvenimą. Praėjo keturi' 
motai o tame laike Hugonas > 
suezedino sau gera suma. Vie
na karta turejo-gi nusiduot in 
kelione in tolimus rytus idant
ten, atlikt kupczyszkus reika- buvo jam pabėgt su jais, 
lūs. Kada nuėjo pas savo ponia nepaiso ant to balso szetono, 
ant atsisveikinimo, toji mėtosi tiktai tuojaus nunesze tuos pi
jam ant kaklo ir bueziuodama 
tarei

— Brangus Hugonel Ilgiau 
laikyt slaptybėje jau negaliu 
to priesz tave, ka mano szirdy
je jaueziu, jog isz visos szir- 
dies myliu tave ir jog aukuoju 
tau su mano ranka ir szirdžia 
visus mano turtus ir bagotys- 
ta. Busiu gera tau pati ir navet 
jeigu tau nepatiktu gyvent Is
panijoje, iesiiu su tavim kur 
pats norėsi!

Hugonas isz pradžių nežino
jo ka. turi ir kas su juom vei-‘ 
kesi; kada patogi ir bagota po
ni Donna. Laura tokiais mei
liais žodžiais in ji kalbėjo, pa
gunda del jo buvo labai didele, 
ant kart taip turtingu, tokiu 
bagoezium. Juk ir Marija, g 
jau isztekejo už kito pildyda
ma tėvo vale. Bet teisinga szir- 
dis neužsigina ir nepažinsta 
melo, apgavystes, navet ir di
džiausiose pagundose. Taip ir 
Hugonas atsipeikėjas tare in 
ponia Laura.

. — Dovanok man ponia jog 
geismam tavo negaliu užganą 
padaryt, neturiu ant to pajie- 
gu. Asz taipos-gi ponia nuo se
niai pamylėjau, guodojau po
nia ir guodoju kaipo savo mo
tina, .ypatingai \jog niekados

dos radikui ir eme mislyt kaip 
ir kokiu budu galėtu apgaut 
Hugona. Suskaites pinigus ta
re in ji:

— Matau jog jau pats pasi
likai sau negrada nes pugila- 
rese randasi jau tik 700 piastru

nepažinojau savo motinos. Bet j 
apsipaeziuot su ponia* negaliu 
jokiu budu! Save prižadėjau 
atiduot mano Marijai Lubeke 
kada po deszimts metu sugry- 
sziii in mano tėvynė!

Ant tu žodžiu Laura pasiu- 
tiszkoje rūstybėje isz pavydė
jimo mėtėsi ant jo su sztilietu 
idant indurt ji in krutinę Hu- 
gono. Tas vienok isztrauke jai 
isz ranku, tokiu budu apsisau
gojo nuo smerties ir tuojaus 
iszbcges isz pakajaus nuvažia- 
yo sau toje pączioje valandoje.

>a|j o turi būti 800, kiek asz pame- 
cziau. Hugonas vienok tikt ant 
to nenorėjo nes daugiau jam 
ėjo apie teisingumą ir dora 
vardą negu apie užsipelnyta 
nagrada. Pasiskuncle-gi priesz 
sudžia tame neteisingame už
puolime ant jo locnininko pini
gu; sudžia buvo žmogus isz- 
mintingas ir dasiprato netei
singumą locnininko, jo nede- 
kingyste. Po iszklausymo abie
ju szaliu kurios savo apsaky
mą turėjo iszpažint teisingai 
po prisiegai, iszdave toki viro- 
ka: ’

* ★ ★

TARADAIKA
7#**-k*-k*-x****************->
Motinėlės, savo dukreles prie 

darbo prispauskit, 
Ragus nudaužyki!, 

Bet jeigu vale duosit, 
Tai isz.dukrelių naudos 

neturėsit, 
Kol kaip gyvate prislėgta 

laikysi, 
Tai ne giedos ne turėsi, 
Ir ženteli greitai gausi.

Jauna mergele, 
Ypatingai Lietuvaite, 

Raudoni veideliai, 
In akis drąsiai žiuri, 

Buda iiiekystes savije ne turi. 
O kaip vėliau iszrodo?

Dorybe dinguse ant akiu 
parodo,* 

Yreidelis suvytas 
. suriauksizletas, 

Nieko negelbsti kad ir 
nukrosztes, 

Kad ir paude,ro apsibarsto, 
Bet paleistuvystes ženklu 

ne užbarsto.
Pasmelia ir sugelto, 

Apsi e j i m u o s i a s z ai t o s,' 
Ba jau viskas užgeso, 

Dorybes neturi nei laszo.
0 ka jau sarmatos, 

Neturi nei tos, 
Arisko iszsižada, 

Jeigu vyrukus prižada,
■ Gerus laikus turėti, 
Ir autobiluni pavožti.

ku-
700

— Turi matomai du pugi- 
laresai užeitinet in klausymą, 
jeigu abudu po prisiegai teisy
be iszpažinstate. Tu Tadai, sa? 
kai, szita pugilaresa szita 
ria.me radosi ir randasi
piastru, o tu vėl prislegi jog 
buvo tavo pugilarese 800. Pu- 
gilaresu yra daug vienokiu, 
sztai ir asz turiu toki, ir isz
emes parode visiems kuris vi
same buvo panaszus in rasta 
per Hugona. Pinigai yra ne ta
vo. Pasilaikyk-gi Hugone tu

Kad tik vaikina turės,
Už keletą meteliu, 

Turėsimo senu mergeliu, 
Ir miestuose ir du kitokiuose 

vietuose.
Czia gyvenimas ne kas, 

Czia Amerikas!
Jeigu kas neapsižiuri, 
Tai vaiga dideli turi, 

Ypatingai mergina.
* * *

Filadelfijoje yra subegimas 
Lietuviu,

Isz visu szaliu, 
Taipgi tamsuneliu yra 

invales, 
Tieji nuo mus tūnoti galės, 

Ba tai ne musu ruszies 
žmones, 

Sunku surasti teisinga pora.
Persiskyria gyvena pagal 

savo norą, 
Yra ir davadnu vyru, 
Ir labai geru žmonių.

• O ka daryti, jeigu visi 
geri butu, 

Tai ant ko nieksza žmogų 
pūžintu.

Daug Lietuviu kolonijų, pa
rapijų ir draugyseziu leidžia 
savo mažus, vietinius laikrasz- 
telius. “Saules” redakcija bu
tu dėkinga jeigu tokius laik- 
rasztelius jai pasiunstumete. 
Svarbesnes žinias “Saule” isz- 
spauzdintu, kad placziau tokia 
graži veikla butu žinoma.

jam didele nauda, taip jog iii 
kelis metus sukuopino didelius 
turtus. Kada perejo deszimtsa 
metas gyveninio svetimose sza- 
lyse, pardavė savo locnastes, 
pripirko daugybe visokiu ta
vom, prikrovė pilna laiva jais 
ir nuvažiavo in tėvyne. Lai
mingai stojo Kuxliafen o 'par
davei naudingai savo tavorlis 
Hamburge, nuvažiavo in Lu- 
beka in kur anksti isz ryto Ne
dėliojo Sekminių pribuvo. Isz- 
kilnjingas skambėjimas varpu 
nuvedė ji pirmiause in bažny- 
czia idant padekavot Vieszpa- 
cziui už laiminga sugryžima 
in tėvynė. Po tam nusidavė su 
plakanczia szirdžia ]jas poną 
Antana kuri rado sveiku ir 
drūtu. Persistates laiszkom ap- 
reiszkėncziom kaipo bagetas 
Londinis kupezius. Likosi už
praszytas pas poną Antana ant 
pietų prie kuriu imtic dalybas 
taip-gi keli geri prieteliai. Hu
gonas paregėjo pirmu kartu 
dabar po deszimts metu nesi
matymui, Marija, kuri iszaugo 
jau ant gražios, patogios panos 
nes svetimžemio kaip sau mis
tino, nepažinojo.,Prie pietų .ap
sakinėjo daug apie savo kelio
nes Vakaru ir Rytu szalyse, 
prie ko kalbėjo jog sunūs pono 
Antano da tolesnes atlikinėjo 
keliones,, norėdamas isztyrine- 
ti ka kalba apie ji; žinoma jo 
apsakymas nelinksm'ino klau
sytoju ir neužiminejo, bet An
tanas, girdėdamas apie smili jo 
atsake:

— Asz suvis sunu neturiu 
o tas kuri įpriesz daug metu jau 
priėmiau in savo narna, ir už
auginau, nedėkingu pasirodė 
suvisai nes apleido minia ir 
dingo nežine kur. Prie tu žo
džiu pasikėlė Marija ir nuėjo 
in kita pakaju, o Hugonas pa- 
temino aszaras jos akyse. An
tanas apsakinėjo toliaus jog ne 
tiek palaiko vaikinui už pikta 
jog paslapczia narna, apleido- 
kaip ta, kad suvadžioja jo vie
natine dukterc kuri jau in me
tus daejo ir ne apie joki tekė
jimą. už vyro, kuriu gana, ran
dasi tinkamu, nenori ne pamis- 
lyt, atsisakydama prisižadeji- 
mu jo, jog lauks jo sugryžimo. 
Ant tu žodžiu pasikėlė Hugo
nas nuo savo vietos ir tarė:

— Ir gerai dare duktė po
no, nes žinok fponąsi jog tuom 
vaikinu esmių asz pats kuris 
paslapczia priesz deszimts me
tu apleidau, idant sviete stotis 
lygtim, su paeito Marijos o da
bar sugryžtu pas tave, mano 
tęva ir apgTobeja idant pra- 
szyt rankos tavo clukteres.

Visi ant tu ždUžiu labai nu- 
sidyvino nes Hugonas 
davadais jog yra tunio 
pamestinuku.

Laime Marijos buvo 
szoma, tarp szirclingu 
dimu tarė jog kaip tik paregė
jo ji kokis tai navatnas jausiąs 
szirdyje savo jaute.

Sužiedojimas atsibuvo 
pavelinimu ir neiszpasakyta 
laime ir džiaugsmus gimdyto
ju tuojaus. Ant rytojaus apsa
kė Hugonas apie surinktus sa
vo turtus, paliepė atneszt savo 
ąpkaustinta kifori , pripildyta 
maiszais aukso ir sidabro, teip 
jog ateinantis jo uoszvis atisi- 
dyviiit negalėjo matydamas to
kius turtus savo augytinio, su
rinktus svetimose szalyse. Pri
ėmė ji-gi. su neiszpasakytu 
džiaugsmu in savo, narna, 
džiaugėsi ne mažai jog teip di
dele aplaiko pagelba savo kup- 
czystoje.- In metus vėliau buvo 
vescile ir didelis buris priete- 
liu eme dalybas besiedoje. Bu-

kiu kurie nusiunezia karszta 
malda pas Dieva, melsdami 
jiems, tai yra ju dusziams, Am 
žino atilsio ir szviesybes Amži
nos Danguje. GALAS.

PIRMAS INVEDIMAS 
ŽIEDO IN BAŽNYTI
NES APIEGAS KAI
PO MOTERYSTES

ŽENKLĄ

Paskui liko sustatytos mal
dos žiedams paszventinti, bet 
insakymas visgi netapo inves- 
tas kad jaunavedžiai būtinai 
turi vartoti žiedus, stodami 
moterystei!. Tai tebera. palikta 
jaunavedžiu valiai.

Knyga, kurioje suraszytos 
visai lotyniszkajai Katalikys
tei skiriamos apeigos aiszkiai 
sako, kad kunigai prisilaikytu 
vietiniu inproeziu, o būtinai 
reikalautu tiktai .priesaikos ir 
liudininku. GALAS.

davede 
paežiu

neapra- 
suspau-

su

Sziandien moterys ir mer
ginos ima gryszti in madas, 
kurias vare musu mocziutes.. 
Jos dabar jau savo mocziu 
ežiu megstus szalikus ima 
neszioti, kaipo vėliausia ir 
naujausia mada. Jos tos 
szalikus, kaip szita gražuole 
neszioja namie virsz savo 
miegamųjų drabužiu, paja
mų. Kelnaites ir suknele 
yra isz juodo szilkinio au
deklo, o megstinis szalikas 
yra baltas.

žmones nesziodavo 
pirmiau negu V. Jėzus gi

mė ant žemes, kitaip sakant, 
žiedu paprotys yra senesnis už 
Krikszczionija. Y7. Jėzus, kal
bėdamas apie tai, kaip iszdy- 
kelis sudus suugryžo pas tęva, 
prideda, kad tėvas liepe tar
nams atneszti sūnui žiedą

reiszkia nei moterystes, nei 
valdžios, tik papuoszala. Taip 
pat, kaipo papuoszala, auksini 
žiedą mini Szv. Jokūbas ąpastz- 
talas (Jok. 2, 2).

Pirmųjų Krikszczioniu nuo
mones apie žiedus buvo vieno-

vo užpraszytas, teipo-gi vieti
nis burmistras, kurįs pribuvęs 
atsinesze su savim dokumen
tus testamento kuri iszemes isz 
kiszeniaus perskaitė szitais žo
džiais: Ispanijje n u m i r e 
ženklyva garsinga ponia vardu 
Domia Laura, kuri mirdama 
užraszo visus savo turtus Hu- 
gonui, o jeigu to jau terp gyvu 
nesiranda, turi tiesa atsiimtie 
jo buvusi numylėta Marija ir 
jos tėvas Antanas. Ponia toji 
norėjo paszvenst savo gyveni
mą Ilugoniii ba labai mylėjo ji, 
bet jis. ant to nesutiko atsisa
kydamas jog prižadėjo save 
Marijai del to isz pavydėjimo 
norėjo iiužudint ir tuom pri
vertė ant apleidimo jos namo; 
vienok mylėt jo neperstojo net 
lyg paskutinai valandai ir po 
savo smert palieka, savo turtus 
jam, arba jo numylėtai. Kame 
pasiraszo:

Domia Laura.

Dokumentas tas likosi at- 
&iluistas in suda Kadiska in ro
dą miesto Labokos. Hugonas 
po tam pradėjo apsakinet apie 
Domia Laura apie ju gyveni
mą per kelis metus o pabaigos 
apsakima prižadėjo tikrai, jog 
isz aplaikytu pinigu palikime 
Lauros isz Imdavos ant jos 
szloves ligonbuti, priglauda 
del biednu pa vargeliu ir sie- 
ratu, ant garbes Dievui už ap- 
globa ir palaiminima Jo:

Hugonas ir Marija gyveno 
ilgai, ilgai, Dievas laimino ju 
gyvenimą. Ir teip isz biedno 
nieko neturenezio locno apart 
teisingystes geros savžines 
drūtos vilties Dievo apveizdo- 
je.

Hugonas pasiliko dideliu 
turezium, Dievas atmokėjo 
jam už jo teisingumą. Ba nie
kados apie Dieva ne pamirszo 
gyvendamas ir varge ir bago- 
tysteje, ėjo pagal jo prisaky
mus, buvo dievobaimingu, dir
bo niekad netingėjo, ir lyg pa
baigai savo gyvenimo dorai ir 
naudingai del visuomenes. Del 
to ir Dievas neapleido ji su jo 
teipo-gi dora paezia davė jiem 
ilga gyvenimą laiminga, o po 
tam tykiai ir laimingai už
migo Vieszpatyje palikdami 
turtus doviai iszaugintiem vai
kam, gera atminti sau ant am
žių, ba iszbudavotas per juos 
ligonbutis priglauda del ligotu 
biednu pavargėliu ir sieratu 
stovi lyg sziai dienai mieste 
Laboke ir ne mažai randasi to-

jonas peike tuos, kurie puosze 
savo rankas žiedais. Bet nėra 
nieko blogo dėvėti žiedus, 
ypacz jei ant ju yra Krikszczio- 
nijos ženklu. Szv.
■sako, kad laiszku 
dedaves su žiedu 
M igne-33, 227), be 
liudija, kad sziaip 
nenesziodaves žiedo. (

Antro szimtmeczio pabaigo
je Krikszczioniu moterystes 
pabaigoje Krikszczioniu mote
rystes palaiminimai apseidavo 
be žiedu. Tertulijonas, apraszi- 
nedamas Moterystes sekra- 
mento laiminima bažnyczioje, 
mini tiktai ranku pasidavima 
vienas kitam, vainikus ir nuo
metą, bet nemini žiedo.

. Lietuvoje danei dabar žie
das nėra priverstinas. Kas no
ri, duoda su žiedu palaiminti, 
kas nori, duoda du vainiku. 
Taip paraszyta apiega, - arba 
knygose, isz kuriu apeigos da
romos. Bet patys žmones vi
suomet atsinesza žiedus, nie
kuomet ne vainikus. Rytiniu 
apeigų Katalikystėje visai nė
ra žiedu palaiminimo. Katali
kai unijotai ir Nekatalikai 
Pravoslavai, vietoje vainiko 
vartoja karūna. Aviena karima 
iszlaiko broliai jaunikiui ties 
galva, kita nuotakai.

Nors Bažnyczia nevartodavo 
žiedu laimindama moteryste, 
bet jaunikiai nuotakoms dova- 
iiodava tuos papuoszalus. Baž
nyczia tu dovanu nepeike.

Galutinai devintame szimt- 
metyje 866 m. popiežius Mika
lojus Pirmasis patvirtino ta 
žiedo dovanu inproti, paaisz- 
kindamas kad žiedas turi reik- 
•szti isztikimybe.

Augustinas 
antspaudus 
(Ep. 217, 
Jossidijus 
szv cnt a si s

Roma, Italija. — Italijoje, 
vykstaneziuose savivaldybių 
rinkimuose, Krikszczionys De
mokratai labai gražiai laimėjo 
per rinkimus1, gaudami dau
giau kaip keturios deszimta 
nuos'zimti visu balsu isz trecz- 
dalio visu miestu ir kaimu. 
Rinkimai tęsiasi, bet matyti 
jau isz anksto kad ir kitur 
Krikszczionys Demokratai lai
mes. Komunistai ir Socialistai, 
kurie yra su jais stoję in rinki
mus, teipgi daug balsu gauna; 
jie jau yra .gave apie .trisde- 
szimts treczia nuoszimti balsu. 
Bet daugelyje miestu, kur Ko
munistai buvo insigaleje, jie 
dabar jau buvo sumuszti.

Lancaster, Pa. — Mokyklos 
autobusas, pilnas vaiku moki
niu susimusze su troku, netoli 
nuo Lancaster miesto. Septy
niolika mokiniu buvo sužeista. 
Autobusas buvo visiszkai įsu- 
daužytas ir tik laime kad d a 
daugiau ir didesniu nelaimiu 
nebuvo.

London, Anglija. — Anglu 
spauda pranesza, kad buvęs 
Komunistines Vengrijos prezi
dentas Szakastis, yra. nuteistas 
ant dvides'zimts metu in kalėji
mą, už sznipinejima. Szakastis 
yra buvęs Socialdemokratu va
das ir per jo pastangą^ Ven'gri- 
jos Socialdemokratu Partija 
po karo buvo sujungta, su Ko
munistu partija, o jis pats bu
vo iszrinktas prezidentu, .bet 
pernai del “sveikatos1” jis isz 
tu pareigu pasitraukė.

— Tie žmones kurie dar
buojasi ir stengiasi koki tikslą 
atsiekti ir jiems nepasiseka 
yra daug geresni, negu tie ku
rie. visai nesidarbuoja ir jokio 
tikslo'nesiekia.
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ZiniosVietines
Seredoj pripuola Vė

liavos Diena Amerikoje, in-

— Gerai žinomas musu 
tautietis, del Mainieriu Unijos 
Pėržiuruetojas Rokundu isz 
D,išdrikto Nr. .9, Stanislovas 
Gegužis, nuo 38 So. Main uly., 
likos nuvežtas in Pottsvillcs 11- 
goiibuteje, kur daktarai turėjo 
padaryti operacija del. patru- 
kiipo ependisaitis., Ponas Ge
gužis randasi pavojingam pa- 
(lejime. ,

-- Subatos ryta, 11-ta va
landa Szvento Juozapo bažny- 
czįoje, Kun. Kazimieras Ra
kauskas, vikaras suriszo maz
gu moterystes, panele Jean 
Galinskiute, nuo 532 W. Maha- 
noy Avė., su Jonu Pasieka, sū
nūs pons. Jonu Pasieka nuo 
329 W. Market uly., mieste. 
Svotai buvo Eugene Pasieka ir 
Katarina Galinskiute. Vestu- 
ves atsibuvo pas svoto tėvelius 
329 W. Market uly. ,.Jauna\e- 
džiai apsigyvens po Nr. 532 W. 
Mahanoy Avė.

.— Seredoj pripuola Szv. 
Antano Padvieczio, o Tautines 
vardines Kunotas. Ir ta diena: 
1939 metuose Nacis Heinrick 
Himmler yra Hitlerio pasiaus
tas nmnalszinti Czekus; 1525 
nu, Martynas Liuteris buvęs 
Kataliku kunigu, apsiženijo su 
meniszka, sesele, Katarina van 
Bora; 1950in., mainieriu bosas 
John L. Lewisas paskelbė vi
sliems inainieriams viena san- 
vaite bedarbes, atostogų, vaka- 
ciju, nes per daug anglių isz- 
kasta; 1383 m., Songaila, Sam- 
skis ir Gosztautas pergalėjo 
Vokieczius ties’ Dauguva.

Nedėlioję, 7-ta valanda 
vakare Birželio (June) 10-ta 
diena, Szvento Juozapo svetai
nėje, 14 vaikai ir 13 mergaites 
aplaike ’ savo dipliomus už už- 
sjbaigima mokslo -8-tos kliasds. 
Visi ^mokiniai dalyvavo pui
kiam perstatyme operettas 
■1 Auksinis Kurpelis. ’ ’ Persta
tymas /labai patiko žmoneitis, 
ir likos. sulosztas pasekmingai. 
Klebonas Kunigas P. Czesna 
pašuke puikiai prakalba del 
vaikų, ir inteike jiems diplio- 
uįus, kaipo ir visokias dovane
lėms del pasekmingu studentu. 
Daugelis žmonių radosi ant 
tą jo. užbaigimo mokslo ir per- 
ątatyipelio. Linkime visiems 
mokiniams, laimes ir pasekmes 
ateinaneziam mokslo.
" * ■’ f ■ .. v ■’ ■ . .. - " *

.Vardai baigusiųjų mokslą 
yrą sekanti: James Brady, 
„Pranciszkus Qzivinskas, Ed
vardas Daniseviczius, John 
Kaiser, Pranciszkus Konsevi- 

I ■. , .......

ežius, John Kurtz, Charles Mc
Kerns, Albert Rogers, Pran
ciszkus Szukauskas, Edvardas 
Svirskas, Jonas Vasiliauskas, t *„ ♦
Bernardas Jenaviezius, John 
Dayidson, William Lewis.

Patricija Gormute, Justina 
Kubiliute, Aldona Marcziulo- 
niute, ■ Irena Marcziuloniute, 
Lpcile Mąrcziuuloniute, Mar
čiaMarlow, Rozalija Matalie- 
yieziute, Helena Szareika, Pat- 
ricija Szerkszniute, Joana Sin- 
kieyicziute, klaidina, Urbana- 
yįęziute, Rozalija Vaitkiute ir 
Elzbieta Valincziute. -4''-- : ■ - >

. TT- Noonan Bros., kurie lai
kę rakandu bizni mieste, Nr. 
JO-12 E, Centre uly., pardavė 
savo bizni del R. Guinan Co., 
mieste, o ju namas pirko biz- 
nieris isz Pottsvilles miesto.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai k|dį?nįoStaves priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomąusies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

steigta 1777 inetuoe. Ir ta die
na yra Szv. Silverio, taipgi ta 
diena: 1934 metuose Vokietija 
paskelbia kad ji nei vienam 
krasztui neatmokes skolas; 
1945 m., Joachim von Ribben
trop, Naciu Užsienio ministe- 
ris suimtas llantburg mieste; 
17/7 m., Amerikos (U.S.A.) 
Kongresas pąširinko ir priėmė 
kraszto vėliava; 1940 m., Na
ciai inžengia in Prancūzija. 
Paryžiaus miestas be apsau
gos; 1940 m., Bolszevikai isz- 
gabeno tukstanezius Lietuviu 
in Sibirą.

— Ketverge pripuola Szv. 
Vito. Ir ta diena: 1940 m., Ru
sija pasiima Lietuva, ir už 
dvieju dienu, Latvija ir Esto
nia; 1944 m., Amerikos B-29 
bombnesziai pinneji kart a 
bombarduoja Japonija; 1919 
m., Pirmas eroplanas perskri
do skersai Atlantiko mares be 
sustojimo; 1940in., Lietuva už
kariauta Sovietu Sanjungos;
1448111., Didysis Lietuvos Ku- 
nigaiksztis Kazimieras vaini
kavosi Lenkijos Karaliumi;
1940111., Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona pas?alintas.

— Nedelioj, Birželio 17-ta 
diena, pripuola “Tėvo Diena.” 
Kaip szveneziama Motina Die
na, tai sziandien Tėvo Diena.

Shenandoah, Pa. — Szvento 
Jurgio Bažnyczia yra gedulin
gais apdangalais papuoszta, 
del diecezijos Kardinolo 
Dougherty mirties. Klebonas, 
Kunigas Juozas Karalius at
laike Szventas Miszias už Kar
dinolą, diena priesz Kardinolo 
laidotuves..

— Katalikai Veteranai lai
ko savo bazara szia sanvaite.

St. Clair, Pa. — Kataliku 
Veteranu moterys isz John P. 
Hughes Nr. 1112 kuopos sukal
bėjo bendrai jožancziii už Kar
dinolo Dougherty siela, duszia, 
Szvento Bonifaco bžanyczioje. 
Garbes Kapelionas visu Kata
liku Veteranu ir pirmininkas 
ju i draugystės Kardinolas 
Dougherty buvo tos Kataliku 
Veteranu draugystes insteige- 
jas. " C

Shenandoah, Pa. — Pulda
ma savo namuose, Ona Men- 
tausikiene, 58 metu senumo, 
nuo 602 W. Penu uly., likos pa
žeista in galva, Gydosi Locust 
Mt. ligonbuteje.

— Lietuviu parapijos 
High School baigiantieji moki
niai bendrai priėjo prie Szven- 
tos Komunijos ir paskui turėjo 
pusryėzius ir gražia progra
mėlė. • Szv. Jurgio parapijos 
moterys surengė tuos pusry- 
ezius ir ta programėlė tiems 
baigiantiems mokslus moki
niams. Bažnyczioje, Kun. Jero
nimas Bagdonas pasakė tiems 
graduantams pamokslą. Para
pijos saleje, per pusryczius 
kalbėjo Klebonas Kun. Juozas 
Karalius, Ponia Tacelauskiene, 
Profesoriai A. J. Ratchford, J. 
J Downey ir A. J. Flannery. 
Tie profesoriai atstovauja at- 
skiras augsztas vietines mo
kyklas. Sziais metais, kaip ir 
kitais, musu Lietuviai vaikai 
labai garbingai atsižymėjo sa
vo mokslo szakose, laimėdami 
pirmąsias vietas, Mariute Ele
na Czerneskaite užsitarnavo 
treczia garbes vieta savo kla
sėje, taip pat.ir Jo Ann Stack, 
kuriai teko garbe duoti atsi
sveikinimo kalba savo klases 
draugams ir draugėms. Ji yra 
buvusi savo klases laikraszczio 
redaktorka, visa bizni yede del 
savo kleses metines knygos ir

dalyvavo sportuose. Ir kiti 
Lietuviai ir Lietuvaites yra 
sziais metais atsižymeje musu 
augsztesniosc mokyklose, High 
Schoo,Is. Isz viso, penkios de- 
szimts trys Lietuviai ežia bai
gia savo augsztesnios mokyk- 
los mokslus.

New Philadelphia, Pa. — 
Nedėlioję, Said. Jėzaus Szir- 
dies' bažnyczioje, Kun. Jonas 
J. Tomalonis atlaike savo Pir
mąsias Szventas Miszias., Pri
micijas. Pralotas Jonas Balku- 
nas isz Maspeth, L.T., N. V., 
pasakė pamokslą per Iszkil- 
mingas Miszias. Po Misziu bu
vo jpasvei.kinimo, priėmimo pa
rengimas ir pietus parapijos 
svetainėje. Programa vede 
Kun. Klemenas Batutis, isz Ta
maqua. Kalbėjo: Kun. Leonas 
Pecziukeviczius, New Phila., 
Kun. Jonas Lukszys, Shenan
doah; Kun. Juozas F. Warnat. 
isz Pueblo, Colorado ir Soleni- 
zantas, Priniicijantas Kun. Jo
nas J. Tomalonis. Apart kal
bėtoju, svecziu tarpe buvo Ku
nigai: Kazimieras Rakauskas, 
Mahanoy City; Charles E. Mc- 
Cąughąn, Daniel N. McCarter 
ir J. J. Bagdonas isz Shenan
doah. Szvento Karolio Seme- 
nąrijos klierikai teipgi dalyva
vo: Eugene Edwards, Paul 
Welkie ir Anthony Wassel. 
Žmonių buvo pilna svetainėje, 
buvo suvažiavusiu isz arti ir 
toli. Kunigas Jonas J. Tomalo
nis darbuosis Pueblo diecezi
joje, Colorado valstijoje. Lin
kime naujam Kunigėliui viso 
gero!

7 NACIAI PAKARTI

Už Nužudinima Tuks- 
taneziu Žmonių

Teismas Buvo Ilgas

vynios deszimts tukstaneziu 
žmonių iszžudinima per vienus 
metus.

Brigados Generolas Erich 
Naumann, keturios deszimts 
szesziu metu amžiaus. Jis tuks- 
tanozius Czigonu ir Žydu isz
žude, kai Naciai puolėsi ant 
Maskvos.

George Schallermaier, Dac
hau kalėjimo budelis szimtus 
su botagais ant smert užplakė, 
ir paskui isztraukdavo nužu- 
dusiu auksinius dantis del 
aukso. -

Hans Schmidt, Buchenwald 
kalėjimo virszininkas, po ku
rio valdymu apie penki tuks- 
taneziai belaisviu buvo žudo
ma kasdien.

Ju žmonos aplanke juos isz 
ryto. Kataliku Bažnyczios Ku
nigas buvo su jais kol jie buvo 
iszvcsti ant kartuvių.

LANDSBERG, VOK. — 
Septyni Naciai karo prasikal
tėliai buvo pakarti. Jie buvo 
pasmerkti už nužudinima dau
giau kaip du szimtu tukstan- 
cziu žmonių Vokietijoje ir Ry
tu Europoje.

Jie buvo paskutinieji prasi
kaltėliai būti pakarti Ameri
kos valdomoje Vokietijos daly
je nuo karo pabaigos. Isz viso 
du szimtai asztuonios de- 
szimts du tokie prasikaltėliai 
buvo pakarti.

Kariszkas teismas ilgai tese 
szita tardymą ir teismą. Tik po 
ilgu ginezu, ir kai Augszcziau- 
sias Amerikos Teismas .nesu
tiko pakeisti kariszko teismo 
nusprendimą, tie septyni Na
ciai buvo pakarti.

Szitie Naciai buvo pakarti: 
Generolas Oswald Pohl, .pen
kios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus, vadas Hitlerio bai
saus Schutz Staff ei. Jis buvo 
pasmerktas už penkios de
szimts tukstaneziu Žydu sker
dynes.

Pulkininkas Paul Blobel, ke
turios deszimts szesziu metu
amžiaus, buvo surastas kaltas 
už iszžudinima szeszios de
szimts tukstaneziu žmonių per
dvi dienas Kieve' Z’ se.

1941 metuo-

Pulkininkas Werner Braune 
keturios deszimts vieno meto 
amžiaus. Jis iszžude tukstan
ezius Žydu ir Czigonu, 1941 
metuose.

Major Generolas Otto Oh- 
lendorf, keturios deszimts ke- 
turiu metu amžiaus, Pulkinin
ko Braune_ pagelbininkas in 
Sinferopon, pasmerktas už de

visiems lakūnams kalbėtis su 
laikrasztininkais, kad jie jokiu 
kariszku paslapcziu neiszduo- 
tu apie tuos eroplanus. Ir nie
kam nevalia prisiartinti 
tu eroplanu.

Žmones, kurie mate 
eroplanus krintant, sako 
du susimusze padangėse.

Vienas lakūnas prie kurio i 
laikrasztininkai suspėjo priei
ti, pirm negu kariszka valdžia 
visa ta vieta apsupo, tik szitiek 
galėjo paaiszkinti: “Mano ero
plano inžinai tik sykiu užgeso, 
ir mes kritome žemyn.” Jis 
suspėjo iszszokti. jo eroplanas 
su baisiu griausmu davė in že
me ir užsidegė.

MAŽIAU
AUTOMOBILIU

Plieno Ir Geležies
Trūksta

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžia iszleido insakyma su
mažinti nauju automobiliu ga
minimo skaieziu.

Per Liepos, Rugpjuczio ir 
Rugsėjo (July, August, Sept.) 
menesius automobiliu fabri
kantams bus valia pagaminti 
tik 1,200,000 nauju automobi
liu. Reiszkia beveik visu trecz- 
daliu mažiau bus pagaminta.

Valdžia sako kad' karisz- 
kiems ginklams dabar reikia 
daug daugiau plieno ir gele
žies, ir už tai bus galima tik 
tiek nauju automobiliu paga
minti.

Valdžios atstovai sako kad 
automobiliu fabrikantai gali 
dabar pasirinkti: Ar mažiau 
dideliu ir sunkiu automobiliu 
gaminti, ar daugiau mažesniu 
ir lengvesniu. Mat, del mažes
niu ir lengvesniu automobiliu 
reikia mažiau plieno.

Tai isz to matyti, kad dabar 
bus sunkiau gauti dideli auto
mobiliu, ir kad tie dideli auto
mobiliai dar labiau pabrangs.

DU ANGLAI DIPLIO- 
MATAI DINGO
(Tasa Nuo. l Puslapio) 

į

buvo Sovietu agentu po prie
varta paimti ir iszveszti, bet 
jau dabar matyti kad ežia jie
du patys savanoriai dingo ir 
gal jau dabar randasi Rusijoje.

prie

tuos
kad

ALGOS PAKELTOS

Keturis Centus Ant 
Valandos Daugiau 

Darbininkams

Visai Prasta
Propaganda

KA PINIGAI GALI 
PADARYTI

Ponia Ernestine McRo
berts, in Huntington Park, 
California, gavo daug nema
loniu žinių ir dar nemalones
niu patarimu per telefoną. 
Tie kurie ja szaukia, prane- 
sza jai kad jos vyras yra 
Komunistu nelaisvėje, kad 
jis yra sveikas ir kad ji te- 

, dai gerai prižiūri. Bet visi 
jai pataria pasiraszyti ant 
praszymo, kad Amerika 
liautųsi kariavus Korėjoje 
ir baigtu ta kara.

Ji ežia tokio vieno patarė
jo klausosi per telefoną, lai
kydama savo mažucziu ant 
keliu. Ji jokiu tikru ir pa
tvirtintu žinių dar nėra ga
vus apie savo vyra.

WASHINGTON, D. C. — 
Valdžios Algų Nustatymo 
Sztabas vienbalsiai priėmė ir 
patvirtino automobiliu darbi-! 
ninkams algos pakėlimą per 
keturis 'centus ant valandos. 
Pusketvirto szimto tukstan
eziu General Motors automobi
liu fabriku darbininkai gaus 
tas didesnes algas.

Szitas algų pakėlimo paveli-
nimas tinka ir kitiems automo-^ a o nnird'i
biliu darbininkams, kuriu bo- KLIERIKAS PRIESZ 
sai sutiks.

General Motors kompanija 
paskelbė szita algų padidinimą 
sulyg savo penkių metu kon
trakto su darbininku unija.

Fordo ir Packard automobi
liu kompanijos sako kad ir jos 
pakels algas, bet bus privers
tos pabranginti savo automo
bilius.

Eric Johnston sako kad val
džia pavėlins kompanijoms ir 
fabrikantams pakelti savo dar-' kad Yugoslavijos valdžia vei-

8 ‘JET’ EROPLANAI
NUKRITO IR

SUDUŽO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nukritusiu eroplanu. Armijos 
žinovai stengiasi surasti, suži-: 
noti kaip tokia nelaime atsiti
ko. Vienas lakūnas, kuris su
spėjo iszszokti isz krintanezio 
eroplano, sako kad nei jis ne
gali pasakyti, kas ten atsitiko. 
Jis sako, kad nors buvo maža 
audra padangėse, bet visi jie 
buvo pakilę augszcziau debesų 
ir viskas iszrode tvarkoje.

Visi tie asztuoni eroplanai 
tuo paežiu sykiu nukrito.

Galimas daigtas kad kas 
nors eroplanus taip pataisė, 
kad jie nukristu ar susprogtu, 
nes labai keista kad visi jie 
taip sykiu sugestu padangėse.

Armijos valdžia uždraudė

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

YUGOSLAVIJOS 
-VALDŽIA

naktiniais drabužiais, visus 
pastūmė in szali ir užėmė vie
na apsiprausimui vieta pats 
sau. Don Mauricio Hochschild, 
Bolivijos baisiai bagotas fabri
kantas skubinosi in New York 
miestą.

Belem mieste, Don Mauricio 
Hochschild pasisamdė visus 
darbininkus kurie dirbo prie 
tos eroplanu stoties. O visi kiti 
keleiviai turėjo jau kitur jiesz- 
kotis pusrycziu.

Kai tik jis dažinojo, kad tam 
sugedusiam eroplanui reikės 
naujo inžino, ir kad visiems 
reikes ežia užtrukti apie dvi 
dienas, jis szoko prie telefono, 
paszauke New York miestą. Jis 
neszauke Pan American ero
planu kompanija bet W. R. 
Grace kompanija, kurios ero- 
planai in tuos krasztus visai 
nevažiuoja.

Don Mauricio pasakė kad jis 
nori kad tucz-tuojaus grei- 
cziausias eroplanas iszskristu 
isz New York miesto. Jis pasi- 
aiszkino kad jo žmonai ausys 
skambą ant paprastu prekybi
niu eroplanu, ir kad jiemdviem 
jau insipyko trankytis ant pre
kybiniu eroplanu.

Anksti ryta didelis 
eroplanas atskrido isz 
York in Belem, daugiau 
trijų tukstaneziu myliu
ne. Tai ilgiausia eroplanams 
kelione del vieno žmogaus. 'Už 
keliu minueziu szitas didelis 

1 eroplanas, kuris yra intaisytas

DCG
New 
kaip 

kelio-

ZAGREB, YUGOSLAVIJA.
— Jaunas Katalikas klierikas
valdžios teisme aiszkiai ir dra-' veszti penkios deszimts septy- 
siai prisipažino kad jis yra su- nis žmones, pakilo nuo žemės 
sidejes su tais žmonėmis, kurie 
stengiasi Komunistiszka Yu
goslav! jos valdžia nuversti. Jis 
sako, kad kai jis insitikrino

ir pasuko savo nosi New York 
link. Jame važiavo ponas ba- 
goezius Don Mauricio, jo žmo
na, ir niekas kitas.

Vienas isz tu keleiviu, kurie 
bininkams algas, jeigu tos kia taip, kaip Rusijos valdžia buvo priversti pasilikti ir 

veikia, jis nutarė tai valdžiai laukti kol ju paprastas, preky- 
prieszintis.

Jis yra dvideszimts penkių atsiduso 
metu amžiaus Vladimir Subot, “Sztai ka pinigai gali padary- 
vienas isz szesziolikos suaresz- ti!”
tuotu, kuriu tarpe randasi du Tris tukstanezius devynis 
Kataliku Bažnyczios Kunigai, szimtus myliu ir dvylika va- 
Jie visi yra fntarti, kad bik jie landų vėliau, tas DC-6 eropla- 
kesinasi priesz valdžia ir nori nas nutupe New York mieste 
Komunizmą paszalinti isz to ant Idlewild eroplano stoties.

binis eroplanas bus pataisytas, 
ir net suszvilpe:

deszimts centu ant va-

paežiu laiku General 
kompanija paskelbė

kompanijos ir tie fabrikantai 
nepabrangins savo tavora.

Automobiliu darbininkai da
bar uždirba apie doleri ir asz
tuonios 
landos.

Tuo 
Motors
kad ji bus priversta savo fab
rikus užsidaryti per du mene
siu nes negalima gauti gana 
plieno ir geležies. Fabrikai bus 
uždaryti nuo Liepos (July) 
dvideszimts asztuntos dienos 
iki Rugpiuczio (Aug.) szesztos 
dienos.

kraszto.
Klierikas Subot, ramiai ir 

drąsiai prisipažino kad jis yra 
valdžiai prieszingas ir kad jis 
priguli prie Kroatu Valdžiai 
Pasiprieszinimo Draugijos.

Baisi Naktis

Tai gal pirmutinis sykis kad 
tokis didelis eroplanas taip to
li važiavo del dvieju žmonių.

Nors to eroplano kompani
jos atstovai nieko laikraszti- 
ninkams nesake ir nepaaiszki- 
no, bet tie laikrasztininkai da- 
žinojo kad ta kelione tam ba- 
goeziui kelis skatikus kaszta-
vo: Tūkstantis ir penki szim
tai doleriu ant valandos.

Szita paveiksią nutraukė 
laikraszczio Milwaukee Sen
tinel laikrasztininkas Frank 
Reimer, už kuri jis laimej-o 
antra garbes vieta tarp tu 
laikrasztininku, kurie trau
kia paveikslus del žinių ir 
naujienų.

Laikrasztininkas Reimer

ne tiktai ka nutraukė szita 
paveiksią, bet jis padėjo ug
niagesiams iszgelbeti penkis 
žmones, kurie buvo like szi- 
tame gaisre.

Už szita paveiksią laik
rasztininkas Reimer gavo 
septynios deszimts penkis 
dolerius.

41 MAINU DARBI
NINKU ŽUVO

SZIMET
t

HARRISBURG, PA. — 
Mainu Valstybinis Sztabas 
pranesza kad per sziuos metus 
keturios deszimts vienas mainu 
darbininku žuvo mainose per 
nelaimes.

Joseph J. Walsh, Mainu 
Sekretorius sako kad dvide- 
szimtas nuoszimts tu žuvusiu 
buvo paprasti darbininkai ir 
naujokai. Jis sako kad reikia 
mainierius mokinti apsaugu- 
mo mainose.

Per penkis menesius sziu 
metu žuvo daugiau mainieriu, 
negu pernai per tiek menesiu.

pirkie U. S. Bonus Sziandien!


