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Nori Iszmesti Prez.Tr umana$

Isz Amerikos Intartas Ginasi GEN. EISENHOWER ATOMINES BOMBOS

TAKSU KOLEKTO
RIUS STEBUKLUS

DARE SU ALGA

WASHINGTON, D. C. — 
Taksu rinkėjas, kolektorius,; 
kuris uždirbo dvylika tukstan- į 
ežiu ant metu, augino, mokino I 
ir lavino penkis vaikus; užsi
mokėjęs taksas, dar turi de- 
szimts tukstaneziu ir penkis 
szimtus doleriu pabaigoje me
tu.

Paprastai, ant tokios algos 
butu sunku penkis vaikus leis
ti in brangias mokyklas, užlai
kyti du brangiu namu, isz pi
nigu beveik kasdien loszti, ir 
sau pirktis brangius drabužius 
kaip tai pajamas, $20.00; mar- 
szkiniams sagteles, $47.50; 
szilko marszkinius, po $31.50. 
Po teisybe vien tik iszmaitinti 
penkis vaikus ir szeimynele 
palaikyti tokiam žmogui dvy
likos tukstaneziu vargiai už
tektu. Jis apie szilko marszki
nius nei nesvajotu.

Szitas žmogus, Daniel Bo-1 
lich, taksu kolektorius, matyti,, 
stebuklus dare su savo pede. , 

Svietkai del Senato Komi
sijos liudija kad Ponas Da
niel Bolich, kol jis pasitraukė 
isz savo tos taksu kolektoriaus 
vietos, uždirbdavo dvylika 
tukstaneziu doleriu ant metu, 
ir per asztuoniolika menesiu, 
kai jis gyveno Vaszingtone, jis 
buvo apsigyvenęs vieszbutyje, 
kur jis mokėjo dvideszimts do-' 
leriu ant dienos raudos.

Jis aiszkinasi kad jis prie 
tos savo mažos algos galėdavo 
pridėti daug dovanu, kurias jo 
geri draugai jam laikas nuo 
laiko suteikdavo. Tokiu drau-1 
gai tarpe buvo tokie kaip: Carl 
F. Routzahn, didelio sztoro 
Ohio valstijoje virszininkas 
jam paaukojo vasarinius na
mus, kurie kasztavo $20,003; 
nauja Chrysler automobiliu, ir 
kas menesis jam padovanojo 
po keturis szimtus doleriu. Už 
jo tuos puosznius kambarius 
tame vieszbutyje kas menesis 
randa užmokėdavo geras 
draugas Henry Grunewald, 
kuris yra pats intartas už pa
pirkimus ir suktybes taksu 
rinkime.

Bolich pats prisipažinsta, 
kad per penkis metus jo inei- 
gos buvo $82,000, nors jo alga 
buvo $52,003. Senato Komisija 
yra priparodžius kad per tuos 
metus jis yra praleidęs kaip 
$115,000.

Po tam Senato Komisija da- 
žinojo kaip szitas Bolich savo 
tiems geriems draugams atsi
lygino už tokias gražias dova
neles. Jis savo draugams pa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Joseph Nunan buvęs Tak
su Rinkimo Sztabo Komisi- 
jonierius liudija priesz Se
nato Taksu Isztyrimo Ko
misijos ir užsigina visus in- 
tarimus. Senatorius John 
Williams, Demokratas isz 
Delaware sako kad Nunan j 
pataisė keletą dideliu taksu
savo draugams. Jis visisz- 
kai užsigina.

“NEZONINIAI”
ISZVIETINTI VA
ŽIUOS IN AMERIKA

Iki 1954 Metu
i

NEW YORK.— 1948 metu 
‘‘D P” Instatymas, po dvieju 
metu, Kongreso buvo papildy-
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LAIMĖJO PENNA.

' PHILADELPHIA, PA. — 
Generolas Eisenhoweris iszro- 
do, kaipo geriausias kandida
tas del Prezidento. Turime at
siminti, kad jis dar nei pirszto 
nepakele, dar nei biski nepri
sidėjo prie savo vajaus, dar 
pei in Amerika nebesugryžo, o 
jam beveik visur taip gerai se
kasi.

Jis ketina už ke’iu sanvai- 
cziu pakkti savo darba ir tada 
sugryžes in Amerika jau isz 
tikrųjų pradėti savo vaju.

Tie, kurie priesz ji eina da
bar yra surengė kelis tuzinus 
labai opiu ir rinkimams pavo
jingu klausimu, kuriuos jie ke
tina jam užduoti, kai tik jis 
pargrysz.

Tu klausimu tarpe randasi 
tokie, kaip: ‘‘Jeigu tu busi isz- 
rinktas Prezidentu, ka tu da
rysi apie Plieno straiku Klau
sima; ar tu vėl pasisamdysi 
Newbold Morris, kuris buvo 
pravarytas už tai kad jis buvo 
per teisingas; ar tu iszvalysi' 
isz vary si visus sukezius isz 
Vaszingtono, pradedant su 
Amerikos Sekretoriumi, Dean 
Achesonu?” Ir daug tokiu ki
tu klausimu, in kuriuos negali
ma atsakyti nepasidarius daug 
prieszu, vienaip ar kitaip.

Kaip Generolas Eisenhowe
ris atsakys in szitokius klausi
mus dar negalima pasakyti, 
bet mums iszrodo, kad tokis 
gabus ir apsukrus karininkas 
mokes kaip ir su tokiais keb
liais klausimais apsidirbti.

SUSPROGDINIMAS
PHILADELPHIA, PA. — 

Daugiau kaip szimtas tukstan
eziu žmonių, kurie turi televi
zijos aparatus mate pirmutini 
atomines bombos susprogima 
per savo te’evizijo^ aparatus.

Szitas atomines bombos su
sprogdinimas buvo vienas isz 
didžiausiu Amerikoje. Ta ato
mine bomba buvo susprogdin
ta Yucon Flats, Nevadoje, 
Utarninke, apie puse po dvyli
kos.

i Dauguma tu žmonių, kurie 
žiurėjo in savo televizijas ir 
lauke to atomines bombos su- 
sprogimo sako kad jie tik mate 
taip kaip koki dideli lietsargi, 
umbreliu, kuris kilo augsztyn 
in padanges. Daug kitu žmo
nių nieko nemate, nes ju televi-

I zijos užtemo kai ta atomine 
bomba susprogo.

Amerikos Karo gztabas da
bar gamina vis didesnes ir bai
sesnes atomines bombas ir no- 

į ri jas isztirti.

SUKILIMAS
KALĖJIME

^Pirkie U. S. Bonus!

Iszvaro Velnius

RAHWAY, N. J. — Kai ka
liniai, Rahway kalėjime suki
lo, jie nelaisvėn buvo paėmė 
devynis sargus. Viena isz ju 
kaliniai paleido,’kai jis susir
go.

Sargas Marlin C. Dunn, tris- 
deszimts metu amžiaus nulipo 
trepais pats vienas, kai kali
niai atkėlė savo užkirstas ir 
užverstas duris.

Sargas Dunn sako kad kali
niai sukilėliai yra gerai prisi
rengė ilgai iszsilaikyti, nes jie 
yra pasirūpinę daug maisto.

Sako Kad Jis Pra- 
siszoko Ant Plieno 
Straiku Klausimo

r

Gen. D. Eisenhoweris Laimėjo 
Kaipo Kandidatas Ant Prezi
dento; Tukstancziai Mate Ant
Televizijos Atomines Bombos
SusprogdinimaNevadoje;Neva~
leBaustiLakunuSakoKap.Rose

Graži Telefoniste

Indijos žmones dar vis ti
ki in burtus, monus ir užke
rėjimus ir dar vis kreipiasi 
in Kurųkshetra savo bedose 
ir varguose, kad tie burt- 
ninkai paszalintu visokius 
blogumus. Kai saules užte-

dami, kad szitaip jie visokiu 
blogybių ir velniu nusikra
tys. Kai neseniai saule užte
mo (tai visai paprastas ir 
natūralūs gamtos invykis) 
szimtai nusiskubino pas szi- 
ta szventa žmogų, Sadhu,

mimas atsitiko Indijoje, 
szimtai tukstaneziu žmonių 
skubinosi pas szitokius bur
tininkus, jie teipgi prausiasi Į 
szventuose prūduose mislin-

kuris yra palikes pasauli ir 
atsisakęs visko ant svieto. 
Jis szitaip iszsedi per ilgas 
valandas, nes tai yra gailes- 
czio malda.

Jiems tik vandenio trūksta.
Kai tik tie kaliniai sukilo, 

kalėjimo sargai nukirto jiems 
visa vandeni ir maista. Kali
niai stengiasi isz szi1 urnos ra
diatorių iszsisunkti vandenio.

Sanford Bates, New Jersey 
| valstijos kalėjimu komisijo- 
nierius, sako kad nebus daro
ma jokiu pastangų priversti 
tuos sukilėlius derintis ar pa
siduoti. Jis sako mes tik lauk
sime, ir jie turės pasiduoti. Jis 
sako kad jeigu tie sukilėliai 
nebutu paėmė in savo nelaisve 
tuos sargus, tai jis žinotu kaip 
labai greitai su visais jais ap
sidirbti. Bet dabar jis turi 
laukti, ir tikėtis kad szitie su- 
kile’iai paleis tuos sargus, 
kaip panasziai buvo atsitikę 
kitame kalėjime.

Kalėjimo virszininkas sako 
kad trisdeszimts vienas isz tu 
sukilėliu yra vadai ir yra pa
vojingi, kiti du szimtai yra 
geri žmones ir jie tik buvo 
priversti eiti su anais.

Londone, graži Pamela 
Merrington, Mayfair telefo
niste, stabtelia savo darbe 

^gražiai ir saldžiai nusiszyp- 
soti laikrasztininkams. Ji 
buvo iszrinkta kaipo gra
žiausia telefoniste. Ji parei
na isz Taunton Way, Stan- 
more. Bet jos telefono nume
rio mums nevalia iszduoti.

LAKUNU
VIRSZUNEI

PER NOSĮ

SACRAMENTO, CALIF. — 
Insakymas atėjo in Mather 
Field, kad visi augszti kari
ninkai ir visas Karo Sztabas 
turi tucz-tuojaus liautis baudė 
tuos lakūnus, kuria nesutinka 
dabar skristi. Kapitonas Jack 
Rose szitas žinias padavė laik
rasztininkams.

‘‘Kaip nors kitaip bus su to
kiais lakūnais pasielgta,” sa
ko Kapitonas Rose, bet jis pri
sipažinsta kad jis tik tiek ir 
žino. Jis tik žino kad insaky
mas atėjo kad augsztiems ka
rininkams ir kariszkui teismui 
uždrausta tuos lakūnus riu-
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WASHINGTON, D. C. — Kongresme
nas George H. Bender, Republikonas, isz 
Ohio valstijos, davė inneszima Kongreso 
Komisijai kad reikia Prezidentą Trumana 
iszmesti isz Vaszingtono, už tai, kad jis 
priesz Amerikos Konstitucija prasižengė už
imdamas Plieno fabrikus.

Jis ragina Demokratus stoti su Repub- 
likonais ir iszmesti Prezidentą Trumana.

Jis sako, kad Prezidentas Trumanas ne
turėjo jokio ingaliojimo po prievarta užim
ti tuos Plieno fabrikus. Ir totiaus sako, 
kad jeigu Prezidentui valia taip užimti 
Plieno fabrikus, tai jam valia užimti ir 
musu radija, televizija, telefonus ir musu 
laikraszczius! O tokis pasielgimas butu 
tikra “Diktatoryste,” priesz kuria mes da
bar esame taip griežtai nusistatė.

Kai Prezidentas Trumanas buvo pasiim
tas musu kariuomenes in Korėja, nors ka- 

! ro nebuvo paskelbti, daug Kongresmonu 
ir Senatorių sake, kad ir ežia jis neturi 
jokio ingaliojimo ir kad jis eina priesz mu
su kraszto Konstitucija!

- '• ■ \ • •

Jau kelis sykius tas Prezidento Truma- 
no iszmetimo klausimas buvo iszkeltas, bet 
niekados taip aiszkiai kaip dabar.

Pats Kongresmonas Bender nesitiki kad 
butu galima Prezidentą Trumana isz Va
szingtono iszkraustyti, bet jis nori kad vi
si žinotu kaip Kongresmenai ir Senatoriai 
ir Prezidentą Trumana žiuri, ir kad visi 
žinotu ka Prezidentas Trumanas daro, ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
rai iszsigeria jie dar geriau ir 
greięziau gali atsisėsti. Bucziuotinos Lupos

Sovietai turi apie szimta di
vizijų anapus tos plieno sienos, 
ir jie gali paisiiszaukti in, talka 
dar szeszios deszimts divizijų 
isz tit krasztu, kurie dabar ran- 

, . dasi po ju intaką. Jie teipgi 
j turi, dvidešimts tukstaneziu 

eroplanu, isz kuriu deszimts 
tukstaneziu gali kad ir szian
dien pasiekti Vakaru, Europos 

<, krasztus.

Bet Eisenhoweris neketina 
Vakaru Europos armija suly
ginti su Rusijos. Jis pasitiki 
ant Amerikos kariszku eiopla- 
nu ir bombnesziu Sziaurineje 
Afrikoje ir ant Amerikos ir 
Anglijos Laivyno Viduržemiu 
Jurose, ir ant Amerikos atomi
niu bombų. Jis sako kad ir 
Stalinas tai žino ir už-tai ne- 
drys-ta dabar ka. pradėti.

Vienas biznierius mums nu
siskundė: “Lengva buvo,“ jis 
sake, “'bizni vesti keturios de- . 
szimts metu atgal. Darbininkai 
pasisiulino dirbti; tu juos pa
sisamdė! ir jiems užmokėjai. 
Pasakei savo kostumeriams ka 
tu turi parduoti ir jie pirko. 
Bet dabar, asz turiu samdytis, 
taksu mokslinczius, lajerius, 
advokatus tartis su unijos at- 

j stovais, su darbininku patare- 
rjais; klausti valdžios, palai
pinti vakacijas, atostogų-; pa
skirti laika del užkandžio ir 
poilsio; samdytis g\dy t o jus ir 
randavoti ligonines; tverti 
sporto ratelius,, parūpinti vy- 
gias kūdikiams, saldaiues vai
kams ir vakaruszkas žmo
noms.“

i,I

de- 
Ba- 
die-

Europos žmonėms baisiai ru
pi musu rinkimai, ežia Ameri
koje. Paryžiaus laikraszcziai 
ant pirmu puslapiu, didėlėmis, 
literomis kasdien skelbia ži
nias apie musu rinkimus.

Pieszikas Henry Clive sa
ko kad szitos lupos yra la
biausiai bucziuotinos isz vi
su Hollywood mieste. Prie 
szitu lupu priguli gražuole 
Jean Peters. Artistas, pie
szikas Henry Clive sako kad 
jos lupos yra kaip isznuoku- 
sis vaisius.Du szimtai septynios 

szimts penki metai atgal, 
landžio April dvideszimta 
na, New York valstijos seimas
invede instatyma, kad visi ku
rie nori balsuoti u'ž Senato
rius ar Gubernatorius turi tu
rėti nors pustreczio szimto do
leriu vertes kokios nors nuo
savybes.

KAIP APSIEINAMA
SU LIGONIAIS

Europiecziai labai džiaugtų
si jeigu Generolas Dwight D. 
Eisenhoweris butu iszrinktas. 
Amerikos Prezidentas, nes jie 
jauczia kad jie ji gerai pažins- 
ta ir kad jis yra Europieoziu 
drangas.

Szvento Jurgio diena, Ba
landžio 23, yra szvencziama ir 
apvaikszcziojama Anglijoje 
jau daugiau kaip tūkstantis du 
szimtai metu.

Italijos valdžia dabar renka 
taksas, taip kaip jos yra, ren
kamos Amerikoje ir valdžia 
mato kad dabar beveik du sy
kiu daugiau pinigu ji gauna.

Paprastas Amerikietis tris 
sykius daugiau laiko pralei
džia besiklausydamas radijo, 
negu skaitydamas laikrasz- 
czius.

Vienas garsus Hollywood 
miesto loszikas pasiaiszkina 
apie savo atostogas Floridoje: 

. , , “Asz nuvažiavau in Miami 
Beach, Florida, del savo svei
katos ir ta sveikata tenai pa
likau!“

Amerikieeziui maistas nėra 
didžiausias reikalavimas salo
mis dienomis. Pernai Ameri- 
kiecziams taksos kasztavo. 
penkios deszimts septynis bili
jonus doleriu, o maistas kasz
tavo tik penkios deszimts du 
bilijonu doleriu.

<)

l\

Augszcziausio A m etikos 
Teismo Teisėjas Cronin yra 
padaręs pastaba, kad “Mote- 
riszke gali pameluoti apie savo 

. amžių, bet tai vyro kalte jeigu 
jisi in ta melagyste intiki. “

Geriausia priežastis del di- 
vorso yra ženystva.

Valdžia gauna baisiai daug 
pinigu per taksas ant siznapso. 
Bet del kiekvieno dolerio kuri 
valdžia gauna per taksas ant 
sznapso, valdžia. praleidžia 
penkis dolerius ant prasikaltė
liu, kurie yra prasikaltėliai 
pėr sznapsa.

Dauguma, žmonių gali gerti 
stovėdami ar sėdėdami; bet 
mažai 'žmonių gali gerai atsi
stoti kai jie sėdėdami gerai isz
sigeria; o kai jie stovėdami ge-

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

Per paczta, 35 Centai.

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

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Kai Leo Shneider, kontrak- 
torius buvo užklaustas kodėl 
jis bila nebuvo pasiuntęs Mil
waukee miestui už atlikta dar
bą, jis neturėjo jokio pasiaiš
kinimo. Vėliau, jo žmona pa- 
aiszkino, kad jos vyras pats 
vienas visa savo bizni veda ir 
neturėjo laiko, ir net pamirszo 
apie ta maža bila. Ta bila bti- 
vo tik $507,232. Matyti jam to
kie mažmožiai visai nerupi!

Pypkes Durnai

Apsirgus kuriam szeimyno- 
je, iszpradžiu in jo liga kiti 
neintiki ir ligoniu visai nieks 
nesirūpina, Bet kada pamato 
kad jau ežia ne juokai, kad li
gonis jau blogsta, tada visi su
krunta. Pirmiausiai kinkosi 
arklius parvežti kunigą, o mo
teres bėga pas “žinanezias“ 
bobas ir prisinesza kokiu žo
lių, kuriomis bando atgauti 
nublogusi ligoni. • Kada jau 
niekas nepagel'bsti, tuomet tik
tai susipranta parvežti gydy
toja., kopirmueziausia, žmogui 
alpsirgus, butu veikoje pasirū
pinti.

Ligoniui dažniausiai negar
du jokis valgis, ir gydytojas 
paprastai pataria susilaikyti 
nuo valgymo, bet moterėles to 
nežiūri: joms gydytojo patari
mai atrodo ne toki iszmintingū 
kaip iszmintingai jos paezios 
moka pasielgti. Taigi slapto
mis pataiso visokiu valgiu, ku
rie ligoniui gali laibai užkenk
ti, ir kemsza valgyti.

Visas apsiejimas ir kalbos 
su ligoniu ir prie ligonio tai — 
pat dažnai tegali padidinti jo 
kentėjimus ir alpsimkinti liga.

Pats girdėjau, kaip viename 
name szale Veisėju (Seinų 
apsk.) susirinkusios moterėles 
szitaip žadino ligoni:

— Oi, jau, tuibut, nieko 
• isz tavęs nebus!

— O, jau blogai su tavim, 
Antahiili: akys indubusios, lu
pos pabalusios.

— Alano tetėnas,
duok jam dangų, anuomet ly
giai taip pat, tai ne penkių 
dienu nepasirgo ir numirė.

— Tėvai, jau tu matyt, isz 
to patalo nekelsi; kas-gi bus, 
jei nepadarysi tvarkos? Va
žiuokime pas rejenta. Ar ge
riau bus paskui, kai vaikai isz 
kapo kels.

— Teveli mieliausias, ka 
mes nas'zlaicziai veiksime, kitr 
pasidėsime!

Juk nuo tokiu kalbu, nuo to- 
kio apsiejimo ir sveikas žmo
gus turėtum apsirgti, o ligoni 
toks apsiejimas staeziai in ka
pus varo!

Kad tavo szirdis ir plysztu 
nuo gailesczio ir nuliūdimo — 
neparodyk to ligoniui, eik lauk 
ir ten verk sau, niekam nema
tant ir negirdint. Nors jau ma
tytum, kad ligonis mirszta ir 
tai neparodyk nusiminimo, ra
mink ji sakydamas, kad tai tik 
tuotarpu užėjo blogiau, kad

tuojau tas. sunkumas pereis. 
Toksai melas, tai ne nuodėmė, 
tai tik raminimas.

Jei matai kad ligonis jau Im
tinai turi mirti, tai kad nenu
mirtu be Szv. Sakramentu, pa
vadink kunigą-! Bet ir kvies
damas kunigą, ligoniui nero
dyk nusiminimo ir to,-kad jau 
su ligoniu blogai esą.

Nors žmogus ir višai senas 
ii1 laibai sunkiai.serga, o gyvy
bes vis jam gaila. Malonėtu da 
nors dienele, nors valandėlė 
pagyventi ir dejuoja: Oi, ne- 
iszkentcsiu, gelbėkite!

Ar tai galima jam pasakyti: 
“ruoszkis mirti, nėra tau pa- 
gel'bos!“

O kiek tai kartu atsitinka, 
kad ligoniui da gyvam 'be
esant jau ima dirbtLgraha ar
ba važiuoja in miestą užsakyti

1 ko szermenims.
Tai atrodo, lyg tas brangus 

asmuo, tevgs ar motina, bro
lis ar sesuo ar kūdikis, jau taip 
namiszkiams ingrisa, kad jie 
ko veikiausiai malonėtu ji isz- 
gabenti iii kapus.

Bet juk isztikruju taip nie
kados nebūna. 'Žmones skubi
na tiktai prie .paprastųjų savo 
darbu, nuo kuriu juos nutrau- 
kia> triūsas aipie ligoni arba 
malonėtu pasidalinti palikimą. 
Bet daugumas elgiasi taip, vi
sai nenumanydami kad blogai 
daro; daro taip kaip visi ir ga
na. Vienok, jei tik pagalvotu 
ir kur kyla toksai pasielgimas 
ir jei atsižvelgtu in tai, kokia 
kartybe užduoda tokiu savo 
pasielgimu ligoniui, niekados- 
to nedarytu.

Nedaryk kitam to, kas tau 
nemiela. Tai-g-i tegul kiekvie
nas, kuris namuose turi bloga 
ligoni, pasiskaito save to ligo
nio vietoje--ir togul pagalvoja, 
kaip jam butu sunku ant mir
ties patalo, žiūrėti ir girdėti 
kaip tie, kuriuos jis lyg sziol 
labiausiai mylėjo, neramina, 
nepaguožia jo, 'bet vargina ir 
skubina dirbti graba, kad ko- 
veikiausiai galėtu iszvežti in 
kapus.

Pagalios kani-nors susirgus 
nereikia ilgai laukti, het tuo
jau privalome kreiptis prie 
daktaro. GALAS.

PRANESZIMAS!
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Keletas Vasarų
Tu toli... Tu toli ne už giriu, 
Nei kalnu, ne už juru giliu 
O jau mus kelios vasaros 

skiria,
Jas peržengt nėra žemej keliu. 
Nukeliaucziau visvien, kur 

bebūtum,
Del tavęs... kas kelione ilga!
Del tavęs nėra žemej man 

kliucziu,
Nugalėt su jaunystes jiega.
Del tavęs atiduocziau pasauli, 
Kaip buvau ir žadejes kadais, 
Bet dabar... man priesz norą ir 

valia...
Nepasieks tavęs szie pažadai.
Juk žinau: tavo meile numirus 
Niekada, niekada nepabus...
Mus jau keletas vasarų skiria, 
Lyg bedugne be jokiu ribų.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys

No.158—Apie Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20e.

No.160—Apie v Po Laikui; 
Per Neatsarg’uma in Balta 
Vergija; Pusiangavenis; Viesz-

Balachenko, Ludmila ir Ol
ga isz St. Petersburgo (Petra
pilio), Rusijoje.

Czulkies, Jurgis; isz Stan- 
k < 1 it e Ii u (Abba 1 i-St a n k a i t en.) 
kaimo, Klaipėdos apskriezio.

Gelgaudas, isz Liudvinavo, 
Maiijampoles ap.

Kapczinskaites, Magdalena, 
Marcele ir Petronėlė, viena ju 
i sžteke ju si Kaspera vi cziene, 
isz Alvito pairap., Vilkaviszkio 
apskriezio.

Kavaliauskiene - Rainonaus- 
kaite, Marijona ir jos sesuo 
Povilaitiene - Ramonanskaite, 
Prane, isz Kaupiszkio k., Visz- 
tyczio v., Vilkaviszkio ap.
' Každaileviezius, Antanas isz 
Taucziu k-, Gaduvo km., Tel- 
sziu ap.

Kazėnas, Ignas.
Kianpa, Petras, ir jo brolis, 

isz Žalpių kaimo.
Kibartas, Kazimieras ir 

Pranciszkns isz Piežiu k., Tel- 
sziu vai.

Kiel, Olga, isz St. Peters- 
burgo (Petrapilio), Rusijoje.

Liudvikauskas, Andrius, isz
Danblavos k., Igliszkeliu v., 
Marijampolės ap.

Pietkiewitch, Anelia, 
Vilniaus.

Pikiel, Anatolv Joseph ir 
. Maria, isz Odesos ir Vilniaus.

Pikiel, Angelikay Joseph ir 
Petre Frariz, isz Vilniaus.

Poplawsky, Ignace isz Vil
niaus.

Povilaitis, Julius, isz 
dongirio k., Meszkuioziu 
Sziauliu ap.

Szesztakauskas,
Szesztakauskaites,

isz

Bag-
v.,

— Primename vela musu 
skaitytojams kurie yra skolin
gi už laikraszti“, idant pasku
bintu atsilyginti, nes prieszin- 
gam laike busime priverstais 
laikraszti sulaikyt! Kožnas ku
ris yra skolingas už laikraszti 
privalo turėti atyda, kad už 
dyka laikraszezio siunsti nega
lima, nes iszdavysta laikrasz- 
czio sziandien daug kasztuoja. 
Juk ir jums butu skriauda, jei
gu jum neužmoketu algos, taip 
ir tieji kurie yra skolingi už 
laikraszti, skriaudžia mus! Jei
gu neatsilygins trumpam laike, 
busime priversti laikraszti su
laikyti, o tada nesigraudinkite!

—“Saules“ Redakcija.

ir 
ir 

Marijona, isz Kalesnyku km., 
Simno vi., Alytaus ap.

Simonaitis, Titus, isz Tirk- 
szlioniu km., Rozalimo v., Pa
nevėžio ap.

Winick, Auna, duktė Juozo 
ir Giles Vainikevicziu.

Zielinsky, Victor, isz Vil
niaus. ‘

Jieszkomie’ji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

Jonas
Anele

^Pirkie U. S. Bonus!
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Singelys yra žmogus, kuris 
kad ir sziandien apsiženytu, 
jeigu jis rastu mergina kuri ji 
taip mylėtu, kaip jis save myli.

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

No.103—V a idelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtrae- 
czio iszimta isz Lietnviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

No.lll—Szinpinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlius; Apie bo-

ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasaka i tymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- Žvake;- Del Pirsztiniu; Apie 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
Kristupą; Juokingi szposelei; i 
Kaip traukt gilipkingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.l 19—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikuczin plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 2Qę.

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, 20e.

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka -Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

N6.150—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.148—Apie Joną ir Alena;
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

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

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

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

dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-veži^; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapius,5c. '

No.l 66—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20e.

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; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimieczin Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—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 Knygute 
del IszmoRejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.
- No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nękurias Naudingais Padėji
mais. 35c;

No.l 96—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 būda, No. 197%, 25c.

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

No.200—Eiistakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pils; 35c.

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

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

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Kaip Užsisakyti Knygas: •

CSY* 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.

tEEr’ Nepamirškite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztn. : 5

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., - JI, S,
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— Kad koks nors drangas 
matytu kaip asz sziandien pa
sielgiau, tai duotu man per 
ausi, ir pripažinczia jam teisy
be, taip mislyjo ir ilgai, ilgai 
saw lauže galva. Matyt, kad 
reik iszrasti kokia nauja, mak
sima, nes kaip ežia gyventi be 
svarbunid ? Ir iszrado! Mokslą 
garsyk kosmarkiausia., o prak
tika, sutvers aplinkybes, taip 
galutinai nusprendė, ir buvo 
baisiai užganėdintas isz savo 
galvos. Man rodos, da nieks 
nepasako, nors (praktikoje visi 
ji pildo.

Retai karta makt i daktaras 
taip saldžiai miegojo, kaip ta.

Reik jam pripažinti, kad 
szventai (pildė savo svarbumą.

Pradėjo nuo savo pravardes. 
Silke, silke negali valgyti, taip 
garsino, ir toji kalba, tikrai ge- 
iavo Petnyeziomis, bet kitoms 
dienoms, kad ipriesz mesa pa
duodavo ant stalo sillke, kaip 
ežia nepaerzinti savo pasotini
mo ir neužsikasti silkutes! Ir 
paveizda aplenkta ir svarbu
mas užlaikvtas. •i

■ Arba da atsitikimas. Paveiz
da garsina, kad kunigas yra 
nereikalingas ir net prieszas 
gerai sutvertos draugijos, bet 
kol da ta draugija nesusitverė, 
delko nepasinaudoti isz kunigo 
draugystes ir, turint gera kai
mynu, nopaloszti vintuka?

Ir daug da tokiu atsitikimu, 
apie kuriuos daktaras pats sau 
žinojo, kuriu niekam nepasa
kojo, o vienok jie buvo suvis 
pagal naujai iszrasta būda. 
Tikras Kolumbo kiaiuszinis!

Su vaitu, daktaras nelabai 
seniai pasipažinojo, bet kaip 
su kaimo žmogum nėr ka da
ryti daug ceremonijų, pertai 
isz antro ar treczio sykio, dak
taras jautėsi pas Kuncza, kaip 
savo namuose.

Ka daktaras mislyjo apie 
(Mariute, to nieks negalėjo ži
noti, bet. jau apygardoje szne- 
keta, kad jei Kunczui nepasi
seks su ponu Kanapinsku, tai 
pasiliks da daktaras.

Isz pažiūros tarp ju daktaro 
ii- pono Kanaipinsko nebuvo jo
kio pavydėjimo: visados dai
liai sueina, paszneka, pasijuo
kia. Kas ten tuos ponus supai
sys? Sznekejo žmones.

Mariute ir negalėjo supras
ti, katras isz ponaieziu ja. ves. 
Jai buvo suvis lygai, ar bus 
daktariene, ar dvarpone, bile 
ponia. Meiles prie ne vieno isz 
ju nejautė. Jos szirdis nepra- 
sznekejo. Jos akyse stovėjo tik 
karietos, parėdai, taniai, ba- 

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu !;

8 col. ilgio, 5% col. ploczio J; 
Iszaiszkina sapna ir kas J; 
ateiteje stosis. Su priedu J’ 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- Ji 
pieros virszeliuose. :: :: Ji

Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: t

Tiktai,. . . $1.00 ■:
Saule Publishing Co., Įj 
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Į liai, szveeziai, lengvas gyvoni- 
i mas be darbo ir vargo. Teisybe 
ir namie perdaug niekad nenn- 
sidinbo, nes vaitiene tikrai my- 

' Įėjo savo duktėri ir darbu ne
sunkino, liet vis Mariutei rei- 

' kodavo pamatyti vasaros 
karszti prie rugiu ir szieno, o 
ir namie dyka nesėdėjo. Budo 
mergina buvo kuogeiriansio ir 
szirdi turėjo atvira, tik ka bu
vo biski iszpaikyta.

Ponas Kanapinskas ir dak
taras ne be reikalo atkreipė1 
akis ant vaito dukters, nes Ma
riute -buvo typas tikro Lietu- 
viszko gražumo; augszta lai
ba, patogi.

Tikra, panaite, kalbėjo su 
pavydėjimu draugelkos, bepi- 
ga tokiai.

Bet “panaite” turėjo savo 
rūpesti. Užsimanius pastoti 
ponia, turėjo mokytis lenkisz- 
kai. Teisybe, daktaras Silke 
jai vis graudeno, kad lenkisz- 
kos kalbos visai dabar nerei
kia, kad lietuviszka madoje, 
kad nereik gedintis savo kal
bos ir tt. Bet nežiūrint ant tu 
pasakų, Mariute jau spėjo pa- 
tomyti, kad daktaras taip pat 
meiliai kalba lenkiszkai su pa
naitėmis, kaip ir su ja lietu- 
viszkai — ir draugystėje suvis 
neparodo, kad lietuviszka kal
ba madoje.

Su kalba da butu nieko. Ma
riute turėjo tiek drąsos, kad 
savo kalbos nesigedino jokioj 
draugystėj, bet tas poniszkas 
apsiejimas labiausiai jai rūpė
jo. Rodos vis tie patys žmones, 
o vienok koks skirtumas apsi
ejimo. Bet kas arsziausiai, kad 
ta savo kitoniszka apsiejimą 
duoda, suprasti kitam. Kaip 
tai tos panaites žiuri ant kai
mo merginos, kiek yra panie
kinimo tokiame mandagiame 
nusiszylpsojime! Mariutei ne
syk! stovėjo akyse aszaros ir 
szirdi lyg rėplomis spaude, ka
da patekdavo in tokia nelygia 
sau draugyste. Nekarta atsi
žadėjo tu visu ponyseziu, bet 
kada atsipeikėdavo, da labinus 
norėjo būti lygia. Delko asz 
negaliu būti tokia kaip jos.’- 
Tai'p mislyjo, bet kada steng
davos jas pamegždžioti, prida
rydavo tiek juoku, kad atsi
mindama apie tai, degte degė 
nuo giedos.

Su kažin kokiu prijautimu 
jaute, kad tie parėdai, sveeziai 
ir karietos nėra teip saldus 
daigtai, kaip iszrodo, kad ta 
visa ponyste yra tik begalinė
mis mariomis pavydėjimo, ap- 
szmeižimo, o tankiai ir giedos, 
bet merginos saumeile buvo 
užgauta, norėjo pasiekti savo.

Visi patemyjo, kad Mariute 
labai atsimainė. Isz linksmos 
patogios merginos pasidarė 
susiraukusi, pasiputusi, susi- 
granžusi, lyg koki skauduli tu
rėtu viduriuose. Drauges pra
dėjo nuo jos szalintis, nes tan
kiai būdavo užgautos jos di
džiavimąsi. Vaikinai nedryso 
ja užkalbinti, žiurėjo kaip ant 
kokios ponios, bet isz paszalu 
iszjuokdavo. Vienas tik pasili
ko tokiu kaip pirma: Jonas 
Girdžius, sūnus to, su kuriuom 
vaitas turėjo tiesina. Tėvai py
kosi, bet vaikai sutiko. Nuo to 
tik laiko, kada Kunczas susi
gretino su ponu Kanapinsku, 
Mariute pasidarė suvis kito
kia. Jonas ta patemyjo, bet 
kente: Tikėjosi, kad už keliu 
sanvaieziu pažintis suirs, bet 

apsiriko. Viena karta, vaikinas 
patyrė, kad Mariute prie ko
kiu ten miesto panaieziu suvis 
ji nenorėjo pažinti! Tu Joną 

! tarytum perkūnas trenkė: Nu
balo kaip audeklas, bet tuoj 
užkaito kaip gaisras, ii1 eida
mas namon mažiausiai kokia 
dvideszimts sykiu kepure tren
kė in žeme! Žmones, matyda
mi ta, apskelbė, kad Jonas ta 
Nedelia buvo girtas, nors la- 
szo in savo burna nebuvo elnes.

Nuo to atsitikimo Jonas 
stegesi parodyti, kad nesirūpi
na susieiti su. Mariute. Tas jam. 
butu pilnai pasiseko jei butu 
žinojęs, kad Mariute da apie ji 
sziek tiek mislyja, bet neužil
go spėjo patemvti, kad mergi- 
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Vienas Masacziužes vyrelis 
daug kentėjo, 

Kad iszgyventi su mot.erele 
negalėjo, 

Kad savo mokesti sugriebė, 
In platu kontra tuojaus 

nustrioge.
Mat, ir per savo darbsztmna, 

Ir dideli ipaczeduma, , 
Savo locna narna turėjo, 

Bet jame iszgyventi negalėjo.
Juk geriau nuo velnio 

atsitraukt,
Negu kas diena szunc 

poteriu gaut.
* * *

Nekarta girdėjau mergaiezin 
skundus ant vaikinu, 

Jog ju ne yra pastovi nheila. 
Už tai daugiausia kaltinama 

vaikinai.
Sako, kad vaikinas 

susipažinęs su kita, 
Tai yra (patogesne 

mergele, 
O palieka savo pi imu t in e. 
Nenoriu už daug teisinti 

vaikinus, 
O kad visa kalte ant ju 

vereziama, 
Taigi, noriu dali tos kaltes, 

Uždėti ir ant merginiu, 
Bet atsipraszau už tai, 

Būdamas senas diedukas, 
Palaikysiu vaikiniu puse. 
Katra isz mergeliu nenori, 

Kad ja mylėtu ir nesijaustu 
laiminga, 

Kad yra per vaikinus 
mylėtos?

Joms patinka, patogus 
mandagus vaikinas, 

Ir jo szvelnus žodžiai, 
Bet jos pamirszta, 

Kad vaikinams taipgi 
patinka, 

Jaustis būti mylėtu.
Jie taipgi žiuri vien tik, 
Kad mergina, 'būti graži, 

skaistveide, 
Bet jie nori kad ji butu ir 

apsiszvietusi,
Arba nors stengtųsi 

apsiszviesti. 
Nori kad but ji mandagi, 
Prasilavimusi draugijoj,

O jeigu yra mylima, 
Kad ir mergina ji mylėtu. 

Jeigu mergina bus isztikima, 
teisingai, neaipgaudinejanti,

Priek tam da meile, 
Tai vaikinas visados mylės 

tokia mergina ! 

na suvis apie ji nesirūpina. 
Tas galutinai 'pribaigė Joną. 
Vaikinas, nulindo, susigrauže; 
su pažinstamais nenorėjo susi
eiti, bet dirbo už dvejata. Ro
dėsi. kad tuom darbu nori nu
maldyti koki vidurini skaus
mą, ar teisiog savo nukankinti. 
Nieks negalėjo iszkvoszti, ka 
JonaiS mislyja, nors matyt bu
vo, kad turi koki nepaprasta 
sieki.

Tai'p dalykai stovėjo iki tai 
dienai, kurioje Kunczas sulau
kė tokiu sveezia.

Tai da dailus, sveeziai! To
kioj draugystėj tai žmogus bu
tting ir bulnm, taip sau kalbė
jo vaitas, su szviesiomis aki
mis žiūrėdamas tai in daktara, 
tai in poną Kanapinska, o ret- 
kareziais net ir apie Vaitavy
czia neužmirszo.

Bet sveeziai suvis ant jo ne
paiso. Daktaras su ponu Kana
pinsku buvo-pikti ant Kunczo 
už ka užprasze Vaitavycziu. 
Juodu norėjo be kliutes pasi
kalbėti su Mariute ir Vaitiene, 
o-ežia tas Vaitavyczia.

— Tas bezdžionka, mislyjo 
ponas Kanapinskas, sznairuo- 
daimas ant Kunczo. Turi ta 
kvailyste, kad užpraiS'zo viso
kius- valkatas, ir norėdamas 
vaitu, nubausti, atsikreipė vi
sai nuo jo ir pradėjo kalbėti su 
daktaru apie vakarykszczia 
vintą.

Bet apsiriko ponas. Kana
pinskas, mislydamast, kad tno- 
mi-paliaus Kuncza. Kad jis ži
notu, kaip vaitas mėgo klausy
ti poniszkas sžnokas, o labiau
siai tas, kuriu ne krislo nesu
prato!

Ta tik ir jis daro, kad kar
tas nuo karto kraipė savo akis 
nuo daktaro ant pono Kana- 
pinsko, o paskui žiurėjo ant 
savo paezios, lyg norėjo saky
ti: Matai, kokius asz sveczius 
parsivežiau!

Bet vaitiene visai beprotisz- 
kai eme žiovauti ir tuoj tu Ma
riute nuėjo parūpinti sve- 
cziams dauginus užkandžio.

Vaitavyczia jautėsi visai už- 
mirsztu. Isz pradžios da kiszo- 
si in szneka su mandagiais 
klausimais, bet negaudamas 
atsakymu, pasižeides užsikrei- 
pe in svetine.

Nekuria valanda buvo pusė
tinai nuobodu. Moksliszkai 
szneka apie vintą greit pasi
baigė, ir daktaras pradėjo bub- 
nyti su pirsztais in stala, o po
nas Kanalpinskas eme neman
dagiai žiovauti.

Vaitas kaip galėdamas, sve
czius linksmino sznekomis ir 
stikleliu. Ant galo vaitiene su 
duktere vėl atėjo vaiszinti su 
szviežiais kumpiais ir deszro- 
mis. Ta pamastė, sveeziai pa- 
szoko isz vietos.

—* Ka. jus darote? Suszuko 
daktaras. Asz kaip daktaras 
turiu uždrausti taip daug val
gyt, szypsojosi.

— Bet kas ežia, ponaiti, 
jus juokiatės, gynėsi vaitiene.

— Isztikro gana, tarė po
nas Kanapinskas; Mes jus la
biaus nnskriausiine, negu Gir
džius.

— Ka! Ka! Ka! Juokėsi 
vaitas.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

• i—
Jo kelione'po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.
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Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pal, U.S.A.

Gražuoles Pasirodo

Daytona Beach pamaryje, 
Floridoje, gražuoles Donna 
Hutchison (po kairei) ir Ka
thy Darlyn bovinasi, darko- 
si ir szildosi in šaulyje. Laik- 
rasztininkai szita jųdviejų

— Girdžius! Girdžius! Lyg 
ka norėjo atsiminti daktaras: 
Pavarde man lyg girdėta. 
Aha! Vienas Girdžius vakar 
iszvyko in Amerika.

— Kas? Koks? Užklausė 
vaitiene sykiu su duktere.

— Girdžius, Jonas Gir
džius, jaunas da. vaikinas, man 
sake vienas, ka. per rubežiu ve
da.'

—" Tai Ims Juozu Girdžiu, 
tas pats, gaila vaikino! Dejavo 
vaitiene.

— Ka ežia gailėtis? Tegul 
ji,... pradėjo vhitas su piktu
mu.

Bet Mariuto pažiurėjo ant 
tėvo, ir tas tuoj, nutilo.

Ponas Kanapinskas patemyi- 
jo, kad Mariute, iszgirdus ta 
naujiena, nubalo, bet greit su
sivaldė, ir norėdama nutildyti 
savo sumiszima, griebėsi už 
stiklelio kad sveczius užgerti.

Bet sveeziai gynėsi, nes ir 
isztikro turėjo gana. Liepė' 
kinkyti arklius namon važiuo
ti.

Užstojo lyg nesmagi valan
da. Vaitiene lyg ko susirūpino, 
Mariutės linksmybe a.iszkiai 
buvo nuduota, vaitas tiesiog 
buvo piktas, kad sveeziai ne
linksmi, o daktaras lyg grau
dinusi, kad suteikė tokia nau
jiena.

Arkliai jau buvo pakinkyti 
ir sveeziai iszva'žiavo; dakta
ras sau vienas, o ponas Kana
pinskas pasiėmė su savimi 
Vaitavyczia, mat, pakeliui da- 
veszias.

Už valandos tarszkejimas 
ratu a.preiszke, kad sveeziai 
spareziai tolinasi nuo vaito'na
mu.

Pasiliko vieni, namis^kiai 
lyg rodėsi nusiminė, bet neil
gai, nes vaitiene pradėjo imti 
vaitu už ilga nosugryžima na
mon.

Vaitas kiek inmanydamas 
gynėsi, ir žiurėjo, kad kas už ji 
užtartu, bot nebuvo kam: Ma- 
rinte sėdėjo kitam kambaryje 
ir verke. Ko? Ji pati nežinojo. 
Jai vis rodėsi, kad Jonas nors 
atstumtas turi apie ja mislyti, 
o dabar, jo iszkeliavimas smar
kiai puolė jai in szirdi.

Kas jam lieipe važiuoti? 
Klause pati saves inszirdusi. 
Ji žinojo pilnai, kad Jonas be
gali turėti viltiesi tapti jos vy
ru: kur jam? Bet bet, jis netu
rėjo važiuoti in Amerika. Szne 
kek ežia su moteriszka szir- 
džia!

<• •>
Beveik tuo paežiu laiku, ne

ilgai valandai trukus, maža
me Vaitavycziaus kambaryje 
sėdėjo ponas Kanapinskas. 

paveiksią nutraukė visiems 
mums parodyti kaip kiti 
praleidžia paskutines žiemos 
ir pirmutines pavasario die
nas, kada mes keneziame lie
tu, szalti ir visokias audras.

Buvo tai stebėtinas atsitiki
mas, nes tas ponas niekados 
beveik in kanceliarija neatsi
lankydavo, o ka ežia sznekoti 
apie Vaitavycziaus stubele? 
Dabar-g-i sau ramiai sėdėjo jo 
mažam, nudraskytam kamba
ryj ir rūke cigara, norėdamas 
tuibut ka pasakyti.

Rasztininkas, visas pavirtęs 
in klausa sėdėjo ant kėdės 
krasztuczio ir iszvertes akis 
žiurėjo in dvarponi.

— Neturime daug laiko, 
pradėjo Kanalpinskas: Asz tu
riu gryžt namon, jus norite 
miego.

— Kad nors ka. iszgert, 
mano nelaime, ta tarnaite, 
drebėjo visas Vaitavyczia.

— O, nesirūpinkit, nereik! 
Matote tamista, asz be dauge
lio ceremonijų. Ar norite už
dirbti szimta rubliu?

— Ar asz ?
— Matau, kad norite, bet 

matote, tas neu'ždyka. Reik 
biski darbo ir rizikos. Nesibi
jote ?

— Asz? Rizikos?!
Buvo matyt, kad ant teturiu 

akiu Vaitavyczia galima da
ryti visokias užmanymais.

— Nemislykito, kad taip 
didele pavoja; nereiks no pa
vogt, ne užmuszt, nusisejyipso- 
jo dvarponis: biski raszto ir 
viskas.

— Ko ponas norite?
— Palaukite, su karszcziu 

viską galima pagadinti. Pirma 
viskas; sekretas. Niekam nesa
kysite, ka dabar iszgirsite?

— Niekam duodu žodi gar
bingo žmogaus!

Pons Kanapinskas nusiszyp- 
sojo: numano jis, kiek abelnai 
vertas tas žodis. Bet dabar bu
vo užtikrintas, kad žodis bus 
dalaikytas, nes už ji mokėjo 
pinigus.

— Matote, Vaitavyczia, 
toks yra dalykas: asz reika
lauju pinigu. Pons Kanapins

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

kas padare trumpa, pauza. Ro
dėsi, kad Vaitavyczia iszlys 
akvs isz kaktos, taip žiurėjo^ in 
dvarponi.

— Bet, tose tolinus Kana
pinskas, tame 'beda, kad sun
ku juos gauti. Už'juos reik 
parduot save ir savo bajorisz- 
ka varda, t ai brangu. Kaip ma
note? Ka! Ka! Ka! ■ ■ b

Vaitavyczia niisiszypsojo, 
bet priverstinai, neš jo kiek
viena smegenų gislele buvo in- 
tempta. — Ka jus darytumėt, 
kad Kunczas; jums lidptar ge
nytis su savo duktere ? Ponas 
Vaitavyczia ?

— Jus juokiatės isz ma
nes, atsiliepe rasztininkas.

— Dovanokite, asz 'biski 
sau pavelyjau. Bet in szali juo
kai, jus girdėjote, kad tas asi
las nori turėti mane savo žen
tu ir negana to, ilgai tyrinėjo, 
ar asz turiu pinigu. Neužtenka 
jam to, kad asz bajoras. Ka, 
tamista mislyji? 1

— Baisi atkaklybe!
— Ir tamista mislyji, kad 

asz vesiu jo dukteri? Tamistai 
gal rodosi, kad asz už dyka su. 
juom sėbrauju, važinėju? Mis
lyji, kad jis man neužmokes už 
ka sziandien priszere mane su 
savo mužikiszku valgiu, kad 
visa sanvaite turėsiu užlaikyti 
valgi, idant negauti žarnų už
degimą? Ka? Už dyka, ponas 
Vaitavyczia?

— Suprantu! Turi duoti 
gera dali savo duktereiv visus 
pinigus!

Ponas Kanapinskas su pri
merktoms akims pažiurėjo iu 
rasztininka.

— Tamista esi neva juris
tas — ir tokia kvailyste gali 
isztarti. ’ y'

— Asz, man, dovanokite, 
jei ka.... .' ž-» y

— Ka! Kaip jus bijotės 
nustoti szimta rubliu! Na vis 
tiek! Asz reikalauju gauti-nuo 
Kunczo mažiausia deszimts 
tukstaneziu rubliu, bet insite- 
mykite, nevezdamas jo duk
ters! Kaip jums rodosi?

— Asz, man rodosi.. '
— Kad tai negalima?' Ir 

jus, senas patarėjas taip sžne- 
kate? Bet turi būti galima, 
kitaip jus neuždirbsite szimta 
rubliu.

— Bet kaip, ponas Kana
pinskas? Asz nemislyju.

— Kad asz turecziau pa
vogt? Ne, juk asz sakiau kad 
nereiks pavogt, ne užmuszt, tik 
biski paraszyt.

— Asz nesuprantu.
Ir Vaitavyczia nerviszkai 

■pasikasė galva. ’ • -
— Aha ! Matau, kad ir ašz 

galiu pamokyti sena vilką. Jus- 
ponas Vaitavyczia, paraškysi
te man du reversu po penkis, 
tukstaneziu rubliu žednas’.:

— Asz? Du reversu? '
(TOLIAU® BUS)
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Žinios Vietines
— Rinl&ftiėi kandidatu ant 

visokiu urėdu, Utarninke 'bu
vo pasekmingi ypatingai Re- 
publikonu, nes visi likos isz- 
rinkti didžiumų ’balsu. Demo
kratai seke paskui. Išrinktieji 
bus- balsuojami ateinancziuose 
rinkimuose Novem’berio mene- 
syje.
I Laikas bus permainytas 
Nedelioj, Balandžio (Apr.) 27 
diena. Laikrodžiai bus pa
stumti greicziau viena valan
da ir tesis iki Rugsėjo (Sept) 
28-ta. diena.

— Misijos invyks Panede- 
lyje, Balandžio (Apr.) 28-ta 
diena, Szvento Juozapo baž
nyczioje. Misijas ves Tėvas 
Mazukna, Misijonierius. Lie- 
tuviszkai pamokslai bus sa
komi nuo Balandžio 28-ta die
na iki 4-ta diena Gegužio May, 
o Angliškai nuo Gegužio 4-ta 
iki Gegužio 11-tai dienai.

— Sukatoj pripuola SS. 
Kieto ir Marcei., o Tautines 
Vardines; Vilūne. Ir ta diena: 
1949 įlietuose Amerikos Lai
vyno Sekretorius John Sulli
van pasitraukia nuo savo vie
tos, kai Karo Sztalbas sustabdo 
statymą didžio kariszko laivo 
kuris vežtu kariškus eropla- 
nusfc

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Nedelia po 
Velykų, taipgi Szvento Petro 
Kaniso, o Tautines Vardines: 
Aušrele. Ir ta diena: 1822 m., 
gim6 Amerikos Generolas Uly- 
sses S. Grant, jis ’buvo vienas 
isz gabiausiu ir drąsiausiu ka
rininku.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Povilo nuo Kryžiaus, o Tauti
nes Vardines: Rimgale. Ir ta 
diena: 1945 metuose, Italijos 
Vadas, diktatorus Benito Mu
solinį, buvo nužudytas su savo 
meiluže Clara Pertarei; 1758 
m., gimė James Monroe, penk
tas Amerikos Prezidentas, jis 
invede ta Amerikos Instatyma 
kad nei vienam Europos krasz- 
tui nevalia kiszti in Amerikos 
krasztu reikalus, ir kad Euro
pos krasztam nevalia nei iii 
Pietų Amerika lysti; 151.2 m., 
Lietuviai pergalėjo Tatorius 
tieė Vilnių.
J';.— Utarninke pripuola Szv. 
Petro ir Verono, o Tautines 
Vardines: Se'ngalis.

— Nelaime atsitiko Suka
tos vakara, apie 10:20 valanda 
kai Mykolas Tiszkauskas, 79 
metu amžiaus, nuo 524 AV. 
Pine uly., netikintai inpuole in 
skiepo ineigos prie Lestausku 
saliūno, 409 W. Mahanoy uly., 
ir likos sužeistas in galva ir 
szonkauli. Tiszkauskas likos 
nuvežtas in Locust Mt. ligon
bute, ir randasi pavojingam 
padėjimo.

? Shenandoah, Pa. — Buvęs 
‘miesto gyventojas, Jonas Rin
gys, isz Nuremberg, numirė 
Nedėliojo Balandžio 20-ta die
na, treczia valanda ryte, in Lo- 
busl Mt. ligonbute je. Velionis 
gimė Lietuvoje. Atvyko in 
Shenadoryje, o ; apie dvide
šimts penki metai atgal apsi- 
gyveno Nuremberge. Buvo 
angliakasis, bet isz priežasties 
menko sveikatos turėjo apleis
ti darbu kasyklose. Velionis 
neturėjo jokiu giminiu Ameri- 
ke. Likos palaidotas Utarnin- 
ko ryta, isz Gralboriaus Vinco 
Menkieviczio’ koplyczios, 15 
Cherry uly.,-su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, devinta

valanda, ir palaiduotas in pa
rapijos kapines.

— Jonas Yakulbynas, nuo 
128 E. Coal uly., likos sužeistas 
in pirszta laike darbo Maple 
Hill kasyklose.

— Ponia Helena Dudiene, 
nuo 424 E. Centre uly., pasimi
rė Panedelio ryta, 12:45 va
landa savo namuose. Atvyko 
isz Lietuvos daugelis metu at
gal in Shenadori miestą. Pali
ko savo vyra Juliu; trys duk
terys; Helena, Mario ir Vero
nika Zomickiene, visi namie; 
sunu Leonarda, mieste ir tris 
anūkus, taipgi seseri Antoi
nette Mataliavicziene isz Ta
maqua. Likos palaidota Ket
verge ryta, su Szv. Misziomis 
Szvento Jurgio bažnyczioje, 
devinta valanda ir kuna palai
dojo in parapijos kapines.

Graborius Oravitz laidojo.
— Leonardas Žemaitis ir 

szeimyna, isz York, lankėsi 
mieste pas savo gimines ir pa- 
žinstamus.

Ashland, Pa. — Ana vakara 
szesziolika merginiu, kurios 
mokinasi ant slauges (nur
ses), aplaikė savo slauges ke
puraites Ashland ligonbute. 
Sekantieji aplaike savo slau
ges kepuraites; Eliz. Bauser, 
Alexandra Dulsky, Eileen Gla- 
bis, Constance Holleniback, Pa
tricia Igo, Theresa Priga, Ann 
Romano ir Jean Serakas isz 
Shenadoro; Mary .A Kaibi- 
lus isz Mahanoy Plane; Mario 
McDonald isž Lost Creek; 
Joan Cuff, Connerton; Ann 
Coughlin ir Dolores Pinachio, 
Girardville; Myrna Russo, isz 
Ringtown ir Jean Petrousky 
isz Frackville, Pa.

— Panedelyje, apie septin
ta valanda vakare, numirė Ma
rijona (Urban) Zultauskiene, 
nuo 1801 Walnut uly,, in Gei- 
singer ligonbute Danvilleje. 
Velione atvyko isz Lietuvos 
1911 metuose in Connerton, po 
tame iszsikrauste in Girardvil- 
leje, o 1929 m., apsigyveno 
Ashlandoje. Jos vyras Anta
nas mirė 1943 metuose. Paliko 
sunu Joną Urboną, Philadel
phia, Pa., ir broli Kazimiera 
Vaiczekauskas isz Minersville. 
Laidotuves invyks Subatos 
ryta, isz Gralboriaus A. J. Va- 
linskio koplyczios, 28'E. Main 
uly., Girardville, su apiegomis 
Szv. Vincento bažnyczioje de
vinta valanda, ir palaidos in 
parapijos kapines.

Johnson City, N. Y. — Kovo 
dvideszimta diena, pasimirė 
sena “Saules” skaitytoja, a. a. 
Magdalena, mylima pati, pono 
Jono Kovalihusko, nuo 79 Ba
ker uly. Velione staiga susir
go apopleksija (strok) penkta 
valanda isz ryto, o pasimirė 
4:15 valanda vakare. A. a. 
Magdalena Kovaliauskiene gi
mus Lietuvoje per Šilinio 1888 
metuose, isz tėvu Urszules ir 
Bayolojas; Pilviszkiu vals., 
ir Vilkaviszko apskriezio. Ve
lione paliko dideliame nuliūdi
me: savo mylima vyra Joną; 
dukteri Marie, pati Daktaro J. 
G. Butku isz Brodalbin, N. Y., 
anuka Danielių ir anukelia 
Sinti ja; du brolius: Andre jo ir 
Joną Virukaiczius isz Forrest 
City, Pa., taipgi keletą gimi
niu ir drauges. Laidotuves 
invyko Kovo 24-ta diena, su 
apiegomis Szvento Juozapo 
bažnyczioje, Binghamton, N. 
Y., ir palaidota in parapijos 
kapines. Buvo daug geliu ir 
Szv. Misziu korteliu. Paskuti
ni karta ja gausingai atlankė

< <

gimines, drauges ir kaimynai. 
“Amžina atilsi!”

Dekavoju visiems kurie pri
sidėjo su kokiu nors darbu ir 
dekavoju už visus sympatija 
ir sanjausmus laiškus. Pasi
lieku nubudime,

•Jonas Kovaliauska-s.

BAŽNYTINES MU
ZIKOS KONCERTAS

Shenandoah Szvento 
Jurgio Para., Choras
SHENANDOAH, PA. — 

Szvento Jurgio parapijos cho
ras, po Muzikanto J. Macziulio 
vadovylbe ir Kunigo Juozo Ka
raliaus priežiūra yra surengęs 
labai gražu Bažnytines Muzi
kos Koncertą, Szvento Jurgio 
parapijos bažnyczioje, Nedė
liojo, Balandžio dvidešimts 
septinta diena, septinta valan
da vakare.

Koncertas susidarys isz gra
žiausiu ir garsingiausių gies
mių, kurias garsiausi muzikos 
raszytojai yra mums palike isz 
praeities.

Nebus jokios in’žangos del 
szito Bažnytinio Koncerto. Vi
si yra kviecziami ateiti ir pa
siklausyti ir pasigėrėti.

Koncerto programa yra szi- 
ta:

I.— Miszrus Choras.
1. Teve Musu J. Gruodis
2. Marija, Marija,

C. Sasnauskas
3. Sanctus J. G. Stehle

II — Vyru Choras
4. “Jesu Tibi Vivo”

Ph. G. Kreckel
5. “Gloria” St. Szimkus

III — Moterų ‘Choras
6. Tikiu St. Szimkus
7. Avė Maria J. Molitor
8. Rex Regum in Splendore. 

Oberhoffer (Karalių Karalius 
Garbėje)

IV — Miszrus Kvartetas, 
kuriame giedos Terese Mac
konis, Violeta Novikiute, Jo
nas Noreika ir Vincas Ku- 
czinskas.

9. Jėzau, Ateik Man Meiliai 
Padėti.

V. — Miszrus Choras
10. Apsaugok Augszcziau-

sias ' C. Sasnauskas
11. Credo J. Žangi
12. Alleliuja Th. Munz
13. Laiba Nakti

T. Brazys.
VI — Miszrus Choras Palai

minimas Szv. Sakramento
14. O Salutaris

G. Sasnauskas
15. Tantum Ergo

J. Singenberger
Visa szita Bažnytines Muzi

kos koncertą, Szv. Jurgio Pa
rapijoje veda Muzikantas J. 
Macziulis, kuriam mes jau isz 
kalno tariame aeziu.

“Talmudo Paslaptys”
. Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: JPRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SAULE MAHANOY CITY, PA.

town, Ill. — Stepputtis: Emil,“NEZONINIAI”
ISZVIETINTI VA
ŽIUOS IN AMERIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tas sekaneziomis Valstybes 
Sztabo nurodymais, kaip, kad 
szis papildymas buvo iszaisz- 
kinta Konsulams Užsienyje:

Pirmenybes buvo skirsto
mos szia eile:

1— 18,000 Lenku karo vete
ranams gyvenantiems Angli
joje;

2— Pabėgėliams Kinijoje, a- 
pie 4,000;

3— Pabėgėliams Graikijoje 
ir Graikams, 10,000 vizų;

4— ‘ ‘ Nezoniniams ’ ’ Euro- 
piecziams pabėgėliams, kurie 
“nepastoviai” gyveno už Vo
kietijos, Italijos, Austrijos vie
tose.

Pirmosios trys pirmenybes 
grupes turėjo atvykti in U. S. 
Amerika iki Gruodžio (Dec.) 
31-ma diena 1951 m., iki IRO 
organizacijos būtybes pabai
gos.

Ketvirtoji-gi grupe, Valsty
bes Sztabas, sakoma, jai ski
rias kur kas daugiau dėmesio 
negu bet kuriems kitiems emi
grantams, in U. S. Amerikos, 
bus priimama iki 1954 metu, 
Birželio (June) pabaigos. Pa
gal “D P” Instatyma “Nezo- 
niniais” pabėgėliais yra visi 
tie, “svetimszaliai” inkraszta 
arba sriti Europoje, iszskyrus 
Italija, Amerikiecziu, Anglu ir 
Prancūzu vietas Vokietijoje ir 
Austrijoje atvykę 1939m. Sept. 
1-ma diena; 1949m., Jan. 1 die
na laikotarpiu, gali inrodyti 
savo Europietiszka kilme ir 
esą aukos Antrojo Pasaulinio 
Karo. “Taipgi jie turi inro
dyti negali sugryžti in savo 
gimtaji kraszta “del persekio
jimo ar jo baimes, del savo ra
ses, religijos arba politiniu in- 
sitikinimu.” Savo reziduoja
me kraszte jie negali būti pa
stoviai insikire. Instatymas 
leido, jog szios ketvirtosios 
grupes pabėgėliams butu gali
ma panaudoti 50 nuoszimti 
imigracijos kvotų neisznaudo- 
tu ‘ ‘ neprivilegi j uotu ’ ’ vizų 
dalis.

Valstybes Sztabas Vizų Sky
riaus vedėjas Hervo J. L’He- 
ureux nurodė, kad jau praėju
siais metais, paskutiniaisiais 
18 menesiu, sziems pabege- 
limas buvo iszduota 5,000 vizų 
Jo skaieziavimu, tautybėmis 
daugiausia sziu “nezoniniu” 
vizų atiteko “Lenkijos gyven
tojams’t 2,700. Antroji grupe 
buvo Czekoslovakai gave 680. 
Gana dideli vizų skaieziai, esą, 
buvo iszduoti pabėgėliams ki
lusiems isz Lietuvos, Vengri
jos, TSRS, Jugoslavijos ir Lat
vijos.

Ponas L’Heureux taip pat 
nurodė, kad Instatymu numa
tytas neisznaudotu kvotų per
teklius buvo iszdalytas szioms 
tautybėms: Bulgarams, Es
tams, Vengrams, Latviams, 
Lietuviams, Lenkams, Rumu
nams, Sovietams ir Jugosla
vams. Šziek tiek papildomai 
“pertekliaus” vizų sziu tauty
bių krąsztams buvo gauta Ko
vo menesyje, isznaudojant li
kusius sziu krasztu kaip Alba
nija, Austrija, Vokietija, Itali
ja ir kit., kvotos.

“Nezoniniu” pabėgėliu pra- 
szymai vizoms turi būti garan
tuoti paramos garantijomis 
(afideivitais), kuriuos gali pa
bėgėliai atsiusti kiekvienas- U.

S. Amerikos asmuo arba darbo 
buto, transporto iki gyvena
mosios vietos liudymais, assu
rance, kuriuos gali padaryti 
tik Amerikos piliecziai. Szito- 
kie papildomieji dokumentai 
turi būti siuneziami tiesiogi
niai, vizai kandidatuojanezio 
“nezoniniams” pabėgėliui, ar
timiausia U. S. Amerikos Kon
sulatą, bet NE in Washington, 
D. C., Valstybes Departamen
tui. Afideivitus ir liudymus 
taipgi gali siusti tam tikros 
Valstybes Departamentui ži- 
nomis pabėgėliu ir imigrantu 
paszelpimo organizacijos. In- 
sidemetina “nezoniniams” pa
bėgėliams visi liudymai turi 
būti vardiniai, tiksliai nuro
dant asmeni. Szitokiu lindy
nių formos ir blankai yra gau
nami per Imigracija ir pabėgė
lius remianezias organizacijas 
arba tiesioginiai isz Valstybes 
Deparrtamento.. Vizų Sky
riaus (Visa Division), Wash
ington 25, D. C. —C.

NE VISKAS
TVARKOJ MUSU

KALĖJIMUOSE

Garsaus Juokdario
Duktė

Mary Rogers Brooks, gar
saus juokdario Will Rogers 
duktė, gavo divorsa nuo 
Walter Brooks, kuris yra 
Generolo MacArthurio po
sūnis. Jiedu buvo apsiženyje 
1950 metuose, Las Vegas 
mieste. Jis yra sūnūs Ponios 
Louise Twill, Generolo Mac
Arthurio žmonos nuo 1922 
iki 1929 metu.

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Per pastarąsias kelias san- 
vaites mes skaitėme apie kelis 
sukilimus kaliniu Jackson, 
Mich., ir Rahway, N. J., kalė
jimuose. Isz to gal būti kad ne 
viskas tvarkoj musu kalėji
muose. Bet jeigu kaliniai isz 
tikro turi ka nors pasisakyti 
ar pasiskusti, jie su szitokiais 
sukilimais mažai ka laimes ir 
da mažiau ka gaus.

Mes nesutinkame su tais ka
liniais ir nesakome kad jie ga
li insakyti kaip kalėjimas bus 
tvarkomas. Sukilimai yra vi
sados neteisingi ir nieko gero 
neatnesza.. Bet negalima pa- 
mirszti kad jie, nors ir kaliniai 
bet žmones kaip ir mes. Ir jei
gu jie isz tikro yra skriaudžia
mi tai jie turi turėti baisa ir 
apie tai kam nors pasiskusti.

Be galo sunku kaliniams 
kam nors pasiskusti ar savo 
bedas ir vargus kam nors isz- 
sipasakoti. Kai musu ponai ir 
politikieriai eina musu kalėji
mus peržiureti, tai tie kalėji
mai yra isz kalno, keliomis 
dienomis priesz tai prirengia
mi ir paruosziami, kad viskas 
iszrodytu kuo puikiausia.

Per pastaruosius metus bu
vo atsitikimu kad buvo sužino
ta kad buvusieji kaliniai ir vi
sokie kitokie prasikaltėliai ir 
niekam netike žmones buvo 
pasamdyti kaipo kalėjimu sar
gai. Kaip tik tokie žmones szi- 
tokiam darbui nėra tinkami.

Paskui, isz kitos puses, poli
tika per daug intekmes turi 
musu kalėjimuose, nes kalėji
mu virszininkai gauna savo 
darbus per politikierius. Ir tai 
ne in sveikata.

Mes nenorime iszteisinti 
tuos kalinius, kurie dabar tuo
se kalėjimuose yra sukilę, bet 
mes sakome kad reiketu visus 
musu kalėjimus gerai peržiu
reti ir pertvarkyti!

i L. TRASKAUSKASj 
i LIE TU VIS Z K A S J 
į GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu ;
* Vestuvių Ir Kitokiams J
i :: Reikalams :: *
* ** ------- *Z 535 WEST CENTRE STREET J 
J Telefonas Nr. 78 4
* MAHANOY CITY, PENNA. Z 
*<♦*♦*♦♦*♦***♦********«**•>

NEW YORK. — Balandžio 
21 d., in New Yorka. atvyko 
laivu “General Blatchford,” 
iszplaukusiu isz Bremerhaven 
Balandžio 11 d., Lietuviai:

Barauskas : Alexander, Eva, 
Alwin Ludwig, Albert, Avon, 
Mass. — Berg, Waldemar, St. 
Albans, N. Y. — Bischoff: 
Friede, Hildegard, Columbus, 
Ind. — Block; Paul, Anna, Ed
mund, Pekau: Ewald, Hildę, 
Chicago, Ill. — Breimer: An
ton, Anna, Patersony-N. J. ,-r- 
Felgendreher: Emma, Harris- 

!burg, Pa. — Graedtke: Aman
da, Larchmont, N. Y. -į- Hein: 
Adolf G., Baltimore, Md. t— 
Hensel: Gustav, Eleonpre, 
Hcldegard, Irmgard, Helmut, 
Logan, Ohio. — Holl: Meta, in 
Detroit, Mich. — Kassautzki: 
Ursula, Chicago, Ill.—- Kauf
mann: Genoveva, Gustav, Lu- 
cina, Peter, Chicago, 111. — 
Kielau: Gustav, Meta, Heinz, 
Renate, Manfred, in Omaha, 
Nebr. —- Klug: Gustav, Joh
anna, Gustav, Helmut, Hilda, 
Avon, Mass. — Kraft: Ludwig 
Agathe, Ludwig, Cicero, Ill.— 
Kumfert: Karl-Johann, Marie, 
Gerhard Bridgeton, N. J. — 
Lengnick: Werner, Edith, 
Guenther, Helga, in Detroit, 
Mich. — Makein; Gerda, Chi
cago, Ill. — Margis : Emil, Bet
ty, Milda, Edith, Mansfield, 
Ohio. —■ Mellenberg: Rudolf, 
Adele, Horst Heidemarie, Isa
belle, ir Adele, Woshington, 
D. C. — Milaszauskas: Julia, 
New York, N. Y. — Milkuhn: 
Herbert, Jenny, Elmhurst, N. 
Y. — Norkūnas: Luise, Karl, 
Peter, Euclid, bhio. — Pal- 
loks: Vera-Wally, Bridgeton, 
N. J. — Pelschuss : Gustav, ir 
Milina, in Madison, Wise.—■ 
Priczkaitis: Richardas, Minna., 
Eduardas, Bay City, Mich. — 
Priczkaitis: Ruta, Bridgeton, 
N. J.— Rėkiat: Gustav, Nata
lia, Meta M., Lydia L, Detroit, 
Mich. — Roth: Oswald, Ra
cine, Wise. —Schaerer: Franz, 
Ema, Karl D., Annemarie, ir 
Volker, in Saugerties, N. Y’ — 
Schmidt: Adolf, Anna, Hed
wig, Erna, Erika, Arthur ir 
Waltraut, Wenatchee, AVash. 
— Schmidt: Martha, Cam
bridge, Mass. — Szimkaitis: 
Ervinas, New York, N. Y. — 
Snabelis: Marijona, George-

Waterbury, Conn. — Stuerz- 
becher: Otto, Wilma, Dorches
ter, Mass. — Sudhoff: Martha, 
Wilhelm, Bridgeport, Conn.— 
Tiepel: Adolf, Irena, Edith, ir 
Erich, Dundee, Mich.

— BALF Centras.
-----V*-- -'•' j - ; ■

TAKSU KOLEKTO
RIUS STEBUKLUS

DARE SU ALGA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gelbėjo iszlyginti taksas, ku
rias valdžia labai sumažino ar 
visiszkai apie jas pamirszo. 
Tokios jo draugu taksos buvo 
nuo keliu doleriuku, kaip apie 
penkios deszimts tukstaneziu 
ligi keliu milijonu doleriu. Kai 
vienas biznierius buvo in teis
mą patrauktas už neužsimoke- 
jima keliu milijonu doleriu 
taksu, Ponas Grunewald pa- 
prasze pono Bolicho jo drau
gui padėti. Visa byla buvo ’už- 
mirszta. Ponas Bolich drau- 
giszkai padėjo Pattullo Modes 
kompanijai, kuri siuva mote
rims dreses ir kuri buvo pa
traukta in teismą del $250,000 
taksu.

Tokie ponai su savo drau
gais gali taip tas taksas maka
luoti ir szilko marszkinius ne- 
szioti, kai mes, užsimokėjome 
savo taksas ligi paskutinio 
graszio pasijuntame beveik be 
marszkiniu.

LAKUNU
VIRSZUNEI 

PER NOSĮ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

bausti, kurie dabar nenori ir 
nesutinka skristi.

Szeszi lakūnai nesutiko 
skristi, sakydami kad dabar 
jie turi didesnes pareigas ir 
negali savo gyvastis pavojun 
statyti.

Karininkai tikisi kad už ke
liu dienu Lakunu Sztabo Sek
retorius Thomas K. Finletter 
paskelbs laiszka ir paaiszkins 
kaip Lakunu Sztabas in ta 
klausima žiuri.

Bet tiek jau žinoma, kad vi
siems augsztiems karininkams 
yra staeziai insakyta kad 
jiems nevalia tokius lakūnus 
nubausti.

“Saules” aname numeryje 
buvo raszoma kad tikra 
skriauda tokius lakūnus baus
ti, ir kad augszti karininkai ir 
pats karo teismas neturi jo
kios teises priversti lakuna 
skristi, jeigu tas lakūnas neno
ri, bijosi ar staeziai nesutinka 
skristi. Dabar matyti kad ir 
kiti panasziai mislina ir pats 
Lakunu Sztabas yra panasziai 
insakes visiems savo augsz
tiems karininkams.

NORI ISZMESTI
.' TRUMANA. ,

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad kitu valdininku už Prezi
dento Trumano prasiszokimus 
nekaltintu.

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

^Pirkie U. S. Bonas!




