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Isz Amerikos
ATVAŽIAVO PAS 

MOTINA

Buvo Nužudytas;
Brolis Intartas

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts dvieju metu am
žiaus jurininkas, Jerome Dob, 
isz Collegeville, Pa., atvažiavo 
pas savo motina, praleisti 
“Motinu Dienos” szvente, ir 
buvo nužudytas.

Jo brolis dvideszimts penkių 
metu amžiaus Juozas, darbi
ninkas, yra intartas už savo 
brolio nudurima.

Broliai susiginczino, kai Je
rome, jurininkas pareikalavo 
ko nors valgyti. Juozas jam 
pasakė kad jis užlaiko szita 
stuba, ir kad jam ežia vietos 
nėra. Brolis Juozas stengiesi 
pabėgti, bet policijantai ji nu
tvėrė pirm negu jis suspėjo in- 
lipti in savo automobiliu.

GEMBLERIO BRO-
1 LIS APMUSZTAS

Paežiam Gembleriui 
Grasinama; Jis Sviet- 
kas Priesz Policijantus

NEW YORK, N. Y. — Du 
kartu buvo stengiamasi isz- 
gazdinti svarbiausius svietkus 
priesz asztuoniolika policijan- 
tu, kurie yra patraukti in teis
mą už suktybes, papirkimus ir 
kyszius.

Vienas tokis grasinimas bu
vo advokatui Victor J. Her- 
witz per telefoną. Paskui svar
biausio svietko Harry Gross 
brolis buvo labai sumusztas 
vieszbutyje.

Gembleris Harry Gross, dvi
deszimts penkių metu amžiaus 
yra suimtas ir suaresztuotas 
už daugeli prasižengimu kas- 
link loszimo isz pinigu. Jis 
dabar sako kad jis viską pasa
kys ir iszvardins visus polici
jantus ir policijos virszinin- 
kus, kurie isz ju reikalavo ir 
gavo szimtus tukstaneziu do
leriu kas metai.

Jo isz pinigu loszimo biznis 
atneszdavo jam suvirsz dvide
szimts milijonu doleriu in me
tus, bet už tai jis turėdavo 
daug pinigus iszmoketi ky- 
sziais policijantamš. Jie dabar 
suimti, bet užsigina.

LAKŪNO LAVONAS 
UPEJE

DOVER, DEL. — Dvide
szimts metu amžiaus kareivio, 
lakūno Carl Knight lavonas 
buvo surastas Missouri upeje, 
Orrick mieste, Missouri, apie 
trisdeszimts myliu nuo Kansas 
City. Karo sztabas jo tėvams 
Ponams Samuel Knight prane-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

i
Anglu -- Egiptu Susiejimas

Sir.Ralph Stevenson, Ang
lijos Ambasadorius Egiptui 
(po deszinei) pasitaria su 
Egipto Ministeriu, Hilaly 
Pasha, kaslink susitaikini
mo ant viso to aliejaus klau
simo. Dar prie nieko tikro 
jiedu nepriėjo, bet yra vil
ties kad jiedu gales susitai

Musu Užsienio Politika
Raszo Frez. Harry Truman 

_
(Tasa)

Prezidento Trumano
Nusistatymas

Du metai po Graikijos isz- 
laisvinimo nuo Naciu, kai lais
ve tam krasztui buvo sugra
žinta, Graikams grėsė pavojus 
vėl prarasti savo nepriklauso
mybe.

Szita syki tas pavojus grėsė 
isz savųjų žmonių, sukilėliu, 
kurie buvo Komunistu kursto
mi. Dauguma tu sukilėliu bu
vo Graikai, bet jie jokiu budu 

| nebutu galeje ta kara priesz 
savo kraszta vesti be kitu pa- j 
gelbos. Jie gaudavo maisto, 
ginklu, apsauga ir parama isz 
Sziaurines Graikijos Komunis- 
tiszku susiedu, isz Yugoslavi- 
jos, Bulgarijos ir Albanijos.

Vasario ir Kovo menesiuose, 
1947 metais to sukilimo pavo-
jus jau vieszai pasirodė. Ang
lijos valdžia nutarė kad ji jau 
ilgiau neiszgali tenai palaikyti 
savo kariuomenes, kurios buvo 
tenai pasilikusios po Graikijos 
iszsilaisvinimo. Tautu Sanjun- 
gos Paszelpa ir Atstatymo Ad
ministracija rengiasi isz Grai
kijos iszsikraustyti Kovo tris
deszimts pirma diena.

Kovo treczia diena Graiki
jos valdžia mums pasiuntė 
skubu paszelpos ir pagelbos 
praszyma, prasze maisto, pa
gelbos ir ginklu.

Tuo pat sykiu paaiszkejo 
kad Turkijos krasztas jau bu
vo Sovietu Rusijos paženklin-' 
tas, kaipo kitas Sovietu ver
gas.

1945 metuose Sovietu Rusi
ja paskelbė kad dvideszimts 
metu taikos sutartis su Turki
ja nebus atnaujinta.

Po tam Sovietai pareikalavo 
valdymo ir prižiūrėjimo dali 

kinti. Vienas Egiptiecziu 
laikrasztis raszo kad Angli
ja yra pasirengus nusileisti 
ir sutikti su Egiptiecziu pa
reikalavimais ant Sudan ir 
Suez Kanalu klausimo ir pa
likti tas vietas po Egipto 
priesziura. Bet nieko tikro 
dar negalima pasakyti.

| Dardanelles Salose, kur Sovie
tai jau seniai turėjo aki.

Dar ir to negana, Sovietai 
pareikalavo dvieju dideliu 
miestu isz Trakijos.

Pagaliau Kremlinas pasklei
dė propaganda priesz Turkijos 
valdžia, intardamas ta valdžia 
kaipo Faszistine, ir ragino 
Turkus sukilti priesz savo 
kraszto valdžia.

Turkijos valdžia drąsiai sto
jo priesz visus szituos Sovietu 
žingsnius. Turkijos valdžia 
palaike visa savo vaiska, kaip 
ir buvo per Antra Pasaulini 
Kara. Bet jiems reikėjo nauju 
ginklu ir daug daugiau pinigu 
del apsaugos.

Tai buvo per sunkus ir per 
didelis darbas ir jungas mažai 
Turkijos tautai, ir Turkai 
kreipiesi in Amerika pagelbos.

Tuo paežiu sykiu, Anglijos 
valdžia, pasitraukdama isz 
Graikijos davė žinoti kad ji

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Devinta Žmona?

Bagoczius, milijonierius 
Tommy Manville yra pa
skelbęs kad jis ženysis su 
Ruth Webb, dainininke. Bet 
jis turės nor biski dar pa
laukti, kol jis gaus pilna 
divorsa nuo savo asztuntos 
žmonos.

AMERIKOS
GEN. FR. T. DODD 

NELAISVĖJE

Belaisviai Komunistai 

Ji Laiko; Vėliau Gene

rolas Buvo Paleistas Be

Jokio Susikirtimo

Su Belaisviais

SEOUL, KORĖJA. — Ge
nerolas James A. Van Fleet 
iszleido perspejima visiems 
tiems kaliniams Komunistams, 
kurie laiko Brigados Generolą 
Francis T. Dodd nelaisvėje. 
Jis sako kad jeigu priseis rei
kalas jis smurtu ir kariszkomis 
jiegomis ta Brigados Generolą 
iszlaisvina ir tada nebus vi
siems tiems Komunistams in 
sveikata.

Komunistai belaisviai su
ėmė ta Brigados Generolą 
Francis T. Dodd ana sanvaite 
ir dabar laiko ji nelaisvėje.

Generolas James A. Van 
Fleet tuoj aus daye visiems ži
noti kad nuo szios dienos kitas 
Generolas yra paskirtas in 
Dodd vieta, ir kad tie Komu
nistai dabar laiko nelaisvėje 
ne Generolą, bet tik paprasta 
Amerikos pilieti. Jo vieton bu
vo tuojaus paskirtas Brigados 
Generolas Charles F. Colson. !
Szitaip yra daroma, kad tie 
Komunistai negalėtu priversti 
ta Generolą Dodd daryti ar , 
prižadėti ka jie nori.

Amerikos kariuomenes butu 
jau ir dabar iszlaisvine ta pa
imta Generolą, bet, kol kas dar 
nežino kur tie Komunistai ji 
laiko nelaisvėje. Toje vietoje 
randasi apie asztuonios de- 
szimts tukstaneziu belaisviu.

Generolas Van Fleet sako 
kad jis dar nežino kodėl sar
gai neapsaugojo Brigados Ge
nerolą Dodd. Jis sako kad vi
sas tas klausimas bus gerai isz- 
tirtas..

Generolas Matthew Ridg
way visu tu armijų vadas yra 
insakes Generolui Van Fleet 
pavartuoti visa asztunta armi
ja, jeigu bus reikalas tuos su
kilėlius numalszinti ir Genero
lą Dodd iszlaisvinti.

Labai mažai žinių apie szita 
invyki iszeina, nes armija yra 
uždraudus visiems laikraszti- 
ninkams apie tai raszyti.

Laikrasztininkams nevalia 
dabar kalbėtis su Brigados Ge
nerolu Dodd. Generolas Ridg
way v ra tik tiek pasakęs, kad 
aplinkybes dabar tokios kad 
negalima jokiu žinių iszleisti.

Bet visame Korėjos kraszte 
dabar visi kaliniai yra labai 
prižiuromi ir niekam nevalia 

! vakarais vaiksztineti. Beveik 
karszka tvarka visur vieszpa- 
tauja.

Karo Sztabas pasiuntė 
trumpa laiszka Brigados Ge
nerolo Dodd žmonai, sakyda
mas kad jos vyras yra sveikas 
ir gyvas ir kad tie sukilėliai 
Komunistai ji gerai užlaiko ir

Intaria Kontraktorius

Armijos kontraktu prižiū
rėtojas William Cassidey 
papasakoja Senato Prisiren
gimui Komisijai, kad kon- 
traktoriai, kurie stato net 
penkias armijai vietas už
sienyje, pirko visa medžiaga 
visa tavora isz kompanijų ir 
fabrikantu be jokio kon
traktu ar be jokiu pasitari
mu kur butu buvę galima 
gauti pigiau. Jis sako kad 
jis pareiszke savo nepasi
tenkinimą ir net savo priesz- 
taravima, bet kad niekas jo 
neklause ir nepaisė. Jis sako 
kad szitaip Armijai milijo
nus doleriu daugiau kaszta- 
vo ir kasztuoja.

kad viskas tvarkoj.
Ant rytojaus atėjo žinios 

kad tie Komunistai belaisviai į 
paleido Generolą, kai sargai 
sutiko pristatyti raszomosios
popieros ir kitu smulkmenų 
tiems belaisviams, kurie buvo 
laike Generolą Dodd nelaisve-1
je-

GEN. FR. T. DODD
NEVALIA KALBĖTI

Karo Sztabas Laikrasz- 
tininkams Nieko

Neaiszkina

SEOUL, KORĖJA. — Kai 
Generolas Dodd buvo tu Ko-; 
raunistu belaisviu paleistas isz 
tos trijų dienu nelaisvės, visi; 
laikrasztininkai lauke iszgirs- 
ti ka jis pasakys. Karo Szta
bas buvo prižadėjęs viską laik- 
rasstininkams iszaiszkinti.

Bet per paskutine valanda 
viskas buvo permainyta. Gene
rolui Dodd buvo uždrausta isz- 
sižioti, nei žodžio laikraszti
ninkams jis negalėjo pasakyti.;

iLaikrasztininkai susirinko 
Nedėlios ryta in karo sztabo 
ofisus, kur jiems buvo prižadė
ta kad jie gaus visas pilnas 
žinias apie Generolą Dodd ir 
jo nelaisve. Bet tiems laikrasz
tininkams buvo pasakyta kad 
jiems nieko nebus pasakyta, 
kad viskas dabar užslėpta.

Iszrodo kad ežia randasi gi
lesnis ir opesnis, svarbesnis 
klausimas negu matyti isz vir- 
szaus.

Keli laikrasztininkai sako 
kad Amerikiecziu naujai pri
statytos tankos ant tos Koje

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GENEROLO DODD 
SZEIMYNA NUDŽIU

GO, KAI ISZGIRDO 
KAD PALEISTAS

SAN ANTONIO, TEXAS.— 
Keturios deszimts trijų metu 
Brigados Generolo4 Dodd žmo
na triusiasi apie savo namus ir 
stengiasi taip užsiimti, kad ji 
laiko neturėtu del rupesezio, 
kai jos vyras yra laikomas be
laisviu szesziu tukstaneziu Ko
munistu Korėjoje, ant Koje
Salos.

Jo dvideszimts dvieju metu 
amžiaus duktė Peggy sako kad 
ji tikrai žino kad jos tėvas bus 
paleistas sveikas ir gyvas. •

Generolas buvo Komunistu 
suimtas kai jo szeimynęle ren
giesi apvaikszczioti jo dvide
szimts trijų metu vestuvių 
szventes.

Dvideszimts metu amžiaus 
duktė Betty, rengiasi stoti *in 
golfo rungtynes in Seattle, 
Washington. Ji per radija isz- 
girdo apie jos tėvo suėmimą. 
Ji tuo laiku važiavo automobi
lyje su kita golfo loszike Babe 
Didrikson Zaharias. Ji sako, 
nors ji yra labai susirupinus 
apie savo tęva, bet ji gerai ži
no kad ji jokiu budu negali 
jam dabar pagelbeti ir už tai 
ji vistiek stos in tas golfo 
rungtynes, tikrai tikėdama 
kad jos tėvas iszliks sveikas ir 
gyvas. Ji sako kad jai labiau 
rupi jos motina, kuri dabar 
baisiai susirupinus.

Motina trumpai laikraszti
ninkams pasakė kad ji su savo 
szeimynele dabar tik meldžiasi 
ir turi vilti, kad viskas iszeis 
ant gero. Taip ir iszejo, Gene
rolas buvo paleistas.

Gen. D. Eisenhowerio
Rėmėjas

W. Howard Chase, Eisen
howerio rėmėju komisijos 
pirmininkas, yra ka tik su- 
gryžes isz Prancūzijos, kur 
jis yra buvęs su Generolu 
Dwight D. Eisenhoweriu 
nuo tos ' dienos, kada New 
Hampshire valstijos rinki
mai užsibaigė. Jis buvo nu
važiavęs in Prancūzija pasi- 
szneketi su Generolu Eisen
howeriu ir jam patarti atsi
sakyti nuo savo darbo Euro
poje, parvažiuoti namo-ir 
vesti vaju del Prezidento 
rinkimu.

KARININKAS
SULAIKYTAS

Intartas Už Savo 
Žmonos Nužudinima

MUNICH, VOK. — Kari
ninkas Bernard J. O’Brien, isz 
San Antonio, Texas yra suim
tas ir suaresztuotas del intari- 
mo už savo žmonos nužudini
ma. Taip pranesza karo szta
bas tame mieste. Karininkas 
O’Brien raportavo kad jo žmo
na Dorothy buvo užmuszta au- 
tomobiliaus nelaimėje Gegu
žio (May) septinta diena. Ar
mijos sztabas pranesza kad 
daktarai pertikrinę ir peržiu
rę je jo žmonos lavona sako 
kad jis ja užmusze su griebliu 
ar kokiu kastuvu savo darže; 
paskui inde jo jos lavona in sa
vo automobiliu ir su tuo auto
mobiliu tyczia davė in medi. 
Jiedu turėjo du vaikuczius, 
vienas trijų, kitas keturiu me
tu amžiaus.

NUDURE TĘVA

KEANSBURG, N. J. — De- 
vyniolikos metu amžiaus vai
kinas prisipažino kad jis nu
dūrė savo tęva, už tai kad, jis 
sako, “Mano tėvas vis ap
mušdavo mano motina.”

“Asz jau daugiau negalėjau 
trivoti ir ji užmušiau,” sako 
tas jaunas vyrukas. Jis sako 
kad jo tėvai peszesi jo tėvo sa- 
liune. Jis sako kad jis nusi- 
stvere kriesla ir kėsinosi ant 
savo tėvo. Tėvas panasziai pa
dare bet nei vienas kitam ne
pataikė.

“Tada asz nuėjau in kita 
kambarį, pasiėmiau medžiok
les peili ir sugryžau in saliuna, 
kur mano tėvai dar ginezinosi 
ir bariesi. Tėvas vėl kėsinosi 
muszti savo žmona, tada vai
kas puoliesi ant tėvo su tuo 
peiliu.

Tuo laiku trys jaunos mer
ginos buvo saliune. Jos pasi- 
kavojo po stalais ir paskui po- 
licijantai jas paėmė kaipo 
svietkus. Jos aiszkinosi kad 
jos lauke raido namo.

AUTOMOBILIAUS.
VAGIS PASZAUTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Vienas žmogus buvo inszautas 
in peti, kai jis stengiesi pa
bėgti isz pasivogto automobi- 
liaus. Policijantai Jesse Stran
ge ir Joseph Malazita užtiko ta 
automobiliu apie antra valan
da isz ryto ant Lancaster uly- 
ma tam draiveriui, kuris pra- 
czios. Jiedu paleido kelis szu- 
vius in virszu, kaipo perspeji- 
dejo nesztis kiek tik tas auto- 
mobi’ius galėjo važiuoti. Jis 
sustojo ant Wallace ulyczios ir 
stengiesi pabėgti. Abudu poli
cijantai paleido dar kelis szu- 
vius in virszu kaipo perspeji
ma, paskui jau staeziai in ji 
szove.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Ales kartais per daug gina

me savo tikėjimą. Alnsu tikėji
mas, kaip gera ir graži muzi
ka, nereikalauja jokio apgyni
mo, reikia tik ja iszgirsti kad 
ja invertinus. Susiginczyjimas 
apie tikėjimą'butu panaszus in 
muzikantu susikirtima, per 
kuri kiekvienas muzikantais su 
savo smuiką ar dūda resatu ki
tam per galva. Isz tokio susi
kirtimo niekas nežinotu kokia 
graži muzika ta skripka, smui
ką ir dūda galėtu iszduoti.

Paukszteliai medžius szuko- 
ja, lizdu® verpia.

Mergele ant vartų rymoja, 
kavalieriaus laukia.

Vyrai žuvauti eina.

Vaikai 'beisbole loszia.

Darbas inlcyrus; tinginiavi
mas ir svajojimas daug malo
nesnis, nes sztai ja.u ir pavasa
ris.

Pasigendame spitunu saliu- 
nuose. Ir jie isz mados iszejo.

Moterėles dabar galiūnuose 
paczios už savo buteliuką užsi
moka. Nieko gero vyrams. Juk 
ežia lygybe!

Dar viena ant drąsos ir kita 
del keliones ir važiuojame.

Jis in ja pažiurėjo ir meile 
sužibėjo.

Sziltas oras, karsztas krau
jas. '

Daugiausia automobiliu 
apie ketvirta valanda po pie
tų. Darbininkai skubinasi na
mo.

Automobiliai greitai važiuo
ja, vaikai neatsargiai bovinasi.

Boba automobiliu draivina; 
visi traukiasi.

Alus gardesnis, nes sza.ltes- 
nis.

Nors mes giriamies kad ežia, I 
Amerikos kraszte randasi vi
siems laisvas balsavimas. 
Sztai kaip ir kiek žmonių, geru 
Ąmerikiecziu NEBALSAVO 
per pastaruosius rinkimus. Jie 
galėjo bet nenorėjo balsuoti!

A szt u onio'l i k t as nu o szim t i s 
gydytoju, daktaru. Tryliktas 
nuoszimtis nebuvo nei neužsi- 
registrave!

Dvideszimts antras nuo
szimtis daktaru žmonų nebal
savo ir szesizioliktas ju nuo- 
szimtas. visai nebuvo nei neuž
registravusios.

Asztuonioliktas nuoszimtis 
aiptiekoriu nebalsavo ir pen- 
kioliktas nuoszimtis nebuvo 
užsiregistravę.

Vienuoliktas nuoszimtis mu
su mokytoju nebalsavo; szesz- 
ta-s nuoszimtis nebuvo užsire
gistravę.

Trisdeszimts antras nuo
szimtis banku darbininku ne
balsavo ir dvideiszimts szesztas 

i ju nuoszimtis nebuvo ir nėra 
nei užsiregistravę.

Trisdeszimts treczias nuo
szimtis sztorninku nebalsavo, 
ir dvideszimtsi devintas nuo
szimtis nebuvo ir nėra užsire
gistravę.

Dvideszimts vienas nuo
szimtis prekybos darbininku 
nebalsavo, kuriu tarpe penkio
liktas nuoszimtis nebuvo už
siregistravę.

Pasirodo kad valdžia, su 
Prezidentu Trumann tikrai ne
žinojo kur jie dabar stovi ant 
to plieno darbininku klausimo.

Amerikiecziai dabar pyksta 
ant Prez. Truma.no ir ant visos 
valdžios už toki nelemta insi- 
kiszima in pramones klausima. 
Beveik visi sako kad jeigu val
džia gali užimti Plieno fabri
kus, tai gali ir kitas pramones 
instaigas užimti, kaip Prezi
dentas Trumanas, insikarsz- 
cziaves yra pasakęs kad jis ga
li isz visus viso kraiszto laik- 
raszezius užimti. Tai kur butu 
musu ta laisve?

Aliejaus darbininkai, dabar, 
pasižiureje in Plieno darbinin
ku drąsumą, rengiasi straikuo- 
ti.

SPAUDOS GALYBE Norėjo Nuszauti Beis
NEW YORK. — Kai tik bolininka; Paleista Isz

Alus per brangūs i r negana. 
Kur dingo tie skeneriai? Ko 
vertas sziandien penktukas?

Kur tie pretc'eliai ir tos ba,- 
ronkos, kurias gaudavome už 
dyka galiūne?

2T A - B - CELA^
arba pradžia 
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Amerikos kariuomenes insi- 
lauže in siaurines Afrikos , 
krantus per Antra Pasaulini 
Kara, tos žinios, kaip koks 
gaisras praplito po visa ta. 
kraszta ir pasiekė tolimąjį 
Prancūzu Užsienio Legijonai, 
kuris buvo isztikimas Laisva
jai Prancūzijai.

Tu Legijonieriu komahdo- 
rius tuojaus susiszauke savo 
karininkus ir jiems paaiszkino 
kaip dalykai stovi: “Vyrai,” 
jis sake, “mes dabar atsidūrė
me in labai keblu padėjimą. 
Amerikiecziai yra musu drau
gai. Tai dabar mes turime pa
sirengti jiems pasiduoti, nes 
jie yra musu draugai, alijan- 
tai. Bet mes turime Prancūzi
jos garbe palaikyti net ir* pa
sidavime.”

Visa ta n akli tie Prancūzi
jos legijonieriai rūpestingai 
dirbo ir viską apvalė, nuszvak- 
savo ir viską parposze iszkil- 
mingam Ąmerikiecziu karinin
ku priėmimui.

Ant rytojaus žvalgai suri
ko: “Amerikiecziai ateina!”

Tolumoje buvo matyti ma
žas armijos automobilius, ku
riame važiavo keturi Ameri
kiecziai.

“Bet koks ju drąsumas!” 
Stebėjosi Legijonieriu koman
dorius. “Sztai jie tik ketnrie- 
sia drysta atvažiuoti pas mus 
ir pareikalauti kad mesi jiems 
pasiduotume!” Tada jis savo

Ir beveik visi kiti fabrikai 
rengiasi straikuoti.

Valdžia ima nusileisti ant 
randu prižiūrėjimo ir leidžia 
savininkams pakelti randas 
kur tik ir kiek tik jie nori. Ir 
jau beveik laikas kad valdžia 
nesikisztu in pramones, ir biz
nio reikalus.

Pypkes Durnai

Rytoj Juksis
Rytoj juksis

* Rausvos gėlės... 
Tai luputes 
Mergužėles... 
Linksmas juokas 
Jos Krutinės 
Bus akordais 
Sutartines. 
Juokais gims 
Aidu daineles, 
Juokais nyks 
Skausmu godeles... 
Nes tarp lapu, 
Tarp žiedu 
Rytoj busi 
Jau ir tu!

Proti Ligų Ligonines

Ruth Steinhagen, kuri bu
vo pragarsėjus kai ji norėjo 

I nuszauti Lietuvi beisboli- 
ninka Eddie Vaitkų, buvo 
paleista isz proto ligų ligo
nines, kur daktarai pripaži-, 

! no kad ji dabar yra pilno 
proto.

Ji dar vis po Kankakee, 
Illinois policijos priežiūra, 

| kol visas tas klausimas bus 
isztirtas. Ji ana meta, del 
kokios ten nežinomos prie
žasties, pasikvietė Lietuvi 
beisbolininka Vaitkų in sa
vo kambarį ir paskui palei
do in ji kulka isz karabino, 
sakydama, kad jeigu ji ne
gali jo turėti, tai jokia kita 
mergina jo neturės. Vait
kus jos visai nepažinojo. 
Daktarai rado kad ji nebu
vo pilno proto ir padėjo ja 
in ligonine iki dabar.

patarėjui karininkui pasakė: 
“Togu visi karininkai sustoja, 
mes iszmarszuosime tuos drą
suolius Amerikieezi-us pasitik
ti.”

Su žvau gau ežia is ginkla is 
Prancūzu Komandorius su sa
vo karininkais iszejo pasitikti 
tu Ąmerikiecziu.

Tie keturi Amerikiecziai su
stabdė sa vo maža automobiliu, 
iszlipo ir lauke, nebežinodami 
kas ežia darosi.

Legijonieriu Komandorius 
iszkilmingai priėjo prie tu nu
stebusiu Ąmerikiecziu, iszsi- 
t rauke savo karda ir pasilen
kęs tarė: “Sztai mano kardas. 
Asz visu savo vyru vardu pasi
duodu. ’ ’

Amerikiecziai, nustebę susi
spietė in maža, būreli pasitarti 
kas ežia darosi ir kas ežia da
ryti. Sztai, vienas isz tu Ame- 
rikiecziu, kitu trijų stumiamas 
priėjo prie to didingo Prancū
zijos Legijonieriu Komando- 
riaus ir priėmė jo isztiesta. 
karda.

“Ir kam,” nuolankiai klau-

PAVASARIS
GRAŽUS
2---- -

Reikia Biski
Pasidarbuoti

Pavasaris žengia drąsiu 
žingsniu. Pieveles jau pnoszia- 
si tamsiai žalsvu aksomu. Daž
nas su grebliu ar kastuvu ener
gingai pradėjo prakaituoti ir 
darbuotis savo darže, apvaly
damas juos nuo vėjo prinesztu 
polpiergaliu ir kitokiu atmatų, 

i kuriuos susirinko :per rudenio 
ir žiemos menesius.

Vienok daugelis visai ne
kreipia dėmesio in tuos 
sziukszlynelius. Szelsdamas 
vejas blaszko purvinus popier- 

i galius ne tik ulyeziose ir dar- Į ® . .
želiuose, bet ir kapinėse, kur 
ilsisi musu mylimieji.

Abelnai kalbant, grožio ar 
pasigėrėjimo nesiranda, aut 
musu Lietuviu kapiniu. Kitji-

šia legijonieriu komandorius!, 
“asz turiu garbe save ir savo 
kareivius pasiduoti?’’

Tas Amerikietis, pasikasęs 
galva, isz lėto bet jau teipgi 
didingai atsake: “Prancūzijos 
Legijonieriu Komandorius tu
ri garbe pasiduoti Amerikos 
laikrasztininkams. ” Nes tie 
keturi Amerikiecziai nebuvo 
nei augszti Amerikos karinin
kai net nei paprasti kareiviai, 
jie nei vieno karabino neturėjo 
sugavimi, nes jie buvo papras
ti laikrasztininkai.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

cziau gyventi. Ir tegul nusi
leidžianti saule apszvieczia 
mano, namus,. .. mano žmona, 
mano laime!

Antras tarė: Asz noriu būti 
karalium. Tamsiai raudonas 
apsiaustas turi eiti žemyn nuo 
mano pecziu. Ambros kvapas 
turi pripildyti mano puoszniu 
kambarius!. Ir mano vergai 
pastatys man nematyto grožio 
pavilijona, apskrita, isz roži
nes spallvos marmuro, su 
krisztolo gaubeziu. Ten 
šzmiksz in virszu szmirkszliai 
ir maudysis auksaplaukes 
merginos. Sztai laime.

Kaip laukinis paszoko tre
czias: Bailiai jus, bobos, geda 
jum dvigubai! Mirti muszyje, 
tarpe garuojanezio kraujo sro
viu, su pirmu pergales riksmu 
lupose, sztai, kame tikra lai
me!

Jaunuoliu, svajones neiszsi- 
pilde.

Karalius pasidarė elegta, 
karys; laikraszeziu raporteriu, 
o treczia mirė 22 Birželio pra
ėjusiu metu, tarnaudamas kai
po krosnia-kurys N. siaurame 
geležinkelyje.

taueziu ir Žydu kalpines daug 
gražesnes ir daug gražiau ap
rūpinamos negu musu Lietu
viu !

Tereikia tik geru noru ir 
truputėlio darbo, kad musu 
szvarumas pasirodytu ir ant 
kapu kur musu gimines ir my
limieji ilsisi.

APRASZYMAI DEL 
JAUNU IR SENU

VAIKU

Trys Jaunuoliai
Trys jaunuoliai plaeziai 

pramerktomis akimis žiurėjo
1 in nusileidžianczia saule.'

Pirmas tarė: Asz pažystu 
mergaite, tiktai jos asz pra- 
szau Dievo. Ir asz žinau namus 
su terasa, apaugusia laukinė
mis vynuogėmis. Ten asz nore-

Szuo Ir Virėjas
Vienas turezius sukvietė ke

lis savo draugus ir iszkele 
jiems puota. To tureziaus Szuo 
apsvarstė, kad pasitaiko gera 
proga ir jam užsikviesti sveti. 
Tad ir užsikviete savo dranga, 
kita toki, kaip jis pats, szuni, 
sakydamas:

* — Mano ponas kelia puota 
bus kuo pas mus passmagu- 
riauti. Eiksz pas mane pietau
tu.

Taip (pakviestas szuo tuoj; 
atėjo, o pamatas, kaš tuo tarp'ū" 
daryt virtuvėje, tare in save:

-r- Kad ir sekasi man! Bū
tinai pasistengsiu taip prival
gyti, kad bueziau sotus bent 
per tris dienas!

Tai kalbėdamas, kraipė savo 
uodega ir laižėsi, kad tuo pa
rodžius savo draugui, kaip jis 
džiaugiasi pakvietimu puotom 
Bet kaip tik Virėjas pamate 
virtuvėje svetima szuni, tuoj 
priszoko prie jo, pasigavo už 
vienos užpakalines kojos ir 
iszmete ji lauk per langa. Szu- 
niukais puldamas ir sopulingai 
kaukdamas, nubėgo savu na
mu linkui.

Po tūlam laikui pasitiko ji 
kitas szuo ir paklausė:

— Na, ar gerus turėjai 
pietus?

Szis atsake:
— Broliuk tu mano, ir ne. 

klausk! Da niekad nebųvas 
turejas tokios gražios puotos! 
Kad tu žinotum, kaip gardus 
buvo valgymai, o koks ska
nus vynas! Asz taip prival
giau ir tiek prigėriau, kad ne
bežinau kaip ir namo parėjau!

minetus valgius. Privalome 
kuodaugiausia valgyti vaisiu 
ir daržovių ir vaikams reikia 
duoti szviežio pieno.

Vaisiai ir daržoves kunui 
priduoda mineralu ir vitami
nu, kurie sveikatai ir kūno isz- 
sivystijimui yra reikalingi. 
Kur galima, patartina juos au
ginti savo darželiuose jeigu 
turime ju perdaug,, lengva juos 
įsizdžiovinti ir in bonkas dėti 
arba žemoje padėti del žiemi
nio suvartojimo.

Mesa, naminiai paukszcziai, 
kiausziniai, pienas, suris ir žu
vys pristato riebumo padrn- 
tinti kuna, taipgi mineralu ir 
vitaminu; Kuomet namie gy
vuliai skersti mesa galima sū
dyti, ir vėliaus vartoti. Pienas 
ir sviestas vaikas butiniai rei
kalingi ir a.ugnsieji gali sekti 
ju pavyzdi. Szviežias pienas 
geriausias, bet jo neturint ga
lima vartoti džiovinto pieno. 
Duona, pusrytiniai valgiai ir 
kiti grudai, tarp kuriu galime 
minėti ryžius, kunui priduoda 
tvirtumos ir riebumo. Gimdai 
irgi priduoda mineralu ir vi
taminu.

Riebumai ir said ūmumai pri
stato tvirtumos perdaug nerei
kia vartoti. —C.

Pirkie U. S, Bonus Sziandien1

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
No. 1952

TINKAMAS VALGIS 
SZEIMYNAI 

■ _ __ _
Szeimininke turi savo szei- 

mynai parinkti tinkamos ru- 
szies valgi. Ir tinkamos ruszies 
valgis susideda isz sekaneziu 
grupiu: Vaisiu ir daržovių; 
mėsos, naminiu paukszcziu, 
kiausziniu, žuviu, pieno ir sū
rio; duonos, .pusryti’niu valgiu 
ir kitu grudu; riebumu, saldu
mynu.

Suprantama kad tas visas 
grupes negalima, pridėti prie 
kiekvieno valgio, todėl svarbu 
sutvarkyti kad nors syki in 
diena szeimyna valgys vii's?-

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, d i d e 1 e 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

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; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi, pasakaitymai- ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

*No.ll6—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

N o. 123-—Septyn i os i stori jos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20e.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniū; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c. 
. No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pils.) 20c

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

No.132—-Trys istorijos^ Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko-» 
žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paežiu,o jas,.. 
76 puslapiu. 25c.

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

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žndinsta, Urlika1 Razbaįninka, - 
43 puslapiu, 20c.

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

No.140—Apie Maža Katiln- 
ka Lietuvos Skausmai; Mo- 
czintes Pasakojimai,' Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare-, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

No. 142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateusza 
Jėrukauskoį Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c. ; -

No.144— Apie Runka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinstar 
PakutninJfae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 
puslapiu, 20c. -• 4

No.145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 4?^ 
puslapiu, 15c. - - *

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

No. 150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20e. v .

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? 
lapių, 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. dS’puSs* 
lapių, 20o.

No.155—SzakiniS' Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c. . > - ’■■■' ALb

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Dangųje; Pabėgės 
le; Kasgi Isztyre; Prigauta# 
Vagis. 60 puslapiu, 20c. ; -i -

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neats a r guma in Balta 
Vergija • Pūsi augaveni s; Vieėa- 
pats Jėzus ir Miszke Med'žiai-J 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežisj-Grapas; Eg-, 
Ii; Aržiuolas; Uosis; Bu dyne. 
Apie 100puslapi u35e.

No.166—Apie Sunns Mai- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus; 20c.

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

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

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - JJ. S,

Truma.no
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^UOSZVIS
(Tasa)

Sugryžes isz Mandžiurijos, j 
daktaras vėl apsigyveno Sze- 
diszkiuose.

Dabar skubinosi pas ligoni, | 
bet pakelini neiszkente užsuk
ti pas senus pažinstamus.

Iszrode 'beveik visai taip, 
kaip pirma. B and on urnas ir j 
duobutes ant veidu suvis ne
pražuvo, prieszingai, da pasi
didino.

Jonas su Mariuto priėmė ji 
gana s'zirdingai. Daktaras pa
sisveikinęs mandagiai pradėjo 
kalbėti apie szi-ta. Pripasako
jo su iszgyriniu, kad juodu ge- : 
rai iszrodo, kad sunku jbntu 
rasti- 'gražesne (porai, kad Ame- 
rikas inspau.de ant ju gana 
daug apsvietimos, ir ne isz szio 
ne isz to pakele 'Socijaliszkus 
klausymus. Erne tvirtinti, kad 
Amerikiecziai vienok neran
gus, kad visi tupi po kunigu 
skvernais, kad laikas butu jau 
iszsiliuosuoti.

Jonas, kuris buvo suvis ki- ] 
tokiu pažiuro, nežinojo, kaip 
savo namuose daktaru sustab
dyti, Mariute lyg ko nusigan
do,'bet sztąi atsirado netikėtas 
rszliuosuotojas.

Išžioto prasidarė durys, ir 
ant slonkszczio pasirodo insta- 
bi žmogysta. No ponas, ne ubą-' 
gas, apsirėdęs juodai, 'bet vi
sas nudriskęs. Ne senas, nei 
jaunas, veidą turėjo melsvai 
raudona, ir iszverstas akis. 
Dajre nemeiliu inspudi.

Szneka tapo pertraukta. Vi
si su nūosteba atkreipė akis in. 
ateivi,

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus! Isztare tas.

— Ant amžių amžinųjų.
Ir vėl visi nutilo, lanke ka 

sveczias pasakys.
— Tai matau, kad manes 

nepažinstate, tarė. Esmi Vai
tavyczia, buvau ežia rasztinin- 
ku.

Visi net sujudo. Ar gali bo
ti?!

— O asz jau pažinstu, tese 
tolinus. Szia ir daktaras Silke, 
nesyki važinejo.vo drauge.

Daktaras net. paszoko.
— Asz neturiu garbe ta- 

mistos pažinti.
— Žinoma, žinoma, linga

vo, galva Vaitavyczia, Dakta
ras pasiėmė kepure.

— Dovanokite, ligonis lau
kia. i".-.-.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais S

160 Puslapiu į!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu i[ 
planatu ir visokiu burtu, i; 
Knyga in minksztos po- 
pierosvirszeliuose, :: ::

Pinigai reikia siusti su < 
; užsakymu: /

Tiktai, , a . $1.00 ;!
Saule Publishing Co., ju 

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

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja1 indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi! L

Po valandai jo nebuvo,
Liko vieni gaspadoriai ne

žinojo ka. daryti. Žiurėjo lyg' 
nusigandę in gailu paveiksią 
buvusio rasztininko.

— Isz kur jus keliaujate? 
Tszdryso Mariute.

— O; tolima kelione, atsi
dūsėjo tas. Žiūrite in mane, 
kaip in vilką, per prievarta 
nusiszyipsojo. Nelyscziau jums

4444>4*444444444444444444X
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Užtikau Whitesvilles dvi 
merginas,

Bet tos mergos ne kas, 
Nes labai josios puszinasi, 

Mat, augsztai neszasi.
Visus trauke per dantis, 
Net užkabina ir 'bobeles.

O ir paczios kavalerius turi, 
Nes ant to nežuri, 

Ba viena be dantų,/kita, 
kitokia..

Ir tai mergeles neva. 
Vyrelėms in akis szoka, 
Ir kitas apkalbėti moka, 

Josios del visu gerai 
insiedo, 

Kožnasrpama.tes, net • • - 
pasikratė.

Jeigu merginos* taip
■ : .-.t darysite,

Tai vyro jokio negausite!
* * *

Daug firniu Wilksbaruosia 
girdėjau, 

0 ir viską, regėjau, 
Bet sziandien su tuom 

susilaikysiu, 
Kita diena apie mandralia 

atydesiu, 
O kad duosiu, tai net 
Visam svietui apie ja, 

padainuosiu, 
Gal tuom laiku truputi 

susivaldys, 
Ir apie Dieva atsimys.

* * *
Kol vyrelis moterėles / 

nesuvaldys, 
Tai vis bus kvailys.

Ant moterėliu ne re ik e
rugoti,

Tiktai kvailius vyrus 
koloti, 

Jeigu duoda bobai vale, 
Per ka pameta dorybes 

kele.
Jau priesz tai kalbėjau, 

Viską kaip ant delno iszdejau, 
Kokie triksai ant svieto 

darosi, 
Ant ko moterelesi varosi.

Vyras pas tokia, už nieką, 
Ant galo iszbega ir palieka, 

Nesigaili nei mažu vaiku, 
Prisiplaka prie kitu.

Maža Mariute — Mamyte, 
kodėl kaip jautis žoles pri
edą, tai tuojaus atsigula?

Mamyte — Matai dukrele, 
ba jis nemoka sėdėti!

SKAITYKIT 
^“SAULE”=^S 

PLATINKIT 

in akis dabar, bet vienas daly
kas neduoda man ramybes, tu
riu jums papasakoti, tik atsi
kvėpsiu.

Jonas tuom syk atsipeikėjo. 
Liope Vaitavycziai sėstis, Ma
riute atnesze užkandi.

Pasidrūtinęs, rasztininkas 
tane:

— Ilgai nepasakosiu. Jus 
patys žinote, kad ponas Kana- 
pinskas parode vaitui Kunnzui 
neteisingus vekselius, ant ku
riu paskui nuo jo iszviliojo 10,- 
000' rubliu. Ai’ jus žinote, kas 
tuos vekselius jam padirbo? 
Asz, asz ta padariau.

Jonas net pasislinko, truputi 
tolinus, Mariute lyg nesupra
to, apie ka. jis szneka.

— Gavau už tai 200 rubliu, 
pasakojo Vaitaviczia. pasilen
kęs galva. Bet man buvo per- 
mažai. Praszau-, kad ponas pri
dėtu, bet kieta turi szirdi, Die
ve jam atleisk. Asz ta syk pri- 
s'znekejau kita ir mudu, užpuo
lė ant pono Kanapinsko ateme- 
va visus -pinigus.

— Szitaįp? Suszuko Jonas.
— Taip, patvirtino Vaita

vyczia. Bet man nieko neteko. 
Kada parojo dalytis, mano 
draugas nere man peiliu in szo- 
na, — tiek tik pamenu. Neži
nau kaip iszlikau gyvas. Geri, 
žmones nuvožė mane in ligom 
būti. Ten iszgulejau metus, bet 
visai neiszgijau. Dabar in dar
bu. netinku, vaikszezioju po 
gerus žmones. Vangui prispau
dus, matau, kad negerai el
giausi. Szirdis man neatleido, 
turėjau jums prisipažinti. Da
bar turite mane rankose,, gali
te dėti kur norite; sunkinus ne
bus.

Ir retos asza.ros pradėjo ris
tis per VaitaiVyieziaus. veidus.

Mariutai jo pagailo,.
— Neverkite, ramino: žed- 

nanį. pasitaiko kas nors negero 
padaryt. Jus jau. ir taip turite 
gana vargo.

— O, kad turiu, tai turiu, 
dejavo sveczias. Noreczia da 
matyt Kuncza. Girdėjau kad 
jis Amerikos kalėjime sėdi, ar 
greit ji paleis?

— Nežinau tikrai, atsake 
Jonas. Dabar neseniai gavau 
gera žinia, kad Kunczas už 
kokiu du metu bus liuosas.

— Už dvieju metu. Gal ne
sulauksiu. Bet jus pasakykite 
jam, ka asz padariau, tegul 
man dovanoja. Noreczia maty
ti taipgi poną. Kanapinska, bet 
nežinau nieko, kur jis yra.

—- Poną Kanapinska jalu 
nematysi., tarė Jonas. Jis tapo 
užmusztas Amerike!

— Kaip!? Paszoko Mariu
te.

— Atsimeni, Mariute, tai 
“skalbsiu” agenta, kuri užmu- 
sze sykiu siu Jurgiu. Buvo tai 
Kanapinskas.
—Negali būti!
— Tikrai taip buvo. Asz ji 

gyva priesz tai macziau ir pa-

Pasiskaitymo Knygeles 
Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
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Per paczta, 35 Centai.
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Stebuklinga Puodą, 
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Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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žinau. Kunczas taipgi mate. 
Turbūt jis daugiausia ir pa
kurstė žmones ant Kanapins
ko. Jurgis bene pirmiausia szo- 
ko ir gavo su kulka in kakta.

Mariute klausė to- su didė
lėms akimis.

— Ar gal būti ? Ar gal bu- j 
ti?

— Asz neturiu reikalo ki
taip. pasakoti, nors prie szito 
žmogaus, ežia, parode ant Vai- 
tavylcziaus; iszpultuman sziek 
tiek teisybes pridengti, nes jis 
ir taip kenczia. Bet tegul žino, 
kas pasidarė, o 'gal viskam bu
vo pradžia tie neteisingi vek
seliai.

Vaitavyczia isz syk net ne
suprato. Bet kada Jonas papa
sakojo viską, kas atsitiko 
Amerike, nelaimingas raszti
ninkas užsidengei tik veidą ir 
garsiai dejavo.

— Gerai da tas, kad tamis- 
ta siusipranti, piktai padaręs. 
Gali da nors dali to atlyginti. 
Kiek tai kita, syk viens plunks
nos nubraukimas atnesza ne
laimiu!

Tuom tarpu inejo Kunczie- 
ne. Ji jokiu budu negalėjo pa
žinti Vaitavycziaus, taip tas 
buvo atsimainęs. O kada daži- 
nojo, kaip rasztininkas pasiel
gė Su jos vyru, ji net pasirėmė 
ant stalo, kad. neparpulti.

— Va, kur visko pradžia! 
Suszuko ir parode pirsztu ant 
rasztininko.

Bet jos butą geros1 moterisiz- 
kes. Po valandai atsipeikėjus 
ir pamaczius nelaimingo rasz- 
tininko padėjimą, ji netik jam 
dovanojo, bet da. eme raminti.

— Taip jau turbūt Dievo 
surėdyta, tarė, kad-'žmogus ne- 
s'iskverbtu, kur neveik. Ne sy
ki sakiau saviszkiui: tik tu su 
tais ponpalailpais 'nesusidėk. 
Bet. jis vis savo ir sayo, garbe, 
mat, užsimanė. Dalbai- turi gar
be. Jau keli metai sėdi ir neži
nia, ar sugrysz.

— Gavau neseniai laiszka, 
kad sugrysz, jei ne greicziausi, 
tai ilgiausia, už poros metu, ta
re Jonas.

— Ir asz mislyju, kad su
grysz, ramino Mariute. Maty
site mama, kad da visi krūvoj 
gyvensime.

— Ir užlaikysime mus tė
vynė, pridūrė Jonas.

— Taip, mus tėvynė! Pa
tvirtino Mariute.

— GALAS —

APIE
ŽEMES DREBEJIMA

Kodėl Žeme Dreba ir Atsigai
vina Ugnakalnai, Vulkanai

Nekarta, laikraszcziai apra- 
szineja apie baisus žemes dre
bėjimus Italijoj ir kitur kur pa 
daryta, daug bledes, daug gy- 
vaseziu žuvo ir tukstaneziai 
žmonių pasiliko be pastoges.

Žmones užklausė: Kodėl že
me dreba.? Sztai žemiau apra- 
szymas jum apie tai iszaiszkins 
apie ugninius kalnus (vulka
nus') ir drebėjimus žemes.

Mes jau žinome, jog sviete 
yra kalnu isz kuriu kartais 
musza labai karsztu vandens 
garu ir durnu stulpai, lekia ak
menų skeveldros arba net iszti- 
si. gurvuoliai, liejas žaizdruo- 
janti skysta lava., susidariusi 
isz isztiipdytu kalnu tusziu, 
rudu ir metalu. Tokie kalnai 
yra vadinami ugniakalniais 
arba vulkanai.

Tarp Meksikos ugniakalniu, 
Amerikoje, sako A. Humbold- 

tas — žymiausias yra Chorui- ■ 
lo kuris atsirado ir iszvert-e la- į 
va straiga 1759 mete Rugsėjo 
menesio nakti taip 28 ir 29 d. 
Versmas invyiko 3 valanda 
nakti placzioje, nuo senu seno
vės ramioje lygumoje, kur pir- i 
rna per 200 su virszum varstu 
nebuvo matyti ne vieno ugnia- 
kalnio. Viena diena priesz, at
sirandant naujam ugniakal- 
niui ežia darėsi tas, kas pa
prastai darosi besibaigiant 
versmui. Ten, kur dabar stūk
so didžiulis ugniakalnis, pirma 
žaliavo gražus vaisiniu medžiu 
soda^ Cukraus vodinimu dar
bininkai atėjo namo jie nuste- ! 
bo pamate, kad ju sziaiidines ■ 
skrybėlės pelenuotos. Paskui Į 
ten, kur dabar kauburiuotas 
lavos laukas, eme rastis ply- 
sziu. Bet aplink visa kol kas 
buvo i-amu. Atėjo naktis. Jau ■ 
nakties pradžioje p e 1 e n u j 
sluoksnis, pėdos storumo, nu
klojo aplinkes. Po tam po že
mėmis pasigirdo trenksmas. 
Visi eime 'bėgti in kaimynu In
dėnu kaimelio kalvas. Kaime
lis buvo 300 sienksniu inkal- 
niąu, niekaip lygiupa, kur da
bar stūkso Chorullo kalnas. 
Nuo tos aukszturnos, sako, ma
te, kaip dideli lygumos plota, 
apemes klaikus versmais. Isz 
liepsnos staiga, iszkiles dide- 
liausias gurvuolys, nelyginant 
juoda tvirtove. Visli matytojai 
tvirtina, jog priesz atsiran
dant kalnui 'buvo girdėt po že
mėmis daužant ir trinksiant, o 
vereziant plokszczia lyguma.' 
pakilo ir jos pavirsziuje atsi
rado daugybe iszputimu, kuriu 
pats1 didisai ir virto dabartiniu 
ugniakalniu. Kartu su juo ežia 
atsirado da ipenkios dideles 
kalvos ir tukstaneziai mažu 
buku ir smailu kalveliu..

Atsitinka, kad ugniakalnis 
prasiveria, mariu arba vande
nynu dugne. Tadai isz lavos, I 
pelenu ir nuolaužų vidur ma
riu gali staiga atsirasti sala,, ir 
sztai jums da vienas pavyzdysi 
tu atmainų, kurias padaro že
moje versmai.

Pradedant ugn i akalnia m s
veikti, ima drebėti žeme; ver

Iwo Jima Didvyris Apsiženija

Jack Lucas, buvęs mari
nas, kuris, būdamas tik sep
tyniolikos metu amžiaus su
silaukė Kongreso garbes 
ženklą, apsiženijo su Helen 
Solley, New York mieste, 
ant vienos televizijos pro
gramos;

Jis buvo keturiolikos me
tu amžiaus kai jis stojo in 
vaiska, in marinus. Per susi

žiantis isz po žemes plutos du
jomis ir garams, dirvožemis 
ima drėbėt ir liūliuoti (žemes 
drebejimu atsitinka, ir del ki- 
t okiu prieižascziu). Y ra szaliu 
ir tai ypacz kalnuotosios sza- 
l'ys, kur bemaž kasmet yra že
mes drebejimu. Tolis, yra pa
vyzdžiui, Kaukazas. 1899 me
tais netoli nuo Tifliso miesto, 
Achalkalako apskrityje,, atsi
tiko baisus žemes drebėjimas. 
Ta visiems Kaukazieczims at
mintina diena asz sėdėjau Tif- 
lise savo kambaryje prie stalo 
tik staiga, pasigirdo po žemė
mis gaudimas, o paskui ir 
smarkus smūgis: langu stiklai 
suskambėjo, sienos susiulbo, 
grindys s'udrdbejo, didžiule 
szepa su knygomis ir kalbėjos 
prieszais didelis veidrodis 
mandagiai keletą, kartu vienas 
antram linktelėjo, durys in 
prieszine greitai atsidarė, ta
rytum kviesdamos gyventojus 
iszeiti isz kambario; mane 
smarkiai mestelėjo viena kita 
karta prieszyn ir atgal. Asz 
iszbegau in balkoną., bet žemes 
drebėjimas jau perejo. Paiczia- 
me Tiflise jis nepridirbo dide-. 
Ii u Blėdžiu; tik sienos keliuose) 
namuose sutruko. Bet Asha.1- 
kailako apskrityje nelaime bu
vo didele. Keli kaimai liko su
griauti visai; szimtai žmonių 
ir gyvuliu žuvo po griuvėsiais; 
keli tukstaneziai žmonių liko 
be pastoges.

Istorija yra pažymėjusi ke
letą sztamu žemes drebejimu. 
Vienas tokiu atsitiko Sicilijos 
saloje 1(193 metais, kada pra
žuvo 60 tukstaneziu žmonių; 
kitas invyko 1755 metais Por
tugalijos sostinėje, Lissaibono 
mieste, — per szi žemes drebe- 
jima pražuvo 30 tukstaneziu 
žmonių su virszum; vėliau tre- 
czias baisus žemos drebėjimas 
buvo Kalabrijoje, Italijos pie
tuose, 1783 metais, ežia žeme 
drelbejo protarpiais koletą me
tu ir to ja. pridaro žmonoms 
tukstanezius bledies. Žemei 
drebant jos pluta isztinka dau
gybe visokiu atmainų. Dirvo
žemis supleiszeja, ir plysziai 
kartais yra labai ilgi ir gilus. 
Taip kaip žemei drebant Ja

kirtima ant Iwo Jima salos, 
jis drąsiai su savo kunu už- 
glemže dvi Japonu sprogs- 
tanezias granadas ir iszgel- 
bejo savo draugus. Juodu 
paženijo Kunigužis Jesse 
Stitt, isz Village Presbyte
rian bažnyczios. Lucas gy
vena in Winston-Salem, 
North Carolina. 

ponijoje 1891 mete, "Spalio 20 
diena, kada žuvo per septynių < 
tukstanezius žmonių, žemes 
plutoje pasidaro gilus plyszys 
60 varstu ilgumo! Žemes skly
pai plyszio vietomis pasitrau
kė, vietomis iszkilo, o vietomis 
indubo. Ir tai atsitinka konia 
per kiekviena žemes drebeji-' 
ma; vieni žemes plutos plotai 
pasikelia, iki nusileidžia, ir 
vietomis pasidaro dideli grio
viai plaezios duobes ir t.t.

Pietų Amerikoje 1753 me
tais drebant žemei, didžiulis 
kranto ruožas pakilo keturiaisi 
sieksniais; ir ežia pat per 1822 
metu žemefedrdbejima pakran
te, keleto szimtu varstu ilgu
mo, antra karta pakilo kokia, 
arszina. su puse. Dar indomes- 
nis dalykas buvo Indijoje per 
1819 metu žemos drebejinm, 
Czia vienoj vietoj iszkilo dide
lis ruožas 30 varstu ilgumo ir 
10 platumo, auksztumo, ketu- 
riu arszinu; o kitoje vietoje, 
prieszingai, platus žemes skly-i 
pas, keturiu tukstaneziu kvad
ratiniu verstu didumo, nusilei
do ir liko mares užlietas; nedi
dele tvirtove ir kaimas,buvęs! 
krante, atsidūrė po vandeniu.

Žemes drebėjimai padaro ir 
kitokiu atmainų žemeje. Nub 
smarkiu smūgiu griūva auksz- 
tos uolos, slėnius ir kalnu ter- 
peklfus užverezia krūvos nub,- 
laužuž, kai kuriu upeliu ir, 
upiu dugnas prasmenga, o. jos, 
paezios atsiduria po žememist 
ir akmenimis ir taip toliaus.
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STJe ® oŽinios Vietines
D. Rooseveltas insake paleisti 
Komunistu Partijos Sekreto
rių Earl Browderi isz. kaleji- 
mo, nes Komunistai dabar yra 
musu talkininkai priesz Na
cius. Tai buvo baisus Roose- 
velto insakymas, nes tai buvo 
klaida, už kuria mes ir szian- 
dien brangiai mokame; 1940 
m., Prezidentas Fr. D. Roose
veltas pareikalavo bilijoną do
leriu ir penkios deszimts tuks- 
taneziu kariszku eroplanu del 
apsiginklavimo. Ir ta diena 
menulio atmaina: Delczia.

— C. W. Dodson, preziden-I 
tas- isz Weston Dodson Kom
panijos pranesza kad likos su
rasta nauja gysla anglies Mo- 
reos kasyklose ir neužilgio 
pradės isziminet angli.

Minersville, Pa.—Sodalietes ! 
isz Easton, New Philadelphia, 
Hazleton, Shenandoah, Gir
ardville, Tamaqua, Mahanoy 
City ir Minersville laike savo 
Devinta Metini Susirinkimą, 
Nedelioj, Gegužio (May) 11-ta 
diena, popietu, Szvento Pran- 
ciszkaus parapijos svetinėje. 
Daug nares dalyvavo tame su
sirinkime.

— Du mainieriai likos su
žeisti Maple Hill kasyklose, 
Petnyczioje. Harry Harmon, i 
nuo 189 ‘ Schuylkill avė., She- 
riandoah Heights, sužeistas in 
tiesa ranka, o Michael Davis, 
isz Mahanoy Plane sužeistas in 
kaire ranka, per nupuolimo 
anglies. Gydosi namie. L Į 

į — Seredoj pripuola Szven- ! 
to Bonifaco, Kankino. Tautine 
Szvente: Mida. Ir ta dienai 
1787 metuose Amerikos Kon
stitucija sutverta Philadellphi- 
joje, Pa.

— Valstijos Vieszkeliu Ko- | 
misija, pradėjo taisyt kelia 
tarp New Bostono ir Vulkano.

’ — Ketverge pripuola Szv. 
Jono K. de La Salle ir Szv. So- : 
fijos. Tautine Szvente Janu- Į 
te. Taipgi ta diena: 1918 me
tuose Amerikos pacztas pradė
jo siunst i laiszkus per eropla- . 
ifais; 1920 m., Lietuvos Stei- j 
giamojo Seimo atidaryas; 1950 
iri. Tautu Sanjungosi Sekreto
rius Trygve Lie pasikalbėjo su 
Stalinu, Maskvoje, bet isz to j 
pasikalbėjimo nieko gero ne- ' 
i’szejo; 1933 m., Amerika nesu- : 
tiko stoti su Anglija ir Pran- ' 
cuzija priesz Hitlerį. Kai kurie 
politikos žinovai ir raszytojai 
sako kad jeigu Amerika tuo 
laiku butu stojus ir prisidėjus, 
tai-gal ir karas butu buvęs isz- ; 
vengtas.

— Buvęs miesto gyvento
jas, William Matthews (Vin
cas Matuseviczius), isz Jersey t 
City, N. J., pasimirė Petny-' 
ežios ryta, 8-ta valanda in 
Veteranu ligoribute, Brooklyn, 
N. Y. Velionis sirgo per keletą 
sanvaites. Gimė Mahanojuje. 
Buvo veteranas isz Pirmos 
Svietines Kara. Dirbo anglia- 
kasiyklose per daugelis metu, 
liet keliolika metu atgal apsi
gyveno mieste New Jersey. Pa
liko: du sunu: Vinca, isz Hobo
ken, N. J., ir Joną, namie; dvi Į 
dukterys, dvynukes: Marcele 
ir Elaine, kurie randasi in Szv. 
Pranei szkaus Naszlaicziu Prie-; 
glaudo s Orwigsburg, Pa., taip
gi dvi seserys: Ona Cisarikie- 
ne, 315 W. Mahanoy avė., isz 
kur laidotuves invyks, ir Pe
trone, pati Pijuso Urbano, 

’isz miesto. Laidos Utarninko 
ryta, su apiegomis Szv. Juoza
po bažnyczioje, devinta valan
da ir palaidos in parapijos ka
pines. Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidos.

—■ Kelias einantis per Szv. 
Juozapo parapijos kapines, 
dalbar yra taisoma, ir neužilgio 
bus baigtas.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Ubaldo vyskulpo, o Tautine 
Szvente : Vitragis. Ir ta diena 
1942 metuose Prezidentas Fr.

Shenandoah, Pa. — Siausda
mas su kitais vaikais West 
End Parke, Antanukas Žeme
lis, penkių metu senumo, nuo 
521 W. New York uly., likos 
sužeistas in galva, ir gydosi 
vietinoje ligonbutoje.

— Buvęs miesto Puibliki- 
nu Mokyklų Supredentas, An
thony J. Ratchford, isz Bran- 
donvilles, staiga susirgo perei
ta Ketverga priesz įpiet, ir li
kos tuojaus nuvežtas in Locust 
Mt. Ligonbute, kuris pasimirė 
0:10 valanda vakare. Velionis 
turėjo 58 metu amžiaus, gimė 
Scranton, Pa., Velionis buvo 
Supredentu del Shenandoah 
Publikinu Mokykliu nuo 1917 
iki 1951 m., o tik pereita meta, 
Birželio menesio, pradėjo ap- 
laikinete savo Mokslo Pensija. 
Paliko paezia, dukterė ir sunu, 
taipgi broli. Likos palaidotas 
Panedelyje, su ąpiegomis Ap- 
reiszkimo P. M. bažnyczioje 
9:30 valanda ryte, ir kuna pa
laidojo in parapijos kapines.

Frackville, Pa. — Po trum
pai ligai, ponia Anelia Am
brose (Ambrazevicziene) nasz- 
le, nuo 142 Ballet uly., numirė 
Nedėlios ryta, 10:40 valanda, 
Good Samaritan ligoribute, 
Pottsville. Velione gimė Lietu
voje, atvyko in Amerika apie 
keturios deszimts metu atgal. 
Jos vyras Tamoszius, mirė 
1943 metuose, ir sūnūs Anta
nas mirė 1926 m. Paliko dide
liame nuliudime: sunu Stanis
lova, mieste; trys dukterys: 
Helena, isz Mahanoy City; Jo- 
zefina, slauge, Philadelphia!, 
Pa., ir Edna, pati Thomas Zu-
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Demokratu Partijos Pir
mininkas, Frank McKinney 
pasakė laikrasztininkams, 
kad Prezidentas Trumanas 
nieko apie ateinanezius rin
kimus nepasakys, nieko ne
prasitars ar jis stos in rin
kimus ar ne, kol jis tikrai 
dažinos kaip dalykai stovi 
Korėjoje.

Kai tik Trumanas apie tai 
iszgirdo, jis baisiai supyko, 
užsigynė kad nieko pana- 
szaus jis neketino ir neketi
na daryti, tuojaus paskelbė 
vieszai kad jis visiszkai pa
sitraukia ir kad jis in rinki
mus nestos.

bi, isz Gilberton, Pa., taipgi 
keletą brolius. Laidotuves in
vyks Ketverge.su Szv. Miszio- 
mis Apreiszkimo P. M. bažny
czioje, devinta valanda ryte, ir 
palaidos in parapijos kapines. 
Graborius Vincas Menkievi- 
czius isz Shenadoro laidos.

Pottsville, Pa. — Juozas 
Slankus, 26 metu amžiaus isz 
Frackvilles miestelio, kuris 
mirtinai nužudė savo paezia 
Olesa, 26 metu amžiaus, parei
ta Gruodžio men., 25-ta diena 
1951 metuose, likos nuteistas 
per “Džjure,” gavo 6 iki 12 
metu in kalėjimą.

Hastings, Pa. — Musu senas 
tautietis, Antanas Supenas, 69 
metu amžiaus, pasimirė savo 
namuose, Sukatoj, Balandžio, 
12-ta diena 1952 m., 12:30 va
landa popietu. Velionis gimė 
Lietuvoje, Birželio 13-ta diena 
1883 metuose. Atvyko in Ame
rika daugelis metu atgal. Pri
gulėjo prie mainieriu UMWA 
unijos Nr. 393 lokalo, ir prie 
Rymo Kataliku Susivienijimo. 
Paliko dideliame nuliudime: 
savo žmona, Jozefina; sunu 
Juozapa, isz Detroit, Mich., ir 
duktere Helena, New York. 
Laidotuves invyko Seredos ry
ta, Balandžio 16-ta. diena, su 
Szv. Misziomis Szvento Ber
nardo bažnyczioje, devinta va
landa, o kuna palaidojo in pa
rapijos kapines.- A. a. Anta
nas Szupenas buvo “Saules” 
skaitytojas per trisdeszimts 
metu.. ‘ ‘ Amžina atilsi! ’ ’

Philadelphia, Pa. — Teko, 
sužinoti, kad vietines moterys- 
veikejos po vodovyste, ponia 
Elenos, Jonaikiute, Kazakaus- 
kieries, dienai 15-to Birželio 
ruoszia Pagei'btuves Vakarie
ne, tikslu pagerbti Jurgiecziu 
Vikara, Kunigą Stasi Lukszi, 
proga jo deszimts metu Kuni
gystes sukakties. Toji Vaka
riene invykes parapijos sve-. 
■Bineje esamoje, arti bažny- 
czios, Kas pageidautu iszkal- 
no insigyti bilietus in taji pa
rengimą, patarinta užeiti pas 
pons. Czebatorius, 3339 Bel
grade uly. Kas link Kunigo 
St. Lukszio jis pilnoje prasmė
je to žodžio veidas yra szios

pagei'btuves, nes ir kaipo žmo
gus ir kaipo Kunigas jis yra. 
labai szaunus žmogus, užsipel
nantis kuo didžiausios «pager- 
bos! —Senas Jurgelis.

KELIONE IN
EUROPA PIGESNE
NEW YORK, N. Y. — 

Kelios eroplanu kompanijos 
jau dabar pradėjo daug pigiau 
veszti žmones skersai mares in 
Europa. Didi eroplanai dabar 
veža apie asztuonios deszimts 
žmonių. Szitie eroplanai yra 
tokie patys kaip tie didi ir 
puosznus eroplanai, bet ant ju 
nėra megamuju kambariu, nė
ra nei saliunu, ir už tai jie ga
li daug daugiau žmonių vesz
ti ir daug pigiau imti.

Žmogus, važiuodamas ant 
szitokiu eroplanu susieziedina 
pustreczio szimto doleriu ten 
ir atgal.

Szi menesi kompanijos pri
žada trisdeszimts devynis sy
kius ten ir atgal savo eropla- 
nus kas sanvaite siunsti, o szia 
vasara tai apie septynios de
szimts viena tokia kelione pa
daryti kas sanvaite. Kompa
nijos sako kad jau ir dabar 
sunku prižadėti vieta ant sa
vo eroplanu, nes visos vietos 
isz anksto jau iszpirktos ar už
prašytos.

GEN. FR. T. DODD 
NEVALIA KALBĖTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Salos taip iszgazdino tuos be
laisvius Komunistus, kad jie 
greitai paleido Generolą Dodd.

Per derybas del Generolo 
Dodd iszlaisvinimo, Amerikos 
laivas tyliai priplaukė su dau
giau kaip dvideszimts dides
niu, Patton tanku. Kareiviai 
visas tas naujas tankas tuo
jaus iszveže isz to laivo ir pa
suko staeziai in lageri, kalėji
mą, kur Generolas Dodd buvo 
laikomas. Nors niekas nieko 
nesake, bet tos dideles karisz- 
kos tankos su savo karabinais 
paezios už save kalbėjo.

LAKŪNO LAVONAS 
UPEJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sze apie ta nelaime in Lebanon, 
Delaware. Lakūnas nukrito in 
Missouri upe Spalio dvide
szimts septinta diena, beskris- 
damas isz New Castle, Dela
ware in California.

AUTOMOBILIAUS 
VAGIS PASZAUTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai už keliu minu- 
eziu surado ji tarpu duriu. Jis 
buvo paszautas in peti. Jiedu 
ji nuveže in ligonine, kur jis 
nieko policijantams nepasake, 
neprisipažindamas nei savo 
vardo.

* 4-4-M-4- K-*-** ****-*■*■ *
i L. TRASKAUSKAS Į I ___ *
i LIETUVISZKAS J 
į GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuvių, Kriksztyniu j
* Vestuvių Ir Kitokiams įj
* :: Reikalams :: *: — J*535 WEST CENTRE STREET * 
J Telefonas Nr. 78 *
* MAHANOY CITY, PENNA. J

MUSU UŽSIENIO 
POLITIKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

neiszgali Turkams suteikti jo
kios pagelbos.

Taip dalykai stovėjo Kovo 
dvylikta diena 1947 metuose.

Prezidentas Trumanas tuo
jaus kreipiesi in bendra Kon
greso ir Senato posėdi, pasiū
lydamas byla remti ir szelpti 
Graikija ir Turkija.

Prez. Trumanas sake: Isz 
tikrai tikiu, kad musu kraszto 
žmonių yra szventa pareiga 
remti ir szelpti laisvuosius 
krasztus ir laisvuosius žmones, 
kurie nepasiduoda ir prieszi- 
nasi tiems, kurie visa laisve 
ant szio svieto panaikintu. ’ ’ •

Szitokis Prezidento pasiuli- 
nimas vėliau buvo užvardintas 
kaipo * ‘ Trumano Nusistaty
mas.”

Musu nusistatymas buvo ne
priversti Graikus ar Turkus 
priimti musu nustatyta tvarka 
ar valdžia, bet padėti jiems pa
laikyti savo nepriklausomybe 
ir laisve. Jeigu Komunistai te
nai butu laimėje, tai tu krasztu 
žmones nebutu tureje jokios 
kitos iszeities kaip tik priimti 
ta j u Komunistiszka valdžia ir 
tvarka. Sovietu Diktatoriai 
butu valde tuodu krasztu, kaip 
ir kitus kurie dabar randasi po 
j u nagaika.

Ragindamas Amerikieczius 
remti ir szelpti Graikija ir 
Turkija, Prez. Trumanas buvo 
pasakęs: “laisvu krasztu žlu
gimas ir nepriklausomybes 
praradimas laisvuose krasz- 
tuose sudaro baisu pavoju jei
gu ne staeziai pražūti ne vien 
tik tiems krasztams, bet ir vi
sam laisvajam pasauliui.... 
Jeigu mes dabar nepasiskubin
sime suszelpti Graikija ir Tur
kija szitoje pavojingoje va
landoje, tai pasekmes szitos 
nelaimes pasieks ne vien tik 
Vakarines tautas, bet ir Toli
muosius Rytus.”

TV Public Enemy Hunt Is On . . .

If you have any of these public enemies hidden 
in your attic, cellar, hallway, porch, vestibule, 
garage or other obscure places, you will elimi
nate a nuisance source for TV-reception in your 
area by bringing to your local P P & L 
offices. In return for each of these antiquated 
lamp 'bulbs, you will receive, free of charge, a 
modern highly efficient new bulb.

PP&L’S OFFER EXPIRES MAY 31, 1952

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.

JOHN KOVAL
. KVIETKININKAS . . .

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias 

* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.

Telefonas 764

616 W. CENTRE STR., 
MAHANOY CITY, PENNA.

>*************^****wi*<t**3**i**i**i*«’

Sziandien visi Amerikiecziai 
aiszkiai mato kaip pasekmin
ga buvo ju pagelba tuose 
krasztuose ir kaip Komuniz
mui kelias buvo tenai užkirs
tas. Taika vieszpatauja abie
juose tuose krasztuose. Dau- i
giau kaip septyni szimtai tuks- 
taneziu pabėgėliu isz tu krasz
tu dabar jau sugryžo in savo 
tevisžkes.

Musu kariszka pagelba su
tvirtino Turkijos rubežius.

Turkijoje ir Graikijoje buvo 
laisvi rinkimai ir žmones isz- 
sirinko savo valdininkus ir sa
vo valdžia. Turkijoje buvo isz- 
mesta valdžia, kuri buvo tenai 
valdžius ir savotiszkai viesz- 
patavus per dvideszimts sep
tynis metus.

Kai szitiedu laisvi krasztai 
palaike savo nepriklausomybe 
ir laisve, tai ir kitiems krasz
tams jiedu davė vilti susilauk
ti tokios laisves ir nusikratyti 
Komunistiszkus panezius. Ir 
visa tai visiems laisviems 
krasztams, neiszskiriant nei 
Amerikos, yra in sveikata.

Tai tokia musu Užsienio Po
litika Graikijoje ir Turkijoje.

— BUS DAUGIAU —

PLATINKIT “SAULE”

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

NEW YORK. ■— Apie Gegu
žio (May) 13-ta diena, in New 
Yorka atvyksta laivu “Gene
ral Hersey,” isziplaukusiu isz 
Bremerhaven, Gegužio 3-czia 
diena Lietuviai:
Allisat: Kurt F., Anna, Han
nelore, Christa, in Rochester, 
N. Y. — Beiitel: Franz., Adele, 
Edwin, Helmuth, Irma ir Har
ald, Jamica, Iowa. — Bulika: 
Lisa, Joseph, Peter, Angela, 
Chicago 36, Ill. — Brusdeilins, 
Ernst, New York, N. Y. — Do- 
dtnadt: Paul, Wilma, Irving
ton, N. J. — Gudat: Rcihard, 
Hartford, Conn. — Jakowitsch 
Selma., Crystal Lake, Ill. — 
Jakst: Hilde Erna, Detroit 24, 
Mich. —- Kesnerus: Meta, New 
York, N. Y.—Kuraitis: Kaspa
ras, Olga, Chicago 29, Ill, — 
Noll: Oskar, Merta, Werner, 
Brigitte, Coloma, Mich. — 
Ofert: Anton, Anna, Witold, 
Adolf, Marią, Gertrud, Peter, 
Therese, Maspeth, L. I., N. Y. 
— Pienius: Bortha, Hermann, 
M., Gary, Ind. — Poehl: Adolf, 
Adela, Fair Haven, Md. — 
Riegert: Ella, Gertrud, Chica
go 28, HI. — Romanowsky:
Maria, Eduard, Granville,Wis.
— Schaaek: Anne, Rudi Karl, 
New York 11, N. Y. — Schack: 
Wilhelm: Olga, Ingrid, New 
York 11, N. Y. — Schwuchow: 
Herbert, Paulina, Waltraunt, 
Monika, New York 10, N. Y. — 
Skauradžius: Frieda, Bridge
ton, N. J. — Shfrs :Gretel, New 
York 10, N. Y. — Sudan: Wal
ter, Jenny, Erika, Walter Riel
rose Park, III. — Szuggar: Al
bert, Edith, Albert, Angelika^ 
Er i k a, Waldemai’, Astrid, 
Mansfield, So. Dak. — AVing- 
endorf: Helena, Chicago 8, Ill.
— Winkler: Johanna, Chicago
Ill. — Wollert: Arthur, Selma, 
Gloria, Chicago, Ill. — Kan- 
towski: Kristine, New York, 
N. Y. — Winkler: AValther, 
Wilhelmine, East Saint Louis, 
Ill. ■

Gegužio (May) 7-ta diena, 
laivu “ Italia ” isz Prancūzijos 
atvyko iPaulauskas: Vytautas, 
Danute, Vytautas sūnūs,. Da
nute ir Saulute, in Plymouth, 
Pa.. ’ —BALF Centras.

^Pirkie U. S. Bonus!

Ketverge.su



