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Isz Amerikos POPIERA DAR
BRANGSTA Musu Užsienio Politika

NĖRA BULVIU

Valdžia Užkasa Bulves; 
Ūkininkai Nesodina;

Geras Biznis

WASHINGTON, D. C. — 
Dabar staiga visiems pritruko 
bulvių ir dabar szeimininke tu
ri mokėti iki penkis dolerius 
už buszeli bulviu. Nors tik ana 
menesi valdžia nupirko nuo 
ūkininku milijonus buszeliu tu 
bulviu ir visas užkasė, užarė, 
kad jos neatpigtu. Dabar, kai 
tiek tu bulviu valdžia iszmete, 
visi turi deszimts sykiu dau
giau mokėti ir dar negali gau
ti gana bulviu.

Ūkininkai dabar bulviu ne
sodina nes valdžia jiems pri
moka už tuszczius laukus, jei
gu jie sutinka nesodinti bul
viu. Reiszkia, ūkininkas gauna 
isz valdžios tiek pinigu, kiek 
jis užsidirbtu jeigu jis bulves 
sodintu. Tai tik kvailas ir tik
rai durnas ūkininkas butu da
bar bulves sodinti, kai valdžia 
jam užmoka už tai kad jis nie
ko nedaro!

O szeimininkes dabar turi 
penkis dolerius už buszeli bul
viu mokėti už tai kad muša 
valdžia taip kvailiszkai daro!

INTARTAS
NUŽUDYTAS

Razbaininkai Nužudė 
Savo Sebra

WEST WARWICK, R. I. — 
Carlton M. O’Brien, keturios 
deszimts devynių metu am
žiaus gembleris ir razbaininku 
draugas ir “Night-Club” sa
vininkas Bostone, kuris buvo 
intartas už ta suvirsz milijono 
doleriu vagyste in Brinks 
Kompanija, buvo razbaininku 
nuszautas prie pat savo namu.

FBI policijos agentai buvo 
pasirenge ji iszklausineti apie 
ta didele vagyste, kai vagiai 
pasivogė $1,219,000.00 Sausio 
menesyje septyniolikta diena, 
1950 metuose.

Žemcziugu pardavėjas pen
kios deszimts penkių metu am
žiaus žmogus, Julius Kenner 
buvo suaresztuotas. Policij an
tai sako kad jis nors žino apie 
ta vagyste. Policijantai sako 
kad jie, tikrai žino kad Alfred 
A. Ganon visa ta vagyste buvo 
surengęs. .

Policijantai suėmė O’Brien 
apie treczia valanda isz ryto, 
kai jis buvo perszautas ir jo 
žmona ji surado prie savo na
mu automobilyje, pusgyvi, pa- 
szauta.

Policijantai sako kad szitas 
žmogus žino apie ta didele va
gyste, Brinks kompanijoje.

^Pirkie U. S. Bonus!

WASHINGTON, D. C. — 
Kasztu, prekių valdytojas El
lis Arnall paskelbė, kad. bus 
pavėlinta pabranginti popiera 
laikraszcziams net deszimts 
doleriu ant tono.

Jis sako kad jis turėjo su
tikti su Kanados kompanijo
mis, kurios daug daugiau bu
vo pareikalavusios.

Amerikos redakcijos, kaip ir 
mes, beveik visa savo popiera 
gauname isz Kanados. Dabar 
popiera mums kasztuos szimta 
dvidesžimts szeszis dolerius 
ant tono. Buvo laikai kada mes 
galėjome pirktis ta paczia po
piera už czverti tiek pinigu.

Bet dabar mes turime tiek mo
kėti ir nieko negalime sakyti, 
nors musu skaitytojai kartais 
klausia: Kodėl mes pabrangi
nome “Saules” prenumerata? 
Kaip tik už tai, kad popiera 
mums trigubai dabar kasztuo- 
ja!

BARBERIU BĖDOS

Per Mažai Uždirba;
Valandos ligos

PHILADELPHIA, PA. — 
Dabar kai nieko nėra pastovus 
ant szio svieto, net ir barbenai 
ima bedavoti ir pasiskusti kad 
ir su jais ne viskas tvarkoje.

Pasirodo, kad vis mažiau ir 
mažiau jaunu vyruku nori mo
kintis kaip plaukus kirpti ir 
kaip barzdas skusti, nes mo
kestis ne kokia, ir darbas nuo
bodus ir ilgas.

Ir barbeno mokslas jau ne 
toks lengvas, ir baisiai daug 
yra reikalaujama isz jauno vy
ruko, kuris norėtu gauti lais- 
nes, pavelinima plaukus kirpti 
ir barzdas skusti. Jis turi isz- 

' laikyti kvotimus ant visokio 
szvarumo, visa žmogaus pa- 
kauszi iszcziupineti, isznagri- 
neti, turi viską žinoti apie kru
tinę ir oda, skūra ir panaszius 
nereikalingus mokslus. Jie 

I tiek daug turi iszmokti, kad 
pamirszta pasimokinti kaip 
plaukus kirpti.

O retas barberis gali tikėtis 
užsidirbti szeszios deszimts 
doleriu ant sanvaites, kad ir 
geriausiose vietose. O jo dar
bas taip pat sunkus kaip ir gy
dytojo. Jis per sanvaite tiek 
neuždirba, kiek daktaras per 
viena diena.

Ne tik sunku prikalbinti 
jaunus vyrukus mokintis ant 
barbeno, bet dar sunkiau par
sikviesti senesnius barbenus 
isz kitu valstijų, nes ežia, 
Pennsylvanijoje barbeno sto
vis baisiai nepastovus. Jis tik 
gauna, dvieju metu pavelinima 
už doleri. O tas pavelinimas 
gali būti bet kada nutrauktas, 
atimtas, ir barberis pasilieka 
be savo amato.

Raszo Prez. Harry Truman

(Tasa)

Szaures Atlanto 
Apylinke

1947 metu rudenyje santy
kiai buvo baisiai intempti be
veik visoje Europoje del bai
me isz Komunistu grasinimu.

1948 metais Vasario menesy
je Komunistai užėmė Czeko- 
slovakija.

Kai Sovietai nukirto visa 
susisiekimą su Berlynu, jie pa
rode kad jie yra pasirenge be
veik ir kara skelbti, kad iszva- 
rius Vakaru tautu kariuome
nes isz to miesto.

Visiems buvo aiszku, kad 
kol Vakarines tautos Europo
je nesustipres, jos nieko nega
les padaryti priesz tokius So
vietu užgrobimus.

Europiecziai patys pirmaji 
žingsni ežia padare, pasiraszy- 
dami ant Brussels sutarties, 
Kovo menesyje, 1948. Szita su
tartis yra del penkios deszimts 
metu del bendro apsigynimo. 
In szita sutarti suėjo Anglija, 
Prancūzija, Belgija, Nederlan- 
dija ir Luremburgas.

Ta paczia diena, kada ta su
tartis ir ant jos pasiraszyta, 
Prezidentas Trumanas stojo 
Kongreso kambariuose ir isz- 
aiszkino Amerikos apsiginkla
vimo programa, kuri daug pla- 
cziau apėmė visos Europos ap
sauga ir apsiginklavimą. Ta 
vasara Senatas priėmė užsie
nio nusistatymą ar tvarka, ku-, 
ri buvo tada žinoma kaipo 
Vandenbergo patarimas. Szi
tas nusistatymas ingaliojo 
Amerikos valdžia prirengti 
bendra apsiginklavimą, kuris 
sutiktu su Tautu Sanjungos 
nusistatymu. Szitas buvo pri-'

Amerikos Laivyno Szta
bas yra iszrades ir pagami
nęs maszina, kuri visa lakū
no darba atlieka greieziau- 
siuose “Jet” eroplanuose. 
Szita maszina palaiko ero-

imtas beveik vienbalsiai: sze-! 
szios deszimts keturi priesz 
keturis balsus.

Pasitarimai su Brussels tai
kos nariais tuojaus prasidėjo. 
Isz tu pasitarimu užgimė At- * 
lanto sutartis, kuri buvo pri
imta ir pripažinta Balandžio 
menesyje.

Szita sutartis turėjo būti isz 
lėto investa, nes buvo daug 
baisiai kebliu klausimu ant 
kuriu reikėjo susitarti, nusi
leisti ar priimti.

Užsipuolimas ant Korėjos 
pagreitino visus szituos klau
simus.

Invykdinti szita Atlanto Su
tarti buvo paskirta dvylika at
stovu isz tu laisvu tautu. Vė
liau tos sutarties sztabas' nuta
rė insteigti bendra apsaugos 
jiega, ir Generolas Dwight D. 
Eisenhoweris tapo visu tu 
Kariuomenių Komandorius. ĮI 
Vietoj kad kiekviena isz tu as-1 
meniszkai ginkluotųsi, buvo 
nutarta kad butu daug geriau 
kad visos bendra frunta pa
statytu. Isz to gimė Atlanto , 
Kariszka Sutartis.

Del Vakaru Europos 1951 
metai buvo pažangos ir augi- i 
mo ir susistiprinimo metai. 
Per vienus metus szitos tautos [ 
taip galėjo apsiginkluoti, kad 
jau galėjo drąsiai sakyti kad 
jos gali Sovietus sustabdyti 
Europoje.

Kaip tik taip ir Amerikos 
Sekretorius Dean Acheson’as 
tada ir buvo pasakęs: “Mes 
gerai žinome ka,d musu drau
gai Europoje žino kad mes ga
lime tiek jiegos, kariszkos ir 
prekybines pristatyti, kad So
vietai nedrysta ir negali da
bar bet kuri kraszta užpulti.

Dabar dar reikia iszrasti 
kaip butu galima visu tu 
krasztu armijas suvienyti,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Eroplanams Naujas “Lakūnas”

plana nustatytame augsztu- 
me padangėse, varo ji nusta
tytu greitumu. Lakūnas tik 
paspaudžia kelis mažus gu- 
zikuczius ir eroplanas pats 
važiuoja, pats vairuoja.

Sportiszku Automobiliu Karaliene

Czia Amerikoje yra mada 
paskirti karaliene viso
kiems bizniams, sportams 
daigtams, ar del bet kokios 
priežasties.

Szita dvidesžimts dvieju 
metu juodbruve gražuole 
Panele Shirley Talbott, 
yra iszrinkta Sportiszku

RINKIMAI
ITALIJOJE

Komunizmo Ir Kleri
kalu Klausimas

RCMA, ITALIJA. — Rinki
mai Italijoje artinasi, Gegužio 
25 diena. Bus gera proga pa
matyti kaip patys Italijonai 
žiuri in kelis labai svarbius 
klausimus, ir kaip jiems patin
ka valdžia, kuri yra vieszpata- 
vus nuo Balandžio 19, 1948.

Czia ne viso kraszto rinki
mai, bet isz szitu rinkimu vis 
galima labai gerai inspeti kaip 
ir tie viso kraszto rinkimai eis.

Sziaurineje Italijoje rinki
mai buvo laikomi pernai. Isz 
tu rinkimu buvo matyti kad

Reiszkia lakūno rankos ir 
kojos bus laisvos. Ir tai la
bai svarbu kai tie baisiai 
greiti kariszki eroplanai su
sikerta padangėse.

□ □ □

Automobiliu Karaliene. Ji- 
pareina isz Vaszingtono. Ji 
czia daug ka mums parodo, 
bet toje parodoje buvo ir 
daug sportiszku automobi
liu, kuriuos biznieriai paro
de. Mums neteko sugauti 
szitos gražuoles antrasza ar 
jos telefono numeri.

kairieji ir deszinieji gerokai 
sustiprėjo. Isz tu rinkimu isz- 
rodo kad Komunistai ir Socia
listai sudaro didžiausia frunta 
priesz Krikszczionis Demokra
tus. Bet tarp tu dvieju partijų 
randasi kelios, kurios stovi vi
durkelyje ir nelinksta nei in 
viena nei in kita puse. Dabar 
Komunistai ir Krikszczionys 
Demokratai visomis galiomis 
stengiasi tas mažesnes partijas 
prisitraukti.

Kai kurie spėja kad Kriksz
czionys Demokratai ne tiek 
laimes per ateinanezius rinki
mus kiek jie tikisi, ir jis duoda 
keletą priežaseziu, del kuriu, 
jie sako Krikszczionys Demo
kratai praras balsu, votu:

1—Komunizmo baime jau 
dabar mažesne Italijoje. Daug 
tokiu, kurie ana syki balsavo 
už Krikszczionis Demokratus 
isz baimes Komunistu, dabar 
jau savotiszkai balsuos.

2— Krikszczionys Demokra
tai stovi vidurkelyje dabar ir 
toje vietoje vis randasi pavo
jus isz abieju krasztutiniu par
tijų.

3— Daug Italijonu, nors geri 
Katalikai, yra nusistatė priesz 
klerikalizmą, priesz Kunigu 
vedama valdžia. Krikszczio
nys Demokratai dar vis yra in- 
tariami, kad j u partija yra Va
tikano valdoma. Tokia valdžia 
jie vadina klerikalizmu.

4— Krikszczioniu Demokra
tu ir visu Alijantu propagan
da yra labai silpna prilyginus 
prie Komunistu vedamos pro
pagandos.

5— Bedarbe didele intekme 
daro Italijoje. Baisiai daug 
žmonių randasi be darbo. O to
kie žmones, be darbo labai 
greitai ir labai lengvai krypsta 
prie tos partijos kuri jiems 
daugiausiai prižada. O niekas 
tiek daug nemoka prižadėti, 
kaip Komunistai.

BELAISVIAI
NUMALSZINTI

18 Amerikos Tanku 
Pristatyti Prie Lagerio

_____
KOJE SALA, KORĖJA. — 

Amerikiecziu asztuoniolika 
kariszku ir didžiu tanku buvo 
pristatyta prie Koje Salos Be
laisviu kalėjimo, kur kaliniai 
buvo taip sukilę, kad jie buvo 
paėmė nelaisvėn viena Ameri
kos Generolą.

Dabar Brigados Generolas 
Haydon Boatner sako kad jis 
jokiu baiku nekres su tais be
laisviais, jis sako kad jis juos 
gerai užlaikys, bet kad jie da
bar negales savo naravus vari
nėti. Jis tuojaus uždraudė 
tiems Belaisviams laikyti savo 
parodas, ir insake nutraukti 
visas raudonas vieliavas.

Jis sako kad jis nenubaus 
nei vieno kalinio už ta sukili
mą, bet nuo szios dienos visi 
kaliniai turės jo klausyti, o 
jeigu ne, tai jie bus nubausti!

Iki sziol, szitame kalėjime 
kaliniai iszkeldavo savo rau
donas vieliavas ir surengdavo 
Komunistiszkas parodas. Da
bar visi jie turi žinoti kad. jie 
yra Belaisviai ir turi laikytis 
Amerikos kariuomenes nusi
statymu!

DEGANTIS
KRIOKLYS

Tnkstancziai Žuvo; Vi
sa Sala Atskirta

MANILA. — Tusktancziai 
gyventoju žuvo kai Kibok Hi- 
bok ugnies krioklys susprogo 
ir iszliejo deganezia geleži po 
visa sala. Taip atsitiko, ant Ca- 
miguin Salos. Laikrasztinin- 
kai dar nesuspėjo pribūti, bet 
eina gandai kad tnkstancziai 
žmonių žuvo toje nelaimėje. 
Redaktoriai yra pasiuntė savo 
geriausius laikrasztininkus in 
ta vieta kad sužinotu tikrai 
kaip ir kiek ten iszkados yra.

Beveik panasziai buvo 
Gruodžio (Dec.) menesio, ket
virta diena, 1951 metuose, ka
da visi tos salos gyventojai bu
vo isz tos salos iszkraustyti, 
bet paskui visi jie gryžo.

Jau buvo matyti kad pavo
jus gresia visiems Vasario me
nesyje, bet visi gyventojai dar 
turėjo vilties kad tas degantis 
krosnis pats nusima’szins, bet 
dabar jau visi gyvi iszsinesze 
isz tos salos.

BAISI BOBA

Kankino Savo Sunu; 
Perdure Savo Vyra

NEW YORK, N. Y. — 
Keturios deszimts dvieju mė- 
tu amžiaus motina kuri buvo 
iszsedejus kalejiine už kanki
nama savo sunaus 1949 metuo- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
nai karininkai sako kad Sovie
tu eroplanai yra greitesni ir 
geresni už musu.

Aptiekorius in Cardiff, Wą- 
les praszo divorso nuo savo 
dvieju szimtu dvideszimts svai
ni žmonos, pasiskusdamas kad 
kai tik jiedu snsiginczydavo, 
ji partrenkdavo ji aut grindų 

■ ir užsisesdavo ant jo.

Daug fabrikantu ir biznierių 
kurie iki sziol dirbo apsaugos 
darbuose Vaszingtone, dabar 
meta tuos savo darbus ir 
gryszta namo, nes jiems bai
siai nepatiko kaip Prez. Tru- 
manas prasiszoko ant to plie
no darbininku klausimo.

W. R. AUSTIN’O 
LAISZKAS

M. JOLIOT-CURIE

■ Kai viena žmona, užpykus 
ant savo vyro sudegino jo tro- 
ka, jis ja patraukė in teismą. 
Teisėjas ja iszteisino, sakyda
ma^ kad ji turėjo pilna teise 
taip padaryti.

In St. Louis miestą vienas 
žmogus apskundė savo žmona 
už tai kad ji nakczia jo kelnių 
kiszenius iszkraustino. Teisė
jas pasakė kad žmonai valia, 
taip daryti.

Policijantai suaresztavo vie
na moteriszke Danville mieste, 
Illinois, už tai kad ji savo žmo
gui saliune su alaus bonka per 
galva reže.

Vienas žmogus Londono 
mieste pareikalavo divorso už 
tai kad jo žmona norėjo jam 

■ tisus nuskusti kai jis miegojo.

Lodi mieste, New York, vie
na žmona stojo in rinkimus 
priesz savo vyra del taksu 
rinkimo vietos. Žmona laimė
jo.

Italijoje rinkimai parodo 
kad Komunistai turi labai 
daug intakos. 50,000 Faszistu 
turėjo triukszminga susirinki
mą Romos mieste. Szitokis Fa
szistu pasirodymas sudaro vi
siems baime, kad valdžios at
stovai gali būti suskaldyti, ir 
Komunistai gali rinkimus vėl 
laimėti.

Irano krasztas, Perzija vėl 
gaus pagel'bos isz Amerikos, 
gaus pinigu, maisto ir ginklu. 
Visa ta .paszelpa buvo sustab
dyta, kai Irano valdytojas, 
Mossadegh nesutiko sutvirtin
ti savo tvirtoves ant rubežiaus 
prie Rusijos. Dabar vėl viskas 
tvarkoje.

Kongresas ir Renatas dabar 
Prezidentui nei gero neduoda, 
ir, kur tik gali, jam koja pa- 
kisza. Visi kongresmenai ir 
Senatoriai pyksta ant Prezi
dento, už tai kad ji.- tiek sykiu 
yra ejes priesz juos.

■Galima tikėtis daug daugiau 
streiku beveik visuose darbuo
se. Plieno darbininkai tas 
streikas pradėjo. Kiti juos pa
seks. .

Nors valdžia jau nevaldys, 
nenustatys daigiu kasztus, 'bet 
tie daigtai vistįek neatpigs, 
nes jau ir dabar jie pigesni ne
gu valdžios nustatyti kasztai.

Vaszingtono didžiūnai da
bar iszsigando, kai pamate 
kaip žmones atsiliepė in Tru- 
mano nelemta insikiszima in 
Plieno darbininku reikalus. 
Jie dabar traukiasi ir nusilei
džia ant visu klausimu.

Dabar vis daugiau ir dau
giau sztoru yra atidarytu va
karais, kad darbininkai, galėtu 
vakarais apsipirkti.

Nauji valdžios bonai mokes 
tretozia nuoszimti.

Kai szitie nauji bonai iszeis, 
tai daug žmonių parduos s'avo 
senus bonus ir pirksis naujus.

Pypkes Durnai

Svetima Grožybe

1944 metais Prezidentas 
Truman a s buvo paraszes gr a
žu padėkos laiszka Komunis- 
tiszkam žurnalui, “Daily Wor
ker” už tai kad tas laikrasztis 
ji labai gražiai buvo apraszes 
savo straipsniuose.

Raižytojas William Faulk
ner, užklaustas jeigu jis galėtu 
savo gyvenimą isz naujo pra
dėti, ar jis vistiek raszytu kny
gas ir straipsnius, atsake: “Už 
jokius pinigus ne; asz apsiže- 
nyczia.u su bagota naszle ir 
sau bamaucziau.”

Pargryže isz Korėjos Laku- !

Einu per lygia lanka 
Svetimoje szalyje, 
Matau ten žole menka 
Begaliniam tolyje.
Tyla taip, kaip kapuose 
Aplinkui vieszpatauna 
Ir niekas ten laukuose 
Ramybes neužgauna.
Ir žeme tarsi miega 
Apleistame dirvone. 
Užslėpus savo jiega, 
Gaivinanczia malone.
Neplauja ja upelis, 
Meilingai nebucziuoja, 
Nei keras, nei medelis 
Ten niekur nežaliuoja.
Tuszcziu stepu platybes 
Manes nebevilioja.
Akys jieszko grožybes 
Tikrosios Lietuvoje.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
. :: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai 

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa,

Jurgutis sako ir aiszkina, 
kad jo sesute gali labai ge- ■ 
r ai matyti nakczia be jokios 
szviesos. Užklaustas kaip 
tai yra ir kaip jis žino, Jur
gutis paaiszkino:

“Nu-gi vakar, kai ji sėdė
jo szalia savo kavalieriaus 
tamsumoje, ji sykiu suriko: 
“Juozuk, tu sziandien neap- 
siskutai!”

Moszkis man sake kad jis 
mielu noru duotu szimta do
leriu būti milijonierium!

Gerh. M. Joliot-Curie: . , 
Vienoje paskutiniuju žinių 

isz anapus1 geležines uždangos, 
patiriame jog ir Jus prisidėjo
te prie Kremliaus didžiojo me
lo, buk tai JT kariuomene S. 
Korejiecziu ir Kinijos teritori
joje skleidžia epidemijas, 
(siauezianti liga). Tuomi Jus 
iszniekinote mokslą deliai po
litines propagandos. Jus, ne- 
aipgalvotai neteisingumą tvir
tinimą priimate tikrumu, net 
nepasiteiraves beszaliszku ste
bėtoju moksliniu inrodymu.

To nebutu galejes padaryti 
tikrai nepriklausomas ir in
tegralus Vakaru asmuo kuris 
be abejojimo butu prisijungęs 
prie laisvai protaujanęzau pa
saulio žmonių pareikalavusiu, 
jog tuoj pat Komunistu kalti
nimai beszaliszkos komisijos 
butu pagrindinai isztyrineti.

M. Joliot-Curie gerai žino, 
jog mes nuoszirdžiai pritarė
me mintai kad Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius tuoj pat 
imtųsi tyrinėjimo. Jus 'beabejo 
žinote, jog tai buvo Sovietu at
stovas p. Malik, pirmasis 
sziuos kaltinimus paberes JT 
Nusiginklavimo Komisijoje, 
atitraukdamas jos dėmėsi nup 
pastangų sumažinti kariuome
nes ir ginklavimąsi, kuris taip
gi pirmasis atsisakė leisti, pra
vesti betkokius tarptautinius 
tyrinėjimus.'Jis, lygiai kaip ir 
Jus gerai žinote, kad szie dyv- 
nai szvaiszcziojimai tinkamai 
beszaligzku mokslininku, butu 
atpažinti ir paskelbti pasaulio 
žiniai. M. Malik dėlto atsisakė 
siūlomai TRK isztyrinejimai 
pritarti ir visais budais sten
gėsi pravesti kaip vadinamus 

, parodymus Mąskvos teisinin- 
Į ku, kurie jo manymu buvo tin

kami pažinti siaueziantas ligas 
ir ju užneszejus.

Taip vadinamos Pasaulio 
Taikos Tarybos Kiniecziu Ko
munistu delegatas Kuo Me-Jo 
da priesz Kiniecziu užpuolimą 
Korėjoje 1950 metais buvo pa
teikęs raportą kuriame jis 
aiszkiai iszdeste siaueziantu li
gų szaltinius isz kuriu kilusios 
ligos sunaikino milžiniszka 
Sziaures Kinijos ir Mandžiuri- 
jos gyventoju skaieziu. Jis ta
da gineziavo kaip ir 
Epidemiologinis 
1946 metais, kad 
ligų isz Kantono
Kinijos in Sziaures Kinijos už- 
neszai pagal geležinkelius slen- 
kanezio milžiniszka kariuome
nes ir DP mase. •

Aiszkus sziu apkrėstu rau
džiu istorijos tikslas. Sziaures 
Kinijos ir Korėjos busimieji 
sziu bęsiplecziancziu siauezia- 
mu ligų aukos norimos intikin- 
ti, kad ne užpuolimu Komunis
tu kariuomenes yra ju busimos 
kanczios ir net mirties priežas
tis. Vienok priežastis gali tu
rėti tik natūralia ir iszeiti: su
stabdykite užpuolimą Komu
nistu tęsiama Korėjoje. Vie
nok Kuo Mo Jo dabar jau ne
benori jokios komisijos ar ty
rinėjimu jo aukszcziau patiek
tiems siauezianeziu lign szalti- 
niams neutralizuoti. Neseniai 
Oslo jis pareiszke noris, jog 
taip vadinama Pasaulio Tai
kos Taryba ten siustu nauja 
delegacija, aiszku tik Komu
nistu parinktus asmenis, 
ne tyrinėjimui. Net ir ne 
Jis pareiszke pažodžiui,

tyrinėti, bet patvirtinti pirmą
jį tyrinėjimą.” Melas turi.buti 
sutvirtintas. Gaunąsi inspudys 
jog M. Jolof-Curie tėra tik pa
siaukojęs dalykas sziame pasi- 
bianretiname apgavystes dar
be.

M. Joliot-Curie, jei Jus isz- 
tikruju esate pasiszventes 
vargszu gerovei, vargszu ku
riuos taip pasibaisėtinai naiki
na sianeziamos ligos, regula- 
riai ir neužveizdojama, yra 
tikresniu budu jiems padėti 
negu melais. Pasaulio Sveika
tos Organizacijos mielai pri
imtu Jusu paslaugas prisidėti 
prie budu szias siaucziamas li
gas sustabdyti. Jei Jus isztik- 
ruju tik rūpinatės žmonijos 
gerbūvio, bet nesiekiate jos 
varga isznaudoti saviesiems 
politiniams tikslams prisideki
te prie Pasaulio Sveikatos Or
ganizacijos padedamas jai pa
siusti Kinijon ir Korejon, ko
vai su siaucziamis ligomis mo
derniausio mokslo pagelba.

Jus gerbiąs
Warren R. Austin 

Pridetis: —
Norecziau atkreipti Jusu 

dėmėsi in Balandžio 2 d., “N. 
Y. T.” atsakomingi mokslinin
kai inrode jog Kinie'czin pa
teiktos nuotraukos ta. nudėvi
mai ir apgavyste. Tikėkite m. 
Joliot-Curie labai daug- kas 
gailisi, jog Jusu iszsilavinimo 
asmenybe prisideda prie szar- 
tanu skleidžiamos propagan
dos melo, szarlatanu kurie bi
josi iszeiti dienos szviesou ir 
su beszaliszka komisija pasi- 
ginezyti del ju tvirtinimu tei
singumo. . — C.

Laikas Sudėt Duru 
Langu Sietus • '.i? • '

MENDELIS

UNRRA
Žurnalas, 

siaucziamas 
ir Pietines

Bet 
tai. 

“Ne

No,158—Apie Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pnsiaugavenis; Viesz- 
pąts Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Bndyge. 
Apie 100 puslapiu35c. 2

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

N0.172—Apie Diikte Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c. a ....... 4

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
: Gudras Piemenis; Isz Ko Susi

daro Anglis; Kaimiecziu Ąima- 
; navymai; Eiles; Kokis Budais 
; Apgavikai Apgauna Žmonis; 

Prietarai ir Burtai; Juokai, ir 
j ! Paveikslai. 20c.
; No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
. Skaitymo ir Raszymo. 25c.

W j ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 

•• Galinga ypata galybe meiles; 
DIDGALVIS 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-žndžiai; Ražan- 
ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai 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., 20c.

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

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

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

No.l 29—Keturios istorijos:
; Ketvirtas Prisakymas Dievo; 

Keliautojai in Szvehta Žeme;
■ Beda; Tamsunns prigauna. 58
■ puslapiu, 20c.

No.132—Trys istorijos: Apie 
. Anglorius isz Valehczibjs, Ko- 
. žnas daigtas turi savo vieta;

Ka pasakė katras paezinojas, 
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 Irlailda* ’ Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTnr- 
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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.14’5—A p i e Velniszkas 
Malimas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele, 47 
puslapiu, 15c.

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

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

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

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

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

No,151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.l 48—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

giria nupirks. Ar supranti da
bar ?

—• Suprantu, tik to nesu- ■ 
pranta, ka jus, Reb Mendel už
dirbsite isz to reikalo '! ‘

— Nesuvis daug ir nesu- 
vis mažai, o, taip sau truputi, 
idant tik gyventi.

— Paveiksiant
— Ponas už sutaikymą, su 

ūkininkais sziek tiek duos už 
sutaikyma su Abromu ir sziek 
tiek duos; ūkininkai už sutai- 
kima su ponu duos; o Abroms 
už su t ai k ima su ponu duoda 
man keturiolikta dali uždar
bio. Ta giria, kuri teks ūkinin
kams, asz nupirksiu pusdykiai 
ir duosiu ten septinta dali už
darbio, o už nukirtima, ir iszve- 
žima medžiu asz duosiu go
jams kviteles in tave, tai visas 
ju uždaibys liks kareziamoje. 
Niu? Ar dabar jau atidariau 
tau galva ? Ar jau supranti, ka
me dalykas. Ka?

Reb Mendel! Suszuko Ber- 
ęzikas, Reb Mendel! Kad asz 
taip gyvas bueziau, jus esat 
iszmintingas žmogus, Dieve 
duok jums gyventi szimta ir 
dvideszimts metu!

Mendelis nuvažiavo in mies
teli, o ūkininkai iszkriko na
mon svajodami apie giria..

— BUS DAUGIAU —

Kitokios Knygos

Ir

Geros szeimininkes užduotis 
yra anksti sudėti sietus in lan
gus ir duris, ir užmuszti kiek 
galima anksytvas muses, kol 
jos dar negauna progos veisi- 
nimui. Paprasta muse padeda 
nuo 120 iki 159 kauszinuku 
vienu sykiu, ir per vasara pa
deda po tiek nuo dvieju iki ke
turių sykiu. Szie kiauszinukai 
iszsiperia in dviedeszimts-ke- 
turiu valandų diena, ir miego
jimo laikas nuo trijų iki sze- 
sziu dienu. Praėjus nuo dvieju 
ir puses iki dvideszimts dienu 
nauja muse jau deda kiauszi- 
nukus. Kitaip sakant, nauja 
mušiu veisle vidurvasary pra
sideda nuo kas 11 iki 14 dienu.

Keletas mušiu paprastai in- 
sigauna in namus, ar tai duris 
darinejant ar per plyszius. Vi
si valgiai turi būti gerai už
dengti, kad muses negalėtu ju 
pasiekti. Iszdaliojant musėms 
nuodus kaikuriose -vietose na
muose daug pagel'bos isznaiki- 
nimui tu kurios netikėtai insi- 
gavo. Pasekmingas musėms 
nuodas tai sumaiszymas trijų 
mažu szauksztuku komerciji- 
nio formalino su puskvorte 
pieno arba pasaldinto van
dens. Yra aiszkų isz nužiūrė
jimo visu mušiu paprocziu kad 
sietai ir musėms nuodai butu 
nereikalingi jei vietos kur mu
ses veisiasi butu naikinamos ir 
szvariai užlaikomos.: —C.

“Jonai, kur tu gavai ta 
lepsze skrybėlė?”

“Nu-gi nuo žmonos! Mat 
asz vakar niekam nieko ne
sakęs, visai netikėtai anks- 
cziau parėjau isz darbo ir 
radau szita skrybėlė ant 
stalo!’’

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

"NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 C'ts.

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

^Pirkie U. S. Bonus!

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-'

No.l 78—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrotn. 
25c.

No.l80—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c. yiįG •

1801/)—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaria, 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. '■ ■'./ U'U. .

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal,isž- 
guldima Kun. Piliauškio,“su 
nękurias. Naudingais. Padėji
mais. 35c.

No.l96—Stacijos arha Kal-
Kristuso"

Verksmai 
prie Ap-

varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.l 97—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pi
gai nauja būda, No. 197V2, 25c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Am'žiu 
Krikszczionybes. 128 pus. $5c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
■ 'tf.

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

Nepamirszkite dądeti 
deszimtuka ekstra del prįsiun- 
tiino kasztu. , > ;

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa«!- U,. 8. A,
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Mendelis Didgalvis____OB hjcT . '

— Kaip tai nuo ko? Nuo 
jus, nuo ūkininku! Nuo Sausi
ninku ūkininku!

— Ar tau galvoje negerai, 
ar ka ? Ak tu žinai, kad visuose

^AUSININKU karcziamoje — Klausykite Antanai ir 
\ -svecziu kaip kugiu prigrus- tu Jokūbai, atsake glostyda- 

ta. Yra senis Spudnlis su žen- mas barzda Mendelis.
tu ir sūnūs, kuriam <įa tik ka — Klausome!
mieste ūke aprasze; yra ir Jo- — 0 jeigu asz nuo jus gire
kubas Bizas spitolninkas, ku- noreeziau nupirkti?
ris taip sau pasiszildyti inejo. \ — Nuo ko?

Sausininkuose nei vienas ne
turi sklypelio girios!

— O asz sakau, kad turi!
— O asz tau sakau, atsilie

pė Bizas, kad tu besikratyda- 
mas savo vežimėlyje pametei 
viena szula isz galvos.

Sėdi sau visi ir sznekucziuoja.
Jiems bekalbant, priesz kar- i 
ęziaraa už važi g vo vežimėlis, o. 
isz jo iszs'edo Mendelis Didgal- : 
yis, kuris pirm to laike propi- 
naeija Sausininkuose. Dabar 
jau jis karcziama atidavė savo 
žentui Berczikui, o pats sėdė
jo miestelyje ir užsiėmė viso
kiais reikalais. Jau buvo pusė
tinai nulolbes, rėdėsi gražiai, 
gražiu vežimėliu važinėjo, pir-! 
ko javus po dvarus.

Kada inejo in karcziama, 
Spudulis snszuko.

— Mendeli, o tu isz kur 
atsiradai? •

— Kam atsirasti, atsake 
: Mendelis. Sveikas Spudnli, ir 

da gyvas An tanui i; visi bukite 
sveiki.

—:. 0 kas tave czion pas 
mus atvijo?
; — Reikalas, laibai geras 
reikalas ! Kas neszioja žmogų 
po sžita svietą, jeigu ne reika
lai. J' ;;

Noreeziau žinoti kas 
per reikalas? Turbūt in dvarąį 
Ak, tu dabar tiktai su dvarais 
kupeziauji; esi , didelis kup
ečius ir pinigu, sako turi kaip 
aitvaras.

< — Argi tai mažai Mendelis 
uždirbo pas mus Sausininkuo
se.' ■ • ‘ '■

— Ui vyrueziai, tarė atsi
dūsės Mendelis, ka ežia asz 

■•pašj jus uždirbau? Tegu mano 
prieszininkai netur didesnio 
uždarbio!

—. Aa! Bet visgi Mendelis 
dabar ponas, atsiliepe Jokū
bas, javus, gires,. Mendelis per
ka, su ponais dalbai* Mendelis 
kupezyste varo, didelis dabar 
kupezius isz Mendęlip pasidą- 
re!

— Ka jus kalbate? Asz su 
kiekvienu kupeziauju, su kiek- , 
vienp galima reikalus, turėti; o 
jeigu norite, tai asp. sziandien 
atvažiavau czion in Sausinin
kus, idant su jumis kupeziauti.

—■ Su mumis ?
— Niu taip!
— Žingeidi!, ka mes tau 

dabar galime (parduoti?
— Kaip tai ka?
— Seni javu nėra, nauji da 

laukuose; szieno kad ir nore- 
t ujne parduoti, tai taip-pat rei
kia. pirmiausiai apsižiūrėti ant 
savo gyvuoliu.

Asz visai nenoriu nuo jus ja
vus pirkti.

— Ir szieno nenori ?
— Ne! .
-— Tai jau visai nežinau 

kokia kupezyste gali su mumis 
turėti. . ... ■ ' ..."

— Niu, kaip jus mislinat; 
mielinate asz dykai pas. jus at
važiavau?

‘' -r- Kas tave gali žinoti, ta- 
ie Spudulis.

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

Per paczta, 35 Centai.

Saule Publishing Co.,

Žinute apie viena Lietuviszka 
panaite,

Kuri bėga kas vakaras isz
• namu,

Kada mamyte su aszaromis,
Meldžia savo mylimos

- , dukreles.
Idant sėdėtu namie.

Taip mano mylima, mergele, 
Užtepai ant savo veidelio,

Visokio pauderio ir milteliu, 
Paežius apnuoginai,

Szle'bukia da daugiau 
sutrumpinai,

Begi kaįp kokia monkie, 
Sut i k t i 1 an ken ežio ant obi 1 i u,
Ant kokio‘kampo kuriamo

Janke, 
Ant tavęs kokis monkinas!

Ir tu manai, ,
Jok tokis gyvenimas, » 

Tau turtas po.kojų paklos? 
Ne szirdžink, ne tokis kėlės 

in laimes, ne tokis!. .
Jeigu atsiras vyrukas, 
Kuris, jięszkos laimes,' 
Tai eis ten, kur randasi 

dievobaimingumas, 
Darbszumas, meile 

szeiminiszka, 
laimingu,

Ir4ikek jog tik su tokiu busi
Apie kitokį nemanstyk.^ 

Paliauk trankytis naktimis 
su automobiliais,

Atmesk nuo saves tepalus1 
ir miltelius,

Kurie tavo veideli tik 
subjaurina,

O ant senatvės iszrodysi 
kaip ragana!

Ne flirtuok, nes neteksi 
dorybes ir panystos, 

Nes sutrumpinsi motineliai ir- 
sau gyvastį!

Paliauk szirdžink,
Nes kitaip busime priversti 

apgarsyti, 
Visam svietui tavo pravarde.

* * *
Kas ten Szv. Liudviko mieste 

negerai,
Mergeles apsieina neszvariai, 

Vyrelėms in akis
• szokirieja.
Ir visai juos iszvadineja.

Jeigu vyreliai geri, 
Dorus ir szvari,

Taip privalo nuo mergieziu 
sergėti,

Ir su jais nekalbėti.
Gerai mergeles darykite,

O vyreliai jus mylės, 
Ir apie jus tupinės!

“Saule” yra jusu laikrasz- 
tis, ir del jus yra leidžiamas, 
todėl, szelpkite ji kaipo viena 
isz savo szeimyniszku nariu!

— Niu, tai asz tau rodyju 
bėgti juo greiczįaus ant kelio 
ir jieszkoti.

— O daug radybų duosi?
— Radybų., asz tau nieko 

neduosiu; tu ir taip turėsi isz 
to nauda; jeigu rasi ta pames
ta szula ir insidesi in savo gal
va, tai nors viena turėsi.

— Ka ežia ilgai kalbėti, at
siliepe Antanas, matyt Mende- 
liui labai reikalingi szulai, kad 
jis užsimanė pirkti giria, ku
rios ant svieto nėra. Mendelis 
patraukė pecziais.

— Vyrucziai tarė, asz jus 
labai gailiuosiu, kad nieko, ne
žinote apie tai, ka turite, ir ka 
parduoti galite. Asz jus gražu
mu klausiu. Klausykite Anta
nai, ak tamsta, Sausininku 
ūkininkas: ar parduosi man 
savo giria?

— Mendeli, ko neturiu, to; 
ir parduoti negaliu; girios nie
kad neturėjau, o ka turėjau 
truputi lauko, tai viską vai
kams pavedžiau.

— Niu tai taip ir sznekek. 
Jei taip padarei tai asz netu
riu ka daugiaus su tavim kal
bėti; tai tavo vaikai parduos 
man giria.

— Isztikro Žydas isz gal
vos iszejo!

— Fui! Tegul tas žodis ant 
mus prieszu apsiverezia.

— Tai kur-gi ta giria?
— Mendelis priėjo prie 

lango.
— Žiūrėkite, tarė rodyda

mas pirsztu inmiszka, žiūrėki
te ir pasakykite ai- tai ne gi
ria ?

— Tai teisybe giria, tik ne 
mus, bet dvaro.

— Ai vai, kur jusu galvos? 
Kur yra jusu galvos? Taigi va
kar Antano namai buvo Anta
no namai, o sziandien keno jie 
yra?

— Na, žinoma, sziandien 
jo vaiku.

Sziandien vaiku! Ir nieks 
tam nesistebi?

— Ko ežią stebėtis?
— Niu, taip-pat su giria, 

sziandien ji ne jusu, rytoj gali 
but jusu, o kadangi asz žinau, 
kad ji bus jusu, tai asz noriu 
būti pirmutiniu kupezium.

— Žingeidi! ?
— Pažiūrėsite. Jus man 

parduosite ta giria, nes kam 
ūkininkui giria? Ar kas mate, 
kad ūkininkai turėtu giria? 
Kad tiek daug lauko duotu už
imti puszimis ar eglemsi! Kam 
tai to reikia? Ar tokia puszi 
arba egle galima kulti ?

— Teisybe kad ne !
—- Taigi matote; kaip isz- 

kirsite giria, tai paimsite pini
gą už medžius1. Tai yra pirmas 
dalykas. Paskui surinksite vir- 
szunes ir szakas ant kuro. Tai 
yra antras dalykas; Paskui 
iszimsite kelmus, vėl puiki

Velniszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir t.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:

malka. Tai jau treczias daly
kas, bet visi szitie trys dalykai 
da nevisas dalykas, bet da tik 
pradžia.

— Kokia pradžia, syki gi
ria baigiasi ?

— Ka! Ka! O žeme? Žemes 
neskaitote!

—- Teisybe turi, žeme.
— Ir da kokia žeme! Tai 

ne žeme, ne žeme, kad asz taip 
sveikas bueziau, tik naujiena 
gera naujiena ! Geriausios sūr
ios. Kas ant jos neaugs?

Linai.
— Linai. Ai linai! Kad asz 

tnreczian tokia laime, koki ga
li būti linai ant naujienos. Ai 
vai, ai vai! O kokas avižos?

— Žinoma, kad ant naujie
nos viskas auga!

— Ką ežia kalbėt, dalykak 
yra kaip auksas.

— Taip tai taip, kad tik 
giria butu, o jos kaip tyczia
nėra.

— Klausyk, Kazy, tarė 
Mendelis in viena vaikina, no
ri žinot kur jusu giria? Nubeg 
in kaima paszauk kelis ūkinin
kus, tai asz jums tuęjaus paro
dysiu, kur Sausininku ūkinin
kai turi giria.

Laukti parsiėjo neilgai. Ka,- 
zys, bėgdamas nuo grinezios 
prie grinezios szauke, eikite 
juo greieziaus in karcziama, 
Mendelis nori kažin kokia ten 
giria nuo jus pirkti, del to tik 
tyczia atvažiavo! Žmones žin- 
geidaudami, kokia tai giria jie 
gali parduoti, bego iu kar
cziama, kaip ant atlaidų.

Netik ūkininkai, bet net mo
teris ir vyresnieji vaikai iszejo 
isz grineziu, norėdami dažino- 
ti teisybe apie ta giria, kurios 
nieks neinate, o kuria Mende
lis jau nuo ju derrf Sausininku 
ūkininkai laike Mendeli per 
Žydą gudru ir tikėjo, kad jis 
nemet žodžiu ant vėjo. Jeigu 
Mendelis pasakoja apie giria, 
tai turi būti teisybe. Neperėjo 
da adyna, o jau beveik visas 
kaimas suėjo in karcziama, 
idant iszgirsti naujiena.

— Na Mendeli pasakok, 
atsiliepe Jonas Szvilpa, szalty- 
szius, nelabai man rupi ta gi
ria, nes turiu savo lanka, turiu 
pinigu, turiu ūke, bet taip sau 
del žingeidumo.

Mendelis pradėjo kalbėti,
Vyrucziai turėjote ganykla, 

gavote už ja po keturis mar
gus; ar neteisybe?

— Teisybe, teisybe!
— Turite da servitutą, ant 

Sausbaliu dvaro giros; galite 
kad ir sziandien susitaikyti, ir 
kiekvienas gauti po du margu 
giros, tos ka už tilto.
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Pigesnis Sportiszkas Automobilius

Viena kompanija yra pa
rūpinus daug pigesni spor- 
tiszka automobiliu, kur ji 
yra iszstaczius ant automo
biliu parodos New York 
mieste. Szitokis automobi

liukas kasztuotu apie penkis 
szimtus doleriu be inžino. 
Jis dar nėra gaminamas, nes 
kompanija laukia pažiūrėti 
kaip jis patiks jauniems.

o d CZJ

tave godinti pagyrimu, bet tu
riu pripažinti, kad szinkiui 
visai gerai moki apsieiti; bet 
szinkium svietas dar nepasi
baigia; yra reikalai storesnį ir 
geresni reikalai yra, tik teikia 
mokėt gerai juos pakreipi, pa
statyt, kaip sakosi, ant gero 
kelio!

— Parodykit man Reb Men
del tokius reikalus! ■ ;

— Esi žingeidus, tai labai 
gerai, tai man patinka; asz no
riu, kad mano duktė butu ląK 
minga, noriu, kad galeeziau 
pasigirti savo žentu.

— Niu, asz taip-pat noriu.
— Tai-gi matai, senis Ab- 

roms Fingersztein, ar pažinoti, 
seni Abroma, ta dideli didžtur
ti?

— Tegul ilgai gyvena. Kas 
nepažinsta tokio garsaus Žy
do. t

— Taigi, senis Abrams no-
— O, o!
— Puiki giria, kad asz taip 

gyvas bueziau!
— Nelabai, atsiliepe szal- 

tyszius, beveik vieni tik berže
liai.

— Ui, ka jusi sznekate? Ka 
sznekete? Ar tai berželis ne 
medis?

— Medis medžiui nelygus.
— Niu, žmogus žmogui 

taip-gi nelygus, o bet-gi ar 
sziokis ar tokis1 vis tik žmogus.

— Ka ežia lygint!
— Asz ne nelyginu, asz sa

kau tik taip sau paveikslu. 
Ant galo kas jums isz to ar ten 
berželiai fp’ puszeles? Asz per
ku medžius, duosiu jums už
dirbti kertant ir vežant; turė
site arielkos' kiek norėsite, o 
laukas liks jums. Du margai, 
naujienos tai ne juokai.

— Kad ta giria stovi že- 
munoje, visiszkai baloje.

— Tikra teisybe, atsiliepė 
Jokūbas, man rodos, kad kita 
syki ten pelke buvo.

— Gal ir buvo, tarė Men
delis, ar asz žinau, galėjo būti, 
bet kas isz to? Pakolaik ten 
stovi giria, kol yra pavėsis, tai 
ir drėgnoms yra, o kaip me
džiu nebus, kaip saule pakaitis 
tai didžiausias drėgnumas isz- 
nyks, bus toks laukas, nors 
imk ir svogūnus sodyk.

— Gal ir teisybe.
— Gal? Kas tai yra gal? 

Syki asz sakau, kad teisybe, 
tai ir teisybe. Asz jums visados 
gerai velyjau, asz jums rodyju 
asz jums liepiu padaryti tą rei
kalą.

— Na tai kaip-gi? Paklau
sė szaltyszius.

— Ar as'z žinau, tarė Men
delis, asz jau pasakiau savo žo
di, asz pirksiu, asz jums gerai 
užmokėsiu, o jus dabar laužy
kite sau galvas, mislinkite isz 
kur paimti giria. Taikykitės 
su ponu ar nesitakykite, tai jus 
vale. Asz galiu kur kitur me
džius pirkti; ar tai mažai giriu
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pirksiu. Bernotuose yra tokia 
giria. Ui tokia puiki giria, 
Dieve duok, kad asz toki puiku 
gyvenimą turecziau! O ten 
žmones tai laukte laukia už
darbio, koki gali turėti prie 
nukirtimo ir iszvežimo. Jie la
bai godus uždarbio.

— Kas ne godus? Kiekvie
nas malonėtu pora skatiku už
dirbti.

— Niu, asz jums ir velyju, 
uždirbkite sau. Asz jums net 
labai gerai užmokėsiu.

Pasakęs tai, Mendelis iszejo 
in kita kambariuką, duktė pa
davė jam valgyti, Berczikas 
atsisėdo szalia prie stalelio. 
Terpti žento ir uoszvio prasi
dėjo kalba.

— Reb Mendel, tare Žy- 
diszkai Berczikas, asz negaliu 
suprast, kalu jus norit pirkti 
giria nuo gojų; nes jeigu tai 
butu toji giria, ka parodėlė tąi 
ji jng niekam neverta; ten nė
ra ne vieno gero medžio.

Mendelis nusiszypsojo ir at-d 
sake:

— Tu mano mielas Berczi- 
ke, nesakant tau pikto žodžio, 
esi da kvailas. Nie turi da to
kios galvos, kokia turi būti 
Žydiszka galva!

— Del ko?
— Jeigu matai, kad Žydas 

dera arkli, tai tegul tau nesiro
do, kad jis turi ant misliu tik 
ta arkli. Gal but, kad tas ark
lys jam visiszkai nereikalin
gas; gal but, kad jis už ta vi
siszkai nereikalinga jam arkli 
permokos, užtai' nupirks, ka 
kita už labai menkus pinigus ir 
gerai ant to uždirbs.

— Niu, asz žinau Reb Men
del, kad jus pataikysite pasa
kyti iszmintinga žodi.

— T n da mažai žinąs mario 
mielas, nes tu da jaunas esi.

— Asz mistinu Rėb Men
del, kad jau szi ta suprantu.

— Niu savo szinkoriszka 
reikalu tu supranti; nenoriu

ri nufpirkt giria nuo Sausbaliu 
dvarponio.

— Tegul jam bus ant svei
katos, tegul nuperka.

— Taigi už tai, kad nenu
pirks!

— Del ko nenupirks? Ar 
jis pinigu neturi ?

— Kvailas tu esi Berčzi- 
ke? Abroms pinigu turi tik 
Sausbaliu ponas negali giria 
parduoti, nes Sausininku ūki
ninkai turi ant tos girios ser
vitutą. ,

— Niu, taika?
— Ui Berczik, net gėda. 

Fui, tu turi labai sunkia gal
va. Asz laibai gundau prie gi
rios Sausininku Ūkininkus, 
del to, idant jie susitaikytu su 
Sausbaliu ponu; kad jie susi- 
taikis, tai ponas gales parduo
ti giria; kailp ponas gales par
duoti giria tai senis1 Abroma
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yra ant svieto? Tik del to, kad 
asz czion terpu jusu tiek metu 
sėdėjau, noriu jums Sausinin
ku ūkininkams duoti uždirbti. 
Asz jums visados gerai velyju.

— Lygiai taip kaip arklys 
szienui.

— Visai neiszmintingas žo
dis, ir baiurus žodis. Jeigu ne
būtu ant sveto arkliu, tai kam 
turėtu būti szienas? Fui! Jus 
turite labai sunkias galvas, 
kaip žiūriu. Berczik! Pasakyk 
tu mano Mikui, tegul jis ren
giasi, asz jau namo važiuosiu.

— O kaip su ta giria?
— Apsimislykite; asz ne- 

vereziu; jeigu nenorėsite, tai 
asz kita sanvaite kur kitur
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— Louis S. Edwards, Sr., 
nuo 1224 E. Centre uly., likos 
paskirtas kaipo naujas Coro- 
neras (uredininkas, kurio prie- 
derpie isztirti priežastis staiga 
atsitikusiu mireziu)* del Ma- 
hanojaus miesto ir apylinkių 
kaimeliu, Edwards užima vie
ta T. B. Van Buren, kuris apsi
gyveno Pottsvilleje.

— Seredoj pripuola Szv. 
Hospicijo ir Szv. Valento. Ir 
ta diena: 1881 metuose Ameri
kos Raudonasis Kryžius in- 
steigtas.

— Ringling Bros., Barnum 
ir Bailey Cirkusas atvyks in 
Schuylkillo pavieto, Ketverge, 
Birželio (June) 12-ta diena, ir 
rodys pprstatyma in Port Car- 
b.ono parka.

— Ketverge pripuola ‘ ‘ ln 
Dangų Žengimas Viesz. Jė
zaus” arba Szestines, ta diena 
kasyklos nedirbs. Ir ta diena 
1947 metuose Prezidentas Tru- 
malias pasirasze ant keturiu 
šzimtii milijonu doleriu bylos, 
pagelbeti Graikijai ir Turki
jai ; 1949 m., 'buvęs Apsaugos 
Sekretorius James Forrestai 
nusižudė, iszszokdamas pro 
langa nuo szesziolikto augszto, 
National Naval Medical ligon- 
buteje, Bethesda, Maryland; 
1939 m., Vokietija ir Italija pa
sirasze deszimts metu karisz- 
ka sutarti; 1813 m., gimė Vo
kietis muzikantas ir muzikos 
raszytojas Richard Wagner.

— Vincas Seteviczius, nuo 
638 W. Mahanoy uly., kuris 
sirgo ir gydėsi Geisingero li- 
gonbute Danvilleje, pasimirė 
Petnyczioje, priesz piet. Velio
nis gimė Mahanojuje, ir dirbo 
prie St. Nikolo 'breikero. Pali- 

• ko savo paezia Morta (Tunil- 
la); tris'brolius: Antana isz 
Philadelphia, Pa., Juozą ir Al
fonsą mięste. Sūnūs Martynas 
mirė 1947 metuose ir sesuo 
Morta Dulskiene mirė Balan
džio menesi. Laidos Utaminko 
ryta su apiėgomis Szv. Juozą- 
pobažnyczioje devinta valan
da, ir palaidos in parapijos ka
pines. Graborius Liudvikas 
Traskauskas laidos.

— Petnyežioj pripuola Szv. 
Andriejo Bo'bola. Tautine 
Szvente: Kymantas. Ir ta die
na: 1498 metuose Jeronimas 
Savanarola, augsztas ibažny- 
czios mokslinczius ir garsus 
pamokslininkas buvo ant lau
žo sudegintas, už tai kad jis 
nesutiko su bažnyiczios Insta- 
tymais; 1701 m., Kapitonas 
William Kid, juru razlbainin- 
kas, su devyniais savo drau
gais buvo pakartas London, 
Anglijoje, jis buvo paemes ir 
paskandinęs kelis Anglijos lai
vus ir daug žmonių buvo iszžu- 
des ant mariu; 1846 m., Mek
sika atsikirsdama, paskelbė 
kara priesz Amerika, kuri bu
vo kąra paskelbus deszimts 
’dienu priesz tai, Meksikai ne
buvo jokios vilties ta kara lai
mėti; 1945 m., Heinrich Himu- 
Jer, Naciu, Gestapo vadas ir 
Vidaus Reikalu Ministeris po 
Hitlerio valdžia, kuris buvo 
Anglijos kareiviu suimtas ir 
suaresztuotas, nusitrucino ka
lėjime; 1946 m., geležinkelio 
darbininku straikos, viso 
kraszto pramone ir biznis su- 
paralj^ngtas; 1949 m., Pran- 
euzijosį Anglijos, Rusijos ir 
Amerikos Užsienio Ministerial 
susirinko. Raryžiuje pasitarti 

Vokietijos klausimais; 1936 
m., Prezidento Antano Smeto
nos vyriausybės nuosprandžiu 
Lietuvoje buvo suszaudyti 'ke
turi valstiecziai: Alfonsas Pet
rauskas, Kazys Norkeviczius, 
Bronius Prataseviczius ir Pet
ras Szarkauskas.

— Buvęs miesto gyvento
jas Jonas A. Pasziukieviczius, 
numirė pareita Nedelia Gegu
žio 11-ta diena, City Hospital, 
Baltimore, Md., velionis sirgo 
per du menesius. Gimė Lietu
voje, atvyko in Mahanoy City, 
o apie trisdeszimts metu atgal 
apsigyveno Baltimore mieste. 
Paliko vienatine seseri, Ona 
Gdbiene, nuo 620 W. Centre 
uly., isz kur laidotuves invyko 
Subatos ryta, Gegužio 17-ta 
diena, su Szv. Misziomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidotas in pa
rapijos kapines. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

— Devynios deszimts sze- 
szi Katalikiszki Kunigai isz 
Philadeiphijos Diecezijos, li
kos perkelti in kitos parapijos 
per Arkivyskupą J o h n F. 
O’Hara. Isz tos sumos randasi 
ir sekanti Lietuviszki Kuni
gai:

Kunigas Kazimieras J. Ra
kauskas, vikaras isz Szv. Juo
zapo parapijos Mahanoy City, 
in Said. Jėzaus Szirdies para
pija, kaipo Administratorium, 
in vieta Kun. Leono J. Pecziu- 
keviezio, o Kun. L. Pecziukevi- 
czius isz tos parapijos, kaipo 
vikaras in Szv. Juozapo (para., 
Mahanoy City. — Kun. Jeroni
mas J. Bagdonas, vikaras isz 
Szv. Jurgio para., Shenan
doah, in SS. Petro ir Povylo 
para., in Tamaqua, o in jo vie
ta Kun. Bernardas Skunkus, 
vikaras isz Szv. Rapalo para., 
Philadelphia. Kunigas Jonas 
Gibas, vikaras isz SS. Petro ir 
Povilo para., Tamaqua in Szv. 
Rapalo para., in Philadelphia.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto lai
kys savo Pavasarini Szoki, Ne- 
delioj, Birželio (June) 15-ta 
diena, in Brandonville Coun
try Kliubo svetainėje. Ponia 
V. Prep isz Frackville yra 
Pirmsede. Ateinantis Kliubo 
susirinkimas invyks Birželio 
(June) 10-ta diena, in Sz vent o 
Mykolo Kliubo svetainėje 
Frackvilleje, o ponia J. Doma- 
lakiene bus Pirmsede to vaka
ro susirinkimo.

Shenandoah, Pa. — Vincas 
Stepulaitis, isz William Penn, 
turėjo operacija in Locust Mt. 
ligonbuteje.

Philadelphia, Pa. — Arki
vyskupas John F. O’Hara isz 
Philadeiphijos Diecezijos, ir 
Rt. Kunigas Monsignorius Cle
tus J. Benjamin isz Diecezijos 
Kanceliarijos, iszvyko in Bar
celona, Ispanija kurie daly
vaus 35-tam Taiptautiszku 
Eucharistiszka Kongresą, nuo 
Gegužio (May) 27-ta diena iki 
Birželio (June) 1-mai dienai.

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

New York.—Gegužio (May) 
20-ta diena 1952m., in New 
Yorka atvyko laivu “General 
Blatchford,” iszplaukusiu isz 
Bremerhaven Gegužio (May) 
10-ta. diena Lietuviai:

Baerman: Ida, in Chicago 29 
Ill. —Bartmin: Martin ir Anna 
Saugerties, N. Y. — Borchert: 

Olga, Gustav, Meta, Hildegard 
Erika, New York, N. Y. — De- 
wedoff: Klaus, Philadelphia 
24, Pa. — Dewedoff: Jenny, 
Philadelphia, Pa. — Fittkau: 
Bruno, Martha, Gisela, New 
York, N. Y.—(Gross: Johann A. 
New York, N. Y. — Holzhaus: 
Adolf, Anna, Arnold, Chicago, 
Ill. — Jurkschat: Simon, Ma
ria, George, Watertown, Conn. 
—Lakner: Otto, Ida, Karin, 
Harry, South Boston, Mass. — 
Lange: Alfred, Viktoria, Al
fred, Pittsburgh, Pa. — Plis- 
kat : Ema, Chicago, Ill. — Sch- 
neidereit: Franz, Berta, New 
York, N. Y. — Schneidercit: 
Brunhilda, New York, N. Y. — 
Schuetz: Adolf, Olga, Meta, 
Waldemar, Carden City, Tex. 
—Schwelgin: Valerie, Walde
mar, Arno, Cleveland, Ohio. — 
Schwuchow: Herbert, Paulina, 
Waltrud, Monika, New York, 
N. Y. — Speder: Greta, Bir
mingham, Mich. — Steinwen
den Erhard, Erna, Rita, New 
York, N. Y. — Stim'bra: Alfred 
Cloverdale, Calif. —Wasilows- 
ki: Marie J., Benton Harbor, 
Mich. — Zimibal: Karl, Wilhel
mine, Chicago, Ill.

Atvyko isz Belgijos Gegužio 
(May) 14-ta diena, laivu ‘New 
Amsterdam ’ Lietuviai: 
Budreviczius: Vytautas, Pau
lina ir vaikas, Elizabeth, N. J. 
—K u b i 1 i u s : Fabijonas, La 
Grangeville, N. Y. — Bajer- 
eizius: Antanas, l^etroit, Mich. 
Mich. —BALF Centras.

VAGIS
APDAUŽYTAS

DES MOINES, IOWA. — 
Mergina Panele Mary Ė. An
derson, darbininke, ka tik bu
vo gavus savo “pede” kai vie
nas vagis ant jos užsipuolė ir 
atėmė isz jos visus savo taip 
sunkiai užsidirbtus pinigus. 
Supykus ji in ta vagi suszuko: 
“Tu kiszkiaszirdi, sugryžk ir 
asz tau parodysiu.”

Nabagas vagis didžiausia 
klaida padare, paklausydamas 
jos grasinimu. Jis sugryžo ir 
gavo gerai apdaužyti. Ji par
trenkė ji ant žemes, apmusze, 
apdaužė ir paskui ant jo užsi
sėdo kol policijantai pribuvo 
ir ji suares?tavo.

Panele Anderson policijan- 
tams pasiaiszkino kad ji ka 
tik buvo gavus savo pede, ir ji 
taip supyko, kad tas dykaduo
nis visus jos pinigus norėjo 
nuo jos atimti.

BAISI BOBA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

se, yra dabar suimta ir suar- 
aresztuota už perdurima savo 
vyro su peiliu.

Graži, augszta, liesa ir gra
ži Ponia Anna Mary Vetter yra 
policijos suimta ir in kalėjimą 
padėta be jokios kaucijos už 
perdurima savo vyro, Philip 
Vetter, kuris dabar randasi in 
Knickerbocker ligonine, kur 
daktarai sako kad jis yra pa
vojingoje padėtyje.

Trys metai atgal ji buvo su- 
aresztuota už tai kad ji taip 
apdegino savo sunaus ranku
tes, kad sūnūs neteko vieno 
pirszto.

^Pirkie U. S. Bonus! PLATINKIT
^“SAULE”^S

Žuvusiu Už Tėvynė
PAGERBIMO DIENA

WASHINGTON, D. C. — 
Gegužes (May) 30-ta diena, 
“Memorial arba Atminimas 
Mirusiu paminėti Suvien. Vals. 
kareivams žuvusiems per Civi
lini kara 1861 - 1865 m., ir per 
du Pasaulinius karus.” 
Daugelis eina in valstybines ir 
privaezias kapines, kad isz- 
reiksztu dėmėsi ir pagarba 
tiems, kurie žuvo gindami sa
vos szali. Žmones, kuriu vaiz
duotėje tebestovi paskutiniuju 
karu baisumai, tik ju aukas- 
kareivius prisimena, užmirsz- 
dami, kad tikrumoje szia die
na buvo pagerbti Naminio Ka
ro žuvusieji. Tie, kurie ir pri
simena, nežino szios szventes 
smulkesniu veikimu.

1863 metu pavasari, kaip is
torija, kad pasakoja, Kolum
bus miestelio Virginijos vals
tybėje trys moteriszkes turėjo 
paprotį dažnai aplankyti 
‘Friendship’ kapines, kur bu
vo Kolumbus Karo ligoninėje 
mirusiu kariu kapai. Ju pa
vyzdžiu paseke kiti ir taip bu
vo nutarta sziam reikalui pa- 
szvesti viena diena. Gėlėmis, 
kvietkomis neszinos moterys 
sudarydavo gražiausia proce
sija. Kapinėse kiek atokiau 
nuo l,4C0 Konfederatu kariu, 
mirusiu pilkoje mandeirose, 
buvo taip pat palaidota apie 
40 Unijos kariu, mėlynųjų mi
rusiųjų nuo žaizdų tam pa
ežiam miestelyje kaip karo be
laisviai. Lankytojai iszklau- 
se pamokslo ir maldų, stebėju 
kaip Kolumbo moterys lyg sa- 
vaimingiszkumai, tarp saves 
ne nesusitąriusios gėlėmis nu
klojo ne tik Konfederatu ka
pus, bet taip ir tu ‘Yankiu’ su 
kuriais buvo kovojama.

Mes nežinome kiek kariu 
buvo sulaidota tose Kolumbo 
kapinėse, kaip nežinome mili
jonu žuvusiu sekaneziuose ka
ruose, kuriuos lygiai kaip pir
muosius pagerbė Kolumbo mo
terys. Mus tik stebina Unijos 
kariu teteesaneziuose sanra- 
szuose nuostabus pavardžių ir 
tautybių miszrurnas, visu tu 
vyru, kuriu daugelis del ežia 
esanerios laisves nedvejodami 
rizikavo palikti savo tėvynė 
gimtuosius namus. O kai atė
jo laikas, nedvejodami atsilie
pė in jaunosios demokratijos 
szauksma padėti iszsaugoti jos 
vieningumą ir galia.

Pavojaus valanda visi szie 
imigrantai atsiliepe in Prezi
dento linko/no praszymo sto

L1ETUV1SZKASSAPNORIUS
f Su 283 Paveikslais 5

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio i; 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu ? 
plana tu ir visokiu burtu, i; 
Knyga in minksztos po- ( 
pieros virszeliuose. :: :: ;

Pinigai reikia siusti su \ 
užsakymu:

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A 

ti savanoriais in armija, ju, 
sziu savanoriu tarpe randame 
— 200,000 Vokiecziu, 150,000, 
Airiu, 45,000 Anglu ir daugybe 
kitu tautybių.

Szie Svetimtaueziai-Ameri- 
kiecziu didvyriai gražiai 1939 
metais buvo prisiminti Prezi
dento Roosevelto, kuris viena
me vieszumai paskelbtam savo 
laiszke akusztai iszkele žymio
jo Vengru denerolo - Majoro 
Julius H. Stehel-Szemvald nuo 
pelnus, pasižymėjusio Pedmon 
to muszyje Virginijoje, už ka 
jis buvo apdovanotas auksz- 
cziausiuoju Amerikos atsižy- 
mejimo ženklu Kongreso Gar
bes Medaliu.

Imigrantu patriotizmas na
miniame kare yra atžymėtas 
daugeliu atveju-abiejose pusė
se. Juk, pirmuoju naminiame 
kare žuvusiu isz konfederatu 
puses yra laikomas 18 metu 
Lenkas Tadas Stravinskis, isz 
Charlestown, Pietų Carolines, 
tapo nelaimes auka priesz 
pat Konfederatams pradedant 
Sumterio Forto užpuolimą, už
degusi Namini Kara. Isz Uni
jos puses, pirmuoju žuvusiu 
karininku yra laikomas Kapi
tonas Constantine Blandowski.

Tarp sziu žuvusiu pavardžių 
Jus rasite sztai szitokia: An
driejus Gula, Kondradas Huba 
Ambraziejus Balamutas, ir pa- 
naszus kas leidžia spėti, jog ir 
Ukraniniecziai yra sudeje sa
vo nemaža kraujo auka Unijos 
labui.

Nors Rusai Amerikoje 
priesz 1870 metus mažai kurie- 
si, viena pavarde iszsiliko: tai 
Kazoko, Jonas Basil Turchin, 
buvusio pulkininko iszsitarna- 
vusio iki Generolo - Brigadie- 
riaus, vadovavusio Illinois 
pestininkijai. Jis pasitraukė 
isz armijos 1864 metais.

Wisconsino sostinėje Madi- 
sone sztai stovi bronzine pul
kininko Hans Christian Heg 
stovyla, 15-to Pėstininku Pul
ko vado, kuris žuvo Chicka- 
maugos muszyje ir Amerikie- 
cziu Norvegu yra pasididžia
vimo papreiszinimas.

Turbut, geriausias tokiu už- 
sieniecziu pavyzdžiu butu 
Karlas Schųrtz, kuris 1852 me
tais atvykęs isz Vokietijos tar
navo Naminiame Kare kaip sa
vanoris, Generolas Brigadie- 
rius, o ir po karo atidavė savo 
jiegas krasztui “kurio neiszar- 
domuma” jis pats padėjo 
ginklu iszkovoti.

Kokioj pusėj tik tie musu 
didvyriai nebutu kovoje ir 
taip vadinamam “Broliu ka
re” mirė, sziandiena mes mini
me juos, Pagarbos Diena, taip 
kaip pirma karta jie buvo pa
minėti Kolumbus, Virginijoje. 
Vienok butą ir kitokiu nuo
taiku. 1868 metais tūla Uni
jos armijos veteranu grupe 
Gegužes (May) 30-ta diena bu
vo paszvente “Grand” Armi
jos žuvusiems pagerbti. Szios 
ceremonijos daugeliui tik pri
mindavo tada, ir daugeliui me
tu praslinkus, ta tragiszka su
siskaldymą kuri musu krasz- 
tas turėjo perkenteti.

Daugelyje valstybių Pagar
bos Diena yra oficiali nedarbo 
diena; kaikuriose Peitinese 
szalia jos yra minima Konfede
ratu Pagarbos Diena;o kai ku
rios kitos da ir dabar tebe 
szvenezia vien tik szia pasta
rąją, dieni.

MUSU UŽSIENIO
POLITIKA

(Tasa)
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kaip parūpinti tokius paežius 
ginklus, kad butu galima viens 
kitam greitai pristatyti reika
lingu ginklu ir kariuomenių, 
jeigu kur tokis reikalas butu.

Ir ežia reikalas nėra vien tik 
armijų ir ginklu, bet ir pramo
nes, nes sziu dienukaras dau
giau remiasi ant pramones ir 
fabriku negu ant kariuomenių 
ir ginklu.

Bet ežia tik pradžia, nors ta 
pradžia yra gera ir graži, bet 
da reikia daug daugiau bend
ro pasikalbėjimo ir susiprati
mo tarp tu Europos krasztu, 
jeigu jie gales dar vis pasiti
kėti ant Amerikos pagelbos, 
ant Amerikos kariuomenes ir 
ant Amerikos pinigu.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Aleknaite, Jaraszunaite — 

nuo Szeduvos, Pąnevežio a.p- 
skriezio.

Blažyte, Julija — gyvenusi 
Pelyszeliu kaimo, Troszkunu 
valsczio, Panevėžio aipskriczįo.

Bražinskas, Jurgis.
Hein, gimusi. Weber Augus

te —isz Penkiriu kaimo, Vilka- 
viszkio apskr., ir vyras Hein.

Jaraszunaite, Aleknaite -—. 
nuo Szeduvos, Panevėžio aps'k.

Malviczaite, Binkienę—Ona, 
isz Jomantu kaimo, Szveksz- 

Your Armed Forces Still Need 
300,000 Pints of Blood 

Every Month!
Maybe you, too, wonder why the blood quota for your Armed Forces 
stays the same each month. There are two urgent reasons:

1. Regardless of events in Korea or any 
other part of the world, our wounded vet
erans in military hospitals need a continu
ous supply to save their lives over the 
months—or years—that lie between con
valescence and recovery.

2. Your Armed Forces’ dangerously low 
reserve supply of blood must be built up 
quickly to be ready for any possible future 
emergency.

The need for your blood has never been 
greater than it is today. If you haven’t 
given blood for some time, phone for your 
appointment now. And keep that appoint
ment to save a life.

What Happened to That Pint of Blood You Were Going to Give?
CALL YOUR RED CROSS TODAY!

Contributed as a Public Service to the Armed Forces Blood Donor Program by

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

JOHN KOVAL
. . . KVIETKININKAS . . .

Telefonas 764

Kvietku Del Visokiu 
Pareikalavimu Už Žemiausias

* Prekes *

Sutaiso Dailius Bukietus Del 
Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių, Kapinu ir 1.1.

616 W. CENTRE STR„ 
MAHANOY CITY, PENNA.

nos valsczio, Tauragės apskr.
Mertinaitis, Mikas.
Mikuliunas, Aleksandras — 

isz Palekniu kaimo, Radvilisz- 
kio valsczio, Sziauliu-a'pskr.

Oszkartaites — isz Meizeliu 
kaimo, Szveksznos valsczio, 
Tauragės apskriezio. .. ..

Petrauskas — ir jo žmona 
Rimkayskyte', Pe|rąuskienė, 
Mina.

Rimkauskyte, Petrąuskiėne, 
Mina ir vyras Petrauskas.

Rimkiene, Malviczaite,’ Ona 
—isz Jomantu kaimo, Szvek- 
sznos valsczio, Tauragės ap- 
skriezio.

Sirewicz, Jozef ii’ Waclaw— 
.gyvena. Ogden, Iowa.

Welber, Hein, Auguste— isz 
Penkinu kaimo, Vilkaviszkio 
apskriezio ir vyras Hein, Adol
fas isz Gulbiniszkiu kaimo, 
Marijampolės apskriezio.

Vengelytes, Ema, Emilija, 
Natalija ir Onaisz Lyduvė
nų kaimo, Sziluvos valsczio, 
Raseinių apskriezio.

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

:L TRASKAUSKAS J
t LIETŲVISZKAS 5 
t GRABORIUS 5
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del į. 
t Laidotuvių, Kriksžtyniu j
* Vestuvių Ir Kitokiams $
J :: Reikalams ’ * 
Į ■*
* 535 WEST CENTRE STREET J
į Telefonas Nr. 78 I
* MAHANOY CITY, PENNA. į
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