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Isz Amerikos
LEITENANTO

ŽMONA NUŽUDĖ
DU VAIKUCZIU

Norėjo Pati Nusižudyti

OAKLAND, CALIF. — Lai
vyno Leitenanto žmona net 
trisdeszimts sykiu save susi
badė su peiliu, norėdama nusi
žudyti, kai ji buvo pirmiau nu- 
durus savo vaikucziu.

Policijos virszininkas, H. P. 
Gleason sako, kad trisdeszimts 
trijų metu amž., Ponia Mary 
Glenn savo du vaikucziu pir
miau primusze su lazda ir pa
skui nudure. Vaikucziai buvo 
asztuoniu ir penkių metu amž.

Ligoninėje ji sake, kad ji ne- j 
gali pati suprasti, kodėl ji taip 
padare? Jos vyras, Leitenan
tas Robert H. Glenn randasi 
ant Guam Salos.

Ji rengiesi su savo vaiku
cziai važiuoti pas savo vyra, 
bet Laivyno Sztabas buvo jai 
pasakęs, kad ji gales tik szi ru
deni tenai nuvažiuoti.

APVOGĖ
SZVENTOVE

BROOKLYN, N. Y. — Dvi 
aukso karūnos, kuriu verte 
yra tarp szifnto ir pusantro 
szimto tukstaneziu doleriu, bu
vo pavogtos isz Szv. Rosalie 
kažnyczios, Brooklyne.

Parapijiecziai iszgirde apie 
tokia szventvagiszka vagyste, 
baisiai pasipiktino. Parapijie
cziai savo aukomis prisidėjo 
prie statymo tos szventoves 
kuri yna pavadinta “Taikos 
Karaliene” ir kuri kasztavo 
daugiau kaip du milijonu dole
riu.

Tukstancziai žmonių užeina 
in szita szventove pasimelsti ir 
padekavoti Taikos Karalienei 
už savo vaiku saugu sugryži- 
ma isz karo ir vaisko.

Pirm negu karūnos buvo už
dėtos ant stovylu, jos buvo 
Szvento. , Tėvo paszventintos 
Rymoje. Jose buvo daugiau 
kaip penki szimtai žemeziugu 
ir kitu brangiu akmenų, ku
riuos dėkingi parapijiecziai 
buvo paaukoję. Viena karūna 
buvo ant Kūdikėlio Jėzaus 
galvos,* o* kita ant' Paneles 
Szvencziausios.

Vikaras Kun. James Russo 
pirmiausia pasigedo tu karū
nų, kai jis klūpojo prie alto
riaus priesz Augsztas Miszias 
po szliubo.

Klebonas Pralotas Angelo
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Didis “Constellation” Eroplanas Sudege

.. .....

New York miesto ugnia
gesiai ežia, ant Idlewild ae
rodromo stengiasi užgesinti 
gaisra, kuris sudegino di
di ‘Constellation’ eroplana.

Eroplanas užsidegė kai

PASMAUGT MAŽA 
MERGAITE

NEWARK, N. J. — Tėvai 
per lietu palydėjo savo ketu- 
riu metu dukrele in kapines ir 
aszaruodami ja palaidojo. Vi
si susiedai dalyvavo tose lai
dotuvėse, visi, iszimant susiet- 
ka Ponia Anne De Nike, kuri 
randasi kalėjime ir yra kalti
nama už žmogžudyste.

Folicijantai sako, kad szita 
susietka supykus pasmaugė ta 
maža mergaite. Mažytes la
vonas buvo surastas ant tusz- i 
ežio loto, inkimsztas in pa- i 
duszkos nuovalaczka.

APVOGĖ
ARKIVYSKUPĄ

BARCELONA, ISPANIJA — 
Philadelphijos naujas Arkivy
skupas, John O’Hara ir Dak
taras Martin Spellman, Kardi
nolo Spellmano brolis, buvo 
apvogti per Eucharistines Isz- 
kilmes Ispanijoje.

Po’icijantai pranesza, kad 
Arkivyskupas John O’Hara 
buvo apvogtas Utarninke, Ge
gužio 27ta diena, kai Kongres
as prasidėjo ir kai jis lauke 
Kardinolo Federico Tedeschi- 
ni atvažiuojant. Jis neteko 
$1,300.00.

Daktaras Spellman’as buvo 
pavogtas ant $1,700 kai jis bu
vo nuėjės paisžiureti kai jautis 
su žmogumi imasi. Trys kiti 
Amerikiecziai buvo panasziai 
apvogti.

— Kas dažnai geria už ki
to sveikata, tai nei nepasijunta 
kaip savo sveikata pabaigia.

— Vercziau būti mažo tur
to savininku, negu dideliu sko
lų ponu.

buvo in ji pilnama gazolino. 
Viena troko pumpa prakiu
ro ir gazolinas užsidegė. 
Eroplanas kasztavo dau
giau kaip milijoną doleriu. 
Niekas nebuvo sužeistas.

NORĖJO
ISZGAZDINTI

DRAIVERI
■ ... - ...........

Draiverys Nesuspėjo 
Sustoti; Suvažinėjo

Vaika

LEBANON, PA. — Szeszio- 
Jikos metu amžiaus Charles 
McClellan buvo užmusztas, kai 
jis tyczia, Laikomis/ szoko in 
automobiliaus kelia tikėdamas 
kad jis draiveri iszgazdins ir 
kad draiverys suspės sustab
dyti automobiliu. Bet draive
rys nesuspėjo savo automobi
liaus nei sustabdyti, nei pa
sukti in szona, ir vaikas buvo 
suvažinėtas, užmusztas.

Gen. Eisenhowerio
Brolis

Milton Eisenhower, Penn
sylvania Valstijos Kolegijos 
Prezidentas, baikomis, žiuri 
in stiklo bole, kaip kad daro 
tos czigonkos, kurios neva 
iszpranaszauja ateiti. Gal 
jis norėtu dažinoti kaip jo 
broliui Generolui Eisenho- 
weriui seksis rinkimai.

KOMUNISTE ANA 
PAUKER POLITBU

RO PAMIRSZTA
____1

BUCHAREST, | RUMUNI
JĄ. — Pirmiau ejjo tik gandai 
bet dabar jau patikrintos ži
nios ateina, kad didžiausia Ko- 

I muniste ir Rumunijos Komu
nistu Partijos isztikimiausias 
szulas, Ona Faukęr, patapo in 
Foitburo nemalone, ir jau yra 
apleista ar staeziai iszmesta isz 
ju draugijos.

Ona Fauker, gimus penkios 
deszimts metu atgal, Bucha
rest žydmiestyje. Jos tėvas bu
vo Žydas, mėsininkas. Ji buvo 
skaitoma kaipo ištikimiausia 
Komunistu Partijos nare ir vi
si, kad ir augszcziausi Komu- 

i nistai turėjo su ja skaitytis.
Per Antra Pasaulini Kara ji 

■ buvo Rusijoje, Maskvoje. Kai 
karas užsibaigė ji sugryžo in 
Rumunija, kur ji padėjo Ko
munistams insigaleti ir valdžia 
visa pasisavinti. Ji tapo Vice- 
Premieriu, Užsienio Ministe- 
riu, ir visos Komunistu Parti
jos Rumunijoje- bSKu.

Iki praeitos sanvaites szita 
boba buvo galingiausia visoje 

j Europoje.
Bet praeita Petnyczia jau 

buvo galima matyti kad jos 
dienos suskaitytos. Per Bucha
rest, Komunistiszka radiją bu
vo paskelbta, kad Ponios Onos 
Fauker vardas yra iszbrauktas 
isz Rumunijos Politburo, ir isz 
Partijos sekretorijato.

Tuo paežiu sykiu, atėjo ir 
kitos žinios, kad du kiti augsz- 
ti Komunistai Rumunijoje yra 
iszmesti isz partijos: Vice- 
Fremieriai Vasile Luca ir Teo- 
hari Georgescu.

Laikrasztininkai dar ne-

Komunistai Ir
Policija Musziesi 

Paryžiuje
Gen, D. Eisenhower Sako Nepo- 

I litikuos Del Rinkim u; Vokiecziai 
Nori Vienybes, Rusija Yra Prie- 
szinga; $100,000 Vertes Aiįkso 
Karūnos Pavogtos Isz Bažny- 

ežios Brooklyn, N. Y.

GEN. DWIGHT D. EISENHOWER

drysta ežia spėti, ar prana- 
szauti. Kiek žinoma, tai Ponia 
Pauker dar vis laiko savo vals
tybine vieta.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TRYS VAIKEZIAI 
PASIVOGTAS 
AUTOMOBILIUS

PHILADELPHIA, PA. — 
Folicijantai p ei' deszimts my
liu per pat miesto vidurį vijosi 
tris vaikezus, kurie buvo pasi
vogė automobiliu. Ketvirtas 
tokis neva-vyras pabėgo.

Ta “medžiokle” prasidėjo 
apie vienuolikta valanda isz 
ryto ant Chestnut ir 40-tos uly- 

j ežios, kur policijantas John 
Morrone užtiko ta pavogta au
tomobiliu. Jis suszvilpe jam 
sustoti, bet jo draiverys vis 
smarkiau pradėjo važiuoti.

Policijantas Morrone pradė
jo vytis, ir per savo radija ki
tiems policijantams apie tai 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VOKIETIJAI
PENKI KLAUSIMAI

BONN, VOK. — Vakarines ( 
Vokietijos žmonėms dabar bai- 

: šiai sunkus, keblus ir ilgas at- į 
si^tatymo darbas, sunkesnis 
Vokiecziams negu bet kurio 
kito Europos kraszto žmo
nėms. Sunkesnis už tai, kad 
Vokietija dabar yra suskaldy
ta.

Devyni Vokiecziai isz de
szimts nori vienybes. Bet So
vietu Rusija stato tokius nega
limus pareikalavimus del tos 
vienybes, kad daug Vokieczius 
sako kad nei vienybe tiek ne
verta.

Vokiecziai dabar sutinka su
daryta atskira sutarti Vaka
rinėje dalyje, bet jie staeziai 
sako kad tai jiems nepatinka, 
nes ir sziaurine dalis priguli 
Vokiecziams.

Tautiszkas jausmas labai gi
lus Vokieczio szirdyje. Jeigu 
dar ilgiau taip Vokietija bus 
skaldoma, tai labai galimas 
daigtas kad tenai vėl gali isz- 
kilti Nacizmas ar kas pana- 
szaus.

Komunistai prisivilioja 
daug Vokiecziu, prižadėdami 
jiems suvienyta Vokietija, jei- 

; gu Vokiecziai nusikratytu 
Amerikiecziu. Vokiecziams 
Lutu malonu susisukti suvie
nytos Vokietijos, bet jie tuo 
paežiu sykiu mato ir invertina 
Amerikos draugyste ir pagel- 
ba. Jie nežino ar jie gali per 
daug pasitikėti ant visu tu 
Rusijos gražu prižadėjimu.

Darbo klausimas teipgi opus 
ir skaudus. Darbininkams, 
ypatingai mainieriams baisiai 
nepatinka valdžios tvarka kas- 
link darbu ir mokeseziu.

Apsiginklavimo klausimas 
teipgi sunkus iszriszti. Apsi
ginkluoti reiszkia didesnes 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

WASHINGTON. - 
Generolas Dwight D. 
Eisenhower’is apleido

• ■ ‘ • ». •* 7

augszcziausia kariszka 

vieta Europoje ir su
gryžo namo del Prezi
dento Rinkimu. Jis nu
važiavo staeziai in Va-

szingtona, iszduoti paskutini savo raportą 
Prezidentui Trumanui.

Savo paskutinėje prakalboje Prancūzams, 
jis pasakė kad Prancūzai turi gerus ir 
isztikimus draugus Amerikoje, ir kad jiems
nereikia nieko bijotis.

Szitas prakalbas visi gales girdėti per 
radija ir Gen. Dwight D. Eisenhowerio 
matyti ant televizijos.

Jis sako kad jis per daug ne Politi
kuos, kol pamatys ar jo Partija “tikrai nori 
ji už Prezidentą!”

SUKILIMAS PARYŽIUJE

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA. — Polici- 
jantai per tris valandas musziesi su Ko
munistais ko! juos numalszino. Jie daug 
Komunistiszku rasztu suėmė. Tie rasztai 
parodo kad Komunistai rengiesi nuversti 
Prancūzijos valdžia.

Policijautai patupdino in kalėjimus dau
giau kaip trisdeszimts Komunistu.

Tai buvo didžiausias Komunistu suki
limas nuo 1939 metu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
• Amerikoje, Plieno Darbinin
kai gauna tris sykius daugiau 
algos negu tpkie patys darbi
ninkai Anglijoje. Du metai at
gal, Anglijoje Plieno Darbi
ninkas uždirbo dvideszimts du 
doleriu ir penkiolika centu in 
sanvaitė. Tuo pat sykiu toks 
pat darbininkas Amerikoje už
dirbo septynios deszimts dole
riu, in sanvajte.

Kiekvienas žmogus turėtu 
žinoti kad jis pats yra, atsako- 
mingas už savo gyvenimą, už 
savo -siela, duszia ir už savo 
amžinyste. Szita žinodami, mes 
galėtume ingyvendinti gražes
ne laisve ir tikresne- (brolyste 
tarpu savųjų.

Plienas pabrangs apie pen
kis doleriu ant tono. Ir tiek 
pat pabrangs visas musu pra
gyvenimas ! Už ta mes galime 
pasakyti aeziu tiems Plieno 
Darbininkams.

Kai Plieno Darbininkai gaus 
' savo didesnes algas tai visi ki
ti darbininkai panasziai pa
reikalaus didesniu align. Jie ■ *
gaus tas didesnes algas, ir mes 
už visatai patys užmokėsime!

Kongresas gal ingalios Pre
zidentą su ingaliojimu užimti 
tokius fabrikus, kaip sžituos 
Plieiio fabrikus, kai tokie dar
bininkai paskelbia streikas.

Vienas Lietuvis susitiko ki
ta Lietuvi Vilniuje, po Sovie
tu valdžia:

“Na, tai kaip viskas bro
lau?”

“Nu, taip sau, pusiau!”
‘Kaip tai pusiau ? ’ ’ Užklau

są ąpdrjskes draugas.
“Nu mat, blogiau kaip per

nai ir geriau negu bus ateinan- 
-cziais metais.”

■ * »/ • •
Keletą menesiu atgal Angli

jos keturiolika raszytoju susi
rinko ir pasirasze ant taikos 
praszymo paraszo. Ant to pa
raszo,1 nuo to laiko yra; pasira
sze daugiau kaip keturi szim- 
tai Anglijus garsiu raszytoju. 
Laikrasztininkai, raszytojai, 
muzikantai ir mokslincziai, su 
tuo paraszu p'raszo:

“Mes- raszytojai ir mokslin
cziai tikrai tikimies kad musu 
svietas negalėtu pergyventi ki
ta pasaulini kare. Mes tikime 
kad atskiri politikos ir biznio

insitikinimai gali vienas-su ki
tu sugyventi per bendra, sutar
ti. Kaipo raszytojai mes nori
me taikos, ir per savo darbu ir 
tinkama propaganda, mes in 
tokia taika siekiame, ir save 
ipasi-žademe tam darbui: ragin
ti kitus prie taikos ir tvarkos. 
Mes pasmerkiame visokeriopa 
propaganda kuris, dabar yra 
skleidžiama .per musu laik- 
raszczius. Tokia propaganda 
gimdo pavojaus baime ir ne
apykanta. Mes neesame pasi
žadėję jokiai Politikos Parti
jai ar kokiam tikėjimo iusiti- 
kinimui, 'bet mes darbuojamies 
vien tik del taikos, kuri mus 
isz karo iszgelbes.

J au vėl eina gandai kad Va- 
karu krasztu vadai rengiasi 
u'žvešti derybas su Rusija kas- 
link laisvu rinkimu Vokietijo
je. ■ v

Dvideszimts Meksikos armi
jos karininku buvo pasįprasae 
atostogų nuo savo pareigu, 
kad jie galėtu stoti in rinki
mus del valstybiniu darbu ir 
vietų. Ana sanvaitė visi dvide
szimts vėl praszesi kad butu 
priimti atgal in vaiska nes vi
si savo rinkimus pralaimėjo.

Vienas darbininkas banko- 
je, John Schmidt isz North 
Bergen, New Jersey, sužinojo 
kad jam viena senmerge buvo 
palikus savo testamente po de
szimts tukstaneziu doleriu ant 
metu iki gyvos galvos. Jis ne
sutiko tuos pinigus imti, saky
damas kad jam užtenka, kiek 
jis bankoje užsidirba.

Protestoliu’ mokyklose Ame
rikoje randasi 186,000 moki
niu; Katalikiszkose mokyklose 
3,035,000.

Amerikos Augszcziausias 
Teismas galutinai iszriszo ta 
klausima, ar galima vieszu 
mokyklų mokinius paleisti i?z 
mokyklos viena valanda in 
sanvaitė, kad jie galėtu pasi
mokinti tikėjimo. Teismas pa
sakė kad galima.

Akyvas Vaikutis
Juozukas — Tetuk! Kas 

atnesze Mariute?
Tėvas — Garnys, mano 

vaikeli!
Juozukas — Garnys? Tai 

dabar žinau kodėl mamyte 
taip reke ant garnio!

— Bezdžionkos tiek drūtu
mo turi vienoje rankoje, kiek 
žmogus abejosia.

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir...
RASZYMO

Pypkes Durnai

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.
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Gamtos Vaizdeliai
Debesiai padangėj laksto, 
O rasa ant lapu žiba.

Be rasos gėlės vysta,
Su rasa gėlėlės juokias.

Po audros tyresnis oras,
Ir lengviau kvėpuoja žmones.

Po verksmu akys nuszvinta,
Ir lengviau palieka krūtinėj.

Nuo lietaus visoj gamtoje, 
Ras tik gyvas atsigauna.

Vaivorykszte kaip pakila, 
Tai viltis sieloje dega.

.. -

BALF’o Pirmininko 
Kalba Per Amerikos

Baisa Europoje
BROOKLYN, N. Y. — At

vykęs vėl in Europa aplankiau 
Lietuvius gyvenanežiusu Vo
kietijoje, Szvcicarijoje, Pran
cūzijoje ir Austrijoje. Jie visi 
yra paspruko nuo Sovietu Ru
sijos Komunistinio 'žiaurumo. 
Minėtuose krasztuose Lietuviu 
pabėgėliu ežia dar randasi arti 
10-ties tukstaneziu. Per pasku
tinius penkius metus isz minė
tu krasztu yra jau iszkeliave 
in pasaulio laisves demokrati
nes szalis apie 50,000; isz ju 
apie 29 tukstaneziai nuvyko in 
Amerika..

Czia dar likusieji Europoje, 
būdami areziau .savo Tėvynės, 
yra pasiryžę isz visu pajiegu 
veikti ir kovoti už Lietuvos 
iszlaisvinima isz po Komunis
tinio jungo. Esu sužavėtas ju 
energingumu ir pasiszventimu. 
Czia visi Lietuviai, ar tai isz 
Didžiosios Lietuvos, ar tai isz 
Klaipėdos kraszto, ar tai isz 
.Mažosios Lietuvos; visi be 
skirtumo partiniu ar tikybiniu 
insitikinimu yra puikiai susi
organizavę ir veikia, su didžiu 
pasiszventimu. Tokia; pat 
kryptimi ir dvasia auklėja ir 
savo jaunas kartas. Gėrėjausi 
Diepholz’o Lietuviu gimnazi
ją., kuriai vadovauja gabus Di
rektorius Giedraitis ir patyrė 
pedagogai mokytojai. Vokieti
joje jie czia dar turi 10 pra
džios mokyklų; apart mokyklų 
turi daugybe organizacijų, 
kliubu ir malonu konstatuoti 
ju kilnia dvasia; apsiaukoji- 
ma kilniems krikszczionybes 
auksztumąms ir tėvynės labui.

Bendrasis Amerikos Lietu
viu Paszelpos Fondas mielai 
teikia jiems pagelba maistu, 
drabužiais ir pinigais. Szi 
Amerikiecziu pagelba ypacz 
yra reikalingas ligoniams ir 
sziaip paliegėliams, o ju yra 
nemažas skaiezius. Daugelis ju 
yra pergyveno Komunistu ir 
Naciu žiaurumus ir net kanki
nimus kalėjimuose, kas ir pa
kirto ju sveikata. Mes juos at- 
jaueziame ir broliszkos meiles 
ranka tiesiame.

Atvykęs in Europa viską 
darau ir darysiu, kad brangių
jų tautiecziu tremties naszta 
butu palengvinta.

Jus, broliai ir seses Lietuvo
je, bukite tikri, kad nei mes 
Amerikoje, nei Lietuviai kito
se pasaulio laisvose szalyse 
nepamirszo ir nepamirsz jusu. 
Kai ateis visu lukeseziu iszsi- 
pildimb valanda, mes busime 
pasiruosze, jutas reikalingos 
pagelbos ranka isztiesime. Bū
dami vieningi ir suprasdami 
vieni kitus, nuveiksime di
džius darbus.

Tegul Dievas laimina visus 
musu pasiružimus ir žygius.

Kam J. B. Konczius, 
Balf’o Pirmininkas.

Da Geresni
Antanas — Ar tu žinai 

brolau, jog mano pati da sa
vo gyvenime ne jokio vyro 
ne mylėjo, kaip tik mane!

Mikas — Tai vis nieko ne 
ženklina, mano pati ne tik 
ne viena ne mylėjo, bet ir 
manes ne mylėjo!

— Ne ant puikios šzlebes 
žiuri sziandien vyrai, bet ant 
moteriszku paneziaku.

VELNIO VESTUVES 
IR LAIDOTUVES

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
•

sau galvoje, ka tik nepasa
kiau: “Kaip jus neturite pa
ežiu, taip ir kitam pavydite!”

Nusijuokė visa szeimyna.
— Bene asz koks persenes', 

tese Tupikis, ka tik pabaigiau 
szeszta deszimti, da sulauksiu 
vaiku. Laurynai, brolau ! 'Bro
liene! Jus man nepavydyto, 
jus tik myliu ir in vestuves 
praszau, o Jokimukas su Ka
ziu kojos pas mane neikels!

Paplepėjęs valanda, neklau
sydamas ^nakvoti, apie pusnak
ti iszbrauke namo.

Rytmetį da tebemiegojo Tu
pikis' kai|j prisistatė prie jo 
Kazokas. Isžbudines klausinė
jo apie vakarykszczias tartu- 
ves. Tas kaip apipasakojo, Ka
zokas nusispioves tarė:

— Niekus dirbi, kaip lik 
mažas vaikas: merga, kaip le- 
czyna, da sako, vaika vedusi, 
sena, pinigu nėra, pamatysi, 
kaip pati apmaus! Po biesais1, 
kad koks jaunikelis butumi!

— O ka. bepadarysi ? Szo- 
kos Tupikis. Trumpas laikas, 
o man reikia zgaunai gaspadi- 
nes: nebe yra kada skirties.

— Kad taip, tai jau czia- 
pat vertesne gautumi! Kazo
kas tarė. Sziandien pat!

— By tik plepi, atszove 
Tupikis. Juk visas sodiszkes 
kalbinau!

— Na, ar bus magary- 
czios? Verike Dilbaite szian- 
dien tavo!

TupiMg nutilo. Kazokas te
se.

— Kuo ji dėta? Vaikas 
jauna, graži, žinoma, kaipje 
vaikas, akyse užaugusi. Moti
na užduoda puse žemes; gausi 
tuojau pusantro szimto, da ir 
pOra karvių! O kraitis, juk 
pats žinai, ir Marijonos na- 
basztikes sziai vienai paliko!

Tupikis vis tyli.
— Sveika, gryna merga! 

Žiūrėk, Morte, jos sesuo, ar se
niai nutekėjo, o kiek vaiku! 
Tokie tankus, o kokie sveiki!

—: Ir kokie gražus! Sušau
kė Tupikis.

— Morte, berods, nesutižu- 
si. Kažin antroji?

— O-o! Nekiszk in maisza 
nei Verikes, pamatysi.

— Bet ji nenori u'ž manes 
eiti ?

— Na, mano atsakymu! 
Tarė Kazokas. Jei tik nori im
ti, tuojau atvedu abidvi su 
motina, ir pinigu ant rankos 
gausi!

— Nebent jei jos-pas mane 
ateis. O kaip bus su klebonu ir 
Kalpokais? Juk užsakus pada
viau.

— Viskas bus mano dar
bas, asz apsidirbsiu su visais! 
Pridėjo Kazokas.

Taip ir invyko. Vos paspėjo 
Tupikis isžlipti isz lovos, Ka
zokas atvede Dilbiene, Verone, 
jos seserį Morte, atsinesze deg
tines, ' . sznekejos, mylavus 
glam'žavos, davė penkiolika 
rubliu ant rankos. Verone ap
sižvalgiusi po gyvenimą., kelis 
sykius pa'bucziavo in ranka se
niui, o jis ja atgal. Besitariant 
jauniesiems, Kazokas iszleke 
permainyti užsakus'; bet klebo
nas ne su viena neužsake, kol 
jaunieji patys nepribus.

— BUS DAUGIAU —

:: JUOKAI ::

Pas Fotografista
Fotografistas — Gerbia

ma ponia, kuom asz galiu 
jums patarnaut?

Ponia —Praszau padidint 
szita mano paveiksią, tik jau 
lupos mano tegul iszrodys 
taip sau, naturaliszko didu
mo!

Jis Veikia
Jonas — Mano pati veikia 

ka tik ji iszmano, ir daro ka 
tik nori!

Juozas — Na, o tu?
Jonas — Asz irgi!
Juozas — Kaip tai irgi!
Jonas — Asz darau viską, 

ka pati!

Teisme
Advokatas—‘Pagaliau, po 

visu liudininku tavo kaltes, 
be abejones prisipažysi kal
tu!

Kaltininkas — O ne! Ma
no advokatas mane intikino, 
jog asz negaliu but kaltas!

Geras Atsakymas
Magde — Kam tu visados 

iszeini lankant kaip asz pra
dedu dainuot? Mano mielas 
ar tau mano dainavimas ne
patinka?

Petras — Nemano miela, 
ka tu kalbi! Asz ne noriu 
idant kaimynai manytu kad 
asz tave muszu, tai tyczia 
pasirodau del žmonių!

Platinkit “Saule”
Atsimink! Mielas Skaityto

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

^Pirkie U. S. Bonus!
ho\JR iNOfy

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, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio 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) 
talpinusi 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

Nb.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
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.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
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, Osiecžna. 40 pus
lapiu, 20c. .

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

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

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

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

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

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

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

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

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaidą. 45 pus., 20g

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Babege-. 
le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Aliszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkuš Kū
nus; Meszla-vežis; Graphs; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie ' Sūnūs Pai
kiaus ; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

l.vo.172—Apie Duktė Mariuj 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180%—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c. ' '

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

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

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

No.198—įGrOmata arba' Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gi’oma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pii'mutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pusi 35c.

No.201—Istorija hpie Amži
na Žydą. Jo kelione po Svietą 
ir liudymas apie Jėzui Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c. ' - *-■

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. ■ <

Visi Moni-Grderiai if Pini
gai, o ir visi laiszkai visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso?
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahąnoy City, Pa.,; - U. S. £
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VELNIO
(Tikras Atsitikimas)

Moters matydamos jog he- 
beatskirs Tupikio nuo Zakaro 
butelio, iszejo laukan. Tuomet 
sesuo apipasakojo brolienei, 
jog Zakaras tyczioms girdo 
Tupiki: nori Sutraukti su Kau- 
braite, o bruka jam savo duk
terį.

Vyrai pasilikę kareziamoje 
visai nusilesė Tupikis insige- 
res, state ir state.

Kaubraite, radusi savo jau
niki girta, o da kaip paprasze 
pinigu ant rankos, supyko. Pa- 
mirszo ir poteriai. Atsisukusi 
iszvažiavo namo. Tuomet Tu- 
pikiui atsirado kiti pirszliai 
kitas mergas pirszti, o kiek
vienas savo gyrė. Tupikis vi- 
sieins state magaryczias verk
damas, nes būtinai szeimiiiin- 
kes reik, o ežia kaip nėr, taip 
nerį

Taip kasdien važiavo pirsz- 
liais vis prie kitos ir su kitu 
pirszliu; o visuomet užkliuvo 
in kareziama, kame kaskart vi
sai isztusztino savo makeli.

Tupikio namuose ėjo apyvo
ka senele, ■naibaszninkes sesuo. 
Buvo da ir vaikiukas, geras 
pusbernis, mergaites sūnūs, 

' kuriuo Tupikis savinos, tasai 
tik valiūkavo po soda.

SodisZkiai kaimynai mate 
ūkvaizdžius Tupikio gyvenime 
maž diena praleidžiant, mate 
gražiu, jaunu mergų atvažiuo
jant, mate ir apyseniu, turtin
gu ir mažesniu lobiu, bet Ves
tuvių niekaip negalėjo sulauk
ti. Sodiszkems mergaitėms ve
lėk kiekvienai Tupikis pirszos, 
bet namine druska nesūri; tos 
isz jo kalbos ir isz jo paties 
juokus tik darė. Dukterų tėvai 
visi garu gere ant Tupikio gy
venimo. Ne vienas tankiai at
kartojo, jog kuri nebus kvaila 
gal eiti ir, kaip poni, duona es
ti. Taippat rodėsi ir paežiam 
Tupikiui. Todėl nei vienai 
morgui nepuolinejo in lopą: jei 
nori, eik už manes, sake, jei ne
nori, žinokis. Vėlek, nei maž 
padoriau nesidare: plaukais 
žilais, kaip kudlomis, aipsi’žel- 
dines, skepeta po kaklo pasi- 
gumuriaves, vis mažne girtas, 
apsiseilejes, pypke žindo. Jau
nai merginai baisus ir pažiure-

e’DIP-LESS”
WRITING SETS

■ <: .• : by .

Choose The Right Point

The Way You Wvite

No.’ 5550

Can’t Lėdk • Won’t Flood
Writes 300 words 

-rf without dipping
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., Ų.S.Ą.

ii, o da kiekviena bijojo gauti

* ★

Paveizdinga gaspadine
' namuose, 

Tai daug reiszke, 
Ne kaip vežimas pinigu. 
Turbūt žmones kitiems 

laimes linkėdami, 
Niekad gero netinki, 

Kad tankiausia kiti ba: 
“Vėlinu tau-szimta stūbu ir 

szinita maiszu pinigu. ’ ’ 
Argi nebūtu geresnis 

linkėjimas, 
Kad kalbėtu:

“Vėlinu tau geros gaspadines 
namuose"?’’ 

Neabejotinai tok’iš Vėlinimas,
Butu daug daugiau 

’ pageidaujamu daigiu. 
O, kad motinos linkėtu tos 

laimes vyrams, 
Tai isztikruju velinimai 

! .... iszsipildytu. 
O pinigai žmogų laimingu 
’ : nepadaro,
Ypatingai jeigu szeimynoje 

pildosi priežodis, 
“Boba isz kamaros daugiau 

žiurstu isznėsz,
Negu vyras in kieti su 

vežiinu privesz. ” 
* .* *

Viena motinėlė skundėsi man 
ant savo dukrelių,' 

Kad negali prie darbo 
privaryti,

Ir nežino ka su joms daryti"? 
Sztai, kožna vakara 

valkiojesi, 
Ligi vėlybai nakeziai 

autobylais trankosi, 
Paskui ligi piet miegotu, 

Jokio darbo nedirbtu.
Tiktai miegotu ir valgytu, 

O naktimi bomerautu.
■ Mano rodą tokia,

Per lazda tankiai szokytu, 
Tai akis pastate, 

Ir pasakė:
O mano Baltruviene, 

Neiszmuszi nieko, 
Ba turi daugiau už mane 

visko, 
Turi jau metu užtektinai, 

Tai jau padaryti negali nieką, 
Akis motinelai iszbadytu, 

Jeigu ka pasakytu.
Jau gana su tokia motinėlių.

2 Kol dukrele maža, ' ’ ’ 
Turėk motin aki ant jos visada 

Savo dukrele prižiūrėk,
Ryksztes nesigailėk,

O jeigu paaugs, 
Paklausykie mano rodos,

Ir nesigaileke lazdos, 
Kuom tos dukros bus, 
Kaip daeis in metus"?

Ar gal vyrelis nauda turės, 
Kaip'kada isztėkes"? 
O ka veiks su tokia,

1 ■ Boba netikusia!
Taigi, reikia sėdėt namie 

ir nesivalkiot,
Ba viskas kas perdaug, 
Tai szirdėlės' szelauk!

matulikes pravarde.

1 Vieml ūkanota, niiglota die
na skambėjo ūkvaizdžiai po 
Tupikio kiemą. Artimosios 
moters, nors be reikalo, lakstė 
lilyiezioje pro szali, kad tik 
jaunąja pamatytu, o kuri gavo 
nužleibti, isz tolo kitai mojo su 
ranka, jog isz tu sziaudu nebus 
grudii. Vienok iieantsztiko: 
vakare iszlėke kartu ir Tupikis 
aiit poteriu, nes tai‘buvo pa
skutinis szesztadiėnis priesz 
Užgavėnes; jei rytoj neužsa
kys, nebeiszeis užsakai.

Dilbų troba tik per darža 
nuo Tupikio, o langai in lan
gus; todėl sene Dilbiene kiek
vienu sykiu bojo visus ūk
vaizdžius pas Tupiki, o kuo di
džiausiai sziandien. Taip pat 
žinojo visas priežastis, kodėl 
su kuria nesutiko.

In vakara eme szalti, langai 
kruopais berti. Ant lauku leke 
inkypai suszale kruopai. Jei 
ka užpuolė keli, užbėrė gausiai 
akis ir visa apikakle. Po pa
stoges vejas kaukdamas niai- 
szėsi, 6 sniegas kruopeliais pro 
mažiausia plyszeli lindo in vi
dų; todėl, ne tik žmones, bet ir 
szuiiės lindo in pastoges.

Dilbų vyrai kieme, o mote- 
riszkosios prapustytuose lan
guose pavėpsojo, kol jaunieji 
pralėkė; paskui rinkos in vidų 
nes jau breszko.

— Na, ir tatuliukas iszma- 
nys, kaip jauna paczia gauti, 
juokėsi vyresnysis sūnūs, Juo
zapas, vilkdamos Szvarka. 
sziokia nakti daužyties! Ver
eziau butu iszmiegojes ant 
krosnies.

■— Ar girdi? Klausykis, 
asz pasakysiu: Nieko nebus isz 
tos keliones, jau asz žinau..Vie
na, Kalpokas neturi pinigu, 
rūpinasi išz Žydu, o kaip ne
gaus, ir pamisz viskas: antra 
vėl, netinka Liudve Partuniui, 
man pinna sake. Nepaims ta
tuliukas tokios leczynos, asz 
ant to stovėsiu!

— Ka tas parszelis pada
rys? Tarė jaunesnis, Vicentaš, 
aūdamos kojas. Niekai del 
Partuniuko! Nebent pinigu ne
gautu.

— Ar da tokiam seniui ge
resnes leczynos reiks"? Prisidė
jo Verone. Betgi gera pora: 
abudu bus leczynos!

— Kad ir toks leczyna, del 
to sprakteletumei in ranka, 
kad tik tave vestu! Juokėsi 
mažasis, Petriukas degdamas 
bankrutka.

— Kvailys! Kaži ka, mat, 
plepa. Bucziuocziau!

— Ar girdi, klausykis? 
Tu pati esi kvaila, neiszmanai, 
kokia ežia duona!

—- Žinoma, kvaila! Tvir
kino Juozapas. — Kad asz taip 
merga bueziau, o sziame prote.

LIETUVISZKAS

SAPN0R1US
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

— Asz pasakysiu, tare Vi- 
ceiltas. Iszmintingai mergai 
ežia kąsnis, oi-oi-oi! Tiktai 
reikia gerus sanraszus padirb
ti, o senhs «u saule neperbus: 
perstoves pati, perstoves.

— A jau, ’koks 'ten kada 
bus persto ve j tinas J Bambėjo 
panosėje Verone.

— Ar girdi, klausykis? 
Daug asz tokiu macziau: senas 
paczia neįmano kaip mylėti, o 
jam numirus, pati, girdi, už 
jauniausio nuteka!

— Ant tokiuu naszliu vai
kiai puola, kaip museles ant 
medaus, tarė Vincentas. Argi 
negerai rasti sukurta gyveni
mą ?

Kaži-kas szvilpaudamas in- 
brazdejo in prieangi. Petriu
kas suszuko:

— Partuni* ateina !
—Inszoko pro duris jaunas, 

isztises pusbernis, apsitampes 
szvelniai, susivaržęs apdilu
sius szvarkus, kojos 'batuotos, 
repure ant szalies nukreipęs, 
kurios ir viduj neimsimo ves, 
sukinėjosi.

— Pirtis iszkurenta! Ai
da nesitaisote? Tai sakyda
mas, iszsitraukes pakeli papįe- 
rosu, dalijo vyrams.

— Dėkui, dėkui, ukvaizdiu 
pyrago!

— Ar girdi, klausykis? 
Kiek dalies prižadėjo ?

— Ar tiko tau nujoji ma
tulike? Ar graži? Gausi in 
ranka bueziuoti!

— Tavo matulikes bus no
sis! Ne tatuliukas bueziuoti 
nepasieks.

— Ar atveža tau ko pyrago 
matulike ? Visi namiszkiai Dil
bų mažne kartu užmėtė Partu- 
ni klausimais.

— Na, velniu ten matulike! 
Tfu! Partmy^ naši spiove. 
Bejeminiene vertesne, nepaims 
jis tos.

— Ar girdi, klausykis, ne
leisk tu jos imti!

— Ka jis padarys ? Bene 
jo valia"?

— Bet ir tatuliukas skyrė, 
skyrė isz visos mėsos ir iszsi- 
sky'se uodega, juokėsi Juoza
pas.

— Jau tikra uodege, atkar
tojo Partunis ir eme po asla 
rodyti Liudveš eisena, paime- 
toties kalba ir visaip vaiipy- 
ties. Visi juokėsi, kvakėjo. Pa
galinus Par tunis baigė:

— Kaip asz tatuliukui isz- 
rodysiu jos minas, iszsityczio- 
siu, neims tokios pajuodėlės 
czigonės.

— Ar girdi, 'klausykis, o 
kame kita besugrobs. Užgavė
nės czia-pat!

— Menczia, menezia per 
visitelaiti rudeni, per kiaura 
žiemaite! Isz pradžios pirszi- 
nejo ir doru, dievagojos Juo
zapas, o niekaip nekimlba. Oi 
senis, gddrus!

— Žinoma, kaip, tik pase
nės taip ir kvailas, kaip vel
nias, prisidėjo Partunis.

Visi sukvakėjo, o vidutiny
sis Jonas tylėjo' ir pylpke žin
do, ne žodžiu prie kalbos nesi- 

; maisze.
— Argi negalėtu czip-pat 

sbdiszke sukti"? Tese Partunis. 
O, Verdlie, vercziau buk mano 
matulike*? ’

Vėl visr stisrjuoke.
— Ar kvailas ir esi?

szove Verone.
— Klausykis, Partunai, ji 

pati kvaila. Kuo dėtas tas tavo 
tatuliukas"?! Mielai butu sau

I poni!
; — Žinai-gi, poni, atkarto-
! jo Partuniš, sukinėdamos ant 
! vienos kojos. Ko-gi prie musu

At-

Naujos Liekarstos Nuo Szirdies Ligos

Daktaras Charles C. Scott 
po kairei, ir Daktaras Wal
ter H. Haskins, isz Morris 
Plains, New Jersey yra* isz- 
rade naujas liekarstas, gy
duoles nuo szirdies ligos. 
Naujos gyduoles yra vadi

— Nesirūpink, ar girdi! 
Alau žinoties.

Pirty moters periasi tasizko- 
si. O klegesys! Rodos, kad 
Prusai žąsis varosi. Viena tik 
Dilbiene tyliai apseina: prisi- 
spyrusi Kazokiene in kerezia 
sznibžda ir sznibžda, o kartais 
ir pogosto. Kazokiene kartais 
pusbalsiu prataria.

— Na, na, galėsi, galėsi!
Tupikis, su savo paniszka 

kol nuvažiavo ligi mieszicziuko 
o priesz veja, taip suszalo, net 
palupęs eme virpėti. Iszmetes 
ant szalczio viena ir kita bur
nele vos apsiszilde.

Kalpokas besisukinejas ne
gavęs pinigu; bet viliasi po ke- 
letos dienu gausias nuo Žydu. 
Liudve nebe eina ant poteriu, 
sako: ži aus tėvas pinigus, ži 
negaus, nenori nei prasidėti.

Pirszlys rankas nuleido ir 
liežuvi pamirszo.

Tupikis tik vienas gudravo. 
Ant apmaudo dar buteli pasta
tęs plepėjo, gyrėsi sukosi po 
kareziama. Galiausiai sutarė 
visi, jog Tupikis nueis vienas 
prie klebono, paduos užsakus, 
o kaip Kalpokas jau turės pi
nigus, tuomet nueis ant pote
riu Tupikis su Kalpokais atsi
sveikino pakareziamoje..

O sniegas czirksizdamas lin
do už apikakliu ir in plaukus 
vėlėsi; pasiekdamas žere ir in 
akis. Kur tik insivele, tuojau 
tirpo; pavirtęs vandeniu da gi
liau sėdo in drobužius, drėkino 
ligi-pat kailio. Ant žemes krito 
ir nyko, o kūlis pakliuvo ant 
stogo ar in tvora, taip prikibo, 
jog vejas niekaip nebeatple- 
sze; todėl supykęs laksto tusz- 
czioins kaukdamas. Saulele se
niai jau miegojo. Menuo giliai 
kažinkur pasislėpė Juodu tam- 
s'eįiybe užgulė žeme, bet nuo 
sniego truputi rodėsi baltesne 
už dangų. Kur areziau, marga
vo juodi krislai iszmecziotu 
keru. Isz stuobrio rodėsi žmo-

neraj Matulikes nabasztike 
pripudino pilnas kerezias. 
Drobužio doro nei pati dėvėjo 
nei kitam davė, o audeklu, — 
szusznys ant grėdu! Arba isz 
valgymo: kąsnio doro niekas 
nemate, o suriu kretilai pūva 
pridėti, sviesto puodai. Ko, ko, 
medaus pasiestumime Gaveno- 
je! Keturi puodai! Viena, jau 
in puse invairiau.

— Vaikeli! Kad koptumim 
medų! Juokėsi Petriukas. Ži
noma ir asz kaip tatuliuko 
svainiu kas.

Ir taip vyrai juokuodami 
iszejo visli in pirti.

Motina isztiesu eme Veronei 
inkalbineti. Da atėjo tekėjusi 
sesuo Mortė: abidvi su motina 
ūdijo pr i s i slpi r d am os.

— Kur tu dingsi girdi? 
Kas tave pagrobs? Ne Dieve 
motinai numirti! Vaikiukai 
iszsidalys, tu gausi tarnauti, o 
ežia poni butumi: tam numirus 
jauniausia gautumi!

Privarė net lyg aszaru Ve
rone.

— Juk jis manės neims: 
pinigu neturiu, spyrėsi verk
dama.

— Ar girdi nesirūpink, 
bus pinigu: duosiu pora szim- 
tu, tik tu nesioziuok.

— Ar matai tu, beprote, 
kokia tau laime"?! Szokos Mor
ta. Ar geriau busi vargti, kaip 
asz: truputi žemes turint nei 
szaukti, nei plaukti!

— Juk jis suderėjo su 
Liudve, rytoj užsakys: ko ežia 
norit!

— Ar girdi, mano jau yra 
paspęsta, kaip sutraukti! Dar 
ir Partunis prisidės, tik tu ne- 
siožiuok. Vincas padirbs gerus 
užraszus, nuvažiavęs in Sziau- 
lius patvirtis visur, paskui ga
lėsi vyra už nosies vadžioti, be
pigu !

Besznekedamos vaikszcziojo 
taisės in pirti. Verone tik žlem
bė atsisėdusi pas krosui. Parė
jės Jonas rado ja viena trobo
je; prisisedes arti sznibždejo 
kaži-ka prisikiszes. Ta pirma 
tylėjo, paskui eme kalbeties; 
nustojo verkti, pagalinus ir 
nusiszvypsojo.

— .Eis jau Verone už tatu
liuko, tarė Jonas, inejus moti
nai. Tik turi jai duoti vekseli 
tukstanties rubliu.

—- Ar girdi, klausykis! 
Pradžiugo motina. To dabar 
nereikia nei in burna tepties, 
kol sutruks su Kalpokaite; 
paskui, kaip mes norėsime, 
taip bus, o rytoj reikia, kad už
sakytu!

— Asz pamatysiu, kaip da
bar mama sutrauksi"? Juokėsi 
V erone.

namos “Hexamethonium 
Chloride,’’ kuriomis gydo
ma nuo augszto "kraujo ir 
szirdies ligos. Amerikoje 
daugiau kaip penki milijo
nai žmonių szitomis ligomis 
serga.

gus, isz kadagio, gyvulis, o’ 
labiausiai miszke viskas' mai
nėsi: tokie juodi, baisus urvai 
matyti in sžalfe, rodos tik bai
dyklių gyvenimai.

Tupikis, ąplamais baigės de
rybas su Kalpokais, prie ’ kle- . 
bono neilgai tetruko, o ežia 
bast, ten bast, jau miestelyje 
žiburiai pradėjo gesti.Jnkrites 
in szlajikes, pats pasismaginęs 
ir arklys linksmas skuto kuone 
zovedais: ne justi nepasijuto, 
apsistojo prie brolio, kuris 
miestelyje gyveno, pakelėje.

— Žiburys te'be yra gerai! 
Tarėsi Tupikis. Vienu žygiti 
pakviesiu broli in Vestuves, 
mergikes in pamerges.

Viduje taisėsi jau gulti, ka
da Tupikis insibalde. Nttmyla- J 
ves nuglamžavęs visus, apsipa- 
sakojo užsakus padavęs, pra- 
szinejo in vestuves, guodžiojo- 
si kuone verkdamas, jog visi
teli pavydi jam vesti.

— Ne gana broliai geittys, 
kad ir kunigai patys! Pasako
jo Tupikis. Klebonas, kaip kle
bonas visada maža teszneka: 
“ Beproti, gyvuoti, eik sau! Ir* 
tiek. O jaunasis visa pamokslą 
eme sakyti, jog tokiam senam 
nebereikia paezios. Sumojau

(Tasa Ant 2 puslapio)

Pasiskaitymo Knygeles

Trys Istorijos '
Apie Irlanda arba Nekaltybei 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
kprius liko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai. i

Saule Publishing Co.', Į 
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“AMŽINA ŽYDĄ” i

Jo kelione po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

Velniszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, !
Maluninkas Pabėgo !
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai,
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
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Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
ziausios, miėgahczios 
mt kalno Alyvų, žemei 
Jatanijos, bažnyczioj 
Jzv. Mykolo Arkaniuolo.

gos Did. 3%x5^ col.
TIKTAI, 25 Cts.
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ŽiniosVietines
— Birželis-June ; pusmetis.
— Birželis menesis rožių, 

kuriame daugiausia atsibuna 
vestuvių, ir szis menesis ipa- 
szenstas ant Garbes Szvencz. 
Jėzaus Szirdies.

— Laidotuves a.a. Jenina 
Ktikalonien.es nuo 628 W. Pine 
uly., in vyko Sukatos ryta Ge
gužio 31 diena, su apiegomis 
Szv. Juozapo ’bažnyczioje de- 
szimta valanda ryte, ir palai
dota in parapijos kapines. Gra
belius Liudvikas Traška,uskais 
laidojo. Velione sirgo per tris 
menesius ir apie du sanvaites 
Įalgal gydėsi Jefferson ligon- 
buteje, Philadelphia, Pa.., kuri 
pasimirė Utarninko ryta, Ge
gužio 27-ta diena, penkta va
landa. Gimė Mahanojuje, ir 
per koki tai laika gyveno 
Bloomsburg. Velione po tė
vais vadinosi Jenina Sweet, o 
1948 metuose apsivedė su Juo
zu Mikalioniu. Jos levas Juo- ' D
zas Sweet mire penkiolika me
tu atgal, o įbrolis Jonas, isz 
Park Crest, mire 1945 metuo
se. Paliko savo vyra Juozą; 
dukrele Joana; motinėlė Ona 
Sweet, mieste; tai pgi tris 'bro
lius ir trys seserys.

— Birželio menesyje pri
puola sekanezios atminties 
dienos: Petnytezioj, 6, D-Diena; 
Subątoj, 14, Vėliavos Diena; 
Medelio j, 15, Tėvo Diena; Su
batoj, 21, Pirma Diena Vasa
rio, taipgi ilgiausia metu die
na.

—- Gerai žinomas miesto 
gyventojas, Stanley Dan. Wal
czak, Lenkas, nuo 55 N. Main 
uly., kuris sirgo per keletą 
sanvaites ir gydėsi Locust Mt. 
ligonbutejc, numirė Panedely- 
je, Gegužio 26-ta diena 11:15 
valanda yakare. Velionis gimė 
miestelyje Jeddo, Pa., 1882 m., 
po tam jo tėveliai L. Walcza- 
kai su szeimyna apsigyveno 

’ Mahanojuje. Velionis per dau
gelis metu dirbo angliakasy Ir
iose, o keliolika metu atgal 
prasiszalno nuo mainu darbo 
ir po tam turėjo užsiėmimą 
kaipo saigas (vaczmonas) del 
City Shirt kompanijos mieste. 
Prigulėjo prie Szv. Kazimiero 
parapijos. Paliko savo paežiu 
Edna; penkis sūnūs ir trys 
dukterys; tris brolius ir seseri, 
taipgi penkis anūkus. Laidotu
ves invyko Sukatos ryta, su 
apiegomis Szv. Kazimiero 'baž- 
nyczioje 10:30 valanda, ir pa
laidotas in parapijos kapines.

— Utarninke pripuola Szv. 
Klotildo. Tautine Szvente: 
įminąs. Ir ta diena: 1383 me
tuose Lietuviai muszieisi su 
Kryžeiviais ties Trakais; 1949

-
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m., Iszdaviko Alger Hiss teis
mas prasideda. Trys Komu
nistai nuteisti in kalėjimu už 
tai kad jie paniekino ir pajuo
kė teismo garbe; 1808 m., gimė 
Prezidentas Jefferson Davis; 
1500 m., Hernando de Soto, Is- 
paiijolas, gimę, jis su kitu drą
suoliu, pirmtakunu Balboa, 
apsiženijo su dviem seserim, 
jis Ispanijos vardu, pasisavino 
visa Gali forai jos kraszta.

—- Mainieriai isz sekau ežiu 
angliakasykliu aiplaikė savo 
mokestis Gegužio 29-tą diena: 
Saint Clair, Mammoth, Rep- 
plier, Morea, Packer Nr. 5, 
Gilberton, Locust, Kohinoor, 
Hammond, Germantown, Mid
valley ir Continental.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Praneiszko Carracciolo, o 
Tautine Szvente: Vendre. Ir ta 
diena pasninkas. Taipgi ta 
diena: 1392 metuose Vytautas 
su Kryžeiviais užėmė Vilnių; 
1943 m., Amerikos Kongresas 
iszleido insakyma priesz Dar
bininku Straikas; 1936 m., 
500,000 Prancūzu darbininku 
sustraikavo Prancūzijoje, kai 
Leon Blum ir Socialiszka Par
tija. užėmė valdžia tame krasz- 
te; 1941 m., Vokietijos Kaize
ris Wilhelm pasimirė, jis 'buvo 
asztuonios deszimts d vie j u me
tu amžiaus; 1942 m., Amerikos 
Laivynas pastojo Japonijos 
Laivynui kelia ties Midway 
Salos; 1944 m., Rymos miestas 
Amerikiecziu .paimtas; 1794m., 
Prancūzas revoliucijonierius 
Rovespierre buvo nužudytas; 
1794 m., gimė Lietuvos poetas, 
dainius, Kunigas A. Strazde
lis, Drazdauska.s, kuris para- 
sze “Pulkim ant Keliu.”

—- Helena Krukiene, isz 
miesto, turėjo operacija Lo
cust Mt. ligoribute.

— Ketverge pripuola Szv. 
Bonifacijo. Tautine Szvente: 
Kastantas. Ir ta diena: 1942 
metuose, Amerika paskelbia 
kara priesz Bulgarija, Vengri
ja ir Rumunija.

•— Petnyczioj .pripuola Szv. 
Norberto ir Szv. Kląudijo. 
Tautine Szvente: Tauras. 
Taipgi ta diena: 1910 metuose* 
Susivienijimo Lietuviu Ameri
koje Jubiliejaus Seimas; 1949 
m., Amerikos Senato Užsienio 
Reikalu Komisija priėmė At
lanto Sutarti; 1949 m.., dvide- 
szimts du žmones žuvo netoli 
nuo Athens, Graikijoje, kai 
eroplanas sudužo ir nukrito; 
1755 m., gimė Nathan Hale, 
mokytojas. Kai karo gandai 
pasklido po visa kraszta, kad 
Lexington mieste susimusze 
armijos, Nathan Hale parasze 
savo levui: “Asz jaueziu 
szventa pareiga viską paauko
ti savo krasztui. ” Nathan 
Hale luojaus tapo Kapitonu 
armijoje, ir kai Generolas Jur
gis Vaszingtonas pareiszkc 
kad jam reikia žinių isz New 
York, kur prieszas buvo insi- 
kases, jaunas Kapitonas Na
than Hale pasisiulino ta pavo
jinga kelione atlikti. Jis gavo 
tas Vaszingtonui reikalingas 
žinias, bet buvo sugautas kai 
jis gryžo, jis Anglijos karisz- 
ko teismo buvo nuteistas pa
karti. Beeidamas in kartuves 
is pasakė: “Asz tik gailiuosi 
kad asz turiu tik viena gyvastį 
paaukoti savo krasztui!” Na
than Hale buvo tik dvide- 
szimts vieno meto amžiaus kai 
jis 'buvo pakartas; 1944 m., 
yra vadinama “D-Day” už tai 
kad ta diena Alijaiitai persi
laužė per Vokiecziu tvirtoves 
ties Prancūzijos krantu. Di

džiausią armija buvo atgaben
ta eroplanais, keturios Ameri
kos divizijos ir Anglijos lakū
nai buvo isz eroplanu paleisti, 
iszmesti anapuus Hitlerio taip 
vadinamos Atlantiko sienos, 
tuo paežiu sykiu tukstaneziai 
Amerikos* ir Anglijos laivu 
prisiartino prie Prancūzijos 
pakrantes. Padangėse Angli
jos ir Amerikos eroplanai, ro
dos bangomis skrido ir .pyle 
tukstanezius tonu sprogstan- 
cziu bombų ant Vokiecziu, o 
ant žemes milžiniszki armotos 
staugė ir pyle ugni ant Vokie
cziu tvirtovių, kai mažesni ero
planai puoliesi ant Vokiecziu 
tvirtovių, geležinkeliu ir viesz- 
keliu. Ali jautu kariszki vadai 
per ilgus menesius reiige szita 
užpuolimą ant Naciu Vokie
cziu ir jie ežia, palaužė Hitlerio 
jiegas. Nuo szio laiko Vokie- 
cziai jau galėjo tik trauktis ir 
gintis; 632 metuose gimė Mo
li emotonas, naujo Islamo tikė
jimo insteigejas. Prie szito ti
kėjimo dabar priklauso milijo
nai žmonių. Jis niekados neisz- 
moko nei kaiįp skaityti nei ra- 
szyti, bet is daug iszmoko kai 
jis po visa pasauli važinėjo. Jo 
tėvas pasimirė pirm negu jis 
užgimė, ir jo levukas ji užaugi
no. Jo apasztalai ar pasėkėjai 
suriiiko visus jo rasztus, kitu 
paraszytus, ir sudarė knyga 
kuri sziandien yra vadinama 
Koranu; 1947 m., Taft-Hartley 
Darbininku Byla Senato pri
imta, kuri suvaldo ir sutvarko 
visokias straikas ir nesusipra
timus tarp darbininku, kompa
nijų ir fabrikantu.

Tti gi • <•»

— Kelias einantis 'perdem 
Szvento Juozapo parapijos ka
pines likos pataisytas ir dabar 
bus smagiau in važioti in kapi
nes laike laidotuvių.

Shenandoah, Pa. — Adele 
Matrulis, nuo 206 So. Fergu
son uly., likos sužeista in pirsz- 
ta laike darbo, Spoont Sport
wear fabrike.

Chicago, Ill. — Petnyczioj, 
Gegužio (May) 30-ta diena, 
Advokato Fortūnato J. Bago- 
cziaus pelenai buvo palaidoti 
in Lietuviu Tautiszkose Kapi
nėse Chicagoje. Advokatas F. 
J. Bagoczius kuris per dauge
lis metu gyveno Boston, Mass., 
mire Gruodžio (Dec.) 7-ta die
na 1951 metuose, o jo kūnas 
buvo sudegintas Forest Hills 
kapiniu krematoriume, ir pa
laidoti in L. T. K. Chicagoje. 
Jo 'žmona, p. Birute Bagoczic- 
ne dalyvavo jos mirusio vyro 
F. J. Bagocziaus pelenai. .

i ’ >. “
Washington, D. C. — Polici

ja pranesza, kad 282 žmonių 
žuvo ant vieszkcliu su autoino- 
biliais per “Memorial Diena,” 
Suvienytose Valstijose.

APVOGĖ
SZVENTOVE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Cioffi sako kad tos karūnos 
buvo apdraustos, ir kad ap- 
draudos kompanija užmokės, 
tet jam ir visiems parapijie- 
cziams labai gaila netekti j u.

“NOVENA’.’
Stebuklingo Medaliko 

j g Dievo Motinos Garbei, 
Per Paczta 15 Cts.

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

TRYS VAIKEZ1A1 
PASIVOGTAS 
AUTOMOBILIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

pranesze. Jie prisidėjo prie to 
“medžiokles.”

Tie vaikezai su savo pasi
vogtu automobiliu per miesto 
ulyczias dūme apie asztuonios 
deszimts penkias mylės ant va
landos. Jie tik tada sustojo 
kai ju automobilius susimusze 
su policijanto automobiliumi. 
Kito policijanto automobilius 
susimusze besivydamas tuos 
jauniklius vagius.

Policijantas Saržentas Jos. 
O’Connell su motorcikliu su
stojo stacziąi in kelia to auto- 
mobiliaus ir iszsitrauke savo 
atprovinta revolveri. Tiems 
drąsuoliam net ir blusos numi
rė, ir jie sustojo ir pasidavė.

Tie drąsuoliai, pasidavė, 
vardus kaipo szesziolikos metu 
Richard McGovern, ir 16 metu 
Richard Walker taipgi Donald 
Eastman, visi isz Atlantic City 
N. J. Tas aptomobilius buvo 
pavogtas trylikta diena Gegu
žio, isz Camden.

Visi trys vaikai sako kad ke
tvirtas tokie ta automobiliu 
buvo pasivogęs ir jiems buvo 
tik raida davės. Tas ketvirtas 
pabėgo, bet policijantai turi jo 
varda ir adresa.

Tokius vagiklius reiketu 
taip nubausti, kad ir kiti tokie 
pasimokytu ir prisibijotu to
kiu “didvyriszku” ir razbai- 
niszku darbu.” Taip smar
kiai važiuojant per miestą jie 
sudaro ne tik sau ir polici j au
tams pavoju, /bet visiems ki- 
tiems .draiv^r/ams ir net peš
tiems.

Nebutu pro szali tokiu vai- 
keziu ir tėvus suimti ir laikyti 
juos atsakomingus. Per daug 
tokiu didvyriu dabar straiksi 
po ulyczias ir tykosi kur inlys- 
ti ir ka pasivogti. O kai jie 
taip bomauja ir valkiojasi, kur 
ju tėvai!
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VOKIETIJAI
PENKI KLAUSIMAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

taksas mokėti, reiszkia vyrus 
in vaiska imti. O kaip pinigu, 
taip ir vyru trumpa ir trūksta 
Vokietijoje. Ir, isz kitos puses 
apsiginklavimo klausimas ir 
mums sudaro pavoju. Prancū
zai ta mums priparodo, klaus
dami ar mes dabar vėl apgink
luosime Vokieczius kad jie da 
syki galėtu kara priesz mus 
paskelbti?

Pabėgėliai, dypukai, bena
miai dar ir kita klausima su
daro. Daug isz ju nori dabar 
atsiimti savo namus, kuriuos 
jie buvo praradę per Naciu 
valdymą. Beveik visi biedni, 
nieko neturi, ir sudaro val
džiai tikra galvosūki.

hear this”.
"Flight Able ond Flight Baker report to ready room... 

Man your flight quarter stations on the double...
Stand by to launch fighters at 12001" -

In a matter of seconds this alert navy 
ordnance team has flashed into action to 
arm their Panther Jet fighter for another 
strike! Feeding belt after belt of deadly 20 

mm cannon shells into the hungry guns of their plane.
Teamwork like this means that your navy is on the job 
day and night defending you and all of the things you 
hold dear. But it takes teamwork at home as well as 
on the fighting front to keep America strong. And you 
play an important part on the biggest hometeam in the 
world. The team of tens of millions of U. S. Dėfense 
Bond buyers who are building the great economic 
strength that backs up our armed forces. So keep up 
the good work. Keep on buying bonds!
And remember, when you buy bonds you make one of 
the best investments in the world today. For your 
ftiterest-earning U. S. Defense Bonds are as safe as 
America. Buy them on the Payroll Savings Plan today!

The U. 5. Defense Bonds you buy 
give you personal financial independence

Don’t forget that bonds are now a better buy than ever. 
Because now crery Series E Bond, you own can auto
matically go on earning interest every year for 20 years 
from date of purchase instead of 10 as before! This means 
that the bond you bought for $18.75 can return you not 
just $25—but as much as $33.33! A $37.50 bond pays 
$66.66. And so on. For your security, and your country's 
too, buy U. S. Defense Bonds now!

Peace is for the strong ... 
Buy U. S. Defense Bonds regularly!

U .S .Government does not pay for this advertising. The Tr 
Department thanks, for their patriotic donation, 

the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

Komuniste ana
PAUKER POLITBU

RO PAMIRSZTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet isz praeities visi mes ži
nome, kad Komunistu tarpe 
negalima žengti žemyn. Jeigu 
kuris narys būva nors vienu 
laipsniu pažemintas, tai to
kiam jau pamuilinta virve.

Ar ir Ponia Pauker bus lik- 
į viduota, dar negalima tikrai 
i pasakyti, bet labai taip iszro- 

do. Jai dienos, rodos, suskaity
tos, kada ir jos vardas bus pri
dėtas prie tu buvusiu vadu, 
kurie sziandien jau nužudyti, 
ar kalėjimuose baigia savo 
dienas: Vengrijos Rajk, Bul
garijos Kostovas, Czekoslova- 
kijos Slansky ir Clementis, 
Lenkijos Gomulka.

SUKILIMAS
PARYŽIUJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Komunistu Partija Prancū
zijoje turi daugiau kaip szeszis 
szimtus tukstaneziu nariu, ir 
per pastaruosius rinkimus ga
vo apie penkis milijonus balsu.

Komunistu vadai rengiesi 
marszuoti Paryžiuje, kad pa
rodžius savo piktumą už tai 
kad j u vadas Jacques Duclos 
buvo suaresztuotas ir in kalė
jimą patupdintas. Bet pirm 
negu jie spėjo susiorganizuoti, 
policijantai juos užklupo.

SVETIMSZALIU -
REGISTRACIJOS

UŽTĘSIMAS
WASHINGTON, Di C. — 

Sziais metais didele JAV-se 
gyvenaneziu svetimšzaliu da
lis nepraneszc savo adresu. 
JAV-biu Imigracijos Natūra
lizacijos Koiiiisioniciy mano 
kad taip atsitiko dėlto, kad 
daugelis j u nesuprato, kad in- 
statymas juos lieczia.

Praėjusi Gruodi, Imigraci
jos ir Natūralizacijos Instaiga 
primine visiems svetimsza- 
liams gyvenusiems JAV-se 
1952,1,1 diena jog jie įprivalo 
Komisijonieriui 10 dienu lai
kotarpyje praneszti savuosius 
adresus. Jiems taip pat buvo 
paaiszkinta kur jie gali gauti 
registracijai reikalingas for
mas (1-53) ir nurodyta, jog 
užpilde jas jie privalo asme- 
niszkai iii teikti ipaszto' valdi
ninkams. 

• . •
Vienok Komisijonierius ne

senai aipskaicziavo, kad iki 
Koinisijonierius neseniai ap- 
skaieziavo, kad iki Kovo 21 d., 
užsiregistravo tik 2,087,771 
svetiinszaliai, kai. tuo .taupu 
praėjusiais metais buvo 2,260,- 
984. Nesistebėjo, kad ir penki 
menesiai po datos svetimsza- 
liu registracijos korteles dar 
vis tebeplaukia.

Koinisijonierius mano, kad 
tai yra nesupratimo iszdava. 
Esą, imigrantai užpilde Pilie
tybe? gauti Deklaracija jau 
mane kad szis instatymas ju 
nelieczia. Kiti apsivedė su 
Amerikos piliecziais nesijauto 
“ svetimszaliais. ”

Turėdamas galvoje szia ga
limybe jis sutiko sanlygiiiiai 
pratęsti registracijos laika rei
kalaujamas, jog visi neužsire- 
gistrave svetiinszaliai kuo 
greieziausiai, iszsienie isz 
Įiasztu minėta Forma 1-53, ja 
užpildytu ir ihdeje iii voką pa
siustu sziuo adresu “The Com
missioner of Immigration and 
Naturalization W ashiugton, 
D. C.” Jeigu jie taip padarys, 
tai užtikrinama, kad pfiesz 
juos nebus imtasi jokiu teisi
niu priemonių. Vienok, jei ir 
sziuo atveju jie įieužsiregis- 
truos, jie bus baudžiami visu 
instatymo griežtumu.

Jeigu kartais pasatuose ne
būtu galima minėta registraci
jos forma, gauti “The Common 
Council for American Unity, 
20 West 40th St., New York 18, 
New York” prisius.
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