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Isz Amerikos
SUTINKA ATNAU
JINTI DERYBAS 

KORĖJOJE
WASHINGTON, D, C. — 

Tautu Sanjunga pareiszke kad 
ji sutinka atnaujinti Paliaubų 
ar Taikos derybas, kurios bu
vo Sovietu nutrauktos Spalio 
(Oct.) menesyje.

Bus pareikalauta kad Szvei- 
carijos atstovai prižiuretu vi
sas karo belaisviu vietas per 
tas derybas.

Generolas Mark W. Clark, 
Tautu Sanjungos komandorius 
Korėjoje yra ingaliotas atnau
jinti tas derybas. Tikimasi kad 
jis pasius laiszka Sziaures Ko- 
riecziams ir Kiniecziams Ko
munistams ir susitars kur, ka
da ir kaip tos derybos bus at
naujintos.

Szitu derybų dabar Komu
nistai ir Sovietai praszo ir net 
reikalauja. Jie parode kad jie 
isz tikrųjų nori tartis, kai jie 
sutiko mainytis serganeziais ir 
sužeistais belaisviais.

Generolas Mark Clark pa
reikalaus kad szitokia tvarka 
butu investa:

1— -Tautu Sanjungos ir Ko
munistu atstovai susieitu ir su-i 
darytu tvarka del tu pasikal
bėjimu.

2— Szveicarija bus paskirta 
kaipo beszaliszkas krasztas 
kur belaisviai, kurie nenori 
gryžti in savo tėvynė butu lai
kinai apgyventi. Pereitais me
tais Sovietai reikalavo kad vi-

Generolas Mark W. Clark

si tokie belaisviai butu nuvežti 
in Rusija, nes jie sake kad Ru
sija yra neutralus, tai yra be- 
tarpiszkas krasztas, nes Sovie
tai niąko bendra buk neturi su 
tuo karu Korėjoje. Amerikie- 
cziai ant to nesutiko.

Generolas Clark teipgi Ko
munistams pasakys kad jis ne
sutinka ant Komunistu patari
mo, kad vien tik Komunistu 
karininkai isztirs ir iszklausys 
visus belaisvius ar jie nori 
gryžti ar ne. Jis reikalauja kad 
Szveicarijos atstovai tokius 
tardymus vestu be Komunistu.

Visi dabar laukia pamatyti 
kaip Komunistai in szitus pa
reikalavimus atsilieps.

Laikas Nepastovus

Szviesos taupinimo laikas 
(Daylight Saving Time) 
prasidės Nedelioj, Balandžio 
(April) dvideszimts szeszta 
diena, kada visi turėsime sa
vo laikrodžius visa valanda 
pirmyn pastumti.

Iki 1883 metu, kada Ame
rikos geležinkeliu kompani
jos nustatė atskiras laiko 
vietas, kiekvienas miestas 
turėjo savotiszka, taip vadi
nama “saules laika’’.

Szita graži mergina, Sun
ny Marshall, isz Omaha, Ne

BIAURI BOBA

Apdaužė Policijanta
PHILADELPHIA, PA. — 

Moteriszke apmusze policijan-; 
ta ir šukele triukszma policijos 
ofisuose, kai ji buvo paimta 
nuo strytkario apie antra va- ' 
landa isz ryto.

Strytkaris sustojo prie tre- 
czios ir Girard ulyczios ir poli- 
ci j antai Samuel Lewis ir Ja
mes Armitage inejo in ta stryt- 
kari, kur jiems buvo pasakyta 
kad viena moteriszke lerma . 
kelia.

Jiedu suaresztavo ta mote
riszke. Ji juos iszkeike. Kai ji 
buvo nuveszta in policijos ofi
sus ji, stovėdama prie stalo, ' 
tik sykiu atsisuko ir su savo 
maszna davė policijantui Le
wis per veidą. Paskui ji pradė
jo spardytis ir inspyre jam in 
pilvą ir nuplesze kelis guzikus 
nuo jo kato.

Ji savo varda, pavarde pa
davė kaipo dvideszimts septy
nių metu amžiaus Ponia Mary 
Carroll. Kai ji buvo patupdin- 
ta in kalėjimą, ji nusiėmė vie
na bateli, czeveryka ir su juo 
sudaužė elektros szviesa.

..

Policijantas Lewisas buvo į 
nuvesztas in Szventos Marijos 
ligonine del pajudintos akies, 
o Ponia Carroll, kuri dirba kai
po tarnaite viename restaura- ■ 
ne buvo sulaikyta kalėjime ant1 
penkių szimtu doleriu kauci
jos.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKIT!

braska, ežia parodo tuo pa
ežiu laiku, penkiuose Ameri
kos miestuose, laikrodžiai 
parodydavo kitokį laika, kai 
buvo lygiai dvylika Omaha 
mieste.

Szitaip sziandien staeziai 
negalėtu būti, nes susisieki
mai tokie greiti, kad būtinai 
reikia turėti viena nustatyta 
laika. Televizija, radijas, 
traukiniai, autobusai ir ero- 
planai dabar staeziai reika
lauja vieno ibendro laiko.

NAMAI
SUSPROGDINTI

Divorsutotas Vyras In- 
tartas; Suaresztuotas

PHILADELPHIA, PA. — 
Buvęs kalinys ir pirma Ponios 
Fred Eyrich vyras yra polici
jos suimtas ir intartas už su
sprogdinimą Eyrich namu. Jis 
yra keturios deszimts metu 
amžiaus Gennario Forcillo. Jis 
policijai užsigina, sakydamas 
kad ta vakar a jis su draugais 
buvo nuėjės ant muving-pik 
czieriu ir paskui apie puse po 
deszimts nuėjo namo gulti.

Ponu Eyrich namai buvo su- 
griauti kai nustatyta sprogs
tanti bomba susprogo ju nauja
me automobilyje, kuris buvo 
garadžiuje užrakintas.

Susprogusio automobiliaus 
gabalai buvo to trenksmo nu- 
neszti kelis szimtus mastu, ir 
Susiedu langai buvo sutrupinti.

Ponia Eyrich buvo nuo szito 
Gennario Forcillo gavus divor- 
sa apie metai atgal.

Policija isz pradžių mislino 
kad autemobiliaus gazolino 
tanka buvo susprogusi, bet, jie 
užgesino gaisra ir automobiliu 
apžiurėjo, jie rado kad tanka 
nebuvo susprogusi ir kad net ir 
gazolinas dar buvo toje Lanko
je. Tada jie jau tikrai žinojo 
kad kas nors tyezia in ta auto
mobiliu buvo indeje sprogstan- 
czia bomba.

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

BELAISVIAMS 
KAREIVIAMS BUS 

PEDE 
i'

Armija Pasirengus Vi
siems Greitai

Užmokėti
WASHINGTON, D. C. — 

Kai tik tie kareiviai belaisviai 
bus sugražinti in Korėja, Ar
mija pasirengus visiems pilnai 
užmokėti j u algas. Jie savo pi
nigus galės gauti Korėjoje ar 
Japonijoje, nors Armijos at
stovai sako kad jie tikisi kad 
tie kareiviai per daug pinigu 
neiszsiims kol jie sugrysz in 
Amerika, kad per daug pinigu 
jie nesinesziotu su savimi kai 
jie keliauja. 

_ .... . . .Beveik visi tie kareiviai 
gaus gana daug pinigu, apart 
ju algos jie gaus ketvirta nuo- 
szimti daugiau ir po keturios 
desnmts penkis dolerius dau
giau užtai kad jie ant karo 
frunto buvo.

Kongresas buvo szitaip pa
keles kareiviu algas, kai szitie 
kareiviai jau buvo nelaisvėje. 
Ir labai abejotina kad Komu
nistai butu jiems pasakė apie 
tai kai jie buvo nelaisvėje.

Kiek jie gaus pareis nuo to 
kiek žmonių jie užlaiko ir kiek 
metu jie yra isztarnave vaiske. 
Pavyzdžiui, Saržentas, kuris 
yra iszbuves szeszis metus 
vaiske, ir kuris buvo nelaisvėn 
paimtas Lapkriczio (Nov.) me
nesyje 1950 metais, gautu 
už kiekviena menesi kai jis bu- 
$4,454. Apart to jis gautu $45 
vo ant karo frunto pirm negu 
jis buvo paimtas in nelaisve, ir 
tris menesius po jo paėmimo in 
nelaisve.

NUŽUDĖ SAVO
ŽMONA

Sukapojo Jos Lavona 
Iszmete Szalia Kelio
NEWARK, N. J. — Darbi

ninkas isz Californijos ežia pri
sipažino kad jis savo žmona 
užmusze, jos lavona sukapojo 
ir isrmete isz savo automobi
liaus, kai jis važiavo in rytus 
su savo trimis vaikucziais.

Keturios deszimts dvieju 
metu amžiaus Edward R. Fre
dericks policijai prisipažino 
kad jis užmusze savo trisde- 
szimts keturiu metu amžiaus 
žmona Ruth, ju namuose in 
Van Nuys, California.

Jis sako kad jiedu keletą 
kartu buvo labai susipesze ir 
kad ji buvo ji palikusi ir dirbo 
saliune kaipo tarnaite. Kai ji 
vėl pas ji sugryžo jiedu vėl su
sipesze, ir jis ja užmusze.

Policijantai rado nužudytos 
moteriszkes sulaužytas rankas, 
pakavotas ju darže. Jie dabar 
jieszko jos lavono.

^Pirkie U. S. Bonus!

PASAMDĖ SZNIPA 
SEKTI TEISĖJA

Mainieriu Bosas Norė
jo Atkerszyti; Nieko

Nępesze
WASHINGTON, D. C. — 

Henry W. Grunewald jau del 
keletą savo • “patarnavimu“ 
politikieriams ir kitiems po
nams, yra Kongreso Komisijos 
pasmerktas ir laukia savo teis
mo.

Patrauktas in Kongreso Ko
misijos teismą jis pasziepiamai 
tylėjo ir nesutiko nei in viena 
klausima atsakyti. Mat jis lai
kosi save didesniu ir geresniu 
už visa Kongreso komisija.

Jis yra kaltinamas už parda- 
vinejima politines intakos 
Vaszingtone. R,eiszkia, jis per 
savo intaka gaudavo politikie
riams ka tik jie norėjo, ir biz
nieriams parūpindavo isz val
džios riebius kontraktus.

Bet labiausiai atsirūgsta vi
sa ta jo sugedusi intaka, kai 
iszejo in virszu kad mainieriu 
bosas John L. Lewisas buvo 
szita “intaku karabelninka“ 
pasisamdęs kad jis sznipinetu 
ir sektu Valdžios Teisėja, T. 
Alan Goldsborough, kuris du 
sykiu Lewisui gerai per nagus 
buvo uždavęs, ir mainieriu uni
jai ragus aplaužęs.

Szito Grunewald’o vardas, 
kartas nuo karto, pasirodo vi-

John L. Lewis

šokiuose bizniuose ir papirki
muose, kur jis per savo drau
gus vis gali kokia malone su
teikti ar kokiam politikieriui 
ar biznieriui. Vaszingtone bu
vo patartina su juo susipažinti 
ir susidraugauti, nes jis turėjo 
draugu augszcziausiose vieto- 

i se. Tarp jo tokiu draugu buvo 
| buvęs Taksu Rinkimo virszi- 
ninkas George J. Schoeneman, 
buvęs Komisijonieriaus Pagel- 
bininkas Daniel A. Bolich, ir 
taksu rinkimo vyriausias pata
rėjas. Charles Oliphant.

Jis vaiszindavo savo drau
gus savo palibciuose in Miami
Beach ir Spring Lake, New 
Jersey, ir padėjo savo drau
gams pirktis naujus ir bran
gius automobilius kai buvo be
veik negalima tokiu automobi
liu pirktis. Jis savo draugams 
padovanodavo televizijos setus 
ir kitomis dovanomis juos pa
sveikindavo. Bet jis ginasi kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BAISUS GAISRAS 
FABRIKE

23 Lavonai Surasti;
Dar Jieszko 10

CHICAGO, ILL. — Suspro- 
girnas Haber Kompanijos fa
brike kasztavo dvideszimts tris 
gyvastis. Dar kitu deszimts 
jieszkoma gaisro liekanose.

Ugniagesiai ir policijantai 
spėja kad ir tie deszimts žuvo 
tame gaisre.

Penki kiti, kurie buvo skai
tomi kaipo dinge ar pražuvę 
buvo surasti savo namuose. Jie 
ta diena nebuvo iszeje in dar- 

i ba. Mieste virszininkai sten
giasi dažinoti kaip ir isz kur 
tas susprogimas atsitiko.

Daugiau kaip trisdeszimts 
penki darbininkai buvo nu
veržti in miesto ligonbutes.

KORIECZIAI
SUTINKA PALEISTI

7 AMERIKIECZIUS
*

Sako Kad 3 Kiti Mirė;
Kiti Trys Dingo

WASHINGTON, D. C. — 
Komunistiszkos Sziaurines 
Korėjos valdžia sutinka paleis
ti septynis Amerikieczius be
laisvius, bet pranesza kad trys 
kiti Amerikiecziai nelaisvėje 
mirė o trys kiti dingo.

Michael J. McDermott, val
džios atstovas sako kad jis 
yra pasiuntęs Rusijai pareika- 
lavima kad butu aiszkiai pra- 
neszta kaip tie trys žuvo ir 
kaip kiti trys dingo.

Maskva sutiko ir pasakė kad 
Koriecziai stengsis pasiaisz- 
kinti.

Szeszi isz tu, kurie dabar 
bus paleisti yra misijonieriai, 
o septintas yra valdžios darbi
ninkas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEINSILEIDŽIA 
RUSKIUS

Chile Valdžia Neduoda
Vizus 5 Sovietams

SANTIAGO, CHILE. — 
Penki Sovietu Unijos atstovai 
prasze vizų, važiuoti in Chile, 
del Kornunistiszko neva-kultu- 
ros kongreso. Valdžia nesutiko 
ir jiems pasakė kad jie yra ne
pageidaujami tame kraszte.

Chile valdžios Vidaus Mi- 
nisteris Osvaldo Koch sako 
kad nei vienam Ruskiui nėra 
valia atvažiuoti in ta kraszta, 
tol kol Maskva nepavelins jo 
kraszto dipliomatui David 
Cruz Campo parvažiuoti isz 

I Rusijos su savo žmona.
Jo žmona yra Ruske. Jis ne- 

! gah gauti jai viza del iszvažia- 
| vimo isz Rusijos, nes jo krasz
tas nutraukė dipliomatinius 

i santykius su Rusija 1947 me
tuose.

PREZIDENTAS 
ATSAKO SOVIETU

VADAMS
Į ' •

Tegu Jie Tikrai Parodo
Kad Jie Nori Taikos
AUGUSTA, GEO. — Prczi- 

dentas Dwight Eisenhowetis 
aiszkiai ir staeziai Sovietu Va
dams pasakė kad jie turi dati- 
giau negu saldžiais žodžiais 
patapti, jeigu jie nori kad mes 
jiems intiketume kad jie tikrai 
dabar nori taikos. ;

Balt-kambariu atstovas laik- 
rasztininkams pasakė kad val
džios sztabas dabar veda di
džiausia vaju del taikos; ir 
stengiasi priversti Sovietus 
parodyti darbais ka jie dabar 
sako žodžiais, kad jie nori taL 
kingai su visais gyventi. . :

Prezidentas Dwight Eiseh- 
howeris padare ka nei vienas 
Prezidentas nenorėjo ar nedry- 
so padaryti: jis surengė viso 
sztabo susirinkimą Vaszingto
ne nors jis pats tame susirinki
me nedalyvaus.

Eisenhoweris yra aiszkiai 
nustatęs Amerikos pareikala
vimus isz Sovietu Rusijos dėl 
taikos: •, ■

1— Greitos paliaubos Korė
joje.

2— Baigti ta‘ szalta kara. ’ ’ 
kad Sovietai niekur nesikisztu 
in kitu krasztu reikalus.

3— Liautis to baisaus apsi
ginklavimo.

4— Skirti pinigus del karia
vimo su vargu, badu ir žmonių 
badavimu.

Prezidentas Eisenhoweris vi
sa menesi ant szito savo pa- 
reiszkimo dirbo su patarėjais. 
Jis sako kad musu pareikalavi
mai parodys ka Sovietai tikrai 
nori padaryti. Kaip jie atsa
kys in jo klausimus ir pareika
lavimus parodys ar jie tikrai 
nori taikos ar jie tik lipszniai 
plepa.

Laikrasztininkaras buvo pra- 
neszta kad po szitos Prezidento 
Eisenhowerio prakalbos bus 
keli kiti valdžios sztabo iszsi- 
reiszkimai kaslink Rusijos ir 
jos tokiu gražiu ir saldžiu pa- 
siulinimu.

Iszrodo, kad Prezidentas Ei
senhoweris yra pasimokinęs 
isz Prez. Franklin D. Roosevel- 
to patarimo, kurio patarimo 
pats Rooseveltas gaila pasaky
ti, nesilaike: “Kai eini pas 
priesza mandagiai ir szvelniai 
kalbėk bet gera lazda neszkis.’ ’

Pirkie U. S. Bonus

Pirkie U. S. Bonus
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Kas Girdėt
Anglijos augsztas karinin

kais, Field Marshall Montgo
mery, sako kad visa Europos 
Armijos tvarka yra pairusi ir 
netinkama. Jis sako kad sta- 
cziai negalima tokios armijos 
sudaryti, nes ;per daug “'bo
su ’ ’, per daug vadu ir per daug 
visokiu raportu ir raisztu ir 
per mažai tikros tvarkos!

• • '
Anglijos žmonėms ir paežiai 

valdžiai jau insipyko Socializ
mas. Valdžia dalbai-norėtu kad 
kompanijos ir dideli 'biznieriai 
nors puse visu bizniu ir pra
monių paimtu, kad valdžia dar 
vis turėtu balsia, bet kad biz
nieriai jau visa bizni vestu. 
Szitaip valdžia ne'butu atsako- 
minga.

siginklavimo. Ir tai ne in svei
kata. Kai tik Rusija pakiszo 
taikos pasiulinima, tai Ameri
ka jau mažiau rūpinasi savo 
kraszto apsauga.

Biznieriai ir fabrikantai, 
ypatingai tie, kurie turi ka- 
riszkus kontraktus jau labai 
susirupine, nes valdžia gali ju 
kontraktus panaikinti bet ku
ria diena.

Iszrodo kad taksos bus su
mažintos sziais ar tikrai atei
nančiais metais.

"MALŪNAS::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Sovietai dabar isz tikrųjų 
nori atnaujinti derybas del'tai
kos Korėjoje. Jie is'z tikrųjų 
nenori karo daibar, nes jie ge
rai invertina musu atomines 
bombas ir musu greitus ero- 
planus.

Szitos naujos derybos, ku
riu Sovietai daibar praszo, tai 
senas ju triksas suparalyžiuoti 
musu apsiginklavimą. Jie da
bar apie taika kalba, kad mus 
suviliojus ir kad mes liautu- 
mies ginklavosi.

' ' • •
Vokiecziai prigavo Aineri- 

kieczius po Pirmo Pasaulinio 
Karo. Mums reikia gerai apsi
žiūrėti, kad jie mus vėl nesu
vedžiotu. Mes szelpiame ir 
ginkluojame Vakaru Vokieti
ja, bet ar mes tikrai žinome 
kad szitie Vokiecziai liksis mu
su draugais, kai jie atsistos 
ant savu kojų? 

• •
Tautu San jungai didžiausia 

kliūtis tai tos invairios sveti
mus kalbos. Reikia daug klu- 
moicziu. Praeityje visi Diįplio- 
matai gerai mokėjo Lotynu 
kalba ir visas DiĮpliomatijos 
biznis buvo vedamas Lotynu 
kalboje. Sziandien ta kalba jau 
yra beveik užmirsizta. O butu 
labai gerai jeigu, visi tie atsto
vai nors viena kuria kalba mo
kėtu.

Dabar Sovietu atstovai jau 
daug mandagiau apsieina ir 
Amerikieczius nekolioja ir ne
pravardžiuoja. Matyti kad isz 
Kremlino iszejo insakymas 
mandagiai apsieiti.

Sovietai szitaip persimainė 
ne isz mielaszirdystes ar isz 
kokio tikro malonumo. Iszrodo 
kad jie iszsigando, kai jie pa
mate kad Amerika nei ant vie
no franto nepasitraukia, bet 
vis eina pirmyn.

* * ’
Amerika padidino siavo ka

riuomenes ant Korėjos franto, 
insikiszo in Indo-Kinijos rei
kalus, ir stojo už Chiang Kai- 
shek’a. Amerikos laivynas 
pradėjo nukirsti Komunistu 
susisiekimą su Komunistiszka 
Kinija. Ir Europoje ta bendra 
Vakaru Europos armija jau 
auga.

Sovietams teipgi jau nesma
gu buvo kai jie pamate nauja 
Amerikos Užsienio nusistaty
mą kuri sudarė Prezidentas Ei- 
senlioweris ir Sekretorius Dul
les.

O isz kitos puses, Malenko
vas tai iįp Stalinas. Malenko
vas dar pats nežino kur jis sto
vi Kremlino. Jam gana bedu 
yra namie, ir jis negali ir ne- 
dry'sta susikirsti su Amerika 
dabar kai jo paties vieta nepa
stovi.

butu metavojes už kokias ten 
piktadarybes. Akis turėjo isz- 
verstas, rankas sudėjusias ant 
krutinės ir kojas po stalu isz- 
tieses. Iszrodo, buk tuojaus tu
rėsiąs persiskirti su szituom 
pasauliu.

Vienok senam Szmuilai tas 
nieko nekenkė ji už kalbinti.

— Ny, maluninkas, gal ga
lėtum eiti ant malūnus, ba man 
jau laikas uždaryti karezia- 
mus.

Jankus iszbudo ir, aplinkui, 
save-apsidairęs, su didele sun
kenybe atsikėlė. Siūbuodamas 
iszejo laukan ir tuojaus atra
do kelia. Jaute esąs girtu, 
svarstė apie viską, kas aplin
kui ji veikesi, bet nieko negalė
jo suprasti. Girdėjo Szmuila 
uždarant savo tuszczia kar- 
cziama, suprato esant vela, 
naktį, o labiausia nusistebėjo 
pamatęs padangėse tirsztus 
juodus debesius, už kuriu ne
buvo matyti nei žvilganeziu 
Žvaigždžiu, nei szvieczianczio 
menulio.

Oras buvo tylus, visa gamta 
buvo kaipo iszmirus. bet toji 
tyla reiszkia įprisiartinanczia 
vėtra, vėtra kabanezia ore 
kaip ant plauko.

Jankus ir ta audra atjautė, 
bet nežinojo, ar jis ta dalyka 
sapnuoja, ar kas kits su juom 
veikiasi. Greitais žingsniais 
ojo malūno linkon, dairydama
sis aplinkui, bet tankiai turė
davo susilaikyti, jieszkant nu
minto takelio.

— Bus* vėtra, vėtra bus, 
kaip Dieva myliu, prabilo gau
dydamas orą, kuris jam rodėsi 
labai gaivinaneziu, iszbuvus

Pypkes Dūmai
Bet ir pas mus, ežia Ameri

koje randasi pavojus. Daug 
Amerikiecziu daibar per grei
tai ima džiaugtis kad jau karo 
pavojaus nėra. Tokis peranks- 
tyvas nusidžiaugimas galį su
daryti mums tikra pavoju.

Ko Liūdi, Sesute?

Paveikslai, kurie dabar yra 
parveszti isz Rusijos (parodo, 
kad žmones Rusijoje yra pa
tenkinti ir linksmi. Aiszikus da
lykais, Rusijos gyventojams in 
sveikata nors nuduoti kad jie 
yra patenkinti. Kitaip kalėji
mas j u lauktu.

Iszrodo dalbai- kad ’ Korėjos 
karas tai didžiausia Kremlino 
klaida. Sovietai dabar prisipa- 
žinsta kad jie klaida padare, 
nes jie daibar praszo derybų ir 
taikos. Szita viena klaida, gali 
būti pradžia Sovietu pabaigos.

Nors Amerika siunezia daug 
pinigu Itali jonams, bet Komu
nistai vis turi laibai didele in
taką ant Italijonu, ypatingai 
antbiednuju kurie neturi že
mes.

Iszrodo kai derybos kaslink 
Korėjos atnesz vaisiu. Bet 
Amerika labai atsargiai in tas 
derybas stoja ir vis per daug 
nepasitiki ant Komunistu žo
džio.

Valdžia jau da'bar rengiasi 
mažiau pinigu paskirti del ap

Pranas Lavinskas ir A. J. 
Baniszauskas parasze labai 
žingeidinga knyga, pavardinta 
‘1 Angliakasiu Atsiminimai ’ \ 
Szi tiedu. raszytojai duoda 
daug atsiminimu isz mainu gy
venimo, kurie ir sziandien yra 
žingeidus beveik visiems lie
tuviams, ypatingai mainie- 
riams.

Szenadorid ir Minersvilles, 
Pa., žmonėms szita knyga ypa
tingai bus' žingeidi, nes ežia, 
apipasakojama apie daug atsi
tikimu tuose mainieriu mies
tuose.

Czia atpasakota apie ta ste
buklą Slienadoryje ir apie tuos 
Lietuvius kurie davė Kristui 
iszsigerti saliune, kai buvo per 
szalta ant kalno kapinėse.
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Ko liūdi, sesute, 
Kodėl nedainuoji, 
Kasdien nusiminus
Ir gailiai dūsuoji?,

Ar žalios rūteles
Tau neužderejo, 
Ar rožes, lelijos
Greit nepražydejo?

Ar žalius linelius 
Ledai nukapojo,
Ant žemes vėjelis 
Žiaurus juos suklojo?
Negailiu ruteliu,
Nei žaliu lineliu, 
Tik man labai gaila
Jaunuju broleliu.

Kurie už Tėvynė
Taip narsiai kariavo 
Ir savo gyvybe 
Del jos paaukavo.
Nematysiu j u jau 
Einant in lankele, 
Negirdėsiu j uju
Asz jautriu dainelių.

Tiktai asz matysiu 
Ta augszta kalneli,
Tankiai aplankysiu 
Ju szalta kapeli.

Ta augszta kalneli 
Gėlėmis apsodysiu, 
Isz gražiu žolynu 
Jiems vainiką pinsiu.

tiek daug laiko suszvinkusio 
Žydo kareziamoj.

Toji iszkilmingoji tyla, ta
sai rudens vėsumas ji blaivino.

Juo toliau ir ilgiau ėjo, tuo 
geriau apielinkese visa padėji
mą eme suprasti ir, kuomet 
buvo arti Sruliaus grinezios, 
pasižiurėjo ton pusėn. Žydo 
grinezioj buvo tamsu.

— Matyt jau vėlus laikas, 
prabilo, nes pas Sruliu tamsu, 
bet nuostabu, dulko Srulius 
pas mane nebuvo, delko jis ma
nės nejieszkojo.

Toji mintis dabar jam paru
po. Pamanstes vėl tarė:

— Turbūt be vėjo malūnas 
negali malti.

Jankus vienok buvo girtas1 
ir nežinojo pats; ka kalbas, bet 
vis-gi aplinkui pradėjo dairy
tis, ar kartais nepamatys kur 
malūno.

— Stovi, stovi, po szimts, 
bombų! Suniurno ir leidosi to
liau.

Dar pusvalandi klaidžiojo 
jieszkodamas mainu an ineji- 
mo, 'bet, negalėdamas atrasti, 
sukiilejosi aplinkui ir retkap- 
eziais in sparnus sau kakta 
daužė.

Vienok kiek sykiu užsigau
davo, arba sukrizdavo, visada 
ramiai atsistodavo, bijodamas 
save vėl ant juoki o iszstatyti. 
Jisai savo varda mokėjo gerb
ti.

Jam be!aiidžiojaut ir maus
tant apie nebūtus daigtus, pa
sijuto esąs ant pirmųjų malū
no lubu. Net smegenis dabar 
prasiblaivė.

— Kaip asz ežia užlipau ir 
kokiu 'budu atsiradau, pa- 
manste ir parkrito ant krūvos 
maiszu.

Dabar ji miegas pradėjo ma
rinti, bet Jankus ilgai nuo jo 
gynėsi, tarsi, atjauzdamas, jog 
jam nepridera miegoti. Paskui 
jam pasirodo, jog kariaująs su 
inaiszais kurie ji traukte trau
ke in save. Stengėsi atsistoti, 
bet vo-s spėdavo pakilti, tai vėl 
kaip ilgas ant maiszu iszsitiez- 
davo.

— Vėtros nebus.
Tuos žodžius isztares isizsi- 

tiese ir užmigo. Bet miegas bu
vo neramus, nes tankiai isz- 
busdavo ir nesuprantamus žo
džius murmėdavo. Ir taip tęsę
si iki toliai, koliai sunku miegu 
neužmigo.

— BUS DAUGIAU —

KA JIE KLAUSIA
Per Gitta Sereny

(Pagrista Paneles Sereny’s pa
tyrimais Europoje, kada ji ten 
lanke mokyklas sanryszyje su 
Amerikos mokyklų priimtu 
budu “Adopt a School in 
Europe”)

“Neseniai aplankiau kelis 
szimtus mokyklų Vakaru Vo
kietijoje. Amerika stebina Už
sienio vaikus. Radau daug* 
klaidingu nuomonių apie gyve
nimą czionai. Pasikalbėjimas 
su mokiniais Vienoj pakele ei
le pavydalu, klausimu, kuriuos 
czia paduosiu.”

“Kaimai?” Su abejojimu ta
rė 14 metu mokine. “Bet Ame
rikoj nėr kaimu!” Asz paklau
siau “Tai kas ten”, greitai ji 
man atsake “tik dangoraižiai 
ir placzios ui y ežios. ’ ’

“Tiesa”, kitas pridūrė, “vi
sada ulycziose grūdasi minios 
žmonių ir “L” traukiniai spie- 
giaisz virszaus. ” (kaip tai yra 
didžiausios miestuose).

“Ne vaikeliai” asz aiszki- 
nau, “ir Amerikoje yra kaimu 
ukiu, girelių, upeliu, bažny- 
cziu ir kaimuose mažu krautu- 
veliu, kurias mes vadiname 
‘ ‘ Co u n t ry-Stores ’ ’.

“Kaimu krautuveliu. Nega
lima būti. Amerikiecziai viską 
perka milžiniszkose “super
markets” ar ne?” užklausė ki
ta jauna mokine, kuriai tan
kiai giminaitis Amerikoje 
siunezia Amerikoniszka žurna
lu.

Kitoj mokykloj jaunas mo
kinys užginezijo teisybe, kad 
Amerikiecziai eina in bažny- 
czias, ir kad net mažiausiose 
vietose randasi iii vairi u tikybų 
ibažnyczios. “Kokios bažny- 
czios'ten gali būti ? ” “ Invairiu 
tikybų”, paaiszkinau: Episko
patu, Kataliku,“ Presbyterijonu 
ir Žydu, ir kartais kunigai, ra
binai ir pastoriai isz vien ruo- 
szia Socialinius pobūvius lab
darybei. ’ ’

“Ar Žydai mažuose kaimuo
se tufi savo sinagogas arba 
maldnamas? Juk jiems nevalia 
turėti atskiru sinagoju,” kitas 
netikintis paklausė.

Yra daugiau klaidingu nuo
monių Europoje apie Amerika 
negu teisybes. Ypatingai ka
reiviai nusikalsta, bejuokau
dami jie perdeda viską Ameri
koj ir klausantieji jaunieji tiki 
in viską ka girdi.

“Papasakokite mums apie 
kiną Amerikoje: džaz muzika, 
mokyklas, teatra, sportą, ma- 
szinas, fabrikus, universitetus. 
Kiek Amerikos darbininkas 
uždirba? Ar kiekvienas Ame
rikietis turi savo' maszina?”

Universiteto mokinys už
klausė: “Ar teisiybe kad pras- 
cziausias darbininkas Ameri
koj uždirba nemaž iau 5,000 
szilingu per menesi? Austrijoj 
visa szeimyna galėtu gražiai 
gyventi per metus isz tiek pi
nigu. ’ ’

Asz paaiszkinau kad algos 
Amerikoj auksztos, 'bet 'ben
drai gyvenimo kainos auksz
tos; kaip sunkiai darbininkai 
dirba “daugiau dirba negu 
linksminasi”-, kad maszinos 
Amerikiecziams reikalingos, 
todėl kad tolumas czia yra di
desnes negu Europoje. Eilinis 
Amerikietis nori turėti savo 
televizijos aparata, savo radi
ją, szaldytuva ir jis per ilga 
laika taupo ingyti ta viską. 
Viena mokine atsake: “tik 
kalbos.” “Mes žinome kad 
Amerikiecziai turtingi. Kiek
vienas turi skalbiamamaszina, 
džiovinimo maszina ir kito- 
kiausius patogumus ir visi 
elektriniai. Kada jiems nusi-' 
bosta pernyksztis automobilis, 
nuvaro ji nuo aukszto kalno ir 
jam galas. Asz taip skaieziau 
viename ląikrasztyje. ’ ’

Kitas klausimas: “Ka tie 
milijonai vaikucziu, kuriu tė
vai iszsiskyre ir ju daugiau ne
nori, daro?

“Jeigu tėvai ir ne iszsiskyre 
vistiek vienus vaikuczius pa
lieka namie kada tėvai eina in 
kareziams ar pasilinksminimo 
vietas. Kinoje taip nuvaizduo- 
jama. Mes mateme. ’ ’

blokiniai nustebo iszgirsti 
apie szeimyniszka gyvenimą, 
papasakojau kaip vaikai pade
da. tėvams ir tėvai vaikams, 
apie mokiniu tarybas, apie te- 
vu-mokytoju draugystes, apie 
draugisz'kus santikus tarpe 
mokytoju ir mokiniu, taip skir
tinga nuo Europos budaus gy
venimo; ir kaip czionai moki
niai gali isz savo darbo užsi
mokėti už savo mokslą.

Sunku paaiszkinti Amerika 
Europai. Europa isz Amerikos 
nelaukia kokiu nors medžiagi
niu turtu, nori tikieti kad 
Amerika prisilaiko injplauki- 
mu tobulybių.

Kiekvienas Amerikietis sa
vo laiszkuose in Užsieny, gali 
paraszyti apie bažnyczias czia, 
apie miestus ir apie Amerikos 
vaikus : baltus, rudus ir juodus 
(nigerus) su ju bendru pavel
dėjimu, laisve.

—- Common Council.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz , 
szito Katalogo

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius 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, Nuopolci 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.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

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

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

No.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 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; 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 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180y2—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. 35c.

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu 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:

USF3 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-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S.
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® ® MALŪNAS

(Verte P. B.)

(Tasa)

Taip ir įieszinosi abudu ma
lūno linkon kaipo kenot veja
mu. Czia pat szalep- malūno 
Jankus sustojo, o kad Srulius 
del padusimo negalėj o nei žo
džio isztarti, jisai apsidairęs 
pradėjo szneketi.

-— Taip! Taip! Saduro ma
lūnas eina ir asz leisiu.

— Tik leisk!
— Leisiu! Bet temyk, Sru- 

liau, temyk tiktai, asz tau sa
kau.

Žydas stovėjo kaip inkastas.
— Ka kalbi ? Ka kalbi?
— Tai ‘1 apgavikas ’ ’!
Srulius pasitursino.
— “Apgavikas”! Kas tas 

“apgavikas”? Tu skudurus!
Jisai Jankų paliko ir pats 

vienas inszoko malūnam Ant 
pirmųjų lubu Užsilipęs atsisu
ko ir tik dabar pamate, jog 
maluninkas negalėjo su savo- 
koja atrasti pirmutinio trepu 
laipto.

Girtuoklis! O man miš
iniai, o tu girtuoklis!

— Leisiu! Leisiu! Kartojo 
Jankus žemai stovėdamas.

Srulius jam padavė ranka ir 
su sunkenybe ji užtraukė ant 
pirmųjų lubu. Jisai -buvo taip 
inpykes, kad neinate ant viesz- 
kelio susirinkusiu -burti ir ji 
iszjuokiancziu, matant kaip ji
sai tempe ant virszaus malu- 
ninka.

O Jankus norints buvo be 
sąmones, vienok tuo atsitiki
mu buvo labai sujudintas, ka
dangi pirmu 'kartu jam atsiejo 
tokius dalykus pamatyti.

Nuo pirmųjų lubu per Įauga 
pasižiurėjo ir pamate sustoju
sius ir besi juokianezius burns. 
Sucziaupe lupas ir jo akyse už- 
žibo kokia tai mintisi, kuri vei
dą parengė kokiam tai keistam 
11 us iszypso j iinui.

Žydas nusiminiman inpuole 
matant maluninko neveiklu
mą, kadangi jisai tiktai sau po 
nosimi murmėjo:

— Paleisiu! Paleisiu! •
— Leisk! Atsiliepe Žydas, 

tau nekalbėk, tiktai leisk!
Jankus nužengė kelis žings

nius maszinerijos linkon, tenai 
kur kampe, bet tuojaus susiū
bavęs parkrito.

Dabar Žydas staiga nusilei
do ir pakeles maluninka kalbė
jo:

— Na, leisk, tu skudurus! 
Leisk, asz tau nuvesiu vieton.

— Paleisiu! Paleisiu! Roke 
Jankus Sruliaus vedamas.

Nuėjo in kampa, kur Jankus' 
isztrauke pagalėli, palaikantiSAPNORIUS
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sparnuoezius arklius, o paskui 
sutaisė skrynias ir visokius lo- 

i vilkus.
Liepe save nuvesti ant an- 

[ truju lubu. Czia su -Sruliaus 
I pagelba apžiurėjo visas malū
no dais ir paleido- visus akme
nis. Srulius labai nusistebėjo,

Nekarta girdėt kad 
Sziandienines musu merginos 

d a u g ia u i szdy k au na, 
Ne kaip vyrai,

O kas svarbiausia, 
Tai sziandien merginos 

iszveda isz kelio- vyrus.
Motinos mažai rūpinasi apie 

j u isz auk Įėjima, 
Neturi laiko tuom užsiimant, 
Kaip tai kitados darydavo,

Tik paveda taji darlba 
del svetiniu.

Sziandienines merginos skaito 
visokias karsztas knygas, 

Isz kuriu senoviszkos motinos- 
paraustu isz sarmatos, 

Jeigu paimtu tokia knyga 
in ranka.

Bet sziandienines Jevutes 
Nesisarmatina skaityti 

szlamsztu. knygų, 
1 r visokias pasakaites, 

Žiūrėti ant nemoraliszku 
paveikslu.

Koki pasklydo po visus 
miestelius,

* Ir kuom karsztesni
Tuom geriau joms patinka!

Taip mano rūteles, 
-Sziandienines ir modern iszkos 

merginos, 
Ts'zvede gerus vyrus isz 

kelio,
Ir prikalbinėja juos ant 

Visokiu nepadoru pasielgimu!
* * *

Mes visi žinome, 
Kad blogos žinios ir 

apkalbėjimai savo artyniu, 
Apibėga tarp žmonių 

greieziau, 
Ne kaip geros žinios. 
Tegul katras padaro 

ka gero, 
Tai nesujudins žmonių visai, 

Bet tegul padaro- ka 
blogo, 

Tai žinai prasiplatins * 
žai/biniu staigumu, 

Nuo burnos ligi burnos.
Kiek tai musu kaimynių 

nukenezia nekarta 
Nuo tokiu terliniu telegramų?

Juk visokios nelaimes gali 
visus patikti, 

Ar tai sziandien ar rytoj, 
Sziandien apjuodinam savo 

artyma,
O rytoj kiti mus 

apjuodina. 
Paskalai ir liežuviai, 
Nežiūri kuom tu esi, 

Vis tave pasieks!
* Didesne meile del savo 
. . artymo,

Atnesz tau didesniu 
suraminima.

kad Jankus, norints girtas, ne- 
užmirszo apžiūrėti visus ma
lūno kampus.

Pagalios nuo Žydo atsiliuo- 
savo ir nusiszypsodamas- atsi
liepė:

—- O dabar Sruliau, tau sa- 
; kati, tasai “apgavikas”.
; — Tegul -bus jam apgavi
kas! Asz tau parodysi “apga
vikas ! ’ ’

Jankus nutvėrė dideli basli 
sujudinti malūno sparnams. 
Norints girtas, bet sparna pa
stūmėjo ir, metes basli szalin 
sugryžo pas- Sruliu, kuris su 
nekantrybe lauke malūno kru
tėjimo.

Abudu trumpai lauke.
In pora minuežiu malūno 

sparnai kaskartas vis labiau 
pradėjo suktis ir malūne užgi
mė oszimas toks didis; kokio 
Srulius da nebuvo girdėjęs.

Galop sparnai taip insisuko, 
kad visos malūno -sienos pra
dėjo girgždėti. Sruliui dabar 
pasirodo, jog netrukus- vejas 
visus sparnus sulaužys, su
draskys visa maluna ir visas jo 
turtus nueis -szuniui ant uode
gos.

Iszbales kaip siena- Žydas 
žiuri iii Jauku, kuris- vo-stik te
gali nuo juoko susilaikyti.

— Kas tas, Jankus? Kas 
tas ? Atsiliq-pe Žydas.

— Tas nieko, tai “apgavi
kas.”

— Sakyk kas tas, ba man 
mirsi! Beke Srulius, nutveręs 
Jankaus ranka, sakyk!

— ‘‘ Ap ga v ikas ’ at-sake
Jankus.

Srulius daugiau neklause. 
Isz -baimes drebėdamas, mėtėsi 
tropais žemyn.

— Gevalt! .Gevalt! Baube 
Žydas bėgdamas žemyn.

— Jankus! Jankus tu su
laikyk malūnus! Jankus! Tu 
man padarysi mirti, gevalt! 
Gevalt!

Isz greitumo nebrasdamas 
nuo paskutiniu lulbu trepu, tie
siog per skyle nuszoko ir kai
po pusgyvis ant keliolikos 
žingsniu nubėgo nuo malimo 
szalin.

Tik dabar pri-eszai maluna 
atsistojęs atsiliepe:

— Jankus, asz tau mel
džiu! Tu sulaikyk mano malū
nas! Jankus! Asz tau visada ti
kėsi. Jankus! Gevalt! Gevalt! 
Mano mantus, mano- visus tur
tus! Viską tam “apgavikus” 
paims! Jankus, gevalt, sulai
kyk jam, ba man 'žiūrėti negali 
gevalt ! Jankus, -sulaikyk tam 
‘ ‘ apgavikus ’

Ir nežinojo, kas apinkui ji 
veikesi, negirdejo nieko. Net 
neinate atbeganezios pas malu
na visos szeimynos, nei burn 
juokavimu, nieko ir nieko, tik
tai draskėsi be s-anmones, ne
matydamas net malūno lange 
stovinezio Jankaus ir susto- 
janeziu iszpalengvo malūno 
sparnu.

Dabar Sruliu Rii'ke su Moi
se -paėmė už ranku ir nuvedė in 
grinezia. Bėdinas- Žydelis ei
damas nejautė net kur su ko
jom žengia., ir neinate kas ap
linkui ji veikias!.

Ėjo klupdamas ii* nuolatos 
aimanuodamas!:

— Gevalt! Gevalt! Visus 
mano turtus, gevalt Jankus! 
Apgavikus! A i-vai!

♦♦♦ v
Po szlapiai ir szaltai vasarai 

atėjo karsztas ir vėjuotas ru
duo.

Diena buvo rami, oras -gied
rus. Rodosi buvo- galima isz- 
girsti visus pauksz-cziuku 
cziulbejimus, kožna medžiu 

I szakeliu susijudinimą, kožno 
I pageltusio lapelio krintant že
myn atbalsi.

Viskas po- keliu menesiu sun
kaus darbo rengėsi atsilsėtu. 
Ir patsai žmogus po sunkiam 
vasaros darbui sTi džiaugsmu 
ate jusi rudenėli sveikino.

Rozdolo malūnas-, žinoma, 
taipgi stovėjo, norints jam per 
dienas stovėti nebuvo lemta. 
Buvo laukiami tai isz ten, tai 
isz szen smarkus rudens- vejai.

Jankus malūne ant antrųjų 
lubu 'prie lango -stovėdamas, 
taipgi paliko be kantrybes, nes 
tyla jau kelias dienas tęsęsi. 
Jisai buvo pripratęs prie ma
limo c-szimo, prie viesulu, prie 
burti, prie degtines, kuria už
vis! abiaus m yledavo.

Su pypke dantyse stovėjo ir 
| dairėsi aplinkui padanges, isz- 
girzdamaS isz aipielinkiu viso
kius sutvėrimu balsu atbalsius.

Tai vienur szalep kaimo 
arklys -sužvengė, tai kitur vėl 
atjaueziantis lietu gaidys už
giedojo. Tai vienur orą skaldė 
moters balsas, szaukiantis isz 
ganyklo-s gyvulius namo, tai 
kitur girdėjosi vežimo 'braszke-' 
j imas.

— Jeigu taip amžinai tyla 
yieszpatautu, užsimanste Jan
kus, tai žmogus del neramybes 
turėtum mirti. Jau nuo pat ry
to man prastai sekasi.

Nusispiove ir nutilo. Bet ret- 
kareziais prieidavo 'prie, lango 
ir žiūrėdavo, ar nepamatys kur 
padangėse kokio nors pilko, ar 
juodo debesuko.

Taip besidairydamas pama
te Sruliu, apžiūrinėjanti -su ati
da po- malūnu 'balki, su kurio 
pagelba malūnas aplinkui bu
vo pasukamas.

It’s a Woman’s World of Opportunities
Women of Importance: 1952
Never before have women held such respon
sible jobs—in fields formerly restricted to 
men. You'll BE as important as you'd like 
to FEEL when you join the women in the 
services. There are more than 450 different 
kinds of exciting, man-size jobs: commu
nications experts, interpreters, administra
tors, electronic specialists, plane dispatchers 
... many, many more.

It’s a full partnership with our men! 
Today, in the women’s services, you’ll re
ceive equal pay, equal rank, equal oppor
tunities with our men. PLUS 30 days’ vaca
tion a year, clothing designed by top cou
turiers, medical care, allowances, travel.
Volunteer for a Vital Job
If you are a woman 18 or over, you’ll find 
more in life in uniform. Choose from the 
nine services the one best suited for you.
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DEFENSE

Contributed as a public service by

OMENJSERVICES
WAC • WAF • WAVES • WOMEN MARINES • ARMY NURSE CORPS • NAVY NURSE CORPS 

AIR FORCE NURSE CORPS • ARMY WOMEN’S MEDICAL SPECIALIST CORPS
AIR FORCE WOMEN’S MEDICAL SPECIALIST CORPS ~ " "

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

— Mes mėgstame teisia-I 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, ; 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 

- jau pasibaigė, nevi!kytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad. drukoriszkas 
matei ij olas, popiera, ma-szinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejimas 
•sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

— Sruliau? Užsznekino, ka 
tenai apžiurineji?

— Ny ? Kaip nežiūrėsi? i 
Žiema artinasi, o czia Jankau, 
reikes kasdiena malūnus pagal į 
vėjus norus riclituoti.

M a I uni n kas nūs i szy pso j o.
— Koks tai parka! Suszva- 

p-ejo spiaudamas ir garsiau 
prabilo. Maluna apsukti, tai 
tik juokai, bet gaminki pini
gus akmenims, nes -be nauju 
nebus galima apsieiti. Akmens 
gal turi per szimta metu, visai 
nuplysze.

— Kas tau Jankus tokiam 
daigtus sakyti? Kam tas szne
keti ?

Maluninkas nusijuokė ir pa
sitraukė nuo lango. Vienok ne- 
iszkentes vėl -priėjo prie lango- 
ir pamate Sruliu apžiūrinėjan
ti-suirusius malūno dpariius. Ir 
vėl ji užkalbino:

— Na, džiaugkis Sruliau, 
nes sziandien tos -pasauly ty
los paskutine diena. Arba szia 
nakti, ailba rytoj diena vejas 
susijudis, o Spalyj kaiip susiju- 
di-s, tai trauksis net kol pava
sari garniai musu kraszta ap
lankys.

-

— Ka tu kalbi Jankus? 
Pertrauke nudžiugęs Žydas. 
Lszkur tu tam viską žinai?

— Seni- m ai uni ūkai taip 
sako, kalbėjo toliau Janlkus ir 
jo veidas pasidarė linksmesnis.

— Ny,.ka sako? Sakyk, ka 
jie sako ?

Jankus linksmai pakele auk- 
sztyn ranka, paskui tapati pa
dare su koja ir, kaip rengda
masis szokti, uždainavo:

Mainuinkai, kolei laikas
In kareziama traukini,
Nes kaip vejas atjos raitas 
Tuokart gert paliaukim!

Daina pertrauke ir atsitolin
damas nuo lango iszpalengvo 
sau vienas nesuprantamais žo
džiais dainavo. Maluninkas pa
siraivė, o paskui isz kelnių ki- 
szeniaus iszsitrauke maszniu- 
ke, kurioj atrado dar kelis 

- smulkius sidabrinius pinigus;.
— Kam czia man -sede-ti? 

I Pats vienas in save suniurno, o 
i po-szimts milijonu, bombų! Ei- 
• siu pas Szmuila, kol vejas at- 
l sigaivis, reikia tuos nesmagu
mus pamesti, nes ka malunin
kas turi veikti, jeigu pasaulyj 
tokia amžinoji tyla vieszpa- 
tauja. Nora nei vieno būro, tai 
nėra su kuom ir iszsitraukti.

Pasižiurėjo in kareziama, 
kurios tarpduryj stovėjo du 
burn.

— Bimbalas ? Sumurmėjo, 
argi akys mane apgaudinėtu.

Pasėjėjo in trepus, bet vėl 
sustojo, kaipo koki tai svar
besni daigta sau atmindamas, 
ir pats sau tarė:

• — Bet reikia paleisti malu
na, nes- vejas laikais -gali ir su
sijudinti. Paskui vėl tasai par- 

! kius paskui mane slankioda-
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mas neduos man ramyibes. O 
asz labai nemyliu jeigu maiy 
kas kareziamoje lenda in akis.

Užsimanste ir toliau vienas 
sau kalbėjo:

— Tuibut vakaru vejas 
puczia, tiktai re-iketu paleisti.

Prisiartino prie sienos, prie 
kurios stovėjo atsirėmęs spar
nas ir stuma isztrauke. Paskui 
iszejes isz malūno duris užda
re ir leidosi tiesiog in karezia
ma. Ėjo iszpalengvo ir susi
traukęs kaip visada, nežinia 
k a maustydamas.

Jo veide aipsireiszke links
mybe tik atsiradus szalep kar- 
czemos. Viduj atrado' kelis 
Rozdolu kaimo ūkininkus 
linksmai besznekucziuojan- 
czius.

Inejes tuojaus suszuko:
— Ei, vyrueziai, po szimts 

milijonu! Maluninkas perka, 
gangreit niekas sziandien ma
nes neaplanke. Gerkite visi, 
kiek tik norite, kiek tik jums 
lenda, nes rytoj jus manės czia 
nepamatysite.

Atsisuko in Žydą, stovinti 
už szinkbario ir atsiliepe:

— Rugines! Ei, tu, duok 
szen rugines! Po szimts milijo
nu!

Iszlupes viena ir kita stikle
li, atsigaivino ir sztai vėl prie- 
s-z-ai burns trepsėdamas uždai
navo:

Maluninkai, kolei laikas
Gerkim, gerkim, gerkim!
Nes kaip vejas atjoiS raitas, 
Tai gerti paliaukim!

Nutvėrė siulopia stikleli ir, 
sveikindamas užstalėje sėdin
ti girta Bimbalą, vėl iki dug
nui iszverte.

Kareziamoje jau nieko nebu
vo, apart vieno Jankaus, įsiedin- 
czio palei stala ir užsimans- 
cziusio, tarytum jisai dabar

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Juozapo Sol., o Tautiszka Var
dine: Viligailis. Ir ta diena: 
1789 metuose Amerikos tau
tiškas himnas “Hail Colum
bia” buvo pirma syki sugiedo
tas Philadelphia, Pa.

— S e red o j e, Balandžio 
(April) 22-tra diena 1953 m., 
0:30 valanda ryte, iszvažuos iii 
AVilkes-Barrę, Pa., 30 vyrukai, 
kurie likos paszaukti del ka
riškos tarnystes. Žemiau pa
duodame vardus tuju kurie ap
leis isz:

Mahanoy City: Edward Set- 
cavage, Ronald Smith, Win. 
Mack, Michael Holland, Ste
phen Bush, Robert Budroe.

Morea: Richard Stauffen- 
berg, Paul Sagan.

St. Nicholas: Robert Mc
Cabe.

Boston Run: Joseph Hoff
man.

Hosensock: Delmont Light.
Barnesville: Harold Schrep- 

ple.
Girardville: Patrick Quinn, 

Kąri Klinger, Joseph Drauge- 
is, Cyril Kilkcr.

Frack v i 11 e: Metro Hal upa, 
Jr., Albert Achenbach.
. Ashland: Jomes Grady, Tho
mas Ross, Charles Bradley, ir 
Thomas Moran.

Gordon: George Leilbig.
Middleport: Peter Paiko, ir 

Ernest Pachillis.
Cumbola : Edward Swilp. 
Wadesville: Thomas Hale.
Mahanoy Plane: Ed. Collins. 
Shenandoah: Jos. Saroka.
— Ketverge pripuola Szv. 

Jurgio, o Tautiszka Vardine: 
Tolivaisza. Taipgi ta diena: 
1290 rn., Kryžeiviai sunaikino' 
Lietuviu pili Kalaidnc; 1791 
m., gimė penkioliktas Ameri
kos Prezidentas James Bucha
nan, jis buvo nevedąs, visa 
tvarka Prezidento ofisuose ve
dė jo sesers duktė Harriet 
Lane, jos tėveliai pasimirė kai 
ji buvo maža mergaite, tai ji 
pas savo dede James Bucha
nan gyveno, taipgi su jo gyve
no Vaszingtone, Prezidento 
kanibaruose.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Fidelijus, o Tautiszka Vardi
ne: Barteine. Ir ta diena: 1308 
metuose, susitaikydamas su 
Kryži'uocziais didysis Kuni- 
gaiksztis Vytautas pažadėjo 
jiems Žemaitija; 1898 m., Is
panija paskelbia kara; 1950 
m., Generoliszkas Pacztorius 
isz Vaszingtono pranesze, kad 
visi paežio siuntinai bus pri
statyti in n.amus tik syki in 
diena, per laiszkaneszius, prie
žastis kad sumažinti pacztinius 
iszkaszczius; 1951 m., Prez. 
Harry Trumanas pavartuojo 
šimtą dvideszimts keturis žo
džius ir su tais žodžiais pasza- 
lino Generolą Douglas Mac- 
Arthuri isz keturiu labai svar
biu ir garbes vertu vietų.

— Sziinet ‘Motinos Diena’ 
pripuola Gegužio (May) 10-ta 
diena, o ‘Tėvo Diena’ pripuo
la. Birželio (June) 21-nia diena.

— Balandžio (April) me- 
nesis jau 'baigėsi, o artinasi 
menesis Gegužis (May); pirma 
diena Gegužio pripuola kita 
san vaite, P e t n y cz i o j e.

— Gerai žinomas biznierius 
ponas Kazimieras Truszka, ir 
žmona, isz Kingston, Pa., mo- 
toravo in miestą su reikalais ir 
prie tos progos atlankė Saules 

Redakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Acziu 
už atsilankyma.

— Valdžios agentai vaiksz- 
czioje po Schuylkillo pavieto 
miestus, ir kur užtinka szuni 
be cedelio (laisnu) tai suszau- 
dys, o locnininka aresztavos.

—- Laidotuves Juozo Auszro i 
(Austrą) invyko Petnyczios I 
ryta, isz Graboriaus Liudviko 
Traskausko koplyczios, 535 W. 
Centre uly., su apiegomis Szv. 
Juozapo ibažnyczioje devinta 
valanda, ir palaidotas in para- ■ 
pi jos kapines. Grabnesziai: 
Michael Evanko, Ant. Roman- 
auskas, John Hasara, Burt 
Cook, Albertas ir Pranas Traš
ka uska i.

— Kai meszkeravimas sze- 
zonas atsidarė pereita Sereda, 
tai gerai žinomas musu tautie
tis ponas Vincas Szerksznis 
nuo 410 W. Centre uly, iszkelio 
in Lakeside del meszkeravimo, 
ir kai mat, turėjo nepaprasta 
gilinki! Ar verisite ar ne, bet 
ponas Szerksznis sugavo net 
septynios žuvis in valandos 
laiko. Tai biski ‘fiszormonas!’

— Valdžiszka Civil De
fense praneša kad ‘Air Raid’ 
arba Orinis Užpuolimas bus 
I ai kom as B ai a nd ži o (Ap ri l) 21 
diena, nuo 2:35 ligi 2:41 valan
dai popietu, kad gyventojai 
pripraipint prie apsisaugojimo 

' nuo užklupinio per ero,planus, 
jeigu kad prie to daeitu.

Shenandoah, Pa. — Buvus 
miesto gyventoja, ponia Adele 
Amai (Amalavicziene), nuo 
7434 Briar Road, West Oak 
Lane, Philadelphijos, numirė 
Subatos ryta, antra valanda in 
Jefferson ligonbuteje, kuri bu
vo priimta del gydymo ana 
sanvaite. Gimus Lietuvoje, at
vyko in Shenadoryje daugelis 
metu atgal. Paliko savo vyra 
Jeronimą; tris brolius: Alberta 
(Yasaitis) Somers; Antana isz 
Detroit ir Pijusa,Philadelphia; 
trys seserys: Mildreda Day ir 
Evelina Coppola isz Philadel- 

i phia ir Anele Gautz isz Lost i
Creek. Laidotuves invyks Se- 
redoy ryta, deszimta valanda 
Philadelphi joje.

Tamaqua, Pa. —Pereita Pet- 
nyczia staiga pasimirė Stanis
lovas (Shatusky) Szesztakaus- 
kas, nuo 117 Greenwood uly. 
Velionis Ketverge vakara pra
leido su savo duktere savo na
muose ir visai nesiskundė kad 
jis serga. Ginies Lietuvoje, ve
lionis buvo gerai žinomas 
mieste, kur jis dar jaunas bū
damas laike ibuczerne, ant East 
Union uly. Jis pardavė savo 
bizni. 1946 metuose, kai žmona 
Ona pasimirė. Paliko didelia
me nuliudime: trys dukterys: 
Roseanne, pati Robert Freeh; 
1 žabeli e Sheaffer ir Katrie, pa
ti Carl Spangler isz Hazleton; 
sunu Edvardą, mieste; keturis 
anukus, taipgi broli Antana 
mieste. Laidotuves invyko 
Panedelio ryta, su apiegomis 
SS. Petro ir Povilo bažnyczioje 
devinta valanda. Buvo trejos 
Szv. Miszios, kuriose dalyvavo 
siveczias Kunigas Pranas Moc
kus, isz Coaldale, su abejais 
vietiniais Kunigais. Kūnas pa- 

I laidotas in parapijos kapinėse.

Gilberton, Pa. — Albertas 
Strutskis, 49 metu amžiaus nuo 
413 Main uly., pasimirė Ham
burg ligonbuteje, sirgdamas 
per asztuoniolika menesius. 
Velionis gimęs Gilibertone, pas
kutini karta diibo Maple Hill

KIEK IMIGRANTU | 
PAGAL NAUJA
IMIGRACIJOS 
INSTATYMA 

___
NEW YORK. — Vienas isz 

karszcziausiai darodymu Mc- 
Carran-Walter Immigration ir 
Nationality Instatymo ’ ’ punk
tu buvo tas kuris liete klausi
ma ar szis Naujas Instatymas 
nesumažins skaieziu žmonių, 

: kurie galėtu atvažiuoti in JAV 
(Amerika). Instatymo prieszai 
sake, kad jis aprybotu imigra
cija, kuomet rėmėjai tikėjo 
kad instatymas paples imigra
cija.

Tikri žinios yra szie:
Pagal senaji Imigracijos In- 

statyma metines imigracijos 
kvotos, dalis pasiekė 154,277. 
Pagal naujaji: 154,657, tai 380 
imigTantu daugiau.

Senos Kvotos Truputi Suma-
- žintos

Kadangi Naujame Instaty- 
j me naujas būdas vartojamas 
nustatyti kvotas (dalis) todėl 
metines kvotos 26 krasztu tru
puti sumažintos. Del 20 szaliu 
sumažinimas tik isz 19, ar ma
žiau, ir 8 szalims tik vienu ar 
du pavyzdis: Graikija 2; Tur- 

I kija 1; Suomija 3. Britu 360 
mažiau.

Bendrai Europos szalys turi 
905 mažiau pagal nauja insta- 
tyma. Naujas instatymas in- 
steigs 12 nauju Aziatiszku kvo
tų, kiekvienai 100 kvotų per 
metus. Japonijos kvota pakel
ta nuo 100 ligi 185. Dabar Ja
ponai priskaitomi prie savo 
szalis kvotos ir kiti Aziatai- 
vietiniai prie savo krasztu kvo
tų (pagal senaji instatyma 
kvotos buvo vartojamos dau
giausia ne-Aziatams tose sza- 
lyse).

'■ * •(

Ne Visos Kvotos Užpildytos

Nors instatymas nustato 
154,657 kvotas per metus, tas 
nereiszkia kad tiek kvotiniu 
imigrantu bus inleista in JAV 
Amerika, kasmet. Ne visos 
kvotos užpildytos, ypatingai 
didesnes kvotos sziaures ir va
karu Europos szaliu. Pav., nuo 
1947 ligi 1951 m., nors sziu sza
liu kvotos pasiekė 125,853, isz 
ten atvyko tik nuo 47,026 ligi 
69,366 (inskaitant tremtinius). 
Net 75,000 kvotų nebuvo su
vartota.

Pietų ir Rytu Europos szaliu 
kvotos perpildytos. “Displac
ed Persons” Dypukai, instaty
mas pavėlino nekurias szalis 
su perpildytoms kvotoms vir- 
szyti savo skaieziu priskaity- 
damos tremtinius in kvotas 
nuo 1954 m. Iki 1960, 16 pietų 
ir'rytu szaliu kvotos bus suma
žintos 8,400.

Kolonijų Kvotos

Naujas instatymas turi dar 
kita patvarkyma, kuris suma
žins imigracija. Szis patvarky
mas apryboja imigracija isz 
kolonijų. Kolonijoms paskirta 
po 100 daliu kurios atskaitytos 
nuo teviszkes dalios. Tas smar
kiai lieczia žmones isz Britu 
Vakaru Indijos ir panasziu ko
lonijų. 1951 m., žmones isz Bri
tu Vakaru Indijos suvartojo 
2,209 dalis. Pagal naujaji in
statyma szeszios kolonijos ku
rios sudaro Britu Vakaru Indi
ja turės 609 kvotų, 100 kiek
viena.

Apsaugos reikalavimai yra 
beveik tokie pat koki buvo po

kasyklose. Paliko savo motinė
lė, ponia Margareta Strutskie- 
no; 'broli Kazimiera isz Leba- , 
non; dvi seserys H. Kabachie- 
nę isz Berlin, Pa., ir Della 
Klein namie. Laidojo Panede
lio ryta isz Gralboriaus Ed. J. 
Burke koplyczios, 217 So. Le- . 
high Ave., Frackvilleje, su Į 
apiegomis Szv. Liudviko baž- 
n y ežioje, Maize vii leje, dėviu- ; 
ta valanda ir palaidotas in pa- į 
rupijos kapines Frackvilleje.

Exeter, Pa.— Gerai žinoma 
gyventoja slauge (nurse), pa
nele Ona Bernotaite, kuri da
bar darbuojasi kaipo vyriausia 
slauge Newport, Rhoade Is
land, Laivyno ligonbuteje. Pa
nele Bernotaite p a g a r sėjo 
Amei ikiecziu - Japonu Karo 
pradžioje. Ona darbavosi, pri
žiūrėdama sužeistus kareivius. 
Japonams apsupus Corregidor 
tvirtove Filipinų Saloje, o did- 
vyriszkai darbavosi prižiūrė
dama sužeistu s kareivius, 
priesz tvirtoves kritimą, pane
le Bernotaite su submarine bu
vo iszgabenta in Australija. 
Tasai submarinas po vandeniu 
plauke per asztuoniolika die
ni). Už pasižymėjimus ir pasi
šventimą, panele Ona viena 
isz pirmųjų Amerikiecziu buvo 
apdovanota ‘Legion of Merit’ 
ordinu.

Chicago, Ill. — Advokatas 
Juozas Griazins, isz Chicagos 
numirė Balandžio 7-ta diena 
Californijoje o Balandžio 14-ta 
diena likos palaidotas isz Gi
mimo Paneles Szvencziausios 
bažnyczios ir kūnas palaidotas 
in Szv. Kazimiero kapinėse. 
Velionis paliko: savo žmona 
Monika, du sunu: Juozą ir Te
odora; duktere, Ponia Rita 
Kruederiene; keletą aliukus; 
tris brolius; taipgi giminiu ir 
draugu. Velionis ginies Rug- 
piuezio 18, 1893m. Del men- 
kejanezios sveikatos, advoka
tas pora metu atgal apleido 
miestą Chieaga ir iszvyko in 
Californija, kuris ten su savo 
szei m yna aps i gyveno.

Baltimore, Md. — Gerbia
mieji Baltimoriecziai: Ameri
kos Lietuviu Tautines Sanjrm- 
gos Centro Pirmininkas, adv. 
Antanas L. Lapinskas isz Chi
cagos aplankys Jusu gražiaja 
Lietuviu kolonija. Jam rengia
mos prakalbos Baltimore j, in 
kurias kviecziami atvykti visi 
patriotingieji Lietuviai, ku
riems rupi musu tautos sziu 
dienu reikalai. Garbingasis 
svetys yra Amerikoje ginies, 
bet Lietuviu reikalai jam labai 
artimi, jis jais sielojasi ir rū
pinasi. Szio reto sveczio apsi
lankymas1 Baltimore's Lietuviu 
turėtu būti gražiai invertintas. 
Kiekvienas Lietuvis nuošir
džiai kviccziamas atvykti pasi
klausyti jo praneszimo. Pra
kalbos invyks Lietuviu Saloje, 
851 Hollins Street, Baltimore, 
M d., Petnyczioj, Balandžio 
(Apr.) 24-ta diena, 7:30 valan
da vakare. Platesniu informa
cija kreipkitės in ALTS Bal
tiniems skyriaus pirmininką p. 
Kaži Požemena, 2129 W. Lex
ington St., Baltimore 23, Md.

— Jonas Valaitis, Reikalu 
Vedėjas.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valsty bininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

senuoju instatymu. PABĖGĖLIAI ISZ PO
NE-KVOTINTAI I

(NE-DALINIAI)
IMIGRANTAI

K

Kadangi naujas instatymas 
radikaliai nepamainys metines 
kvotas bet nekurie patvarky- I 
mai lies ne-kvotinius imigran
tus.

i

Naujas instatymas praszali- 
no profesorius nuo ne-dalinio 
padėjimuose (1951 m., 214 pro- I 
fescriu atvyko ne-daliniai imi
grantai) bet duoda “ne-kvoti- 
ne” padėjimą, pirmu kartu, 
Aziatams, žmonoms ir vaikams 
Amerikos piliecziu ir duoda : 
ne-dalini padėjimą vyrams i 
Amerikos piliecziu nepaisant 
kada vede.

Naujo Imigracijos ir Tauty- į 
biu instatymo kvotų sumažini
mai seka: Austrija 8; Belgija 
7; Czekoslovakija 15; Danija 
6; Estija 1; Suomija 3; Pran- 
euzuja 17; Vokietija 143; Did. I 
Britanija 360; Graikija 2; Ven- į 
g-rija 4; Airija 97; Italija 32; i 
Latvija 1; Lietuva 2; Holandi- 
ja 17; Norvegija 13; Lenkija 
36; Portugalija 2; Rumanija 2; 
Ispanija 2; Szvedija 19; Szvei- 
carija 9; Turkija 1; U.S.S.R. 
101; Jugcs’avija 5.

PASAMDĖ SZNIPA 
SEKTI TEISĖJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

niekados, vai “NIEKADOS” 
jis tuos savo draugus neisznau- 
dodavo, jis niekados ju nepra- 

| szydavo jokio atlyginimo už jo 
; pavaiszinima ir už jo tokias 
j gražias dovanas.

Ir ka szitas draugiszkas po- 
j na s nuveikė sznipinedamas ir 

sekdamas Teisėja Goldsbo- 
rough del mainieriu bosą John 
L. Lewiso ir del jo unijos? Jis 

: tyli ir nieko nesako.
Goldsborough buvo teisėjas 

į kuris, per dvi mainieriu nelem
tas straikas nubaudė mainieriu 
unija ant $3,530,000 baudos. 
(Teismas ta bauda sumažino 
ligi $730,000). Tai buvo 1946 
metais. O už dvieju metu tas 
pats teisėjas vėl nubaudė mai
nieriu unija ant $1,400,003.

Lewisas, inpykes ant to tei- 
I sėjo, norėjo ka nors apie ji su
rasti, kad galėtu jam koja pa- 
kiszti. Už tai jis pasisamdė szi- 

j ta “intaku karabelninka” 
Gruncwald, bet nieko nesura
do.

Niekas ežia nieko nepelnyjo 
apart Pono Grunewald’o kuris 
gera pede užsidirbo, nors Le
wisas nesako kiek jam szitas
“patarnavimas” kasztavo.

Platinkit “Saule”

i SAPNAS MOTINOS

GELEŽINES 
UŽDANGOS

NEW YORK, N. Y. — So
vietu Unija negali paslėpti 
viena namine klausima. Kas
dien ta klausima pasireiszkia 
laisvajam pasauliui, pabėgė
liai, vyrai ir moterys, kurie , 
kasdien iszspruksta isz po Į 
“geležines uždangos” ir eina 
laisves keliu.

Daugiau negu 30,000 vyru ir 
moterų ir vaiku ka^s menesi 
pabėga isz Rytu Berlyno in 
Vakaru Berlyną. Nesuskaityti 
tukstaneziai perbėga per tvir- 
tai-apsaugotus rubežius Rytu 
Vokietijos, Czekoslovakijos ir 
Austrijos. Henry Cabot Lodge, 
pirmininkas JAV (Amerikos) i 
delegacijos Jungtinėse Tauto
se, neseniai papasakojo apie 
trijų tokiu pabėgėliu atsitiki
mus. Jis pranesze kaip vyras 
su žmona, Mr. ir Mrs. Steven 
Kantor, per tris dienas buvo 
pasislėpė tuszczioj vyno bacz- 
koj užrakytame traukinyje, 
kuris vyko isz Budapešto in 
Szveicarija. Jis pranesze kaip 
ūkininkas su žmona ir mažais 
vaikucziais perplauke upe pa
siekti Austrijos vakaru krasz- 
ta. Ir dar papasakojo kaip jau
nas dirbtuves darbininkas, su 
žmona ir kūdikiu perbėgo per 
rubežiu kuri saugojo vyru ir 
szuniu pulkai pasiekti laisve.

Kasdien laikraszcziuose 
skaitome kaip žmones bėgą isz 
vietų už “geležines uždangos” 
per mares, oru, geležinkeliu, 
vagonu ir pekszti. Visokiau
sios priemones prie rubežiu, ir 
net grasinimai priesz szeimy- 
nas pabėgėliu nesulaiko sziuos 
žmones.

Szis žmonių vienpusiszkas 
veikimas yra aiszkus inrody- 
mas kad viskas ne tvarkoj už 
‘‘geležines uždangos”. Žmo- 
gus apleidžia savo tėvynė tik 
kada yra gera priežastis taip 
daryti. Atvykusieji in Ameri
ka isz Užsienio arba ju seniau 
atvykę tėvai žino kad tokis j u 
sprendimas buvo pagristas pa
sitikėjimu. Ir sziandien spren
dimas tu, kurie apleidžia savo 
namus už ‘geležines uždangos’ 
turi būti pagristas pasitikėji
mu; pasitikėjimu kad geresnis 
gyvenimas ir geresnes sanly- 
gos j u laukia laisva jame pa
saulyje. — C.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima? 
apie Jczu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

I SAULE - Mahanoy City, Pa.

SZVENCZIAUSIOS 
Vicsz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5r/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

KORIECZIAI
SUTINKA PALEISTI

7 AMERIKIECZIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Isz tu trijų kurie yra pa
skelbti kaipo mirė, du yra mi- 
sijenieriai, o treczias yra mai
nu inžinierius. Dingusiu tarpe 
yra misijonierius, antras užsie
nio tarnybos narys ir treczias 
dirbo inžinierių kompanijai.

Vienas isz tu kuris bus pa
leistas isz nelaisvės yra Kata
likas Kunigas William Robert 
Booth, Marynoll kongregaci
jos kunigas. Žuvusiu tarpe yra 
Katalikas Vyskupas Patrick J. 
Byrne isz Washington©.

Brooklyn, N. Y. — 1953 me
tu Balandžio (April) 26 diena- 
Nedėlioję 4 valanda pdpiet, 
Amerikos Lietuviu Piliecziu 
Klubo saloje, 280 Union Avė., 
Brooklyn, New York, Ameri
kos Lietuviu Tautine San jun
ga rengia svaribias prakalbas. 
Kalbios ALTS Centro Pirmi
ninkas adv. Antanas Lapins
kai ir ALTS Tary'bos narys 
adv. Antanas Olis, Sanitary 
District of Chicago Preziden
tas, kuri Chicago Daily Tribu
ne siūlo savo kandidatu Chi
cago miesto mayoro ipareigoms 
ir kuri Kovo men., 27 d., Chi
cago Junior Ch amber of Com
merce, talkininkaujant 4 Uni
versitetams ir 60-cziai visuo
meniniu organizacijų, pagerbė 
kaip “Outstanding Citizeil of 
the State of Illinois for .Out
standing Government Service 
in the State of Illinois ”.

Auksztieji isvocziai lankysis 
Washingtone Balandžio 22-23 
d.d., ir ta iproga savo inspu- 
dziais sutiko pasidalinti su 
New Yorko ir apylinkes Lie- 
t aviai s veikėjais.

Svarbu, kad prakalbose da
lyvautu gražus būrys Ngav 
Yorko ir apylinkes Lietuviu. 
Teikitės dalyvauti prakalbose 
patys ir malonėkite kitus pa
kviesti.

—Jonas Valaitis, Washing
tone Lietuviu įSanskrydžiui 
Bendradarbis.

Trys Istorijos
Apie Ir landa arba Nekaltybe 
Suspausta; Robcidas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius .iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

■'Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS U.

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pp., U.S.A.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

^Pirkie U. S. Bonus!
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