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Isz Amerikos PRASZESI KALBA APIE
KALĖJIMO TAIKA KORĖJOJE

AMERIKOS
VYRIAUSIAS

PROKURORAS

Užtikrina Naturalizuo- 
tu Piliecziu Lygybe
WASHINGTON, D. C. — 

Savo pareiszkime 23 metinei 
Tautinio Natūralizacijos ir Pi
lietybes Komiteto Konferenci
jai, kuri invyko Balandžio 
April menesi, New Yorke, JAV 
(Amerikos) prokuroras (At
torney General) Herbert 
Brownell, Jr., pastebėjo, jog 
Naturalizuotuju piliecziu pa
dėtis yra “dalykas, kuri mes 
visi turime vertinti ir ginti.’’ 
Jis apgailėjo kilusia baime ir 
sumiszima svarstant naujaji 
imigracijos instatyma ir užtik
rino Konferencija, kad instaty- 
mus gerbia JAV-biu gyvento- [ 
jai neturi del jo baimintis. Pas
kutiniojo meto patyrimuose re
miantis sziuo instatymu buvo 
nukreiptos tik priesz labai 
menka naturalizuotuju pilie
cziu dali, kurie buvo intarti 
kaip dirba pogrindini darba, 
kaip kriminalistai ar kitokį 
nickadejai.

Žemiau pateikiame Valsty
bes Prokuroro pareiszkima:

“Episzkoje (arba minėtina 
gadyne je) Amerikos istorijoje 
svetimtaueziai yra suvaidinę 
sprendžiama vaidmenį. Kaiku- 
rie isz ju tapo pavyzdingais 
pramones, mokslo ir meno va
dovais. Kiti, nors palyginant 
nežinomi, yra atlikę didžiules 
svarbos kasdieniame gyvenime 
darbus. Ir jie savo vaikams, 
ežia glmusiems inskiepijo kil
nias mintys kuriomis vadovau
damasi musu tauta pasaulio 
demokratijos vadu.

“Sziuo metu Amerika per
gyvena savo istorijos krize. 
Tuo paežiu tai yra “Time of 
Change’’ ir musu vadovaujan- 
cziuose veiksniuose. Tiems tie- 
soginiai besirūpinantiems Už
sienyje gimusiu musu piliecziu 
gerove tai yra taip laikas, ka
da jie savo veiksmus turi . pa- 
aiszkinti pagal naujaji Imigra
cijos' ir tautybių instatyma. 
Kaip Jus žinote, naujasis padė
jimas buvenusi instatyma ir 
jame padaro daugybe pakeiti
mu. Besvarstant szi platu ir, 
neiszvengiamai, painuota in
statyma, musu svetur gimusio
je visuomenėje buvo iszszauk- 
tas sumi.szim.as ir baime. Mes 
žinome, kad szis susirūpinimas 
su laiku prapuls, vienok pasi
naudodamas siza proga, nore- 
cziau u žtikrinti Jus, kad nėra 
nei mažiausio pagrindo ko 
nors bijotis visiems instatymus 
gerbiantiems Jung. Valstybių 
piliecziams. Musu szalies pava- 
dime politika buvo ir yra sve
tingumas ir pakentima visu at
žvilgiu, atvykusiu gyventi su 
mumis. Nuo pirmųjų dienu

Uosto Darbininkai Priesz Gubernatorių

Raiti policijantai palaiko 
tvarka, kai tukstaneziai uos
to darbininku stengiesi su
kelti buntus ir riauszias, 
New York mieste, kur New 
York miesto Gubernatorius 
Thomas E. Dewey buvo pri
buvęs pasitarti ir patarti, 
kaslink žuliku ir razbainin- 
ku valdybos to miesto uos

Amerika priėmė imigrantus, 
juos sveikino musu visuomenė
je ir drąsino juos tapti Ameri
kos piliecziais. Musu tauta ir 
toliau laikysis szio nuoszirdu- 
mo.

‘ ‘ Sziuo kritiszku laikotarpiu 
yra būtina pagriežtinti budus, 
kad užtikrinti savo tautini sau
gumą. Kaip szios kampanijos 
viena vaizdemaina yra budru
mas; dėlto tukstaneziai musu 
piliecziu buvo klausinėjami. 
Dar per anksti pasakyti kiek 
szie apklausinėjimai patieks 
inrodymu, jog kaikuriu pilie
tybe buvo gauta neteisėtai. Bet 
tai lieczia tik labai maža pilie-1 
ežiu dali 1/10 musu naturali
zuotuju piliecziu. Ir apklausi
nėj iami yra nukreipti tik 
priesz kriminalistus, pogrin
džio veikėjus ir invairiausius 
samprotautis. Norecziau pa
brėžti, kad 99.9% musu inpilie-I 
tintųjų yra padorus, isztikimi 
ir instatymus gerbia ir jie ne
turėtu turėti nei mažiausios 
baimes.

“Asmeniszkai inpilietintuo- 
sius Amerikieczius labiausiai 
geibiu ir respektuoju. Jie yra 
praeje griežta musu imigraci
jos nuostatu butinta ir taip pat 
iszlaike atrenkanezius piliety
bei gauti tyrinėjimą ir klausi
nėjimą. Jie yra piliecziais tape 
atrinkimo budu, ne atsitiktinu
mo. Jis rado savo vieta musu 
tautoje ir yra visiszka lygus 
pilietybes atžvilgiu Amerikoje 
gimusiems.

‘ ‘ Inpilietintoju Amerikie- 
cziu statusas yra tiek brangus 
dalykas, kad mes visi privalo
me ji tinkamai invertinti ir 
ginti. Užtikrinu Jus, kad dary
siu viską kas galima, kad kiek
vieno Amerikieczio cziagimio 
ar inpilietinto teises butu ap
saugotas. Teisingumo Depar
tamentas stengsis ingyvendin- 
ti nusistatymą, kuris užtikrin
tu ju saugumą ir visu tu sve- i Indija Amerika stumte stūmė 
tur gimusiu intikejima jausmu, in tuos pasikalbėjimus.
kad jie neatskiriamai priklau- j (Tasa Ant 4 Puslapio)

tuose. Fustreczio s z i m t o 
slaptos policijos maisziesi 
szitoje gaujoje ir palaike 
tvarka.

Visi New York miesto 
uostai yra razbaininku, žuli
ku ir žmogžudžiu valdomi, 
ir Gubernatorius nori tokia 
diktatcriszka valdyba pa
naikinti.

so Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms. ’ ’

Tautine Pilietybes ir inpilie- 
tinimo Konferencija yra grube 
asmenų kurie rūpinasi page
rinti instatymus lieczianczius 
pilietybes ir inpilietinimo in
statymus ir ju pravedima.

Dr. Donald B. Young yra 
szios grupes pirmininkas; 
Read Lewis yra Vykdomosios 
Tarybos direktorius ir Mrs. 
Ruth Z. Murphy, vice-direkto- 
re. Dvideszimts trecziojoje 
konferencijoje pagrindine te
ma buvo: “Our National Poli
cy and the Foreignborn. —C.

TAIKA BE GARBES

Paliaubos Be Ramybes
WASHINGTON, D. C. — 

Paliaubos Korėjoje jau iszrodo 
arti, kraujo praliejimas užsi
baigs ir Amerika gales atsi
dusti. Bet mažai ka Amerika 
yra laimėjus ir neramiai musu 
valdovai miegos kad ir po tu 
paliaubų.

Prez. Eisenhowerio pagelbi- 
ninkas Sherman Adams, kalbė
damas in Lawrence Universite
to studentus, perspėjo: “Kai 
mes sudarysime taika Korėjo
je, tada mums isz visu pusiu 
grės tikras pavojus. Tokia tai
ka ar tokios paliaubos mums 
nieko neužtikrins! ’ ’

Patys Amerikos atstovai su 
Pre”. Eisenhoweriu neramiai 
gali miegoti del szitos rengia
mos taikos. Pats Eisenhoweris 
prisipažinsta kad ne viskas 
tvarkoj nuo tuo laiko kada Ko- 
munistiszkos Kinijos Chou En- 
lai, Kovo menesi pargryžo isz 
Maskvos ir pradėjo taikintis 
kaslink karo belaisviu, ir pra
dėjo raginti atnaujinti Pan- 
munjom konferencijas. Ameri
ka nesiskubino, bet Anglija ir

Vėlei Mirti Amerikoje, 
Negu Gryžtį In Italija

------- Į
PHILADELPHIA, PA. — 

Keturios deszimts szesziu metu 
amžiaus Italijonas Nicholas 
DeMarzo prasze teisėjo George 
A. Welsh, kad ji padėtu in ka
lėjimą ant kiek laiko jis nori, 
bile tik jis nebutu gražintas in 
Italija.

Nustebės teisėjas, ilga laika 
nežinojo ka daryti, bet paskui 
sutiko ir nuteisė ji ant dvieju 
metu in kalėjimą už neteiseti- 
na atvažiavima in szi kraszta.

Pasmerktas Italijonas net 
padekavojo teisėjui, sakyda
mas kad geriau Amerikoje kad 
ir mirti, negu gryžti in Italija 
kur Komunistai viską ir visur 
valdo.

DeMarzo atvažiavo in Ame
rika su savo tėvais 1919 me-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SENIO LAVONAS
SURASTAS UPEJE
LANCASTER, PA. — Asz- 

tuenios deszimts penkių metu 
amžiaus senio, Gerhart Metz
ger lavonas buvo surastas upė
je. Jis buvo laiinaiapsigyvenes 
su kitais ubagais ir dykaduo
niais ant Water ulyczios.

Jo lavonas buvo užtiktas be
plaukiantis Conestoga upėj e 
netoli nuo Conestoga miestelio 
Valstijos Daktaras A. J. 
Greenleaf, isz Mountville apy
gardos pasakė kad jo mirimas 
buvo atsitiktinas ir kad nėra 
reikalo ka kita intarti ar kal
tinti.

Senelis Metzger dingo Gegu- 
■ žio asztuoniolikta diena kai jis 
paliko Lancaster valstybine li- 

į gonine, kur jis buvo gydomas 
i del mažos ir visai nepavojin- 
’ gos ligos.

Jo lavona užtiko upeje, Ro
bert Kuhlman nuo 441 Nevin 

! uly., kuris su savo dukrele isz- 
ejes pasivaikszczioti.

KALINIAI PRIGĖRĖ
NATHAN,' MICH. — Du isz 

septynių pabėgusius isz kalė
jimo kaliniu prigėrė, kai jud- 

l vie j u automobilius nulėkė nuo 
vieszkelio ir paskendo in Me
nominee upe prie Nathan mies
teli, netoli nuo Wisconsin-Mi
chigan valstijų rubežiaus.

Septyni kaliniai buvo pabė
gę isz Marquette kalėjimo Ge
gužio dvideszimts antra diena. 
Du isz ju buvo pasivogė auto
mobiliu ir stengiesi pabėgti 
kai ta nelaime atsitiko ir jų
dviejų automobilius nulėkė 
nuo vieszkelio in upe, kur pri
gėrė. t

Policijantai dar vis jieszko 
kitu penkių pabėgusiu kaliniu, 
kurie, policijantai sako nega- 

• Įėjo toli pabėgti ir greieziausia 
i randasi toje apylinkėje.

Koriccziai Jaucziasi
Iszduoti

 r j
PANMUNJOM, KORĖJA. — 

Sztabo karininkai yra pasida
linę in dvi dalis, kad greiezau 
butu galima prieiti prie taikos 
ar paliaubų Korėjoje. Bet Pie
tų Korėjos Prezidentas Syng- 
man Rhee sako kad tokios pa
liaubos butu mirtis jo krasztui.

Kai visi kitu krasztu atsto
vai ir karininkai skubinosi pri
eiti prie kokios nors sutarties, 
kad kara užbaigus, Pietų Ko
rėjos Prezidentas, septynios 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Syngman Rhee kalbėjo 
in savo žmones.

Kalbėdamas apie Prez. Ei
senhowerio atsiszaukima del 
talkos, jis sake kad nei Eisen
howeris nei kitu krasztu valdo-, 
vai ir atstovai nesupranta ir 
neinvertina Pietų Korėjos pa
dėties szitame klausime.

Jis sake: “Mums labai gaila 
kad mes turime skirtis su 
Amerika. Mes gerai žinome 
kad musu likimas tiek Ameri
kai rupi kiek mums patiems. 
Mes labai norėtume kad Ame- 
rikiecziai suprastu ir invertin- 
tu musu padėti.

Prezidentas Rhee staeziai 
nepasake, bet iszrodo kad jis 
yba pa?irgHg!§š kara Korėjoje 
vesti be Amerikos pagelbos ir 
priesz Tautu Sanjungos nusi
statymą. Jis aiszkiai ir vieszai 
perspėjo Prez. Eisenhoweri, 
kad jo žmones pasirenge vesti 
kara vieni. Kai jis paskelbė 
savo perspejima, jo kariszkas 
sztabas susziuke deszimts savo 
augszcziausiu karininku, Ge
nerolu del “kariszko pasitari
mo’’. O tuo paežiu sykiu dau
giau kaip penkios deszimts 
tukstaneziu Koriecziu marsza- 
vo per ulyczias parodydami sa
vo nepasitenkinimą su Ameri
kos nusistatymu.

Generolas Mark W. Clark, 
Tolimu Rytu armijų komando- 
rius net du sykiu yra Preziden
tui Rhee pasakęs kad butu tik
ra kvailyste jam vienam su sa
vo kareiviais stoti priesz mili
joną Kiniecziu ir Sziaures Ko
riecziu armijas. Jis sako kadi 
butu tikra savžudyste!

Czia sunku pasakyti kur 
randasi tiesa! Eisenhoweris, 
rodos, gerai daro, norėdamas 
sustabdyti ta kara Korėjoje. 
Bet, isz kitos puses, kaip Pre
zidentas Rhee sako: kam tas 
karas buvo pradėtas, jeigu da
bar mes turime taip nusilenkti 
Komunistams ir palikti Korėja 
suskaldyta. Juk Amerikiecziai 
kaip tik už tai in ta kara stojo, 
kad Korėja nebutu suskaldyta. 
Reiszkia, jeigu dabar mes gra
žumu susitaikinsime su tais 
Komunistais, tai jie laimes vis
ką ka jie buvo reikalave.

SKAITYKIT 
i^‘‘SAULE”W i

Kariszkas
Protestavimas

Major Generolas Choi 
Dūk Shin, Korėjos kraszto 
atstovas in Panmunjon tary
bas pasikalba su laikraszti- 
ninkais in Munsan miestą, 
kur jis pareiszke savo krasz
to protestą, jeigu Amerika 
su kitais Tautu Sanjungos 
krasztais sudarys taikos su
tarti su Sziaurines Korėjos 
atstovais, nei nesiklausus 
Pietų Korėjos. Jis savo 
priesztaravima pareiszke ir 
isz kilmingai inteike Ameri
kos atstovui, Leitenantui 
Generolui William K. Harri- 
sonui.

VAIKAI PASZOVE
PENKIAS KARVES
LANCASTER, PA. — Du 

penkiolikos metu amžiaus vai
kai prisipažino kad jiedu buvo 
paszove penkias karves ant 
ūkininko J. Wilbert Carper

Turkijos daktarai ir ligo
niniu padėjėjai czia nesza 
savo viena kareivi didvyri 
kuris buvo sužeistas ant ka
ro lauko. Vegas vieta, kur 
szitas kareivis buvo sužeis
tas buvo viena vieta kuria 
Komunistai norėjo paimti 
pirm negu paliaubų pasita
rimai prasidės. Czia Turki

BUVĘS
. MILIJONIERIUS 

SUARESZTUOTAS

Turėjo Tik $7.00
—.. . 1 ~~

HOUSTON, TEXAS. — 
Maurice S. Weinzelbaum, ad
vokatas isz Chicagos, kuris per 
suktybes susirinko daugiau 
negu milijoną doleriu ir paskui 
dingo, buvo suaresztuotas 
Houston mieste, Texas. Polici
jantai rado tik septynis dole
rius jo kiszeniuose.

Policijantai po visa kraszta 
jo ilgai jieszkojo, kai jis dingo 
isz Chicagos Sausio menesi.

Jis buvo pasirodęs in Rio de 
i Janeiro, kur tik milijonieriai 
vasaruoja ir paskui vėl dingo.

Houston mieste jis buvo pa- 
sirandavojes maža kambarį už 
kuri jis mokėjo deszimts dole
riu ant sanvaites. Jis polici j au
tams sake kad per keturis me
nesius užsidirbo tik devynis 
szimtus doleriu.

Jis užsigina kad jis ka nors 
apsuko ar neteisingai pinigus 
paėmė ir sako jis sutinka gryž
ti in Chicaga, kur bus baisiai 
šiai nesmagu del daug žmonių, 
kurie daug pinigu užsidirbo 
per ji ir niekados taksu nemo
kėjo. Jis sako kad jis daug ka 
pasakys kai sugrysz.

fanuos, netoli nuo Rchrers- 
tcwn miesto.

Viena karve buvo $435 ver
tes. Ji buvo net keturis sykius 
paszauta ir nudvese. Dvi kitos 
karves buvo net keturiolika sy
kiu paszautos.

Valstijos policijantas Leroy 
Strickler sako kad vaikai pri
sipažino kad jiedu buvo tas 
karves paszove, bet jie sako 
kad jiedu nežinojo kad tas jų
dviejų karabinas gali ka nors 

; nužudyti.

jos brigadas ir Amerikos 
dvideszimts penkta pėstinin
ku divizija atsikirto Komu
nistams ir jiems kelia užkir
to, aeziu tokiems didvy
riams kaip Turkijos pešti - 
niui kareiviui, kuris czia yra 
atneš žarnas in kariszka ligo
nine.

□ □ □
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Kas Girdėt
Restoranai nusiskundžia kad 

ju biznis suprastėjo, nes dabar 
žmones niekur neeina, bet tupi 
namie ir žiuri in televizija. •

- • •

Redaktoriai ketina sumažin
ti savo laikra.sz.cziu platuma. 
Jie iszrokuoja, kad jeigu su
siaurins savo laikras'zicz'ius vie
nu coliu, jie sutaifpns tukstan- 
czius doleriu.

Dabai- visi važioja ant ato
stogų, vakaciju. Vieszkeliai 
pilni automobiliu. Dauguma 
žmonių važiuos automobiliais. 
Tik apie penkioliktas nuoszim- 
tis važiuos laivais, traukiniais, 
autobusais ar eroplanais.

1 • • n

Atostogos sziais metais ne- 
kasztuos daugiau kaip pernai. 
Amerikos Automobiliu Kom
panija pataria, kad jeigu pore
le nori važiuoti atostogų, tai 
turėtu paskirti mažiausia dvi- 
deszimts septyhis dolerius ant 
dienos.

Jie szitaip iszrokuoja: už au
tomobiliu devyni doleriai ant 
dienos; už nakvyne asztuoni 
doleriai ant dienos; už invai- 
rius pasilinksminimus du dole
riai ant dienos. Ir prie viso to 
reikia pridėti apie penkiolika 
nuoszimti del invairiu reika
lu ar pasilinksminimu.

———————— • e
Tai iszeina, jeigu du žmones 

iszvažiuos ant dvieju sanvai- 
cziu atostogų, tai jiedu turėtu 
turėti $425.00, jeigu jiedu va
žiuos su automobiliu.

Jeigu.kurie isz musu skaity
toju ketina važiuoti in užsieni, 
in svetimus krasatus, mes 
jiems patartume palaukti iki 
rudenio, kada viskas bus daug 
pigiau.

Dabar galima gražiai ir pi
giai praleisti atostogas Flori
doje, nes puosizniausi vieszbu- 
cziai tik treczdali tiek kasztuo- 

• ja vasara.

Dabar per daug žmonių mis- 
lina kad viskas tvarkoj, kad 
Amerika yra tokia baigota, to
kia galinga, kad nieko- nerei
kia dabar bijotis.

“Tokis nusistatymas yra 
baisiai pavojingas!” Mums 
reiketu isz praeities pasimo- 

. kinti: kada tik bankos turėjo 
daugiausia pinigu, kada net ir 
biedni žmones turėjo bumasz- 
ku, kada tik darbininkai dau
giausia uždirbo, tai kaip tik 
tada buvo pradžia ‘depresijos’ 
bedarbes, ir blogu laiku!

Eisenhowerio administracija 
yra nusistaezius atstatyti dole
rio verte. Prez. Eisenhow'eris 
yra insakes kad jau daugiau 
nebūta tokiu 'baisiai brangiu 
valdžios isz]aidu, ar tu dideliu 
kasztu del apsiginklavimo.

Visa tai iszrodo labai gerai 
ir valdžiai in sveikata. Bdtbis- 
ki giliau pažiūrėkime ka tai 
reiszkia: Jeigu Eisenhowerio 
administracija per greitai ta 
musu dolerio verte atstatytu, 
tai -beveik visiems mums 'butu 
tikra beda.

Ne tik biznieriai ir fabrikan
tai, bet beveik visi mes dabar 
esame giliai insiskoline. O mes 

in tas skolas inlindome kai do
leris turėjo tik puse savo tikros 
vertes. Jeigu dabar mums rei
kėtų tas skolas atmokėti su pil
nu doleriu, tai jau butu tikra 
beda ir beveik skriauda.

Šatai tik mažas pavyzdys: 
Sakysime -biznierius pasiskoli
no deszimts tukstaneziu dole
riu, kai doleris buvo vertas tik 
penkios deszimts centu. Jis su 
tais savo 'pasiskolintais pini
gais galėjo tavoro nusipirkti, 
tikrumoje, tik penkių tuks
taneziu doleriu tikros vertes, 
nes tik tiek jo tas pasiskolintas 
doleris buvo vertas.,J eigų da
bar dolerio verte Imtu greitai 
atstatyta, tas biznierius tikru
moje turės atmokėti du sykiu 
tos savo skolos vertes, nes jo- 
deszimts tukstaneziu doleriu, 
dabar butu verti deszimts 
tukstaneziu, kai pirmiau, kai 
jis pa siskolino jie buvo tik 
penkių tukstaneziu.

J . .Tie, kurie turi grynu pinigu 
ir jeigu jie juos-pasilaikys, ga
les- labai gražiai pasipiniguoti, 
nes jie dabar tuos pinigus, taip 
sakant -pigiai gauna, o paskui 
tie pinigai jau bus du sykiu 
tiek verti.

i -------- ::--------
Trumano administracija pa

laike pramone ir bizni labai 
augsztai, inkiszdami daug val
džios pinigu del visokiu, kad ir 
nereikalingu daigtu! Eisenho
werio administracija dabar in- 
veda permaina, dabar valdžia 
in bizni nekisza pinigu, kad 
nors biski sumažinus ta. musu 
iszpusta ir netikra pramone!

Valdžia nori suvaržyti ban- 
kupaskolas, pakelti procentą 
ant tu paskolų, kad žmones per 
daug neinsiskolintu. Valdžia 
nori palaikyti 'brangias taksas 
nors del s'ziu metu, kad žmones 
per daug pinigu nepraleistu ir 
taip viską dar laibiau pabran
gintu.

Pypkes Durnai

Mažam Sieralaiteliui

Cziuczia-liulia, balandėli, 
Miegok, mažuti, saldžiai, 
Aukso sapnus, kūdikėli, 
Apie save tematai.
Tu nejauti, kas man skaudžia, 
Nesupranti, kas vargai, 
Nematai, kaip prieszai 

skaudžiai
Iszplesz mums viską sausai. 
Nežinai tu, kad tėvelis 
Žuvo kares apkasuose, 
O prigimtas mus namelis 
Jau pradingo pelenuose.
Mus pastoge, augsztas dangus, 
Jis mus globia viens tiktai, 
O aplinkui, platus laukas, 
Vejai žaidžia juos smarkiai. 
Taigi miegoki, sūnaitėli, 
Kol miegasi saldžiai, 
Nejausk vargo, pumpurėli, 
Gal užeis rami laikai.

Lietuviu Sanskrydžio 
Birželio 20 Ir 21 Ameri- 
kiecziu Garbes Komi
tetas, Laikrasztininkai 
Pas Lietuvos Minister!

Vaszingtone

WASHINGTON, D. C. — 
Lietuviu Sanskrydžiui ruoszti 

Washingtone Birželio 20 ir 21 
Amerikiecziu Garbes Komite
te, drauge su Amerikiecziu 
1 a i k r asz t i n i nk ai s P et n y c z i o j e, 
Birželio 5 diena Lietuvos pa
siuntinybėj Washingjoue buvo 
arbatėlei.

W a s 11 i 11 g t o n c g y v e u a n c z i o j i 
dalis.

Tarp svoeziu Ministerio Po
vilo Žadeikio buvo vaiszinami 
ir Amerikos Lietuviu Tautines 
Sanjungo-s, Sanskrydžio rengė
ju pirmininkas Adv. Antanas 
Lapinskas ir Adv. Antanas 
Olis, Chicago 'Sanitary District 
Prezidentas.

Spaudos ir Amerikiecziu ko
miteto apie 50 nariu 'buvo su
pažindinti su Lietuviu San
skrydžio dvieju dienu progra
ma, su Lietuvos 700 metu su
kaktim ir> Sanskrydžio tiks
lais.

Birželio 6 diena isz Cleve
land, Ohio in Washingtona at
skrido Cziurlionio Ansamblio 
Vedėjas A. Mikulskis ir Wash
ingtone St. Matthews Kate
droje, 17 St., ir Rhode Island 
Ave., N. W., galutinai susitarė 
do] specialiu misziu, kuriose 
dalyvaus Cziurlionies Ansamb
lis.

Lietuviu Sansikrydyje Wash- 
ingtonc registradija, laikas 
trumpas. Malonėkit e savo re
zervacijas, tuoj raszyt; Nation
al Lithuanian Society of Ame
rica, Hotel Statler, 16th ir K. 
St., N. W., Washington, D. C.

ANTANAS :: ::
:: :: KAREIVIS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

0 tiepapierosai dantyse snarg
liu,tu kūdikiu, ar-gi tai ne tėvu 
kalte?

Jokūbėli pradėjo dori žmo
nes, gaivint ir apriszinct, del 
jo da buvo viltis! Gal be gyven
damas pasitaisys ir at^pakuta- 
vos už savo ir už savo tėvu 
nusidėjimus, Suanglijusi Vin
cuką sudėjo in grabeli ir ati
davė žemei.

Nes da negalas sunkiu ken
tėjimu Tarnu, ha žodis seno 
Pakulos. Neturime prieglaudos 
musu grinczcleje, nes ir jus ne
pasidžiaugsite, tai iszpilde. 
Vejas, nuo klonelio pradėjo 
neszt pelenus, rodos nematoma 
ranka, ir toji tuojaus sudege, o 
ir nieko negalėjo iszgelbct, ba 
žmonys užsirustinia ant vagio 
Tamosziaus, nuspjovė pradėjo 
namon skirtytis, kalbėdami 
terp saves! Tai tikra korone 
Dievo iszužgujimo tėvu!

Liepsnos rodos nematoma 
ranka gaitivo®, rito sienos 
grinczeles ir kitu triobeliu, ir 
netrukus krūvos degėsiu gulė
jo kur triobeles stovėjo.

Isz kaimynių trio'bu neviena 
nesudegė.

Tarnai rodos nejauto tos ko- 
roiies Dievo. Tarnas surisztas, 
suvis girtas žiurėjo ant degė
siu ir suspirgėjusiu kūdikio. 
Tamiene kaip be proto užsidė
jus, rankas ant galvos, baisiai 
ve r ko.

■ Paveikslas 'buvo baisus, o 
vienok žmonys buvo 'be jaus
ies! Nei vienas ju neramino nei 
žodžio, nei prakalbėjo.

Teip tai skriauda, padaryta 
tėvams ir žmonyse atliepe.

Kaip jau buvo pasakyta, jog 
po peržiurejimui payjetavo

SKAITYKIT 

“SAULE”

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

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

J
‘ ‘ N O V E N A ’ ’

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa. 

t

Price $2.30 s,1‘e ‘■°"" “7U
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

gydytojo, Vincuko kūnelis li
kos palaidotas, o apie Jokūbė
li nutarė, jog tasis gali iszliktie 
prie geros prižiuro®. Motina 
kiek atsikvotėjus užsiėmė ligo
niu.

Grinczukeje, pa.s senius Pa
kilius kitaiip persistatė. Apde
gintas ir pažeistas Antanas 
gulėjo ilgai be žado, ant galo 
atidarė akis, pradėjo lengvai 
vaitot ir suvis atgavo pometi. 
Daug ant pradžios pagelbėjo 
kunigas. Kožuas troszko pa
lengvint ligoniui, o ir ne vie
nas butu davės savo locno 
kraujo del dorans Antano. Bu
vo tika apie ligoni, jog ne kvė
pavimo žmonių ne buvo girdėt, 
Antanas pirmiause atidaręs 
akis in savo brangu tęva at
kreipė ir nusiszypsojo, vos gir
dėtu balsu pradėjo kalbėt,

— Nesirūpink, teveli, asz 
greitai pasveiksiu!

Senis net dabar atsikvotejo 
ir pradėjo galiai verkt per ka 
palengvino savo szirdžiai.

Onute tuom laik stovėjo ant 
sarges prie duriu ir kas tiktai 
ėjo atlankyt Antano, jije mel
de, idant nieko neprimintu 
apie Tamosziu, ba tuom suvis 
pabaigtu tėvus. Nes tai ant il
go buvo. Tania, ant jo locno 
praszimo atvedė žemskiai pas 
tęva idant atsisveikint, ba tuo
jaus ketino gabent in kalėjimu, 
Onute, ne norėjo1 infeist ir mel
de Tamosziaus idant kelautu, 
'be atsisveikinimo, nes tas to 
nėklause ir in grinezia invež- 
lojo.

Sugirgždo durys, suskambė
jo geležiniai paneziai, pulkas 
žmonių inejo in grinczele Pa
kulų. Da senis nepajove verkt 
Antano, sztai Tamoszius prisi
artinęs su riksmu .puolė tėvui 
savo in kojas.

— Atleisk man teveli nusi
dėjimą ir atsisveikinkite! Nes 
tai ne asz kaltas jog panezius 
turiu nesziot!

Regėjimas apkaustyto sū
naus apsilpnejo suvis seneli ir 
pradėjo szaukt.

— Tai tu Tamosizeli? Ai
tai gali but? Mano Sūnūs ap
kaustytas? Ne! Tai ne mano 
sūnus! Asz piktadario sūnaus 
neturiu ir nenoriu turėt! Asz 
vagis ir niekuom ne prasižen
gęs! Tu ne Tamoszius, tu ne 
mano kūdikis! Mano šunimi 
yra tiktai Antanas.

Ir metėsi senis kaip indukes 
ant lovos -serganezio Antano, 
ir teip baisiai verke, kaip ro
dos žvėris paszauiktas, jog net 
visi nusigando.

Kunigas su gydintojum nu-' 
sigande apie gyvastį senio, 
pradėjo jo galva vilgyt su szal- 
tu vandeniu, paguldo ant lo
vos, o sena Pakuliene 'be val
džios ant žemes gulėjo o kurie 
ir ant lovos paguldė.

Tania iszdavė o ir žmonys 
iszsiskirste, tada kunigas, gy- 
dintojus ir Onute pradėjo gai
vint senelius, ir norint adgaivi- 
no, bet senis Pakula Mi Antanu 
ilgai lovų negalėjo apleist, Nes 
ir Pakulienes protas buvo kai]) 
senos visztos ir nežinojo kas 
grinezeloje dedasi. Ne triūse 
apie puodelius ir nieko nedir
bo, o butu ir isz bado numirus, 
kad Onute nebūtu pastel avus.

Fabrikantas pa.s kuri Anta
nas dirbo, dažinojes apie tai, 
nieko nesigailėjo ir visko pri
davė, ko tiktai reikėjo. Tėvas 
Onutės, o ir ji pati stojosi 
aniuolais del tu suspaustuju.

— Del doru, kurie myli sa
vo artyina ir Dievas savo pa
laiminimą prisiunezia,

— BUS DAUGIAU — 

užlicku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.ltl—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 apc Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

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

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

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

SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Penna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bcrnadina. 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, Tamas, 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.l 55—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 
des ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

. No.166—Apie Sūnus 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-Bc-.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.

ISO1/*?—Kvitu K n y g u t e 
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- 
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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 
Krikszczionybos. 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:

HSU 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.Įaiszka 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., - JT. S.
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ANTANAS
KAREIVIS

(Tasa) '

Kaip Antanas Brolui Tarnui 
Užmokėjo už Skriauda

Kaip jau aiikszcziau 'buvo 
pasakyta, jog Onuka rengėsi 
ant atlaidų (atpusko in A). 
Tai-gi ir buvo ir gilukuingai 
sugryžo. Vos slenksti peržen
gė, pasisveikino su tėvais ir 
tuojaus nubėgo pas Pakalus, 
apdovanojo atpuskinais daig
iais senei davė ražancziu, o Pa
kulai kryželi, Antanui-gi pui
ku abrozeli Panos Szv. išta
rė: Pakabinkie tevelei tąjį ab
rozeli, idant Antanas turėtu 
priesz ka melstis už justi svei- 
k ata.

Tai ir už tave melsis, atsake 
senelis.

Ir tuojaus pajieszkojo vini, 
in kale in siena in ta vieta, kur 
Onuka liepė, pakabino abroza, 
.suklaupė visi ir meldėsi. O ar 
žinote už ka, brangus skaityto
jai? Už Antana. Laimingas 
žmogus tas Antanas. Gerai vy
reli būtie geram žmogum.

Ne dyvai, jau Antanui gerai 
ėjosi ba Dievas ant kožno 
žingsnio laimino. Da ta pati 
vakara linksmai sugryžo pas 
tėvus. Jau Onuka 'buvo nuėjus 
in savo kamarėlė, jau senoji 
Pekulicne klojo lova del savo 
seno draugo kada inejo links
mai Antanas. Pasveikino su 
nusižeminimu savo tėvelius ir 
su džiaugsmu pa szauke.

Gavau naudinga vieta fabri
ke. Dvigubai tiek gausu užmo- 
kesezio, kaip iki sziol, o ir do
vanu gausu. Tai Panele Szven., 
man davė, ba tai ne kas kaip 
Onuka ant atlaidų per malda 
iszprasze.

O-gi ežia kas? Paszauke nu- 
sidyvijes Antanas. Kur gavote 
szita abroza! O Dievulėliau 
kaip gražus tai gal Onute par- 
nesze! Tai jau sugryžo ta 
aniuolas gerybes. O tu mano 
Onute, o tu mano pauksztele!

Ir sznekeeziavo Antanas ga
na ilgai su tėvais, kaip patiko 
jis dažiuretojui fabriko per sa
vo akyvuma ir netinginuma, 
kaįp ji gyre ir už paveizda del 
kitu darbininku, state ir ant 
galo kaip paskyrė naudingesni 
darba. Vela Pakiliuose buvo 
linksma. Užmirszo visi apie 
praeiga ir gyvenimą varginga 
pas Taraosziu, džiaugėsi isz sa
vo buvimo.

Antanas visos sau vai tęs už
darbi sudėjo in rankas tėvu 
savo.

Parimti linksmom mislem 
apie tebyri gyvenimą, rengėsi 
visi atilsio.

Antanas klaupė prie pote
riaus, priesz parneszta nauja

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais S

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu !j 
planatu ir visokiu burtu. ![ 
Knyga in minksztos po- J j 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su
užsakymu: Ji

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

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. ]• 

abroza, o meldėsi labai grau
džiai ir szirdingai, nes misiąs 
buvo apie Onuka ba tankiai isz 
gilumos atsiduso.

O motin Dievo, užmokekie 
jai už jos gera szirdi!

Ant galo gule in lova. Mie
gas tuojaus apėmė ir sn saldžia, 
m isle užmigo.

Senas Pakula, kada Antanas1 
užmigo, pamaži sznaibžde jo: 
Laimink tau Dieve, namo ge
ras Antanai! Kad tu turėtai 
nuolatini džiaugsima savo gy
venime. Miegok bei rupesties.

BALTRUVIENE

Isztikruju kad tarpe musu 
czionais Amerikoje, 

Musu szventi gražus paipro- 
cziai isznyksta visai, 

Ypatingai tarpe jaunesniųjų, 
Nedaug rasi jau tu paproeziu, 

Kuriais didžiuotis galėjo 
musu sentėviai, 

Ir kuriais da ir sziandien mes 
g a 1 e tu m e m pa s id i d ž i u o ti, 
Jeigu juos pildytume. 
Ant pavydžio imsime 

Skaistybe ir dorybe senovės 
Lietuves arba Lietuvaites, 

Ak, kaipgi galima didžiuotis! 
Bet sziandien ?
O, net graudu!

Nekalbant apie vyrus, 
Pažiūrėkime in musu m o teres 

ir mergeles, 
Isz kuriu laukiama ateinan- 

czios gentkartes, 
Argi pildo tuos sizventus 

paproezius, 
.Kokius 'pildo ju buvusios 

senutes.
Senovėje moteres taip guodojo 

savo vyra,,
Ypatingai laikuose kol
K ry ži o k i szk o s kultūros 

nepažinojo,
Kad apie neisztikimyste, 

Ir pamislyt nedryso o meileje 
'buvo amžinai tvirtos.

Savo dukteres taip auklėjo 
Kad be motinos žinios, 
Niekur negalėjo iszeiti, 

Asz nekalbu kad siziandien 
Lietuvaites dorybes neguodoja 

Bet sakau kad daug turime 
tokiu, 

Kurios neturi nei tūkstantines 
dalies dorybes 

Savo senovės sesueziu.
Kas tam kaltos jeigu ne 

motinos!
Sziandien i uis iszt vi r k imasi 

tarpe moterių, 
Ypatingai czionais Amerikoj 

smarkiai platinasi.
Nenoriu būti siudžia tu musu 

lelijėlių, 
Idant neužsipelnyti ju kerszto, 

Nes kersiztas jau ir musu 
Moterėliu pradeda būti 

vyrams labai baisus, 
Bet turiu pasakyti kad, 

Motore kuri rodhauzese geria, 
Stovi prie baro drauge su 

vyrais,
Ir trankosi autobiliais po 

visokias pakampes, 
Eina tiesiog in pragarai 

Tegul tavo miego jokis rūpes
tis nepertrauke, ba ne nupelnei 
ant to.Miegok Antanėli bran
gus su Dievu.

Ne girdėjo Antanas to te- 
viszko palaiminimo. Dievas sū
nelio dūsavimą priėmė ir pa
tvirtino.

Ir kada senis apie sūneli 
mistino, senuke da sznipinejo 
po grinczele szitai szyistelejo 
in Įauga s'zviesa.

Kas tai? Paklausė senas Pa
kula. Ar ežia musu kaime ug
nis, ar man akyse pasirodė.

Tame iszgirdo balsas ant 
u ly ežios. Ugnis! Gelbėkite! 
Gelbėkit! Dega! Dega!

Riksmas pradėjo didintis ba 
visi subudo kaimo gyventojai.

Ar ne Tarno trio bos dega ? 
Paszauke senelis, ba toje sza- 
lyje gaisras didelis Begtau pa
žiūrėt.

Tame inpuola in grinezele 
Onuka nusigandus ir pradėjo 
senio melst.

Ne eikie tu teveli, ne eikie, 
nuo Antanelo neleisk pas Ugne. 
Jis nu vargias po darbui ir 
kialui. Tarno triobos dega. An
tanas užmirszias padarytas 
jam skriaudas, 'bėgtu gelbet ir 
gal kas -pikto stotis.

Ir iszbego mergina. Riksmai 
kas kartas didinosi ir pabudi
no kareivi. Isz miego- paszo- 
kias nežinojo ant kart kas ežia 
dedasi, akimierko apsirėdė ir 
nubėgo in szale kur dege.

Senelei likos grinezeje, 
szna'bždanti poteri. Gailėjos 
norint nedoriaus sunaus. Paju
tę ant kart jog tai pirsztay Die
vo dalypstejo.

Senis prakalbėjo. Ne kas, 
kaip Jokubelo papierosai. Jau 
butu seniau tas bu via, kad ne 
butau sergejes. Priek tam ko- 
rone Dievo ir nieko daugiaus.

Ne ilgai seniai lauke žinios. 
Ugnis' pasibaigė ant vienos 
trinkeles. Gaistras pradėjo ma
žini. Sumiszimas malszintis.

Netrukus iribega pas senius 
pabalus ir baisiai nusigandus 
Onuka.

Tetuk, nelaime! O maim 
Dieve, mano Dieve, didele ne
laime !

Kas stojosi, Onute, ar tikrai 
didele nelaime? Gal būtie del 
mus nei aime, o nelaime, o del 
tavęs! Kalbėk Onuk! Ar gal 
Antanėlis pražuvo? Kalbėk 
greieziau, ba szirdis baisiai 
mus'za.

Tuojaus dažinosite tetuk 
brangus! Antanas gyvas, nes 
baisiai apsidegino! Vos duszia 
kuna klabina! O mano Dieve, 
mano Dieve!

O mano Dieve! Paimkie ve- 
lik mane seni, niekam netiku
si! O asz nelaimingas!

Ir puolė senis ant žemes kaip 
be valdžios.

Senoji rodos nieko nesupras
dama, poteriavo ir raudojo.

Ne trukus keli vyrai atnesze 
Antana be žado ir paguldė ant 
lovos.

Senis neturėjo tiek pajiegos 
atsikelt nuo grindų, baisėjos 
dirstelėt ant sunaus. Akys, pa-

— Mes mėgstame teisin- 
gysta, ir geidžiame kad ir visi 
teisingystes laikytųsi. Todėl, 
tankiai primename idant kož- 
nas skaitytojas, katro laikas 
jau pasibaigė, nevilkytu su 
prisiuntimu užmokesties, už 
laikraszti. Nereikia apie tai ir 
priminėt, kad drukoriszkas 
materijolas, popiera, maszinos 
ir t.t., pabrango ligi 400 pro
cento, todėl iszdavinejimas 
sziandien laikraszczio yra la
bai sunkus!

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

Per paczta, 35 Centai.
«

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

Saule Publishing Co. 
Mahanoy City, Pa.

stale, rodos kaltininkas lauke 
paskutinio dekreto. Antanas 
vaitoję palengva. Onuka nuo 
verksmo negalėjo susilaikyt, o 
abudu Pakulai buvo kaip nu
mina. Kunigas likos tuojaus 
pakviestas, o norėdamas se
nius suramini, kalbėjo:

— Nesirūpinkite apie savo 
sunu! Nieko įpikto jam neatsi
tiko! Gyvas ir bus gyvu! Kada 
bus prižiūrėtu, ne ilgai gules. 
Tai garbe jum! Tai laime del 
jus, jog turite krikszczionisz- 
ka sunu, kuris vertas didžiau
sios nagrados nuo Dievo.

Ir sėdo kunigas prie lovos 
sopuluose suspaustas Antano 
ir .pradėjo su ipagelba žmonių 
apžiūrinei žaidulius.

Dabar turime dažinot, kas 
buvo už priežastis užsidegimo.

Czigcnai, bijodami žandaru, 
ilgai neatvyko in kaima pas 
Tamosziu paimtie paselptu 
arkliu. Arkliai stovėjo, o Ta
moszius pusgirtis su baime aip- 
žvelginėjo. Kada tiktai arklius 
su baime paszerdavo, tuojaus 
bėgdavo iii kareziama ir ant 
drąsos pora puskvatierkiu isz- 
gerdavo. Girdydavo nakti ark
lius, idant kas neparegetu.

Toji slaptybe tėvo, pabudi
no akyvuma sūnelyje Jokūbė
lyje, kuris pastanavyjo dažinot 
kas tai galėtu but. Inslinkdavo 
laikais in kluoną paskui tęva, 
nes kežna karta būdavo iszva- 
rytu. Ant galo ' ipastanavyjo 
nakties laike apžiūrėt k a ten 
tėvas turi. Toje tai nakti, kada 
sudegė triobeles, paėmė jau
nesni broli su savim, kuris su 
juom drauge tvarte gulėjo, in- 
lindo per stogą in kluoną ir 
pradėjo jieszkot. Naktis 'buvo 
tyka, arkliai paslėpti kluone 
sziaudais slaptos dureles už
krautos, tai balso baladojimo 
arkliai neiszdave.

— Czia kas norint turi 
but! Tare Jokūbas. Palauk 
Vincuk, mes ežia užtiksime, 
tiktai asz degute uždegsiu.

Ir iszeme isz kiszeniaus de- 
gucziu, ka visados su savim 
nesziojo iszeme isz kito kisze
niaus 'pakeli papierosu pirktu 
nuo Mauszkaus už pavogta 
gaidi nuo motinos, ir uždege 
degute, ir uždume papierosa, o 
degute mete ant grindimo, ne
žiūrėdamas, jog 'buvo pritar- 
szyta. sziaudu. Nuo degu tęs 
pradėjo sziaudai gruždet. Jo
kūbas ugnies neinate tiktai dū
me papierosa. ir nuo to papie- 
roso szviesos, žiurėjo ar ko ne 
užtiks.

— Al gildi! Jokubuk, duo
klę ii man ipapelosa ! Tarė sep
tiniu metu brolelis.

Jokūbas iszeme isz burnos 
surūkyta papierosa ir padavė 
Vincukui, o pats užžibino an
tra degute. Laikydamas ranko
je, žiurėjo prisikiszes in sziau- 
dus. Degute pasibaigė ir vela 
mete iii užpakali. Iszeme ir tre- 
czia ir vėla dairėsi po kluoiieli. 
Tuom laik Vincukas dūme pa

pierosa ir užsikosejes numėtė 
su ugne papierosa in sziaudus. 
Traukis oro per pildžius ingai- 
vino ugni. Vaikai paregėjo ag
ni kada kelose vietuose pasiro
dė liepsna. Jokūbas supratęs 
nelaime mėtėsi gesyt agni, 
Vincukas jau norėjo bėgt. Ne
spėjo pabėgt nei iszsigelbet! 
Visas kluonelis stojo ugnyje, o 
vaikai jame. Jokūbėlis turėjo 
tiek atminties, jog pradėjo 
szaukt pagelbės kiek tiktai 
gerkle iszteko. Subėgo žmonis 
pas ague, o jis da. szauke silp
nu balsu pagelbos! Tamiene 
motiniszka szirdžia prijausda
ma vaiku nelaime, bėga in 
tvarteli jieszkot vaiku Jokūbė
lio ir Vincuko, o czia ju nėra! 
Szauke gaileste.

— Vaikai mano kluonelyje 
dega, gelbėkite kas in Dieva 
intiki.

Niekas vienok in ugnia ne
nori eiti. Arde tiktai sienas 
idant ugnis neinsiplatintu. An
tanas atbėgo. lapuote in 'kluo
ną ir ant vaitojimo, iii dilinus 
ir ugni mėtosi. Troszkina ji dū
mas, akys jau nieko nemato, 
liepsnos apsiaubė,' jis kaip ko
kia dvasia jieszko apcziiiopa 
vaiku. Užtiko ant dvieju gu- 
lincziu kurni, viena didesni, ki
ta mažesni. Pagriebė didesni 
ir nežudindamas pome tie s isz- 
įiesza per iszgriauta siena. Bu
vo tai Jokūbėlis da gyvas, no
rint be žado, nes visas buvo 
apdegęs.
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Antanas atidavęs Jokūbą, 
vela mėtėsi in ugni. Pataikė 
ant kito kimo, nes jau suangli- 
jusi. Isznesze ir ta, nes jau ii* 
pats vos ponieti turėdamas. Ir 
vos isz lielp&nOiS iszbego, tame 
griuvo stogas, ir vienas sparas 
parmusza Antana ir prislopę. 
Visi suszuko su baime ir mo
ters sukliko!

Tame atbėgės kunigas pa
szauke. Vaikai! Gelbekim An
taną kas gyvas.

Rodos ant komandos vado, 
visi szoko gelbet, in vieno va
landų Antana pakele nuo že
mes. Buvo be žado. Nunesze 
toliaus, atgaivino ji ir tuojaus 
įiesze pas tėvus..

Tame ne trukus, paregėjo 
žmonis baisu ir nevatna a'bro- 
za. Kada apdegė sziaudai apie 
slapta tvarteli kurenie arkliai 
stovėjo. Arkliai pajutę karszti 
pradėjo trankytis, o kada vie
na siena iszdege iszbego' pora 
arkliu isz liepsnų jau gerai ap- 
spirgejusiu paskui juosus ir 
da kita porafr Dabartės žmonys 
suprato jog Tamoszius turėjo 
susiriszima su czigonais. Paga
vo apsvilusius arklius. Tame 
ir žemskiai atsisuko, arklius 
padavė po sarga ir pradėjo 
degesuose jieszkot daugiau 
vogtu arkliu. Rado da sudegu
sius.

Jau Antanas gulėjo ant lo
vos apžiūrėtas per kunigą ir 
Onute, o Tamoszius jau buvo 
surisztu per žemskius. tGrincze- 

leje Pakiliu da apie tai nieko 
nežino. Nesiskubino su taja 
naujiena del parneszimo tė
vams.

Tuom laik Tamiene kaip 
klaide, be proto, apie vaikus 
vaiksztinejo. Ne dyvai, ba ir 
buvo motina, o matydama su
augti jusus vaikelius, isz proto1 
ėjo! O kad butu da atminus jog 
tai piktas auginimas priežaste, 
tai du kart tiek sopulo turėtu!

(Tasa Ant 2 puslapio)

VIENAS SKAITO,... 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypątu, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.
Žmogus skaitantis žines, mato 
nelaimėms ir atsitikimais.
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Žinios Vietines
— Seredoj 'pripuola Szv. 

Adolfo, o Tautisizka Vardine: 
Daumantas. Ir ta diena: 1940 
m., Prez. Franklin D. Roose- 
veltas Kongreso įpraszo dvieju 
juru Laivyno del apsaugos; 
1940 m., Lietuvoje insisteige 
taiip vadinama liaudies vyriau
sybe, ‘1 Tautos Vadas. ’ ’ Prezi
dentas Antanas Smetona ipaibe- 
go in Vokietija ir Lietuviai ta
po gyvais vargais1.

— Seredoj, Birželio, June 
17-ta diena, 1953 m., 6:30 va
landa ryte, 29 vyrukai iszva- 
žiuoja in Wilkes-Barre, Pa., 
kurie likos ipaszaukti del ka- 
riszko tarnystes. Žemiau pa
duodame vardus tu kurie ap
leis isz:

Mahanoy City: Wm. Smigo, 
Frank Smith, Louis Cameli ir 
Thomas Leaswitch.

Frackville: Ronald Schuc- 
ker, George Barnes, Jr., Geo. 
Thomas Jr., Chester DiRomu- 
aldo.

Ashland: Win. Kaufman, ir 
Wm. Hughes.

Lavelle: Joseph Susky, Jr. 
Ka.sk a: Adam Nort list ein.
Barnesville: Andrew Lipko. 
Delano: Joseph Bones.
Gilberton: John Bozena.
Shenandoah: Jos. Namiotka, 

Wm. Gegužis, John Dougher
ty.

Shenandoah Hg’ts.: Bernard 
Hughes.

Lost Creek: James Dean, ir 
Wm. Caulfield.

Zion Grove: John Fuhrman.
Nuremberg: Carl Schlaucih. 
Kelayres: Anthony Morelli. 
McAdoo: Wm. Patton, Jos.

Butala, Leon Wasno, Leo Ig- 
nar.

East McAdoo: Daniel Artini.
■ — Ketverge pripuola Szv. 

Efremo ir Szv. Marcelijono, o 
Tautiszka Vardine: Gimbutas. 
Taipgi ta diena: 1812 m., An
tras Karas Amerikos priesz 
Anglija paskelbtas; 1815 m., 
Napaleonas pasiaustas in St. 
Helena Salas; 1941 m., Turkai 
pasiraszo ant sutarties su Na
ciu Vokietija.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Julijono, Szv. Gervazo ir Szv. 
Protazo, o Tautisizka Vardine: 
Gagže. Menulio atmaina, 
Prieszpilnis. Taipgi ta diena: 
1756 m., Calcutta mieste, Indi
joje, szimtas keturios deszimts. 
szeszi Anglijos kareiviai buvo 
sukirnszti in maža taip vadina
ma “Juoda Skyle”, isz kurios 
iszliko tik dvideszimts trys gy
vi, o visi kiti užduso; 1941 m., 
Vokietija ir Italija iszvare vi
sus Amerikos Ambasadorius ir 
Konsulus, atkerszindaina 
mums už tai kad mes buvome 
panasziai padare.

— Nedelioj pripuola “Tė
vo Diena”. Kaip szvencziaina 
Motinos Diena, taip ta diena 
szvencziaina Tėvo Diena. Ne
delioj 12-ta valanda piet pra
sideda Vasara.

— Ana diena lankėsi mies-

Ant Pardavimo
Farma, 8 akru, margu žemes; 

12 kambariu namas, su maudy
ne, elektriką; sziltas ir szaltas 
vanduo; “Hot Water” sziliu- 
ma peczius. Du mylės nuo 
Brandonville Country Club 
vieta. Parsiduodasi pigiai.

Atsiszaukite ant adreso:
Mrs. A. Greblick, Box 146, 

Girard Manor, Pa.

te, pas ponstva, Julius Cunius, 
101 E. Spruce uly., sekantieji 
gimines: ponas Justinais Mili- 
neviczius, biznierius isz Pater
son, N. J., po n s. J. Benda i isz 
S h am o k i n, t aip g i p on is. W al ter 
Lutzai ir sūnelis Walterukas 
isz Kulpmont. Ir prie tos pro
gos visi atlankė “Saules” Re
dakcija, kur ponas Milinevi- 
czius atnaujino prenumerata 
del saves ir brolui Vincui Mili- 
nevicziui isz Kulpmonto. Taip
gi visi svecziaivosi pas J. Mai- 
niu szeimyna, Shenadoryje. 
Turime priminti del musu 
skaitytojams, buk pono W. 
Lutzo tėvelis, ponas. Juozas 
Lutskus, turintis jau devynios 
deszimts metu amžiaus, yra. 
“Saules” skaitytojas ir myli 
skaityt laikraszti “Saule” ir 
sako kad skaitys laikraszti da 
per daugelis metu. — Širdin
gai acziu visiems uiž atšilauky- 
ma.

Washington, D. C. — K. C. 
Adams, redaktorius del United 
Mine Workers Journal, mai- 
nieriu unijos laikrasztis, atsi
sako nuo savo vietos, isz prie
žasties menko sveikatos. Jo 
vieta užima Cecil Owen. »

PLIENO DARBININ
KAI SUSITAIKINO

Pusdcvinto Cento Ant 
Valandos Daugiau
PITTSBURGH, PA. — Uni- 

ted States Steel fabrikantu at
stovai ir plieno darbininku 
unijos virszininkai susitaikino 
ant pusdcvinto cento ant va
landos daugiau algos. Darbi
ninkai buvo reikalavo devynių 
centu.

Apie penki szimtai penkios 
deszimts tukstaneziu darbinin
ku dabar gaus pakelti algas.

Szitas susitaikinimas, mums 
rodos, iszvengs straiku per 
sriuos ir ateinanezius metus 
plieno darbininku tarpe.

Dabar, kai valdžia nesikisza, 
ir kai valdžia nenustato ir ne-I 
varžo nei kasztu, nei algų, tai 
dauguma fabrikantu sutinka, 
mokėti didesnes aJgas savo 
darbininkams. Jie staeziai ne- %
paiso, nes kai tik jie darbinin
kams algas pakelia, jie savo

Už Geležines Sienos

Kad tiek daug žmonių su
sirinko del KaraUenes Elz
bietos apvainikavimo, reikė
jo Anglijos sargus paskirti 
anapus Komunistu nustaty
tos sienos. Czia matyti kaip 
Anglijos sargai eina savo 
sargybos pareigas anapus 
tos geležines sienos.

ta-vora pabrangina. Tai reisz- 
kia jiems nieko nekasztuoja ir 
jie nieko nepatrotina. Dabar 
viskas, kas yra isz plieno gami
nama tuojaus pabrangs.

PRASZESI
KALĖJIMO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tais. Per antra pasaulini kara 
jis buvo vaiske, jo brolis žuvo 
laivyne.

1948 metais jis buvo suaresz- 
tutas už pardavima narkotiku 
ir valdžia pradėjo teismą ji 
gražinti in Italija, nes jis nie
kados nebuvo iszsiemes pilie
ty stes popieru.

Jo advokatas, William Co
hen sako kad jis per dvide
szimts keturis metus gynė žmo
nes teisme, bet tai pirmas sykis 
ka d jis buvo priverstas praszy- 
ti teisėjo jo ginama žmogų pa
smerkti.
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10 more years at
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our ten-year-old United States Series E Defense
Bonds, maturing this year, can continue to earn interest 
for ten more years at an average of 3% per year, com
pounded semiannually.

And there is nothing for you to 
do to get this extra earning power 
for your Bonds. Just hold on to 
them as you have been doing!

The extended earning period applies to all Bonds—those 
you already own and those you’re now investing in. And 
every Bond you invest in now starts earning interest 
sooner and matures earlier—at 3%.

You may still redeem any Series E Bond two months 
after you get it; but smart people are holding their Bonds.

Are you investing in better-paying Defense Bonds reg
ularly through the Payroll Savings Plan where you work? 
7 million Americans are. They know that it’s one sure 
way to save. If you’re not already one of those wise 
Americans, join the Payroll Savings Plan today. Or ask 
at your bank about the convenient Bond-A-Month Plan.

3 new money-making opportunities for you!

New Series H, J, and K Defense Bends pay 2.76% Io 3%!

If you want to get the interest on your Bonds in the 
form of current income, or if you want to invest more 
than the annual limit for E Bonds, ask at your bank for 
descriptive folders about these new Bonds:
Series H. A new current income Bond, available in denominations of 
§500 to $10,000. Sold at par. Matures in 9 years 8 months and pays an 
average 3% interest per annum if held to maturity. Interest paid 
semiannually by Treasury check. Annual limit, $20,000.

Series J. A new 12-year appreciation Bond, available in denomina
tions of $25 to $100,000. Sold at 72% of par value. Pays 2.76% com
pounded semiannually if held to maturity. Annual limit, $200,000 
issue price jointly with Series K Bonds.

Series K. A new 12-year current-income Bond in denominations of 
$500 to $100,000. Pays interest semiannually by Treasury check at 
the rate of 2.76% per annum. Sold at par. Annual limit, $200,000 issue 
price jointly with Series J Bonds.
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SKERDYNES ANT
“TURNPIKE”

VIESZKELIO
HARRISBURG, P A. — For 

pastaruosius du metu, 1951 ir 
1952, prilyginamai iszrokojant 
daugiau žmonių žuvo autobu- 
siu nelaimėse ant to garsaus 
‘' Turnpike ’ ’ vieszkelio negu 
taip automobiliais ar trekais.

Tik ana diena penkios mote
rys žuvo ir trisdeszimts žmo
nių buvo sužeista, kuriu daug 
ir labai yra sužeisti.

Tiek buvo tu nelaimiu su. au
tobusais ant to vieszkelio per
nai kad “Turnpike” komisija 
Rugsėjo menesyje buvo su- 
szauke tu autobusįu virszinin- 

į kus, ir jiems buvo insakius su
valdyti savo draiverius ir in- 
sakyti jiems taip greitai neva
žiuoti.

Buvęs Lakūnas Puolė Nuo 11-to Augszto

“Gal asz pamirszau pasi
imti savo parasziuta”, sako 
Thomas Grace, dvideszimts 
septynių metu amžiaus bu
vęs lakūnas, kai jis pasikal
ba su savo tėvais Chicagos 
ligoninėje. Jis iszpuole isz

Dabar vėl nelaime, panaszi 
in tas kitas nelaimes su auto
busais.

Autobusas davė in stovinti 
szalia vieszkelio dideli troka. 
Pernai Spalio menesyje kitas 
tokis autobusas susimusze su 
kitu troku, kuris važiavo in ta, 
paezia puse kaip tas autobusas. 
Keturi žmones žuvo ir trylika 
buvo sužeista. Menesi priesz 
tai, beveik tokioje paežio j e ne
laimėje du žmones žuvo, o dar 
menesi priesz tai vėl tokia ne
laime, kai kitas autobusas taip 
pat susimusze su troku. Dvide
szimts buvo sužeista.

Ar visi szitie tu autobusu 
draiveriai užsnūdo, užmigo be- 
draivindami tuos autobusus? 
Ar jie nemate kur jie važiavo. 
0 gal jie taip greitai, taip 
smarkiai važiavo, kad kai kas 
pasipynė jiems in kelia, jie ne
galėjo nei sustoti, nei in szona 
pasisukti?

Ant szito “Turnpike” viesz
kelio, isz Harrisburg miesto 
valia važiuoti septynios de
szimts myliu in valanda, bet ne 
daugiau, ne greieziau. Bet tai 
tik baikos; retas kuris prisilai
ko to instatymo, važiuoja asz- 
tuonios deszimts myliu ant va
landos ir greieziau.

Mums syki teko tuo vicszke- 
liu važiuoti. Mes važiavome 
greieziau negu septynios de
szimts penkias mylias ant va
landos, ir vienas tokis autobu
sas mus visu smarkumu pra
lenkė. Mes nenorėtume spėti 
kaip greitai jis važiavo kad jis 
galėjo mus taip pralenkti.

“Turnpike” komisija yra 
paskyrus daugiau policijantu, 
yra insakius jiems prižiūrėti 
kad niekas taip greitai neva
žiuotu, yra perspejus draive
rius, bet giltine vis važiuoja 
ant to vieszkelio.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

vienuolikto augszto ir tik 
biski susižeidė. Jam tik 
szuonkaulis buvo inlaužtas. 
Jis sako kad jis iszsigelbejo 
už tai kad vaiske jis buvo 
iszmokintas kaip pulti isz 
eroplano su parasziutu.

TAIKA BE GARBES
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos Sekretorius, Fos
ter Dulles, nustebo ir net iszsi- 
gando kai jis nuvažiavo in Vi
dur ir Pietų Azija ir tenai da- 
žinojo kad Ministeris Jawa
harlal Nehru yra nusistatęs 
priesz Amerika ir tikrai tiki 
kad Amerika nenori taikos Ko
rėjoje.

Dabar, kai Amerika su Tau
tu San junga rengia taika ar 
nors paliaubas Korėjoje, Pietų 
Korėjos Prezidentas Syngman 
Rhee staeziai sako kad jis su 
savo žmonėmis jokiu budu ne
gali sutikti ant tokiu paliaubų 
ir kad jie nepaisius nei Ameri
kos, nei Tautu Sanjungos, bet 
vis ves kara priesz Komunis
tus.

Paliaubos Korėjoje įjabar 
duotu Komunistams geriausia 
proga visoje Azijoje, nes Ko
munistai Kiniecziai tada val
dytu Korėja. O kas valdys Ko
rėja, valdys visa Azija.

Prez. Eisenhoweriui rankos 
yra surisztos. Ji stumia ir jam 
iu saiko Anglijos atstovai, kad 
jis greitai susitaikintu Korėjo
je kad tada butu galima užves
ti keturiu didžiųjų tautu kon
ferencija, kurioje daly vantų ir 
Sovietu Rusija.

'Jeigu Amerika dabar suda
rys kokia nors sutarti su Ko
mu nistiszka Kinija, tai kitas 
žingsnis bus kad Kinijos Ko
munistai pareikalaus užimti ta 
vieta Tautu Sanjungoje, kuria 
dabar turi Kinijos Chiang 
Kai-shekas.

Pirkie U. S. Bonus BARTINDERYS 
PASIMIRĖ

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .
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ŽMOGŽUDIS
SUARESZTUOTAS

CHESTER, PA. — Buvęs 
kalinys, kuris buvo pasmerk
tas dvideszimts penki metai 
atgal in kalėjimą už nužudini- 
ma teatro prižiūrėtojo, dabar 
vcl yra suaresztuotas už $30,- 
000 vagyste. Tiek pinigu buvo 
pavogta nuo szcszios deszimts 
trijų metu amžiaus Louis Gray 
isz Chester.

Intartas vagis yra keturios 
deszimts septynių metu am
žiaus Joseph Barclay, kuris 
policijantams davė du adresu. 
Jis yra iszbuves kalėjime dvi
deszimts metu už žmogžudyste. 
Policijantai sako kad jie be
veik tikrai žino kad jis dalyva
vo keliose vagystėse, Chester 
ir Philadelphia per pastaruo
sius kelis metus.

W

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts keturiu metu 
amžiaus bar tinderys, Robert 
Aloriaux, pasimirė in Frank
ford ligonine, kur jis buvo nu- 
vesztas staeziai isz Sweeney’s 
saliuno kur jis dirbo.

Jis tame saliune dirbo nuo 
praeito rudenio. Jis atėjo in 
darba kaip paprastai, bet pas
kui pasiskundė kad jam kas 
ten negerai. Apie pietus jis su
kniubo už baro, ir buvo greitai 
nuvesztas in Frankford ligoni
ne, bet jau buvo negyvas kai 
policijantai ji ten nuveže.

Jis paliko žmona Mary ir du 
vaikueziu, Robert ir Rose. *


