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STRYTKARIAI
NEVAŽIUOJA

PHILADELPHIJOJE
------- -

Kunduktoriai Strai- 
kuoja; 2,500 Darbinin

ku Visa Miestą
Suparalyžiavo

PHILADELPHIA, PA.
Pus treczio tukstanczio Stryt- 
kariu Darbininku, piktai szu- 
kaudami priesz net ir savo 
Unijos Vadus, vienbalsiai nu
tarė straikuoti.

Sustraikuodami jie atmete 
kontrakta kuri Strytkariu 
Kompanija buvo jiems pasiuli- 
nus. Kompanija siulino ketu
rios deszimtts darbo valandų 
in sanvaite ir dvideszimts vie
na centą ant valandos daugiau 
algos.

Unijos Vadai sutiko ir norė
jo ant to kontrakto pasiraszy- 
ti, bet 234 Local, Kuopa, nuta
rė nepriimti ir sustraikavo. 
Kai tas pus treczio tukstanczio 
darbininku sustraikavo, tai vi- 
si kiti buvo priversti straikuo
ti. "'

Dabar miesto valdžia sten
giasi parūpinti taksiu, autobu
su ir taip automobiliu žmo
nėms del susisiekimo.

Tie kurie nutarė straikuoti 
atstovauja mažiau kaip czver- 
ti visu tu darbininku nes toje 
kuopoje randasi 9,700 nariu. 
Jie reikalauja geresnio kon
trakto.

Miesto valdžia dabar per
mainė visus instatymas kas- 
Jink važinėjimo ir apsistojimo 
su automobiliu viduje miesto, 
kad visi, kurie turi automobi
lius galėtu su jais važiuoti in 
darba ar su kitais reikalais.

Buvo Iszbartas

Kongreso’komisijos atsto
vai gerai iszbare szita iszsi- 
sziepusi Milton Gladstone, 
redaktorių, New York mies
te. Jis iszleidžia daug viso
kiu szlykszcziu knygų ir pa
veikslu. Jis iszsisziepes tei
sinasi kad jis jokio instaty- 
mo nėra sulaužęs, ir kad 
jis tik pristato tokiu knygų, 
kokiu visi nori. Tai biznis ir 
viskas.

Parinktos Gražuoles

Bob Hope, juokdaris ir lo- 
szikas rengia nauja loszima. 
Jis buvo pagarsinęs kad 
jam reikia keletą gražuoliu. 
Keturi szimtai trisdeszimts 
szeszios tokios gražuoles 
pribuvo. Isz tiek daug jis tu
rėjo pasirinkti keturiolika.

SPORTININKAS !
BUVO PAVOGTAS

PHILADELPHIA, PA. — 
Krepsziasvedinio, Basketboles 
gąrsus sportininkas, devynioli- ' 
kos metu amžiaus, Villanova 
kolegijoje, netoli nuo Philadel- 
phijosmiesto.

Sportininkas Bob Schafer, 
buvo po prievarta instumtas in 
automobiliu ir iszvežtas isz 
miesto. Tie “žmogvagiai” (ju ( 
buvo keturi) iszsiveže ji isz1 
Philadelphijos jie jam piktai 
pasakė: “Tu kelis sykius mus 
palikai už durnius. Kad taip 
vėl neatsitiktu, mes dabar ta
ve perspejame.” , ■

Spėjama kad tie keturi vy
rai buvo “gembleriai,” kurie 
gal daug pinigu prakiszo, ant 
to basketboles sporto, kai jau
nas Schafer taip puikiai losze.

Kai jis buvo tu vyru paleis
tas, jis pargryžo in Villanova 
kolegija ir pranesze kolegijos 
virszininkui, Kunigui Francis 
X. N. McGuire, O. S. A., kuris 
j ra tos kolegijos prezidentas. 
Kunigas McGuire greitai pasi- 
sza.uke FBI slaptos policijos 
agentus.

Eet FBI policijos virszinin- 
kas, Ray J. Atbaticchio, isz- 
klauses kas atsitiko, sake kad 
FBI policija czia negali kisz- 
tis nes jokis valdžios instaty
mas nebuvo sulaužytas.

Jeigu tie keturi vyrai butu 
ta sportininką iszsiveže sker
sai Pennsylvania valstijos ru- 
bežiu, tai tada jau FBI polici
ja insikisztu.

Kai FBI policija atsisakė, 
tai Villanova Kolegijos Prezi
dentas teipgi pastebėjo kad 
czia ir ne jo reikalas. Ir viskas 
buvo pamirszta. j 

Jis sako kad dar daugiau 
butu pribuvę, jeigu oras bu
tu buvęs geresnis. Jis visas 
jas peržiurėjo in El Cap EI 
Ten teatra, Hollywood, Cali- 
fornijoje. Czia su juo yra 
dvi isz tu keturiolikos ku
rias jis pasirinko.

Jaunas sportininkas Scha
fer sako kad jis buvo gavės ke
lis grasinanczius laiszkus, bet 
kad jis juos sudegino. FBI 
agentas sako kad tai gaila kad 
jis tuos laiszkus sudegino, nes 
jeigu jis tuos rasztus, tuos 
laiszkus turėtu, tai jie galėtu 
tuos keturis vyrus suimti, ir 
suaresztuoti.

Jis ne pirmutinis sportinin
kas, kuri gembleriai stengiasi 
is;.,gazdinti ar papirkti, kai jie 
daug pinigu deda ant kurio 
sporto loszimo.

12 LAKUNU ŽUVO

Bombneszis Nukrito;
Sudužo

GRIDLEY, C4LIF. — B-50 
bombneszis, beskrisdamas isz 
Castle Air Force bazes, Cali- 
fornijoje, nukrito ir sudege 
apie dvyAka myliu nuo Grid- 
ley mieito. Ant bombneszio bu
vo dvylika lakunu; visi buvo 
uimuszti ar sudeginti.

Bombneszis skrido tik ant 
pratybų, kad lakūnai pripras
tu prie jo vairavimo ir kad pa
ti bombneszi iszmeginus.

Tie, kurie mate ta nelaime, 
sako kad buvo jau padangėse 
matyti kad ne viskas tvarkoj 
su tuo bombnesziu. Vienas ih- 
žinas užgeso, paskui antras; 
po tam bombneszis nukrito 
kaip paszautas pauksztis ir 
užsidegė, ryžiu ūkyje. Kai 
liepsnos pasiekė to eroplano 
gazolino tankas, jis susprogo 
in mažus szmotelius.

Armijos sztabas tuojaus pa
siuntė savo kariszkus polici- 
jantus, kurie virvėmis apsupo 
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BUDAS PANAIKINTI
I NEAPYKANTAI ___ įI

NEW YORK, N. Y. — Jau
ninkus ir tarnautojus ar tai 

1945 metais insivedusios in
statymus kuriais uždraudė at
skirtumą samdant darbininkus 
ir tarnautojus ar tai del Rasi
niu, Religiniu ir Tautiniu prie-, 
žascziu, asztuonios valstijos 
insitikino, kad jos atsiekė kur 
kas daugiau negu vien tik kal
bėdamos, kad atskirtimai vie

ptos musu szalyje nėra; tais in- 
statymais taip pat iszraunama 
neapykantos szknis, kuri at- 
sk irimą iszaugina.

Prisiminus kelius kaip szie 
instatymai buvo pravesti pa- 
aiszkins gal ir prie to prived il
sias priežastis. Valstybėlių in
statymu raszeivos* tikriausiai 
negalvojo, jog jie isz kart pa- 
szalins atskirima samdymą. 
Taipi New Yorko valstybėje 
szio instatymo priežiūrai yra 
saugojimas jog mažumos sziuo 
atveju nebutu skriaudžiamos. 
Antraeile komisijos pareiga 
yra tinkamas ir tikslus sziu 
instatymu iszaiszkinimas.

Instatymas sziuo budu ir 
pritaikomas, kada sužinoma, 
kad jam kur nors buvo nusi
kalsta. Su darbdaviu konfe-; 
ruojama, jis intikinimas ir rei
kalas dažniausiai iszsispren- 
džia geriausia prasme. Pana- 
sžiai yra paveikiamos ir uni
jos, ir darbo biržos, czia vadi
namos “Employment Office”. 
(Nuo 1945 metu sziam instaty- 
mui insigaliojus tik labai ma
žas- atskirimu bylu skaiczius 
turėjo būti perduotos iszspres- 
ti teismui). Kitos visos bylos 
iszsisprende taikiausiu pasi
kalbėjimo ir insisamonimo bu
du.

Vienos mažos dirbtuves sa
vininkas užsispyrės buvo sam
dyti tik baltuosius ir kriksz- 
czionis. “Neatskirima. Tik 
samdau Baltuosius Krikszczio- , 
nis!” Reikėjo net keletas va
landų iszsiaiszkinimui jog jis 
lijasis samdytis Italu Katali
kus, Negrus ir Žydus, nes jis
su jais niekados neturejes nie
ko bendro.

Arba sztai vienos siuvyklos 
vedėjas samdydavosi tik Len
kus, Lietuvius, Ukrainieczius, 
Balkanus, nes jo buvusia nuo
mone kitu tautu siuvėjai nesą 
nieke m tike. Jis labiausiai nu
stebės, kai jam buvo inrodyta, 
kad tokie kaip ir Szvedai esą 
labai vykę siuvėjai. Kitu atve
ju, tūla unija nepriimdavo pas 
save Kięiec iu nes jie nesą geri 
tos srities amatininkai. Galiau
siai jie nusileido, jog jie insi- 
leisia juos ragavus atatinka
mus irrodanezius dokumentus. 
Jie buvę tikrai nustebinti, ka
da beveik ta paezia diena uni- 
jon instejo du prityrė Kinie- 
cziai amatininkai. Gi tuo me
tu unijos pagelba jiems nebu
vo reikahnga, nes ju srities 
specialistu labai truko.

Komisijai pra'aužius pirmo
sios ledus paprastai reika, ga- 
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Naujas Amerikos Im
igracijos Instatymas

WASHINGTON, D. C. — 
Gruodžio (Dec ) 24 d., 1952 m., 
insiga.iojo naujasis “Immi
gration and Naturalization 
Act”, vardu “McCarran-Wal-; 
ter Instatymu”, 189 dienu 
praėjus nuo dienos, Birželio 
(June) menesyje, kada Suvien. 
Vals. Kongresas ji priėmė ne
paisydamas Prezidento Tru- 
mano vetp. Szis instatymas 
pirma pastanga Amerikos isto
rijoj sza ies imigracijos insta
tymus, prisilaiko prie senojo 
instatymo, nors jame yra daug 
pakeitimu, kuriu visa eile yra 
labai svarbiu.

Kiekvienas imigracijos in
statymas atsako dvejus svar
bius p unktus: Kiek imigrantu 
numatoma in metus insileisti 
ir kas gali imigruoti? Szis ra- 
szinys placziau sziuo kartu at
sakys in antraji klausima.

Naujuoju instatymu, kiek
vienas, nežiūrint jo rases, no
ris imigruoti in Jungtines 
Valstybes (USA) privalo, kaip 
ir senajame instatyme turi 
sekti ta paezia veikimą; jis 
paduoda vizai praszyma. Kaip 
tai, sveikas asmuo, nenusikal
tęs kriminaliniai, moraliai ir 
politiszkai turi teise gauti vi
za.

Jei kartais aplikantas yra 
nesve.kuojantis ar inva’idas, 
kas pasunkintu jam paežiam 
užsidirbti duona, jis privalo 
p aduodamas praszyma inrody- 
ti, kad jis yra pakankamai ii- 
nansiszkai stiprus užsitiktinti 
savo ateiti Jungtinėse Valsty
bėse. Jis turi pakankamai pini
gu arba gimines ir pažystamus 
kurie už ji patvirtintu, tikru
mu.

Padavus viza jam reikia 
laukti. Kiek laiko jis lauks pri
klauso nuo to ar jis bus pri
skirtas ne-kvotiniai ar norma
liai imigracijos eigai.

1921 metais, JAV Kongresas

Du Laimėtojai

Arthur Stewart, isz 
Greensburg, Indiana, (po 
kairei) buvo paskelbtas Ko
mi Karaliumi per Tarptauti
nio Galaviju Jomarka, Chi- 
cagoje. Jis czia parodo tuos 
komis, kurie yra užvardinti 
numeriu 870 ir auga, ant jo 

pirma karta nustatė skaicziu 
imigrantu, kurie gali atvažiuo
ti. Kiekvienai szaliai, iszsky- 
rus Vakaru Hemisfera, buvo 
nustatytos griežtos kvotos, tai 
rėiszkia, kiek isz kiekvienos 
sr aries kiekvienais metais gali 
in Jung. Valstybes (U.S-A.) 
invažiuoti.

Iszimtis yra daroma ne-kvo- 
tiniams imigrantams kuriems 
nereikia laukti kvotos eigos 
numerio.

Nc-Kvotiniai
Imigrantai

Nekvotiniams imigrantamas 
nereikia laukti vizų numerio. 
Jie gali imigruoti kada tik su
tinka su visais reikalingais rei
kalavimais. Žemiau yra iszvar- 
dinami asmenys kuriems ne- 
kvotine pirmenybe buvo su
teikiama pagal senaji ir dabar 
pagal naujaji instatyma:

1— Jung. Valstybių pilie- 
cziu vaikai, ir vyras ar žmona. 
(Pagal senaji instatyma JAV- 
biu moterų pilie ežiu vyrai tu
rėjo teise imigruoti in szi 
kraszta tik tada jei jie apsive
dė priesz 1948 metus. (Szis 
priedelis pagal naujaji instaty-

■ mabuvo panaikintas.)
2— Dvasininkai (ju vaikai 

ir žmonos) kvieeziami in para
pijas sziame kraszte-. (Senaja
me instatymo tokias pat teises 
turėjo ir profesoriai, kurios 
naujuoju instatymu buvo pa
naikintos).

3— Imigruoti pirmenybes 
turi visi Kanados, Meksikos, 
Kubos, Haiti, Dominikonu Re- 
publikos, Panamos Kanalo zo
nos ir visu kitu nepriklausomu 
Vidurio ir Pietų Amerikos val
stybių kilmes asmenys, ju žmo
nos ir vaikai.

4— Svetimszaliai, buvę in
sileisti pastoviam apsigyveni
mui in Jung. Valstybes, grįžta

ūkio Connecticut valstijoje.
Po deszinei, Spencer Dun

ham, isz Caro, Michigan. Jis 
laimėjo pirma vieta su savo 
puikiais kviecziais. Jis czia 
beria tu savo kvieeziu in 
aukso tąure, kuria jis laimė
jo-

Tiria Suvaržymus

Buvęs valdžios prižiūrėto
jas kaslink kasztu ir pragy
venimo brangumo, Mike Di- 
Salle, dabar nauja darba tu
ri Vaszingtone. Jis dabar ti- 
lia ir svarsto visus kasztu ir 
algų suvaržymus ir stengia
si dažinoti kaip butu ge
riausia vidaus pramone nu
statyti ar suvaldyti.

isz laikino vizito užsienyje-
Naujasis instatymas dar su

teikia nekvotine pirmenybe 
sziems:

Jungtiniu Amerikos Valsty
bių vyriausybes tarnautojai ar 
garbingai atleisti jos buvę tar
nautojai užsienyje, ju žmonos 
ir vaikai, jei jiems szia pirme
nybe sut eikti praszo j u buvę 
virszininkai.

Kvotos Imigrantai
Visi kiti imigrantai turi 

laukti iszgauti viza. Daugeliui 
tai rėiszkia laukimą isztisais 
dcszimtmeežiais ypacz tu tau
tu kuriu kvotos yra jam papil
dytos daugeliui metu.

Kvota nustatoma tik vienu 
budu: kokiame kraszte asmuo 
yra gimęs. Pilietybe ar tautybe 
czia nevaidina jokios reiksz- 
mes, tik szalis kuriame jis gi
mė.

Tarp senojo ir naujojo in
statymo kvotos reikalu yra tik 
szis skirtumais:

1— Pagal naujaji instatyma, 
svetimszaliai, kuriu vienas tė
vu buvo aziatas automatiszkai 
pervedamas isz Azijatu kvo
ta.

2— Isz senojo instatymo yra 
pervesta taisykle, kad kvotinio 
migranto žmona ir vaikai gali 

būti užskaityti, jo vieno kvo
tos numeriui siekiant neisz- 
draškyti szeimynos.

Kolonijų gyventojai, kurie 
ankseziau naudojosi juos val
dančios valstybes kvota da
bar gales sunaudoti nedaugiau 
kaip 100 kvotos numeriu isz 
valdancziosios valstybes kvo
tos. Kiekviena kolonija turės 
savo atskira szimta kvotos nu
meriu.

Pirmenybe'
Pagal senaji instatyma kiek

vienoje kvotoje imigrantai tu
rėjo dvi pirmenybes. Naujasis 
instatymas sziu pirmenybių 
skaicziu padidino.

Kiekvienos kvotos apie 50% 
yra rezervuojama asmenims
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"SAULI!” M AH ANO Y CITY, PA.

Kas Girdėt
Valdžia jau dabar 'pradeda 

tirti kolegijas ir universitetus, 
kur randasi Komunistu profe
sorių. Jau dabar yra pradėti 
tirti Harvard, Northwestern, 
Chicago, Michigan, Minnesota, 
California, New York, Long- 
Island, Columbia, Mass. Insti
tute of Technology, Smith, 
Vassar, ir Wellesley kolegijos 
ir universitetai.

Žinoma, ne visuose saituose 
universitetuose randasi Komu
nistu profesorių; kai kurie bus 
iszteisinti, kai kurie kiti bus 
in t art i. Tikslas tu tyrinėjimu 
yra iszvaryti, iszmesti visus 
tuos Komunistus.

Keletą tokiu profesorių, isz- 
girde apie tuos tyrinėjimus, 
jau dabar pasitraukė isz savo 
vietų.

Komisija kuri veda szitus 
tyrinėjimus labai gerai pada
rytu, jeigu ji ne vien tik tuos 
Komunistus iszgenetu, bet kad 
pasiteirautu, kas juos pasi
samdė, kaip jie in tas augsztas 
.mokslo vietas inlindo. .Papras
tas darbo žmogus, turi baisiai 

4 daug klausimu apsakyti, pasi- 
aišzkinti, pirm negu jis nauja 
darba gauna, palp rasta sekre- 
torka turi gauti keletą paliudi- 
nimu pirm negu darba gauna 
tik ant raszomosios maszineles 
laiszkus pyszkinti, o ežia pro
fesoriai, kurie musu jaunimą 
mokina, inlenda in tokias svar
bias vietai, ir niekas nežino 
kad jie yra Komunistai ar bent 
Komunistu draugai. Stacziai 
sunku suprasti.

>■, >; ™ ■ ,, "

BUDAS PANAIKINTI 
NEAPYKANTAI

Komisija kovai su atskirima 
turi pakankamai inrodymu 
nuomonei, jog Amerikiecziai, 
kokiu tik insitikinimu ar rases 
tebūtu randa bendra kalba 
dirbdami vienoda darba ar 
vienoje profesijoje.

Atlikdama savo antraeile 
uždavinį komisija siekdama 
panaikinti atskirima placziai 
naudoja radijo, televizijos pro
gramas, filmas, in vairias bro- 
szuras, ruoszia atatinkamus 
kursus mokyklose, paskaitas 
bažnyežiose ir draugijoje ir vi
sur kur inmanydama stengiasi 
prisidėti prie žmonių santykiu 
pagerinimo. Toliau, kaip kad 
yra nurodoma instatyme ko
misija organizuoja bendruo
menes tarybas, kurios nariai 
šnera atlyginami. Szitokios ta
rybos, New Yorko ju turime 
12, isztyrinetas vietas savo 
apylinkėje, kviecziasi talkon 
civilines organizacijas, ben
dradarbiauja su in vairiu reli
gijų, rasiu ir tautybių organi
zacijomis ir Komisijai talki
ninkauja savaisiais patari
mais.

New Yorko valstybes insta- 
tymas buvo pavyzdžiu kitu 
valstybių priesz-ątskirimai in- 
statymams. Szalia sziu vaisty
siu kur priesz-atskirimai in- 
statymai yra vykdomi teismu, 
kaip New Yorkas, New Jersey, 
Massachusetts, Connecticut, 
Rhode Island, New Mexico, 
Oregon, Washington — kitos 
valstybes to sieką auklėjimu 
ir szvietimu. Ir j u tikslas kuo 
greieziausiai paszalinti ta taip 
neamerikoniszka paprotį ne
duoti darbu tik dėlto kad jis 
yra gal kitos rases, spalvos ar 
kalba su aiszkiu “svetimtau- 
czio” akcentu. — C.

ISZ VOKIETIJOS ĮBTA - B - CELA^ISS

Neinprasti Reiszkiniai 
Tarp Czekoslovakijos 

Emigrantu

Pypkes Durnai

emi
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lutinai iszlygina patys darbi
ninkai ar tarnautojai tarpusa
vyje. Pavyzdis vieno banko 
prezidentas nenorejes samdyti 
Žydu manydamas, kad jo pri- 
tyrysiems tarnautojams tai ne
patiks. Jo didžiausiam nuste
bimui tarnautojai naujai pri
imtus Žydu tautybes tarnau
tojus mielai priėmė savo drau
gijom Kitur vėl, valstybes 
sziaurineje dalyje, darbininkai 
be jokio murmėjimo insileide 
kitos religijos žmones ir taip 
toliaus, komisijai intikinus 
darbdavį samdytis darbo jiega 
be atskirimos. Jie netrukus pa
mate, jog ir naujieji, nežiūrint 
kartais taip keisto akcento yra 
lygiai taip pat gabus, vienodai 
atsineadn unijas, dalinasi tom 
paeziom szeimynos reikalais.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu <!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkina sapna ir kas Jį 
ateiteje stosis. Su priedu J; 
plana tu ir visokiu burtu. t 
Knyga in minksztos po- J> 
pieros virszeliuose. :: :: J'

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu: j!

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

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

Palinksmins Ir Tave

Jei ilgėsis tave kankina, 
Szirdis pilna sopuliu, 
Rasi del saves ramybe 
Tarp dainelių, tarp eilių. 
Eiles szirdi nuramina, 
Stiprina jiegas, jausmus, 
Linksmina jos visus be 

skyriaus
Linksmina jaunus ir senus. 
Daina' Linksmina kūdikėli, 
Nesupranta nors jis jos; 
Linksmina vargdieni žmogeli, 
Linksmina sena, ant lazdos. 
Pralinksmins ir tavo krutinę, 
Nuramins szirdies jausmus, 
Rasi mokslą, szviesa, meile 
Padės užmirszti skausmus. 
Jose atmintis palike
Mus poetu, raszytoju garsingu 
Kurie dirbo, sunkiai vargo 
Tik del lako Lietuviu.
Apdainuota rasi garbe 
Savo teviszkąs brangios, , . 
Vargelius savo užmirszi 
Nors ant vienos valandos- 
Jos pastiprins tavo siela, 
Prisimins seni laikai, 
Prisimins gimties namelis, ’ 
Kuri gal jau užiiiirszai. 
Linksmai valandas praleisi 
Dainuodams gražias dainas, 
Nes jos žmogų atgaivina 
Kaip pavasaris gėlės.

Sztai geriause jiems užra- 
szykite laikraszti “Saule” isz 
kurio turės džiapgsma per visa 
meta, o tas jums kasztuos ma
žai ir be jokio rupesezio.

Tarp Czekoslovakijos 
grantu jau ne nuo sziandien ei- 
na vidines kovos tarp vadina
mosios “Beneszo grupes”, ku
ri atstovauja prieszkarinei ne
dalomai Czekoslovakijai, ir vi- > 
sos eiles kitu grupiu: gen. Į 
Prchalos, siekianezio gerai su-1 
gyventi su-Sudėtu Vokiecziais 
ir kitomis mažumomis, toliau: 
Slovaku, Vengru, Vokiecziu 
ir Ukrainiecziu. Pastarosios 
grupes, kaip placziai pranesza 
Vokiecziu tremtiniu 
tis “Volksbote” Nr. 42, Spa
lio 10 susirinkusios Bonnoje, 
sudarė “Buvusios Czekoslova- į 
kijes tautu ir tautiniu grupiu į 
organizacijų atstovu L-.... -
ta”, kuris ta proga priėmė ilga i 
apskelbimą. Czia pateikiame 
nors trumpa tos apskelbimos 
budingesniu teigimu santrau-. 
ka:

“Laisvosios 'Czekoslovaki
jos'Taryba” (tai ir esanti tik
rai toji Beneszo grupe), in- 
steigta 1949 metais, szi pava^ 
sari persitvarkiusi Vaszingto- 
ne kartu su naujai insteigtu 
“Atstovu susirinkimu”, klas
tingai prisistatė Amerikos ir 
kitu krasztu valdžioms taipgi 
visuomenei lyg Czekoslovaki
jos konstitucine ir teisėta at
stovybe. “Pasirasziusieji dek
laracija ginezija tu institucijų 
teisetuma” vadintis Czekoslo
vakijos respublikos ar jos tau
tu atstovybe. Esą, visiems ži
nomas tikrai, kad daugumas 
tu asmenų, kurie sudaro ana 
atstovybe, esą kartu atsakin
gi už tai, kad pokarine Czeko- 
slovakija pateko visiszkai in 
Komunistine intaka.

Toliau apskelbinoje 
kinami atskiri laikai 
sios Czekoslovakijos 
svao politini mandata esanti 
gavusi bendradarbiaudama po 
1945 su Komunistais, su ku
riais ta Taryba sudaranezios 
partijos 1945 m-, buvo sudariu
sios “liaudies frontą” 
kai tradicines politines 
jos buvo panaikintos, 
mais slovaku atstovais 
boję pastate visai nereiksz- 
mingas moteris ir kitas tary- 
bininku gimines. Taryboje ne-

O------------  • .

I simata buv. Czekoslovakijos 
mažumu atstovu: Sudėtu ir 
Karpatų Vokiecziu, Vengru, 
Lenku. Užtai Taryboje esą at
stovaujama “Karpatų Ukrai
na”, taigi," toji provincija, ku
ria Laisvosios Czekoslovaki
jos Tarybos vadai savo laiku 
patys pardavė Sovietu San- 
jungai ir jos gyventojus iszda- 
ve Bolszevikiniam užpuolimui. 
Patys LCT nariai dalyvavę 
ž.veriszkasne Sudėtu Vokie
cziu ir Vengru trėmime, Cze- 
ku ir Slovaku tautu pavergi
me ir savarankisžkos Slovaki
jos respublikos sunaikinime. 
Esą, placziai žinomas tikras 
kad buv. “Czekoslovakijos ne-Iciik irsisz"-- ~ czeku tautos ir daugelis paežiu 

- ’ *. Czeku nebenori kad Czekoslo- 
vakija, iszlaisvintą, atsikurtu 

I savo prieszkariniu pavidalu.” 
i ° •"’+« Tems tautoms turi būti sųda- komite- 1

rytas galimumas laisvai ir de- 
mokr atisakai pasisakyti del 
save ateities. Gale iszreiszkia- 
mas apgailestavimas, kad 
Amerikiecziu “Laisvosios Eu
ropos”-organizacija, kuri ko
voja už pavergtu Rytu ir Vi
durio Europos tautu iszlaisvi- 
nima, esanti tokiu netikru at
stovybių suklaidinta. Be to, 
pasisakoma už Vidurio Euro
pos nauja tvarka tautu apsi
sprendimo pagrindais.

Deklaracija pąsiraszes Cze- 
kji tautinis komitetas (gen. L. 
Prchala, Dr. Karl Locher), Su
dėtu Vokiecziu užimantams 
ginti darbo komitetas (Dr- 
Rolf Lodgmann von Aue, Ri
chard Reitzner, Hans Schutz, 
MdB), Slovaku iszlaisvinimo 
komitetas (Dr. Pokorny), Slo
vakijos' Karpatų Vokiecziu 
bendruomene (A. Birkner), 
Czekoslovakijos Vengru tauti
nis komitetas (Dr. Olsvas Kaz- 
mer, Belą Szilassy),- Karpatų 
Ukrainiecziu atstovybe Vaka
ru Europoje (Nehola) ir Kar
patų Rutenijos unija Cleve- 
lande (Charles Eolky).

“Reformos “Laisvosios Eu
ropos” siųstuve. Tu reformų 
iszdava — atsistatydino kai 
kurie vadovauja Czeku sky
riaus Muncheno pareigūnai, 
pvz. Tigridas Štranskis ir kt. 
Padaryta esminiu pakeitimu. 
Kaip žinia, priesz to skyriaus 
iszvertimu politik jau seniai 
vedama asztri Vokiecziu ir 
Slovaku kampanija.

iszrysz- 
Laisvo- 
Taryba

po to, 
parti- 
Taria- 
Tary-

Pasimokina

arba pradžia
SKAITYMO

.. .sr...
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po' 25c.

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

ISZ GYVENIMO 
:: VARGU ::

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Siiomis valgio liekanomis, ka
me jis galėsiąs įpraloisti liku
siąsias tamsias valandas, o 
rytmetyj nejuseziomis vėl isz- 
s'prudisias brangiu lekszcziu 
glebiu neszinas. Jis dagi pa
galvojo ir apie tai, kokie val
gai ir vynai jam dabar geriau 
tiktu, ir beskaitant ant pirsz- 
tu mėginusius savo poburnius 
jam prisivaidijo kepta žuvis. 
Keistas miszinys linksmumo 
ir baimes apvaldė jo- siela.

— Tos balados as z niekada 
nebebaigsiu, mane sau; ir stai
ga atsiminęs, kruptelejo: O, 
prakeikta ta jo raudonoji guo
gi?! Susžuko didžiausiu inszir- 
dimu, ir atsisėdo sniegam

—BUS DAUGIAU—

Jonukas už nemandagu 
apsiejima laike pietų, buvo 
lengvai pabartas.

Jonukas pamanste, o pas
kui susiraukęs, sako: Niekad 
nesitikėjau, kad atsirastu 
tokie gimdytojai, katrie sa
vo vaikus taip daug perse
kiotu.

,4-4>*4-X>4-**X>****+*********

i L. TRASKAUSKAS' X
* LIET UVIS Z K A S
J GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del £
* Laidotuvių, Kriksztyniu

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

San Bernardino mieste, 
Californijoje kumsztininkas 
Rocky Marciano, ežia pamo
kina garsiaja plaukike, Flo
rence Chadwick, kaip reikia. 
kumszcziuotis. Ji yra per
plaukus .English Channel ir 
rengiasi perplaukti Darde-

— Del ko Adomas su 
Jieva iszvyti isz rojaus? Pa
klausė vienas kunigėlis vai-

ku mokydamas katekizmo.
— Turbut dėlto, kad 

juodum Dievo vaisiu vogė! 
nelies ir Straits of Gibralter 
ateinaneziais metais.

Kumsztininkas Rocky 
Marciano tiki kad geriau
sias prisirengimas del kum- 
sztyniu yra kasdien kelias 
valandas praleisti besimau- 
dinant ir plaukiant.

*
*
*
dr
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KATALOGAS
KNYGŲ

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- 
oats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—-Apie Sūnūs 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 Piemąnis; 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.

dideliu puslapiu, 35c.
No.lll—Sziupinis (.3 dalis) I 

talpinasi sekanti skaitymai: I 
YTla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Kaganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
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.

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa 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 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 
f Gyvenimo, Nuopolei Matcuszo 
; Jerukausko, Osicczna. 40 pus- 
f lapių, 20c.
[ No.144— Apie Ranka Ap-
! veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
J Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- 
! va Zokoninka Bcrnadina. 61 
! puslapiu, 20c. 
1

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste- 

1 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- 
nopaus, 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, Bru
tas Petras, Nuogalis. 62 pu.s- 

t lapių, 20c. • c •
No J 55—Szakinis- Nedoras 

Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

Kitokios Knygos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

* * * ** * ¥

* * * * * * * 
ji * v *

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 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177

apraszy-

apysaka 
szimtme-

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

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

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

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa- 
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 1971/£, 25c.

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. 
į 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:

figU 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.

ĮRĮL 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,, - U. S.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA

Isz Gyvenimo Vargu
(Tasa)

Insi vyravęs vejas nuvaikė 
nuo dangaus visus debesius. 
Tik keletas skystutėliu, ir mė
nesiena, galvožiu greitai pa- 
žvaigždžiais bėgiojo. Speigas 
svilinte svilino; ir del papras
to pažiuro veiksmo daigtai at
rodė beveik raiszkesni, labiau 
apriboti ne kaip vidurdienio 
szviesoje. Miegas m i e s t a s 
skendo giliausioje tyloje; ežia 
balavo baltu kyku eile, ežia 
laukas kalvu ir kalneliu pilnas 
o augsztybese mirgėjo žvaigž
džių milijonai.

Villon labai keike. Ak, 
kad taip tas sniegas nebūtu 
liovęsis sniges! Dabar, kur tik 
jis ne ėjo, visur paliko aisz- 
kias žvilga.ncziame sniege pė
das; kur tik neejo, jis vis bu
vo savo pedasaku, ir saitu, pri- 
risztas prie trobeles Szv. Jono 
kapinyne; kur tik neejo, jis sa
vo sunkiai velkamomis kojo
mis vijosi virve, kuri riszo ji. 
su baisia piktadarybe, ir galė
tu patarnauti kilpa in kartu
ves. Ir jis atsiminė perkreipta 
negyvėlio veidą ir iszverstas 
baisias akis. Pliaukszterejo 
pirsztais, tartum norėdamas 
pažadinti savo dvasia ir pasi
rinkęs ant nuomones gatve, 
drąsiai brido sniegu toliau.

Taip einant jo galva laike 
užėmusiu du dalyku: viena, tai 
szmekla Monfokono kartuvių, 
niuksaneziu vėjuotos nakties 
szviesoj; antra, baisios velio
nio akis su jo plika makaule, 
apjuosta raudonu plauku vai
niku.

Szaltas prakaitas ji apipylė, 
ir jis paskubino žingsnius, lyg 
no’redamas savo kojų greitumu 
pabėgti nuo nemaloniu min- 
cziu. Kartais jam valdi jos kaip 

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kris
tų 20c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15 c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phįszkas officium 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Moiiey-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

į ir kas paskui' ji sektu, ir jis 
gašliai krupeziodamas žvalgė
si .per petį atgal. Vienok ten 
nieko nebuvo: balta gatve slin- 

; ko jis vien u i-vienas, ir tik 
j kartas nuo karto smarkesnis 
vėjo gūsis, pasaloms iszszok- 
damas kur isz užkampio, siau
tėjo ir dūme smulkaus, žvil- 
ganezio, suszalusio sniego sū
kurius.

Staiga pamate jis tolumoj 
priesz save kažika juoduojant 
ij- pora ' žiburiu. Juoduojąs 
daigtas krutėjo, žiburiai taip
jau szvitavo, lyg einaneziu 
žmonių neszami. Tai buvo nak- 
cziasargai. Nors jie ėjo tik 
jam skersai kelia, vienok jis: 
tarės iszmintingiau busiant 
juo veikiau jiems isz aky roges 
prasiszalinus. Galėtu juk pa
stebėti ji ir szukteleti, o jis da
bar visai neturėjo kaip tai su 
sargyba pasižinti.

Kaip tik po kaires, riogsojo 
didelis kuoruotas vieszbutis 
erdvu prieangiu. Buvo pusiau 
sugriuvęs, kiek jis atsiminė, ir 
ilga laika niekas jame nebe
gyveno. Pakako trijų geru 
szuoliu, ir jis atsidūrė prie
angyj.

Vidurj buvo tamsu, juo kad 
nuo sniego jo akis buvo apžli
busios ; taigi iszsketes rankas, 
apgraibomis, slinko gilyn. 
Staiga jo kojos atsitrenkė in 
kažikoki keist daigta, nei tai 
kieta, nei tai minkszta, nei 
stangu, nei tampru. Plaukai 
jam ant galvos pasisziąusze, 
jis atszoko atgal pora žings
niu ir, neapsakomos baimes

^JM-**********:************?

Vien ame apygarde 
Pennsylvanijoje,

Kuriame randasi pusėtinas 
skaitlis musu žmonių,

Gyveno ten szeimyna.
Turėjo jie bizneli,

Tėvas vežiojo anglis, 
Nors sirgo aszmo,

O paeziule su vaikais 
dirbo sunkiai,

Siuntė vaikus in 
mokslą,

Ir szaip, taip dare 
'gyvenimą..

Po trumpam laiku tėvelis 
numirė,

Szeimyna vare bizneli, 
Kiek metu po tam, 

Iszsikrauste in kita miesteli.
Vaikai paaugo, apsivedė, 

. Ir uždėjo savo naminius 
lizdelius,

Motina turėjo nameli,
Kuria pavede vaikams, 

Tikėdamasi kad ant senatvės, 
Suras prieglauda pas savo 

vaikus,
Bet vargsze apsirijo savo 

viltyje!
Vaikai iszsisklaide ir 

prade j o mans t y t i
Kokiu badu paskutine 

pašto gi a,
Atimti nuo motinėlės, 

Nusiduodami net in teismą. 

apimtas, insmeige akis tamson. 
Kiek insižiurejus, jam lyg ak
muo butu nuo krutinės nuslin
kęs, ir jis tyliai susijuokė. Bu
vo tai tik moteriszke. Ji gulė
jo ant žemes, negyva. Insitiki- 
nimui jis priklaupė prie jos ir 
apeziupinejo. Buvo suszalus, 
sustingus ir pagalys. Vėjo mė
tomas kaspinėlis blaszkesi apie 
jos plaukus, veidas buvo žy
miai nuteptas, gal da ta pati 
popieti, stotra randu eile. Jos 
kiszeniai buvo tuszti, tik vie
noje auteje, po kelraiszcziu, 
Villon užtiko du mažu pinigė
liu, paprastai kaltukais vadi
namu. Maža, žinoma, bet vis 
tik daugiau nekad nieko. Ir 
raszytojas giliai susigraudino^,' 
kad vargszeį prisiėjo mirti 
pirma nei ji spėjus tuos pini
gus iszleisti. Tai buvo jam 
tamsi, pagailetina paslaptis.

Ir jis žvalgėsi tai in laiko
muosius rankoj pinigui, tai in 
gulineziaja negyva moteriszke 
ir, galva linguodamas, maustė 
apie žmogaus gyveninio mįsle. 
Enrikas Penktasai, Anglijos 
karalius, mires veikiai po to, 
kaip jam pavyko ap k ariau t i 
Prancūzija, ir szitoje merga- 
palaike, szalczio pakirsta tur
tuolio prieduryje, nespėjus da
gi suvartoti tuodu savo kaltu
ku, buvo tai, jam rodės, at- 
sziaurus, beszirdis pasaulio li
kimo pasitycziojimas. Jule taip 
maža laiko tereikia, kad tuo
du menku pinigėliu iszleidus, 
ir vistik butu turėta vienu kąs
neliu daugiau burnoj, vienu 
daugiau lupu pakszterejimu, 
pirma nei vėlo butu atitekus 
velniui, o kūnas paliktas pauk- 
szcziams ir kirminams. Jis be
velijąs sunaudoti visus savo 
taukus, ligi paskutinio lasze-

Ant galo, namelis gavosi 
in rankas vaiku,

O motinėlė turėjo eiti jieszkoti 
Prieglaudos pas svetimus, 
O vaikai visai iszsižadejo 

motinos, 
Neduodami nei skatiko 

del josios užlaikymo, 
Dabar sena motinėlė laisto 

HSZHTclS?
S e d e d am a. pas s v ė tini u s, 

Maustydama alpie nedorybe 
savo vaiku!

Kiek tai panasziu atsitikimu 
Turime czionais Amerikoje 

tarp Lietuviu!
Tėvai iszduoda. paskutini 

pinigą,
Ant mokslo vaikams, 

Perka ka tik užsimano, 
O vaikai paaugia,

Pameta tėvelius, užmirszdami 
apie juos visai!

Tėvai sulaukia senatvės, 
Neturi pinigu nei prieglaudos 

. pas savo vaikus, 
Kurie visai nenori rūpintis,

Apie savo gimdytojus.
Tėvai turi jieszkoti 

prieglaudos, 
Pas svetinius arba randa 

prieglauda vargsziu!
Butu geriau kad tėvai 

atsimintu
Ant senatvės isz laik,

Ir suezedytus pinigus indėtu 
in gera vieta, 

Kad ant senatvės nereikėtų 
melsti ant keliu 

Su aiszaroms kąsnelio 
duonos, 

Arba prieglaudos.
Jeigu kas liktu po 

mireziai teveliu 
Tai tik tada tegul 

vaikai ėdasi, 
Už paskutini skatikėli. 

lio, pirma nei žiburys užgesias 
ir žibintuvas busiąs sukultas.

Ir kuomet szios mintis viena 
po kitos slinko jo smegeninėje, 
jis, 'pusiau nesižinodamas, 
graibės? kiszeniuje maszneles. 
Greitai jo szirdis liovėsi pla
kus, ji visa nusmelkė, lyg butu 
kas jam galvon smogęs. Va
landėlė stovėjo, ir suakmene- 
jes, paskui vėl eme greitai ir 
neramiai graibyties po kisze- 
nius. Veltui: masznele su pini
gais buvo žlugus.

Szaltas prakaitas ji iszmu- 
sze.

Ak! Iszlaiduoliams pinigas 
tai toks gyvas, toks neapseina- 
mas daigtas, tai, taip pasakius, 
plonutelytis szyras tarpe ju 
asmens ir juju smagybių! Ir 
ant juju tako in laime testovi 
jiems tik vienui-viena triba, 
laikas. Ir iszlaiduolis, turėda
mas kiszeniuje keletą muszti- 
niu, kolei ju neiszleidžia, jau- 
cziasi Rymos Imperatorius 
esąs. Tokiam asmeniui pames
ti savo pinigus, tai baisiu-bai- 
siausia nelaime, tai vistiek, ka 
isz dangaus nukritus praga
ran, ka,akimoju pražudžius vi
sa. Juogi labiau, jei del ju 
žmogus da ir savo galva kil- 
pon kiszes; tariant jei del tos 
paezios maszneles, taip bran
giai pelnytos ir taip kvailiai 
pamestos, ryto prisieitu jam 
kartuvėse kaboti!

Villon stovėjo ir keike. Uu 
kaltuku sviede gatvėn, ir tryp
damas, kumsaczias sugniaužęs 
grūmojo dangauslink, rieki ek 
nepaisedamas, nors jautės ko
jomis bespardas nelaimingos 
valiūkes lavona. Paskui, apsi
sukęs, eme bėgti savo pėdomis 
atgal, kapinyno linkui. Už- 
mirszo dagi baime susitikti su 
nakeziasargiais, kurie beabejo, 
buvo senai praeje, ir galvoje 
pynėsi vienui tik viena mintis; 
maszneles nebera!

Bėgdamas dairėsi -tai de- 
szine, tai in kaire puse, bene 
pūpsanti kur sniege. Veltui. 
Matoma, ne gatvėje ja pamė
tės. Argi butu iszpuolusi ten 
jau trobelėje? Ak, kad taip in- 
ejus ir pajieszkojus! Vienok 
vienas tik prisiminimas dabar 
ten esamojo baisaus innamio 
sziurpuliais ji 'purtė. Beto, bū
damas jau netoliese trobeles,^ 
jis pastebėjo, kad iszeinant jie 
vistik neužgesino kaip reikiant 
ugnies; isztikruju, atsigavusi 
ji dabar liepsnote liepsnojo ir 
nerami szviesa žerplėjo pro du
riu ir langiniu plyszius. Ir ra- 
szytoja. vėl apėmė baime priesz 
vyriausybe ir Paryžiaus kar
tuves.

'Sugryžo atgal vieszbuczio 
prieangiu ir eme grabinėti 
sniego kaltuku, kuriuos jis sa
vo vaikiszkame aiksztume bu
vo numėtės. Bet vos viena be
surado, kitas, turbut, žambu 
pataikęs, giliai sniegan nu
grimzdo. Vieninteli baltuka te
turint kiszeniuje, visos jo sva
jones palėbauti kurioje nors 
atogesneje smuklėje pranyko, 
kaip dūmai. Ir nevien laukia- 
masai pasilinksminimas isz- 
sprudo jam isz nagu, ji pa- 
sziepdamas; sziauri gaile, 
nuožmus skausmas surėmė be- 
stovinezio ties prieangiu nusi
minusio raszytojo szirdi. Pra
kaitas spėjo ant jo iszdžiuti; 
ir nors vejas truputi aprimo, 
bet užtai speigas kas valandėlė 
didinos. Jam pasidarė begalo 
szalta ir graudu. Ka ežia pa
darius ?

Laikas buvo vėlus, apie ko- 
ki-nors pasisekimą sunku tikė
tis, vienok reiktu mėginti pasi- 

klabinti in savo auklėtojo, 
Szv. Benedikto bažnyczios kle
bono, duris.

Begp tekinas visa kelia, ga
linus bailiai pasibarszkino. 
Niekas neatsiliepe. Pasibarsz
kino antra syki, paskui, drą
sos ingijes, eme be, atlaidos 
barszkinties. Galu-gale pasi
girdo iszvidaus žingsniai. 
Žvangtelėjo sklende, ir stam
biai geležimi kaustytose dury
se atsivėrė nedidelis langelis, 
pro kuri iszsiverže geltonos 
szviesos srove.

— Rodyk szian savo veidą 
lange, tarė iszvidaus klebonas.

— Tai asz esu, iszvapsejo 
raszytojas.

— A, tavo ežia esama, nak
tibalda! Atszove klebonas, ir 
eme keikti biauriais, nekuni- 
giszkais žodžiais užtai, kam ji 
taip vėlame laike kvarszinas; 
velyk teeinąs sau sveikas pra
garan, iszkur esąs atėjės.

— Mano rankos pamėlyna
vo nuo szalczio, melde Villon: 
kojos užgele ir sustingo; no
sis skauda nuo sziauraus vėjo; 
szaltis'szirdi griebiasi. Suszai- 
siu, nei rytojaus neibesulaukes! 
Teve, szi paskutini karta pasi
gailėk; Dievaži, niekada dau
giau nebesipraszysiu!

— Reikėjo ankszcziau at
eiti, szaltai atrėmė klebonas. 
Tokiems jauniems vaikezams 
pamokinimas niekada nepro- 
szali.

Ir užtrenkęs langeli pamaži 
nuvezliojo viduri.

Villon savimi nusitvėrė Ran
kom ii- kojom eme daužyti du
ris ir kimiu balsu riktelėjo pa
lydoms klebonui.

— Tu, senas lapine! Kad 
taip galeeziau dabar tave pa
siekti ir inleisti nagus in tavo 
laszinius, stacziagalviais nu
lėktum pragarmei!!

Stovėdamas lauke raszyto
jas girdėjo kaip galiaus durys 
vidurje užsidarė, silpnai trink
telėjusios. Sukeikė ir užsiėmė 
delnu burna. Padėjimas atro
dė visai kvailas ir juokingas, 
ir jis nusijuokė, žvelgdamas 
augsztydi dangaus linkui, kur 
žibėjo nesuskaitomi žvaigždžių 
milijonai ir mirkeziojo, tartum 
stebėdamos isz jo nepasiseki
mu.

Ka dabar reikėjo daryti? 
Stipti visa nakti gatvėje to
kiame speige, menka isztaigą. 
Jo vaidentuveje dilgtelėjo 
mintis apie jaunos moteriszkes 
velioni, ir ji isznaujo apėmė 
baime. Kas pavakaryj atsitiko 
su ja ja, labai gali atsitikti su 
juo prieszdienyj. O jis da taip 
jaunas esąs! Ir priekyje laukia 
jo da tokia -daugybe galimu 
i szt virkusi u pa šiliukaminimu!

— Savo gyvenime turi 
skaityti, jeigu nori mokslą in
gyti.

— Lengvai kvėpuosi, jei
gu daug nekalbėsi.

Mažas Juozukas žiemos 
laike tuoj aus po pietų ma
tydamas užtekanti menulio, 
klausia motinos:

— Mamyte, menulis tur
būt mislija kad dabar jau 
vakaras!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

Graudu jam buvo, maustant 
apie savo likimą, tartum, tasai 
likimas butu ne jo paties 'buvęs 
bet keno kito, ir savo vaidentu
veje nupiesze jis maža scenos 
vaizdeli gatvėje ant rytojaus, 
kada busiąs atrastas jo susza- 
les lavonas.

Vartydamas tarp nykszczio 
ir smiliaus baltuka jis alpmans- 
tinejo visas galimas progas isz- 
eiti isz.savo keblumo. Deja! Jis 
buvo susipykęs su visais savo 
senaisiais sėbrais, kurie sziaip 
butu jo tokioje bedoje pasigai
lėję. Jis buvo juos inžages sa
ve eilese; jis buvo nekarta juos 
prikūlęs ir apgavės. Ir vistik 
dabar, pastarosios prispirtas, 
jis mane, kad, rasi, atsirasias 
nors vienas ju, kuris in ji su- 
similsias. Tai buvo proga. Kas 
bus, kas nebus, o pamėginti 
galima- Eisiąs ir mėginsiąs.

Pakeliuj, du mažu atsitiki
mu davė jo mintims visai skir
tingi varei. Pirma, jis užėjo 
ant nakeziasargiu pėdu ir to
mis pėdomis seke keletą szim- 
tu žingsniu, nors tai buvo, jam 
visai isz kelio. Tas nemenkai 
ji padrasino; jis buvo dabar 
bent savo pėdsakus sulpaistes. 
Sziaip jam vis valdi jos žmo
nes sekinejantis ji sniegu po 
visa Paryžių ir ryto metu, ne
spėjus nei pabusti, benarina 
jam virve ant kaklo.

Antras atsitikimas visai ki
taip jo upa paliete. Jisai suko 
tuo gatves kampu, kame nese
nai priesz tai tapo vilku su
draskyta tūla moteriszke su 
kūdikiu. Dabar, jam rodės, bu
vo kaip-tik toks oras, kuomet 
vilkai gali vėl užsigeisti atsi
lankyti Paryžiun; o vietnui- 
vienam žmogui sziose* visai 
tuszcziose nežmoningose gat
vėse galėtu atsitikti daug blo
giau, nekaip kokiai paprastai 
baidyklei.

Jis sustojo ir bailiu indomu- 
mu apsidairė. Buvo, tai vieta, 
kur kryžiavos keletas kureziu, 
apleistu gatvių. AĮpžvalge isz- 
ilgai visas, viena po kitos, ir, 
kvapa sulaikęs, klausės, begu 
nenugirsias szuoliuojant snie
gu koki juoda grobuonį, ar 
staugiant kame-nors plotuose 
sziapus upes. Jis atsiminė mo
tina., jam da vaiku esant, pasa
kojant apie baisu atsitikima ir 
rodant vieta. Jo motina! Ak, 
kad taip jis žinotu kame ji da
bar gyvenanti, jis tikrai rastu 
pas ja prieglauda! Ir jis nuta
rė būtinai ryto apie ja susi- 
klausineti. Tikrai, jis dagi nu
eisiąs ir ja, bėdina senmergele, 
aplankysiąs!

Tai maustydamas, jis prisi
artino prie vietos, kame sping
sojo paskutinis jo vilties spin
dulėlis.

Namuose buvo visai tamsu, 
kaip kad ir ju kaimynuose.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

Vienok, keletą sykiu pasibar- 
szkinus, jis iszgirdo virszum 
saves bruzdėjimą, duriu vars
tymą, galiaus kažika tyliu, at
sargiu balsu klausiant, kas ten 
esąs? Raszytojas teipjau ipa- 
sznabždoms pasakė, kas esąs ir 
ko noris, ir, diAbedamas, lauke 
atsakymo- Laukti prisiėjo neil
gai. Langas staiga atsivėrė ii“ 
prieangiu puksztelejo visas 
bibiras pamazgų. Villon nebu
vo neprisirenges sulaukti Ma
nors panaszu; jis jau iszanksto 
pasistengė užsiglausti, kiek 
buvo galima, prieangio kerte
lėje, ir vistik, nežiūrint in tai, 
tapo kiaurai permerktas nuo 
juostos ligi-pat kojų pirsztu 
galu. Kelines bematant ėmė 
stirti. Mirtis nuo suszalimo? 
žiurėjo be juoko in akis. Prie 
to atsiminė save džiovon linku
si esant, ir smarkus kosulys 
pradėjo ji piauti.

Bet pavojaus dydis sustipri
no jo dirksnis. Atsitraukęs ke
letą szimtu žingsniu nuo duriu 
kur ji taip biauriai sukanevei- 
ke, jis sustojo ir manste, pirsz- 
taprie nosies prisidejes. Bema
tė viena tik būda gauti sau 
nakvyne, būtent, insiveržimu.

Netoliese pastebėjo namus, 
in kuriuos, jam rodės, nebusią 
sunku insibriauti. Ir nieko ne
laukdamas slinko artyn, sva
jodamas pakeliuj apie szilta 
kambarį, apie nenukraustyta 
po vakarienes skobnį su gau-

(Tasa Ant 2 puslapio)

Price $2.30 s‘“e
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.
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ZiniosVietines
— Atmaininjg'ais oras.
— Ponia Ona Vizbarienc, 

nuo 519 AV. Mahanoy uly., ana 
diena puldama tropais žemyn 
savo n am noise,-1 i ko^ sužeista in 
galva ir ranka. Gydosi namie.

— Sukatoj (pripuola Szv. 
Antano, o Tautine Vardine: 
Auseklis. Ir ta diena: 1706 me
tuose, gimė. Benjamin Krank
liu, mokintas ir nagingas Ame
rikietis, ir pirmutinis Suvie
nytu Valstijų Ambasadorius 
Paryžiuje, Prancūzijoje; 1945 
m., Rubikiai apsupo ir užėmė 
Varszavos miestą; 1946 m., 
Tautu Sanjungos Apsaugos 
Taryba pirmaji syki susirenka 
Lindone; 1947 m., Paul Rania- 
dier, Socialistas, iszrinktas 
pirmo ju Premieriu naujos 
Prancūzu valdžios; 1386 m., 
Jagela susižiedavo su Lenki
jos Kunigaiksztaite Jadviga.

— Musu skaitytoja, ponia 
Pranciszka Maciejuniene, ir 
sūnūs Albertas isz Tamakves, 
lankėsi mieste su reikalais, 
taipgi atlankė in “Saules” Re
dakcija atnaujinti savo prenu
merata. Acziu už atsilankymu.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto, tu
rėjo savo menesiui susirinkimą 
Utarninko vakara, Necho Al
len įsvetaineje, Pottsvilleje. 
Kliulbas laikys savo metini 
bankieta ir szoki Sausio Jau. 
26-ta diena in Necho Allen sve
tainėje Pottsvilleje. Kitas su
sirinkimas invyks Vasario 
(Feb.) 10-ta diena, in Amvet’s 
svetainėje Shenadoryje. Kliu
dąs paaukavo $25 del Paraly- 
žio Vajo. Isz Mali an o jaus se- 
kanezios naries dalyvavo susi
rinkime: panele Jean Gegužiu- 
te, ponios: Anastazija Gegu- 
žiene, Katrie Banaivicziene, 
Margareta Kenauskiene, Hele
na Grebiiuniene, Zuzana Bocz- 
kauskiene, Mare Paserpskiene, 
Katrie Staconis ir Julija Re
mus.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Antra Nedelia po Tri
jų Karalių ir Szv. Petro K. Ry
mo, o Tautine Vardine: Rag- 
nyte. Taipgi ta diena: 1943 m., 
Sovietai pranesza kad jie pra
kirto ta'Naciu apsupkime rate 
aplink Leningradą; 1951 m., 
Mainieriu bosas John L. Lewi- 
sas ipasirasze ant naujo kon
trakto. Mainieriai gavo dvide- 
szimts centu ant valandos dau
giau; 1782 m., gimė Daniel 
Webster, kuris sudarė (pirmu
tini Anglu kalbos žodyną 
Amerikoje, jis buvo iszkalibus 
prakaPbininkas ir nagingas po
litikierius; 1835 m., gimė ra- 
szytojas, dainius Antanas Ba
ranauskas.

— Apie du tukstaneziu 
angliakasiu sustraikavo Pan
ther kloni, kurie dirba Dodson 
kasyklose prigulinti prie Le
high Valley Navigation Coal 
kompanijos. Priežastis straiko 
tekis, apie mokestis del kon-

traktiniu mainieriu. Unijos ir i 
kompanijos atstovai tyrinėja 
straiko, ir gal in trumpa laikai 
mainieriai sugrysz iu savo dar- i 
T; u s.

— Panedclyje p r i p u ola 
Szv. Kanute, o Tautine Vardi- ■ 
ne: Raivcdis. Ir ta diena: 1933 
m., Sovietai pranesza kad ke
turios deszmits penki tukstan- 
cziai Kazoku laivo i zt remti in 
Siberija už tai kad jie tyczia ... . ■ • imažai javu sėjo ir augino; 
1937 m., Bagoczius, lakūnas 
Howard Hughes perskrido 
skersai mm u kraszta in septy
nias valandas, dvidcszimts 
asztuonia's miliutas ir dvidė- 
szimts penkios sekundas, (da
bar jau keli lakūnai in pusiau 
liek laiko yra panasziai pada- 1 
re); 1938 m., Dabartinio 1 po
nijos vado Francisco Franco 
lakūnai subombardavo Barče- J 
loua ir Valencia miestus ir už- ' 
musze daugiau kaip septynis 
■s-ziimtus žmonių; 18)7 m., gimė 
Bekert E. Lee, kuris kariavo 
priesz Sziauriniu Valstijų ar
mijas rier Civiline Kara Ame- 
rikoje; 1249 m., Kryžeiviai pa
skelbė Lietuviams penkis Baž- 
11 yczi us p r iakym us.

—- Utarninke pripuola. Szv. 
Salbastino, o Tautine Vardine: 
Gerve.

Shenandoah, Pa. — Motie
jus Žoba, kuris gyveno pas sa
vo duktere ir 'žentą, pons. J. 
Karendns, 206 Schuylkill avė., 
Shenandoah Heights, pasimirė 
Banedelio vakara 9:45 valan
da in Locust Alt. ligoifbuteje. 
Velionis sirgo nuo azmos. Gi
męs Lietuvoje, atvyko in She
nadoryje, o 1924 metuose apsi
gyveno ant Heights. Per dau
gelis metu d i i'O'o Maple Hi H 
angliakasyklose, o apie keturi 
metai atgal turėjo apleisti sa
vo darba isz priežasties azmos. 
Paliko duktere Ona, ipati Jono 
Karemla, Heights; ir anūke 
Lorenta. Jo pati Katarina, mi
re 1930 metuose. Laidotuves 
invyks Su'batos ryta, su apie- 
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
9 valanda, ir .palaidos iu para
pijas kapines. Gralboriai Ora- 
vitz laidos.

— Pranciszkus Matonis isz 
William Penu, ir Juozas Balu

Kareiviai Beisbolininkai

Chicagos beisbolininkai 
nieko bendro neturi su szi- 
tais jaunais kareiviais, lakū
nais ant Okinawa salos, bet 
visi szitie jauni lakūnai jau- 
cziasi kad jie yra dalis tu 
garsuju Chicagos beisboli- 
ninku.

Szitie lakūnai, kurie lekia 
su B-29 bombnesziais ant 
Pacifiko salos labai mėgsta 
beisboles sportą. Ju ratelio 
virszininkas, Kapitonas Ju
lius Vesotskis, komandorius,

parasze Chicagos keiskoli- 
ninku rateliui, kad jo karei
viai labai norėtu gauti nors 
beiskolininku kepures. Tas 
keisboles ratelis Chicagoje 
tuoj aus pasiuntė visa tuziną 
savo kepurių. Nuo to laiko 
szitie lakūnai jau daugiau 
kaip trisdeszimts viena kar
ta buvo iszskride priesz 
priesza. Ir jie vis neszioja 
tas savo mėlynas Chicagos 
beiskolininku keppres.

o o □

galėtu pasinaudoti szia pir
menybe, isztaiga ar asmenys 
nori atsikviesti minėtu katego-1 
riju asmeni, turi paduoti pra- 
szyma Generaliniam Prokuro
rui.

Kiekvienos kvotos 30% yra , 
rezervuojama Amerikos piiie- 
cziu tėvams kurie yra ne jau
nesni kaip 21 metu. (Szis prie
delis yra pervestas isz senojo 
instatjmo)

20% rezervuojama žmonoms I 
arba vyrams svetimszaliu, ku
rie teisėtai atvykę in szi krasz
ta pastoviam apsigyvenimui. 
Szia pirmenybe naudojasi taip 
pat ir svetimszaliai vaikai. Ir 
szis priedelis yra pervestas isz 
senojo instatymo.

J ei kartais dar kas liktu po 
sziu trijų grupiu, kvotos dalis 
turi būti atiduodama Ameri
kos piliecziu broliams, sese
rims ar vaikams vyresniems 
kaip 21 metai amžiaus. Asme
nims, netinkantiems ne prie 
vienos isz sziu skyrių ten
ka naudotis nuo sziu visu pir
menybių likusia kvotos dali- 
ma. — C.

12 LAKUNU ŽUVO

Liudcsio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
+

Laidoja Kunus Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiams Reikalams.

63 Main St., Pottsville, Pa.
Telefonas, Pottsville 856

Sieniniai Kalendoriai 1953m
tis isz Girardvilles, turėjo ope- i 
racijas Locust Alt. ligonbuteje. i

— Seniausia miesto gyven- 
loja, ponia Katarina (Stanuo- 

: Jis) Yokubait iene, nuo 42 So. 
Emerick ulv., numirė Utarnin-

Į ko ryta 8:30 valanda namie. 
. Velione nesveikavo per koki 
tai laika. Atvyko isz Lietuvos

i daugelis metu atgal. Paliko sa-
. vo vyra Se'.bestijona; keturios i 
dukterys: Mare, pati Vinco i 
Szera'ko, Shenandoah Heights; į 
Izabele, pati John Sullivan; 
Ona, pati Vinco Palakonio, ; 
mieste, isz kur laidotuves in- j 
vyks, ir Helena, pati Raymond j 
Spangler, Lancaster; taipgi 
Simu Prana, isz Chester, ir'bro
li Jurgi Su rasa v ic zius isz Her
rin, III., .12 anuku ir anūkes ir 
12 pro-anukus. Laidotuves in- 
vyko Seredos ryta, su Szv. Ali- 
szioinis Szv. Jurgio ’bažnyczio
je devinta valanda, ir palaido
ta in parapijos kapines. Grabo- 
rius Vincas Alenkieviczius lai
dojo.

Frackville, Pa. — Jokulbas 
Gudaitis, nuo 60 So. Nice uly., 
likos pataikintas 'per automo
biliu prigulintis' prie Frank 
Leshinsky isz Camden, N. J., 
ant vieszkclio tailpe Frackville 
ir St. Clair kelio. Nelaimingas 
žmogus likos nuvežtas iu Ash
land ligonbute. Policija tyrinė
ja nelaime.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta vieta, kad niekas neprieitu. 
Vardai žuvusiu nebuvo pra- 
neszti, kol ju giminėms' bus ’ 
prneszta. 1

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
Po 40^ arba 3 už $1.00

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Reikalinga Pagelba

24 NAUJI 
BAŽNYCZIOS

KARALAICZIAI

Popiežius Paskyrė 
Naujus Kardinolus

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus paskyrė dvideszimts ketu
ris naujus 'Kataliku Bažny- 
czios Kardinolus.

Apeigos tu Kardinolu invez- 
dinimo buvo didingos ir puosz- 
nios, bet teipgi ir truputi liud- 

j nos. Du naujai paskirti Kardi
nolai negalėjo pribūti in tas 
iszkilmes, nes jiedu randasi 
anapus tos “geležines sienos,” 
kur Stalinas ir Tito valdo. Jie
du yra Yugoslavijos Kardino
las Aloysius Stepinac ir Lenki
jos Kardinolas Stefan Wy- 
szynski.

Tie Kardinolai pareina isz 
szesziolikos atskiru krasztu; 
vienas isz ju Amerikietis, Kar
dinolas James Francis McInty
re, isz Los Angeles, California.

Dabar pirma syki per du 
szirntu metu Kardinolu Kole
gija yra pilna, reiszkia, septy
nios deszimts Kardinolu suda
ro Popiežiaus taryba.

NAUJASIS AMERI
KOS IMIGRACIJOS

INSTATYMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

for the; ’

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

Let us show you the
) * 
111Gower

created by

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
-n to show you the "Flower Wedding Line "

Septyniolikos metu am
žiaus gražuole, Ursula Kan- 
ter, norėdama tinkamai su
sivaržyti, kaip anų dienu 
paneles susivaržydavo, pasi- 
prasze policijanta Alfred 
Kimber in talka, kad ji tin
kamai butu apsirengus del 
parodos, kurioje buvo rodo
ma. moterų mados keturi

szimtai metu atgal. Paroda 
buvo Londone, kad paro
džius kaip mados persimai
nė nuo pirmos Elžbietos Ka
ralienes iki szios Elzbietos 
Karalienes, kuri bus neužil
go apkarunavota. Szitos 
merginos paezios pasisiuvo 
szitokius drabužius del tos 
parodos.

(ju žmonoms ir vaikams) bai- 
I gusiu auksztaji mokslą, techni
kiniams speciahstams ir tiems 
kuriu darbas JAVbiu Genera
linio Prokuroro sumanymu ku
tu JAVkems labai naudingas 

. tiek ekonominiu, tiek kulturi- 
i niu atžvilgiu. . Kad imigrantas

Saule Publishing Co.
Mahanoy City; Pa. Phone 744-J


