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Isz Amerikos
NORI PABRAGINTI

PACZTA I
WASHINGTON, D. C. — 

Tarpvalstybine Prekybos Ko
misija pranesza, kad Paczto 
Sztabas nori paczta pabran
ginti apie trisdeszimts penktu 
procentu.

Szita pareikalavima buvo 
inteikes Jesse M. Donaldson, 
tik keliomis dienomis priesz 
tai kada jis buvo priverstas 
pasitraukti isz savo vietos, ir 
savo vieta užleisti kitam.

Paczto virszininkai sako 
kad szitąs pabranginimas at- 
nesztu pacztui apie szimta tris
deszimts milijonu doleriu ant 
metu daugiau. Per pastaruo
sius metus pacztas labai in 
skyle inejo.

1951 metuose pacztas buvo 
pabrangintas visu czvercziu, 
ir tada jau visa milijoną dole
riu ant metu gavo daugiau. 
Bet ir to nebuvo gana!

Paczto Sztabas aiszkinasi, 
kad dabar reikia dar daugiau 
pinigu, nes visiems darbinin
kams reikia daugiau mokėti.

Paprastam žmogui szitas 
paczto pabranginimas mažai 
ka reiszkia, bet Kompanijoms. 
ir ypatingai Redakcijoms su
daro labai sunkia naszta! Kai 
pacztas taip pabrangsta, tai I 
redakcijos turi daugiau mokė
ti už iszsiuntinejima savo laik- i 
raszcziu, o nedrysta ir negali 
praszyti kad skaitytojai dar 
daugiau mokėtu už toki patar- 
navima.

GENEROLAS M. D. 
TAYLOR, KORĖJOS 

KOMANDORIUS
WASHINGTON, D, C. — 

Leitenantas Generolas Max
well D. Taylor yra paskirtas 
kaipo Asztuntos Armijos Ko- 
mandorius Korėjoje. Jis užima 
vieta Generolo James A. Van 
Fleet, kuris isz tos vietos pa
sitraukė. Generolas Van Fleet 
yra szeszios deszimts metu am
žiaus.

Leitenantas Generolas Max- Į 
well D. Taylor pasitars su Pre- i 
zidentu Eisenhoweriu, pirm 
negu iszvažiuos užimti savo 
nauja atsakomybe Korėjoje.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
jam labai gaila kad Gen. Van 
Fleet atsisako. Jiedu buvo ar
timi draugai kariszkoje akade
mijoje, West Point. Eisenho
weris Sako kad Van Fleet atsi
sako vien tik del savo amžiaus, 
kad jis jaucziasi jau per senas 
tokia atsakominga vieta užim
ti. Van Fleet pargryžta namo 
po dvieju metu savo tame dar
be Korėjoje ir Japonijoje. Jis 
buvo užemes Gen. Douglas 
MacArthurio vieta, kai tas 
Generolas buvo Prezidento 
Trumano paszalintas ir par-
gabentas namo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TĖVAS PASIVOGĖ
SAVO’ DUKRELE
PHILADELPHIA, PA. — 

Marinas, Saržentas, dvide- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Cornelius Bonner, buvo su- 
aresztuotas apie treczia valan
da isz ryto. Jis yra kaltinamas 
už pasivogima savo dukreles 
nuo savo žmonos, su kuria jis 
yra dabar persiskyres.

Jo žmonžt, trisdeszimts trijų 
metu amžiaus Doris buvo ji su- 
aresztavus, sakydama kad jis 
su savo broliu Juozu pasivogė 
jųdviejų dukrele Corne.ia ir ja 
iszsiveže.

Policijantai Harry Fox ir 
George Diamond suėmė ir su- 
aresztavo ta sarženta Bonner 
jo motinos namuose. Jis paliko 
ta mažyte mergaite pas jo mo
tina, kai jiems buvo paaisz- 
kinta kad ji serga ir yra po 
daktaro priežiūra.

Massachusetts valstijoje jo 
žmona pasakė polici j autams, 
kad ji susitiko su savo vyru ir 
jo broliu in Braintree saliuna, 
ir kad paskui visi jie nuėjo in 
jos namus. Ji sako kad ji savo 
vyrui parode valdžios ir teis
mo insakyma kad jųdviejų 
dukrele turi su ja pasjlikti, ir 
kad jis turi jai ir jųdviejų duk
relei mokėti szimta szeszios de- i 
szimts doleriu ant menesio. Ji 
sako kad jis ta teismo raszta 
numėtė ant grindų. Dukrele ir 
tada sirgo ir jau buvo viskas 
paruoszta del operacijos.

Teisėjas Joseph McDevitt 
paskyrė penkių szimtu doleriu 
kaucija ant to saržento ir pa
vėlino jam paežiam pasiraszyti 
ant tos kaucijos, ir paskui ji 
paleido.

Jo žmona turi tris kitus vai
kus po kitu vyru. Jis sako kad 
jis kelis sykius buvo praszes 
kad ji sugrysztu pas ji ir atsi
vežtu jųdviejų dukrele, bet ji 
nesutiko.

Iždo Sekretorius

George M. Humphery sze
szios deszimts dvieju metu 
amžiaus, yra Prezidento 
Dwight D. Eisenhowerio 
paskirtas kaipo Amerikos 
Iždo Sekretorius. Jis savo 
nauja vieta užims dvide- 
szimta diena szio menesio. 
Jis pareina isz Cleveland, 
Ohio.

Platinkit “Saule” lininiais visiems.

DVI MOTERYS 
NUŽUDYTOS

Vyras Sužeistas, 
Antras Suimtas

ASBURY PARK, N. J. — 
Szeszios deszimts penkių metu 
amžiaus Ponia Minnie Sicilia
no ir jos duktė keturios de
szimts dvieju metu amžiaus 
Ponia Anna Benovese buvo ant 
smert nudurtos savo namuose 
priesz vidurnakti.

Jaunas vyrukas, mirtinai su
žeistas pasiėmė taksi isz tos 
vietos ir nuvažiavo in ligonine.

Už valandos antras vyras 
Neptune policijantams pasakė 
kad tas pirmas jaunas vyru
kas yra kaltas už tas žudystes.

Sužeistas vyrukas, avide- 
szimts septynių metu amžiaus 
Quille Bonner isz Asbury Park 
dabar randasi in Fitkin ligon- 
bute. Jis ya labai sužeistas in 
peczius ir in sprandą nuo pei
lio žaizdų. Daktarai nesitiki 
kad jis iszliks gyvas.

Jis intare penkios deszimts 
keturiu metu amžiaus James 
W. Robinson, juoduką už tas 
žmogžudystes.

Policijantai spėja kad ežia 
buvo pavydo kersztas. Jie su
rado kruvina peili ir kruvinas 
drapanas garadžiuje.

Teisėjas James R. Laird pa- 
tupdino ji in kalėjimą be jo
kios kaucijos.

APSAUGOS SEKRE
TORIUS PRIIMTAS 

------- -L .1
Parduoda Savo Szie-

I rus General Motors
WASHINGTON, D. C. —J; Senato Komisija sutiko priimti 

Charles E. Wi’.son, kaipo Ap- i 
saugos Sekretorių, kai jis pri
žadėjo parduoti visus savo 

į szierus in General Motors Co.
Jis turi daugiau kaip ‘tris mili
jonus tris szimtus penkios de- 

i szimts tukstaneziu doleriu ver- 
j tęs tu szieru, toje vienoje kom

panijoje, kurioje jis buvo Pre-
I zidentas.

Kai Prezidentas Dwight D. 
Eisenhoweris ji paskyrė in ta 
vieta, jis tuojaus sutiko ir pa
mėtė savo darba, paliko tos 
kompanijos Prezidento vieta, 
kur jis uždirbo kalėta szimtu 
tukstaneziu doleriu ant metu 
ir sutiko tapti Apsaugos Sek
retorius, kurioje vietoje jis 
gaus ti keletą tukstaneziu do
leriu ant metu algos.

Bet Senato Komisija nesuti
ko ji priimti, nes kai jis tiek 

i pinigu turėjo in General Moto
rs kompanija, o ta kompanija 
gauna daug kontraktu, daug 
biznio isz va’džios, tai Senato 
komisija pareikalavo kad jis 
isz tos kompanijos ne tik pats 
pasitrauktu, bet ir savo pini
gus iszsitrauktu.

Naujas Apsaugos Sekreto
rius, Wi’sonas sutiko taip pa
daryti, bet jis ne visus savo 
tuos szierus pardavė, jis daug 
ju paskyrė, padovanojo savo 
vaikams ir giminėms.

Kai kalbėdama apie szimtus 
tukstaneziu ir milijonus dole
riu, tai jau musu mažas protas 
neisznesza, bet visgi, mes ne
suprantame kodėl Senatas to
kius pareikalavimus yra pa
statęs tam bagoeziui, Wilso- 
nui. Senatas sako kad Wilso
nas turi parduoti savo szierus 
toje General Motors kompani- 

| joje, pirm negu jis gali užimti 
valdžios vieta, neš, turėdamas 
tiek szieru toje kompanijoje, 
jis galėtu priversti valdžia 
duoti tai kompanijai daug 
kontraktu. Ar Senatas mislina, 
kad dabar, kai tas Wilsonas, 
savo tuos szierus pardavės ar 
atidavęs, tokia pat intako, ne
gales padaryti ant valdžios?

Mums iszrodo, kad jeigu 
Wilsonas taip pasekmingai ir 
gerai savo turteli susikrovė, 
tai jis kaip tik tinkamiausias 
žmogus valdžioje. Jau ir taip 
tas bagoezius daug yra pasiau
kavęs, pamėtės toki gera dar- 
La ar tokia szilta vieta, kaipo 
General Motors kompanijos 
prezidentu, kur jis deszimts 
sykiu daugiau gavo a1 gos negu 
dabar gaus.

Jis Senato komisijai sta- 
cziai pasakė kad jeigu jis nors 
kiek proto turėtu, jis jokiu 
kudu to Apsaugos Sekretorys- 
tes darbo neimtu, ypatingai 
kai tiek visokiu pareikalavimu

POPIEŽIUS SERGA
VATIKANAS, ITALIJA. - 

Szventas Tėvas, Kataliku Baž- 
nyczios Popiežius, Pijus Dvy
liktasis yra susirgęs. Apart 
szalczio, karsztliga ji kreczia. 
Jis nutraukė visus pasikalbėji
mus ir susirinkimus kol jis pa
sveiks.

Jo Daktaras sako kad nėra 
jokio reikalo per daug susirū
pinti, nes Popiežius sveiksta.

Popiežius yra septynios de
szimts septynių metu amžiaus. 
Daktaras sako kad Szv. Tėvas 
ramiai praleido ana nakti ir 
ant visko iszrodo kad greitu 
laiku pasveiks.

Bet visi kurie buvo atvažia
vę in Vatikana pamatyti ir pa
sikalbėti su I opiežiumi buvo 
at tatyti, nes L ak taras sake 
kad tokie pasikalbėjimai per 
daug nuvargina Szventaji Tę
va.

Ka raszo musu “Saules” 
skaitytojas ponas M. Mu’evi- 
ezius isz Richmond Hilj, N. Y.: 
Gerbiama Redakcija “Saules” 
— Asz prisiuneziu $7.00, tai 
yra szeszis dolerius už mano 
prenumerata, ir viena doleri 
del “Saules” Popieros Fondo. 
Asz labai myliu “Saule” skai
tyti, ir nenoriu pasilikti be 
“Saules” laikraszczio. Asz pa
tariu kad visi kiti “Saules” 
skaitytojai paremtu “Saules” 
Popierios Fondo. Su gerais ve-

JIESZKO ATOMINES 
MEDŽIAGOS '

MAUCH CHUNK, PA. — 
Jeigu per ke ias dienas musu 
skaitytojai matys daug karisz- 
ku eroplanu lekiant labai že-1 
mai virsz keliu miestu i mies
teliu mainose, tai tegu nenusi
gąstą.

Amerikos valdžia yra pa- j 
siuntuš savo mokslihczius ir 
atomines bombos žinovus isz- 
tirti ar mainu kalnuose randa
si tos “uranium” medžiagos 
isz kurios yra gaminama tos 
sprogstanezios atomines bom
bos.

Eroplanai skris labai žemai 
virsztu vietų kur tikimasi rasti 
tos “uranium” medžiagos.

Jeigu kutu ežia surasta tos 
“uranium” medžiagos, kuri 
yra taip reikalinga del sprogs- 
taneziu atominiu bombų, tai 
aiszkus dalykas, mainu mies
teliai vėl atsigaivintu su nauju i 
darbu ir bizniu.

Bet, iki tie mokslincziai isz- 
tiis kas tikrumoje randasi tuo
se musu kalnuose mes nieko 
daugiau negalime pasakyti, Į 
bet turime laukti.

Del Ateities

Piesziejas Daktaras C. W. 
Brezsler-Fettis nuliejo nau
jojo I rezidento Dwight D. 
Eisenhowerio paveiksią in 
Kissimme, Florida. Genero
las, dabar Prezidentas Ei- 
senhoweris ke.ias va andats 
tykiai iszsedejo kol szitas 
artistas jo paveiks ą nulie
jo. Ficsūejąs ta paveiksią 
paaukojo Prezidentui Eisen- 
howeriui, kuris jam užtikri
no kad tas paveiks as pasi
liks Ba’t-namuose, kol Ei
senhoweris tenai bus Prezi
dentas.

duos ne tik $2,674,092.50 ver
tes General Motors szieru, bet 
taipgi atiduos savo tonusą ku
ri jam ta kompanija butu tu
rėjus sumokėti 1956 metuose. 
Tai jis tada butu gavės $379,- 
674.00 daugiau.'

Jis teipgi turi ke is milijo
nus doleriu in aliejaus szierus, 
bet apie tuos Senatas nieko 
dar nesako. Iszrodo kad szito 
žmogaus didžiausias griekas 
yra kad jis susikrovė sau tur
teli.

jam yra dabar statoma.
Jis dabar sako kad jis par- Pirkie U. S. Bonus

ŽINIOS ISZ Iždo Valdininkas
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa)

Vienos kongrese buvo pla- 
cziai. pasisakyta, žinoma, isz 
Bolszevikiszko taszko apie ką
rą Korėjoje, taip pat iszklau- 
syta Korėjietes Kin-jan-sin 
praneszimo apie tariamus 
Amerikiecziu žiaurumus ir is
torija su vaiku, minėta perei
tame Eltos numeryje. Už tai 
kongreso dalyvius turėjo tai
kiai nuteikti Bolszevikines 
kintami paveikslai “Apie Le
nina” ir “Volgos-Dono kana
lo kasimas”. Kongreso vardu Į 
“Amerikiecziu tauta buvo 
“ pareikalauta suvaldyti savo 
vyriausybe”, nes Amerikie- 
cziai nieko neturi jieszkoti Eu
ropoje:” jie neinkurie nei Pa-j 
ryžiams, nei iszaugino Goethe 
arba Cervantesa”. Kongresas 
pasisakė esąs inpareigotas 
“viso pasaulio tautu vardu 
praszyti Amerika liautis su 
savo užpuolimą politika, kad 
taika galėtu insiyieszpatauti I 
visame pasaulyje visai žmoni
jai”.

Gruodžio 20 d., per Vilniaus 
radi j a pareiksztas pasipiktini
mas, kaip, girdi, Britu “Daily 
Telegraph” “nachaliszkai” 
drises Vienoj Kongresą iszva- 
dinti “Komunistu padariniu”. 
Tai esąs “szlyksztus manev
ras”, nes Malenkovas net 19 
kcm. partijos suvažiavime (isz 
anksto žinojęs) ji apibudinės 
ne Komunistiniu, . o tik “ne
partiniu, taikiu ir demokra- 
tiszku žmonių judėjimu”. Tai 
buvusi “tautu susirinkos su
eiga”, kur dalyvavę “isz 85 
tautu 1,857 atstovai”, tarp ju 
326 darbininkai, 65 dvasinin
kai etc. Maskvines “Pravda” , 
pažymi, kad kongresas paskel
bė dėsni (kurio tikrai Bo’sze- j 
vikai nesilaiko E.), būtent ; 
“tautu kongresas taikai ginti 
skelbią, visu tautu teises tvar-' 
kyti savo likimą ir iszrinkti; 
savo gyvenimo budi be jokio 
kiszimosi in ju vidaus reika
lus, kad ir kokiais motyvais i 
tas kiszimasis butu teisina
mas.”

Sta’inines Taikos
Premijos

Paskirtos dalyvavusiems 
kongrese is^; Bražihjos Fran
kui, JAV, Negru dain. Robe- 
sonui,’Sov. Sanjungcs propa- į 
ga ndininkuiiNr. 1 Erenburgui, 
tiesiog siautusiam per kongre
są, ir kt. Jie visi szauke, kad 
“taikos kovotoju pasaulyje 
esą 800 mi'ijonu”. Esą, “visu 
taikos szalininku akys nu
kreiptos in Maskva ir KrenTi- 
nu”, o kongresui szuki sugal
vojęs pats Stalinas: “Tegy
vuoja pašau’io taika! Szalinka- 
ro kurstytojai!” Del to svar- ' 
liausi JAV dienraszcziai, 
ypacz po Stahno pasikalbėjimo 
su “N.Y. Times”, pareiszke, 
kad StaTnas savo taikius no-

George Humphrey, isz 
Clevelando, Ohio, sutiko 
priimti Prezidento Eisenho
werio paskyrima. Jis stoja 
in Eisenhowerio sztaba kai
po iždo sekretorius. Jis yra 
pirmininkas viso sztabo del 
M. A. Hanna kompanijos, 
kur jis kelis sykius daugiau 
uždirba negu jis dabar gaus 
isz valdžios.

rus tegu inrodo darbais, bet ne 
“Stalinines Taikos Premijos” 
žodžiais ir propaganda.

“LTSR Aukszcziausios Ta
rybos Prezidiumo insaku rin
kimai in LTSR srieziu, rajonu, 
miestu, apylinkių, kaimu ir 
gyvenviecziu darbo _žmoniu 
tarybas paskirti Nededieni, 
1953 Vasario 22 d.,” Gruod-žio 
23 d., “Tiesa” savo vedama
jame del tu tariamųjų “rinki
mu”, kur nėra jokios laisves 
ir pasirinkimo, taip samprota
vo: “insaka paskelbus, tuks- 
taneziai agitatorių pradėjo 
pi ieszrinkimine propagandą. 
Lietuvos darbo žmones tik T S 
dėka tapo tikrais savo szaljes 
szeimininkais. Vienoje buvo 
dar karta nupleszta kauke 
Amerikoni szkam užpuolikui, 
demaskuodama ji kaip puvan- 
czia maita, kuri tik prispaus
dama milijonus darbo žmonių 
begali iszsi’aikyti ftuo sužlugi
mo.” Gruodžio 27 d., “Tiesos” 
vedamajame pažymėta, kad 
“rinkimu” proga Lietuviu ir 
Rusu kalbomis iszleista 203,- 
000 egz. “rinkiminiu nuosta
tu”.

Net ir isz okup. Lietuvos ra
diju buvo matyti, kad “szimet 
ners oficialiai Kalėdų szven- 
cziu Lietuvoje ir nebuvo, vie
nok žmones jas vis dėlto szven- 
te.” * ' J

Vilniaus radijas Gruodžio 
16 d., vakare paskelta žinia, 
kad “visasanjunginiu prof, 
sanjungu centro komitetas 
pradėjo kolektyviniu darbo 
sutareziu nagrinęjima. Nutar
ta del kares rengimui visas jie- 
gas 19 kp suvažiavimo nutari
mams vykdyti, placziau isz- 
pleszti soc., lenktyniavimą, 
remti novatorius ir racionali
zatorius” ir 1.1. Pagal paruošz- 
tus veikimus darbai turi būti 
baigti pramonėj iki Balandžio 
15 d., o MTS valdytojui iki Ko
vo 15 d., Respublikiniam^ o 
komitetams insakyta pravesti 
“griežta ir masine kontrole, 
ar inmones invykde joms skir-

(Tasa Ant 2 puslapio) >
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Kas Girdėt
Pirma, syki Amerikos Kon

grese randasi motina ir sunns. 
Ponia Frances P. Bolton ir jos 
Oliver Bolton, isz Ohio valsti
jos dabar yra Amerikos Kon
grese.

Virginia valstijos valdžia 
pasiunczia visiems medžioto
jams ir žvejotojams su ju tars
niais dvylika sekiu del medžiu 
kas metai. Valdžia, pataria, 
tiems medžiotojams ir žvejoto
jams tas sėklas pasėti, ten kur 
jie mistiną medis galėtu gerai 
augti.

Italijoje randasi trumpiau
sia upe su trumpiausiu vardu. 
Upes vardas yra tik viena ‘R’ 
raide. Ji plaukia tik penkis 
szimtus dvideszimts penkias 
pėdas, turi savo-tilta, kanala, 
ir joje randasi daug dideliu 
žuvu.

Ant kariszko Amerikos lai
vo “Princeton” randasi net 
trisdeszimts viena porele bro
liu, vienoje poreleje randasi 
keturi broliai ir net trys dvy
nukai.

Japonu kompanijos dabar 
pigiau parduoda savo tavora, 
negu Anglijos kompanijos gali 
parduoti savo kraszte. Už tai 
daug Anglijos sztoru dabar 
perkasi savo tavora stacziai 
isz Japonijos ir aplaidžia savo 
kompanijas namie.

Dabar valdžia ir visos ap- 
draudos kompanijos yrai susi- 
rupinusio's apie tas nelaimes 
ant musu vieszkeliu. Didžiau
sia priežastis visu tu nelaimiu 
yra per greitas važiavimas. 
Automobiliui kompanijos da
bar garsina, kiek arkliu jiegos 
ju automobiliai turi ir kaip 
greitai jie gali važiuoti. O su 
tu padukusiu greitumu giltine 
lekia.

Mums laibai reike turto tau
tiszko idant turėtumėm pajie- 
gu del susilyginima su kitoms 
tautoms. Del aplaikymp tojo 
turto ir tautiszko spėkų, reike 
darbsztumo ir apszvietos. Taip 
darbsatumo, nes be to neturėsi
me nei kasdienines duoneles, o 
apszvietos, idant žinoti, kaip 
taji darba valdyti. Lietuviai 
atsiženklina. ir yra garsus di
delio darbsztumo, tai ne reike 
juos raginti in darba, bet rei
ke musu žmoneliams neatbūti
nai daugiau blaivumo, nes per- 
virszinis girtavimas, stūmė 
tankiausia ir paskanda. Lietu
viams apszvietos. Ir isz tikro 
be apszvietos darbsz.tumas ne 
daug mums laimes ir neatnesz 
naudos, nes be apszvietos vi
sados busime prastais darbi
ninkais, tarnausime del kitu ir 
neingysime tautiszko turto. 
Idant toji aipszvieta tarp žmo
nių platintus!, prigelbsti prie
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to geros knygos, o ypatingai' 
g'eri ir suprantami laikrasz- 
cziai. Ypatingai laikrasztis 
“Saule” kuris jau 63 met, 
tarnauja, de! Lietuviu Ameri- 
ke, paduodamas žmonięms 
naudingiausias žinos, pamoki
nau ežius straipsnius, isorijes1, 
ir 1.1. Idant tasai laikrasztis da 
geresni vaisiu iszduotu, priva
lo žmones ji paremti per skai 
tyma ir pr i kalbiu f i kitus prie 
skaitymo jo.

Juk žinote, kad ’davadnas 
žmogus negali be laikraszczio 
apsieit, nes žino gana, gerai ko- 
kia. nauda per skaitymą “Sau- 
les” apla.iko. Geras laikrasztis ! 
yra. pakeliniu moraliszkumo, 
tai visame pasikels. Todėl, mes 
broliai Lietuviai tolyn per 
darbszavima ir aipszvieta o ! 
trumpoje ateityje puiku vaisiu 
aplai kyšime. 

-------------------------

Laiszkas Isz Kanados

Gerinamos “Saules” Redak
cija ir visiems “Saules” darbi
ninkams, sveikinu su Naujais 
1953 metais, linkėdamas vi
siems geros sveikatos, ir daug 
laimes,darbuose. Teipgi visys 
“Sauk1,” turiu garbes padeko- 
niu su Naujais Metais linkėda
mas viso geresnio ateityje.

Dėkoju už laikraszti kuri 
asz gaunu kiek vieni metai 
“Saule”, uriu garbes padėko
ti savo Brangiai Tetutai R. 
Bartasziunas, ir pus-broliui 
Kazimierui Bart aszi ūmini, ku

Pypkes Durnai

Ilgu-ilgu be savųjų 
Tarpe svetimu žmonių; 
Liūdesiai mane kankina, 
Aszaros rieda isz akiu.
Karszta meile szirdyj dega, 
Meile teviszkes brangios, 
Augsztu kalnu, giliu upiu, 
Placziu lauku Lietuvos.
Nesuprantu, kokia spėka 
Mane traukia vis tenai, 
Kur sesutės sziena grebia, 
Pjauna broliai Lietuviai.
Kur Birutes Kalnas stovi, 
Mažam mieste Palangos, 
Žaliomos puszimos apsodintos 
Brangioj žemelej Lietuvos.
Ir dar troksztu pamatyti 
Gilaus Nemuno bangas, 
Kaip jos plaukia ir sketojas 
It medeliai in szakas.
Kaip jos bėga ir pranyksta 
Placziu juriu gilumoj.
Niekur nėra tiek gražybių, 
Kaip brangioj mus Lietuvoj. 
Szirdis trokszta tenai gryžti, 
Tas gražybes pamatyt, 
Su tėveliais, jei gyvi dar, 
Meiliais žodžiais pasidalint. 
Kaip rgmu ten bus gyventi 
Po Vėliava Lietuvos 
Ir užbaigti savo amžių 
Ilsėti bocziu kapuos! 

rie kiekvienais metais del ma- i 
ne pasirūpina ir minėtu laik
raszti “Saule” užsako, asz mi
nėta laikraszti skaitau jau Į 
apie dvideszimts penkis me-! 
tus, ir minėti gimines man ne- 
pamirszta kiekvienais metais 
užsakyti. Taigi, linkiu savo 
gerini kėnis, ir‘brangiems skai- 
tyto jiems daug laimes ir svei
katos, ir kad da visi galėtume 
“Saules” laikraszti skaityti 
sveiki, ir gyvi imdami iki galo 
savo amžiaus, nes mes nei vie
nas nežinom kiek laiko kuris 
gyvensim.

Teipogi “Saules” Redakci
jai Linkiu minėta laikraszti 
leisti, ir turėti galimybes 
szviesti, netik niurni senus 
skaitytojus,'bet ir musu jauna
jai kartai kad ne pamirsztu 
“savo buvusios tautos, Lietu
vos, ir savo Lietuviszkos Kal
bos!”

Ne, tik savo gimines, 'bet ir 
visus Tautieczius, Lietuvius, 
sveikinu su Szventu Kalėdų 
musu Iszganytojans Užgimimo 
dienos szvente, ir linkiu vi
siems sulaukti ne tik atmintes % 
szventes, bet dar daug, daug 
praleisti tokiu 'brangiu szven- 
cziu, nors ir isz musu skaityto
ju asz tikiu kad dauguma, yra 
jau ir senesnio amžiaus.

Su pagarba,
Jnsu “Saules” skaitytojas 

Stan i si ovas Ruzge.

PAVERGTOJE
TEVENEJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tus 1952 m., uždavinius.” Ta 
kontrole vykdant reikia “ypa
tinga dėmėsi skirti in kritikos 
ir savikritikos pravedima isz 
apaežios”.

Praktiszkai tai reiszkia, kad 
kol., sutartys nustatomos kiek
vienai inmonei atskirai pagal 
tai, kaip jos “szauniai” yra 
pereitais metais dirbusios. Jei 
bus daug szauniu “normų vir- 
szytoju”, tai netenka abejoti, 
jog normos bus pakeltos, o sta- 
chanovininku pajiegumas da
romas visuotiniu. Tuo budu 
Maskvoje pradėti svarstymai, 
kokiais budais butu galima 
Lietuvos darbo žmones kuo 
daugiausia iszsiurbti. Netenka 
abejoti, jog pirmieji 1953 m., 
trys ar keturi menesiai pasižy
mės gausiomis “kritikomis ir 
savikritikomis” kitaip tarus, 
tukstaneziai gaus skusti tuiks- 
tanezius. Ir vėl pagausės eiles 
“savanoriszkai” vykstaneziu 
in tolimiausias SSSR vietas. 
“Kritikai in apaezios” rinkti 
medžiaga, kaip paaiszki isz 
Gruodžio 17 d. “Kaune Tie
sos” vedamojo, ypatingai in- 
pareigoti “darbininku ir vals- 
tiecziu korespondentai”, tik
riau, naujos ruszies sznipai. 
Jiems in pagelba eiti inparei- 
gota nauja agitatorių ruszis, 
pavadinta “puolanczioji agita
cija“, kuria Gruodžio 20 d., 14 
valanda Kaunoradijo mazgas 
taip apibudino: ji turės “de
maskuoti buržuazinius nacio

nalizmo likuczius“. Ypacz tai 
daryti paskatinta per vad., 
“pasikalbėjimus”, nes tiesio
giniu tardymu juos vadinti kol 
kas nepatogu.

Gruodžio 19 d., Kauno radi
jo mazgas askelbe žinia, kad ir 
“kolektyviniams ūkiams isz- 
siuntineti darbo uždaviniu vei
kimai su tam tikromis anketo- j 
mis”, in kurias reikia papunk- j 
ežiui smulkiausiai atsakyti. 
Taip visur nustatomi “mini-1 
maliniai gamybos uždaviniai“, j

Lietuvoj gausėja pasisaky
mu, kad “musu sostine“ yra 
ne Vilnius, bet, Maskva. Pvz. 
nuvykusi in “taikos szalininku 
4 konferencija Maskvoj“ Vil
niaus vid., mokyklos mokyt. 
Br. Katiliene taip Gruodžio 12 
d., per Vilniaus radija pareisz- 
ke savo “džiaugsma”: “Jus 
negalite insivaizduoti, kaip 
man džiaugsmingai suplakė 
szirdis, kai pirma karta iszvy- 
dau musu visu brangiąja sos
tine Maskva.“ Ir tokiu yra ji 
ne viena. Drauge “gausėja 
siuneziamos in Rytus gery
bes“. Taip pat vis daugiau 
siuneziama in Rytus “pasi
praktikuoti“ Lietuviu moksli
ninku. Isz Kazachstano “eks
pedicijos“ gryžes Prof. B. Szi- 
vickis parsivežė 600 buteliuku 
planktono. Bet ne visi sugryž- 
ta.

T E IS M A S

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
• ■! M

arkliu pilvuose skambėjo ir 
purvynas triszko auksztyn.

Sodžius veik visiszkai isz- 
tusztejo.
j Tik ant szventoriaus kokios 
tai moteriszkės gailiai aimana- 
vo.

O viduriu kelio, nepaisyda
mas ant lietaus su sniegu, pla- 
kanezio per veidą ėjo namu 
link malūnininkas, sustojo tar
pais, sunkiai trauke savim 
orą, sunkiai alsavo, tarpais 
svyravo, ib vėl sustodavo, tar
tum, apmiręs o tarpais tyliai 
sznabždejo su skausmu isž gi
lumos solpanezios szirdies:

— Tai tokia, duktė! Tokia 
Žemsargio numylėtinė! Ir 
spaude rankoje lazda, net vi
sas drebėjo, tartum, drugio 
krecziamas, ir aszaros gausiai 
riedėjo per veidą. — F. S.

— GALAS —

VASARIOS RYTAS

gJAULUTE iszsirito isz už ža
lios girios tyragrvna, tarsi 

iszsiprausus tyrame vandeny
je, laimingoje szalyje. Jo spin
duliams ant žemes nupuolus 
visa rasa pavirto in žibanezius 
žibuezius, tarsi deimantus, kad 
net “kuniszkos akys” bijojo 
jais gėrėtis; o gosliai szyksz- 
tuoliai ir mylėtojai žibanezios 
rudos norėjo, kad tie saules už
kerėti vandens laszeliai isztik- 
ro pavirstu in tokius, kokiais 
jie dabar iszrode; bet padange 
ritosi auksztyn, jos spinduliai 
ėjo sziltyn, ir pranyko tie’žibu- 
cziai, kaip pasaulyje pranyks
ta viskas gražaus ir viliojan- 
czio, tu'szty'bems apipaikintas 
akis, szirdis ir megumais apja- 
kntus .jausmus. Pranyko rasa, 
iszdžiuvo vandens laszeliai nuo 
saules szilurnos, tarsi pranyko 
visa gosliu viltis, bet ne! Saule 
auksztyn kilo, sziltesnius ir 
sziltesnius žemei siuntė spin
dulius; paukszeziai gyvuliai ii* 

žmones kilo isz nakties, pailsio 
ir, kiekvienas, kaip kas gali ir 
moka, ėmėsi savo užsiėmimo. 
Visa gamta atbudo isz nakties 
miego; žolynai-modžiai žaliuo
ja, kvietkeliai žydi, gyvūnė
liai kruta, paukszteliai cziulba, 
jaucziai junga, velka-ženie ju
dina, ardo, arkliai kitas sunke
nybes valkioja ir paežius žmo
nes vežioja. O tie, žmones, ap
snūdę, kaip sapne svajoja apie 
bnsianezius daigtus, iszsiskirs- 
te po pasaulės platybes; iszsi- 
skirste, atsitolinę vieni nuo ki-. 
tu vargsta atskirai su savo<sie- 
kiais-jieszkiniais; tie siekiai 
tankiausiai labai sunkiai, arba 
visai neprisiekiami, dėlto ne
kalba siekikai tampa aukomis 
savo jieszkiniu ir skaudžiai 
skundžiasi ant savo likimo.

Va saros ry tas. A r t o j as, koja 
po koja žingsniuodamas pas
kui arkla, kartas nuo karto ra
gina apsiputojusius gelsvomis 
putomis “sunku junga” vel- 
kanezius szemius ir žiūrėda
mas palei noragu in tiesenezia- 
si varputeta vaga mano: “Ma
no mintis, — didelis duonos 
kepalas!” Ir jis laiko save lai
mingu. Bet, sudilo noragas, su
lūžo arklas, ant lauku mažai 
užaugo, duonos kepalėliai ma- 
žucziai, ir tie patys aszakoti, 
valgant kliūva gerkleje, nėra 
kas parduoti, nėra už ka pirk
ti, mokesezius reikia iszmoke- 
ti, pinigu nėra; už nemokejima 
mokeseziu valdininkai uždeda 
pinigine bausme, o tos baus-' 
mes artojas ne tiek nestengia 
iszmoketi; atvažiuoja valdinin
kai, nėr kas daryti: tada par
duoda paskutinius artojaus 
arkli, karve, jauti, pasiima pri
sakytus mokesezius ir iszva- 
žiuodami prigrasina: Jeigu 
nemokėsi ir tolesniam laike 
ifi o k esc z i u, viską p a rd uo Sime 
ir žemes neteksi! Artojas pa- 
gel'bininku-gy voleliu netekes 
apleido žeme varpueziui kara
liauti, o pats, ėjo, ėjo, ėjo ir 
iszejo in svetima szali laimes 
jieszkoti.

■ Vėl vasaros rytas, vėl ta pati 
regykle: Artojai aria žeme, sė
ja. javus, renka vaisus, tai blo
gus, tai gerus; valdininkai tar
nauja, ima algas ir renka nuo 
artoju mokesezius vieni tame 
gyvenime laimingi, kiti dar 
laimingesni; kiti nelaimingi, 
kiti dar nelaimingesni; nelai
mingieji jieszko laimes, o lai
mingieji, nelaimes.

Vėl vasaros rytas, vėl ta pa
ti muzika ta paezia meliodija 
griežia.

Vėl vasaros rytas.
AVI vasaros.
Vėl.

— GALAS —

dideliu puslapiu, 35c.
No.111—Sziupinis (3 dalis) 

talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 

i Galinga ypata galybe meiles; 
Į Raganiszka lazdele; Boba kaip 
i 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 nemli
no. 58 pus., 20c.

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

No.128—Dvi isztbrijos: Val
dini i era s; 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 
Gyvenimo, Nuopolęi Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 sziintme- 
czio iszimta isz Liptuvlšzku 
užlieku. Su paveikslais. 177

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

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

.No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

N o.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

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

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

iUV 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.

ĮLbU 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., - ĮįJ, S. A.
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Žiauri tyla mirtim kvėpavo, ' 
kad ant akies mirksnio met Į 
kvėpuoti, nustojo, tik vaikas 
verke kas syk garsiau, 'bet 
staiga,’ abudu Gaidos puolėsi 
prie duru, jaunesnysis peiliu 
'žibtelėjo, senis kirvi nutvėrė, j 
ibet nespėjo suduot, valstie
cziai mėtėsi ant ju, tartum, au
dra, tik lazdos kurcziai ip.osz- 
kejo, keliolika, ranku nutvėrė 
už plauku, už Sprandu ir isz- 
trauke juos isz vietos.

Trukszmas pakilo šluboj, 
riksmas, bildesis, stalai, suolai 
tik lakstė po stuba, moters 
garsiai verke, pasidarė sūku
rys ir per keiksmus, tasynes, 
riksmus, krito ant grindų, su- 
sipurte, persiverte, viena ir ki
ta karta in siena atsirnusze ir 
dingo.

Gaidos gulėjo ant žemes, 
drucziai virvėmis suriszti, tar
tum, avinai, roke isz visu jie- 
gu, draskydamies! ir baisiai 
keikdami.

— Pas bažnyczia su jais, 
ten juos nuteisime! Paliepė 
Andrius.

Iszvilko juos isz stubos ir 
. vilko keliu, lazdų nesigailėda

mi, nes prieszinosi, rėkdami, 
tartum, plaunami, moterys be- 
go szalimis, vaitodamos ir pa
sigailėjimo melzdamos, spardė 
ja kojomis, gindamiesi, tartum 
nuo rizgancziu szunu.

— Skambint, lai visas so
džius susirenka! Riktelėjo ma
lūnininkas.

Pradėjo tirsztai snigti, kad 
net Szviesiau pasidarė.

Suskambino varpai, tartum, 
ant gaisro ir jau be perstojimo 
skambino, paniurai ir baisiai, 
Ir net varnos pakilo nuo varpi- 
n vežios, sukdamos aplink baž
nyczia, o isz kaimo bego minia 
moterų ir vaiku.

— Žmones, pasigailėkite! 
Pagelbos! Del Dievo! Baube 
Gaidos, nerimastingai blaszky- 
damiesi, bet jiems niekas neat
sake, vis minia ėjo tylėdama. 
Tyliai užėjo ant szventoriaus 
ir sviede surisztuosius priesz 
bažnyczios prieangi.

— Ka mes kalti? Už kai 
Pagelbos! Reke, stengdamiesi 
alsi kelt, bet kieno tai parspir- 
ti vėl parpuolė, tartum, kala
des, keikdami, ir grasindami 
baisiu kersztu visam kaimui.

O Andrius pasilipejo ant 
bažnyczios prieangio, atsirėmė 
in duris, nusiėmė kepure ir 
garsiai prabilo:

— Brangus broliai!
Nutilo bobų aimanavimai 

valstiecziai.susispaudė, o gal
vas palėnke, nes krito szlapias 
ir tirsztas sniegas, atidžiai 
klausė.

— Ta jums pasakysiu, bro
liai: Kaip pavasari valstietis 
iszeina su akecziomis in lauka, 
kad ji nuo žolių apvalyti, lygi
na, akėja, pirm negu grūda 
mes in ji, taip ir pasauli dabar 
atėjo laikas, idant pikta nai- 
kyt. Jau pradeda ta kituose 
valscziuose ir parapijose: jau
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iszvare rasztininka isz Olszos, 
Virkuose vagius iszmusze, o 
iszvare isz Grabiku. Ir pats ta 
daro, pats, nes jau toks blogas 
pasauly surėdymas, kad tu, 
valstieti, dirbk, prakalta liek, 
padotkus mokėk, kariuomenėn 
eik, o kaip tau skriauda daro, 
tai pasilieka tik vienas Dievas, 
arba tuszczias kalbėjimas.

— Vai teisybe! Teisybe! 
Patvirtino, atsidusdami.

— Ta jums sakau, kad jau 
atėjo laikas, žmones neturi 
kam pasitikėt, kaip tik patis 
sau! Patys turi galvoti, patys 
ginties nuo skriaudų ir patys 
jieszko.fi teisybes! Laukėme il
gus metus ir kenteme visokį 
skurdą ir nieks mums nepata
rė, nieks nepagelbejo! Ir kaip
gi? Teismai ne del teisybes, ne 
valstiecziams kitokios instai- 
gos, globa ne nuskriaustiems'. 
Ta kiekvienas žino, kas turi 
protą. Tik turbut jau nėra ki
tokio iszejimo, kaip tik daryti 
ta pati, ka ir kiti žodžiai daro.

— Užmuszt niekszus! Ko
jomis užspardyt! Pusiau per- 
pleszt! Pradėjo insiutusiai 
szaukti, mesdamiesi su lazdo
mis ant Gaidų.

— Nusztilkitc! Sustokite, 
szunsnukiai! Suriko Andrius, 
savimi juos pridengdamas. Pa
laukite! Žinome mes kad tai 
yra vagis, galvažudžiai ir isz
davikai, kuriuos reikia nu
baust, bet pirmiau, kas ka turi 
priesz juos, te'gul vieszai, in 
akis pasako. Nes teismą ežia 
darome, o. ne žudymą. Ne del 
korszto juos atvilkome, bet tik 
ant užtarnautos, teisingos 
bausmes.

Susiglaudė žmones, nes kaip 
ir nesmagu buvo pirmutiniam 
iszlysti, susi ūbavo, suszuko vi
si kartu, priminėjo savo 
skriaudas, grusdamiesi prie 
surisztuju; pagalios malūni
ninkas iszejo priekyn, ranka 
pakele ir tarė iszkilmingai:

— Priesz Dieva ir žmones 
liudiju, kad pavogė man ark
lius ir keturis szimtus rubliu. 
Sugavau juos. Su peiliais pri
verto mane prislėgti, kad ne- 
iszduosiu ju! Kersztu grūmo
jo. Yra tai arsziausi galvažu
džiai !

— O asz liudiju, kad Gai
dos man karve pavogė, tarė an
tras.

— O man kiaule.
— 0 man kumele su kume

liuku, liudijo panasziai. Vals
tiecziai klausėsi paniurai tu 
liudijimu.

Nustojo snigt, bet vejas plie
kė in bažnyczia ir medžius len
ke prie žemes, padangėse slin
ko dideli, pilki debesiai, o 
skurdžiu balsai, stiprus ir sun
kus tolydžios krito, kad tar
pais isz minios kilo inirsze 
murmėjimai ir lazdos braszke- 
jo, arba Gaidos szauke:

— Neteisybe ! Isz piktumo 
liudija! Tai kiti vagys ta pa
dare! Netikėkite!

Bet atsirado vis nauji, ir kas 
sykis bjauresnius dalykus pa
sakojo.

Ant galo primine jiems už- 
musztus Žydus, primine isz- 
duotas merginas nuo krasos ir 
kunigą apskusta, ir padegimą 
koki tai, ir girtuoklystes su 
žemsargiu, ir nevaikszcziojima 
bažnyczion, kas kokias žinojo 
nuodėmės, godžiai rinko ir pa
siutusiai trenke in ju nublan
kusius veidus, kati net jau bai

sus riksmas pakilo, nes kiek
vienas stengėsi kita perrekt, o 
kiekvienas kerszijo iv keike, 
kiekvienas pyko ir linko prie 
ju su lazda, kad Andrius, ne

4- 4- 4-4-4-4- 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-44-4-4-4

O moterėles isz savo dukrelių 
valkatas užaugysite, 

Jeigu kaip reikia ju 
dorybes nemokysite.

Pagal musu tikėjimą, 
Motina privalumu yra

Savo dukreles prižiūrėti, 
Ir dorai užaugyti,

Kad ateityje butu geros 
motinos,

Savo vaikams ir pati 
savo vyrui.

Bet ant nelaimes czionais 
Amerikoj 

Nekurios motinos neturi ant 
to laiko,

Nes ju galvos yra užimtos 
kitokiais dalykais.

Dukreles auga ‘be jokios 
priežiūros, 

Ir savo kytrumu motinėles 
pralenke visame.

Tokios dukreles nemoka sint, 
Skalbt, virt, nei duonos 

iszkept, 
Tiktai lakstyt ant geru 

laiku, 
Ir važinėti su sportais 

autobiliais.
Ana diena girdėjau, 
Kaip viena dukrele, 

Sprenge in akis,
Kada motina norjeo pamokyti 

savo dukrele, 
Tai toji jai atsake:

Pasimokyk pati save, u 
Nes asz žinau ka darau, 

Tavo pamokinimu nepraszau!
Tikras vargas su tokia 

dukrele.
* * *

Teisybe kad pinigas 
yra tai laisve,

Galybe, ir pinigas tai 
pati gyvastis!

Todėl norą ko stebėtis
Kad žmones taip 

trokszta tojo pinigo, 
Tik stebėtis reikia, 
Kad ji taip lengvai 

praleidžia!
* * *

New Yorke del bobų 
gyvanaszliu,

Isz kur nors atbėgusiu, 
Proga gera vis atsitaiko, 
Ba ant kokio kvailio vis 

pataiko.
Yra czionais senyvu 

visokiu,
Tuojaus su jais susižino, 

Užkaboriuose gyvena kur 
niekas nežino.

Prie to vieno, atsiranda 
ir daugiau,

Ba moterelai buna da 
geriau,

Nes su senais turi 
užsiėmimą,

Bet neapgriebia iszmintinga 
vaikia.

Per naktis gerus laikus 
turi,

Ant jokios giedos1 visai 
nežiūri,

O nežino ko sulauks, 
Kol ant senatvės staugs. 

galėdamas ju sulaikyt, suriko 
inpykes:

— O snukius užeziaupkite, 
kad savo galeeziau pasakyt.

Taigi nutilo truputi, tik bo
bos savotiszkai urzgė.

— Ar ' prisipažinste? Už
klausė, pasilenkdamas prie ju.

— Ne! Mes nekalti! Netei
sybe kalba, isz piktumo! Pri
sieksime! Suriko nusiminė.

— Prisipažinkite, tai ma
žiau busite nubausti, szvelniai 
prikalbinėjo.

— Užmuszt szunsnukius! 
Lazdomis uždaužyt! Galvažu
džiai, vagys, iszdavikai! Mirtis 
nevidonams! Suszuko visi kar
tu, pakeldami lazdas ir kumsz- 
czias, kad Gaidos net sustaugė 
isz baimes, pradėjo metyties ir 
stverdami dantimis už czeba- 
tu, bueziavo kojas, staugdami 
melde susimylejimo.

Denge juos dar malūninin
kas, Andrius ir pora ramesniu 
stengdamiesi sulaikyti inirszu- 
sius, kurie veržėsi, tartum, au
dra szaukdami ii’ lazdomis mo
suodami, o 'bobos pikeziausia 
veržėsi su savoliagais.

Jau pradėjo daryties baisu, 
tik susimarmaliavo pas bažny
czia, pasiutęs riksmas kilo ii’ 
siūbavo žiauriai, tartum, tie 
varpai, tolydžio skambanti.

— Kunigą reikia paszauk- 
ti priesz mirti! Kunigą! Staiga 
suriko malūnininkas.

Susilaikė. Kaž-kas nubėgo 
pas kleboną.

— Arba ir lig rytojui pa
laukime su bausme, siulijo ma
lūnininkas.

Suriko, miklindami lazdas:
— Užbaigt su jais! Nerei

kia galvažudžiams k u n i g o! 
Lai stimpa, kaip szunes. Ne
laukt! Nes dar pabėgs k ka
zokus atves! S u spardyt!

Bet Gaidos, pajutę, iszkur 
gali pribūti pagelba, pradėjo 
nerimastingai maldauti:

— Žmones, susimylejimo! 
Iszpažinties norimo! Kunigą 
atveskite, kunigą!

Ant ju nelaimes kunigo ne
buvo namie, dar vakare iszva- 
žiavo.

— Tai tegul iszpažysta sa
vo nuodėmės priesz visus žmo
nės! Kaž-kas patarė.

— Gerai! Taip! Lai iszpa
žysta. Lai teisybe pasako! Pa
tvirtino.

Kaž-kas perpiove viržius 
ant ranku ir pastatą klupsz- 
czius priesz bažnyczia. , \

— Atidaryt bažnyczia! Įsz- 
pažys! Atidaryt! 'Szauke mi
nia, bet Andrius suszuko:

— Nereikia ! Nuodėmė leis
ti tokius galvažudžius in Die
vo namus, užteks jiems, kad 
leidžiame ant szventos vietos. 
Nusztilkite! Riktelėjo ant 
murmaneziu bobų ir, pasilenk
damas prie Gaidos, tarė:

— Tai iszpažinkite, tik tik
ra teisybe! Valstiecziai turi 
gale atleisti jusu kalte! Pri
klaupė szale ju, o paskui ji pa
dare ta visi, žegnodaimesi ir 
dūsaudami.

Gaidos murmėjo ka tai ne- 
aiszkiai in visas puses dairy
damiesi.

— Aiszkiai kalbėkite! Gar
siai! Vieszpati Dieva nori ap
gaut! Szauke isz visu pusiu.

Senis Gaida, tartum, jam 
siela sutirpo isz baimes, pradė
jo drėbėt, apsiverkė ir gailiai 
krupeziodamas iszpažino savo 
nuodėmės.

Užstojo kapu tyla, net kva
pą užtraukė, net kosėjimai nu
stojo, tik tas verkszlenantis 
balsas skambėjo tamsumoj, 
skyrstidamasis, tartum, krau

jo sriove, o virszui skambėjo 
varpai, ir uže insisiubave me
džiai.

Žiaurumas apėmė sielas, 
plaukai ant galvos atsistojo, 
valstiecziai muszesi in krutinę 
isz iszgasczio, kur-ne-kur atsi
liepė gailestingas dejavimas, 
kokia tai baisi baime pereme 
szirdis lediniu szalcziu, nes 
Gaida, norints tolydžios verte 
kalte ant sunaus ir žemsargio, 
prisipažino ne tik prie to, ka. 
valstiecziai jam primine, bet 
ir prie draugelio kitu baises
niu dalyku.

O kuomet pabaigė, puolė 
kryžiumi žeme ir, įpuszdamas 
kakta in prieangi, taip malda
vo susimylejimo, kad daugelis 
antrino jam verksmu, bet. vals
tiecziai szauke:

— Kaspras tegul iszpažys
ta! Kaspras! Greicziau galva- 
žudi! Greicziau ! Ir pradėjo ji 
mankyt lazdomis per szonus, 
kad insiutes paszoko:

— Patys galvažudžiai! Ne
kaltus norite nužudyt! Jus pa
tys vagis ir iszdavikai. Utėliai! 
Szernai! Keike ir kersztingai 
grūmojo, bet senis pradėjo jo 
melsti:

— Nusileisk, sunau! Iszpa- 
žink, gal dovanos tau! Nusi
leisk!

— Nenoriu malones ir pa
sigailėjimo pas galvažudžius! 
Nemelsiu! Pasiute szunes! Ber- 
mesnius ir puolėsi pasiutęs ant 
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nai! Man nereikia iszlpažinties! 
Tegul mane užmusza! Lai 
drysta, szunsnukiai! Kariuo
mene jiems rytoj už mane at
lygis! Tegul tik pirsztu mane 
palyti! Baube tartum, žvėris 
ir greitai ant kojų paszokes, 
parbloszke kumszcziom arti- 
visu. Senis paszoko paskui ji, 
stengdamasis, prasiskverbt i ty
kiai, tartum, vilkas.
i

Baisus trukszmas pakilo, bet 
greit juos parbloszke, tartum 
skuduru krūva, ant senosios 
vietos, o Andrius piktai suszu
ko:

— Pabėgti norėjo! Kersztu 
grūmoja! Jie vagys ir pik- 
cziausi galvažudžiai! Nubaus- 
kite juos! Užmuszkite juos, 
kaip szunis pagedusius! O visi 
muszkite! Visi! Muszk kas in 
Dieva tiki! Reke intužes.

Minia su si ūbavo, tartum, 
muszkas, ir mėtėsi ant galva
žudžiu, szimtas kuolu pakilo ir 
nusileido, pakilo riksmas dan
gų siekiantis, tartum, visas pa
saulis užgriuvo, tik susisuko 
baisia viesulą ir greitai nutilo, 
tik tamsumoj girdėjosi kuolu 
braszke j imas, m i n d ži o j i mas, 
bobų cypimas, kriokimas, 
keiksmai, o tarpais laukiniai, 
baisus, sudrebinanti muszamu- 
ju riksmai.

Už valandėlės po bažnyczios 
prieangiu juodavo masa, in- 
trypta in sniegą, in purvyną ir 
platinosi nesmagus kraujo 

kvapas.
Varpai nutilo, bet žmones 

dar nenusiramino, kuomet isz 
sodžiaus pasigirdo riksmai, 
kad žemsargįs pabėgo.

Bego vaikinai viens paskui 
kita pasakodami ir szaukdami:

— Žemsargis p a b e g o! 
Kaip tik varpai suskambino, 
inejome in stuba, o jo jau ne
buvo.

— Per kamara p a b e g o! 
Malunininkiute ji persergėjo!

— Juk matėme, kaip inejo! 
Ji, ji, persergėjo! Ji!

— Netiesa! Suriko malū
nininkas, priszokdamas su 
kumszcziom.

— Visi žinojo, ' kad 'buvo 
žemsargio numylėtinė, visi! 
Szauke bobos, ir kiekvienas, 
ka. tik žinojo, taipgi pasakojo, 
kuomet Andrius vėl atsiliepe:

— Broliai, klausykite! Nu- 
baudeme vienus, bet arsziau- 
sias pabėgo! Reikia, jis pagaut. 
Taip nubausime kiekviena! 
Kas žmones skriaus, kas vogs, 
kas iszdavines’. Sėst ant arkliu 
ir vyties! Ant arkliu, vaikinai! 
In miestą pabėgo! Vytis ji, ir 
gyva, ar negyva reikia ežiai 
pristatyt! Greicziau, vyrai! 
Kad mums bėdos neužtrauktu! 
Greicziau!

Tik skvernai kilnojosi bė
gant in sodžių, o jau akies- 
mirksni keliolika vyru vijosi 
visais keliais miesto link, net

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines
— Seredoj iprįpuola Szv. 

Petro Nolasco, o Tautine Var
dine: Nijole. Taipgi ta diena: 
1948 metuose baisus szaltis po 
visa musu kraszta in dvylika 
žiemų. Mokyklos ir 'bažnyczios 
užsidarė, fabrikai sustojo, nes 
nebuvo gana anglių ir aliejaus; 
1938 m., Prez. Franklin D. 
Rooseveltas praszo , 'bilijoną 
doleriu del dvieju mariu laivy
no, ant Atlanto ir Pacifiko; 
1457 m., Anglijos Karalius 
Henrikas Septintasis gimė.

— Ponas Pranas Aleknavi- 
czius, isz Connertono, ana die
na lankėsi mieste su reikalais, 
ir prie tos progos atlanko 
‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcija. Acziu 
■ponui Aleknaviczui «už atsilan
kymą.

— Du automobiliai, pri
gulinti prie Vinco Žagarinsko, 
Jr., nuo 120 W. Market uly., 
mieste, ir Ralph Schumack, isz 
Bryn Mawr, susitrenkė ant St. 
Nicholas vieszkelio Petnyczios 
vawara. Bledies padaryta ant 
$800.00.

— Robert Budroe (Budra- 
viczius) isz Park Crest, numi
rė Ketverge ryta in Pottsvilles 
ligonbuteje. Velionis sirgo 
trumpa laika. Gimęs Mahano- 
juje. Buvo trokdriverys del 
Kaiero bravoro mieste. Prigu
lėjo prie Lietuviszkos parapi
jos ir Eagle’s Draugijos. Pa
liko paezia Mamie; duktere 
Katarina Ona; du brolius: Jo
ną ir Vincą mieste ir seserį 
Ona, pati Boleslavo Gufskio isz 
Philadelphia, Pa., taipgi keletą 
anuku ir anūkes. Laidotuves 
invyko Utarninko ryta, isz Nr. 
606 W. Market uly., su apiego- 
mis Szv. Juozaipo 'bažnyczioje 
9 valanda ir palaidotas in Szv. 
Kazimiero Lenku kapines.

— Ketverge, Sausio (Jan.) 
29-ta. diena 1953 m., 6:15 va
landa ryte, iszvažiuos in Wil
kes-Barre, Pa., del kariszkos 
tarnystes, 95 vyruku. Žemiau 
paduodame vardus tuja kurie 
apleis isz:

Mahanoy City: Frank Fazio, 
William McCann, Francis J. 
Rooney, Robert Cate, Nicholas 
Teaschenko, Andrew Hornak 
ir Edward Dziadosz.

Shoemakers: Paul Kalinock.
Patriotic Hill: Charles Car

roll, Jr.
Buck Mountain: Frederick 

Richards, Edward Muscavage.
Girardville: Edward Long, 

Joseph Ramaize, ir Thomas 
Coughlin.

Frackville: Harry Engle, ir 
John Blickley.

Ashland: Edward Colahan, 
Robert Baur, Glenwood Field
ring, William Meyers, Thomas 
Lockhaven, William Hepler, ir 
Edward Bielarski.

Fountain Springs: Joseph 
Close.

HomesviUe: David Kane.
Connerton: Joseph Powell. 
Gordon: George Lei'big.
Wade: James Brennan, Jo

seph Chambers.
Lavelle: Robert Heyer
New Philadelphia: John J. 

Harvilla.
Shenandoah: Ed. Yesconis, 

Alb. Cicioni, Alex Paskiewicz,

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

D. Bilewicz, L. Juck, Vic. Wo- 
zniewicz, Ant. Cecchini, Clar. 
Grutza, Juo. Strelecky, J. Za- 
kavage, Ber. Bagienski, Jno. 
Keatin, Fr. Shubiak, L. DeLu- 
ca, Rob. Grajewski, Alb. De- 
reskiewicz, W. Chesonis, Juo. 
Reese, Jno. Hedash, Jr., Lon. 
Kweder, Ber. Lesko, Warren 
DeLowery, Fran. McCormick.

Shenandoah lights: Wm. 
Navitsky St. Boguncwicz, Jno. 
Karpovich, H. Mutchko, Wm. 
Sherakas, Don. Hentz, Fred. 
Hawkins, Jr.

Ringtown: Paul Faust, Wm. 
Lynch.

Lost Creek: Wm. Mallick.
Wm. Penn: Dan. Demansky, 

G. Discavagc, Thos. Shoppie.
Gilberton: Jno. Zuby, Peter 

Shaulis.
Maizeville: Fr. Blozusky, 

Jos. Smith.
Frackville: Vincent Crosby.
Delano: Dan. Datchko, Wm. 

Gouldner Ed. Purcell.
Gneida: Jos. Kobza, Paul Ka 

kalecik, And. Helock,Jr. Fran- 
Flaim.

Kelayres: Chas. Tombasco, 
Pat. Cara.

Nuremberg: Don. Sachs.
Tamaqua : Eng. Fritz, Brian 

Matuszkiewicz.
Haddock: John Boyko.
Lofty: Russell Segilia.
McAdoo: Ed. Kulkušky, Al. 

Ellis, James Pritulsky, Mich. 
Yanetti, Rob. Cheeka, Michael 
Mega, Leonard Brown, Step. 
Knott.

— Ketverge pripuola Szv. 
Pranciszko de Salcz., Tautine 
Vardine: Linge. Taipgi Menu
lio permaina: Pilnatis. Ir ta 
diena: 1939 m., Hitleris sutin
ka derifitis su Lenkais, praszo 
Lenku pasiusti savo atstovus 
Rugpuczio trisdeszimta diena; 
1935 m., Amerikos Senatas ne
sutinka pavėlinti Amerikai 
stoti in Pasaulio Taryba, Teis
mą; 1843 m., buvusia Amerikos 
Prezidentas William McKinley 
gimimo diena.

— Miesto gyventojas Geo. 
J. Post, nuo 28 W. Centre uly., 
puldamas tropais žemyn savo 
namuose likos sužeistas in pe
tį ir klubą. Likos iszvcžtas in 
Locust Mt. ligonbute del gy
dymo.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Martino, o Tautine Vardine: 
Ži’bone. Ir ta diena: 1939 me
tuose Adolpas Hitleris pasiža
da gelbėti ir užstoti Italija, jei
gu karas kiltu, pasmerkia 
Amerikos imperialistus, bago- 
czius ir isznaudotojus; 1937m., 
Hitleris panaikina Versailles 
kariszka ir taikos sutarti, sa
kydamas kad tai tik popioros 
gabalas; 1933 m., Hitleris isz- 
rinktas Vokietijos Koncelia- 
rium, Vokietis Von Hinden
burg ji paskyrė ir iszrinko; 
1882 m., gimė Prezidentas Fr. 
D. Rooseveltas.

Shenandoah, Pa. — Laidotu
ves a.a. Jurgio Budrow (Bud- 
raviezio) isz William Penn in
vyko Pan odelio ryta 9-ta va
landa, su apiegomis Szv. Jur
gio bažnyczioje, ir palaidotas 
in parapijos kapines.

-— Vincas Salinskas, senas 
angliakasis, nuo 918 W. Coal 
uly., numirė Seredoj, 4:10 va
landa po pietų savo namuose. 
Velionis sirgo iper deszimts 
metu. Paskutini karta dirbo 
William Ponu kasyklose. Gi
męs Lietuvoje atvyko in She- 
nadoryje daugelis metu atgal. 
Paliko savo paezia J ieva; sunu 
Vinca, isz Penns Grove, N. J., 

trys dukterys: P. Galiančio, 
Wildwood, N. J., Alb. Kowalo- 
nak, Harrisburg, ir J. Brown, 
namie, taipgi seserį Zofija Su- 
szekiene, Nanticoke, ir szeszis 
anulsus. Laidojo Subatos ryta, 
su apiegomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Graborius H. Valukievi- 
czius laidojo.

— Buvęs miesto gyvento
jas, Jurgis Kvedaras, nuo 193 
Main uly., Middletown, Conn., 
pasimirė Petnyczioj in Middle
sex ligonbuteje Conn. Velionis 
gimęs Shenadoryje, jo tėveliai 
a.a. Petras ir Veronika Garbey 
Kvederiai gyveno Shenadory
je. Paliko dvi seserys: Anele 
McCloskey, Hazleton ir Mar
garet a Kutz isz Minersville. 
Kūnas paszarvotas pas Gralbo- 
rin Bonin Hazleton, o laidotu
ves invyks su apiegomis in 
Szv. Jurgio bažnyczioje ir pa
laidos in parapijos kapines. .

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

Žiemos Laiku Pavojus 
Ant Vieszkeliu

POTTSVILLE, PA. — Ed- 
ward M. Falzer, trisdeszimts 
vieno meto amžiaus, isz Plea
santville, N. J., buvo ant smert 
sutrintas, kai jo automobilius 
apsivertė ant Mill vieszkelio, 
netoli Egg Harbor, N. J.

Jis važiavo su Charles Wal
ton, dvideszimts septynių me
tu amžiaus vyruku, kuris drai- 
vino ta automobiliu. Walton, 
ir kitas tame automobilyje, 
dvideszimts szesziu metu am
žiaus Wade Lewis buvo su
žeisti ir buvo nuveszti in At
lantic City ligonine.

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus John A. Hurter, isz 
Lancaster, Pa., buvo užmusz- 
tas apie antra valanda isz ry
to, kai jo automobilius nulėkė 
nuo vieszkelio prie tilto, tarp 
Lancaster ir Reading, Pa.

Policijantai rado ji negyva 
upelyje. Jo automobilius, atsi- 
muszes in tilto kampa nuvirto 
nuo vieszkelio ir sustojo prie 
pat upelio.

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Ponia Myrtle Loh
man, isz Lancaster, pasimirė 
apie pirma valanda isz ryto 
Szvento Juozapo ligoninėje, 
Hazleton, Pa. Ji buvo sužeista 
automobiliaus nelaimėje ant 
Butler kalno, netoli Hazletono.

Jos vyras vairavo ta nelem
ta automobiliu ir pats nebuvo 
nei sužeistas nors jo žmona pa
simirė nuo žaizdų.

Trisdeszimts vieno meto am
žiaus Warren H. Diek isz 
Swedesboro, N. J., buvo už- 
musztas kai jo automobilius 
atsimusze in stulpą tarp Pauls
boro ir Swedesboro, N. J.

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Wasyl Cooper, isz 
Frackville, Pa., netoli nuo Ma
hanoy City, pasimirė Potts
ville ligoninėje nuo žaizdų au- 
tomobiiiaus nelaimėje, netoli 
nuo Schuylkill Haven, Pa. Jo 
žmona, keturios deszimts de
vynių metu amžiaus Mare ir 
jųdviejų anūkas, trylikos me
tu amžiaus William Hresko 
buvo ant sykio užmuszti toje 
nelaimėje.

Daug kitu buvo sužeista in- 
vairiose automobiliu nelaimė
se, kai miglos aptemdė slidžias 
vieszkelius po visa szita apy
linke.

IMIGRACIJOS IN- i 
STATYMO ISZIMTYS

Antrasis Straipsnis Apie 
Naujai Imigracijos

Instatyma

NEW YORK, N. Y. — Pir
majame straipsnyje mes iszna- 
grinejome, kas turi teise inmi- 
gruoti arba atkeliauti in Su- 
vien. Amerikos Valstybes pa
gal naujaji McCarran-Walter 
Instatyma. Naudinga žinoti ir 
kas negali, pagal naujuosius 
nuostatus, invažiuoti ir iszim- 
tys, pagal kurias ir szie nuosta
tai gali būti apeiti.

Moralinis nusikaltimas sve- 
timszaliui beveik tikrai užker
ta kelia invažiuoti. Pagal nau
jaji instatyma, jei svetimszalis 
prisipažysta toki nusikaltimą 
padaręs, nors jis užtai ir nebu
vo teismo nubaustas, vizos jau 
neduodama. Svetimszalis ne
gaus vizos ir už paprasta nusi
kaltimą arba kelis, jei kalėji
me jis sėdėjo nors penkis me
tus; iszimtis, jei nusikaltimas 
buvo politinis. z

Priesz szi Imigracijos Insta
tyma priimant buvo baimina
masi,,jog jis užtvertu kelia ty- 
ranijos aukoms. Buvo nurodo
ma, jog diktatūros teisingu
mas ir administraciniai nuo
statai yra visai skirtingi nuo 
szio kraszto. Del to Kongres- 
monai patikslino, jog nusikal
timas užskaitytas visiszkines 
valstybes jurisdicijoje, bet tik
rumoje iszeinas isz jos nusista
tymo priesz religines, rasines 
ir politines mažumas laikyti
nas “grynai politiniu” ir kaip 
toks nesudaras jokiu kliueziu 
invažiuoti in szi kraszta.

Insiskaiczius net randama, 
jog ir doriszkai nusikaltęs gali 
tikėtis iszimties, jie jis taip nu
kalto tik viena karta ir nebū
damas pilnametis, taip toliaus 
priesz 18 metu amžiaus ir jei 
nuo jo nusikaltimo praėjo 
daugiau kaip 5 metai laiko.

Naujojo instatymo kitas 
uždraudžia invažiuoti pabege- 
limas, kurie buvo bandė in szi 
kraszta invažiuoti apgaules 
budu. Del szio straipsnio bu
vo ypacz karsztai ginezijama- 
si. Buvo tvirtinama, jog ge- 
roą valios pabėgėliai kurie pa
teikė klaidingas žinias apie sa
vo gimtaji kraszta, neva, bijo
dami, kad jie nebutu prievarta 
in ji repatrijuoti prie szio nu
sikaltimo neturėtu būti priski
riami.

Jau seniai in Suvien. Vals
tybes (Amerika) nebuvo insi- 
leidžiami Anarchistai ir visi 
Prieszingi organizuotam val- 
dymosi budui. Naujasis insta
tymo veikimas, uždraudžia in 
važiuoti visiems buvusiems ir 
esamiems Komunistams ir or
ganizacijų nariams kurios sie
kia nuversti jiega teisėta vy
riausybe. Vienok inrodžius, 
jog asmuo, szitokia organiza
cija instoti buvo priverstas, tik 
tuo budu tegalėdamas gauti 
darbo ar gauti maisto kortele- 
les, szis nuostatas nebutu pri
taikomas nei asmenims, kurie 
priklausė tokio ’pobūdžio or
ganizacijoms būdami jaunesni 
kaip 16 metu amžiaus.

Priklausė panaszioms orga
nizacijoms vyversino amžiaus 
asmenys gali būti insileisti in 
szi kraszta, jei jie inrodytu, 
jog jie nemažiau kaip penkis 
metus tikrai darbavosi pogrin
dyje siekus buvusios partijos 
režimą nuversti. Sziuo atveju, 

ju byla butu atskirai svarsto
ma Suvien. Valstybių Genera
linio Prokuroro ir jei jis rastu 
jog szisy asmuo nebus kenks
mingas, jis gali būti insilei- i 
džiamas.

Kaip ir buvusiu instatymu, į 
nerasztingi asmenys in szi 
kraszta isz viso neinsileidžia- 
mi, vienok, jei asmuo yra jau
nesnis kaip 16 metu; jei, jis ne
gali nei skaityti, nei raszyti 
Jsakysim aklas) jei jis yra re
liginio persekiojimo auka ir 
jei jis atvyksta kviecziamas 
vaiku, tėvu, seneliu ir žmonos 
ar vyro, Amerikios piliecziu ar 
teisėtu kraszto gyventoju jo 
nerasztingumas kliūtimi nelai
komas.

Svetim szalis kurio praszy-; 
mas vizai buvo atmestas, gali 
neankszcziau kaip po metu 
praszyma pakartoti. Tokia 
pat veikimą taikoma ir depor
tuotiesiems.

Naujasis instatymas pakar
toja visa eile nuostatu, kuriais

in szi kraszta neinsileidžiant f
svetimszaliai be dokumentu 
pabudimu popierių (pasu); in- 
tariami pogrindžio veikla; 
protiniai nesveiki chroniszki 
ligoniai ir visi tie kurie galėtu 
tapti naszta visuomenei. “Zui
kiai - Stoways” kurie seniau 
galėdavo būti paliekami szia- 
me kraszte specialiu Generali
nio Prokuroro patvarkymu, 

, dabar netikietai isz kraszto 
isz kraszto iszdeportuojami, su 
gražinti.

Naujuoju instatymu depor
tuojami ir svetimszaliai kurie 
vertėsi kitu svetimtaueziu 
smugleriavimu in szi kraszta, 
kurie jau buvo taje visuome
nes naszta ir narkotikais biz
nieriai ir ju vartotojai. C.

board the vast acreage of a U. S. Navy carrier, 
man-made winds whip briskly as Corsairs’ pro
pellers spin. Every eye is on the plane spotter as 
pilots rev the engines. Taut crewmen crouch ready 
to remove wheel chocks. And another squadron 
of American planes prepares to take off to protect 
your country—and you.

They are maintaining America’s •military strength.
And millions of good Americans already buying Bonds are 
helping to maintain her economic strength. You-know, your 
personal security, built up by Bonds and other forms of saving, 
is a guarantee of your country’s security and strength. And 
peace is only for the strong!

You’ll find that saving by the regular purchase of Defense 
Bonds is easier than you think—through the Payroll Savings 
Plan where you work. So join the Plan today.

HERE’S HOW E BONDS 
NOW EARN MORE MONEY FOR YOU!

Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an even bet
ter return than ever before ... thanks to 3 brand-neiv money
earning features announced by the U. S. Treasury.

1. Now every Series E Bond-you buy begins earning 
interest after only 6 months. It earns 3%, compounded 
semiannually, when held to maturity. It reaches full 
maturity value earlier (9 years d months) and the 
interest it pays is now bigger at the start!
2. Every Series E Bond you own can now go on earn
ing interest for 10 more years after it reaches the 
original maturity date—without your lifting a finger!
3. During the 10-year extension period, every un
matured bond earns at the new, higher interest (aver
age 3% compounded semiannually;. Your original 
$18.75 can ntįtv repay you $33.67. $37.50 pays back 
$67.34. And so on.

Start now! Invest more savings in better-paying Series E Bonds 
—through the Payroll Savings Plan where you work or the 
Bond-A-Month Plan where you bank!

Peace is for the strong.
For peace and prosperity save with 

U. S. Defense Bonds!

The U. S. Government does not pay for this advertising. Ths 
Treasury Department thanks, for their patriotia 

donation. The Advertising Council and
*

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

sza mums kad jisai škaitd 
“Saule” nuo Sausio 14-ta die
na 1903 m., ir sako kad jisai 
yra sveikas ir drūtas, ir ketina 
skaityti ‘ ‘ Saule ’ ’ da per dau
geli metu!

Nuo Redakcijos — Acziu po
nui Žilinskui už laiszka. Vė
liname jums daug sveikatos ir 

5 • • •ilgio pagyvenimo!

Skaito ‘Saule’ 50 Metu!
Musu gerai žinomas senas 

skaitytojas, ponas Mykolas Ži- 
| linskas isz Chicago, Ill., prane-

GENEROLAS M. D. 
TAYLOR, KORĖJOS

KOMANDORIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Naujas Komandorius, Tay
lor yra penkios deszimts vieno 
meto amžiaus. Jis, pasitaręs 
su Pre identu Eisenhoweriu 
Vaszingtone, iszskris in Tokyo 
Japonija, Panedelyje, kur jis 
pasitars su Generolu Mark 
Clark, Armijos virszininku To
limuose Ratuose.

Ant Pardavimo
Kepykla ir Krautuve — La

bai prieinama kaina, parduo
dama Lietuvi szkai-Ameriko- 
niszkai per 60 metu iszugdytas 
duonos kepimo ir krautuves 
biznis. Teirautis pas:

A. S. Trecziokas,
315 Walnut Street

Newark 5, N. J.
telefonas Market 2-4867.

Liūdesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
•t .

■ +
Laidoja Kunus Numirėliu; pa

samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiams Reikalams.

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

. f
Ant Gavėnios j

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 hekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu-

L* '' d-

su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.
.................. -


