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Isz Amerikos
MOTERISZKE

IR DRAUGAS
SUARESZTUOTI

____________ ____ I

Pasivogė $131,000 
Puikiai Gvveno 

v

SCRANTON, PA. — Telefo
no darbininke bankoje, kartas ' 
nuo karto pasiimdavo keletą 
tūkstantėliu isz Lankos ir pas
kui tuos pinigus laisviai 
szvaiste, puikiai gyveno. Ji 
gavo keturis metus kalėjimo.

Su ja buvo nuteistas jos 
draugas, kuris buvo nemažai 
tu pinigu gavės nuo savo drau-, 
ges.

Teisėjas Albert L. Watson 
nuteisė keturios deszimts trijų 
metu, neženota Grace Emdler 
isz Wilkes-Barre, ir penkios 
deszimts keturiu metu amžiaus 
ženotą Frank W. Kingett, isz 
Mountain Lakes, New Jersey.

Jiedu prisipažino kad jiedu 
buvo pasivogė $46,000, bet 
FBI policija sako kad tikru
moje isz bankos buvo paimta 
apie $131,550.

Panele Emdler puikiai gyve
noj surengdama vakarėlius, 
kurie brangiai jai atsėjo, duo
dama tarnams ir tarnaitėms po 
penkios deszimts doleriu ar- 
batpinigeliu, “tipsiu“ ir taip 
visur sa u pinigus szvaitydama, 
kol FBI policija ja pasivijo 
Spalio menesyje, 1951 metuo
se.

Ji pradėjo savo vaginejima 
1947 metuose, nor ji toje Lan
koje dirbo nuo 1942 metu.

Važiuodama in New York 
miestą pamatyti futboles loszi- 
ma ji susitiko su Ponu Kingett 
ir nuo tada jau viskas prasidė
jo. Ji buvo jam paskolinus

Vidaus Reikalu Vadas

Gubernatorius D o u b 1 a s 
McKay isz Oregon valstijos 
buvo Prezidento Eisenhowe- 
rio paskirtas būti Vidaus 
Reikalu sekretoriumi. Jis 
sudarys ta skaieziu Eisenho- 
werio sztabo, kurie visi yra 
mokyti, apsitrynė ir bagoti. 
Jis yra gerai susipažinęs su 
visais piniginiais reikalais, 
ar tai butu del apsaugos ar 
del pinigu.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Ligonines Laivas Bus Karaliszkas Laivas

Sztai mažas Anglijos lai
vas, kuris taikos laiku bus 
variuojamas karaliszkos 
szeimynos, bet per kuri ką
rą ar, reikalui prisejus jis 
Lūs paverstas in ligonines 
laiva. Jis yra statomas Lon
done. Jis bus pastatytas ir

$59,993.10 del kokio ten biznio 
kuri jis norėjo užsidėti. Biznis 
nepasiseke ir jis galėjo jai su
gražinti tik $28,558.

Ji daug pinigu atidavė ar 
pažiezino savo draugėms ir 
draugams, pirkosi puikius au
tomobilius ir daug brangiu na
mu.

Kai ji buvo suimta, tai Li
berty Mutual Apdraudos Kom
panija isz jos galėjo atsiimti 
tik penkiolika tukstaneziu do
leriu.

Jos draugo žmona, keturios 
deszimts vieno meto amžiaus 
Morta nebuvo nei suaresztuo- 
ta, nes ji nieko apie savo vyro 
bizni ar drauge nežinojo.

KOKIA TA
KREMLINO TAIKA?

WASHINGTON, D. C. —
Komunistai net suszile mala 
liežuvius apie “Taika“ Lavo 
taip vadinamojoje spaudoje ir 
“savo“ taip vadinamose 
“tarptautinėse konferencijo
se“. Jie organizuoja taikos 
taip vadinamas “peticijas“ ir 
‘ ‘ Taikos Mitingus ”, Vienok, 
kada isz tikro atsiranda reika
las kalbėti apie tikra taika 
Bolszevikai panikoje užtren
kia visas duris. Taip pasielgė 
Andrius Viszinskis praėjusios į, 
generaTnes mitingos metu 
p-riesz pat jai iszsi skirstant 
Kalėdoms. Jis pailiustravo 
kiek verti jo plauszkalai apie 
‘ ‘ taika. ’ ’

Tuo metu buvo * svarstoma, i 
kaip iszspresti Korėjos karo i 
belaisviu sugrąžinimo reikalą. 
Komunistai užsispyrė, jog vi
si “karo belaisviai“ jiems bu
tu sugražinti, reikalui esant 
kad ir prievarta Amerika 
priesz tai tiszkiai ir griežtai 
pasisakė. Del to tai isziro Ko
rėjos paliaubų derybos, nors 
tikrai norint taikos veikimą 
nebuvo neiszsprendžiama.

Indija, kuri nekarta patai-; 
kavo Sovietams saugodama i

parengtas kada nors sziais 
metais. Jis taip yra inreng- 
tas kad jis ga i būti puosz- 
nus paežiam karaliui, bet 
gali būti greitai permainy
tas in ligonines laiva, kuris 
vesztu sužeistus kareivius.

□ o o

savo “neutralumą“ esamojoje 
Rytu-Vakara intampoje, pa
siūlė Jung. Tautose komprimi- 
sa, neutrale Repatriacijos Ko
misija, JAV (Amerika) nelai
kė Indu pasiulyma tobulu, bai
mindamasi del saugumo tu ka
riu kurie atsisakytu repatri
juoti. Bet jos gabiausiai sutiko 
palikdama ju likimą siūlomos 
komosijos valia. Amerikiecziu 
delegacija sutiko su Indu pa
siūlymu tenorėdama kompro
misini pasiūlymą kiek patai- 

. syti.
Tada tai pradėjo kalbėti An

drius Viszinskis. Tai buvo to- !
bulas Sovietinio Cinizmo pa
vyzdys, ta jo kalta. Jis užgau
liojo Indija ir Indą delegatą. 
Jis iszjuoke pati derėdami 
pasiulyma. Jam pabaigus 
buvo viena aiszku: Viszinskis 
atmete galimybe Korėjoje su
stabdyti krauja ir aszaras. Ka 
reiszkia Kremlinui keletas mi
lijonu Korejiecziu ir Kiniecziu 
Komunistu, jei tai ėda vaka
riečiu karo galia?

Milijonai Amerikiecziu ra- 
szo savo prieteliams Europoje. 
SMs reikalas indomus jiems. 
Žinoma lengviau raszyti apie 
savo szeimyna ir namus. Bet 
Jus lengvai galite interpti sa
kini kaip szis. “Kalėdos pra
ėjo netaip linksmai kaip tikė
jomės. Maneme, kad Korėjos 
karas bus laimingai Indijos 
užbaigtas. Bet juk žinote ka 
Stalinas atsake. Ar nekeista, 
kaip daug jie szneka apie tai
ka, bet kada ežia pat tikra tai
ka, jie daro viską, kad ja ati
tolinti. Nors Jung. Tautose 
mes pamatėme j u tikrą jį veidą, 
nors tai reiszkia tebesitęsianti 
kara Korėjoje. Bet mes visi vi
liamės jog szie naujieji metai 
mums atnesz tikrąją taika.“

Savo laiszkuose in Užsieni 
nepraleiskite pažymėti keliais 
žodžiais ka Amerikiecziu tauta 
laiko atsakomingu už esama 
pasaulio gaišia tarptautinia 
veikimą. —C.

PLATINKIT “SAULE“ Į

PLIENO FABRIKAS 
UŽDARYTAS

INDIANA HARBOR, IND.
* — Kompanija pražalino tris 

dari ininkus, ir už tai asztuo-1 
niolika tukstaneziu darbininku 
iszejo ant straiku. Unija sako 
kad ji ežia nekalta, nes tie dar
bininkai sustraikavo be unijos x 
žinios.

Szitas fabrikas padirba apie 
dvylika szimtu tonu plieno 
kasdien. Ir daug to plieno isz 
szitos Inland Steel kompanijos 
eina del kariszku ginklu.

Kaip i’gai szitos straikos 
tesis dar negalima pasakyti. 
Bet unija, fabriko kompanija j 
ir valdžia stengiasi visus dar- 
k ininkus sutaikinti ir sugra
žinti in darba.

Szitokios straikos, jokiu bu- 
du negalima pateisinti. Jeigu 
del dvieju ar trijų darbininku 
visa pramone turi būti supara
lyžiuota, tai jau kas nesveika 
ir negera musu biznio, pramo
nes ir darbininku tvarkoje.

20 METU UŽ
$600,000 VAGYSTE
PITTSBURGH, PA. — Lud-. 

wig R. Schlekat, kuris per sze- 
sziolika metu pasivogė apie 
szcszis szimtus tukstaneziu do
leriu isz Parnassus bankos, 
New Kensington mieste, Pa., 
buvo teisėjo Wallace S. Gour
ley nuteistas ant dvideszimts 
metu in kalėjimą.

Banka negavo nei cento tu 
jo pasivogtu pinigu, nes jis sa
ke kad jis visus tuos pinigus 
buvo praszviipes.

Tokiu Lankose vagyseziu ir 
suktybių, Pittsburgh© apylin
kėje, per pastaruosius kelis 
metus Luvo gana daug. Mums 

, tos suktybes iszrodo nepatei- 
1 sinamos. Visos bankos turi sa

vo prižiūrėtoju ir tuos kurie 
kelis sykius ant metu peržiūri 
visas Lankos knygas ir apy
skaitas. Kur jie buvo per visus 
tuos szesziolixa metu kad jie 
ankseziau tokio sukto darbi-
ninko nesuseke?

PELE UŽDEGE 
NAMUS

NEW YCRK, N. Y. — Trys 
žmones žuvo gaisre Brooklyne 
kai mažute pe.e ta gaisra pra
dėjo, ar Lent Luvo ka.ta už ta 
gaisra.

Ugnegesiu virszininkai sako 
kad tu kambariu savininke, 
szeszios deszimts metu am
žiaus Ponia Kliza.etn I.aiei 
Thomas, iszgirdo kad pele kur 
ten po lova raustuosi. Ji užsi
žibino žvake ir palindo po lova 
tos peles jieszkoti.

Lovos paklodes užsidegė ir 
tas gaisras praplito po visus 
kambarius. Ponia Elizabeth 
Ethel Thomas pasimirė nuo to 
gaisro žaiždu.

Ant virszaus, ant ketvirto 
augszto, Ponia Marcella Ro- 
Linson, keturios deszimts sep
tynių metu amžiaus ir jos de
vynių metu dukrele, Veronica 
žuvo tame gaisre.

amerikietis, TRYS jsZ Pavergtos Tėvynės
BELAISVIU ®L. J

UŽMUSZTAS
PUSAN, KORĖJA. — Trys 

Sziaures Korėjos Komunistai 
užmusze viena Amerikieti ka
reivi ant Koje Salos, kur Korė
jos Lelaisviai yra laikomi.

Amerikietis kareivis buvo 
pasiunstas isztusztinti viena 
kalėjimo kambarį ir suskaity
ti belaisvius. Jo vardas nebuvo 
karo sztabo iszduotas kol jo 
giminėms bus praneszta.

Jis inejo in ta kalėjimą su 
Vakaru Korėjos kareiviu, sar- 
žentu. Paskui už kiek laiko, 
kai tas saržentas jo pasigedo 
jis su kitais kareiviais nuėjo jo 
jieszkoti ir rado ji pusgyvi. 
Pirm negu jis buvo nuvesztas 
in ligonine jis pasimirė,

Amerikos armijos visa kom
panija tada pribuvo prie to ka
lėjimo ir pareikalavo kad to 
kareivio nužudytai butu jiems 
atvesti. Belaisviai Kcmunistai 
pristatė tris savo belaisvius, 
kaipo to kareivio nužudytojus, 
bet paskui pradėjo daužyti 
musu kareivius su akmenimis 
ir lazdomis.

Komunistai belaisviai ant 
Koje Salos dar vis savo ožius 
varinėja ir musu kariszko szta
bo policijantu nepaiso. Jau 
laikas visus juos paimti nagan 
ir visiems jiems su atprovin- 
tais karabinais paaiszkinti kas 
bosas ir kas Lemas.

STALINO
PAVEIKSLAS

Atncsze Nelaime;
Savižudyste

BERLYNAS, VOK. — Va- 
karu Berlyno laikrasztis “Der 
Tag” pranesza, kad Rytu Ber
lyno motina Luvo suaresztuo- 
ta ir jos vyras nusižudė del 
Stalino paveikslo.

Laikrasztis nepaskelbe tos 
szeimynos varda ar pavarde 
savo straipsnyje. Bet szitaip 
aprasze ta. nelemta invyki:

Tos sžeimyneles devynių me
tu amžiaus sunehs, Uotums 
mieslelyje, gavo garbes dova- 
Yia del atdąymejimo moksle. 
Stalino paveiksią. Kai jis ta 
Sta^no paveiksią parsinesze 
namo, jo motina ji sudegino.

Ant rytojaus to vaiku ožio 
mokytojas jo paklausė ka jis 
Luvo padaręs su to garbes lai
mėjimo Stalino paveikslu. 
Bernelis teisybe pasakė. Mo
kytojas tuojaus pranesze So
vietu slaptai policijai. Policija 
tucz-tuojaus suaresztavo jo 
motina. O kai tėvas parėjo isz 
darbo ir dažinojo kas atsitiko, 
jis primusze savo sūneli ir pats 
nusižudė.

SKAITYKIT 
^“SAULE”^ 

PLATINKIT“!

Kaip Sutikti Naujieji Metai 
Tuo tarpu, kai Vakaruose 
Nauji Metai sutinkami laisvai 
ir džiaugsmingai, visai kitoks 
vai das Bolszeviku valdomuo- 
se ir pavergtuose krasztuose. 
Czia Naujus Metus su perdėta 
linksmybe sutinka nebent tik 
Komunistai ir ju pakalikai. I 
Vilniaus radijas jau Gruodžio į 
30 diena 1952 m., iszkilmingai i 
paskelbė kad *#ant placziosios 1 
musu tėvynės nusileis Nauji 
Metai. Kremliaus bokszto var- ■ 
pai iszmusz 12 kartu. LTSR, 

inkvepta Stalino, tapo priesza- 
kine industrine-kolukine res- 
publika“. Vienok tas džiaugs- 

į nias buvo iszreiksztas vien Ru- į 
siszkomis dainomis ir muzika, 
“tik viena kolukiecziu daina

.buvo sudainuota Lietuvisz- 
kai. ’! Tiek Lietuvos, tiek “vi
su liaudies demokraitju“ ra
dijai gavo “savanoriszkai in- 
sijungti“ in Maskvos radijau kaip buržuju laikais.

“Tarp nauju Sovietiniu lei
diniu“ paminėtini Puszkino 
rasztu vertimai, “Stalininio 
laureato“ Mieželaiczio poezi
jos rinkinys “Dainų iszausiu 
marga raszta“, skirtas ‘‘Di
džiojo taikos vėliavininko Sta
lino garLei“, Korsakienės vai
kams rinkinys ‘Klases garbe’, 
‘ ‘Stalininio laureato ’ ’ Juozo 
L ingio ‘ ‘ Lietuviu tautiniu szo- 
kiu“ II dalis su “Kolūkio pir
mininku“ ir kt. tos ruszies 
“liaudies szokiais“. Meno de
kados Maskvoje proga“ Bol-

kad “perduotu savo szaliu i 
darbo žmonių linkėjimus TS 
ir tautu vadui drg. Stalinui.“ 
Vokiszkai prabilo net ir Vo- į 
kietijos Sovietu zona, vieta. | 
Sziaip Lietuvoje “Nauji Me- • 
tai teatre Luvo sutikti tradici
ne “Traviata“, Let Sausio 1 
diena Luvo duota Rusu kalba 
“Caro sužadėtinė“. Dramos 
teatras Gruodžio 31 d., davė 
po vardu: “Pavasaris - Masin- 
ka“. Žiemos atostogų metu 
Luvo duoti po vardu mokslei
viams “Zuikis Puikis“, “Rau
donkepuraite“, “Kates Na
mai“, Let visi Luvo Rusu kal
ba. Užtai “visas krasztas gavo 
su džiaugsmu prisiimti insipa- 
reigojimus Stalinui ir per Jie- 
ga džiaugtis.“ Senesnei Sau
sio 1 diena trauke kiek tik be
galėdami politines dainas, o ir 
kitose programose buvo per
dėm atžymimas Stalinas. Kom. 
propaganda tamsiausiomis 
spalvomis stengėsi pavaizduo
ti gyvenimą užsieny. Pvz. Vil
niaus radijas Sausio 1 diena,
17.30 vai., “Lietuviams, esan
tiems užu tėvynės ribų“, skel
bė, kad tuo metu, kai Sov. San- 
jungoje viskas žydi, “kapita
listu szalis gaubia neviltis, be
darbiai Londono, Paryžiaus ir 
New Yorko gatvėse. Dega 
Ameriki ec:iams karo kursty
tojams žeme po kojų, jie žino, 
kad ateitis priklauso Komunis
tams“. “Net per Klaipėdos 
mazga Sausio 2 diena, Kalėdų 
senelis pradėjo politikuoti.“

I Per mikrofoną 4 kl., mokine 
Danute Anužyte skundėsi, kad 
“Seneli Szalti“ Anglijoj ir 
Amerikoj “pikti policininkai 
musze guminėmis lazdomis ir 
neleido prie vaiku“. Užtai se
nelis džiaugėsi ju eglute, gi 
praneszeja jam paaiszkino, 
kad “už visa tai privalome bū
ti dėkingi brangiajam Stali
nui“. Jos sukomanduoti, visi 
suszuko Stalinui aeziu, aeziu, 
aeziu. Ir Vidute Ramunevieziu- 
te, iszmokyta Bolszevikiszkai 
politikuoti, savo eilese skelbe:

i “Žinok, Maskvoje sėdi ir apie 

tave galvoja musu mylimiau
sias vadas Stalinas“.

Vilniuje, radijo praneszimu, 
“Žmones N. Metus sutiko Ge
dimino aikszteje prie Eglu
tes“. Kiek ta diena Rusai ir 
Kom. partijos nariai isžgere 
szampano, pranesz “Tėvynės 
Bakas“, kuris vėl reikia ma
nyti, kaip ir pereitais metais, 
isz to padarys iszvada, kad 
“Lietuvos sostine žydi“.

Sziauliu radijo mazgo pra
neszimu, “Sziauiiubse N. Metu 
iszvakarese“ “Pergales“ aik
szteje sužibo “Iljiczo lemputė
mis“ papuosztos girliandos, o 
“ dari ininkai klubuose pake
le tostą už drg. Stalina”. 
Maskvos radijo žiniomis, 
“Maskviecziai Sausio 1 d., 
praleido slidinėdami parkuose 
ir cziuožyklose. Nauju 
baliai vyko daugelyje 
ninku klubu“. Taigi, 

Metu 
darbi- 
baliai,

szevikai žada kitas tarybines 
tautas ‘ ‘ placziai supažindinti 
su Lietuviu teatro, muzikos, 
liaudies szokiu laimėjimais“.
LTSR poligrafijos pramones, 
leidyklų ir knygų prekybos 

i valdybos, leidyklų skyriaus in
spektorius J. Kardeliene pa- 
reiszke, kad Rusu kalba isz-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Apsaugos Vadas

Szeszios deszimts dvieju
metu amžiaus C. E. Wilson, 
General Motors automobiliu 
kompanijos prezidentas, bu
vo Prezidento Eisenhowerio 
paskirtas kaipo viso kraszto 
apsaugos sekretorius. Sena
tas ir Kongresas nenori pa
tvirtinti szita paskyrima, 
nes szitas žmogus turi dau
giau kaip pustreczio milijo
nu doleriu vertes Lonu in ta 
kompanija. O ta General 
Motors kompanija daug biz
nio gauna isz valdžios.

1
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Kas Girdėt
In New Haven, 'Conn., mote- 

riszke Connie Gianelli 'buvo su- 
aresztuota, už tai kad ji per
mainė deszimts doleriu czeki 
in szimto deszimts doleriu cze
ki. Ji buvo suaresztuota ir jai 
buvo pasakyta kad ji turi tuos 
pinigus sugražinti. Už keliu 
dienu ji buvo vėl suaresztuota. 
už permainymą szimto de
szimts doleriu czeki in tuks- 
tanczio vieno szimto deszimts 
doleriu czeki. Ji teisėjui pasi- 
aiszkino, kad jai reikėjo pini
gu užsimokėti pirma palszyva 
czeki.

ma daryti. Jie toliau padaro 
pastaba, kad tas augsztas val
dininkas, kuris tokius gandus 
yra paskleidęs, pats turi pasi
traukti isz valdžios ir iszsi- 
kraustyti isz Vaszingtono.

Armijos sztabas nusiskun
džia kad per mažai jaunu vy
ruku dabar stoja in vaiska, 
kaipo eiliniai kareiviai. Armi
ja gauna kas menesis tarp tri
jų ir septynių tukstaneziu nau
ju kareiviu, savanoriu. O La
kūnu ir Laivyno sztabas gau
na daugiau kaip ^penkiolika 
tukstaneziu.

SAPNORIUS
Scranton, Pa., Francis J. 

Manu baisiai už'pyko kai bar- 
tinderys jam daugiau nedave 
gerti viena vakara, ir savo sa- 
liuna užsirakino. Tas inpykes, 
ir turbut gerokai inkauszes 
Francis Manu su savo automo
biliu iszlauže tos saliuno du
ris, sudaužė bara ir sumusze 
daug stiklu ir degtines bonku. 
Policija pamirszo praneszti ar 
jis gavo tada iszsigerti.

Kai daktarai vėl yra imami 
in vaiska, tai pasirodė kad ke
turi isz penkių būva atmesti, 
del sveikatos. Valdžia yra in- 
sakus tuos daktarus dar syki 
paszaukti ant sveikatos tyri
mo, egzamino. Keista kad tiek 
daug daktaru, kurie kitus gy- 
do, butu ipatys' nesveiki.

Lakūnu Sztabas nusiskun
džia kad greitiems karisz- 
kiems eroplanams jau dabar 
pritrūksta gero gazolino.

Ar jus žinote kad jeigu visi 
Amerikiecziai, visi tie keturios 
deszimts du miljonai, kurie tu
ri mokėti taksas, sziandien 
valdžiai paaukotu po szimta 
dvideszimts penkis dolerius, 
tai neibutu gana užmokėti val
džios skolos procentą, nuo
šimti ?

Pypkes Durnai

Vienbuvis

Chicagoje, policijantas An
drew Stryzinski nusiskubino 
in aptiekoryste, druksztori, 
kur jam buvo praneszta randa
si trys vagiai. Tie vagiai atėmė 
isz jo revolveri, szimta szeszios 
deszimts asztuonis dolerius ir 
sau nuvažiavo su jo automobi
liu.

Czia tai jau tikras nabagas: 
Mineola mieste, Long Island, 
Dennis McKnight buvo su- 
aresztuotas už vairuojima au- 
tomobiliaus kai jis buvo girtas. 
Teisėjas paskyrė jam penkios 
deszimts doleriu baudos. Den
nis McKnight stengiesi teisė
jau pasiaiszkinti ir save iszsi- 
teisinti, sakydamas, kad du 
vagiai, ražbaininkai ji apvogė, 
paėmė visus jo pinigus, ir pas
kui privertė ji tiek sznapso 
gerti, kad jis negalėtu atsimin
ti nei kaip tie vagiai iszrode, 
ar kur taip atsitiko. Teisėjas 
jam neintikejo.

Dabar mes gal galėsime ge
riau suprasti tuos politikierių 
ir valdininku iszsireiszkimus 
Vaszingtone. Prez. Dwight D. 
Eisenhoweris yra visiems savo 
patarėjams ir palydovams pa
sakęs kad ju pareiszkimai ir 
ipaaiszkinimai ant bet kurio A
klausimo negali užimti dau
giau kaip viena puslapi popie- 
ros. Pirmiau tokie raportai už
imdavo szimtus puslapiu ir bū
davo taip sumazgyti, iszkrai- 
pyti, kad nei tie patys patarė
jai negalėdavo savo paaiszki- 
nimu suskaityti ar suprasti. .

Kada juokies, su tavim juoksis 
svietas

Kada verki, tai verksi vienas.
Tasai senas pasaulis liūdnas, 

kietas,
Spaudžia vargai jame 

kasdiena.
Dainuok, kalnuose atbalsis 

atlieps;
Dejuok, dejavimas pradings 

ore.
Gaidos linksmumo atbalsis 

neslėps;
Dejavimo niekas girdėt 

nenori.
Kada linksminsies, žmones 

tave matys;
Liūdėsi, jie nueis, neatsigrysz.
Jie mėgsta ragaut linksmybes 

isz taures pilnos,
Nereikia jiems nelaimes 

. svetimos.
Buki meilus, tuomi draugus 

sau tversi;
Buki susiraukęs, tuoj prarasi 

juos.
Jie neatstums tavo taures 

saldžios,
Bet karezia tulži viens gersi.
Puotausi, pilni kambariai 

svecziu spies;
Nieks nematys, kada gavėsi.
Visi tau nusilenks, kada turtus 

paveldėsi,
Bet niekas neiszgelbes nuo 

mirties.
Kas laukia musu ten, tai 

paslaptis.
Kaip amžinastis vartus 

atdarys,
Turime tenai eit viens paskui 

kita,
Per siaura prieangi, dygliais 

barstyta.

Vienas augsztas Diplioma- 
tas ir Politikierius Vaszingto- 
ne buvo paleidęs gandus, kad 
Generolas Douglas MacArthu- 
ris bus paskirtas kaipo Ameri
kos Bendras Ambasadorius 
Tolimuose Rytuose. Bet Prezi
dento Eisenhowerio sztabo va
dai tikrina kad nieko pana- 
szaus nėra rengiama ar taria-
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Pamokinanti Apraszy- 
mai Isz Žmonių Ir

Patarimu

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

gelis per ateinanti pamokslu 
turės apie tai pasakyti nors 
pora žodžiu. Po teisybei, tur 
but, daug geriaus butu mesti 

suda, užpirkti už juodu giedo
tines ir pavadinti abudu. Visas

piktumas pats pereitu, nes tai
greieziausiai darbas piktos 
dvasios. Velnias, žinoma, ne-
žiopso. Ar jam smagu žiūrėti,
kaip žmones per dvideszimts 
metu taip gražiai sutinka? Tai
jis pagundė!

Ir kaip pamislyji, isz kokio 
niekniekio prasidėjo, tai net 
juokai ima. Prasidėjo isz par - 
szo. Buvo tai priesz paežius 
Naujus Metus. Del jparszu tai 
pati rugpiutę. Parszinas, isz 
kurio tas viskas pradėjo, jau 
buvo gana paugejes. Po teisy
bei, tai jau nebuvo parszas, 
greieziausiai tai 'buvo meite- 
liukas, tai yra tokia asa'ba, ku
ri ryt-poryt taps tikru meitė
liu. Tai 'buvo meiteliukas Mi
ko, ir visa Miku szeimyna 
džiaugėsi juom, nes ant Trijų 
Karalip tikėjosi turėsią isz jo 
storus laszinius. Bet Baltrai 
negalėjo pavydėti jiems: jie 
turėjo lygiai toki riebu sutvė
rimą. Meiteliukai abieju kai
mynu užaugo vienoj kaiminėje 
ir buvo toki jau geri prieteliai, 
kaip ir juodvieju gaspadoriai. 
Ypacz graudingas per visa ju 
gyvenimą buvo tas atsitikimas 
kad juodu viena diena buvo 
parengti ant skerdimo. Abieju 
smertis buvo paskirtas po pa
ežiu Nauju Metu. Juodu gana 
gražiai buvo užauginti, bent-gi 
daug gražiaus 'buvo prižiūrimi 
nekaip visi Klimucziai ir Pa
le inky ežiai.

Per Naujus Metus tie jauni 
prięteliai, kuriuodu buvo abel- 
nai linksmaus budo, vaiksz- 
cziojo nuliude ir nuleidę nosis 
po Baltru kiemą. Tuom tarpu 
■Baltruviene, pasėmus botaga, 
ėjo varyti in tvarta savo kar
ves. Pamaczius penimius, ji 
staptelėjo ir žiuri, katras gra
žesnis ir jai pasirodė, kad Mi
ku parszinas gražesnis. "Kur 
kas? Ar gali lyginti? Tai ir se

Sieniniai Kalendoriai 1953m.
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kasi žmonėms.” Juk rodos ji 
nesigailėdavo ne pamazgų, ne 
jovalo. Visokias pabiras, kož- 
na papuvusia bulve, griuczka, 
begales dirsių, visas pluteles, 
viską kimšodavo in ‘begalini 
pilvą deglio. Ir dabar žiūrėki
te! Miku /parszinas iszrodo 
bent dviem menesiais senesnis 
ir žinoma, lasziniai bus bent 
per puse pirszto storesnį. O 
juk ir užgimė viena diena ir 
užaugo drauge. '■Na, ar galėjo 
tokia gaspadine, kaip Baltru
viene, nepajusti szirdyje pavy
do? Jau taip pasitraukė, ir isz- 
tikro Rože visai netyczia taip 
pamislyjo. Du dideli szunes ty
sojo paszalyje priesz saule.

— Margiau, szita, ūžia, szi
ta!' Pasiunde Baltruviene, be 
jokio, žinoma, piktumo, paro
džius kaimynu penimi ; ir szu
nes t no jaus nuvijo riebu kai
myną. Kaip ir visada juodu 
pavykėjo ir sugryžo. Czia nie
ko pikto nebuvo, juk ir pirma 
no syki pasiundydavo. Bet lyg 
tyczia pamate Kazys Miku 
vaikpalaikis asztuoniu metu. 
Jis tuo jaus nubėgo pas mama 
pasiskusti, kaip Baltruviene 
tycziojasi isz ju penimio. Kat
re, žinoma, sumislyjo 'atlygin
tu tuom paežiu, užsiundyti 
Baltru degli. Tokiu budu ne
laimingi sutvėrimai negalėjo 
ramiai pavaikszczioti ne priesz 
smerti.

Bet dėlto butu da vis buvę 
gerai, kad teip hutu pasibaigė. 
Iszejo daug biauriaus. Pavaka
re, nežinia clelko, Miku peni
mis smarkiai susirgo. Reikėjo, 
jam pataisyti minkszta patala 
ir pastatyti szalia snukio jova
lo isz dirsių miltu. Bet-jis su
vis nežiūrėjo in jovala ir tar
tum visai iszsižadejo visu 
linksmybių szios aszaru pakal
nes. Kodėl jis taip staiga nu
lindo, ir po sziai dienai nieks 
nežino. Bet galima buvo sztai 
ka pasakyti. Paskutine Nede- 
lia. ji per smarkiai szere; ka, 
žinoma su jaunu, jis griebė ka
da nors pervirsz. Žinoma, galė
jo pilvukas pagesti. Na, o czia 
da plynia Baltru szunis papy- 
ne. Gal, jie irpriepuola jam in- 
vare.

Tiek visi suprato kad apie 
laszinius jau nėr ka ne mislyti. 
Juk ne skersi serganezio gyvu
lio. Pirmiausiai jis per nakti 
diktai sukus, na, o paskui, kas 
per liga, Dievas žino. Gal, to
kia liga, kad ir valgyt jo ne
gali. Katre nežinojo ne ka da
ryti isz piktumo. "Bet ka-gi? 
,Kas daugiaus kaltas, kaip ne 
kaiminka? Kaziulis pats mate, 
kaip Baltruviene meiteliuka 
užsiundo. O jeigu butu gera 
žmona, tai kam to jai butu rei- 
keje. Tikrai biaurybe boba! 
Teisybe sako, kad reikia tris 
maiszus druskos suvalgyti sy
kiu su žmogum, • kol pažinsi, 
kas jis per viens. Bet ji su Ro
že jau, rodos, daugiaus suval
gė, o ne pažino ne nieko. Pama
te ragana, kad jos parszas tur 
laszinius tiktai kaip mus Mai
giaus, i r paėmė (pavydas. O jei
gu jau žmogus ima pavydėt, 
tai ant nieko nežiur. Yra tokiu 
žodžiu, kuriuos geri žmogpa
laikiai žino. Su tais žodžiais, 
kokia, nori liga primesi gyvu
liui. Tai tau dvideszimts metu 
sutarties ir sutikimo! Kaip pa
sakė apie tai Mikui, jis visas 
paszoko. "Kaip tai, galėjo pa
likti be szviežienos ant paežiu 
trijų karalių! Kas tai mate; ar 
geras kaimynas tai butu pada
ręs? Nėr ka ne kalbėti: kada 
vakare, kaip Baltru penimis 
atėjo-atlankyti savo sergan-

ežio draugo, ji kaip szuni iszvi- 
jo ir da numusze gala stimbu
rio. Už tai isz Baltru puses vėl 
dailiai pavaikė Katros žąsiną, 
gražiausia žąsiną isz viso kai
mo, Ta syk jau prasidėjo kova 
isztikruju. Per visa sanvaite 
nuo- Nauju Metu iki Trijų Ka
ralių abudu kaimynai vare 
kerszta priesz kits kita, kiek 
inmanydami, ir pamusze kojas 
ne vienam paukszcziui ir gyvu
liui. Žinoma, daugiausiai dare 
vaikai, o per abejus ju buvo 
netoli tuzino. Pravadyriais bu- 
vo Katre ir Rože. Ne Mikas, ne 
Baltrus nesikiszo, ir ne syki 
viens ir kits mislyjo gadytis. 
Bet abudu turėjo po boba, o 
juodvi jokiu budu nenorėjo 
taip nusižeminti. Tuodvi bobos 

’ ir juodviem ir po kaima pasa
kojo baisius daigtus. Galima 
tiktai stebėtis, kaip tokios ky- 
trios raganos ir vagilkos galė
jo per dvideszimts metu nesi
pykti.

"Katre Pakinkiene, ar jus 
žinote, kas ji per viena! Jeigu 
nežinote, tai pažiūrėkite, ka ji 
naktimis dirba, kaip visas' kai
mas miega. Ar jus žinote, kas 
taip e r 'b a 11 as sze sz e lis valkio
jasi po visu tvartus ir užkeri 
žąsis, verszius ir kiaules, ypacz 
kiaules. Jus mislyjate, kad tai 
ne Pakinkiene? Ji, ji! Jau jus 
tikekite manim. Dvideszimts 
metu su ja kaimynystoje gyve
nu ir kad nežinoeziau. Tai to
kia Katre Pakinkiene! ’ ’

O jeigu jus norite žinoti, kas 
per viena Rože Klimiene, tai 
paklauskite Katros, ir jus istz- 
girsite kad Baltruviene baisi 
vagilka. Kiek prapuolė per 
dvideszimts metu Rožės žasu 
ir virsztu! Neseniai prapuolė 
naujas žiurstas, ka ji Kalė
doms- buvo insitaisius. Amą 
met nežinia kur dingo septyni 
mastai milo, ir tuojaus po pu
sei metu Baltrus pasisiude ser
mėga! Tai matote, kas per 
pauksztis Baltruviene!

Viena diena apie antra va
landa po pietų viens Klimutis, 
atsistojęs ant vidurio ulyczios 
paleido dikta akmenaiti in Mi
ku grinezia ir pataikė tiesiog 
in Įauga. Stiklas suskambėjo 
ir iszleke. Tai buvo jau per
daug! Mikas, pasiėmęs -pora 
viliu, nuėjo užkalti duru isz sa
vo kiemo in Baltru kiemą. To
kiu 'budu dvideszimts metu 
kuogražiausio sutikimo galu
tinai užsibaigė. Žinoma, jie pa
liovė viens pas kita vaikszczio- 
je ir net szeimynai uždraudė. 
Per tris Karalius, Baltrus Kli
mas, kaip tikras ■ katalikas-, 
gražiai insireže ir parėjės na
mon trauke pas Miką iszplusti 
jo. Bet prejes prie durelių ir 
pamatęs, kad jos užkaltos, at
siminė, kad juodu su Miku 
piktu, ir nuleidęs galva sugry
žo in grinezia ir per visa vaka
ru, buvo nulindęs ir piktas.
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ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
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 
An g] 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, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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. M

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute*
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

No.196—Stacijos arba Kai- 
vari ja 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 Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai "visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa,, - U. S. Ąį,
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Pamokinanti Apra- 
szymai Isz Gyvenimo 

Žmonių Ir Patarimu
Apie Menesiu Ženklus, 

Tankiai Randamus 
Kalendoriuose

KAM neteko matyti Kalen
doriaus su paduotais ant 

kiekvieno menesio tam tikrais 
ženklais, tankiausia dar nuo- 
piesztais (maliavotais) ? Tru
puti seniaus szitu ženklu neap- 
leisdavo beveik ne vienas Ka
lendorius, nors tie, del kuriu 
tuos Kalendorius iszleisdavo, 
tik kelintas tesuprasdavo, ka 
tie visi ženklai reiszkia. Bet ne 
reikia tuomi stebėtis, nes ir pa
tys szleistojai Kalendorių tan
kiai apie juos nieko neiszma- 
nydavo: užtikę tuos menesiu 
ženklus kokiam senesniam Ka
lendoriuje jie 'bruko juos ir in 
savaji.

Talpinamieji© kalendoriuose 
ženklai del visu 12 menesiu, 
pradedant nuo Sausio, paei- 
lium yra szie : vanduo, žuvys, 
avinas, teky s (jautis), dvynu- 
cziai, vėžys, liūtas (levas), 
merga, svertuvai (vogos), 
kurklys (turklys), szaulys ir 
kalnu ožys. Ka-gi isztikro jie 
visi reiszkia? Taigi tiktai 
klausykite.

Truputi akyliaus pažiurėjus 
in žibanezias naktyj ant dan
gaus žvaigždes, lengva užte- 
myti daigtais jei kokias figū
ras (pavidalus), daigtais krū
veles, susidendanezias isz ke
liu tukstaneziu aiszkiausiai ži- 
baneziu žvaigždueziu. Tokias 
krūveles mes czionai vadysime 
žvagždynais. Žvaigždynu da
bar jau yra Suskaityta 100 su- 
virszum; kitus, kaip antai sie
tyną, gryžuolio ratus, szien- 
pjuvius, mes beveik kiekvie
nas pažinstame. Gilioje seno
vėje, kur tai dar pirm Vieszpa- 
ties Kristaus, pagal padėjimą 
ant dangaus žvaigždynu, nak
tį žmones pažinojo, kur rytai, 
o kur vakarai, galėjo' dagi su
skaityti valandas, kaip . mes. 
dabar ant laikrodžiu. Geriau
siai pažinojo žvaigždynus 
Egipto gyventojai.

Egipto žvaigždininkai užtė
myje, kad tarp žvaigždynu yra 
12 tokiu, kurie kiekvienas pa
sirodo ju szalyje ant dangaus 
tik per viena menesi in vienus 
metus. Kadangi tie 12 žvaigž
dynu kiekvienas būdavo mato
mas vis per viena (ir ta pati) 
menesi, todėl Egiptiecziai ir 
.praminė juos vardais svarbes
niu atsitikimu savo szalies, po- 
draugei dar paskirdami juos 
už ženklus menesiams.

Taigi Liepos menesyje Egip
te, placziai patvinus upei Nilui 
laukus apnesza dumblu, kuris 
yra labai geras meszlas dirvai, 
todėl ir žvaigždynas, szvie- 
cziantis per visa szita menesi, 
tapo pramintas Egilptiecziu, 
per dėkingumą vandenims,

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
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“ vanduoniu”.
Paskui jau ir pats Liepos 

men. nuo savo žvaigždyno ap
turėjo už ženklą vanduoni.

Rugpjūtyje, nusekus van
deniui upese, del Egiptiecziu 
buvo geriausias laikas žvejoti, 
todėl ir tas žvaigždynas, kuris 
'buvo matomas jiems per visa 
szita menesi, tapo ju pavadin-

G) ' x
tas žuvimis. Sztai nuo to ir pa
liko ju ženklas del Rugpjuczio 
menesio.

Rugsėjyje Egipte, pradžiū
vus po tvanui žemei, pasirodo 
jau ant lauko žole, ant kurios 
galima iszginti avis, todėl ir 
žibantis per szita. menesi 
žvaigždynas gavo varda avino. 
Tokiu badu avinas stojosi 
ženklu Rugsėjo.

Spaliu menesyje Egipte, jau 
buvo puiki ganevą, jau turėjo 
kur paėsti iszginti galvijai, 
pertai ir pasirodantis tenai 
szianie mėnesyj žvaigždynas 
tapo pramintas tekiu, kuri szis 
menesis gavo per savo ženklą.

Lapkrityje Egipto szalyj 
burszkesi osizkos su ožiais, nuo 
ko ir kilo vardas atsakanezio 
žvaigždyno.ir ženklas1 szio me
nesio — ožiukai.

Pradedant nuo Gruodžio 
men. saule Egipte vis la'biaus 
leidžiasi in pietus, lyg eidama 
atgal, kaip vėžys, dėlto tai ir 
žvaigždynas, szviecziantis ant 
dangaiis per szita menesi, tapo 
pramintas vėžiu, kuris vien
kart stojosi ženklu Gruodžio 
menesio.

Sausyje Egipte esti didžiau
si karszeziai, todėl ir liūto var
du, gyvenanezio karsztos'e sza- 
lise žvėries, buvo pramintas to 
menesio žvaigždynas; tas pats 
liūtas tjapo priimtas Egipte už 
ženklą szito menesio.

Vasaryje pas Egiptieczius 
prasideda Rugpjūtis, kada ne
galima apseiti darbe be mergų, 
pertai ir vaigždynas, matomas 
pas juos per szita menesi, gavo 
varda, o pats menesis ženklą 
— mergos.

Kovo menesyje Egipte nak
tis susilygina Su diena, taigi 
lyg ji atsveria diena; nuo to ir 
kilo vardas žvaigždyno ir 
ženklas szio menesio — svertu
vai.

Balandžio men., tarp Egip
tiecziu platinasi baisios ligos, 
dėlto ir szis menuo' apturėjo 
ženklą žvaigždyno, vardu — 
kurklys (nes kurklys [skorpio
nas] skaudžiai kandas).

Gegužyje Egipte esti labai 
dideli vejai, pucziantiojie be
veik greitumu lekianezios vi- 
lyczios, todėl ir szviecziantis 
per szita menesi žvaigždynas 
tapo 'pramintas szauliu, o pats 
menuo kaipo ženklą apturėjo 
szaudytoja, kuris leidžia isz 
kilpinio (lanko) vii y ežia 
(striela).

Ant galo, sėjos menesyje del 
Egipto saule stovi ant dangaus 
augszcziausiai, dėlto tai ir szio' 
menesio žvaigždynas tapo pra
mintas kalnu ožiu t. y,.invardu 
žvėries, gyvenanezio ant 

i augszcziausiu Egipto kalnu. 
Tokiu budu ir ženklu sėjos me
nesio pas Egiptieczius tapo 
kalnu ožys.

Tai taip kilo menesiu ženk
lai pas Egiptieczius. Kitos tau

tos tiesiog pąeme nuo Egiptie- 
cziu vartojamus pas juos me
nesiu ženklus, perkeldamos 
tiktai juos ant kitu menesiu. 
Musu kraszte kiekvienas isz 12 
žvaigždynu pasirodo ant dan
gaus 6 menesiais vėliau nei < J
Egipte, todėl ir visi augsz- 
cziaus paminėti ženklai pas

BALTRUVIENE ¥ 
¥

privaluman, 
Turi pas visus žmones užimti 

pirmutine vieta.
Motina, be tikėjimo nepažysta 

' paszaukimo savo,
Negali vadintis motina, 

Nes nežino kaip savo vaikus 
užaugint, 

Kentejimuose ne yra kantri, 
varguose ir ergeliuose

Nepažysta suraminimo.
Kas pasilieka motina kuri 

nepažino Dievo,
Nepažino tikėjimo?

Tokis motinos gyvenimas be 
tikėjimo yra apkurtintas. 
Del togi motinos bukite 

motinomis,
Dievobaimingomis žodžiuose 

Darbuose ir apsiejimuose!
Pildykite privalumus tikyhes;

Melskitės kaip motinoms 
pritinka.

Pliovones ir keiksmai tegul 
Neiszeina isz lupu jusu,

Ir įiepavalinkite to namuose 
jusu.

Szvenskite Nedelia. ir szventas 
dienas, 

Ir melskitės tose dienose.
Atlikite tikejimiszkus 

privalumus,
Be kuriu krikszczionyis negali 

būti.
Mylėkite ir guodokite 

bažnyczia szventa,
Nes bažnyczia yra taipgi 

motina—
Motina jusu dusziu.

Kada atiduosite Dievui kas 
yra Dievo,

Tada atiduosite savo 
vaikeliams,

Kas yra vaikeliu.
Tiktai motinos prilaiko 

tikėjimą namie.
Vaikai, kurie turėjo motina 

tikra krikszczione,
Žiurėjo ant jos dorybes,

Ir klausė jos pamokinimu, 
Tai to niekad savo gyvenime 

neužmirszk.
O-kad ir paklytu ant szio 

pagedusio svieto, 
Tai greieziau ar velydu su 

malone Dievo,
Sugryž ant gėrio kelio, 

Nors tai butu ir ant mirtino 
patalo.

Kiek tai duodasi girdėt 
Kalbaneziu su aszaromis 

priesz mirti:
“Ak! Asz turėjo Dievo— 

baiminga, motinėlė
Ir jeigu butau jos klausės 

Ko ji mane mokino,
Tai sziandien mireziau 

ramybėje! ’ ’
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Dievo Motinos Garbei, 
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mus tapo perstumti ant 6 me
nesiu toliau.

Tokiu tai budu pas mus me
nesiai gavo sziuo-s ženklus: 
Sausis — vanduoni, ženklą 
septinto men., (Liepos) pas 
Egiptieczius; Vasaris — žuvis; 
Kovas — avina; Balandis — 
teki; Gegužis —dvynuezius 
(vieton ožiuku, nes pas mus szi 
menesi pasirodant žvaigždynas, 
tapo pramintas dvyiiucziais); 
.sėjos men.— veži; Liepos men. 
Liūtą (nes per szi menesi 'buna 
didžiausi karszeziai); Rugpjū
tis — merga; Rugsėjis — sver
tu vus (pas mus szi menesi pri
puola rudeninis dienos su nak- 
czia susilyginimas); Spalinis 
kurki i; Lapkritys — szaudyto
ja; Gruodis — kalnu oži.

NAMU SUDAS
^E, vyrucziai, niekados 

bitikekite, jeigu
ne- 

jums ka 
pasakos mus kaime. Tikėkite, 
kam norite: na, tegul jums sa
kys kad didysis Versziu var
pas susimislyjes nulipo nuo 
vappinyezios, nutraukė in kar- 
c-ziama, pasiprasze puskvatier- 
ke ir, atsisėdės už stalo, iszgere 
užsikandės sūrio. Tai jau visai 
neiszrodo ant teisybes, bet vis
gi greicziaus galima tikėti, ne
gu tuomi, ka pasakoja mus kai
me.

Dvideszimts metu žmogu- 
eziai gy veno gražiausioje san
daroje. Ir veselija abudu sykiu 
kele ir szliuba viena diena 
eme: Baltru Klima 'Su jo raU- 
donveide Rožiuke jaunukas 
kunigėlis suriszo pirma, o pas
kui juodu tuojaus Miką Pa
kinki su Katriuuke. Taigi nuo 
tos dienos prasidėjo pas juos 
tokia sutartis. Kur tik matai, 
vis sykiu. Pirmiausiai abudu 
sžalia vienskito iszsistate po 
nauja grinezia. Paskui, ar in 
lauka važiuoja, ar in bažny- 
czia, vis Miko vėžinis paskui 
Baltraus. Arba nueik Nedelioj 
pas Joszku — Mikas sėdi sy
kiu su Baltrum. Sykiu aria, sy
kiu sėja, sykiu Velykines eina, 
lygiai ant abieju kunigėlis ba
rasi, kad poteriu nemoka. Pyk
tis anaiptol: juk juodviem ne 
pyktis nėr už ka. Tegul Bal
trus mėgsta insitraukti; Mi
kui, po teisybei ir ne pro szali 
puskvatierke, kas szia gadyne 
negeria! Bet Baltrus mėgsta 
prisigerti isztikruju, ir parė
jės namon, būtinai arba Įauga 

su 
arba 
ant 

ji 

isžbeldžia, arba puodą 
barszcziais parverczia, 
net užsikeso su kumsczia 
Rože ne tokia moteriszke
nepasiduoda vyrui. Tada Bal
trus jau nenusedi namieje. Ei
na ipas Miką ir pradeda ji, kaip 
inmanydamas, plūsti. Toks jau 
prakeiktas būdas. Pasirodo, 
kad Miką ir pati žeme neszio- 
ja ir nepraryja tik per savo 
kvailumą, nes Mikas baisus 
sukczius ir vagis. Pernai apsu
ko Baltru, inmaines jam nie
kam neverta kumeti. Ne tik 
vagia, bet ir svetimoteriauja: 
negana jam savo iszverstakes 
Katrės, da sukasi prie Rožįu- 
kes. Žinoma, asz ežia pasakoju 
da gana gražiai, bet Baltrus 
plūsdavo kaip-kada visai ne- 
prideraneziais žodžiais. Na, o 
ka Mikas? Mikas tylėdavo, 
kaip užsi rijęs ir jeigu ka veik
davo, tai ant jo visai nežiūrė
davo. Tik jeigu jau Baltrus 
tikrai svarbu žodi iszversdavo, 
tai jis nusiszypsodavo ir pa
sukdavo savo kairi usa. Bal
trus plūsdavo, plūsdavo, kol

j apilsdavo ir neiszbaigdavo vis- į

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

ko, ka tik galėdavo sumislyti. ! 
Tada, būdavo, Mikas iszsitie- i 
šia ir, lyg nieko negirdejes, pa
sako :

— Na, dabar, Baltrau, eik :
i 

namon gulti!
Ir Baltrus, nieko nesakęs, i 

apsisukdavo ir traukdavo pas ] 
savo paezia. Na, kaip ežia pyk- i 
tis su tokiu žmogum, kaip Mi
kas. Tyli sau, kad ir tu kažin 
ka. Priesz kita jis gal ir netylė
tu, bet Baltrui. Mikas žino? į 
kad jis ne isz piktumo pliausz- | 
kia. Toks jau būdas. O Mikas 
be reikalo liežuvio galąsti ne
mėgsta.

Na, ir pasakoja žmones, kad 
juodu susipyko. Gal ka ‘bobos 
nesuteikia? Bet nieks nemate
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SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

juodvieju vaidyjautis. Nieka
dos! Kas tai mate, kad tokios 
suaugusios žmonos ir da ga;s- 
padines, gy vendamos viena po 
kitos nosia ir susitikdamos, kas 
dien po dėszimti sykiu, kad to
kios dvi szvarios žmoneles nie
kad nesusipyktu ir ne. syki ne
būtu inkibusios viena kitai in 
plaukus? Tur but kaip sviets 
svietu tokiu stebuklu da nieks /
niekur nemate. Tai atsitiko 
tiktai su Rožiuke ir Katre.I
Juodvi sztai jau dvideszimts 
metu, o ne syki da kaip reik 
nesusipyko. Žinoma, atsitikda
vo papurkszti. Juk negali vi
sai be to apseit. Susiraukia, 
būdavo, Rože ir kokias dvi die
nas kojos nekelia pas savo kai- 
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minką, yacz tai taukiaus atsi
tikdavo, kaip abidvi viena die
na kepdavo, duona., ir žiuri, 
Dievuli tu mano, Katrės duo
na, kaip ragaiszius, o Rože sa
vąja sudegino. Arba kita sy;k 
Katre užsiundydavo Rožes 
meitėli. Bet ir tai darydavo 
tiktai dėlto, kad nenorėjo vie
na kita apsileisti. Jeigu Katre 
matydavo, kad Rožes meitėlis 
menkesnis ir kudesnis, tai nie
kada nesiundydavo. Bet ir vie
na ir kita tuo jaus atsileisdavo. 
Jeigu piktumą prasidėdavo 
nuo duonos, tai Katre nusiųs
davo Rožei bandute. O jeigu 
Katre užsiundydavo Rožes 
•meitėli, tai isz to niekada dide
les bėdos nebūdavo, nes Miku 
szunes buvo geri pažinstami 
visu Baltru gyvuliu ir pavykė
jo kelis žingsnius gryždavo at
gal.

Per tai tarp moterų jokio' 
vaido, rodos, negalėjo iszeiti. 
O tuom tarpu visas kaimas pa
sakoja, kad tai teisybe, kad 
Mikas su Baltrum baisiai viens 
kita iszplude, kad Mikas net 
užkalės duris isz vieno kiemo 
in kita. Bet da negana. Pasa
koja, kad Mikas su Baltrum 
padavė viens kita in suda; isz 
pradžios Mikas padavė Baltru, 
o paskui Baltrus apskundė Mi
ka! Dvideszimts metu, ir sztai 
eme susivaidyjo ir da apsi-, 
skunde! Man rodos', kad kuni-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
— Vasaris—February, an

tras menesis szio meto.
— Seredoj pripuola Szven- 

to Andriejo isz Korsino, o Tau
tine Vardine: Barkus. Ir ta 
diena: 1950 metuose Mainieriu 
bosas John L. Lewisas atmete 
Prezidento Trnmano 'pasiulini- 
liia kad butu iszrinktas komi
tetas kuris1, isztirtu ir nustaty
tu mainieriu darba ir algas; 
1565 m., Žemaicziai pergalėjo 
SzVedus ties Damulinde; 1861 
m., Pietines valstijos sudarė 
sanjunga ir iszriniko Jefferson 
Davis, kaipo Amerikos Prezi
dentą, ir Alexander H. Ste
phens kaipo Vice-Prezidenta; 
1899 m., Karas tarp Amerikos 
ir Filipinų prasidėjo.

■ — Ponia Helena (Drauge- 
liene) Kovakiene isz Shenado- 
ro, atlankė “Saules” Redakci
ja kuri atnaujino prenumerata 
del savo mylimo tėvelio, ponas 
Motiejus Skrobulis, kuris skai
to “Saule” daugelis metu. 
Acziu pone Helena už atšilau- 
kvma. . v

— Ketverge pripuola Szv. 
Agotos, o Tautines Vardine: 
Birute; ir ta diena: 1949 m., 
Sovietu Rusija perspėjo Nor
vegijos kraszta kad Norvegai 
■nieko bendro neturėtu su At
lanto sutarties nariais.

—- Gerai žinomas virszinin- 
kas miesto policijantu, Antho
ny P. MeLauglinas nuo W. 
Spruce uly., iszkeliavo in Flo
rida kuris praleis savo vakaci- 
ja.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Darotos, o Tautiszkos vardi
nes yra Alkis. Taipgi ta diena: 
1934 m., Politiniai sukilimai 
Paryžiuje, dvideszimts žmonių 
žuvo. Daladierio valdžia atsi
sako; 1951 m., Komunistiszka 
Czekoslovakijos valdžia pa
smerkia szeszis Katalikus ku
nigus; 1899 m., Taika tarp Is-

panija ir Amerika patvirtinta; 
1904 m., Karas tarp Rusijos ir 
Japonijos prasidėjo.

— Ponia J. Bokuviene, nuo 
123 W. Pine uy., kuri sirgo ir 
gydėsi per koki tai laika in 
Pottsville ligonbuteje, ana die
na sugryžo namo, jausdama 
daug sveikesne.

— Ana diena panele Izabe
le Szukievicziute, nuo 639 E. 
Centre uly., apvaiksztinejo sa
vo gimimo diena.

ir jo draugas ponas Juozas ■ 
Juozulynas isz Shenadoro mo- 
toravo in miestą su reikalais ir 
prie tos progos atsilankė in 
“Saules” Redakcija kurie už- 
sirasze “Saules” laikraszti 
ant viso meto. Acziu už atsi Į 
lankymą ir užsiraszyma laik- 
raszczio.

— Jurgis Lutskus nuo 1108 
E..Centre uly., gydosi in 'Good | 
Samaritan ligonbute Pottsvil-1

Ant Pardavimo

Shenandoah, Pa. — Senas 
gyventojas, Petras Miežiui ie-. . V,. , ... , . Korėjoje,viczius (Mitchell) kuns'gyve-1 
no pas savo žentą ir duktere 
pons. Joseph Menter, 138 Swa- 
tara uly., Shenandoah Heights 
numirė Sukatos ryta 4:45 va-; 
landa, in Locust Mt. ligonbute
je. Velionis nesveikavo nuo ko
kio tai laiko. Ginies Lietuvoje, 
atvyko in Amerika apie pen
kis deszimts metu atgal. Per 
daugelis metu dirbo Maple Hill 
kasyklose. Paliko paezia. An- 
toszia; trys dukterys: J. Men- 
ter, isz Heights, AM Suprana- 
vieziene, Mahanoy City ir V . 
Dornsife, Philadelphia ir sunu 
Petra isz Shenandoah Heights. 
Laidotuves in vyks Seredos ry
ta, su apiegomis Szv. Jurgio 
'bažnyczioje 9 valanda ir pa
laidos in parapijos kapines. 
Graborius V. Mcnkieviczius 
laidos.

Saržentas Hugh Smith, 
isz Cynwyd, Pa., truputi 
luktelia ir pasilsi A s c o m 
mieste, Korėjoje, pirm negu 
gryszta in karo frunta. Jo 
szunelis, kuris ėjo sargybos 
darba per kelias dienas ir 
naktis dabar teipgi nori pa
silsėti. Abudu kone krito 
nuo nuovargio kai jiedu sy
kiu ėjo sargybos pareigas

Ant Gavėnios

— Katarina Burke, nuo 
538 W. Coal uly., pasimirė 
Ketverge vakaru savo namuo
se. Po tėvais vadinosi Katarina 
Lucziute. Paliko du su nu: Ed
mundą mieste ir Viktorą, ku
ris tarnauja armijoje prie 
Camp Kilmer, N. J., taipgi se-

šeri Viktorija Swingle, mieste 
ir anuka. Laidojo Panedelio 
ryta su Szv. Misziomis in Szv. 
Jurgio bažnyežioje devinta va
landa ir palaidota, in parapijos 
kapines. Graborius Jos. J. 
Stutz isz Centralia laidojo.

— Pranciszkus Matonis, 
nuo 436 Turkey Run, staiga 
susirgo ir likos nuvežtas in 
vietine ligonbute.

— Vincas UUbanaviczius 
nuo 112,/2 N. Lehigh uly., stai
ga gavo szirdies ataka, kai ji
sai norėjo uždėti lencziugus 
ant automobilio ratu. Urbana- 
viezius likos tuo,jaus nuvežtas 
in Locust Mt. ligonbute in am- 
bulansa, bet jau buvo numiręs 
kaip atveže ji in ligonbute. 
Velionis1 gimęs Shenadoryje. 
Paskutini karta dirbo Locust 
Coal kasyklose. Jo pati Mar- 
gareta mirė 1949 metuose. Pa
liko t vis sūnūs, du 'brolius ir 
seserį. Laidojo Panedelio ryta 
su apiegomis Szv. Kazimiero 
Lenku bažuyežioje devinta va
landa ir palaidotas iii parapi
jos kapines. Graboriai Ora-

Atostogauja

Kepykla ir Krautuve — La
bai prieinama kaina, parduo
dama ' Lietuviszkai-Ameriko- 
niszikai per 60 metu iszugdytas, 
duonos kepinio ir krautuves 
biznis. Teirautis pas:

A. S. Trecziokas,
15 Walnut Street

telefonas Market 2-4867.

DVI BYLOS
WASHINGTON, D. C. — 

Dviejos Bylos spręstos viena 
nuo kitos kitoje puseje žemes 
skritulio, vaizdžiai parodo, 
koks yra didelis skirtumas 
tarp laisvojo ir tyronu pasau
liu.

su instatymu griežtumu. Keis-; 
cziausia, jog atstovas turėjo 
nuspręsti, ar teisiamieji gali 
ar ne paduoti raszta. Ir jis nu
sprendė, kad ne, nes ju likimas 
jau buvo nuspręstas priesz 
juos suaresztuojant.

Rosenbergu bylos negalima 
t nei lyginti su minėtuoju Ko
munistu teismu Czekoslovaki- 
joje, nes jiems, nors savo 
kraszto didžiausiems iszdavi- 
kams, Amerikos .teisingumas 
užtikrino visiszka beszaliszku- 

| ma ir prieszinima. Todėl Ko
munistams prisėjo paleisti dar
ban savo melagu bandas sten
giantis pasauli sudurninti ir 
dalykus apversti atvirkseziai.

C.

Viena byla buvo iszspresta 
priesz metus laiko New Yorke. 
Julius ir Ethel Rosenberg bu
vo rasti kalti sznipineje Sovie
tu Sanjungos naudai. Jie buvo 
pasmerkti mirti. Jiems buvo 
duota neribotas laikas apelia
cijoms. Byla perejo Apeliacijų 
Teismą, Vyriausiąjį Tribunolą 
ir pasiekė Prezidentą.

Rosenbergu byla buvo isz
spresta kuo tiksliausiai; bet 
Komunistu propaganda pasi- 
szeve inrodineti, kad Rosen- 
bergai yra vargszai kankiniai, 
raganų gaudytoju ir anti-Se- 
mitu Jungtinėse Valstybėse, 
aukos. Ne tiesa, kad tiek teisė
jas, tiek prokuroras yra • taip 
pat Žydai jiems nieko nereisz- 
ke.

IMIGRACIJOS IN 
/ JUNGTINES 
VALSTYBES (U.S.A.)

Pagal Naujaji Instatyma
Užsiregistravimas

Bendrai paėmus ir pagal nau- 
jaji instatyma Imigracijos vei
ksmą in szi kraszta bus tokia 
pat kaip ir ankseziau.

Liūdesio Valandoj Smaukite

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

Viza gavės svetimszalis su
moka papildomai $20, bet jam 
nereikia mokėti, pagal senaji

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszgany tojaus 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 K uh. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 1 
arba Pasibudinimas prie Ap- ■ 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- į

— Antanas Yanonos, nuo 
413 W. Centre uly., angliaka- 
sis, likos sužeistas in veidą lai
ke darbo Packer Nr. 5. Gydosi 
namie.

Girardville, Pa. — Szv. Vin- 
i cento parapijos Metinis Ban- 
kietas, vakariene invyko Ne- 
delioj, Vasario (Feb.) 1-ma 
diena in parapijos svetainėje.

I Bankietas prasidėjo penkta 
valanda. Daug publikos daly
vavo tame ’baiikiete, taipgi se
kanti Kunigai: J. Czeponis isz

i Kulpmont, J. Klimas, isz Sha
mokin ir P. Czesna isz Maha
noy City.

su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnioj, pagal 
seiioviszka būda 15c., pagal j 
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.

Gubernatorius New York 
valstijos, Thomas Dewey, 
baikomis parodo vieszbuty- 
je kaip jis moka gerai loszti 
golfą. Jis praleidžia savo at
ostogas in Miami Beach, 
Floridoje. Jis yra apsigyve
nęs in Roney Plaza vieszbu- 
ti. Jis sako kad jis labai nu
stebo kai jis iszgirdo kad 
John Foster Dulles buvo pa
skirtas valdžios Sekretoriu
mi.

Stranraer, Skotlandija. — 
Laivas 4 4 Princess Victoria ’ ’ 
plaukiant isz Skotlandijos uos
ta in Larne, Klaudijos, likos 
apvertas iper didele viesulą, 
Subatoj po pieta, apie treczia 
valanda, laivas nuskendo in 
mares. Manoma kad apie 100 
pasažieriu žuvo tame nelaimė
je, o apie 42 likos iszgelbeti.

Bet apdairesni pastebėjo, 
kad tikroji Komunistu del Ro
senbergu keliamo triukszmo 
priežastis yra noras atitraukti 
pasaulio visuomenes dėmėsi 
nuo bylu pas juos paežius. Pas 
juos bylos gpfendžiainos kuf 
kas greieziau ir sprendimas in- 
vykdomas neduodant bylos nei 
peržiureti, nei iki paskutines 
detales isztyrineti.

Garsioji Slanskio ir kitu by
la Prahoje neužtruko ilgiau 
asztuoniu dienu; deszimts žmo
nių buvo pasmerkta pakarti, 
keturi buvo nuteisti visam am
žiui kalėti. Taip savo galo 
Pankrad kalėjimo aikszteje 
susilaukė buvęs tiesioginis 
Czekoslovakijos valdovas Ru
dolph Slansky, kaip tai Czeko
slovakijos Vice-Premieras ir 
Kompartijos vedėjas, o taip 
pat Vladimir Clementis Czeko
slovakijos Užsieniu Reikalu 
Ministeris. Ju svarbiausias nu
sikaltimas buvo, pagal Komu
nistus, Czekoslovakijos iszda- 
vimas susidėjus su “tarptauti
nes žydijos pasaulio suokalia”. 
Byla buvo spręsta Komunistu 
stiliumi-beviltiszkai pervargę 
kaltinamieji prisipažino pada
re dy vumus nusikaltimus; 
jiems nebuvo duota progos 
gintis, nebuvo advokatu; liu
dininkai aiszkiai buvo isztreni- 
ruoti ir patys kaltinamieji pra- 
szesi kad jie butu nubausti vi-

WASHINGTON, D. C. —
Imigrantai, kaip ir anks

eziau turės pirmoje eileje užsi
registruoti JAV (Amerikos) 
konsulate. Tada konsulatas 
jiems atsius tinkama forma, 
(popieras del iszpildimo) ku
rias svetimszalis turės užpil
dyti ir, asmeniszkai arba pasz- 
tu, kuo greieziuasiai konsula
tui su gražinti. Konsulatas ga
vės jas svetimszali ir jo szei- 
myna intrauks in Imigracijos 
laukiancziuju sanrasza.

Jei asmuo yra gimęs szalyje, 
kurios kvota nėra isznaudota 
jis gaus savo kvotos numeri 
gal net ankseziau negu vizos 
formalumai bus baigti; sve- 
timszaliai gimė krantuose, ku
riu kvotos ir labai mažos, ir 
isznaudotos jau daugeliui me
tu in prieki turės laukti iszti- 
sus deszimtmeczius, jei jie ne
gales būti insileisti in szi 
kraszta kaip asmenys kuriu 
gabumai ir mokslai sziam 
krasztui butu labai naudingi. 
Szios “first preference” sky- 
rumas liudymas negali būti už
pildytas paežio imigranto. Tai 
jam iszrupins asmuo arba in- 
staiga kuri numato ji priimti, 
pasiųsdama atatinkama petici
ja Generaliniam Prokurorui 
Washingtone, praszydami mi
nėtam svetimszaliui suteikti 
“pirma pirmenybe”. Szios pe

ticijos pasiuntimo data, prasi
deda szios skyrumos svetim- 
szalio vizos laukimas.

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

“Saule” juos suramys per 
visa meta ir turės džiaugsma.

:L. TRASKAUSKASJ
* _____ *
i LIETUVISZKAS J
t GRABORIUS *
* Laidoja Kunus Numirėliu. ♦
k ~ “**
i

Pasamdo Automobilius Del J 
Laidotuvių, Kriksztyniu 
Vestuvių Ir Kitokiams 

:: Reikalams ::
WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78

PLATINKIT “SAULE”
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*' MAHANOY CITY, PENNA.
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Aplikacija Del Vizos
Kada asmuo iszkviecziamas 

užpildyti vizos formos jis su
teikia sekanezia informacija: 
pilna ir teisingai suraszyta 
varda ir pavarde, svetimas pa
vardes jis naudoja, rase ir et
nine klasifikacija (tautybe), 
pavardes ir adresus szeimy- 
nos nariu ar giminiu, kurie gy
vena sziame kraszte, savo bu
simąjį adresa, Jungtinėse 
Valstybėse, Amerike, savo vy
kimo in ežia tikslą, pavardes ir 
adresus asmenų, draugu ir gi
miniu su kuriais jis Amerikoje 
bendradarbiaus.

Jis turi duoti trumpa savo 
gyvenimo apraszyma; ar jis 
buvo suaresztuotas, teismo 
baustas ar bausme jam buvo 
dovanota; ar jis priklauso or
ganizacijoms kurios sziame

organizacijos, kurios siekia 
pakeisti prievarta Ahierikos 
valdymosi būda).

Kartu su sziais dokumentais, 
rasztais, kandidatuojas imi
grantas turi Konsulatui pa
tiekti telfegaliojanti paša ar 
kuri kita panaszu dokumentą, ; 
tris pasiraszytas fotografijas, 
dvi savo gimimo metrikas, du 
policijos pažymojimus apie sa
vo elgesį ir jei kaip, kalėjimo 
liūdima. Jei jis yra tarnavęs 
kariuomenėj e jis turi pateikti 
du pažymėjimus apie savo tar
nyba joje. Jei d.el kokiu nors 
priežaseziu svetimszalis sziu 
dokumentu pateikti negali, 
Konsulas gali sutikti priimti 
kitus juos atstojanezius doku
mentus.

Kartu pridedamas tam tik
ras registracijos mokestis: 
penki doleriai, gali būti sumo
kama Amerikos doleriais arba 
valiuta szalies kurioje viza 

xpraszoma.
Tada kiekvienas svetimsza

lis duoda savo pirsztu nuo
spaudas ir sveikata yra Konsu
lato gydytojo patikrinama. 
Dvieju liudininku ir Konsulo 
akyvaizduoje jis pasiraszo sa
vo praszyma, garantuodamas, 
kad viską ka jis parasze yra 
tiesa. Szi priesaika yra labai 
svarbi', nes del jos sulaužymo 
jis ateityje gali lengvai būti 
isz Amerikos sugražintas ir in 
ja daugiau neinsileistas.

Užlaikymo Inrodymas
Svetimszalis taip pat turi 

konsului garantuoti, kad jis 
netaps visuomenes Jungtinėse 
Valstybėse naszta. Tai, pa
prastai jis praszomas pateikti 
dar pora dokumentu.

1— Jis turi pateikti taip va
dinama 4 Affidavit of Support’ 
notaro patikrinta dokumentą, 
pasiraszyta Amerikos pilieczio 
ar eisetai insileisto gyventojo, 
kad svetimszalis nebus visuo- , 
menes naszta, nes jis ji pasiima 
savo globom Kartu jis pateikia 
savo turto apibrežima, kad 
Konsulą intikrintu kad jis yra 
tikrai pajiegus savo pažada 
iszpildyti.

2— Svetimszalis gali paliu
dyti ir inrodyti jog jis turi pa
kankamai turto pats save isz- 
laikyti.

■
Darbo 'Sutartis

Pagal naujaji instatyma 
Konsulas gali reikalauti dar 
treczio dokumento: kontrakto 
su darbdaviu Jungtinėse Vals
tybėse. Tuo tarpu pagal sena
ji instatyma toks imigrantas 
turėdavo būti atmetamas. 
‘First Preference’ pripažintos 
imigrantu kontraktus turi 
priesz Konsulą patikrinti Dar
bo Sekretorius , ar jo insilei- 
dimas nepakenks vietiniams 
darbo žmonėms. Bet szis nuo
statas nelieczia imigrantu ku
rie vyksta pagal kvotas ar pas 
gimines Amerikoje, 
kraszte laikomos prieszvalsty- 
binemis (bendrai tai laikomos 
Komunistines ir Anarchistu

instatyma, buvusio “galvos 
mokesezio” $8.

Viza paprastai galioja ketu- 
rius menesius. Jei svetimszalis 
ir pavėluoja, inrodes kad jis 
iszkeliavo priesz keturiu mene
siu terminą., viza tebegalioja. 
Vienok jei jis pavėluoja iszva- 
žiuoti be jokiu pateisinamu 
priežaseziu jo viza pasinaiki
na. Jei tos priežastys yra p&- 
grinstos, Konsulas gali viza 
pratęsti. — C.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

leidžiama 10 leidiniu, tarp ju 
rinktiniai Žemaites rasztai, 
Cvirkos “Žeme Maitintoja” ir 
“Frank Kruk”, Janonio poezi
jos rinkinys, Baranausko 
“Anykszcziu Szilelis”. Netru
kus iszeis A. Venclovos eile- 
raszcziu rinkinys, Tilvyczio 
poezija “Didysis jausmas’’, 
Szimkaus “Insakymas”, Val- 
siunienes poema “Veronika“, 
Korsako “Eileraszcziu rinki
nys”, Dovydaiczio “Apsaky
mai”, isz vaiku literatūros 
Mozūriūno “Vietnamio ka
rys”, Priesz Kalėdas pasirodė 
Cvirkos “Nemuno szalies pa
sakos”, Mieželaiczio ‘ ‘ Tavo 
bieziuliai”, Keimerio “Drau
gyste”. Prie ko prieina Bolsze- 
vikai su savo agitacija, pava
dinta literatūra, budingai pa
vaizduoja kad ir Gruodžio 29 
d., per “valandėlė mokslei
viams” isz Vilniaus 16:17 vai., 
iszkalbotas isz knygos “Pav- 
likas Morozovas” montažas, 
“girias berniuką už tai, kad jis 
iszskunde savo tęva kolūkio 
pareiguna, ’ ’ pade j usi “ isz- 
tremtiems buožėms iszsinesz- 
dinti”. Esą, “buožes ji perse
kiojo”, ir berniukas mirė 
4 4 karžygio mirtimi. ’ ’
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