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Neinleisti In Kinija Eisenhoweris Sudarė 
Kariszku Ginklu, Alie
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Liūdna Džiaugsmo Sukaktis!

Valstijos Policijanto 
Isžlaivintas; Žmog- 
vagiai Suaresztuoti

Programa Kongresui

PHILADELPHIA, PA. 
Dvideszimts dvieju metu 
žiaus lakūnas, pabėgės 
vaisko ir intartas už kelias 
gystes ir vieno žmogaus 
srovima, buvo suimtas ir

am- 
isz 
va- 
pa- 
su-

aresztuotas, kai jis lauke savo 
sužieduotines, kuri turėjo at- 
neszti jųdviejų zenystvos lais- 
nius.

Slaptos Policijos agentai, 
John J. McBride ir John J. Re
gan pažino ta pabėgusi lakuna, 
kareivi, Louis (Pete) Bennett, 
kaipo ta razbaininka, kuris su 
karabinu paszove viena žmo
gų North Philadelphijoje. Jis 
paskui pasivogė du tukstan- 
cziu doleriu nuo Krest fabriko.

Trys jo draugai buvo anks- 
cziau suimti. Visi keturi prisi
pažino kad jie buvo kelias vie
tas apvogė.

Policijantai per kelias die
nas užstate sargyba ant ofiso 
kur, gaunama zenystvos lais- 
niai, kai jie dažinojo kad tas 
razbaininkas buvo inteikes 
praszyma tokiu laisniu.

Kai mergina Marie Battle 
atėjo in ta ofisą pasiimti tas 
laisnes, tai policijantai ja pa
sekė ir pagavo juos jauniki, la
kūną pabėgėli, ir razbaininka, 
kuris jos lauke in taxi-cab.

DIDŽIAUSIAS
RUSIJOS PRIESZAS

Sovietai Szmeižia 
Eisenhoweri

NEW BRUNSWICK, N. J.
— Už tai kad valstijos polici- 
jantas,
Tierney gerai budėjo ir užtiko visus laivu kelius in Kinija ir 

viena per greitai važiuojanti 
automobi.iu, televizijos inži
nierius, trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus John Irvine bu
vo iszlaisvintas ir iszgelbetas.

Apie devinta valanda isz ry
to televizijos inžinierius, John 
Irvine važiavo isz savo namu 
in savo darba in American 
Broadcasting Kompanija.

Jis sustojo del raudonos Korėjos kara užbaigti, 
szviesos prie septynios deszim- 
tos ulyczios. Tik staiga jo au- 
tomobiliaus durys atsidarė. 
Vienas vyras grūmojo jam su 
ilgu peiliu. Paskui du kiti in- 
silipo in jo automobiliu ir ji 
privertė atsigulti in užpakali
ne sėdynė, kur jie ant jo užmė
tė blanketa.

Tie trys vyrai ir nuvažiavo 
su jo automobiliu. Bet jie per 
greitai važiavo. Policijantas 
Leitenantas Raymond Tierney 
pradėjo juos vytis ir pasivijęs 
jis užtiko inžinierių po tuo 
blanketu.

Kai inžinierius tam polici- 
jantui paaiszkino kas buvo at
sitikę, jam buvo pavėlinta 
gryyžti in savo darba, bet tie 
trys vyrai buvo suimti ir su
aresztuoti.’

Jie savo pavardes padavė 
kaipo: dvideszimts trijų metu 
amžiaus Arthur Folfson, tris- 
deszimts vieno meto amžiaus 
Marvin Thomas ir dvideszimts 
vieno meto amžiaus Jos 
Maryville.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris su 
Republikonu Partijos vadais 
Kongrese, sudarė ‘‘Vienuoli
kos Punktu Programa”, kuria

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidento Dwight D. Eisen-

Leitenantas Raymond howerio pasiulinimas užkirsti mteiks Kongresui.

ta kraszta isz visu pusiu ap
supti, kad Kiniecziai Komunis
tai neg a 'etų gauti kariszku 
ginklu, aliejaus, plieno ir kitu 
daigtu kurie yra reikalinga 
karui vesti, dabar yra beveik 
viso Kongreso remiamas.

Dauguma Kongresmenu ir 
Senatorių mate kad szitaip Ei
senhoweris gal g es ta nelemta

‘‘Toje programoje nei žo
džio nebuvo apie Taksu suma
žinimą. ’ ’

Senate pirmininkas Robert 
A. Taft, Republikonas isz Ohio 
valstijos, sako kad tai dar vis 
nereiszkia kad Kongresas nie
ko nesakys apie Taksu sumaži
nimą. Jis sako kad Prez. Eisen
howeris už tai nieko savo nu
statytoje programoje nesake 

apie Taksu sumažinimą, ‘‘nes 
jis pats su savo palydovais dar 
pats nežinojo ka apie Taksas 
daryti.”
' Prez. J^isenhoweris siulina 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kryžinota. Galima tikrai šaky-i 
ti kad Lietuva mirė ir buvo 
palaidota kai Rusija su Lenki
ja pasidalino Lietuvos žemes;; 
ji nužengė in pragarus kai tie 
to kreivo kryžiaus szetonai, 
Naciai ja užkariavo ir kai ta į 
kruvina nagaika pavertė visa 
Europa in gyva pragara.

Pavergtos ir verkianezios 
Lietuvos viltis dabar jau nėra 
in kokias ten tarptautines kon
ferencijas ar Ambasadorių Ta
rybas. Tokios konferencijos ir

labai įrangų turtą. Lietuviu 
kalba yra seniausia ir gražiau
sia ant viso svieto. Ji yra se
nesne ir turtingesne negu Lo
tynu ar Graiku kalbos, ji netu
ri sau lygios.

Moksline? iai pripažinsta
kad Lietuviu kalba neturi nie
ko bendro su Lotynu, Prancū
zus ar Ispanu kalbomis; kad ji 
yra svetima Lenku, Slavoku, 
Rusu ir Slovėnu kalboms. Lie
tuviu kalia pareina isz Indo- 
Eurcpiecziu szeimynos kalbu, 
ji yra iszkilmi ir tvirta kaip

eph

Senatorius Knowiand sako 
kad jeigu kiti krasztai prie to 
nesutiktu prisidėti, tai Ameri
ka viena gaji ir turi tai pada
ryti. Jis sako kad tutu tinka
miau, gėliau ir daug lengviau
jeigu visi kiti krasztai, ypatin- “(įįĄJJĄ KAD NE- 
gai Anglija prisidėtu, bet mes 
ir be ju pagelbos galime ir tu
rime taip padaryti.

Dauguma Kongresmenu 
piktai atsiliepe kai iszgirdo 
kad Anglija protestuoja ir ne
sutinka. Jie sako kad kas pa- 
naszaus turėjo jau seniai būti 
padaryta.

UŽBAIGĖME
DARBA”

Generolas Van Fleet
Atsisveikino Su 

Armija

DU U.S.A. LAKŪNAI
NUBAUSTI

Sumusze Mergina

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietai visa savo propaganda 
yra dabar paleidę priesz Pre
zidentą Eisenhoweri, vadinda
mi Komunizino didžiausiaji 
priesza.

Kai tik Prez. Eisenhoweris 
buvo invezdintas, tai Maskvos 
propaganda pradėjo savo 
szmeižimo darba: Eisenhowe
ris yra karininkas, kuriam ka
ras reikalingas; Eisenhoweris 
piktumą kelia tarp tautu; Ei
senhoweris yra kūdikiu sker- 
dytojas: Eisenhoweris rengiasi 
visus iszžudyti su tomis atomi

nėmis bombomis.
But tokie laikai kada Gene

rolas Eisenhoweris stovėjo sza- 
lia Pono Stalino, Armijos Die
noje, per paroda, kai ta paroda 

marszavo pro Lenino graba, 
Maskvoje. Buvo laikai kada 
Eisenhoweris buvo Marshal 
Zhukovo artimas ir isztikimas 
draugas. Bet ne dabar! Dabar 
tas anų laiku draugas Eisenho
weris tapo baisiausiu nevidonu 
vien tik už tai kad Amerikie- 
cziai ji savo Prezidentu iszsi- 

rinko.

SUVAŽINĖJO
ŽMOGŲ ANT

VIESZKELIO

Sužinojo Kad Tai Jo
Žmonos Brolis

WEST DRAYTON, ANGLI
JA. — Du Amerikiecziai lakū
nai buvo kariszko teismo nu
bausti Anglijoje. Jie gavo po 

szeszis menesius kalėjimo prie 
sunkaus darbo ir turėjo užsi
mokėti po tris szimtus szeszios 
deszimts doleriu baudos.

Jiedu labai sumusze juod
bruve, jauna Angle, kuri pasi- 
prieszino, kad jiedu norėjo ja 

ant raidos iszsiveszti po szo- 
kio.

Amerikiecziai lakūnai sua
resztuoti yra Jack N. Wolver
ton, dvideszimts trijų metu 
amžiaus isz Winters, Texas; ir 
dvideszimts vieno meto am-

SEOUL, KORĖJA. — Gene
rolas James Van Fleet, su nusi
vylimu ir kartum kalbėjo in 
Asztuntos Armijos kareivius, 
kai jis atsisveikino. Jis dabar 

' pasitraukė isz armijos.
Jis savo kareiviams pasakė, 

kad jie buvo visiszkai sumusze 
į Komunistus Korėjoje, 1951 
metuose, ir kad Komunistai ta
da jau gerai žinojo kad jie yra 
sumuszti, ir jau praszesi Tai
kos. “Bet,” jis toliau sake,1 
‘‘metai vis bėga, ir musu ka- : 
reiviai vis mirszta ant szito I 
karo lauko, ir visai už dyka!”

Tai pirma syki szitas sze
szios deszimts metu amžiaus 
Genero'as taip atvirai ir taip 
kareziai iszsireiszke.

Jis stacziai pasakė, kad 
I baisiai nusivylęs su visa 

Tautu Sanjunga, kuri yra.
|bar kalta už visa s?ita nelemta 
kara Korėjoje. Bet. jis pridėjo 
kad jis turi vilties kad Prezi
dentas Dwight D. Eisenhowe
ris dabar kitokia tvarka ežia 
inves ir žinos kaip szita kara 
greitai užbaigti.

Asztuntos Armijos Koman- 
derius Genero'as Van Fleet 
yra kariavęs priesz Komunis
tus nuo Graikijos ka’nu ligi

jis 
ta

LANCASTER, PA. — Ketu- 
lics deszimts vieno meto am
žiaus Ra’ph Garber susipesze žiaus David Henry isz Wisner, 
su savo broliu ir su jo trelio Louisiana, 
žmona, in Paradise miesteli.

Policijantai sako kad gin- 
czai iszkilo už tai kad jam ne
patiko te’e vizijos programa in 
kuria jie ta vakara žiurėjo. Jie 
sako kad Ralph Garber buvo 
gerokai vyno iszihaukes. Jis su 
piktumu visiems pasakė kad 
jis iszsik rausto.

Jis susipakavo savo drabu- Į 
žius ir iszkeliavo, sakydamas 
kad jis važiuoja pas savo seserį 
Penia Helen Gill, apie myle 
nuo ten ant Lincoln vieszkelio. czįaį jn ja kalbėjo kai jis su ja

Wolverton buvo kelis sykius 
pir miau suaresztuotas ir nu
baustas už girtuokliavimą ir 
už tai kad jis syki susimusze su 
Saržentu.

Kai jiedu iszbus ka'ejime 
szeszis menesius jiedu tada bus
negarbingai iszmesti isz vais- Korėjos dykuma ir jis Kcmu- 
ko.

Angle, juodbruve, 
szimts vieno meto amžiaus He
len Rolfe, sekretorka, sako kad 
lakūnas Henry labai szlyksz-

nistus labai gerai pažinsta. Jis 
dvide- dabar užleidžia savo vieta Ko

rėjoje Leitenantui Generolui 
Maxwell Taylor.

Atsisveikindamas su savo 
kareiviais jis jiems Dievo pa-

Ponios Gili vyras, George L. važiavo automobiliaus užpaka-! laimes vėline ir atsiprasze kad 
Gili, trisdeszimts metu am- lineje sedyneje, kai jiedu tuvo jis negalėjo su jais ta kara už

kasa Ant 4 Puslapio) ja labai sumusze. baigti.1 i

Panedelyje, Vasario (Feb.) ’ 
16-ta diena, Amerikos Lietu
viai szves liūdna džiaugsmo į 
sukakti, savo kraszto Nepri- 1 
klausomybžs paminejima. Mes 
Lietuviai ta diena “szves” 
nes dabar nieko daugiau nebe
liko kaip tik kreiptis in danga 
ir szventuosius pagelbos. Nei 
politika, nei dipliomatija da- i 
bar, rodos nieko Lietuviai ar 
Lietuviams nepadės. Mes sa
kome kad tai yra liūdna 
džiaugsmo sukaktis, už tai kad 
kiekvienas Lietuvis prisiminės , tarykcs jau per daug sykiu isz-

dave Lietuva. Tos konferenci- Vokiecziu kalba, skaisti, žydri 
jos dar gi iau in nelaisve Lie
tuva nugramzdino.

Vienatine Lietuvos 
dal ar randasi pas Ta, 
yra pasakęs, “Leiskit. 
ežius ateiti pas Mane,” ir ku
ris yra draugs silpnųjų. Jis 
yra pasakęs: “Kas ima karda, 

f nuo kardo ir kris.” 
Į

Mes vis dar turime vilties su
savo bro iais tremtyje 

pasidalino Lietuvos žeme ir ir iszeivyjoje, kad kada nors, 
paskui kaip kokie vilkai užsi- kokia diena, kaip nors, Dievui 
puolė ant tautos kuri buvo . vėlinant Vytis ir Trispalve vėl 
Laisva ir Nepriklausoma.

Lenkai daug sake, daug rei
kalavo, prikalsžiodami ta 
“Curzon” linija priesz Rusi
jos reika’avinius. Jie tuo sykiu 
visai pamirszo ar nenorėjo at
siminti kad jie patys ta linija 
buvo perženge ir Vilnių pasi-! 
eme. Ir Ambasadorių Taryba į 
pripažino ta užgrobimą. Treez- 
dalis Lietuvos taip lengvai, ir' 
taip greitai buvo prarytas. Da
bar iszrodo kad vilkas vilke 
suede.

Bet nėra reikalo taip toli in 
praeiti žiūrėti, kad rastume ki
tus Lietuvos kryžius ir kryže
lius ir ta taka in Kalvarijos 
Kaina. Ne tik mes, bet ir musu 
vaikai gali atsiminti kai Lie
tuves krasztas buvo karo lau- daug daugiau Iz.ikraszcciu. 
kas del dvieju užsipuolimu, j įr ZBrnaju negu bet kuri kita 
del dvieju galingu armijų. Jos įauta 
likimas isz tikro buvo nelai- i 
minga s.

Hitleris su savo iszkraipytu 
kryžiumi paklupdino Lietuva. 
Lietuvos likimas isz tikro buvo 
liūdnas ir baisus. Jos iszcais- 
vintojas pasirodė dar baisės-. 
nis žulikas negu užpuolikas.

Lietuviai nepripažino Naciu, i 
let teipgi nepripažinsta ir sa
vo iszlaisvintojo Sovieto. Lie
tuvis isz kruvinos praeities ge
rai pačinsta ta raudona nagai
ka. Lietuvis paspruko nuo vil
ko ir už/jo ant meszkos.

Sziandien Lietuves trispal- i 
ve vie'.iava jau neplevesuoja 
tevyneje, šiandien jau Birutes į 
daina nutilo Lietuvos miszke. 
Lietuviai, laisvi žmones dabar 
gyvi vergai.

Lietuva buvo stumdoma, 
velkama nuo Kaipo pas Pilotą, 
ji pajuto iszdavi'ko pabuezia- 
vima ir buvo tris sykius nu-

savo kraszto garbingas dienas 1 
neretu džiaugtis, Let paskui 
dar pi Įsiminės koks likimas 
iszpuele ta savo kraszta dabar 
tas jo džiaugsmas pavirsta in 
liūdėsi.

Lietuvos praeitis per dau
giau negu penkis szimtus metu 
buvo tylus, graudus, szirdi- 
verpiantis žengimas in Kalva- j 
rijos Kaina.

Rusija, Prūsija ir Austrija visais

viltis 
Kuris

plevesuos Lietuvoje.
Czia, Amerikoje, mes esame 

mažiau ar daugiau jau atsi
žymėję, iszsika’e savo vietas 
visuose gyvenimo sluoksniuo
se. Antra karta iszeivijos Lie
tuviu yra daug nuveikus, toli 
nuėjus, atsižymėjus Amerikos 
gyvenime.

Skaitydamies apie milijoną 
Lietuviu, mes galime pasigirti 
kad mes turime savo Lietuvisz- 
ka Kunigu Seminarija ir Kole
gija, keletą akademijų, vienuo
lynu ir szimtus mokyklų ir 
lažnycziu. Visa tai yra mums 
garbe ir tuo paežiu sykiu prisi
deda prie Amerikos gražaus 
gyvenimo. Pri’yginus prie ki
tataučių skaiezius, mes turi-

Iszeivijos Lietuviai, kurie 
is.zejo mok s'us musu mokyklo
se ir kolegijose sziandien 
mums garbes nesza. Lietuviai 
ir Lietuvaites sziandien siekia 
ir stoja in au giežiausias 
mokslo, politikos, pramones ir 
garles vietas Amerikoje.

Daug Lietuviu randasi Ame-1 
rikos universitetuose irkolegi- 
josc, vkaipo studentai ir profe
soriai. Turime lietuviu ir žur
nalistikoje, laikrasztininku 
tnr/e. Amerikos Metropolitan 
Opera yra geresne, garsinges-

tuvaites tenai dainuoja.
Isz tikro; garbe gimti Lietui 

viu ir szventa pareiga pasilik
ti Lietuviu. Geras Lietuvis, 
įsitikimas Lietuvis yra geras 
Amerikos pi’ietis, isztikimas 
Amerikos pilietis.

Mes I. ietuviai esame isz sa
vo tėvo ir protėviu paveldeje

ir aiszki kaip Prancūzu kalba, 
skambi ir aiszki kaip Italu ir 
Ispanu kaltos. Lietuviu kalba 
turi visa tai, ir dar daugiau.

Vienas mokslinczius yra pa
sakęs: Jeigu nori kalbėti su 
daktaru, tai Vokiszka kalba 
yra geriausia; jeigu su advo
katu, tai Prancūzu kalba tin
kamiausia ; jeigu nori dainuoti 
tai Italu kalba skambiausia; 
jeigu nori su draugu pasiszne- 
keti tai Ispanu kalba malo
niausia; bet jeigu nori su Die
vu pasiszneketi tai jau Lietu
viu kalba tinkamiausia.

Anglijos Karalius Karolis 
Penktasis yra pasakęs: “Vo- 
kiecziu kalba tinka kai ark
liais važiuoji ar joji, Prancūzu 
kalta, su politikieriais ir dip- 
liomatais pasikalbėti, Italu 
kalba su gražiomis moterimis 
pasikalbėti; Anglu kalba tinka 
pauksztelius pasiszaukti, bet 
kad Ispanu kalba yra vienati
ne kuri tinka su Karaliais ir su 
paežiu Dievu kalbėti.” Bet jei
gu pats Dievas turėtu pasi
rinkti kalba del dangaus, mes 
esame tikri kad Jis pasirinktu 
musu Lietuviu kalba.

W. CHURCHILLIS
• ABEJOJA -i

LONDON, ANGLIJA. — 
Anglijos Ministeris, Winston 
ChurchiLis, pasakė Anglijos 
Tarytai, kad jis abejoja ar bus 
galima surengti mitinga su 
Stalinu, kad butu galima susi
tarti kaslink pasaulio taikos.

Jis sako kad jis mislina kad 
Stalinas dabar taip užimtas su 

savais reikaHs, kad tokis mi
tingas stacziai neinmanomas.

Churchiliis užsigynė ka-d jis 
dabar bijosi ar nenori savo žo
džio iszlaikyti. Darbininku 
Partija jam primena kad per 
195.1 rinkimus Churchiliis bu
vo žmonėms prižadėjęs kad jei
gu jis bus iszrinktas tai jis tuo- 
jaus surengs mitinga su Stali
nu pasitarti.

Jis sako kad dumetai atgal 
gal Lutu buvę galima tokis mi
tingas surengti, bet ne dabar, 
nes dabar isz tokio mitingo nie

ko gere neiszeitu. :

I
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Iszrodo kad Pietų Amerika 
dabar turės didesne reikszme 
musu Užsienio tvarkoje, jeigu 
tie krasztai nusikratys visu 
savo Komunistu.

Jeigu kuris žmogus Ameri
koje gali ta Korėjos karo klau
sima iszriszti, tai tas žmogus 
yra musu Prezidentas Dwight 
D. Eisenhower is.

Jo pirmas žingsnis buvo ge
ras ir reikszmingas: leisti 
Chiang Kai-sheko kariuome
nes dalyvauti tame kare. Jie 
gal daug nenuveiks, bet jie su 
savo užsipuolimu daug musu 
prieszu atitrauks nuo Korėjos 
fronto.

Musu Anglu kalbos laikrasz- 
cziuose buvo daug raszoma 
apie musu mokiniu mokinima- 
si namie. Vieni gynė kad moki
nys geriausia mokinasi kai 
jam nereikia namie mokintis, 
bet kai jis visa savo mokslo 
darba atlieka mokykloje, ir 
paskui būva laisvas namie.

Mes nežinome kaip kiti in ta 
klausima žiūro, bet mums isz
rodo kad sziu dienu mokiniai 
per mažai mokinasi mokyklose 
ir dar mažiau mokinasi namie.

1 ■' • «
Musu mokyklos sziandien 

yra tokios moderniszkos, kad 
jose musu vaikai iszmoka kaip 
szokti, sportuoti, pieszti, dai
nuoti, vajavoti ir stacziai dur- 
navoti; bet tikro mokslo jie be
veik visai negauna.

Sziandien mokinys, baigės 
augsztesniaja mokykla “High 
School” negali nei tinkamo 
laiszko paraszyti.

Jeigu iszrokotume kiek lai
ko musu vaikai praleidžią tik
rai mokindamiesi musu mo
kyklose sziandien, tai butu 
apie pusantros valandos.

Sziandien sportas daug dau
giau reiszkia musu mokyklose 
negu mokslas.

~ • • 1

Sporto, kaip futboles moky
tojas gauna tris ar keturis1 sy
kius daugiau kaip kiti moky
tojai.

Buvo laikai kada mokinys, 
'baigės augsztesniaja mokykla, 
“High School” mokėjo kalbė
ti keliomis kalbomis, kaip 
Prancuziszkai, Vokiszkai ir 
gal dar ir Italijoniszkai; ir 
buvo gavės nors meta 'Graiku 
ir Lotynu kalbos. O dabar mu
su vaikai, baigė augsztesniaja 
mokykla, “High School” ne
moka nei Angliszkai tinkamai 
ir gerai kalbėti.

!]• musu Parapijines Mokyk-

Ponia O. Lukasziepe isz Ne
wark, N. J., raszo: Gerbiama 
“Saules” Redakcija: Acziu 
jums už praneszima man kad 
jau mano prenumerata už laik
raszti “Saule” iszsibaige. To
dėl, nieko nelaukdama, siun- 
cziu jumis pinigus per moni- 
orderi, už kurios praszau man 
siusti laikraszti “Saule” ant 
toliaus, tai yra per visa meta, 
nes labai myliu “Saule” skai
tyti. Taigi nuoszirdžiai linkiu 
“Saulei” ir jos laidejams il
giausiu metu!

los ežia nėra be kaltes. Musu ; w 'fV Vv T? VTCGl
Lietuviai tas mokyklas krūvi- Į A O m I 1 I | V 
nu prakaitu pastate, kad jie j M ill 1 I O/I O M 
palaikytu Tikyba ir Lietuvy- 
be. “Dabar retai kur girdisi į 
Lietuviu žodis.” Tu Paraipiji-' 
nu Mokykla ne tik mokiniai, j 
bet ir seseles mokytojos “ne- : 
moka Lietuvisžkai”! Į

Butu buvę daug pigiau musu 
vaikus pasiunsti stacziai in 
Viesžas Mokyklas ar iii Airi- 
sziu Parapijines Mokyklas, ne- 

vu ju mums nėra jokios naudos 

• Žydukai savo senoviszka 
kalba gerįau žino negu musu

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

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

Pypkes Durnai
Tėvynės Vaizdai

Kur pirmiaus ant pievų 
Žolynai žaliavo, 
Kur ant placziu dirvų 
Gėlėlės siūbavo; 
Kur sraunus upeliai 
Patykiai sriuveno, 
Kur jauni artojai 
Sau jautelius ganė, 
Kur puikios sodybos, 
Obelis žydėjo, 
Kur pilni aviliai 
Biteliu dūzgėjo;
Kur gražus nameliai 
Tarp vyszniu stovėjo, 
Kur induose gėlės 
Tarp langu žydėjo;
Kur puikiai darželiuose 
Rūteles žaliavo, 
Kur jaunos seseles 
Daineles dainavo, 
.Ten dabar daugybe 
Duobiu pridaryta, 
Nuo smarkiu granatu 
Pievos iszardyta. 
Tenai jau gėlėlės 
Purvuose sumaiszyta, 
Tik liūdnos regyklos 
Visur padaryta.
Tenai kulkos zvimbė, 
Kaip sodne biteles, 
Tenai daug pražuvo 
Narsiųjų berneliu. 
Ten armotos trankė, 
Kaip smarkus perkūnas. 
Motinos ten verke 
Neteke šuneliu, 
Paliovė seseles 
Dainuoti daineles.
Jos vargu prispaustos 
Reik sunkiai dejuoti; 
Tenai ju nameliai 
Visi sudaužyti, 
O isz j u žmoneliai 
Visur iszblaszkyti. 
Bet ir vėl ten laukia 
Ateities skaistesnes, 
Užtekant sauleles 
Dieneles linksmesnes!

Sieniniai Kalendoriai 1953m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

y-L’ Po 10c arba 3 už $1.00 "tO 
Adresas:

SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 5% col. ploczio / 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. > 
Knyga in minksztos po- Į* 
pieros virszeliuose. :: :: į

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

KA ATEIVIS
AMERIKOJE TURI

DARYTI PAGAL
NAUJA IMIGRA

CIJOS INSTATYMA

WASHINGTON, D. C. —
Ateivis,
JAV-es

inleistas in 
i) kaip imi- 
eezias netik 

privalo prisilaikyti prie visu 
instatymu kurie Ivgiai lieczia 

į gyventojus, pilieczius ir at-ei- 
j vius, bet turi prisilaikyti prie 
’ keliu kurie lieczia tik ateivius, 
i Naujas McCarran- Walter 
i Imigracijos ir Natūralizacijos 
■ lustatymas padare kelis'pakei
timus pareigose ateiviu, ir kai- 
kuriuosc atsitikimuose padidi
no bausmes jeigu neužlaiko
mos. Savo atsargumojai, kiek
vienas ateivis JAV-ese privalo 
susipažinti su visomis pareigo
mis, kurios ji lieczia.

Ateivis privalo atlikti seka
mus dalykus:

1— Metinis Adresu Prane- 
szimaš. Kiekvienu metu Sausio 
(Jau.) pirma diena kiekvienas 
ateivis JAV-ese privalo pra- 
neszti Attorney General savo 
adresa variuodamas Form 1-53 
kuria galima gauti isz 'bet ku
rio paszto arba Immigration 
and Naturalization Service in- 
staigos. Naujas instatymas pa
vėlina ateiviams ta atlikti ligi 
Sausio (Jau.) 31 d. (po senu

Į instatymu ateiviai tūnojo pra- 
I nesėti adresus tarpe Sausio 1 

d., ligi 10 d.) Kada Forma isz- 
pildyta turi būti inteikta pasz
to darbininkui arba Immigra
tion and Naturalization Ser
vice valdininkui. Nereikia ja 
Pasztu siusti. Jeigu ateiviui 
sunku iszipildyti Forma Immi
gration and Naturalization 
valdininkai jam padės.

Jeigu ateivis laikinai iszvy- 
kes isz szalies Sausio 1 d., jis 
privalo vartoti Form 1-53 in 
deszimt dienu po sugryžimo. 
Tėvai ar tikri globėjai nesu
laukusiu 14 metu aip'žiaus at
eiviu, atšali ciningi pristatyti 
j u adresus.

2— Raportas Del Adreso Pa- 
. keitimo. Kada tik ateivis pa-

keieziai savo gyvenimo vieta, 
jo naujas adresas turi būti pra- 
nesztas iii deszimt dienu varto
jant tam tikra forma “Change 
of Address Report Card Form 

AR-11” kuria galima gauti 
paszte.

Apart sziu dvieju reikalavi
mu (metinis adreso praneša
mas ir adreso pakeitimas) at
eiviai svecziai, laikinai apsi
stoję turi irgi praneszti adre
sus. vartodami Forui 1-53, kas 
tris menesius per visa buvimą 
cziouai nepaisant ar jie keiezia i 
adresa ar ne.

Jeigu ateivis neprisilaiko j 
prie sziu adreso praneszimo j 
reikalavimu,-ji bus galima nu- ! 
bausti pinigine bausme ir ka- | 
lojimu. Jeigu taip tikslingai 
padare ji bus galima iszdepor- 
tuoti. \

3— Užsiregistravimas ir Pir
sztu Nuospaudos Davimas. 14 
m,, ateivis arba senesnis', pasi
likdamas JAV-ese 30 dienu ar
ba ilgiau turi užsiregistruoti ir 
duoti savo 'pirsztu nuospauda, 
jeigu pirmiau tas nebuvo pa
daryta szioje szalyje ar kada 
jis gavo viza Užsienyje. Tas 
ypacz lieczia ateivius kurie at
vyko in JAV-es'priesz 1940 m., 
reiszkia priesz pravedima da
bartiniu patvarkymu del užsi
registravimo ir pirsztu nuo
spaudos.

Tėvai ir tikri globėjai yra 
atsakomingi už užsiregistravi
mą ateiviu neturineziu 14 m., 
amžiaus. Szie ateiviai vaikai 
neprivalo duoti pirsztu nuo
spaudas. Bet kada ateivis vai
kas pasiekia 14 m., gimtadieni' 
jis turi in 30 dienu asmeuiszkai 
nuvykti in Immigration and 
Naturalization Service instai- 
ga duoti pirsztu nuospauda.

Už tikslinga neužsiregistra
vimą ir nedavimą pirsztu nuo
spaudos ateivi galima nubaus
ti ir kaltinti. Jeigu ateivis už
siregistruodamas duoda netei
singu daneszimu arba bando 
melagingai save ar kita užre
gistruoti, dar apart minėtu 
'bausmių ji galima isz szios 
sz a lies isz d e p o i • tuo t i.

4— Identifikacijos arba pa- 
liudimo korteles. Kada ateivis 
užregistruotas ir pirsztu nuo
spaudos padarytos jis gauna 
“Alien Identification Card.” 
Alien Identification Kortele 
yra maža, žalia kortele, kuri 
dabar pakeiezia pirmąją dides
ne, “balta Alien Registration 
Receipt Card”. Turintieji se
nas baltas korteles privalo ,pa
keisti ir praszyti nauju žaliu 
isz Immigration and Naturali
zation Service instaigos'. ('Ga
lima vartoti szias žalias korte
les važiuojant per rubežiu).

. Kiekvienas ateivis 18 metu ir 
seniau privalo visada su savim 
turėti szias korteles. Jeigu ne
turi kortele kadai bus užklaus
tas parodyti, bus nubaustas 
$100 arba kalintas nedaugiau 
30 dienu.

Jeigu kortele pasimeta, susi
naikina., ir t.t., ateivis privalo 
kiiogreicziausia praszyti nau
jos. Tam tikslui reikia iszpil- 
dyti Form 1-90. Galima gauti 
isz Immigration and Naturali
zation Service.

5— Organizacijos. Reikia bū
ti atsargus instojant in orga
nizacijas JAV-ese. Reikia tik
rai žinoti kad organizacija ne
varo priesz valstybine veikla. 
Jeigu bus rasta kad ateivis 
priklauso tokioj organizacijoj 
ji galima iszdeportuoti, ar isz- 
gabenti.

6— Sugryžimo Leidimai. Ka
da ateivis inleistas in JAV-es 
pastoviam apsigyvenimui, jis 
gali laikinai iszvažiuoti ,isz 
szalies ir gryžti kada nori. Bet 
priesz iszvykstant jis privalo 
praszyti sugryžimo leidimo isz

Immigration and Naturaliza- dideliu puslapiu, 35c. 1 No.158—Apie Kapitonas
tion Service. Su sziuo leidimu, No.lll—Sziupinis (3 dalis) i Stormfield Danguje; Pabege- 
ateivis bus vėl inleistas in Į talpinasi sekanti- skaitymai: Į le; Kasgi Isztyre; Prigautas 
JAV-es, jam nereikia kreiptis ! yla isz maįszo įszlinS; Apie bo-1 Vagis. 60 puslapiu, 20c.
in Amerikos Konsulata Lžsie- ba pa negalėjo savo liežuvio! No.160—Apie Po Laikui;

gauti nauja viza jeigu jis | suiaikyt; Girtuoklis Jurgis, Per Neatsarguma in Balta 
prisilaiko visu inleidimo rei- ,galinga ypata galybe meiles; Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
kalavimu, kaip ateivis kuris Raganiszka lazdele; Boba kaip pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
atvyksta in szi kraszta pirma ir visos bobos; Teipgi juokai, Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
karta, jam nereikės iszlaikyti rodos, trumpi pasakaitymai ir Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
mokslumo kvotimą, ir nereik 
kvotos nuniera.

Sugryžimo leidimas geras 
vieniems metams; gali būti pa
ilgintas kitiems metams. Kol 
neiszsi'baigs leidimas, ateivis 
gali ji vartoti daugiau negu O v O O
vienam sugryžimui. Bęt atei
vis turi atsiminti, kad jeigu jis 
nepertraukiamai pabūna Už
sienyje daugiau negu 6 mene
sius natūralizacijos, ukesystos- 
tikslams laikoma kad jo gyve
nimo vieta yra pertraukta (isz- 
skyrus specialius atsitikimus) 
ir jis turi isznaujopradėti pen
kių metu buveina. — C.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa-
vo prenumeratai s.

Price $2.30 State point style. •

COLORS: Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS,.
APYSAKOS, IR T. T. 

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz' pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177

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 
j Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val
įdimieras; Bedali; 44 pus.', 20c

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

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

No.133—Dvi istorijos; Neuž- 
į 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 Sėliam 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 Beroadina. 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- 
pilęas, 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—Api^,Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

des ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

Ino.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. i

No.180—Kvitu K n y g u t e 
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 

inekurias 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.1‘98—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 

i 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. 
Pukkis apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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



‘‘SAUL®” MAHANOY CITY,

Pamokinanti Apra- 
szymai Isz Gyvenimo

Žmonių Ir Patarimu
(Tasa)

DEBESĖLIS

DELEDU szunes sulojo in 
kiemą in'brazdejo pats Pe

lėda. Parėkavęs ant kiemo, iki 
nesukilde savo vyru, jisai svy
ruodamas ėjo pirkczion (gry- 
czion). Tenai jo žmona su vai- 
kuczais jau seniai miegojo. O 
lauke po ilgai: kada-gi sako, 
tas tote mumsparvesz pyraga?

Sziandien isz ryto su pilnu 
vežimu javu iszleido tete mies
teli. Kaip smagu, kada su visa 
sauja gali semti Dievo dova
na, kad rudens gerybes namuo
se' jau pasirodo. O! Kaip sma
giai sziandien Pelėda su ber
nukais, net pasiiszokin ėdami, 
atsistume ratus pas svirną ir 
.pilnus javu privaro; kad jus 
butumet mate, kaip Jonukas su 
Petruku, užkopusiu ant pat 
virszaus maiszu, linksmai bo
tagu szmigojo, o juodvieju ma
myte, pilna smagumo džiaugė
si tuo rytu! O, kad isztikro 
daugiau butu tokiu rytu ir, 
kad niekad nėbutu tokio vaka
ro!

— Tete, tete, man pyliago! 
Praszo vaikai, insikabine in 
skvernus savo tėvui, kurisai 
ima jau vadeles ir tuojau sės 
in vežimą.

— Tiktai susini i 1 damps il
gai neužtruk! Sako žmona sa
vo vyrui, jau iszvažiavusiam 
už vartų.

Taigi da'bar Pelėda jau su 
pyragais, viens sau kalbėda
mas, jieszko pirkezios duru; 
jisai parnesz namon, ko ne
vi ens nelaukia.

■Girdėti, kaip Peleda priėmė- 
nioje patamsėję graibo siena, 
jo^kiu badu negali rasti duru. 
Girdėti, kaip jis, sau vienas 
kalbedams, verezia visa 'beda 
ant kitu.

— Užsidarė, ve neleisim! 
Kalba sau: biaurybes! Ir su 
kumszczia ima duot in siena.

Bet moteriszke ne 'baime 
ima; ji gerai žino savo vyra, 
ji žino, kad ir girtas jis jai nie
ko pikto negali padaryti. Ne, 
lai ne 'baime, bet kažin koks 
baisus sunkumas spaudžia jai 
krutinę. Ir isztikro, kiek tai 
dienu ežia buvo taip ramu, teip 
linksma: vyras visa diena taip 
apie namus trasia, viską taip 
apžiūri, visur apeina, o vaka
re da ir vaikuezius savo pri- 

’ glaudžia. Rodos, laimes tie na
mai niekad nenustos. Skaistus 
ryto dangus, rodos, visa diena 
paliks tokis. Ir sztai tau bere
gint, nežinai lemtai ne iszkur, 
tai viens, tai kitas debesėlis ii’ 
užtemdo saule, ir neramu ir 
liūdna tau. Girdi, tenai už sie
nos vyras nirsta be kokios 
priežasties, ir tai isz prigimi
mo ne piktas vyras. Visi kai
mynai žino, kad jis geros szir- 
dies, niekam niekad in kelia 
neparėjo, kad jis žmogus isz- 
niintingas, viso sodžiaus pa
girtas, su savo žmona gražiai 
gyvena, ir kaip-gi nebus karti 
žmonai tokia valanda?

Pelediene, žmona geros kan
trios szirdies; nieks negirdejo, 

kad ji butu nors viena žodi ant 
savo vyro kam pasakius. Kada 
jis esti namieje ir žiuri, isz ko 
duona reikia valgyti, kad esti 
tikras žmogus, tai žmona 
džiaugiasi, esti laiminga ir ta 
laime visa szeimyna. ji apsiau- 
czia. Kada-gi vyras iszkrypsta 
isztikro kelio, arba tiesiog sa
kysim, pasigeria, tai žmona už-

w
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Tikra teisybe kad 

Czionais Amerikoje kas meta, 
Vis daugiau ir daugiau yra 

persiskyrimu 
Tarp • vedu'siu poru, 

Ypatingai, tarp jaunesniu, 
Nes vyrui greitai nukęsta, pati, 

O toji būdama, apleista, per 
savo vyra, 

Greitai susijieszko sau 
prielaidini, 

Kuris ja užlaiko.
Priežaszeziu ant persiskyrimu 

Atsiranda labai daug, 
Bet tais priežastis mes patys 

galima dasiprast.
Sziandieninas jaunos 

moterėles 
Žiuri ant. kukninio darbo

Kaip ant menulio!
Kada vyras iszdar'bo pareina 

iszalkes ir pailsės, 
Geisdamas nors su kuom 

susidrutint,
Bet. nieko neranda, 

Nes paeziule neturėjo laiko 
pagamint szilto valgio, 

O ir nemoka iszvirti tinkama 
valgi.

Po tam ka daro ? 
Suranda, kokios dinerkinia

zupe.
Isz to visko kyla tankus 
Nesupratimai ir barniai 

tarp poros,
O ant galo susimusza ir bėga 

in suda,
Jieszkoti persiskyrimo.

Taigi, jeigu sziandienines 
moteriukes mokėtu virti, 
Tai turėtu geresni vyra, 

Ir nereikėtų jieszkoti divorso!
Szios gadynes merginos

Ne jieszko vyro del to kad 
prisėst padurkus,

Tiktai kad turėtu gerus 
laikuą,

Ir zulyt automobiliais po visas 
pakampes,

O kada ir iszteka,
Tai ta pati daro, 

Ir ant galo pasilieka valkata, 
Ir kas kart toliau eina ant 

pragariszko kelio!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų. 

Per paczta, 25 Centai.

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

slepia ta karezia valanda, szir- 
dyje niekam jos neapreikszda- 
ma. Ir szi vakara, ilgai nesu
laukdama slavo vyro, tikrai 
sau tarė ji girtai parvažiuo
siant, vienok, ragindama Jonu
ką su Petruku eit gulti, visgi 
ramina ir žadina save ir juodu.

— Parvažiuos tete, parva
žiuos, pyrago parvesz, saldaus, 
saldaus pyrago!

Užklosczi us vaikuezius,
žmona pati pas lova atsiklau
pus ilgai meldžiasi: meldžiasi 
ji už numirusius, meldžiasi ir 
už gyvus; ji tarytum sztai prie- 
szais save mato savo vyra, kar- 
cziamoje tarp pažystamu, mel
džia Dievo, kad tik greieziau 
susiprastu ir savo namus at
simintu.

Žmona atsigula nenusitai
sius : vi stiek reiks da keltis, gal 
tuojau ir pats parvažiuos, 
reiks paduoti valgyti. Taip sau 
tardama ji sunkiai atsidusta ir 
da kelis kartus parsižegnojus, 
atsigula.

— Na, tu Dieve mano, kur
gi durys! Murma sau Peleda 
priemenioje.

— Magde, ar tu girdi, 
Magde! Nebūk maža! Jau be
veik atsileides szaukiasi prie 
paezios ir tiktai nori isztarti: 
“atidaryk duris”, kaip ranka 
užeziuopia kaiszti ir, tartum 
gavės koki ginklą, pajunta 
stipruma ir smarkiai patrau
kęs in save duris priduria: 
szunsnųkiai! Užsigesino žibu
rį, didelis ežia daigias, o jie 
kvailiai, daugiau nieko! Kalba 
Peleda, inejes in tamsia, pirk- 
czia.

Žmona tylėdama užžibino 
žiburį ir nuliūdus atsisėdo ant 
kraszto lovos. Ar-gi tai tas vy
ras, kuri ji sziandien isz namu 
iszleido ? Ne, tiktai sermėga ji 
pažysta., ne ta ne tokia kaip isz 
ryto, suterszta, sumankyta ir 
vienas skvernas kur kas že- 

miau už kita nusitek: 0 jisai 
pats? Tai rodosi, kas iszdaužes 
jam rankas ir kojas ji visa šu
tei* i o jo.

Peleda nusivilkės sermėga, 
atsisėdo pas pecziu ir, kaip 
koks nusidėjėlis, nuleidęs gal
va, žiurėjo in žeme. Patylėjęs 
valandėlė, pradėjo sizneketi:

— Tai dabar jau tu sakai 
asz girtas? Kaip tu daug isz- 
manai! Dabar jau tu ežia Die
vas žino kas!
/ Žmona.tyli tarytum žeme: ji 
gerai žino, kad isz tos sznekos 
nieko gero neįsižeis, pradėjus 
szneketi turi atrasti viską: ir 
kas reik ir ko nereikia; ir jau 
nekarta jai teko tokias sznekas 
užbaigti aszaromis.

Peleda da. buvo bandės kažin 
ka szneketi, bet, matydamas, 
kad nieks jam nepritaria ir 
neprie szt ar au ja, nep oil gam 
nutilo: nes ka-gi daug jis viens 
kalbės. Pati jam pasiūlė vaka
rienes.

— Pasidėk tu ja sau! Atsia- 
ke jau užpykęs.

— Na, tai neiszmaneli, ei
tum gulti! Žadino pati.

"— Ar tu negali gulti, ar 
asz tau neduodu ?

Pasakos Peleda susirietė ant 
gryno suolelio pas pecziu, pasi
dėjo po galva kumszczia ir nu
tilo. Žmona, pažiurėjus in ji, 
dievobaimingai atsiduso ir, už
sigesinus žiburį, pati atsigulė.

Užmigti ji ilgai negalėjo;

t
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Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.
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jos galvoje sukosi visokie at
minimai: kiek tai gražiu dienu 
moterystes gyvenime ramino 
jai szirdi! Tie atminimai, tar
tum, norėjo užspausti liūdnu
mą, kuri pagimdė tas nelaimin
gas vakaras. Ant galo miegas 
palengvele jausmus nutildė ir 
nepo.ilgam ji taip gardžiai mie
gojo, kaip ir tuodu bambliu, 
kuriuodu pilvukus iszverte, 
gal dabar sapnuoja savo tėtės' 
pyragus. O tas tete, tarytum 
vargo pjaunamas, skursta ant 
suolelio.

Jau trct.iejie gaidžiai atgie
dojo visiztos, gluosnyje tupeda- 
mos, palengva pradėjo karkin
ti, o palepeje, ties paežiu lan
gu, jau erzeliavo žvirbliai. Par
ieda pasirusino ant suolelio: 
taip nesmagu buvo jam ten gu
lėti. Pakeles galva, žvilgtelėjo 
in Įauga: tu Dievuleli, jau 
szvinta. Jisai, paszokes nuo 
suolelio, pradėjo jieszkoti 
skrandos (skrebiu). Juk po 
Mykoliniu tai jau szeszta va
landa, žmones jau gaidgyste 
kelia kulti. Peleda kuogrei- 
cziausiai bego prisikelti vyrus, 
kad nors viena klojima gavus 
da iszkulti ?

— E, vage, visąi jau sizvin- 
ta! Tarė jis in rytus pažiūrėjęs: 
kulti jau nėr ka, žmones juok
sis; tegul, velyk, tiesiog rugie
nų eis arti.

Tuo tarpu nusirenge nuo 
tvartu (kucziu) bernas atsikė
lęs, paskui ji ir pusbernis. 
t — Tai tik jau kokie vyrai! 
Nei sykio negali patys atsikel
ti! Koliojo Peleda s'avo vyrus. 
Tu eik arti, o Juozas kelmus 
subaigs .kirsti, arkliams asz 
pats užmaiszysiu.

Apsisukęs Peleda nuėjo sė
tuvės jieszkoti. Bernai sugė
dinti betrindami akis, vienas 
patvareziu nuslinko, kitas in- 
Indo in pasziure.

— Tai tikrai ir mergos da 
nękele, kaipgi ‘bus' su pusry- 
cziais? Kalbėjo sau Peleda, 
semdamas arkliams dobilu. Ir 
manoji pamigo! Dieve tu ma
no ! Atsidūsėjo: tai vis ta vaka- 
ryks'zczia!

Peleda., kaip geras ūkinin
kas, negali to užmirszti; gero
je ukeje tai didele sugaisztis, o 
jis papratęs, kad jo namuose 
viskas eitu kaip ant raszto. 
Jisai nei vienos tokios sugaisz- 
ties niekad sau nedovanoja. 
Jeigu sziandien jis pamigo, tai 
ryt ant pirmu gaidžiu atsikels. 
Bet vakaryksziczia diena jam 
buvo koki ypatinga: jis nei ne 
viską gali atsimintu Ir isztikro 
kaip jis vakar taip galėjo pasi
gerti? 'Nebuvo, rodos, nei to
kios dideles kumpam jos, tik
tai jis ir trys pažinstami, ir ne 
kokie girtuokliai, o žmoįres vis 
pagirti, isz kunigu gimines, ir 
imk tu man jiems taip ir pasi- 
gerk. Bet ka, vis taip nėbutu 
buvę, kad ne tas Ožkines pli
kis; kaip plikis eme pasakoti 
apie kunigą, kad isz Mozurijos 
jau atkelia areziau ir duoda 
“ prabaszczyste ”, o Peleda juk 
nuo mažu dienu ji žino, tai 
kaipgi tu ežia žmogus su tėvu 
neiszgersi? Visi džiaugėsi ir 
gere, ir tai visai nedyvai, kad 
ne neatsimena, kaip jis namo 
vakar parvažiavo. O ka žmo
nai savo galėjo padaryti, tai 
dabar numano isz to, kad 
sziandien atsikėlė ne isz lovos, 
'bet nuo gryno suolelio.

— Et jau gana, žmogus isz 
gero nori, o tiek pikto padarai! 
Atsiduso Peleda uždarydams 
arkliu tvarta. Eidams pirk
czion pasitiko savo žmona; ji

skubino in svirną miltu. Prisi- i 
jausdamas kaltas esąs jisai ne-: 
dry so jai staeziai in akis pažiu- ■ 
reti, ir butu praėjės pro szali, 1 
suvis jos neužkalbines, bet. 
žmona pati pasijuokdama, ji 
užsznekino.

— Na, kaip po vakaryksz- 
cziai, ar nenori žaliu 'barsz- 
cziu? Žmogus neturėjo nei ka 
jai ant to atsakyti ir tiktai 
dirstelėjęs in ja nudūlino in 
gryczia (pirkezia). Žmonai 
gaila pasidarė, kad taip pasi
juokė isz savo vyro.

Ta paezia diena, vakare vi- : 
'sa Peledu szeimyna, apsėdus |

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir
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cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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TIKTAI, 25 Cts.
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dideli stalk, gardžiai vakarie
niavo. Vyrai ant vieno galo 
stalo, moters ant kito, tartum 
lenktyn ėjo; taip spareziai val
gė, kaip spareziai per diena 
dirbo. Bernas Jonas už tai, ka 
sziandien pamigo, isz gero no
ro keletą užuogana virszaus 
suarė. Pusberniukas ne tiktai 
sukirto visus kelmus, bet ir ke
liolika pundų szaku da. prika
pojo. () pats Peleda s'zeimynin- 
kas, nors ir pagiriodamas, at
silygino už viską.; ir už tai, ka 

PLATINKIT “SAULE”

sziandien pamigo, ir už tai, ka 
vakar pasigėrė ir savo žmonai 
uždavė szirdi. Dabar jau visas 
sunkumas nuo jo szirdies nu-1

puolė. O kaip po vakarienes 
Jonukas su Petruku atbėgo už
sikabinti jam ant kaklo, tai 
nuo vakar dienos jau nieko ne
beliko. Mamyte, Dievui deko- 
vodama už gražiai perleista 
dienele, atsisėdus pas pecziu 
ant suolelio patylomis kalba: 
“Teve musu.” Tai ir vėl laime 
namuose praszvito. Vis, kas 
vakar pikto buvo, sziandien 
jau užmirszta. Jau nematyt to 
debesėlio, kurisai vakar saule 
temde. Nors nedaug tokiu die
neliu kada dangus skaistus es
ti, bet už tai kur-tai linksmiau 
iszvydus saulute po ūkanotai 
dienai.

— GALAS —

Ponia Ona Staloniene isz Rt.
2, Factoryville, Pa., raszo in 
‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcija: Su sziom 
laiszku prisiuneziu szeszis do
lerius, kaipo užmokesti už 
laikraszti ‘ ‘ Saule’ ’ už visa me
ta, ir aeziu szirdingai kad ne- 
sulaikete, ba asz negaleeziau 
gyventi be laikraszczio “Sau
les, ■ ’ nes tai smagiausias laik- 
rasztis. Asz kita laikraszti pa
imu skaityti, tai nesuprantu ka 
skaitau, o ‘ ‘ Saule ’ ’ tai sma- 
giauses laikrasztis. Vėliname 
viso gero. Su Dievu, Ona Stalo- 
nis.



Žinios Vietines
szimts metu sutarti su Komu- 
nisitiszka Kinija; 1912 m., 
Yuan Shi Kai buvo iszrinktas 
kaipo pirmutinis Kinijos Pre
zidentas; 1945 m., Amerikos 
lakūnai bombardavo Tokyo 
miestą Japonijoje.

— Panedely je p r i p u ola 
Szv. Julijono, o Tautiszka Var
dine : Arminas. Ir ta diena: 
1918 metuose Lietuvos Valsi- 
tybu Taryba Vilniuje paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybes, o 
mes sakome, kad tai yra 
“Liūdna Džiaugsimo Sukak
tis”, už tai, kad kiekvienas 
Lietuvis prisimenes savo 
kraszto garbingas dienas norė
tu džiaugtis, bet paskui da pri
siminės koks likimas iszpuole 
ta savo kraszta dabar tas jo 
džiaugsmais pavirto in liūdė
si. Reikia pastebėti, kad sziais 
metais szita szvente yra is'zkil- 
mingiau ir didingiau apvaiksz- 
cziojama, nes dabar daug isz- 
eivijos Lietuviai susilaukė 
naujo kraujo isz tu pabėgėliu, 
kurie ežia, atvažiavo ir apsigy
veno musu tarpe; 1922 m., Lie
tuvos Universiteto inkurimas; 
1935 m., Maskvoje mirė Vincas 
M i c k e v iczi us -K apsukas, Lietu
vos darbininku vadas ir žymius 
raszytojas.

— Utarninke pripuola Už
gavėnės, ir Szv. Donato, o Tau
tiszka Vardino: Viltis; Ir ta 
diena 1801 metuose gimė gar
sus musu raszytojas Vyskupas 
Motiejaus Valanczius; 1815 m., 
Taikos sutartis buvo sudaryta 
New Orleans mieste tarp Ame
rikos ir Anglijos, o Generolas 
Jackson snmusze Anglijos ka
riuomene ir Kongresas sudarė 
ta taikos sutarti; 1936 m., Re
voliucija Paraguay kraszte, 
Prezidentas Eusebio Ayala bu
vo paszalintas.

— Seredoj pripuola “Pele
nu Diena,” pirmutine diena 
Gavėnios ir pasninkas, Visi 
Katalikai eina in bažnyczia. 
priimti pelenus, kurie jiems 
primena kad žmogus yra tik 
dulke, isz dulkiu kilęs ir in 
dulkes vėl pavirs. Yra tai lai
kas pakulos ir suvaldymas sa
vo kūno nuo visokiu linksmy
bių.i__________ ____ __

Girardville, Pa. — Antanas 
Sinkieviczius, nuo 514 E. Ma
hanoy7 uly., numirė Seredos ry
ta, 5:15 vai., in Ashlando li- 
gon’butoje. Velionis sirgo per 
szeszis menesius. Atvyko isz 
Lietuvos 1908 metuose in She- 
nadoryje, o 1939 m., apsigyve
no Girardvilleje pas savo duk
teria Mare Salatkiene. Pasku
tini karta dirbo Hammond ka
syklose. Jo pati Regina mirė 
1920 metuose. Paliko duktere 
Mare Salatkiene, 8 anūkus ir 8 
pro-anukus. Laidos Subatos 
ryta isz Graibor. A. J. Vilinsiko 
koplyczios, su apiegomis Szv. 
Vincento bažnyczioje 9 vai., o 
kuna palaidos in Szv. Jurgio 
parapijos kapines Shenadory- 
je.

Pottsvide, Pa. — Monsigno- 
ras Kunigas Joseph V.- MėCaf- 
fery, klebonas isz Szv. Patriko 
parapijos, mieste, pavojingai 
serga in parapijos klebonijoje. 
Keliolika metu atgal Msgr. 
Kunigas McCaffery klebonavo 
in Szv. Kaniko parapija, Ma
hanoy City.

Tamaqua, Pa. — Sena mies
to gyventoja ponia Katarina 
Kubiliene, nuo 307 Arlington 
uly., numirė Panedelio ryta 
apie 10:50 valanda, savo na
muose. Velione sirgo per sze
szis menesius. Gimė Lietuvoje.

— Charles Leary, nuo 1319 
E. Mahanoy uly., likos suras
tas sužeistas ant Vulcan vie sz- 
kelio Subatos diena, ir nuvež
tas in Locust Mt. ligon'buteje. 
Policija tyrinėja atsitikima.

— Pareita Subatos nakty
je apie 11:55 valanda, ugnis 
kylo garažuje Shoemaker pe- 
czeje, prigulintis prie Frank R. 
Lisefski, kontra'ktorius isz 
Ringtown. Ugnis sunaikino du 
didelius trokus vertes j u po 
$20,000, taipgi vienas1 kompre
sorius ir daug aliejaus, gara- 
d'žius taipgi likos sunaikintas, 
isz viso bledies padaryta ant 
$80,000. Policija ir ugnies mar- 
.szalas Jacob Koelzer isz mies
to daro tyrinėjimą ugnies.

— Pranas Smulyk (Šmotu
kas) nuo 631 E. Pine uly., neti
kintai numirė Panedelio ryta, 
2:15 valanda, namie. Velionis 
gimęs Mahanojuje. Paskutini 
karta dirbo del Bres Contract
ing Co., prie North Mahanoy 
kasyklose. Paliko savo motina, 
Ona Smolukieno; broli Stanis
lova, namie; trys seserys: Ona, 
pati Juozo Digrio; Anele, pati 
Juozo Laibasziausko ir Marcele 
pati Juozo Karalieviczio, visi 
isz Mahanojaus. Laidotuves 
invyko Seredos ryta 10-ta va
landa ir palaidotas in L.D.Iv.V. 
kapines, Frackvilleje. Graibo- 
rius L. Traskauskas laidojo.

(£) Sukatoj pripuola Szv. 
Valentino, patrono meiles. Ta. 
diena iszmintingi siuntinėja 
vieni kitiems gerus ir meilin
gus velinimus, o kiti ant ker'sz- 
to siunczia juokingus ir panie- 
kinanczius paveikslus idant to
kiu butu iszlieti savo neapy-, 
kauta, prieszais kitus, o Tau- 
tiszka Vardine: Vitalius. Ir ta 
diena 1933 metuose 'beveik vi
sos bankos užsidaro Ameriko- 
jė.

— Isz priežasties mainioriu 
boso John L. Lcwiso gimimo 
diena, visos kasyklios nedirbo 
Ketverge. Taipgi ta diena bu
vo ir A'brahomo Lincolno gimi
mo diena.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szvento Faustino, o 
Tautiszka Vardine: Kastulių. 
Taipgi ta diena: 1932 m., Pre
zidentas Herbert Hooveris pa.- 
skiria Benjamin N. Cardozo 
kaipo Augszcziausio Teismo 
nariu in vieta Oliver Wendell 
Holme's, kuris del sveikatos 
pasitraukė; 1933 m., Giuseppe 
Zangara norėjo nuszauti Prez. 
Franklin D. Roosevelta, jis nu- 
szove Chicagos Mayora, 59 me
tu amžiaus Cermak, kuris pasi
mirė Kovo (Mar.) 6-ta diena. 
Tai atsitiko Miami mieste Flo
ridoje; 1277 m., Lietuviai va
dovaujant Sirpueziui, pergalė
jo Totorius ties Vilkaviszkiu; 
1898 m., Amerikos kariszkasi 
laivas “Maine”, buvo susprog
dintas, prasidėjo karas tarp 
Amerikos ir Ispanijos; 1950 
m., Rusija pasiraszo trisde-
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Velionė kitados gyveno Mali a- į
noy City, po tam apsigyveno i 
Tamakveje 1924 metuose. Jos j 
vyrąs Petras Kubilius mirė! 
1946 metuose. Paliko keturis 
sūnūs: Jurgi ir Petra isz She
nandoah; Vinca ir Juozą mies
te; trvs dukterys: Helena Kol- 
ly, Shenandoah; P. Fisher, El
kins'Park ir Mare namie, taip- i 
gi vienuolika anūku ir anūkes 
ir tris pro-anukus. Palaidota 
Petnyczios ryta, su t.ipiegomis

SS. Petro ir Povilo bažnyežioje 
9 vai., kuna palaidojo in Szv. 
Juozapo parapijos kapines, 
Mahanoy City. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

Sarasota, Florida. — Buvęs 
Amerikos Senatorius, nuo 1922 
ligi 1924 m., David A. Reed, 
Repui*] ikonas, 72 metu am
žiaus isz Pittsburgh, Pa., pasi
mirė Utarninke, vietinoje li- 
gonbutoje. Paliko paezia ir ke
letą vaikus.

Bordeaux, Prancūzija. —
Prancūzu D'C-4 didis eropla- 
nas sudužo in miszka netoli 
nuo Bordeaux miesto ir užside
gė. Penki žmones žuvo szitoje 
nelaimėje ir trylika buvo labai 
sužeista. Du vyrai iszliko ne 
tik gyvi, .bet ir visai nesužeis
ti. Vienas to trenksmo buvo 
iszmestas isz eroplano, o an
tras buvo surastas dar prie sa
vo sėdynės prisirisizes su intai- 
sytais diržais. Eroplanas turė
jo trydika keleiviu ir septynis 
lakūnus ir jis skrido isz Afri
kos in Prancūzija.. Eroplanu 
kompanijos atstovai spėja kad 
to eroplano lakūnas paklydo 
in miglas ir nežinojo kur nusi
leisti.

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys
Angrafoaitis, Juozas.
Barauskaite - Milczinauskie- 

ne, Urszule, jos vyras Milczi- 
nauskas, Antanas ir jųdviejų 
sūnūs Antanas.

Barauskas, Aleksas.
Džiugas, Jonas, isz Szilu kai

mo, Krekenavos valsczio, Pa
nevėžio apskriezio.

Grajauskas, Kazys.
Juodka, Adolfas, Albertas, 

Kazys ir Petras, isz Galiniu k., 
Salako v., Zarasu ap.

Juszkevicziute - K a c z k a, 
Antanina, isz Krekenavos par., 
Panevėžio ap.

Liutkeviczius, Pranas, isz 
Kėdainių apskr.

Mikalauskiene - Struopaite, 
Marija.

Milaszius, Bonifacas, isz Ga
liniu k., Salako v., Zarasu ap.

Norkus, Adomas, isz Alsė
džių m., Telsziu ap.

Ostrauskaite, Mikase, isz 
Radviliszkio. z

Paulauskas, Vincas, ginies 
ir gyvenęs Chicagoje.

Poszkiene, Cecilija ir vaikai 
Kriste ir Vaitiekus.

Raižys, isz Pažeriu k., Vilka- 
viszko ap.

Raižyto, Marija, isz Pažeriu 
k., Vilkaviszko ap.

Reichelis, Kazys.
Sakalauskas, Povilas, isz 

Ukmergės apskriezio.
Savickas, Jonas,-isz Girstu

pio k., Kauno ap.
Stuogis, Juozas, išz Maskoli- 

jos k., SkrebotiszkoWlparap., 
prie- Pasvalio.

Vaiciekauskas, Antanas, isz

MAIIArtOY OlTV, f A.

Tėvas Džiaugiasi

Szitas Italijonas, Salva
tore Motta iszrodo truputi 
susirūpinės, bet jis visiems 
didžiuojasi ir giriasi kad jis 
dabar yra stipraus sūnelio 
tėvas. Jis ežia pasveria savo 
naujai gimusi sūneli ant vo- 
gos, ant kurios jie sveria ir

Ažuolupio k., Szakiu ap.
Zachries (Zakry sa ar Cakry- 

za), Fred.
Zdramys, Antanas ir Jonas, 

isz Vilkaicziu k., Kontaucziu 
parap., Telsziu aip.
- Žeimys, Kazimieras ir My
kolas, isz Rudakiszkiu k., Sa
lako v., Zarasu (Ežerenu) aip.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.

SUVAŽINĖJO
ŽMOGŲ ANT

VIESZKELIO
(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

žiaus, tuo laiku važiavo namo 
kaip tik ant te Lincoln vieszke- 
lio. Tuo laiku lijo ir buvo mig
la ant vieszkelio.

Jis per miglas mate, ka jis 
mislino buvo szaka ant viesz
kelio, jis stengiesi pravažiuo
ti, bet negalėjo ir pervažiavo. 
Jis iszlipo isz savo automobi- 
liaus ir nuėjo atgal pažiūrėti 
ka jis buvo pervažiavęs, ir pa
mate kad jis buvo suvažinejes 
Ralph Garber, jo žmonos broli. 
Jis deszimts myliu greitai va
žiavo su suvažinėtu Ralph in 
Lancaster General ligonine, 
kur Garber ir pasimirė.

Policijantai spėja kad tas 
Garber, gerai iszsigeres, atsi
guli ant vieszkelio ir užmigo. 
Jis buvo naszlys su trimis vai
kais, Vincas, deszimts metu 
amžiaus; Beulah, septyniolikos 
metu amžiaus; ir Violeta, dvy
likos metu amžiaus.

Ponas J. Sinkeviczius isz 
Brooklyn, N. Y., raszo in ‘ ‘Sau-1 
les” Redakcija: Gerbiamoji — 
Prisiuncziu szeszis dolerius 
kaipo atnaujinimas savo pre
numeratos už laikraszti “Sau
le”, ir dekuoju iszszirdies kad 
nesulaiket man laikraszti. Asz 
busu jusu skaitytojum kol gy
vas busu! Su pagarba, jusu se
nas skaitytojas J. Sinkevi
czius.

anglis. Sūnelis svėrė net sze- 
sziolika svaru kai užgimė. 
Motina Carmella ir sūnelis 
sveiki ir linksmi. Catania 
mieste niekas neatsimena 
kad motina butu pagimdžius 
toki dideli ir toki sunku sū
neli.

11 PUNKTU
PROGRAMA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

mi, kad tie pasiulinimai per
tvarkyti ta “Taft-Hartley In
statyma” nieko nereiszkia ir 

jokiu budu nepagelbes darbi
ninkams. “Jie sako kad tokios 
neva permainos dar labiau nu
skriaus darbininkus, nes val
džia vis kiszis in Darbininku
Reikalus!”

ABRAHOMAS
LINCOLNA^

WASHINGTON, D. C. —
I Kai Amerikiecziai prisimena. 
Atrahoma Lincolna tai daž
niausiai toki, koks jis jiems 
piesziamas po 1860 metu Rin
kimu 16-tu Amerikos Prezi
dentu. Tai buvo kritiszki lai
kai, kai krasztas buvo besky- 
las in dvi dalis nesutardamas 
del atskiru valstybių, teisiu ir 
vergijos. Linkolna aukszta, 
petinga vyra isz Vakaru iszrin- 
kus Prezidentu ir jam prisie- 

į kus 11 Pietų Valstijų pasitrau- 
i ke isz Federacijos ir pasiskel
bė Amerikos Konfederacijos 
Valstybėmis.

Kai 1861 metais prasidėjo 
Ikaras, jo priežastis buvo Pre- 
j zidento valia iszsaugoti Unija, 
net ir su sitaikumu palikti ver
gija ten, kur ji laikoma teisėta. 
Bet 1862 metais, jis insitikino, 
kad karo antrasis didysis tiks
las yra vergijos visiszkas pa
naikinimas. Jam vadovau
jant szie tikslai buvo pasiekti, 
todėl Linkolnas istorijai pasi
liko kaip Unijos iszsaugotojas 
ir “didysis iszlaisvintojas.”

Kada Linkolnas isz tolimos 
provincijos kilęs, buvo prisaik
dintas Prezidentu, jis tebuvo 
tokia menka politine ypata ir 
taip trumpai, jog net ir jis pats 
republikonu partijai nutarius 

iszstatyti jo kandidatūra pa- 
reiszke: ‘Juk niekas, iszskyrus 
Illinois valstijoje, nieko nežino 
apie mane,’ Praėjo kiek laiko 
iki jis apsiprato savo naujoje 
vietoje bet tada jis tapo vienas 
didžiausiu žmonių istorijoje, 
kurio mintija buvo ‘tauta su
tinka, kad jos vienas pagrindi
niu insitikimimu yra, kad visi 
žmones yra lygus. ’

Jis szi instikinima ir skelbe 
ir giliai juo tikėjo. Tai isz- 
reikszdavo papraseziausiais 
žodžiais. Szitai jo kalba 1864 
metais 166-j am Ohio pulkui.

Tares, kad pergale suteiks 
“visoms raszems vienodas tei
ses,” jis kovu isz iszvargin- 
tiems kariams pareiszke: “Ir 
Jus neužmirszkite to ka sakiau 
ne del manes, bet del saves. Asz 
tik atsitiktinai esu Baltuosiuo
se Namuose. Asz esu tik liudi
ninkas, jog ir Jusu vaikai in 
sziuos kambarius gali lygiai 
taip pat patekti, kaip atsitikti
nai pateko mano tėvo sūnūs. ’ ’

Taip kalbėjo Prezidentas ku
rie karjiera prasidėjo medkir- 
czio, ūkininko, laivininko, tar
nautojo ir paczto virszininko 
profesijoms.

Jo kalbos metu karo laime 
galiausiai persisvere Unijos 
naudai; buvo paskelbtas vergi

jos panaikinimas, vergu isz- 
liuosavimas. Linkolnas buvo 
paezioje savo didybėje: poli- 
tiszkai, labai protiszkai ir mo- 
raliszkai. Bet jis niekados ne
atsiskyrė nuo tautos kuria jis 
taip mylėjo ir pasitikėjo. Gal 
tai yra priežastis, kodėl ir 
Amerikiecziai prisimindami 
Linkolna atsiliepia apie ji szl- 
cziau negu apie koki kita j u 
didvyri, —C.

Kongresui, maž-daug szituos 
punktus:

1— Palaikyti Prezidento in- 
galiojima pertvarkyti Ameri-

i kos valdžia. Kongresas ir Se
natas szita punktą vienbalsiai 
priėmė.

2— Priimti Hawaii Salas, 
kaipo tikra Amerikos valstija.

3— Pertvarkyti ar permai
nyti ‘Taft-Hartley Instatyma’, 
kuris taip baisiai nepatinka 
Darbininku Unijoms.

4_Palaikyti kai kuriuos su
varžymus ant tavoro, kuris yra 
reikalingas kariszkiems fabri
kams. Palaikyti randu suvar
žymus tose apylinkėse, kur 

randasi daug kariszku fabriku, 
kad tos raudos per daug nepa- 

ihrangtu.
5— Prižiūrėti tas aliejų szuli- 

niu vietas, kurios randasi juro
se. Buvęs Prezidentas Harry 
Trumanas visus tuos szulinius 
buvo pavedės Laivynui, kelio
mis dienomis priesz tai kada 
jis jau pasitraukė isz Preziden
to vietos.

6— Palaikyti visas Užsienio 
Prekybos Sutartis.

7— Nustatyti aiszkesnius In- 
statymus kaslink Taksu už 
tuos daigtus, kurie būva at- 
veszti ežia isz kitu krasztu.

8— Praplatinti Senatvės 
Pensijas ir Apdraudas, “So
cial Security” kad ir tie, kurie 

dabar nieko negauna, butu ap
rūpinti.

$—Investi visas Bylas Kon
gresui gana anksti, kad Kon
gresas turėtu gana laiko tas 
Bylas pavesti Senatui.

10— Palaikyti nustatyta, lai
kine valdžios pagelba Mokyk
loms, kurioms tokia pagelba 
yra reikalinga.

11— Petvarkyti District of 
Columbia Komisijonieriu Szta- 
ba, kad butu penki Kpmisijo- 
nieriai. Dabar tik trys Komisi- 
jonieriai visa tvarka veda.

“CIO” Darbininku Unijos 
Vadai tuoj aus puoliesi ant Pre
zidento Eisenhowerio, sakyda

Liūdesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
+ z

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

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

Ant Gavėnios >

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir Ii adymas apie Jezu Kris
tų 20c.
, No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Grandus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesž. Mu
su Jezuso' Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 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.

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

----------------------- f
Platinkit “Saule” 

arba pradžia 
SKAITYMO 

.. .ir... 
RASZYMO

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

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

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

J


