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TRYS PRISIPAŽINO

Vyras Juos Pasamdė V
Jo Žmona Nužudyti

BŲTLER, PA. — Trys vy
rai prisipažino policijai kad jie 
buvo troku darbininko pasam
dyti nužudyti jo žmona.

Jie buvo suaresztuoti kai 
penkios deszimts metu amžiaus 
Ernest E. Storch policijai pri
sipažino ir pasakė tu jo pa
samdytu žmogžudžiu vardus.

Storch yra teipgi kaltina
mas už žmogžudyste, sako kad 
jis tiems trims vyrams buvo 
davės tris tukstanezius doleriu 
ir prižadėjęs dar septynis tuks
tanezius, jeigu jie jo žmona nu
galabintu.

Jo žmonos, keturios deszimts 
devynių metu amžiaus Alicijos 
lavonas buvo surastas ana san- 
vaite jųdviejų namuose. Ji bu
vo pasmaugta ir baisiai peiliu 
subadyta.

Jos vyras paszauke policija 
ir sake kad jis rado savo žmo
na negyva kai jis parvažiavo 
isz Pittsburgh, kur jis dirba 
del aliejaus kompanijos.

Vėliau jis prisipažino kad jis 
buvo pasamdęs tris vyrus jo 
žmona nugalabinti, už tai kad 
ji vis bardavuosi su juo.

Policija suėmė tuos žmogžu
džius, kurie yra dvideszimts 
asztuoniu metu amžiaus Rich
ard Haimes, dvideszimts sze- 
sziu metu amžiaus Walter 
Hunderson ir dvideszimts asz
tuoniu metu amžiaus Russell 
Budd. Visi yra isz Pittsburgh 
miesto.

PROFESORIUS
PRASZALINTAS

Nenorėjo Pasisakyti 
Kaslink Komunizmo

PHILADELPHIA, PA. — 
Daktaras Barrows Dunham, 
Temple Universiteto profeso
rius buvo praszalintas, prava
rytas, už tai kad jis nesutiko 
vieszai pasisakyti ar jis yra 
Komunistas ar prie Komunistu 
linksta.

Temple Universiteto Prezi
dentas Daktaras Robert L. 
Johnson pranesze laikraszti- 
ninkams, kad tas profesorius 
dabar pravarytas, ir negales 
gryszti in savo vieta kol jis 
tinkamai nesusitaikins su ta 
Senato Komisija ir vieszai pa
skelbs kur jis stovi ant Komu
nizmo klausimo.

Profesorius Dunham dabar 
atostogauja su savo žmona, 
New York mieste. Jis dažinojo 
apie savo pravaryma tik isz 
laikraszczio. Jis trumpai ir 
piktai pasakė kad tokis Uni
versiteto Prezidento pasielgi
mas yra neteisingas ir nepro- 
tiszkąs.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Pataria Paleisti Iszda- 
vika Žydą Ir Jo Žmona

NEW YORK, N. Y. — Ko- 
bert A. Voge’er, Amerikietis 
biznierius, kuris yra buvęs 
Vengrijos Komunistu nelaisvė
je, dabar pataria kad Ameri
kos valdžia paleistu ir dovano
tu tam iszdavikui Žydui, Ju
lius Rosenbergui ir jo žmonai, 
Ethel, jeigu Komunistai pa
leistu Amerikieti laikrasztinin- <!
ka William Oatis.

Jis teipgi ragina kad Angli
ja sutiktu su Vengrijos parei
kalavimu kad Anglai pavestu 
in Vengrijos Komunistu ran
kas dvideszimts penkių metu 
Komuniste Lee Meng, kuri yra 
mirties bausme pasmerkta Ma
laya Salose. J eigų Anglai su
tiktu ja paleisti ir jai dovanoti, 
tai Komunistai, prižada paleis
ti isz nelaisvės Edgar Sanders.

Tokie patarimai, isz vir- 
szaus, iszrodo labai krikszczio- 
niszki ir mielaszirdingi, bet tuo 
paežiu sykiu tokis bznis gali 
būti baisiai pavojingas!

“Kai pradesime gyvastimis 
mainikauti, tai kur tokis biz
nis užsibaigs,? Kai Komunistai 
pamatys kad mes taip nusilei- 
džiame ir už musu žmones taip 
brangiai esame pasirenge mo- 

i keti, tai jie matys gera proga 
daug daugiau Amerikiecziu 
nusistverti ir su jais kitas de
rybas užvesti!” Mums iszrodo, 
kad, nežiūrint kaip mums gai
la ir pikta kad Komunistai ke
lis musu žmonnes yra nustvėrė, 
bet mes su tais Komunistais to
kio žmonių mainikavimo nega
lime nei pradėti, nei užvesti, 
nes tada nebutu nei kraszto nei 
galo.

KOMUNISTO
ŽMONA SUIMTA

__________ ■
i

Padėjo $2,000 Kaucija

YONKERS, N. Y. — Buvu- 
šio Komunistu Partijos Ame
rikoje Sekretorius, Earl Brow- 
deiio žmona yra suimta ir su- 
aresztuota. Jai buvo nustatyta 
dvieju tukstaneziu doleriu 
kaucija kol ateis laikas jai sto
ti in teismą.

Valdžia yra sužinojus kad ji 
atvažiavo in Amerika be jokiu 
rasztu ar pavelinimu. Dabar 
valdžios teismas rengiasi pri- 
parodyti kad ji turi gryžti isz 
kur ji atvažiavo.

Pasiuntinys isz jos advokato 
ofisu atvyko ir padavė keturis 
valdžioos bonus po penkis 
szimtus doleriu, kaipo jos kau
cija.

Jos vyras yra buvęs labai 
intakingas ir didelis žmogus 
Komunistu Partijoje Ameriko
je, bet keletą metu atgal jis bu
vo isz savo augsztos vietos pra
varytas.

Mažai Vilties Kad Jis Kaltas Už Skerdynes In
Pasveiks; Jau Keli 
Siekia Jo Vietos

MASKVA, RUSIJA. — So- 
vietų Rusijos Premieras, Juo
zas Stalinas ant mirties patalo. 
Jis yra suparalyžiuotas ir’dak
tarai mažai jam vilties duoda 
pasveikti. Kai szita straipsni 
mes raszome tai Stalinas jau 

.JUOZAS STALINAS

visa diena ir nakti be žado.
Stalino liga ar mirtis labai 

sutrukdytu ir suardytu musu 
valdžios Užsienio tvarka, nes 
buvo rengiamasi su Stalinu pa
sitarti kaslink Korėjos karo.

Jau dabar keli Stalino drau
gai rengiasi užimti Stalino vie
ta. Laikrasztininkai spėja, kad 
nežiūrint kuris isz j u užims 
Stalino vieta, jam nebus leng
va, nes kiti stengsis ji pasza- 
linti.

Mažai patikrintu žinių da
bar apie Stalina iszeina isz Ru
sijos, bet daktarai Amerikoje 
iszgirde kad ir tas trumpas ži
nias apie Stalina, spėja . kad 
Stalino net ir valandos jau su
skaitytos.

SUKILIMAI IRANO
KRASZTE

Amerikiecziu Automo
biliai Apdaužyti

TEHRAN, IRANAS. — 
Gaujos sukilėliu, szukaudami 
priesz Amerikieczius mete ak
menis in Amerikiecziu auto
mobilius ir namus, reikalauda
mi kad A merikiecziai isz ju 
kraszto iszsikraustytu.

Premięrio Mohammed Mos
sadegh’o sekėjai ir rėmėjai, 
rodos, dabar ima virszu. Jis 
pirmiau buvo beveik nuvers
tas nuo savo sosto kai kiti, 

: remdami Shah Mohammed Re
za Pahlevi norėjo ji paszalinti.

Gaujos mete akmenis in 
Amerikiecziu namus, in Ame
rikos Ambasados ofisus ir in 
automobilius kuriuose Ameri
kos atstovai važiavo. Nei vie
nas isz Amerikiecziu nebuvo 
sužeistas.

Vienas Iranietis studentas
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Perigueux -Miestą
Per Kara

BORDEAUX, PRANCŪZI
JA. — Naciu Gestapo bosas, 
Perigueux mieste, buvo Pran
cūzu teismo pasmerktas mir
ties bausme už skerdynes Peri
gueux mieste, kur daugiau 
kaip szimtas szeszios deszimts 
szesii žmones buvo suszaudyti 
visai už dyka per kara.

Prancūzijos kariszkas teis
mas pasmerkė szeszios de
szimts trijų metu amžiaus Mi
chael Hambrech, ir nustatė de
szimts metu in kalėjimą prie 
sunkaus darbo virszininka api- 
cieriu Joseph Kitz ir jo pagel- 
bininkui keturios deszimts ke- 
turiu metu amžiaus Jakob 
Rauen buvo viskas dovanota..

TROKO
DRAIVERYS 

UŽSIMUSZE
• '!

BETHLEHEMį, PA. — Sze- 
szios deszimts dvieju metu am
žiaus troko draivejrys, Bernard 
F. Ward užsimusze, kai jo tro- ! 
kas susikalė su kitu troku ant I 
Bethlehem vieszkelio, netoli 
Hagues Mill in Upper Dublin 
apygarda.

Tie kurie mate ta nelaime 
pasakė policijos virszininkui 
James Ottinger kad Bernard 
Ward norėja pralenkti autobu
są, kuris buvo sustojęs prie, 
vieszkelio. Jis susimusze su ki
tu troku. Nelaime atsitiko apie 
penkta valanda po pietų.

Thomas Golly, isz Fuller-: 
ton, Pa., ano troko draiverys 
visai nebuvo sužeistas. Ward 
buvo to trenksmo įsimestas isz 
savo troko ir buvo ant vietos 
užmusztas.

Szeszi žmones buvo sužeisti 
apie puse po vienos isz ryto,! 
kai ju automobilius sudužo in 
akmens siena ant Ridge Ave
nue.

AutcmoLi’iaus draiverys, 
trisdeszimts dvieju metu am
žiaus James Campbell polici- 
jantams paūaiszkino kad jis 
buvo priverstas nuo kelio savo 
automobiliu pasukti nes kitas 
automobilius jam kelia užkir
to.

Dvi jaunos merginos buvo 
sužeistos apie puse po vienos 
isz ryto kai jųdviejų automobi
lius atsimpsze in medi ir apsi
vertė netoli nuo Oxford Ave.

Automobiliu vairavo devy
niolikos metu amžiaus panele 
Joan Brady. Jos drauge, dvi- 
desūmts vieno meto amžiaus i 
panele Arlene Storz buvo labai 
sužeista, ir taip buvo tame au
tomobilyje inspausta, kad poli- i 
ei j antai turėjo automobiliu be
veik iszardyti, pirm negu ga
lėjo ja iszimti. |

Pirkie U. S. Bonus į

In Vienos Kongresą
Prasidėjusi Gruodžio 12 d., 

visasanjunginen SSSR delega
čių on isz Lietuviu buvo pa
skirti A. Venclova ir J. Matu
lis, isz Latviu Bolszevikine ra- 
s ytoja A. Sakse, nusipelnęs 
artistas E. J. Smilgis, Estu, re
žisierius Jakobsenas, o Gruo
džio 5 d., praneši imu, taip pat 
“Estu Evangeliku vyskupas 
Gustav Turk”, be to, suminėta 
kad in delegacija buvo taip pat 
iszrinkti “Almenu bažnyežios 
aiva ir Musulmonu Vid. Azi
jos ir Kazakijos muftis”. Ne-‘ 
tenka nei aiszkinti, kuriais su
metimais n Viena buvo pasius
ti, matyti, vėl malcnen patekės 
kompozitorius Szostakovicz'.us 
“Ramiojo Dono autorius” 
Szoloohovas ir Bolszeviku pro
pagandininkas Nr. 1, Pija 
Erenburgas, kuriam in pagel
ia taip pat buvo pristatytas 
Prancūzas Komunistas moks
lininkas Ju’ict Curie. Isz viso 
oficialiai buvo paskelbta šuva- j 
žiavus per 1,800 atstovu. Ru
munijos Bclszeviku jaunimo ! 
organizacija kongreso garbei 
suruosze “estafete” isz Suka
ręs, to iki Vengrijos sienos, isz 
kur ja toliau vykdė Vengrai, o 
per Austrijos teritorija, Aus
tru Bolszevikinįs jaunimas. į 
Bolszevikai iszki’mingai skel
bia, kad Soviet., delegacija, 
vadovaujama Szosztakovi- ' 
cziaus, “vainikais papuosze 
Strausso, Schuberto, Bethove- j 
no ir Brahmso kapus, taip pat' 
Mozarto paminklą”. In prezi
diumą buvo iszrinktas Juliot 
Currie (pirmininku) ir kt., isz 
viso 150 asmenų.

Kongresas Buvo Ura
tas Vienos Vad, ‘Kon- 
zerthaus.’ Atvykę Apie 
200’Kinu Ir Indonezijos

Komunistu
Sov. radiju žiniomis, “dele

gatus savo kraisito vardu taip 
pat pasveikino Austru kunigas 
Erwinas Kock”. Pasaulio Tai
kos Taryba pasiuke tucztuojau 
nutraukti karo veiksmus Ko
rėjoje, duoti nepriklausomybe 
Azijos ir Afrikos pavergtoms 
tautoms ir 5 didžiosioms vals
tybėms, susėdus prie vieno sta
lo, pasiraszyti “taikos ir drau- 
giszkumo pakta”. Vienok 5-ji 
valstybe turinti būti tik Mao- 
Tse-Tungo Kinija, bet “ne 
Formczos marsza’as, kuri sau
goja 7-ji Amerikiecziu flota”.

Del Bolszeviku atikos vardu 
per vad. Vienos kongresą va- ! 
remos propagandos inspejima 
tikintiems paskelbė Vienos Į 
kardinolas Initzeris, atskleis-• 
damas tikruosius to kongreso 
tikslus. A. Balso praneszimu, 
katalikams Popiežius jame už
draudęs dalyvauti. Maskvos 
konferencijos ir Vienos kon
greso dalyviu pareiszkimas, 
“Kremlius yra nepajudinamas 

ir jo niekas neinstengs su
griauti. Kas ji mėgins paju- 
dintižus, kaip žuvo džingischa- 

nai, Napoleonai ir Hitleriui. 
Sovietu žmones neleis nei ko
jos svetimiesiems inkelti in sa
vo tėvynė.”

Lietuvoje Verbuojami ! 
Nauji Savanoriai in Ar

changelsko Sritis
Vietoj placziu masiniu iszve- 

žimu dabar Sovietai Lietuvoje 
vykdo kitokia taktika, renka 
“darbo savanorius”, kuriuos 
siunezia in paezias sziauriau- 
sias sritis, siūlydami daugybe 
geriausiu sanlygu, kurios, be 
abejo žinoma tik popieriuje. Į 
Paskum in ju vieta Lietuvoje 
gabena kitus “savanorius” isz 
“placzicsios tėvynės”. Kaip 
verbuojami tokie darko sava
noriai, kurie aszigalyje galėtu 
gauti dar “geresnes sanlygas” 
budingai y avaizduoja kad ir 
Gruodžio 11 d., per Klaipėdos 
ladijo mazga 13.15 vai., po 
vietos žinių perskaitytas Sov. 
Sanjungos “miszku ministeri- . 
jos atstovo” Gariszkevo strap- 
snis “Miszko kadru organi- 
iuotas verbavimas”.-

Jungtiniu Tautu spec., ko
misija gnezino, kad tokiu 
“darbo savanoriu” Sibire ir 
invairiose Sov. Sanjungos vie
tovėse Czekistai ir “ministeri
jų atstovai” yra “organizuotu 
hudu suverbave” ne mažiau 
kaip 13 milijonu, turineziu i 
vilkti beviltiszka darko vergu 
junga. Tik Gariszkevas dabar 
aiszkiai pasako, kad szi karta 
Lietuviai vėl turės indeti “di-1 
deli innasza”. “Straipsny,” 
tikriau, atsiszaukime, po kurio i 
eis savanoriu titulu organizuo
tas Czekistu vykdomas musu 
tautieciiu “parinkimas” ir 
“pripažinimas tinkamais”, 
apie tas gražias, beveik “bur- 
žujiszkas” parspektyvas bylo
ja, kad, “valdžia nepaprastai 
remia miszko pramones dar
buotojus”. Jie turi kirsti misz- 
ka Archangelsko, Leningrado, 
Kąrelu-Suomiu ir dar sziaures- 
nese srityse, kur jiems esą ‘pa
statyti isztisi miesteliai’ su vi
sais ‘tarybiniais laimėjimais’. 
“Darbas garantuotas pasto
vus”, atlyginimas po 2,009 
3,000 rubliu menesiui. Taigi, 
dabar darbininkai jau oficia
liai verbuojami organizuotai. 
Net skelbiama, kad “sutinkan
tiems ten nuolatos apsigyven
ti (c kuris iszdris nesutikti, jei 
net Bucharinas su Jagoda per 
savo bylas “sutiko” save ap
kaltinti nebūtomis kaltėmis, 
arba paskiausiai 11 Czekoslo- 
vakijos Komunistu vadu...E.) 
duodama paskola 7,000 iki 
14,000 rubliu namui pasistaty
ti” (tikriau pastatyti valsty
bei, nes, kaip namo savinin-1 
kas, už toki tariamai sau pa
statyta narna kiekvienas bus 
apszauktas buržujum ir liau
dies prieszu, (E)‘. Toliau skel-

Sztai Kur Mados!

Jeigu mums nebutu pasa
kyta ir paraszyta kas ežia 
ant szitos merginos galvos, 
mes jokiu budu nebūtume 
galeje inspeti. Bobų madų 
nustatytojas Antoine sako 
kad ežia nauja mada kaip 
moterys plaukus szukosis. 
Jis szitokia mada yra pava
dinęs “Picador”.

biama, kad Archangelsko sri
tyje duodama žemes ir szie- 
naujamu pievų, visai atleidžia
mu nuo visu mokeseziu (aszi- 
galy tokios “žemes ir pievų” 
galima gauti dar daugiau, tik x 
kas joje auga ir kiek galima 
gauti isz ten “szieno”...E). Le
ningrado srity szeimynos turės 
“laime” gyventi kolchozuo
se.

Atsiszaukimo pabaigoj pa
žymėta, kad prie Sovietu San
jungos miszku ministerijos mi
nimąjį “verbavima” vykdo 
“Darbo rezervu valdyba”, o 
savo skyrius turi Vilniuje, 
Kaune, Pabradėje ir kitur. 
Darbuotojai iszvežami, jiems 
tikrai turi būti iszduodama 
‘ ‘ avanso ’ ’ in Archangelską 
500 rubliu, in Leningradą 150, 
be to, po 10-15 rubliu “dienpi
nigių”, kad atrodytu neiszma- 
nantiems, jog tikrai in darbus 
vykstama, Avanso antroji pu
se iszduodama tik nuvykus in 
vieta. Pervežimas nemokamai, 
kaip kad Naciu laikais veža
miems in priverstinius darbus 
Vokietijoje. Bagažo esą gali
ma pasiimti iki 250 kg. Garisz
kevo “ atsiszaukimas ” baigia
mas tokiais žodžiais: “Neten
ka abejoti, kad daugelis Lietu
vos darbo žmonių innesz savo 
indeli in Tarybų Sanjungos 
miszko ūkio plėtimą.” Neten
ka abejoti, jog tokie darbo 
“savanoriai” panasziu budu 
verbuojami, ne tik vienoje Lie
tuvoje.

Gruodžio 13 diena 1952 m., 
per Vilniaus radija 19.30 vai., 
buvo paskelbta, kad “pagal 
penkmeezio plana numatyta 
medienos gamyba pakelti 56%. 
Medienos gamyba bus perke
liama in sziaurinius kraszto ra
jonus. Tarybų Sanjunga yra 
tertingiausias miszkais krasz- 
tas, turi 6 k., daugiau už Ame
rika ir 3 k., daugiau už Kana
da.”

Toliau praneszama, kad, 
kaip ir buvo galima laukti, 
“szimtai Lietuvos darbo žmo-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Prez. Eisenhoweris sako kad 

jeigu mes turime kovoti priesz 
Komunistus, tai jis nenori isz- 
eikvoti musu kulkas ant Ko
munistu padupczninku, bet no
ri jas paleisti in paežius Rusi
jos Komunistus.

Tie, kurie turi szerus.ar'bo
nus in Muving-Pikezieriu 
Kompanijas dalbar yra susirū
pinę. Muving-Pikezieriu teat
rai kasdien užsidaro, isz 'biznio 
išzeina, nes labai mažai žmo
nių dalbar eina in Muving-Pik- 
czierius, už tai kad jie namie 
turi televizijas.

Eina gandai kad visiems 
taksos bus sumažintos apie de- 
szimta nuoszimti ateinaneziais 
metais. Kompanijų ir fabri
kantu taksos dar kol kas nebus 
sumažintos.

Biznieriai tikisi kad biznis 
bus laibai geras priesz Velykas.

Nauju automobiliu jau ran
dasi beveik per daug. Dabar, 
jeigu norite savo sena automo
biliu iszmainyti ant naujo, tai 
gausite daugiau už ta savo se
na automobiliu, nes automobi
liu pardavėjai nori tuos nau
jus automobilius greitai par
duoti.

Republikonu valdžia nori 
pasisamdyti daug biznierių, 
bet tie biznieriai nesiskubina; 
valdžios algos per mažos.

-- .---1. ... .
Anglija dar vis siunezia 

ginklus ir aliejų ir gazoliną 
Komunistams Kinijoje. Tik 
ana diena Anglijos du kariszki 
laivai palydėjo viena prekybi
ni lai va su aliejumi ir ginklais 
kuris plaukia in Kinija.

Generolas Bradley bus pa- 
szalintas kaipo Armijos Sztabo 
virszininkas. Jis'yra gabus ir 
intakingas karininkas, bet per 
daug isztikimas 'buvusiam Pre
zidentui Trumanui ir jo nusi
statymams. Jis gal gaus kokia 
kita vieta Vaszingtone ar bus 
visai paleistas.

Generolas Van Fleet nori, 
žut-but, ta Korėjos kara baigti. 
Bet Generolas Bradley, kaip 
ir Trumaiias, nori tenai tik tu
pėti ir laukti.

Vengrijos Komunistiszka 
valdžia, norėdama kad szei
mynos padidėtu uždėjo taksas 
ant nevedusiu ir senmergių. 
Senmerges, nevedusiai ir be- 
vaikios szeimynos dabar turi 
mokėti keturio nuoszimczio 
taksas.

Prez. Eisenliowerio kalba in 
Kongresą ir in visus Amcrikie- 
czius buvo labai szvelni, ir nie
ko, nei vieno žmogaus neinžei- 
de, bet aiszkiai parode ir pa- 
reiszke kad jau kitokia tvarka- 
bus užvesta del musu užsienio 
politikos.
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Ir tas bus visiems mums in 
sveikata, nes Demokratai su 
Truman u vede tuos reikalus 
kaip jiems patiko, ir per daug 
Komunistu inlindo in augszta 
ir atsakomingas vietas per De
ni okra t u vai dyma.

Prez. Eisenhoweris dalbar 
reikalauja daugiau del Korė
jos, daugiau pinigu, daugiau 
ginklu ir daugiau kareiviu. Jis 
yra iszleides insakyma paskir
ti daug daugiau laivyno delO O v

Korėjos.

Naujas Prezidentas Eisenho
weris vra- taipgi p a skelbės, kad 
jis tikisi kad Kinijos Ghiang 
Kai-shtka.- jam dabar stos in 
pagelba. ir talka-. Visi karinin
kai Eisenhoweriui pritaria.

Prez. Eisenhoweris sako kad 
jeigu Chiang Kai-shekas stos 
in talka mums, tai mums ne
reikės daugiau savo jaunu vy
ruku imti in vaiska, nes tie Ki- 
niecziai užims musu kareiviu 
vietas ant karo franto.

Prez. Eisenhoweris daliai; ta
riasi kaip butu, galima pavers
ti visa Japonijos kraszta. in 
viena didinga ir galinga tvir
tove, isz kurios butu galima 
pultis ant Komunistu.

• - • •____ .
Eisenliowerio tikslas yra. už

baigti Korėjos kara sziais me
tais.

Amerikos -Sekretorius dabar 
nuvažiavęs in Europa yra in
gai iotas pasakyti Anglijai, 
Prancūzijai ir Vokietijai, kad 
Amerika sutinka jiems padėti, 
bet kad jie patys turi pasirū
pinti savo krasztu sargyba, ir 
kad Amerika sutinka jiems pa
dėti, jeigu jie sutiks su Ameri
kos tvarka. Tai geras ir svei
kas nusistatymas musu naujos 
valdžios.

Pypkes Dūmai

Sakyk, Gegute
Sakyk, gegute, sakyk raiboji, 
Ko taip graudžiai kukuoji: 
Oi, ar vargeli, ka asz patiksiu, 
Tu man dabar rokuoji?
Sakyk, gegute, sakyk, raiboji, 
Kur yra mano bernelis, 
Kur ardo žeme su

padkavelemis
Jo juodbėras žirgelis?
Sakyk, gegute, sakyk, raiboji, 
Kada ji pamatysiu,
Po didžiu vargu ir aszareliu 
Szirdele nuraminsiu? i
Neverk, sesute, neverk, 

gražioji,
Tu jauna nepražūsi:
Pas motinėlė vis kaip 

pauksztelis
Tu dar valužėj busi.
Tavo bernelis kares laukelyj 
Kovoja už Tėvynė;
Ten jo žirgelis drebina žeme, 
Kaip veja prieszu minia!
Neverk, sesute, neverk, jaunoji 
Tu tuoj ji pamatysi,
Po didžiu ssausmu ir aszareliu 
Szirdele nuraminsi.
Tavo bernelis laimingai gryžta 
Apgynės savo Tėvynė,
Jis nebijojo aukaut gyvybe, 
Statyt jauna krutinę.
Jo žiaurus prieszai nenugalėjo, 
Daugiaus užpult nedrysta, 
Tavo bernelis linksmas, 

garbingai
Atgal pas tave gryžta!

NAUJOJE IMIGRA
CIJOS INSTATYMO

PAKEITIMAI

Pagal senaji imigracijos in
statyma asmenys atvykę in szi 
kraszta pagal laikinąja viza ir 
apsisprendė ežia pasilikti tu
rėdavo naujaja viza ir tiesimus 
atlikti užsienyje. Pagal naujaji 
imigracijos instatyma, szis tie
simas panaikinamas. Norėda
mas pasilikti JAV-se szis pi
lietis, asmuo, turi žinoti ir ' at
likti:

1— Jis turi inrodyti kad in 
szi kraszta vykdamas- jis ne
galvojo ežia pasilikti ir kad jis 
turėdamas laikinojo imigranto 
padėjimą nesulaužo imigraci
jos nuostatu kaip pavyzdis be 
Imigracijos insfaigos 'žinios 
neuždanbiavo. (Nelegaliai ar
ba neteisingai in szi kraszta at
vykusioms tai netaikoma.--Szie 
asmenys privalo gryžti in isz- 
vykimo kraszta ir visa veiks
mą. pradėti isz naujo).

2— Jis turi paduoti praszy- 
ma gauti kvotos numeriui; be
etles Non-quota numeri jis 
gauna tik tuo atveju, jei jis- yra 
vedos ar isztekeješ už Ame- 
rikieczio. Bet su sanlyga kad 
sziame kraszte jis buvo atvy
kęs' aukseziau kaip vienus me
tus priesz vedybas. 'Szia iszim- 
timi negali naudoti asmenys 
gimė Vakaru Hemisferoję, 
(dalis svieto) ir dvasininkai ir 
ju szeimynos.

3— Jei jis neturi galimybes 
gauti be eiles numeri, instaty- 
mas reikalauja.,.kad kvotos nu
meris butu jam atliekamas ka
da jis praszyme paduoda ir tuo 
metu, kada praszymas yra pa
tenkinamas.

4— Jis turi būti tinkamas 
imigracijai ir pereiti ta paezia 
patikrinimo tvarka kaip ir ei
linis imigrantas.

■Sziuo reikalu jis kreipiasi in 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
instaiga sumokėdamas $25.00 
ir jei “Attorney General” su
tinka, jo praszymo patenkini
mo data yra laikoma, j,o teisėto 
apsigy venimo kaip nuolatinio 
JAV-'biu gyventoju pradžia.

Vienok JAV-bes pasilieka 
.sau teise, radusios, jog minėtas 
asmuo nėra . pageidautinas 
sziame kraszte 'pastovaus apsi
gyvenimo leidimą atszaukti, 
nevėliau kaip penki metai nuo 
iszdavimo dienos. Tuo atveju 
svetimszalis atgauna savo kaip 
laikinai atvykusio asmens sta
tusą. Kadangi, kvotos nume
riai daugiausiai sunaudojami 
norineziu pastoviai apsigyven
ti imigrantu tai ankszcziau mi
nėta veiksnia asmenys gali pa
sinaudoti tik turui galimybes 
gauti be eiles numerius arba 
žmones gimė krasztuose kurie 
savo kvotų neisz.naudoja. As
menys, kurie pagal ankstyves
ni instatyma butu važiavę in 
Kanada ir isz ten parvyko at
gal dabar neturi jokios kitos 
iszeitieis kaip tik apleisti Jung
tines Valstybes, Amerika..

Naujasis instattymas taip 
pat apibudina veiksnia kaip 
pakeisti ne-imigranto padėji
mą in kitokio pobūdžio ne-imi
granto padėjimu. Pavyzdis: 
Jei atvykęs kaip turistas nori 
pasidaryti studentu, jis priva
lo .paduoti atatinkama praszy- 
ma ir sumokėti $25 mokesezio.

Jei asmuo nori pasikeisti sar 
vo kaip -pastovaus gyventojo 
padėjimą, in ne-imigranto tuo 
atveju, kad jis tampa, kokios 
nors valstybes tarnautoju, ar

tarptautines organizacijos na
riu. Kongresas suteikia jiems 
tam tikru lengvatų; jie nemo
ka. mokeseziu, neiimami in ka
riuomene. Padavus atatinkama 
praszyma “Attorney General” 
minėtas asmuo gali atgauti sa
vo kaip pastovaus gyventojo 
padėjimu. — C.

VELYKŲ' PROGA!

Prisisunkime Vokieti
joje Esančiuosius

Didžiausias BaĮf’o Pir
mininko Kan. Kun. Dr.

J. B. Končiaus
Troszkimas

BROOKLYN, N. Y. — Balto 
'pirmininko Iya.n. J. B. Kon- 
cziaus staigus atsigplimas in 
ligonine.ir 'žinia apie jam pa
daryta sunkia operacija, gero
kai nustebino- Lietuviszka vi
suomene, kuri buvo pratusi ji 
matyti sveika ir energinga pa- 
szelpos darbo ’bare. Ir tai dar 
buvo- vos tik keletas dienu nuo 
BALF’o seimo Boston, Mass., 
kuriame jis dalyvavo ir gyvai 
reiszkesi, tariant ateities veik
los reikalus.

Dabar jau szeszta sa.nvaite, 
kai Kan. J. B. Konczius -guli 
Szv. Vincento ligoninėje New 

-Yorke. Nors lankytojai dar ne
leidžiama, bet buvo sudarytos 
sanlygos ji pamatyti ligonio 
lovoje ir su juo pasikalbėti, pa
tirti jo nuotaikas ir pageidavi
mus Lietuviams.

Pasirodo, BALF’o pirminin
kui buvo padarytos- net trys 
operacijos.. Pradžioje jautėsi 
gerai, bet paskutiniu metu kai 
kuriu skausmai padidėjo. Rei
kia visa laika gulėti lovoje, o 
temperatūra nuo operacijos li
gi sziolci yra pakilusi.

Kadangi savo gyvenime dar 
niekad nebuvau sirgęs, tai da
bar turėjau progos insitikinti, 
kaip tai yra sunku. Bet nenusi
menu, žinodamas, kad, jei Die
vas duos, pasveiksiu, sako ka
nauninkas, tęsdamas, nes kar
tais užeinantieji skausmai be
veik veda isz lygsvaros. Ken- 
cziu dantis sukandės ir galvo
ju, kad gerai, jog Dievas žmo
gui uždeda visokiu kryželiu. 
Dažnai sakau sau, kad mano 
skausmas ir kentėjimas yra 
niekai palyginus su tuo, kas 
keneziama musu žmonių inval
iduose isztrėmimuose, ka-s ken
cziama Korėjoje.

. Nuolatos vilgindamasi van
deniu lupas, nes korsztis džio
vina, tyliu balsu kanauninkas 
kalba., prisimindamas, kaip 
karsztyje, -būnant vaistu pri- 
migdytam, ar tais visais pro
tarpiais, jam žaibo greitumu 
vaizduotėje atsiranda Vokieti
jos Lietuviu stovyklų vaizdai.

J i s p a sak o j a., k a i p j i s ma t o 
kaip gyvus, tose vargingose 
sanlygo-se, kalbanczius. in ji 
sulinkusius senelius ir iszbalu- 
siais veidais vaikuczius. Ne
trukus bus Velykos, o man 
akyse gyvas vaizdas: perniai 
Stuttgarto ir Limo apylinkėse, 
atlaikęs Szv. Miszias, važinė
jau po stovyklas, norėdamas 
pamatyti,'kokios ju Velykos, 
sako jis.

Ak, jos buvo tokios, paezois, 
kaip ii- kiekviena diena, tik 
gal skaudesnes už kitas, nes ta 
diena jie žinojo, kad yra. Vely
kos, prisiminė tas szventes, «- 
praleista^ savuose namuose ir 
savo artimųjų tarpe, ir tas pa

lyginimas su dabartine skur
dumą, jiems draskė szirdi.

Dabar pats jau negaliu rū
pintis, bet ežia ramus sveik- 
cziau, žinodamas, kad musu 
žmones jti nepamirsz. ‘-‘Mano 
c|idžiausias troszkimas butu, 
kad Vokietijoje , esantiesiems 
Amerikos Lietuviai pasiustu 
per BALFa dovanu, kurios 
sziek tiek pagerintu ju nuotai
kas, kad jiems szvysteltu tikru 
Velykų spindulėlis.” Toks bu
tu mano kreipimasis in Ameri
kos Lietuvius, tiek senuosius, 
tiek naujai atvykusius, sako 
Pirmininkas, pridedamas, kad 
kitais reikalais jis sziuo metu 
negali rūpintis.

Žinau, kad Valdyba ir admi
nistracija £avo darba gerai ži
no ir ji atliks. Ypacz džiau
giuos, kad Alena Deveniene 
dabar eina mano pareigas. Jos 
energija, supratimas reikalu ir 
sugebėjimai padarys nemažiau 
už mane, iki asz pasveiksiu. 
“Duok Dieve, kad tik musu 
visuomene nepaliktu abejinga 
ir prisimintu .Vokietijoje pasi- 
likūsiuosius. ’ ’

Esu nuoszrdžiai dėkingas, 
kurie mane prisimena, ' baigė 
Kan. Kunigas J. B. Konczius.
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yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
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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 

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

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

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

No.116—Istorija 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 Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
tezinis 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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

No.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; 
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; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Spdetu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

No. 198—Gromata arba Mu
ka musu 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 Medai iko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
-------- I

RF 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,, - U. S.
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PIEMENELIS
SUKLYPUSIOJE Žydiszko

Lieutvos priemiesczio trio- 
beleje, stovinczioje szale pilnos 
pasmirdusio purvo ulyiczios, 
kaip grūste prigrūsta žmonių. 
Tai įnamiai (liuosininkai), 
žmones szeimynuoti, bet ddelei 
pavargę ir neturtingi. Drėgna 
lusznele, per kurios sienas 
szaltis eiiia kaip per reti, yra 
prieglauda veik puskapiui 
'žmonių. Ten vasaros laike dar 
sziaip taip, bet atėjus žiemai, 
kada visur darbai pasibaigia, 
kada visi bėturcziai toje lusz- 
neleje gimė ir augę susirenka, 
tada ir suskaityti juos sunku; 
knibžda kaip skruzdės. Nieko 
jie svarbesnio ne rimtesnio 
niekada nekalba, ir niekad ne
sirūpina; tik būdavo rytmety- . . ' • . . * v.Vje, kaip atsikelia, pasimeldžia, 
pasrebia kokios nors putros, ir 
kalbasi apie pragyvenimą, apie 
duonos kąsni, apie ateinanti 
laika; bet vis’ada kalbos baig
davosi tuom, kad atsiduodavo 
“apvaizdai Pono Dievo”, ir 
leisdavo laika diena'po dienai.

Silpnesnieji namie kriune- 
davo, tik pasitaikius gražesnei 
dienelei iszeidavo in ulyczia 
“tykoti”, gal' sutykos nors 
duonos kąsneli. Tvirtesnieji, 
eidavo. Žydams malku kirsti, 
vandenio neszti, miestelio uly- 
czias nuszluoti, ir isz to maity- 
davosi. Tikrai tvirti vyrai ei
davo prie sunkiu darbu, ir pu
sėtinai uždirbdavo, bet kaip 
kada taip nusigerdavo, kad pa
silikdavo vargingesnt už di
džiausius pavargėliu. Tokiu 
tvirtuoju vyru buvo Juozuko 
tėvas. Karta putra srebiant, 
Juozuko mamyte prakalbėjo:

— Jau Juozuką szimęt lei
sim ganyti; septintus metus 
pabaigė; kas nauda ka jis ežia, 
su vaikais per vasara bėgios, 
žirnius skins, ir isz žmonių 
daržu gruczkus raus? Ko gero 
dar vaikas isz mažens gali pri
prasti szelmystauti, o paskui 
dideliai sunku atprasti. Tai 
pernai, būdavo: papraszys 
duonos, kad tik neturiu, ar ne
duodu, ir prapuola vaikas. 
Karta per visa diena neparėjo, 
jau man net parupo; vakare, 
sztai jis parbėga! Sakau, kur 
tu buvai, nei valgyt neparėjai ? 
O ji nusiszypsojes atsakę:

— Asz mamyte nenoriu 
valgyti!

— Žiūriu jo kiszenukai 
pypso; cziupt, cziupt, apkraus- 
tau, viename žirniu anksztys, 
kitame gruczkas.

— O kas ežia ? Sakau, tavo, 
vaikeli ?

— Vakariene mamyte!
Asz jam tuo paėmiau panti, 

galva in tarpa keliu insisprau- 
džiau, ir pilu. Tai szitaip, sa
kau, tu szelmi, svetimus daig
ius minėsi?! Bucziuoja, varg- 
szas, rankas ir kojas, ir priža
da kad ir mirtų nepajudinti 
svetimo ne sziaudelio. O! To
kius reikia visada pritverti, už 
tai užaugę tėvams dekavos; ne- 
pritversi, duosi valia, užaugę 
piktins svietą, pats pražus1.} ir 
tėvu szirdis užgaulios!

Tėvas pavedė savo vienaiti
--!----------- '■... i;-'-...-1------------ !------------------

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS
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sūneli Juozuką in motinos glo
ba ir valia, lies pats neturėjo 
laiko apie ji rūpintis, nei jo 
gyvenimo palinkimus tvarky
ti. Tėvas laibai sunkiai dirbo,

★ TARADAIKA

* 
★

Iszrasdami kalte kitu 
žmonių, 

Neužmirszkime apie- savo 
kaltes.

Jeigu jau turėsim paniekinet 
kitus,

Ir iszrasti ju kaltes, 
Pradekime tai daryti po 

savb pastogia.
Kas-gi sžiandien randasi 

be grieko ?
Seni ir jauni.

Geriausia pirma perkratyt 
savo san'žine, 

Po tam kitu!
Priėsz šmeižimą kitu 

apmanstykime, 
Kiek tai blogo gali atneszti, 

Žmogui, moteriai ar 
merginai.

Geriausia apie kitus 
nekalbėti,

Ir neszmeižti ju, 
Kol patys neapsiezystysime.* * *

Pervirsziniš redymasis 
Žmogaus nepadabina ji, 
Tegul buna nebrangios

Drapanos bile (bus szvarios. 
.Taipgi ir apatinis drabužis 

turi būti szvarus, 
Nes szvarumas daug priduoda 

žmogui sveikatos.
Tankiai duodasi matvt •/

mot ere,
Puikiai pasipuoszus isz 

virszaus,
O apatiniai drabužiai kaip 

b i an r i a uses s k u d u r y s. 
Bene tai kas mato?

Bet kada eina tropais isz 
bažny ežios, 

Lipa in automobiliu ar 
atsisėda, 

Tai galima užtemint,
Kad neturi paneziaku, 
O czeverykai niekados 

neinate szepeczio, 
Be knypkucziu ar szniureliu, 

O kartais ant paneziaku 
Matvt galukas virvutes su , 

Kuria u'žsiriszus paneziakas.
Jeigu szvaru, tai visur 

turi būti szvarus, v
■ Ant virszaus ir apaezuoje.
Bet ne daug proto tasai turi, 

Katras tik ant 
drabužiu žiuri.* * *

Kokia, tai bobelka isz 
Vestu, 

Apskundė savo vyrelio 
ant persiskyrimo, 

Paduodama priežastį, 
Kad josios vyrasi geriau 

klauso radijo, 
Ne kaip josios balselio.

O gal vyrelio apsigynimas nuo 
tojo užmetinejimo sude bus, 

Kad jeigu jam nubosta 
klausyti radijo, 

Tai gali sulaikyti kada jam 
nepatinka, 

Bet savo paezios žioties 
negali sulaikyti! 

suvis mažai ilsėjosi, o vos tik 
jie triesia iszsimaitino. Juozu
kas tęva laibai retai ir matyda
vo, tik kada girtas pareidavo, 
ir padarydavo leruma; szeip 
tykus buvo kaip žeme; ryta 
anksti iszeidavo in dauba., va
kare vėlai pareidavo, Juozukas 
tais laikais jau saldžiai miego
davo.

Atėjo pavasaris. Linksma, 
smagu, malonu iszeiti in tyra 
orą, užgreibti kvapo kvepen- 
czio pavasarinio yejalio, at- 
neszto isz žolėmis apaguusiu 
lauku ir traszkancziu giriu. 
Bet priemieseziuose tarp pa
smirdusiu ulycziu gyvenantie
ji vargszai neturi progos pasi
gėrėti taja brangiąja laime. 
Dėlto ir Juozukas buvo pagel
tęs, suvargęs; blogas oras ir 
badas suvargino jo sveikatele. 
Pavasari, vargszas vaikelis, 
iszbegdavo in laukus už miesto 
pasivaikszczioti, ten ne nejus
davo kaip diena praeidavo. 
Karta Juozukas parėjo isz lau
ko, motina ji pakabinus ir pa- 
bueziavus prakalbėjo:
' — Sziandien, Juozeli, pas

kutine diena tavo geru diene
liu; sziandįen buvo ūkininkas, 
ir suderėjau tave ganyti. Duos, 
penkis rublius, du szepeliu ru
giu ii’ žasi peneta. Ka dabar 
vaikeli, darysi, mat duonutes 
neturime, pavargsi ta meteli, 
iszsimaitysi, apsiredysi ir užsi- 
pelnusi.

Vaikas nieko neatsake, tik 
szirdingai pabueziavo motina 
in abi rankas.

Ant rytojaus szvintant atva
žiavo ūkininkas, motina prikė
lė vaika, aprengė sziokiais-to
kiai s skarmalais, ir pavede 
ūkininkui in rankas, priminė
dama : V aikel i! N eužmirszk 
svarbiausius daigius, kuriuos 
asz tave isz maženeles moki
nau; kas vakara ir ryta poterė
li atkalbėk, nedaryk nieko .pik
to nei blogo, klausyk vyresnių
jų, o tada busi vaikelis Dievui 
geras, ir žmonėms malonus!

Nuolankus vaikelis prižadė
jo pildyti motinos norą, atsi
sveikino ir su ūkininku iszva- 
žiavo.

Kaime Juozukui buvo sma
giau; oras geresnis ir duonutes 
gaudavo ligi gana. Bet labai 
buvo sunku, nei valandėlė nie
kur negaudavo nustipti; viso
kio t ruso ir darbo visada, bu
vo in virszu galvos, taip kad 
silpnu ir mažiuku būdamas jo
kiu budu negalėdavo- atlikti 
visus uždavinius; o kaip buvo 
nuolankus ir paklusnus, tai vi
si namiszkiai netingėdavo jam 
darbo uždavyneti.

— Na kad tik syki banda 
iszgysiu, tada man nieks nerū
pės, sau besivarinesiu gyvulė
lius, mane sau Juozukas.

Iszgine vargszas, ganykla 
plika, gyvuliu daug, visi-alka- 
ni, isz visu pusiu javai, nesten
gia banda suvaldyti. Ant galo 
suskirdo ir sutruko kojų skū
ra, pasidarė skauduliai, taip 
kad Juozukas vos isz vietos pa
sijudino. Iszbadeje gyvuliai 
suėjo in pikto kaimyno javus, 
kaimynas atbėgės iszvare tru
puti užėdusius gyvulius, ir

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione-po svietą ir lindimas 
apie Jezu Kristų. 

Per paczta, 25 Centai.

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

trenk.es Juozuką in žeme, pri
mynęs, taip smarkiai nupylė 
brizgilais, kad tas vargsziukas 
vos atsikėlė.

— Tu mano visus javus; nu
ganysi svetimais gyvuliais, o 
ka asz paskui isz tavęs imsiu?!

Po valandėlei vėl suėjo visa 
banda in to kaimyno javus. 
Kaimynas atbėgės, siusdamas 
piktume dar smarkiau sumu- 
■sze piemenuką, jog tas įieatsi- 
kele. Kaimynas davė žinia ūki
ninkui, ūkininkas atbėgės, ma
nydamas kad miega jo piemen- 
palaikis, paspyrė su koja, bet 
matydamas, kad tas isztikruju 
nepasikeli’a, banda parvarė na
mo, o piemenuką insimetes in 
vežimai, nuvežė motinai. Ta 
kaip bitute apie žiedeli triusi- 
nejo per trejetą dienu, kol ant 
galo, tas žiedelis, tarsi nunoko 
ir nukrito. Nieks nemokės ap
sakyti gailesti tuodvieju nelai- 
linguju gimdytoju, nustojusiu

■savo mieliausio vienaiezio sū
nelio. Padare grabeli isz apipu
vusiu lentų ir be jokiu apeiga 
pakasė upelio krante, piesku 
kalnelyje. Motina apsodino kar 
peli baltomis kvietkomis ir 
tankiai eidavo pasimelsti už 
nekalta savo vaikelio- “ dusze- 
le.”

Tūli patarė paduoti in teis
mą tokius besanžinius žmones 
už nužudymą nekalto kūdikė
lio, bet tėvas ant to pinigu ne- 
iszteko. O motina apie tai kal
bai užėjus sakydavo:

— Ka dabar darysi! Tur- 
j but jau tokia, valia Pono Die
vo; jau jam toks smertis tur
būt nuo Pono Dievo buvo pa
skirtas. Jis nukente, nukeski- 
me ir mes. Mes jo jau neprikel- 
sime. Tegul jis sau ilsisi amži
name atilsyje, tegul ji Dievas 
priima in savo karalyste; tegul 
dovanoja jo nužudyto jams!

—GALA -S—

KAREIVIS© © 
o ®

JURGELIO Vargelio tėvas j 
buvo angliakasis, kuris kas j 

rytas eidavo in angliakasyklas 
lysdavo giliai in žeme, o vaka- 
re sugryždavo taip sudulkėjęs, 
suodinas, taip pailsės, jog kar
tais vos stengdavo nusiprausti.

Jurgelis ir jo sesute, neturė
jo jokiu žaislu, apart senu bon- 
ku ir blekniiu dėžių. Su tais tai 
daigtais Jurgelis paprastai 
žaisdavo. Prisidėdavo dėžės 
akmenuku ir barszkindamas 
linksmino save ir savo jaunes
ne seserį.

Tai buvo priesz Kalėdas. 
Jurgelis mate vežant pro szali 
aglaites, arba vadinamus “Ka
lėdų medelius”.

— Mamute, užklauso vai
kai, kam tie žali medeliai?

— Žmones pasistato juos 
kambariuose, apkaiszo viso
kiais žibueziais ir džiaugiasi, 
atsake motina.

— Tai nueisiu ten, kur jie 
auga ir pasikirtęs parsinesziu 
viena mums, tarė Jurgelis.

— Mano vaikeli, tarė moti
na tie medžiai auga labai toli, 
už keliu myliu. Tu negalėtum 
ten nueiti. Kita met gal mes 
gausim viena.

— Taip ilgai laukt, suniur
nėjo Jurgelis.

Taip besznekant, inbega 
Blindžių Juozukas, ka skersai 
ulyežios gyvena, visas nudžiu
gęs.

— Mes szi vakara važiuo
jam pažiūrėt “Kalėdų mede
liu”; jai norita, važiuokita ir 
judu.

— Kur jus važiuojat, kas 
ten bus ir,.. . prabilo motina, 
bet neiszpasakytas vaiku 
džiaugsmas ir j u sovotiszkoji 
kalba užspenge motinos ausis, 
ir ji tylėdama žiurėjo, kaip jos 
vaikucziai skubiai prie tos isz- 
kilmes rengiasi.

Tokiu budu Jurgelis ir jo se
sute pirma kart savo gyveni
me mate “Kalėdų Medelius”. 
O puikus jie buvo! Szakutes 
lygiai apkarpytos, apkabinė
tos saldainemis, kvietkutemis, 
žvakelėmis ir invairiu, invai- 
riausiais blizgucziais. Jurgelis 
jautėsi kaip danguj. Kiekvie
nas vaikas gavo dovana.. Jur
gelis ir jo sesute gavo po gra
žia dėžute. Dalinanti dovanas 
moteris liepe jiedviem atidaryt 
dėžutes Kalėdų ryta. Bet jiedu 

.taip norėjo žinot kas yra viduj 
jog parėjo namon neiszkente 
praplesze, nelaukdami ne Ka

lėdų ryto.
— Puiki lele su szilkine 

szlebe! Suszuko Jurgelio sesuo.
'— Žiūrėk! Prasidžiugo Jur

gelis, kas ežia!
Jo dėžutėj buvo kareiviu 

pulkas, visi gražiose maudei- 
ruošė ir taip padaryti, jog ga
lima pastatyt ant žemes.

Ta, vakara vaikai ilgai neejo 
gulti. Jurgelis pasistatė savo 
pulką kareiviu, gėrėjosi, di
džiavosi dovana ir jautėsi tar
tum dangaus karalyste radęs.

Keli metai vėliau pulkas ka
reiviu, tikru gyvu kareiviu, at
ėjo in angliakasiu miestą ant 
parodos Ketvirta Liepos, Džju- 
laijos. Jurgelis stovėjo ant 
kampo ir kepure mosuodamas 
sveikino tėvynės ajpginejus. 
Puikiai apsirėdęs vyras pate- 
mijo Jurgeliui:

— Tu esi jaunas tėvynai
nis, ar ne taip?

— Jie visi dideli žmones, 
nusprendė Jurgelis.

— Ar norėtum but karei
viu? Užklausė Vyras.

— Taip! Bet asz da per 
jaunas.

— Tu tiktum in musu vai
ku brigada, kure mes sutverem 
musu ba'žnyczioj.

Jurgelis pažiurėjo in vyra. 
Tasai maloniai pridūrė: Mes 
neskyriam varguoliu vaiku. 
Mes priimam visus ir pagelbs- 
tim jiems insitaisyt mandie- 
ras.

Jurgelis valandėlė pasikal
bėjo su tuo vyru ir netrukus 
prigulėjo in vaiku brigada, ku
ri buvo bažnyczios skiepe. 
Kuomet jis gavo mandiera, tai 
buvo linksmiausia diena jo gy
venime; tėvai taip-gi džiaugė
si.

Bet ežia atsitiko nelaime! 
Anglių kasyklose, kur dibbo 
Jurgelio tėvas, atsitiko eks- 
pliozija. Daug darbininku už- 
griuuvo ir sužeidė. Motinos ir 
vaikai, apstoję kasyklas, ver
kė savo penėtojų, verke tu, ku
rie sunkiu darbu juos maitino. 
Jurgelio tėvas likosi taip-gi 
sužeistas, bet gydytojas sake, 
jog netrukus pasveiksiąs. Vie
nok Jurgeliui prisiėjo eit dirbt 
in kasyklas. Kasyklose pateko 
in tokias sanlygas, jog vos san- 
vaite tegalėjo iszkentet. Pa
ėmęs užmokesti, nutarė bėgt 
kur akys nuves.

Tai buvo Subatos vakaras. 
Jurgelis apsivilko geresniais 
rubais ir su penkesdeszimts

centu kiszeniuj nuėjo in gele
žinkelio kiemą. Czia jis susi
rado t avarini vagona, inlipo ir 
atsigulė. Visa nakti trtaukinys 
pamažu bego. Jurgelis nežino
jo kur važiuojąs! Beszvintant 
atėjo sargas'’ir užmates Jurge
li skaudžiai sukeikė ir liepe 
kuogreieziausia szokt szalyn. 
Jurgelis paklausė sargo palie
pimo. Nuszokes pasijuto esąs- 
mažam miestelyj. Nuėjo in val
gykla, pavalgė ir pradėjo, jiesz- 
kot darbo. Per visa diena jis 
ėjo. isz vietos in vieta, jieszko- 
damas bent kokio darbo, bet 
visur jam atsakyta.

Vakarui atėjus jautėsi labai 
nuvargęs; prisiėjo pernakvot 
patvoryj. Verke. Bet paskui 
praęlejo poteriaut ir praszyt 
Dievo, kad rytoj gautu dauba.

Pabudo gana anksti. Be- 
vaikszcziodamas atėjo ant sto
ties, kur ūkininkai atveža pie
ną ir krauja in vagonus. Priėjo 
prie ūkininko ir tarė:

, . — Gal tamista reikalauji 
bernuko ?

— Ar tu gali karves milž
ti? Užklausė.

— Ne tamista, tarė Jurge
lis, bet asz galiu iszmokt!

— Mes neturim laiko tave 
mokinti, atkirto ūkininkas.

Visi atsake veik ta pati. Jur
gelis pasijuto blogam padėji
me. JeJigu mokėtu milžti, gau
tu darba. Bet jis nebandė 
milžt. Rasi eitu. Tai kam ne
sakyt “mbku”? Užklausus ki
tam ūkininkui: Ar moki kar
ves milžt? Atsake: Taiip, ta
mista.

— Kiek tu pirma uždirbda
vai? Paklausė ūkininkas.

— Deszimts doleriu in me
nesi, tarė Jurgelis.

— Da, vaike, esi per jau
nas tiek uždirbt, tarė ūkinin
kas ir pažvelgė in ji nuo gal
vos iki kojų. Bet jeigu nori, 
asz tave paimsiu ir pažiūrėsiu 
ka tu gali. Kur dirbai pirmiau? 
Da. užklausė.

— Apie deszimts myliu 
nuo ežia, atsake Jurgelis.

Taip Jurgelis atsidūrė kai
me. Ūkininkas davė jam kibirą 
ir iszsivede karvių milžti. Jur
gelio kojos drebėjo, szirdis 
tvaksėję, ir visa prakaitas py
le. Bet ėjo. Vienok prie milži
mo niekaip negalėjo prisitai
kyt. Karve, pajutus, jog taiko
si prie jos netikras melžėjas, 
tartum tycziomis paspyrė Jur
gelio kibirą ir pati melžėja; at
sisuko, akyvai pažiurėjo in ne
laiminga vaikeli ir nuėjo sza
lyn.

Ūkininkas pabaigė milžti 
pirmutine karve ir pažiūrėjęs 
in Jurgeli tarė:

— Kas tau yra, suriko, ar 
tu nemoki karvių milžti? Tu 
prigavai mane, nes nieko nesu-, 
pranti apie milžimą!

Jurgelis žiūrėdamas in žeme 
atsake:

— Asz maniau iszmoksiu.
— Tu maniai pameluosi, ar 

ne?! •
Jurgelis dar bandė teisintis, 

bet ūkininkas suszuko:
— Nėra pasigailėjimo! Pri

gavai mane ir tiek! Eik pasi
imk savo szvarka ir iszsinesz- 
dink! Ūkininko, vaikai mate ta 
viską ir juokėsi isz Jurgelio, 
kuris gryžo su tuszcziu kibiru. 
Jurgelis teip susirūpino, taip 
suiro, jog geide, idant ji kuo- 
greieziausiai žeme prarytu.

Ūkininko pati buvo labai 
gailestinga moteris. Iszklau- 
sius Jurgelio pasipasakojimu 
ji prižadėjo jam pagelbėt. Lie
pe pasisukinėt kur nors aplin- 
kuj, o rytoj isz ryto vėl ateit. 

Pati persznekejo vyra. Jurge
lis tapo priimtas atgal. Iszmo- 
ko karves milžti ir net visus 
ukes darbus. Sveikas oras ir 
geras valgis labai tiko jo ku
riui. Už metu iszrode visai kito
kiu. Visus uždirbtus pinigus 
parsiųsdavo savo motinai. Tė
vas pagijo ir vėl dirbo kasyk
lose. Dabar Jurgelis mane su- 
sitaupyt pinigu ir pirkt ūke.
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ZiniosVietines
— Ponas Jurgis Povilaitis Į 

isz Frackvilles, lankėsi mieste ' 
pas pažinstamus ir prie tos 
progos atsilankė in “Saules” 
Redakcija, atnaujinti prenu- 
iperata už laikraszti, nes '.pons- 
tva Povilaicziai yra musu seni 
skaityt o jai i r myli “ Saule ’ ’ 
skaityt. Acziu už atsilankyma.

— Subatoj pripuola Szven- 
to Tamoszio Akvineezio, szitas 
Szventasis Ibuvo vienas isz di
džiausiu bažnyczios moksli įr
ėžius. Ir ta diena: 1932 m., ke
turi darbininkai buvo užmusz- 
ti per Fordo straikasi in River 
Rouge Ford, netoli nuo De- 
toit miesto, Michigan valstijoj; 
1906 m., Vilniaus Mergaicziu 
Gimnazijoje investa pamokos 
Lietuviu kalboje; 1950 m., try
lika, žmonių 'žuvo, kai eropla- 
nas pataikė in vieliavos sztie- 

■ba, Minneapolis-mieste; 1950 
m., Minksztos Anglies kompa
nijos 'pasiraszo ant naujo kon
trakto su mainieriais; 1940 m., 
ant viso svieto didžiausias lai
vas, Anglijos “Queen Eliza
beth” atplaukė in New York 
miesto uosta, del atsargos. Vė
liaus szitas laivas'buvo apvers- j 
tas ir paskandintas uoste; 1939 Į 
m., Mainieriu Unija pasitrau- I 

f*kia isz “CIO” Unijos.

/’ —Kita sanvaite: Nedclioj 
pripuola trcczia Gavėnios Ne- 
delia, taipgi Szv. Jono nuo 
Dievo, o Tautiszka Vardine, 
Anglis. Menulio Atmaina, Del- 
czia. Taipgi ta diena pripuola: 
1789 m., pirmutinis Amerikos 
Kongresas; 1861 m., gimė vie
nas- pirmųjų Auszrininku ir vi
suomenes veikėju Daktaras 
Jonas Szliupas.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Praneiszkos naszles, isz Rymo, 
o Tautiszka Vardine: Žygin
tas. Taipgi ta diena: 1278 m., 
Didžiosios Lietuvos Kunigaik- 
sztis' Zigmantas pergalėjo Kry
žeivius.

— Utarainke pripuola Ke
turios Deszimts Kentėtojų, 
Muczelninku, o Tautiszka Var
dine: Neubartas. Ir ta diena: 
1948 m., Czekoslovakijos Už
sienio M misteris, szeszios de
szimts vieno meto amžiaus Jau 
Masaryk žuvo, Komunistai sa
ko jis nusižudė, iszszokdamas 
per langa, o visi kiti sako kad 
jis buvo nužudytas ir paskui 
per ta langa iszmestas1; 1933 
m., szimtas asztuoniolika žmo
nių žuvo, penki tukstancziai 
buvo sužeisti kai žeme sudre- 

! bėjo Califomijos valstijoje;
1876 m., telefonas buvo pirmą
jį syki pavartuotas Amerikoje.

— Utarninke, Kovo March 
10-ta diena 1953 m., 6:15 valan
da ryte, iszvažiuos in Wilkes- 
Barre, Pa., 55 vyrukai kurie li
kos paszaukti del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus tuju kurie apleis isz:

Mahanoy City: Michael Di
Baggio, Edward Scheirer, Ro
bert Kufrovich, Roland Al
mont i, Andrew Soltis, Stanley

Rzeplinski, Martin Youch, ir 
Kenneth Beynon.

Bowmans: Edward P. Elsa- 
vagc.

Jacksons: Eugene Hillibush. Į
Park Place: Norman Fritz, . 

Jr.
Craigs: Joseph Sevelan, Jr.
Frackville: Francis Krolick, 

Leonard Katilas, John Bro
nick, Thomas Schaeffer, Ber
nard Dougert, Benjamin Craig, 
Stephen Tynio, James Bee
croft, ir Daniel Drag.

Connerton: William Ausli- 
man.

Girardville: Frank Dateno, 
Joseph Carey, John McDonald, 
Albert Gorinas, Wm. Monag
han, Robert Neary, Joseph 
Leckner, Dennis Dougherty, 
Francis Woods, Jere Wolf
gang, Dominick Frigone, Da
vid Sharp.

Ashland: Robert McManus, 
Lester Hebert, Stephen Demko 
Ronald Zerby, Robert Hoven- 
stine, William Birster, Joseph 
Schilling, John Berg.

Rappahannock: Algird See
ker.

Locust Dale: Frank Keliler.
Woodland Heights: John 

Weikel.
Homesville: Lawrence F. 

0’Connell.
El lango wan: Thomas Ryan, j
Cumbola: Eugene Baransky, 
Arnots Addition: Daniel C.

Scanlan.
Wade: William Corby.
Kask a: John Orlosky.
Middleport: John King.
New Philadelphia: Andrew 

Car roll.
— Musu skaitytojas ponas 

Jurgis Balutis ir sūnūs Alber
tas isz Girardvilles, lankėsi in 
“Saules” Redakcija su reika
lais. ' Acziu už atsilankyma.

Gilberton, Pa. — Gerai žino
mas musu miesto gyventojas, 
ponas Jurgis Beruksztis, is'zke- 
liavo in White Haven ligon'bu- 
teje del gydymą. Ponas Be
ruksztis pabus per keletą san- 
vaites.

Karachi, Pakistan. — Kana
dos pirmas “Comet” jet grei-' 
tas eroplanas nukrito, -sudužo 
ir sudegė, kai jis stengiesi pa
sikelti nuo Karachi aerodro-*mo. Penki Kanacliecziai lakū
nai ir szeszi Anglijos eroplanu 
žinovai žuvo. Nei vienas neisz- 
liko gyvas ant to nelemto ero
plano.

Tai pirma tokia nelaime tais 
naujais ir baisiai greitais ‘ jet’ 
eroplanais. Kitas tokis eropla
nas buvo priverstas netikėtai 
nusileisti be ratu Spalio mene
syje, Romoje. Bet, nors eropla
nas 'buvo labai sudaužytas nei 
vienas isz keturios deszimts 
dvieju keleiviu nebuvo nei su
žeistas.

Eroplanas kuris sudužo ir 
sudegė buvo paruosztas skris
ti isz Australijos in Hawaii.

Eroplanu kompanija rengia
si ta eroplana pakriksžtyti ir 
pavadinti “Empress of Ha
waii”. Kriksztynos buvo ren
gimuos in Honolulu Kovo ke
turiolikta diena.

EROPLANAS 
. SUDUŽO

11 Suspėjo Iszszokti
INDIANAPOLIS, IND. — 

Vienuolika kareiviu suspėjo 
iszszokti ir su parasziutais nu
sileisti isz eroplano, kuris nu
krito nuo trijų tukstaneziu pė
du. Ju eroplanas, C-46 preky-I 
binis eroplanas nukrito ir su
dužo ant vieno ūkininko far-j 
mos.

Baisios audros, sniegas ir 
krusza prisidėjo prie szito ero
plano nelaimes. Tik vienas ka
reivis buvo biski sužeistas, 
Leitenantas J. H. Yetto buvo 
nuvesztas in Veteranu Admi
nistracijos ligonine. Bet ligo
nines virszininkai jokiu žinių 
apie ji neiszduoda.

Trisdeszimts penkių metu 
amžiaus Kapitonas R. L. Con
ley isz Bedford, Ind., sako kad 
vienas eroplano inžinas užgeso 
ir tada jis visiems insake szok- 
ti isz krintanezio eroplano.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS

TĖVYNĖS

isztardys ir paskirs in kokias 
vietas.

Vakaru Vokietijos virszinin
kai praszo Amerikos tokiu di
deliu eroplanu, kokius mes bu
vome pavartuoje, kai Sovietu 
buvo užkirte mums kelia in 
Berlyną. Jie sako kad jie neisz- 
gali užmokėti eroplanu kompa
nijoms už tu pabėgėliu kelione. 
Eroplanu kompanijos reika
lauja $15.47 už kiekvieno pa-; 
begelio kelione ant didesniu 
eroplanu ir $8.33 ant mažesniu 
eroplanu. Jie praszo kad Ame
rikiecziai parūpintu jiems savo 
didelius eroplanus ir už dyka 
iszvežtu tuos pabėgėlius.

SUKILIMAI IRANO
KRASZTE

namuose ir nepasirody ti ant: 
ulycziu.

Premieras Mossadegh steng- i 
damasis susigrąžinti sau visa 
valdžia, iszleido insakyma su- ■ 
aresztuoti septynios deszimts ! 
karininku, kurie yra intarti už I 
visa szita sukilimą. Jis teipgi 
pravarė savo Armijos Sztabo ' 
virszininka, Generolą Mahmud 
Baharmąst, kaltindamas ji už' 
tai kad jis nesustabdė szita su
kilimą.

Nuo Balandžio menesio, 1951 
metu, kada Mossadegh stojo in 
valdžia, jis yra pravaręs dau
giau kaip penkis szimtus aug- 
sztu karininku.

Amerikiecziai laikrasztinin- 
kai sako kad Mossadegh yra I

| SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . 
A ■' ■ V ’

Motinos Szvcncz.
i 1

Sapnas Motinos Szven* ; 
cziausios, niieganožįos ' 
ant kalno Alyvu/žemei < 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. 1

Knygos Did. S^xS1^ col.
TIKTAI, 25 Cts.
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SAULE PUBLISHING CO.. 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

į uždraudęs kariszkiems eropla- PcnTGlinOtC S3” 
nams iszskristi isz savo vietų, ” #
kad karininkai negalėtu nei VO AdfCSUS G y Venini O
pabegti, nei ant žmonių pultis 
isz padangių.

Sieniniai Kalendoriai 1953m.
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Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.
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niu jau yra pareiszke norą 
vykti miszko darbams in misz- 
ko rajonus. Kasdien deszimti- 
mis Lietuvos kolukiecziai pri
sistato pas TSRS Darbo Rezer
vo Ministerijos ingaliotinius, \ 
kur pasiraszo sutartis viene- 
riems metams ir ilgiau. Lietu
viai vyksta in sziuos miszko 
rajonus: Juskareles, Lenles, 
Archangles.”

— BUS DAUGIAU —

TUKSTANCZIAI
PABĖGĖLIU ISZ

VOKIETIJOS

Amerikos Karo Szta- 
bas Pavartuos Kropia

ntis Juos Iszvežti :
BERLYNAS, VOK. — Va- 

karu Berlynas pabėgėliais už- 
pludes. Tukstancziai žmonių j 
dabar neszasi kiek tik gali isz 
Sovietu valdomos Vokietijos 
puses ir praszo kad Amerikie- 
cziai ir Anglai juos priimtu.

Pabėgėliu direktorius N. N. 
Nahm sako kad tuoj aus reikia 
kas nors daryti, nes Berlyne 
nėra gana vietos tiek pabėgėliu 
laikyti.

Per dvi dienas daugiau negu 
deszimts tukstaneziu žmonių 
p’abego isz Rytu Vokietijos ir 
dabar praszosi vietos pas Ame- 
rikieczius ir Anglus. Nuo Nau
ju Metu daugiau kaip septy
nios desi-imts tukstaneziu to
kiu pabėgėliu atvyko pas mu
su kareivius Vokietijoje.

Penkiolika tukstaneziu Vo- 
kiecziu dabar laukia progos 
iszvažiuoti isz Vakaru Berlyno 
ir trisdeszimts tukstaneziu lau-| 
kia kol musu karo sztabas juos

“Saule” skaito visu sluogs- 
uiu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones.

į Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel-

I bia.
PLATINKI? “SAULE”

buvo nudurtas kai Mossadegho 
rėmėjai susimusze su Komu- 
nistiszkos Tudeh partijos na
riais.

Inpyke studentai nunesze 
žuvusio studento lavona prie 
Tarybos ofisu ir tenai kele 
triukszma. Susirinko apie asz- 
tuoni tukstancziai žmonių.

Ta gauja taip grasino kad 
policija buvo iszszaukta visus 
juos iszskirstyti ir numalszin- 
ti.

Jie baisiai neapkenezia Ame- 
rikiecziu. Visiems Amerikie- 
cziams buvo insakyti pasilikti

Tieji kurie 'persikrausto in
Szitame kraszte verda baisi, kitas vietas arba iszvažiuoja in 

neapykanta Amerikiecziu ir kitus miestus del aipsigyveni- 
Anglu. Ir Komunistai ežia turi mo ir geidžia kad jiems ”Sau-
baisiai daug intakes. le” ei t n be pertraukos,

PROFESORIUS 
PRASZALINTAS!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai szitas profesorius buvo j 
Senato Komisijos tardomas, 
jis tyczia to komiteto nariams 
nieko neatsake in ju klausimus 
ir staeziai tycziojosi isz to ko
miteto.

kada-
i maino savo adresus, tai tegul 
ncužmirszta paduoti ir savo se
na adrcsia kur kitados gyveno,

į nes kaip negalėsimo surasti 
kur tokis žmogus-gyveno. To
dėl, jeigu permainote savo gy
venimo vieta, i aszant in rodys- 
te kad permainyti jusu adresu, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresą., o tuom palengvinsite 
mums darna ir daug ergelio.

— Acziu.

Liūdesio Valandoj Szaūkite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
' . + ; A''

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

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

Kuo Balfas Suszelpc 
Tremtinius Vasario 

Menesi?

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don I let that 
costly look mislead you . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a > 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

?

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

BROOKLYN, N. Y. — Vasa
rio menesi BALE,’b vadovybe 
iszsiunte Lietuviu Tremtiniu 
paszelpai: ' ’ .* •

1— Vokietijon: $2,936-.64 pi
ni gaiš, du “CARE” paklot u s

I ir 18,545 svarus rubu, avalynės 
ir lovoms paklodžių, ^antklo- 
džiu; . , : .. .
2— Praneuzįjęn: $100 /pini

gais, 10 “CARE” pakietu, ir 
5,000 svaru rubu ir ąvalyiiėą

3— Auštfijon : $400 pinigais.
4— Lenkijon: 148 svarus ru

bu ir avalynes (10 pakietu).
5— Szveicarijon: $150 pini

gais.
Viso, Vasario menesi in in

validus krasztus BALF’as isz
siunte $3,586.64 pinigais ir.23,- 
833 svarus gerybių, vertes 
$31,764.00.

Visiems paszelpos darbo tal
kininkams ir aukotojams Balf- 
o vadovybe nuoszirdžiai dėko
ja.

Visas pinigines ir daigtines 
aukas vargszams tremtiniams 
siuskite: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
New York.

t L. TRASKAUSKASj 
J LIETUVISZKAS J 
t GRAB ORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
t Pasamdo Automobilius Dėl J
* Laidotuvių, Kriksztyniu J
* Vestuvių Ir Kitokiams J
; :: Reikalams :: ?
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