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Isz Amerikos
SIUNCZIA

EROPLANUS IN 
VOKIETIJA

WASHINGTON, D. C. —
Lakunu Sztabas pranesza kad 
apie dvideszimts penki isz mu
su greieziausiu kariszku ero- 
planu, ne už ilgo, iszskris in 
Vokietija. Eroplanai kuriais 
musu lakūnai dabar lekia Vo
kietijoje jau isz mados iszeje, 
ir ne gana greiti. Laikui bė
gant, Lakunu Sztabo virszinin- 
kas sako, visu ju vietas užims 
nauji ir greiti eroplanai.

Kaip dabar dalykai stovi 
Vokietijoje, tai Sovietu MIG- 
15 eroplanai yra daug geresni 
ir daug greitesni už musu F-84 
eroplanus.

Lakunu Sztabas -sako kad 
szitaip jau buvo seniai rengia
masi daryti, ir kad tas nelem
tas atsitikimas praeita sanvai- 
te Vokietijoje jokios intakes 
nepadare ant szito nusistaty
mo.

Kai kurie karininkai augsz- 
tose, spėja kad jau dabar tie 
nauji ir greiti bombnesziai yra 
pasiusti in Vokietija, kai tik 
atėjo žinios kad Anglijos bomb 
neszis buvo nuszautas.

Mes tuos naujus eroplanus 
variuojame Korėjoje, kur jie 
jau daug sykiu yra susikirte su 
tais Sovietu greitais MIG-15 
eroplanais. Pasirodo kad mu
su eroplanai yra geresni ir 
greitesni už Sovietu. Dabar 
tokie yra ar ne už ilgo bus 
siuneziami ir in Vokietija.

GAISRAS BRAVORE

13 Darbininku Žuvo I •
NEWARK, N. J. — Gaisras 

isztiko Annheuser-Busch alaus 
bravorą, kuriame trylika dar
bininku sudege ar užduso.

Visi žuvusieji buvo statybos 
darbininkai, nes tame bravore 
daug kas buvo taisoma ir jis 
buvo didinamas.

Gaisras isztiko ta bravoro 
dali kur visai nėra langu, nes 
ežia alus laikomas. Kai gais
ras prasidėjo, tai kelios mil- 
žiniszkos tankos, kur raugina 
raugala del alaus prakiuro ir 
už tai daug isz tu darbininku 
užduso.

Isz viso, tuo laiku tenai dir
bo asztuonios deszimts karpin- 
teriu, stalioriu ir kitu statybos 
darbininku. Dvideszimts de
vyni isz ju buvo nuveszti in 
ligonine.

Kai ugniagesiai pribuvo jie 
su kirviais iszkirto kelias sky
les in stogą, kad tuos gazus ir 
durnus iszsklaidyti, pirm ne
gu jie galėjo prie to gaisro 
prieiti.

Statybos virszininkas, Su
perintendentas, James E. Tay- 
los, sako kad jo darbininkai 
nesupranta kaip tas gaisras 
prasidėjo.

SZOVE IN UNIJOS
! VADA

Kulka Iszmuszc Auto- 
i mobiliaus banga

MINNEAPOLIS. — Koks 
žulikas szove in Robert I. Wis
hart, Minneapolis didžiausios 
unijos vada, bet nepataike.

Dari įninku unijos vadas 
Wishart vairavo savo automo
biliu in savo garadžiu, vakare, 
kai isz tamsumos pasigirdo re
volverio s? u vis. Kulka su- 
triuszkino jo automobiliaus už- 

’ patalini Įauga ir pataikė in au- 
tomobiliaus lubas, apie tris co
lius nuo jo galvos.

Wi"hart yra asztuoniu tuks- 
taneziu nariu unijos vadas. 
Neseniai per jo pastangas jo 
unija pamėtė GIO Internatio
nal unija ir prisirasze prie 
AFL Teamsters unijos.

Spėjama kad ežia norėta jam 
dabar atkerszyti.

Policijantai iszpjove ta kul- , 
k a isz jo automobiliaus stogo ir 
darado kad ji buvo isz didelio 
revolverio iszszauta. Bet jie 
nei pėdsaku nesurado to žuliko 
kuris buvo ta kulka paleidęs.

39,346 NETEKS
. DARBU

_

Apsaugos Sekretorius 
Nori Sutaupanti Pinigu

WASHINGTON, D. C. — 
Sykiu su žiniomis isz Vokieti
jos kad vienas musu ir antras 
Anglu eroplanas buvo Sovietu, 
Komunistu nuszautas, Vokie
tijoje, ateina isz Vaszingtono 
pareikalavimas paleisti ,isz ap
saugos darbu daugiau kaip 
trisdeszimts devynis tukstan- 
czius darbininku.

Tuo paežiu sykiu daug De
mokratu reikalauja, kad musu 
kariszki fabrikai pagamintu 
daug daugiau tu greitu karisz
ku eroplanu, ir kad atidarytu 
daugiau fabriku kad tas dar
bas greieziau eitu.

Apsaugos Sekretorius, Wil
son sako, kad 39,346 darbinin
ku turi būti atstatyta isz ap
saugos darbu priesz Gegužio 
trisdes imts pirma diena.

Czia, rodos, geras žings
nis. Bet kad ir taupumas gali 
kartais brangiai atšerti.

Jeigu karas paasztretu, tai 
reiketu vėl tokius darbininkus 
samdytis, naujus mokinti ir 
greieziausia jiems dvigubai 
mokėti, kai jie ilgiau turėtu 
dirbti.

O isz kitos puses, kad ir ka
ras nepaasztretu, kad valdžia 
vis daugiau ir daugiau tokiu 
darbininku atleistu ir vis dau
giau ir daugiau pinigu sutau- 
pintu, argi nėra pavojaus kad 
tada atsirastu per daug žmonių 
be darbo, ir tada vėl butu be
darbe. Czia sunkus ir baisiai 
painus klausimas.

PLATINKIT “SAULE”

GRYŽO APSIŽENYTI

Suspėjo Ant 
Laidotuvių

------ I 
PHILADELPHIA, PA.

Gal linksmiausias kareivis ant 
laivo buvo dvideszimts dvieju 
metu amžiaus George Davis, j 
isz Roslyn. Tas laivas atplau
kė in New York uosta isz Vo
kietijos.

Kareivis G. Davis buvo isz- 
buves du ilgu metu Vokietijo
je, ir dabar gryžo namo, apsi- 
ženyti.

Kai kareivis Davis dar buvo 
ant to laivo New York uoste, jo 
sužieduotine, dvideszimts me
tu amžiaus Eleanor Spindler 
su savo drauge, taip pat dvi- 
deszimts.metu amžiaus Kathy 
Brauer, buvo suvažinėtos a it i 
York vieszkelio. Abi buvo už- 
musztos.

Jis nieko apie ta baisia nelai
me nežinojo, kol su kitais savo 
draugais kareiviais pribuvo in 
Camp Kilner, N. J., kur Kape-1 
lionas jam tas liūdnas žinias 
pranesze.

Parvažiavęs namo jis prasze 
pavelinimo su kitais savo 
draugais nors graba savo su
žieduotines neszti per laidotu
ves. “Asz nors tiek galiu jai 
patarnauti,” jis sake.

Ji buvo palaidota kaip nuo
taka, jos rankose buvo nuota
kos geliu puoksztele.

AMBASADORIUS
BE PASKYRIMO

Nesutiko Su Valdžios 
Nusistatymu Kaslink

Rusijos

WASHINGTON, D. C. — 
Augszti Dipliomatai ir tie ku
rie yra arti Prezidento ir Se
kretoriaus, sako kad buvęs 
Ambasadorius Rusijai, George 
F. Kennan, gal prie savo Dip- 
liomatines virves galo priėjo!

Jo vieta kaipo Ambasado
rius Rusijai yra paskirtas 
Charles F. Bohlen, o jam nebu
vo jokia kita vieta nepaskirta., 
Paprastai, kai Ambasadorius 
nebuvo in kita vieta paskirtas, 
tai jis jau te jokio klausimo ži
no kad jam laikas jau pasi
traukti isz Dipliomatijos.

Jis buvo priverstas pasi
traukti isz savo vietos, kai So
vietu valdžia jam pasakė kad 
jis yra nepageidaujamas žmo
gus ju kraszte.

Kai jis parvažiavo namo, 
Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris nei syki jo nepasiklause 
patarimo kas-ink Sovietu, kaip 
paprastai daroma, kai Amba
sadorius parvažiuoja isz kurio 
kraszto.

Kennan yra net dvideszimts 
szeszis metus iszdirbes Diplio- 
matinese vietose, Jis dabar,1 
jeigu butu paszalintas, gautu 
apie septynis tukstanezius do
leriu ant metu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VIESULOS
VAKARUOSE

Texas, Oklahoma Ir 
Arkansas Vais.

------------- I

HASKELL, TEXAS. — 
Baisios viesulus isztiko Arkan
sas, Texas ir Okrihcma valsti
jas, ir padare i?zkados už mili
jonus do" erių.

Arkansas valstijos policija 
pranesza, .kad keturi maži 
miesteliai kaimuose buvo vi- 
siszkai sunaikinti, su žeme su
lyginti. Asztuoniolika namu in 
Bunker Hill miesteli buvo nu- 
neszti. Po’icijantai, kurie pri
buvo in szita mieste'i, sako kad 
jie negalėjo surasti nei vieno 
isz szimto gyventoju.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ANGLIJA KALTINA 
SOVIETUS

Sako Jie Nužudo 
Anglus Lakūnus

Reikalauja Kad Sovie
tai Nubaustu Kaltus

Lakūnus
BONN, VOK. — Anglijos 

valdžia intaria ir kaltina So
vietu Unija už nužudinima 
Anglijos lakunu, kai Sovietai 
nuszove Anglijos bombneszi 
kuris buvo be ginklu, netoli 
Hamburg miesto.

Szeszi Anglijos lakunaj žu
vo, o septintas buvo sužeistas.

Tai antras Alijantu eropla
nas Sovietu nuszautas in viena 
sanvaite.

“Yra pavojaus kad dabar i 
gali prasidėti nepaskelbtas ka
ras padangėse tarp Sovietu, 
Anglu ir Amerikiecziu laku
nu!” Anglijos valdžia yra pa
siuntus labai asztru laiszka 
Sovietam, reikalaudami kad 
tie Sovietai kurie nuszove 
Anglijos eroplana lutu tinka
mai nubausti.

Sovietaijprisipažinsta kad ju 
lakūnai ta eroplana nuszove, 
bet jie teisinasi kad Anglijos 
lakūnai buvo perskridę per 
Ryt-Vokiečiu rubežiu ir buvo 
pirmi paleisti savo karabinus 
in Sovietus.

Ang’ijos Augszcziausias Ko- 
misijonierius Vokietijoje da
bar duoda Sovietams žinoti 
kad jo valdžia reikalauja kad 
tie Sovietai lakūnai butu nu
bausti, ir kad Sovietu valdžia 
atlygintu Anglijai už tu laku
nu mirtis ir už to eroplano su- 
szaudyma.

Apie dvi va’andos priesz tai 
kiti du Sovietu greiti eropla
nai tyczia vijosi kita Anglijos 
bombneszi apie szimta myliu 
nuo szitos vietos, bet nepalei
do szuviu.

Anglijos lakunu sztabas sa
ko kad tas bombneszis neturė
jo karabinu, nes jis ta syki 
skrido tik ant pratybų, kai bu
vo suszaudytas.

MIRĖ KUNIGAS
VLADAS CZEGIS

PHILADELPHIA, PA. — 
Kunigas Vladas Czegis, kuris 
luvo apsigyvenęs pas Kleboną 
Kunigą Juozą Czepukaiti, Szv. 
Andriejaus klebonijoje, Phila- 
delphijoje, pasiniire Subatoje, 
Kovo keturiolikta diena. Kun. 
V. Czegis, pagyvenęs Kunigas 
atvažiavo in Amerika kaipo 
“Dypukas.” Paskutiniuosius 
dvideszimts metus, Kun. Cze
gis tikrai iszkentejo. Jo gyve
nimo dienos per tuos metus 
skaitosi kaip kokia persekioji
mu Knyga. Buvęs Klebonas 
Mcsikuicziuose, Kun. Vladas 
Czegis pateko in Sovietu ran
kas su Vyskupu Matulioniu ir 
asztuoniais kitais Kunigais. Po 
kiek laiko buvo susiderinta pa
leisti tuos deszimts dvasiszkius 
už penkios deszimts Sovietu 
karininku. Kun. Czegis buvo 
praleidęs du metu St. Peters
burg kalėjime, Rusijoje, ir dar 
du metu belaisviu lageryje.

Kun. Czegis buvo malonaus, I 
tykaus ir szvelnaus budu žmo
gus, kuris draugu susidarė, 
kur tik jis atsirado. Per pasta
ruosius kelis metus jis gyveno 
pas Kun. Czepukaiti, kur jis 
padėjo, kiek jo jau pa'aužta 
sveikata galėjo. Su Kunigo

. . /. . ... T . iCzegro mirtimi įszervijos Lie
tuviai neteko gero žmogaus, 
patriotingo Lietuvio ir isztiki- 
mo Kunigo. Velionio laidotu
ves lūs Ketvergo ryta, dešim
ta valanda, Szv. Andriejaus 
bažnyc ioje, 1913 Wallace St., 
Pbiladelphijoje, ir bus palai
dotas in parapijos kapinėse.

CZEKU PREZIDEN
TAS PASIMIRĖ

VIENNA. — Klement Gott
wald, Czekoslovakijos Komu- 
nistiszkos valdžios Preziden
tas ir Juozo Stalino szirdies 
draugais, labai susirgo Pragos 
mieste, kai jis sugryžo isz sa
vo bendro draugo, Stalino lai
dotuvių.

Pragos radijo stotis tas ži
nias, taip pat kaip Maskvos 
radijai buvo pranesze Stahno 
susirgimą.

Ant visu radijos programų 
buvo gTajinama liūdna muzi
ka ir kas penkiolika minueziu 
l uvo praneszama apie ta Cze
koslovakijos Prezidentą ir jo 
liga. Galutinai buvo praneszta 
kad jis pasimirė.

Amerikos Prezidentas Ei- 
senboweris pasiuntė savo už
uojautos laiszka jo žmonai.

CzekosloVakijos Prezidentas 
buvo tik penkios deszimts sze- 
sziu metu amžiaus.

Mes nieko nežinome apie 
kas ten atsitiko Maskvoje ar 
kaip ir nuo ko Czekoslovaki
jos Prezidentas pasimirė, bet 
mes atsimename, kad jau me
tai kai jo padėtis politikoje 
buvo kebli ir nepastovi su 
Kremlinu už tai kad Czekoslo- 
vakija nepristatė tiek ginklu ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Isz Pavergtos Tevynes
UZ GELEŽINES 

UŽDANGOS

Kas Naujo Pavergtoje 
Tevyneje? Visagale

Palygintima

Gautosiomis žiniomis, insa- 
ke sustiprinti propaganda mo
kyklose už stojimą in Raudo
nąja Armija. Ypatingas dėme
sys skiriamas istorijos pamo
koms, kuriose iszgarsinama 
Raudonąja armija, kaip “gar 
tingu Rusu armijos pavadinau 
teseja“. Savaime suprantama, 
kad tokia propaganda eina is
torijos iszskreipymo sanskaita. 
Tuo tarpu, kai radijo progra
mose ir kitoje vidaus reika
lams skirtoje propagandoje 
Raudonoji Armija teveik ne
minima: partija gerai žino, 
kad jos eilese sutraukimasi 
Anti-Bolszevikinis, didrusisz- 
kasis pamatas: pakrasztimuo- 
se krasztuose Raudonoji Armi
ja placziai pagauginima. Visa 
tai priklauso: kaip tiki krasz
to žmones, prie didelio ilga lai- 
kio Maskvos valdovu rusinimo 
veikimo. Veikimas nėra gryna 
propaganda, nes su iszvykimu 
in kitus Rusijos miestus sieja
si geresnis gyvenimas ir visa 
eile palengvinimu.

Paskutiniais 1952 m., 
Menesiais Iszilgai Lie
tuvos - Lenkijos Ir 
Rytpi usiu Sienos Su

stiprintos MVD
Sargybos

Spalio menesi invyko kele
tas susirėmimu su Partizanais. 
Buvo žiuariai krecziami pasie
niu ir panemunes kolūkiai. 
Bolszevikai intaria Partizanus 
pasinaudojant Nemuno laivi
ninkystes laivais ir sieliais. 
1952 m., Spalio menesi Lenku 
pasienyje MVD’istai, bejiesz- 
kodami “Okružininku” labai 
žiauriai elgesį su gyventojais. 
Muszami vaikai, kad iszduotu 
vaikus turint rys iu su Parti
zanais. “Oblavu” metu buvo 
suaresztuota 80 ir užmuszta 30 
žmonių.

Sugryžusiuju praneszimais, 
Lietuvos gimnazijose isz sve
timu kalbu dėstoma Rusu, Vo- 
kiecziu ir Anglu kalbos. Bai
gės 4-mete pradine mokykla, 
vaikas gali instoti in gimnazi
ja. Tai jis gali padaryti ir tuo
met, kai pabaigęs pradini 
mokslą, padaro 2-3 metu per
trauka. Galima insivaizduoti, 
koks tokiu gimnazijų lygis. Su- 
gryželiai tvirtina, kad Rusai 
neužimantuoti Lietuviu iszsi- 
mokslinimu. Jie sąmoningai 
smukdo mokslo lygi, o Lietu
viai užimanstuoti, kad j u vai
kai mokytųsi.

LTSR sziuo metu yra 4 “sri

tys“ (ollascziai), kurios pa
skirstytos in 87 rajonus. Priesz 
Bols eviku užgyventa Lietu
vėje buvo 23 apskritys su 261 
valscziumi.

J
į Marijampolėje Yra 
Apie 5,000 Gyventoju 
kuriu geras penktadalis, Rusai

į valdininkai ir karininkai su 
szemynemis. Miestas skėsta 
purvuose, gatves iszvažinetos 
ir grindinys iszdaužytas, sky
lėtas. Vytauto gatves kareivi-

i nese stovi Rusu pėstininku da
linys, kitoje gatves puseje gy
vena karininku szeimynos. Ju 
butai apstatyti iszvežtuju 
“liaudies prieszu” baldais.

i Rytinėje kareiviniu dalyje in- 
į kurdinti motorizuotu pėstinin
ku ir szarvuccziu daliniai. Ka
ro metu apgriautoji Marijam
polės ligonine vėl atstatyta, jo
je dabar esą 400-450 lovų. Del 
vaistu stokos gydymas labai 
menkas. Vienok blogiausia su

. maistu, žmones bijosi rimtai 
susirgus atsigulti ligoninėn. 
Bulviu beveik visai neduoda
ma. Turgai vyksta Panedeliais, 
Seredomis ir Subatomis. Tur
gaus dienomis ypatingai daug 
Milicijos ir Sovietines polici
jos.

Didelis Skurdas Viesz- 
patauje Kaune

Pažymėtinas didelis elgetų 
i skaiežius, pasitaiko daug va
gy seziu ir apipleszimu. Juodoji ' 
rinka sukoncentruota, sutrauk
ta in krūva, Senamiestyje, Pa- 
nemuniais ir Szalutinese gat
vėse. Ypacz daug elgetų visa
dos renkasi ties bažnycziomis.

i Ju tarpe labai daug Vokiecziu, 
isz kuriu vienas, pats elgeta
vęs, tvirtina, per 3 valandas 
surinkęs 59 rb. Elgetas dažnai 
sugaudo ir transportais po 150- 
200 iszgabena in Rytprūsius. 
Vienok po kiek laiko szie ir 
vėl gryžta. Labai padidėjusi 
isztvirkeliama. Ja vereziasi ne 
tik merginos, bet neretai ir isz- 
tekejusios moterys, baisaus 
skurdo ir vargo iszvaromos in 
gatve. Nors užgyventojai skel
bia, kad tvirkumos nėra ir ja 

j draudžia, isztvirkeles daugiau
sia gyvena isz naujuju ponu.

i Yra viesza paslaptis, kad Kau
ne yra keletas neoficialinu vie- 
szuju namu. Vienas ju, “pa
tiems kilmingiesiems“ paezia- 
me Stalino prospekte (buvusi 
Laisves alėja). Labai iszplitu- 
sios venerines ligos. Kauno ve
neriniu ligų ligonine Girstupio 
g-ves Nr. 13 nuolat perpildyta. 
Ligoninėje apie 250 vietų. Uni
versiteto klinikose Žaliakalny
je, gaunamais praneszimais, 
yra 600 lovų. Gydytoju valdy
bas, Rusai. Ligonine negali 
priimti visu pacientu. Ir czia, 
didelis vaistu ir maisto truku
mas. Ligonine 2 kartus per me
tus apžiurema Maskvos centri
niu sveikatos komisijų; viena

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“BAULK” M AH AN OY CITY, PA.

Kas Girdėt
Nauja Eisenhowerio valdžia 

primena Europos krasztams 
kad Amerika yra padovanojus, 
prakiszus daugiau kaip ketu
rios deszimts milijonu doleriu 
Europoje nuo karo užsibaigi- 
mo, ir kad mes dar vis esame 
pasiryžę tuos krasztus pagel
bėti, jeigu jie laikysis musu 
nusistatymo kaslink Komuniz
mo.

Tai iszrodo kad Amerika da
bar daug isz Europos krasztu 
reikaulauja, bet taip reikėjo 
daryti isz pat pradžios, nes mu
su pinigai tuos krasztus dabar 
palaiko.

Nauju automobiliu pardavė
jai ir bankos, kurios paskolina 
pinigus del tu nauju automo
biliu dabar tariasi mažiau pi
nigu reikalauti ant raudos, ir 
duoti ilgesni iszmokejimoi lai
ka. Jie mistiną kad taip dary
dami jie parduos daugiau sa
vo brangiu automobiliu.

Kolegijos ii- universitetai 
dabar praszo daugiau pagel- 
bos, daugiau pinigu. Dabar isz 
fabrikantu Amerikos kolegi
jos ir universitetai gauna apie 
penkios deszimts milijonu do
leriu ant metu, bet norėtu pen
kis svkius daugiau.

Visi kalba apie Treczia Pa>- 
saulini Kara. Bet, kol kasi jo 
dar nematyti, už tai kad Sovie
tu Rusija abejoja ar ji ta ką
rą galėtu laimėti.

prisiuskite man penkis szimtus 
doleriu.”

Ant rytojaus jis nustebo* ir 
nusispjovė: sztai ant stalo gu
lėjo telegramas isz jo virszi- 
ninku: “Bet mes tau tik ana. 
sau vaite davėme penkis szim
tus doleriu!” Virszininkai 'Ifu- 
vo visai'pamirsze apie ju suta
rimą !

Pypkes Durnai

Jeigu kas isz musu skaityto
ju ketina parduoti savo auto
mobiliu, ar ji ant naujo* iszmai- 
nyti, tai mes patariame per 
daug nesiskubinti, bet gerai 
apsižiūrėti, ir pas kelis tokius* 
pirkikus ir pardavėjus paside
rėti. Antru ranku automobi
lius paprastai turi net penkias, 
invairias vertes, ir tai parodo 
automobiliu pardavėjo ir pir- 
kiko knygos. Pareina nuo au- 
tomobiliaus gero užlaikymo, 
szvarumo, metu, ar už grynus 
pinigus ar del kito automobi- 
liaus, kiek ir kas ir kaip ta au
tomobiliu vairavo.

Kai raszytojas Walter Du- 
ranty buvo Amerikos laikrasz- 
tininkas, Maskvoje, ir kai jis 
nujautė kad Lenino dienos jau 
suskaitytos, jis greitai nuskri
do in Londoną ir tenai szitaip 
susitarė su savo laikraszczio 
virszininkais. Jis sake: “Asz 
nujaueziu kad Leninas už ke
liu dienu pasimirs. Asz teiipgi 
nujaueziu kad Sovietai visiems 
mums laikrasztininkams už
draus iszleįsti tas 'žinias. Tai 
asz szitaip padarysiu: Kai Le
ninas numirs asiz pasiusiu jums 
telegrama, praszydamas dau
giau. pinigu. Jus tada žinosite 
kad Leninas jau mires.” Visi 
sutiko to.

Už keliu dienu Leninas pasi
mirė, ir laikrasztininkas Du- 
ranty savo virszininkams pa
siuntė trumpa telegrama, nes 
jam buvo uždrausta jokiu ži
nių siusti. Jis per telegrama 
trumpai pasakė: “Kad loska

— • •

Kažin, ar dabar Sovietai nu
galabins ir tuos daktarus, ku
rie gydė Stalina? Tarnauti Ko
munistu ponams, tai isz tikro 
nedėkingas darbas.

Pasaulis Sutvertas 
Tik Meile ■

Sutvėrė Dievas Žeme, 
Pasauli ir viską 
Ir inkvepe dvasia 
Gyvybes ir Meiles.
Ir Žmogus pradinis, 
Iszvydes skaistybe 
Szviesios Dangaus Saules^ 
Sutvertoja gerbe.
Plika žeme augi 
Pradėjo iszduoti, 
Žiedais apsikrovė 
Ir medžiai ir žoles.
Ramybe ant mariu, 
Tyrumas Danguose 
Tik rede in meile 
Ir garbe ant Žemes.
Nei vejai nedūko, 
Nei smiltis nelakstė, 
Nei bangos kilnojos, 
Nei medžiai siūbavo.
Žvėrių dar nebuvo, 
Viens kito nedraske, 
Gyvate negile, 
Tik meilej gyveno. 
Pirmasis valdovas 
Ir gyvio ir Rojaus 
Kiekviena mylėjo, 
Ir jie priesz ji lenkes.
Pirma Moteriszke 
Gražybes paveikslu 
Jam buvo ir stengės 
Tik meile gyventi.

Dienu daug praslinko 
Ir leidosi Šauliu, 
Ir viskas ant Žemes 
Mylėt temokėjo.
Bet sztai piktas Velnias, 
Pavydo pripiltas, 
Paleido ant Žemes 
Neapykanta, Pikta.
Pakilo tuoj vejai, 
Vanduo subangavo, 
Pradėjo siūbuoti 
Augszti-stori medžiai. 
Žuvis gaude žuvi 
Ir ede godingai, 
Ir paukszcziai viens kita 
Kapojo ir musze.
Pradėjo gyvūnai 
Žvėrimis pavirsti, 
Viens kita naikino 
Ir draskė ir ede.
Medžius, vaisius žole 
Apspito kirmynai, 
Ir upes pradėjo 
Krantus savo griauti. 
Vėliaus Velnias Pikta 
Paleido ir Žmogui, 
Pikti geismai juodu 
Apsėdo ir gunde.
Pasauli užvaldė
Tik Kersztas, Piktybe, 
Nuo laiko to visad 
Ant Žemes jie liko.
Ir sziandien dar žmones 
Nekenczia viens kito 
Ir ardo ju darbus, 
Nors jie but geriausi. 
Viens kito nor’ laime 
Ardyti, draskyti, 
Pavyda tam skiria, 
Kas Gera pažysta.

M

PAINIAVA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
— Kelis sykius atėjo Zose 

prie Domininko! Drąsiau pra-' 
bilo Gaigaliene: o jis insikabi- 
nes varinėjosi a nei atmuszti, 
kol suede.

— Sfacziai pasakysiu, už- 
siszoko Kižiene: patys levai 
kalcziausi prie to, masinote, 
viliojote, traukėte vaika, ma
nėte užmesti merga kaip su 
maiszu. akis apmauti, dabar 
beda!

Taip ir tam lygiai ginezijosi 
bobos, kiekviena savo vaika 
teisino, o antrosios kaltino. 
Kižiene drąsiai szaudo 'žo
džiais, užmeti'neja, verezia kal- 
czia ant Gaigalienės ir ant Zo
sės. Gaigaliene nedrąsiai, bijo
dama užrūstinti, žodžiu užgau
ti, taikino geruoju perkalbėti; 
verkdama, dūsaudama guo- 
džiojasi taikindama antrosios 
szirdi suminksztinti. Ant galo 
ir Kižiene ar isz" gailesio, di
džiau gal isz apmaudo, irgi 
pradėjo verkti. Kižas, pirmu 
inejes in trioba girdėjo bobų 
kalba kamaroje, ipaszokes in 
tarp dūri tarė:

— Ko ežia dabar žlembia
te, ko garbstote? Tas suede, tas 
kaltas, tas sziaip, tas taip, be- 
plempiate, lygu jus szvietete 
su žvake? Szimtais tokiu kalti
ninku buvo, bet kabintis, žino
ma, reikia pasiskiriant pato
gesni. Stacziai pasakysiu: ber
nui — kepure do kepure, o 
merga — ko norėjo to ir gavo.

Gaigalienei lygiai su strypu 
reže in galva, paszokusi karsz- 
tai tarė: •

— Kad taip rokuoji, tai 
nieko nebus, teismas turės nu
spręsti, kais kaltas ir kas turės 
nukentėti. Asz norėjau geruo
ju, svieto nejuokinti, neszloves 
nesukelti, nenorite, tegul asz 
busiu kalta!

Kižas nuleido baisa:
— No, no, no! Netratek, 

duok keturis szimtus pasogos, 
tegul ima Domas tavo mergai
te, bus vilkas sotus ir avis 
sveika.

— Keturis szimtus! Susi
imdama galva Gaigaliene at
kartojo: Isz puses žemes ketu
ris szimtus vienai sukiszti, o 
ežia kiti vaikai, o palūkos, sko
los, pats žinai.

— Asz be to neleisiu jarti 
vesti, baigė Kižas: ir man mer
gaites priauga ir kiti vaikai: 
Domas turi inneszti, plikos ne
lošiu imti, be keturiu szimtu 
neparves.

— O apterszti ir pamesti, 
leisi? Neiszlaidykit strypu, 
sunku bus surinkti, auginate 
ir pats mergaites, neduok Die
ve prisieiti verkti kaip man.

Da patratejusi Gaigaliene 
iszejo.

— K vai lis paskutinis tas 
Domas, tarė Kižiene: reikėjo 
mat insipainioti in tokia kosze, 
gali ir patampyti, o ta neszlo- 
ve.

— Plepi tik niekus, užkir
to Kižas: kame jos liudytojai 
ant teismo? Kas.'pri rodys tik
rai, jog Domas kaltas? Antra 
puse vertus, galima liudyto
jus gauti prieszais, pasakytu 
bent keli: asz buvau ir asz bu
vau, mane mylėjo ir mane. Ka 

. tuomet besakytu Gaigaliene?
Prie ko bekabintus?

— Dabar tai jau inmanytu 
isz kaito iszsinerti, pridėjo Ki
žiene, kad tik taip norint ta

savo merga Domui užkarti, 
matyses kaip su teismu.

Barbele girdėdama tėvu kal
ba prisidėjo:

— Tegul Domas veda Zose 
ir gana, kam ežia gynioti, ijs 
taip ja mylėjo ir myli.

Nebent kvailis butu, juokia
si tėvas: kas kita mylėti, o kas 
kita vesti. Kame Gaigalo pini
gai pasoga mergai duoti, man 
plikos marezios nereikia.

— BUS DAUGIAU —

ISZTREMIMAS 
PAGAL NAUJAU 
‘ IMIGRACIJOS

” ' INSTATYMA
■ WASHINGTON, D. C. — 
Isztremimas yra toks rinitas 
reikalas, kad svetimszaliems ir 
ju draugams Imtina žinoti isz- 
tikus tokiai bylai savo teises. 

•N a u j a s i s McCarran-Walter 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
Instatymas, kaip ir ankstyves
nis, apreiszkiniraai paduoda 
szitekios bylos eiga, jei Imi
gracijos ir Natūralizacijos in- 
staiga nusprendžia, kad kuris 
nors' svetimszalis yra iszgabe- 
nimas.

Pirmiausia svetimszaliui su
imti szduodamas areszto insa» 
kymas. Insakyma i n vykdžius 
ir tuo budu pradejus*byla, sve
timszalis gali 'būti isz kalėji
mo už tam tikra užstatą paleis
tas, laikomas namu areszte ar
ba policijos priežiūroje, atsi
žvelgiant in i jo bylos ypatingą
sias aplinkybes.

Svarbu Geras 
Advokatas

Byla specialiam tardytojui 
pradėjus,; svetimszalis gali bū
ti atstovaujamas advokato ar
ba kurios nors svetimtauezius 
g 1 ob o j a n c z i o s4 o rgaii i zac i j o s at- 
stovo. Yra nepaprastai svarbu, 
kad svetimszalis turėtu tikrai 
gerus advokatus, jai jis pats 
nepripažinsta vyriausybes kal
tinimu teisingais. Tardymo 
metu svetimszalis ir jo, advo
katas gali susipažinti su priesz 
ji pateiktais i n rodymais ar kal
tinimais, pateikti savuosius in- 
rodymus ir iszklausineti liudi
ninkus. Isztrcmimo insakymas 
tėra galiojantis tik tuo atveju, 
jei jis yra paremtas .tikim in- 
rodymu, patikimu ir intikinan- 
cziu.

Jei svetimszalis gavės szau- 
kima iii szitoki teismą neat
vyksta, tardymas gali vykti be 
jo. Tardytojas nusprendžia 
remdamasis tik jam turiniais 
inrodymais.

Jo sprendimas turi būti sve
timszaliui pranesztas. Spren
dimas gali būti apskustas Imi
gracijos Apeliacijos Tarybai 
nevėliau kaip penkioms die
noms praėjus nuo sprendimo 
dienos (dienomis neskaitomi 
sz vent adieu ia i ir Nedeldie- 
niai). Szios tarybos nuospren
dis, tik su labai, retomis iszim- 
t i m i s' y ra galu t inas.

Isztremiamas 6 Mene
siu Laikotarpyje

tis buvo, kur jis yra ginies ar
ba isz kur in szi kraszta jis at
važiavo. Jei ne vienas isz sziu 
galimybių negali būti įpritaky- 
ta, asmuo siuneziamas in bet 
kuri ji priimanti kraszta.

Sveikatos
Persekiojimas

Jei asmeniui isztremtuoto- 
jam in kuri kraszta gresia fizi
nis persekiojimas Valstybes 
Prokuroras gali byla sulaiky
ti taip ilgai, kiek jam tas at
rodys reikalinga. Senasis in
statymas gi griežtai draudė 
isztremtuotus siusti in kraszta 
kur jie gali būti persekiojami.

Szitokiais atvejais* isztrem- 
tuojami gali užtrukti JAV il
giau negu minėtas laikas. To
kiu atveju asmuo turi paklus
ti Valstybes Prokuroro pagris
tiems, rasztu pateiktiems rei
kalavimams suvaržyti savo 
veikla arba Imti baudžiamiems 
pinigine bausme arba’ kalėji
mu.

Isztremtuoto Bausmes
Panaikinimas

Pagal sena ji instatyma, kai- 
kurie isztremtuojami asmenys, 
gero doriszkumo gali būti at
leisti nuo bausmes jei pats sve
timszalis arba jo teisėtai insi- 
leistas kuris įįzeimynos narys 
dėlto skaudžiai bus‘ekonomisz- 
kai paleistas. Naujasis instaty
mas pajiaikino ankstyvesni 
taip vadinama “Kanadiszko 
peržiūrėjimo” būda, kada isz- 
tremtasis iszvykdavo Kanadon 
ir isz ten galėdavo su nauju pa
su gryžti atgal, lygiai kaip ma
žiau atsižvelgia in isztremtuo
to ekonomine padėjimą. Nors 
niekas nežino kaip griežtai 
naujasis instatymas bus su
prantamas, vienok instatyma 
paruosziusi Kongreso komisi
ja pastebėjo, kad “ypatingai 
sunkias sanlygas” del kuriu 
isztremtavimas turėtu būti at- 
szauktas yra (kaip pav. sąmo
nes netekimas) ir panasziai. 
Bendra Komiteto nuomone bu
vo, jog svetimtaueziai kurie 
taip kantriai lauke užsieniuo
se savo imigracijos in JAV 
(Amerikos) eiles turi daugiau 
teisiu in szi kraszta, negu tie 
kurie in ji insibrove neteisin
gai.

Net ir “sąmones” nebus pa
kankama priežastis panaikin
ti isztremtacijos insakymui, jei 
svetimtautis nebus iszvenges 
JAV daugiau kaip penkis me
tus ir turi gera savo budo ir el
gesio rekomendacija. Sprendi
mas tada'priklauso Valstybes 
Prokurorui. Galutinai nu
sprendžia Kongresais. Isztrem- 
tacijos panaikinimas nėra jo
kia svetimtauezio teise. Tai 
yra tik privilegija, malone ku
ri gali būti jam suteikta arba, 
paneigta. — C.

^Pirkie U. S. Bonus!

Sprendimui insigaliojus in- 
statymai reikalauja, kad sve
timszalis butu isztremtas nevė
liau kaip po szesziu menesiu 
nuo sprendimo dienos; Isz
tremtas asmuo turi teise pasi
rinkti kraszta. Jei tas krasztas 
atsisako isztremta priimti 
Valstybes Prokuroas gali pa
siusti ji in kraszta, kurio pilie

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.

Pirkie U. S. Bonus!

Piatinkit “Saule”

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Ang] orius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigias 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 LikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—Apie 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 Meęga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

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 Mul
kinus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras 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 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25 c.

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

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

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

No.196—Stacijos arba 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.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

U5U 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., - ĮJ. S, Jį^



•‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.:: PAINIAVA ::
j^ZAKRlU sodžius szi rude

ni atgyjo. Mat atitarnavęs* 
kariuomenėj parėjo Ki'žo- Do
mininkas. Kol da jaunas priesz 
kariuomene, kiek jis szposu, 
juoku, būdavo, pridarys: vi
suomet gyvais, visuomet sma
gus; prie vakaruszku, prie 
■szokimo, dainavimo; visuomet 
pirmasis buvo: jam iszejus in 
kariuomene; rodos, viskas už
geso; dalbar sugryžus isznau- 
jo atgyjo. Domininkas pasiro
dė da vikresnis, da smagesnis 
prie szposu; žinoma, ir pagu- 
drejes didžiau kariuomenėj. 
Augsztas, sztyvas, gražus, su
raitytais uostais, aki jam žiba, 
lupos juokais nesusicziaupia, 
ant vietos nenustovi, nenuse- 
džia. O ant tu vakaruszku, ant 
szokimo da didžiau galva jam 
pramuszta.

Kas Nedele, kas Subatvakari 
turi jis sumensti paszokima, 
turi muzikantus iszkelti. Šuke
les, sukvietęs vakaruszku Do
mas pirmasis sukasi, kaip men
tury s po kosze. Bet pas žele s jo 
ir sugebėjimas! Kiekviena 
mergaite pasizokins, kiekviena 
paglamžuos, pamyluos, pasu
kinės, paplepės. Vaikinus isz- 
judins, iszlagins, szokius viso
kius iszvadžios, dainas, žais
lus visokius pramanys. Už tai 
visi, o labiau mergaites visos 
taip ir 'žiuri in ji kaip in saule 
kokia. Saldumynu prie jo irgi 
visuomet piluois kiszenes: juo
kuodamas, erzindamos ims' ir 
apsmagstys mergaites saldai
niais; buteliukas taip-gi, nors 
nevisuomet, bet kartais kak
liuką iszkiszes jam isz. kiszenes 
kliunkejo. Nors mergaites deg
tines nemėgsta, dėlto prie pro
gos, juokais, mokėjo jis pri
suokti burnele kuriai-ne-ku- 
riai iszlenkti.

Kuria mergaite pamylėjo, 
kuria nepamylejo saldumynais 
o Gaigalo Zosei visuomet dau
giausia kliuvo.

Domininkas vakaruszkoj su 
Zose daugiausia szoko, tan
kiausia mylavęs!, glamžavusi, 
saldainius visus jai iszpyle, po 
vakaruszkos visuomet namo 
nulydėjo.

Bet Zose už visasi mergaites 
ir buvo vairesne. Skaisti, graži, 
raudonpuise, geltonkase. Szok- 
ti, dainuoti, juoktis, klegeti, 
dantis rodyti, pirmoji, o vis 
gražiai, dailiai, vis mandagiai, 
nei vieno neužrustins nei 'žode
liu neužgaus. Berniukai visi ir 
mergaites ja mėgo; be Domo ir 
be Zosės vakaruszka kaip be 
druskos.

Kad Zose Domui didžiausia 
patiko ir Domas prie jos kibo, 
kaip .smala prie tekinio, ta 
aiszkiai visi mate, ir jis neimaž 
su tuomi nesislcpe. Kur bus 
buvęs, tuoj szmakszt pas Gai
gala. Žiema, kas vakara Do
mas pas Gaigala. Ten visus isz- 
juokins, iszlagins, invairiu at
sitikimu, juoku isz kariuome
nes pripasakos. Tėvas ir moti
na mėgo Domą. Kuri vakara 
tas neatėjo pasztukavoti, tai

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
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Gaigalo trioba rodos kurczia. 
Visi mate ir žinojo, jog Domas 
lankosi pas Gaigala. vien tik 
del Zosės. Rudeni kūle ir myne 
vis susidėjo Kižas su Gaigalu. 
Malku vežti ar koki svarbesni 
darba, vis viens kitam padėjo.
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Hei, kūmutes, jeigu 
nusilakate,

Tai vyru su kocieliu 
nedaiižykitc, 

Geriausia viena su kita su 
kakta in kakta.

Arba pati pasigerkie, 
Užmigkit, daugiau nekelkite, 

O kaip in pekla 
nuvandravosite, 

Tada velniukams in kaili 
duosite.

* * *
Sziandien užėjo didžiausia 

permaina, 
Tarp sziandieniniu merginu, 

Kurios veda pasiutiszka 
gyvenimą.

Tėvai sutinka ant ju visu 
noriu, 

Kad tik ju dukrele iszrodytu 
ko puik i a use.

Ant draugiszku susirinkimu, 
Tokia mergina ateina be 

užkvietimo,
Pasiclgineja kaip kokia 

burlioke,
Gadina viską kas tik papuola 

in ranka, 
Netemindama. ka aipie ja 

kalba ir mano.
Merginos nesziojasi pleczkutes 

su arielka,
Ir nesisarmatina laikas nuo 

laiko,
Iszsitraukt po viena! 
Ant szokiu pahasziai 

elgiasi.
Žodžiu, sziandienine 

jaunuomene, 
Staczia galva eina in 

prapulti!
Dvasiszkicji turėtu daug 

darbo, 
Rūpintis taisiais nelaimingais, 
Ir apsaugoti nuo prapulties,

Kokia sau pasirengineja 
ateityje.

* * *
Kartais moterėles per daug 
Reikalauja nuo savo vyru, 
O kada tieji nevalininkai, 

Užimti visokiais rųipescziais 
kasdieninio gyvenimo, 

Ir kovojimu už būvi,
Neparodo del savo prisiegeliu 

meilingumo,
, Kaip tai tuoj po vinezevonių 

dare, 
Tai moterėlės tuojaus 

Pradeda savo vyra visaip 
nužiūrėti ir kvaksėt, 

Kad jis ja daugiau nemyli. 
Szta.i pirmutinis žingsnis

Prie nesupratimo ir 
persiskyrimo.

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

Vis tai Zose pas Kiža ko pasi-. 
darbuoti, tai Domas pas Gai
gala talkoje: taip taisė ir tai
kino patsai Domas. Tėvams 
vieniems ir antriems gerai 
gauti dykai darbininkas, kol 
tik ant lauko darbai pasibaigs. Į 
Ir bažnyczion Zose labai retai 
pesezia tesuvaikszeziojo: Do
mas-' važiuotas kelyj Zose pasi- 
vyjes tai nuveže, tai parvežė. 
Isz tokio sutikimo ir sujunki
me niekas nesistebejo, visi tik 
lauke kuomet susitaisys ju 
vestuves, kuomet iszgirs už
sakus; mergaites jau siūlėse 
Zosei in pamerges ir parednes 
vestuvėms taisėsi.

* * *
Taip linksmai beszokant, be

silinksminant jaunuomenei, 
praėjo Kalėdos, taip pat priėjo 
ir Užgavėnės, praslinko maž 
visa žiema, vestuvių kaip nė
ra, taip nėra.

■Gavėnioje, žinoma, Visos 
linksmybes nustojo, visi szo- 
kiai ir daines pasibaigė. Kiek
vienas tik tyliai diena tęsia, 
pavasario laukia ir lauko dar
bams padaryne taisosi. Mote- 
riszkosios subruzdo suktis apie 
sruogas, audeklus, kiekvienoje 
troboje užsitiese stakles; svar
bus darbas viduje,, mažai kuri 
teiszkisza nori in lauka.

Netol Velykų, viena .ryta 
Gaigalo troboje pakilo truksi
mas. Gaigalienės balsas aisz
kiai girdėti:

— Padla tu! Biaurybe! Isz- 
tvirkele! Kur tu dabar ding
si? Kame tavo protas buvo? 
Kiši dabar terbas užsikabinusi 
glebiu nes'zina duonos kąsnio 
kalėdoti'! Tėvas sužinojęs isz- 
gins tave, iszsižades, nelaikys 
namie, nemislyk, bobos pasius 
besijuokdamos, pirsztais užba
dys. Koreis lakstei, a ne karve 
kokia, per visa žiema su tuo 
velniu isztvirkeliu, mat ka pa
sidarei? Per tave dabar reikės 
ir man prisiklausyti visako. 
K aid tu nusprogtam!

Kaip strypai Gaigalienės žo
džiai loke tesiok in stakles, 
kame Zose užsikvempusi audė, 
taszke, net langai birbė, o asz
aros isz jos akiu net cziurksz- 
lemis bego.

Ant to triukszmo inejes tė
vas prie dura pasiklausė, su
murmėjęs kažika po nosise vėl 
iszejo. Motina inirszusi ant 
Zosės Uei matyti jo nepamatė. 
Po valandikes da*tebesi'barant 
motinai atgal inejes susukta 
virve neszinas staeziaį prie 
staklių, nieko nesakydamas tik 
Zosei už cziupros, iszvertes isz 
staklių užniko duoti su virve, 
raižyti. Netaikindamas, khr 
klius, rankos, kojos ar galva, 
raižo, peria dantis sukandės: 
Asz tau parodysiu! Asz tave 
i szkraty siu! Tu paleistuve! .

Zose iszpradžios rankomis 
veidą susiėmusi tyli, kenezia. 
Bet insiuparojes tėvas kaip

SAPNORIUS
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pradėjo rėžti per galva, su ko
jomis spardyti, už cziupros 
vilkti. Zose ne savo1 balsu ome 
cypti:

— Neiszturesiu! O Jėzau! 
Užmusz! O Jėzau! Tetule!

Motina puolė gelbėti sza,ūk
dama :

-- ■ Užmuszi, judosziau! 
Liaukis, norėjo nutverti už vir
ves; tėvas susisukęs ir jai su- 
siaute virve per. nugara: Sze ir 
tau! Sze, kad taip nori! Tuo
met motina inpuolusi in upara, 
visoms keturioms szoko tėvui 
in akis, stumusi in krutinę nu
tverė už virves; tėvas norėjo 
iszsukti jai isz nagu, kaip tem
pe, sukosi, kaip duos savo al
kūne in lovos gala, net akis 
jam aptemo. Krites sėdęsis ant 
lovos, iszsižiojes puszkavo. Zo
se tuotarpu spruko pro duris 
laukan. Motina pasigavusi vir- 
szu iszkoliojo vyra paskuti
niais žodžiais, nugreže apmau
dą už Zose ir už savo smūgi.

Ant pavakares Zose drebėjo 
lovoj kamaroj, visa mėlynais 
ruožais sumarginta, akis už
tinusios, kaktoj didžiausis mė
lynas guzas, ausis kruvina, nu- 
pleszta. Motina, inneszusi pie
no bliudelyj, duonos szmoteli, 
sziuikszcziai tarė:

—- Sze, užesk, juk ir badu 
padvėsi, bet kuomet pamate 
taip suraižyta, o priegalve visa 
szlapia nuo aszaru, balsas jos 
atsimainė: sruobk laszeli pie
no. Aszaros pradėjo jai rietėti, 
siekia paglostyti Zosės galva, 
bet ta kaip nuo ugnies sukosi 
nuo motinos rankos, nes jos 
galva vienu guzu, viena, žaiz
da, net plaukai krauju pris
kretę.

— Neverk, nieko nepadės 
aszaros, tarė motina, nueisiu 
asz pati pas Kižiene, pasi- 
szauksiu ta vėlu i Domą; jei ge
ruoju rokuosis, gerai, o ne, ak
meniu galva asz jam suskaldy
siu.

—■ Mama! Mama! Sudeja
vo Zose: Nemuszk jo! Ne- 
muszk! * * *

Pas Kiža vakariene valgant, 
smagiai bejuokuojant, girdė
tas naujienas bepasakojant, 
Kižas eme juoktis:

Sziryt, sako, Gaigalas kuone 
užmusze savo merga, sako, 
kad davė, kad raiže dvasios pa
siklausydamas. Kad ne motina 
sako, butu negyvai pritaszkes, 
toks uparotas.

— Na! Ir už ka taip?
— O-gi bobos sako, buk jai 

kažinkas jau “negerai”.
— Asz tariu, kad per visa 

Gavėno Zosės niekur nei balso1, 
o mat nuszlypo nabagei, juo
kėsi Kižiene: gerai, tokioms 
paleistuvėms taip ir reikia, te- 
pamandravos dabar.

— Bcplempa bobos niekus, 
užsistojo duktė Barbele: ateis 
Velykos, dėlto szoksim po se
novės, kažin už ka muszo.

— Bet, sako, krinta beda 
ant musu Domo, tose Kižas at
sisukęs in Domininką: visi 
kaip in varpa musza, jog tavo 
tai vaike darbelis. Kaip sakai?

— O kas man su žvake 
jizviete, atszove Domas, bet jo1 
balsas truputi sudrėbėjo: nors 
tesudaužo . varpus, kas man 
prirodys? Bene asz vienas? 
Daug tokiu kaltininku galima 
inspelioti ir parodyti.

— Nei supeiliu neiszpiausi, 
užsikiszo Barbele: lygu niekas 
nemato, kaip tu in jos padelkas 
insikibes lakstei, visuomet.

— Tu, tu, tu! Da užstovi- 
nek mergas, užszauke motina:

liudininke kame buvusi, nosi 
nusisžluostyk parszeli!

— Kaip sau norite, rokavo 
Kižas, o Gaigalas dėlto gali 
Domą inpainioti in teismą, nie
ko gero, o kol kas ir kratykis 
kiszenes, lengviau inpainioti, 
kaip iszsipainioti.

— Szpiga’’pauostys, atszo
ve Domas ir iszejo laukan.

Kieme atsirėmęs ant tvoros 
vešiuosi Domas, nes. kažinkas 
jam netaiku prakaitas' iszmu- 
szo; rymodamas galvojo sau: 
eieziau in kamara prie Zosės, 
gerai butu sužinojus, bet surai
žyta, sako, baisiai sutaszkyta, 
bežlembs in ausis. Kvailys tė
vas, ka ežia beiszmuszi. Tepa- 
sikarie, vereziau gulti.

ifc * #

Velykoms atėjus vėl sujudo' 
jaunuomene, vėl vakaruszkos 
per szventes, muzikantai, dai
navimas, szokimas; taip-pat 
Domas sukasi, sztukavoja, 
mergas szokina, malonejas sal
dainiais laidosi, trukszmas, 
juokai. Zosės nėra, bet be jos 
sziikes nei kokios nėra. Mer
gaites . juokais erzina Domą, 
liepia eiti Zose parsivesti; tas 
ranka numojęs, ant vienos ko
jos apsisuko. Dainuoti nėra 
kam, vėl Domui liepia Zose 
parsivesti:

— Kad jos gerkle užkiszta, 
tas atszauna szokinedamas. 

Iszgirde kiti berniokai, užniko 
, juoktis isz Domo' pasakymo, ir 
isz Zosės eme juokuoti, blevy- 
zoti, sykiu ir pats Domas, savo 
unara keldamas, prie juoku 
prisidėti. Kiti susisuko, eme 

( Domą persekioti, spiginti, tas 
at si k i r st i, prie to k aži k a „s pu s - 
bends užpeczkcj eme mažu kū
dikiu kviekszti. Iszkilo tokie 
rielpadorus juokai, net mergai
tes gavo laukan iszlakstyti.

# jfc *

Szvericziu dingste ir Gaiga
liene nuėjo pas Kižiene. Ta, pa- 
maeziusi ateinant, nuraudona
vo iki pat austi, bet. sveikinda
mos ir kviesdama in vidų vėl 
atsikvoszejo, pradėjo sznekin- 
ti kaiminka, užvede kalba apie 
darbus, audimus, sruogas, ra- 
soda, seklu. Gaigaliene nusimi
nusi, ir nerami, nedrąsiai atsa
kinėjo, o kartais visiszkai ne 
in ta puse atsako: balsas jos 
sznekant rodos ir dreba. Ki
žiene szneka, trata, savo pasa
koja, kartais czyst bcreikalo 
susijuokia; atsikelia ir vėl sė
džias!, rodos, insikarszcziavu- 
si.

Insivede Gaigaliene in ka
mara, padėjo Velykiszku py
ragu innesze alaus. Kaip per 
szventes reikia pasimylėti.

Nors bueziavosi, gere, mylė
josi, rodos, geruoju, bet vis isz- 
rode, kaip dvi kates, susitiku

sios ant viena, kitos szeri pasta- 
cziusios. Prasidrasinusi Gaiga
liene eme rokuoti aplinkui: 
kaip jos Zosie per visa Gavene 
serganti, ji neiszmaniusi, kas 
jai do per liga, valgyti nieko 
negali, ant galo pridėjo:

— O tas tėvas kaip pasau
lės: inirszo, už menkiausi nie
ką musza, talža Zose, be kokios 
malones. Jau jo tokia mada: 
nieko nesako, nesibaira, sta- 
czįai tik duoda insiuparojes. 
Visiszkai pabaigs mergaitei 
sveikata, tyezia atėjau pas 
tamsta pasiszneketi.

— Ar asz turiu tėvui pasi
rodyti, kad nemusztu? Užkir
to Kižiene: ar tamsta ateisi 
prie musu tėvo užstoti už vai
ką, jei užsipelnys ant muszio?

Gaigaliene nebeiszturedama 
aszaru pradėjo verkti: Užsi
pelnys ant muszio, atkartojo: 
ka ežia tamsta akis moniji? 
Lygu nežinai ir visas svietas 
žino, delko musza. Tamstos 
Domininkas suede mergaite. 
Gal jis kaltesnis, jo del to nie
kas nemėgino nei pirsztu, nei 
blogu žodžiu užgauti, ji viena 
kalta. z

— Ar tamstos duktė, ar sve
timo, man vistiek, rokavo Ki
žiene, o staeziai pasakysiu, 
kad ir mergos lygiai kaltos, o 
kartais da kaltesnes, kabinė
jasi paezios prie vyruku.
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Kirilo isz Jeruzalėje, pasnin
kas, o Tautiszka Vardine; Vai- 
nis. Ir ta diena: 1913 m., Grai
kijos Karalius Jurgis nugala
bintas; 1937 m., keturi szinitai 
trylika mokiniu, ir keturiolika 
mokytoju sudegė New London 
mieste, Texas valstijoje. Mo
kykla susprogo'; 1855 m., mirė 
Lietuvos raszytojas Petras Ar
minas.

— Praeita Ketvergą, apie 
4 valanda popiete, per eksplio- 
dojaina dinamito East Buck 
Gangway, szesztam levoli West 
Slope, Hammond kasyki iose, 
likos sužeisti szeszi mainieriai 
ir likos nuvežti in Ashland li- 
gonbute del gydymo. Sekan
tieji likos sužeisti: Albert Mil
ler, 347 W. Main uly., Shenan
doah; Fr. Yanonis, 211 E. Mt. 
Vernon uly., Shenandoah; Fr. 
Mąžlokas, 310 AV. Main uly., 
Girardville ir Charles Kova- 
lesky, 404 AV. Atlantic uly., 
Shenandoah ir Michael Krfu- 
leskie isz Keiser. Kompanija 
tyrinėją nelaime.

— Szvento Juozapo bažny- 
ezioje Seredoje, Kovo (Mar.) 
18-ta diena 7-ta valanda vaka
re su Iszkilmingais Mišpa
rais prasidės Szv. Juozapo At
laidai, szios parapijos Patrono 
ir Globėjo.

— Ketverge pripuola Szv. 
Juozapo, o Tautiszka Vardine: 
Prųtenis. Taipgi ta diena: 1860 
m., gimė garsus advokatas ir 
įprakallbininkas William Jen
nings Bryan; 1367 m., Lietu
viai sugriovė Kryžeiviu pilis: 
Kaustaiten ir Splittcn; 1917 
m., Kongresas prįpažinsta dar
bininkams asztuoniu valandų 
darbo diena.

— Petnyczioj (pripuola Szv. 
Cuthbcrto, pasninkas, o Tau
tiszka Vardine: Žibarto. Ir ta 
diena: 1514 m., Rusai paveržė 
isz Lietuviu Smolenską; Pava
saris prasidės Petnyezioj Kovo 
(March) 20-ta 5:01 valanda 
popietu; 1918 m., Karo Sztabas 
laiko pirma posėdi, Preziden
tui Woodrow Vilsonui vado
vaujant; 1943 m., Lenku vai- , z*
džia tremtyje pranesiza, kad 
Vokieeziai, Naciai yra iszžude 
trisdeszimts penkis tukstan- 
czius Žydu penkiuose Lenki
jos miestuose.

— Readingo angliakasyk- 
liu kompanija pranesza kad 
iszipriožasties kad Knickerboc
ker mainos jiems neužsimoka,, 
likos tuom syk apleista. Dabar 
800 darbininku kur dirbo 
Knickerbocker mainos neteko 
darbo ir turės jieszkot darba 
kitur.

Liūdesio Valandoj Szaukitc

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS
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Laidoja Kunus Numirėliu; pa
samdo automobilius del Laidotu
vių, Kriksztyniu, Vestuvių ir 
Kitokiams Reikalams.

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

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

Pirkie U. S. Bonus

New Philadelphia, Pa. t Nu- j 
lindo miesto gyventojams isz- i 
girto apie mirti seno gyvento- ’ 
jo, Antanas Einickis, 94 metu 
amžiaus, kuris numirė pareita 
Ketvergo ryta iii Schuylkillo 
pavieto ligonbuteje. A elionis 
sirgo keletą, menesius. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Amerika 
1888 metuose ir per daugelis 
motu gyveno Mahanoy City. 
Buvo vienas isz pirmutiniu pa
rūpi jonu kurie (pradėjo statyti 
Szvento Juozapo Lietuviszka 
bažnyczia Mahanoy City. Per 
daugelis metu dirbo mainuose, 
o po tam prasiszali.no nuo dar
bo iszpriežasties senatvės. Ve
lionis taipgi kitados gyveno 
Barnesville, New Ringgold ir 
Tamaqua, o keliolika metu at
imi aosigvveno New Philadel- 
phia pas pons. K. Kisielius. A., 
a. Ant. Einickis buvo linksnio 
budo žmogus ir mylimas per 
visus kurie ji palžino. Jo pati 
mirė penkios deszimts metu at
gal. Paliko .tris sūnūs: Juozą, 
isz Texas; Petra,, AA’yoming ir 
Igną. K u n as 1 i k o s |pa s z ar v o t as 
•pas Grab. Vinca P. Bartas-ziu, 
o laidotuves invyko Panedely- 
je, Kovo (Apr.) 16-ta diena, 
su apiegomis Sal. Jėzaus Szir- 
dies bažnyczioje 9 valanda 
ryte ir kima palaidojo in Szv. 
Juozapo parapijos kapinėse 
Mahanoy City. —Velionis bu
vo vienas isz senesniųjų skai
tytoju “Saules,” kuria skaitė 
per 64 metus. Dalinime® ir 
mes su gailesezia likusios su- 
nu, nes velionis buvo gerai 
mums pažystamas ir senas 
skaitytojas ‘ ‘ Saules. ’ ’

“Amžina, atilsi!”
(A. a. Antanas Einickis taip

gi prigulėjo prie Szvento Juo
zapo parapijos Mahanoy City)

CZEKU PREZIDEN
TAS PASIMIRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tiek tavoro, kiek Rusija buvo 
isz to kraszto pareikalavus.

Kas ten darosi, kas ten atsi
tiko, kaip ir nuo ko jis mirė, 
dabar niekas už tos “geležines 
sienos ’ ’ nebežino ir vargiai ka
da dažinos. Bet iszrodo labai 
keistai ir navatnai kad tiek 
daug augsztu ir didžiu žmonių 
taip greitai pasimirszta, kai 
tik jie parvažiuoja isz Mask
vos.

Mes negalime pamirszti kad 
keli augszti Amerikiecziai pa- 
nasziai pasimirė, parvažiavo 
isz Maskvos.

AMBASADORIUS 
BE PASKYRIMO

_____
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Jis daug padėjo ir patarė 
Prezidentui Harry Trumanui, 
kai Trumanas iszleido savo nu
sistatymą kaslink Graikijos ir 
Turkijos.

Sekretorius DuTes su Amba
sadoriumi Kennan baisiai ne
sutiko kaslink nusistatymo ar 
budo, ka daryti apie Sovietu 
Rusija. Dulles sako kad reikia 
kurstyti ir net buntavuoti tuos ■ 
žmones, kurie randasi po Rusi- i 
jos valdžia, kad jie sukiltu, ir j 
kad mes turėtume tokiems 
žmonėms padėti.

Kennan, isz kitos puses vis 
sako kad tokis žingsnis butu 
ne tik pavojingas, bet visiszkai 
nenaudingas. Jis vis pataria, 
tik sulaikyti Rusija ir laukti.

Jiedu kelis sykius net ir 
vieszai susikirto.

... Per Rinkimus Kennan mažai j

"SOLI!" MA n A NOT (RTV, F<

Bucziuoju Baltas Rankeles

Stockholm mieste, Szvedi- 
joje. to kraszto “Szviesos 
Karaliene” yra tikrai gra
žiai sveikinama garsaus ra- 
szytojo, Prancūzo, M. Fran

cois Mauriac. Raszytojas 
Mauriac laimėjo 1952 metu 
Nobel garbe del literatūros.

Jam ta garbe buvo suteik
ta, kai dvideszimts vieno

meto amžiaus “Lucia”, 
Kerstein Orno, buvo apvai- 
nikota kaipo “Szviesos Ka
raliene”. Szitos iszkilmes 
yra kas metai laikomos.

I

I

KAIP NAUDOJAMI 
RAUDONOJO KRY

ŽIAUS FONDAI

+
. ... '* ’;'V ■■ • .

WASHINGTON, D. C. — 
Kiekviena Kovo (Mac.) mėne
sy Amerikos Raudonasis Kry
žius vykdo sava ja rinkliava. 
Daugumas isz tu mielai aukan- 
ežiu milijonu, isz savo patyri
mo žino kaip jo suaukotas pi
nigas yra panaudojamas.

Praėjusiais metais, kurie pa
sibaigė 1952 m., Birželio, June 
30 d., Raudonasis Kryžius pa
dėjo 2,350,000 asmeniškose ir 
szeimynu velkamuose. “Ju 
priežastys buvo ar tai ligos, ar 
ginkluotojo pajiegu nariu 
szeimynose pinigiszki sunku
mai ir panasziai. Raudonasis

liuose Korėjoje ir gali būti/ 
! kiekvienu laiku paruoszti par
siuntimui, kai tik Sovietai šu 
tuo sutiks. '

Žmones gelbsti žmonėms. 
Amerikos Raud. Kryžiaus dar
bas, su visais jo 3,327 skyriais, 
prisidedant apie 1,825,000 sa
vanoriams ir apie 16,000 pilnai 
apmokamu tarnautojų — yra 
kaip tik skirtas tam diilžiajam

- tikslui. Kad tai butu galima 
I tęsti toliau Amerikos Raudo-
I ’ ... ' ■ ■

I iiasis Kryžius turi sžiu metu 
! " ■ ■

Kovo menesyje surinkti neina- 
žiau kaip 93,000,000 dolėTiit 
fondą.

I .
1 A jn

Ant Gavėnios
.• '• 1 - • : ■ • -A-../1 .

į No. 198 Gromata arba Muka

dalyvavo vajuje, nors pasakė 
prakalbas Scranton mieste Pa., 
kai jis sugryžo isz Rusijos, ir 
taip pat aiszkino, kad Amerika 
neturėtu in kitu krasztu vidaus 
reikalus kisztis. ■

Po tam dar syki susitaikino 
jis su Amerikos Sekretoriumi, 
Dulles. Bet, ne už ilgo buvęs 
Ambasadorius Kennan vėl pa
sakė ant to paties klausimo ir 
vėl savotiszkai gynė ir aiszki
no. S" ita syki jis tas savo pra
kalbas sake Princeton Univer
sitete, ir sau pats ‘sakti’ davė.

AMERIKOS
SPAUDA

WASHINGTON, D. C.
Amerikos spauda yra svarbi 
insteigma. Laikraszcziuose 
skaitome visokiausiu žinių, pa
sakų, aiszkintoju, komiku, ir 
kuoinvairiausiu daneszimu, 
kiekvienas szeimynos narys 
patenkintas. Kadangi laikrasz- 
cziai samdo tik geriausius ra- 
szytojus, žurna’istus ir redak
torius jie yra puikiai vedami. 
Bet laikraszcziu tarpe svarbia 
role vaidina konkurencija.

Visiems aiszku, kas invyksta 
kada nėra konkurencijos. Žiū
rėkime in Sovietu spauda. 
Maskvos Komunistu dienrasz- 
tis “Pravda” Maskvoj nusta
to kieta linija visiems laikrasz- 
cziams už geležines uždangos. 
“Pravda” perduoda žinias ir 
praneszimus isz Maskvos. Ten 
gali būti tik viena mintis.

Laisvame kraszte redakto
rius gali galvoti ir raszyti kaip 
jis nori, tik turi atsiminti kad 
skaitytoju skaiezius irgi nuo 
jo priklauso. Antgalviai svar

bus. Todėl Amerikoje laikrasz
cziu antgalviai pabrėžia viso
kiausius inspudingus dalykus, 
prasižengimus, žmogžudystes, 
nelaimes. Antgalviai godžiai 
skaitomi. Gal todėl kad tokie 
dalykai eilini žmogų nelieczia.

Tokie antgalviai, nors ir 
parduoda laikraszczius nevaiz
duoja gyvenimą Amerikoje, ly
giai kaip Hollywood filmos tai 
nedaro. Bet antgalviai, kaip 
filmos, pasiekia Užsieni. Jie 
yra pakartojami ir skaitomi 
svetimoje spaudoje. Kadangi 
Užsienyje yra stoka popieros, 
žinios dar tc’iau suglaustos ir 
jos neduoda tikra vaizda.

Tikresnes žinios apie gyve
nimą Amerikoje randamos ki
tuose laikraszczio puslapiuo
se — praneszimai apie vestu
ves, gimimus, naujus mokyklų 
užmanimus, visokius indomius 
susirinkimus. Sąrašuose numi
rusiu akis patraukia apraszy- 
mai apie tuos, kurie atvyko isz 
kitur ir prisidėjo prie Ameri
kos iszsivystijimo.

Jeigu Amerikos pavirszi 
randame pirmame puslapyje 
tikrai jos szirdis yra kituose 
laikraszczio puslapiuose.

Sekdami laikraszczio pavyz
di, mes patys gabme paraszyti 
savo draugams ir giminėms 
apie indemius invykius savo 
apylinkėse ir savo gyvenime.

Tikras gyvenimas Ameriko
je nenuvaizduotas didelese, 
juodose raidėse, bet kukliuose 
laiszkucziuose milijonu tu, ku
rie tankiai raszo savo gimi
nėms ir draugams. Musu 
plunksnos gali nuvaizduoti to
kiu dalyku, kuriu nerasime 
antgalviuose bet kurie priside
da prie gyvenimo czionai.

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS 

TĖVYNĖS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS j
Vicsz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvenęz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

ju tikrina higienines sanlygas, 
kita, pati gydymą. Sesutes 
gauna po 250 rb menesiui. Tai 
labai menkas atlyginimas 
(darbininko vidutiniszkas mė
nesinis atlyginimas 300-400 
rubliu). Suprantama, kad ligo
ninėse dažnai pasitaiko lie- 
karstu ir maisto vagyseziu.

Nepaisydami antireligines 
propagandos ir grasinimu, 
žmones lanko bažnyczias. Isz- 
vežta daug kunigu, ir vienam 
kunigui tenka neretai aptar
nauti po ke’iolika parapijų. 
Vienok skamba bažnycziu var
pai, ir žmones tiki, kad ateis 
diena, kada jie pranesz vergi
jos gala ir laisves dienos pra
džia.

XIX visas sanjungines KP 
suvažiavimo žiniomis, “Lietu
voje yra 36,000 KP nariu. Tai
gi tik 1.2% nuoszimtis visu gy
ventoju pi įklauso partijai.” 
(Lietuvoje pagal 1951 metu 
rinkimu duomenis buvo apie 3 

i milijonu gyventoju). Sovietu 
Sanjungoje Komunistu parti
jos nariais yra 3.88% visu gy
ventoju. Lietuvon atgabenti 
R.usai visuomet persiraszo in 
Lietuves KP narius. Reikia tai 
manyti, kad “didele dalis, jei
gu ne didesne dalis, Lietuvos 
KP nariu yra atsibasteliai Ru
sai.” Latvijoje Komunistu yra 
2.39% ir Estijoje 2.69% (skai
tant, kad Latvijos gyventoju 
yra 2.1 mil., ir Estijos 1.15 mi- 

i lijonu). Del to nereikia many
ti, kad Latviai ir Estai turi 
daugiau “savu” Komunistu, o 
tai tik inredymas, kad dides
nes “iszdirbytijos” dėka Lat
vija ir Estija yra dar daugiau 
Rusu užplūstos, negu LTSR. 
Rusu kariuomenes skaiezius 
tuose krasztuose yra didesnis 

„negu Lietuvoje.

“Saule” skaito visu sluogs- 
į uiti ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
d vasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 

' Nes visi jie žino kad “Saule” 
; teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

Kryžius sziam tikslui iszleido 
milijonus doleriu.”

Netikėtos Nelaimes Fondas, 
beveik 300 Specialu žygiu 45 
valstybėse parėmė apie 32,100 
szeimynu. Apie 27,000 szeimy
nu, kurios buvo skaudžiai pa
liestos 1951 metu Birželio me
nesio potvyniu 'buvo papildo
mai remiamos 1951-52 laiko
tarpyje.

Raudonojo Kryžiaus Kraujo 
Davėju veikimoje apie 1,681,- 
500 savanoriu žmonių paauko
jo kraujo civiliniams reika
lams ir apie 2,439,700 puskvor- 
tes krau jo buvo persiusta gink
luotosioms pajiegoms. (Vy
riausybe sumoka didesne dali 
iszlaidu susijusiu su kraujo Su
rinkimu ginkluotosiomis pa- 
j togomis).

Praėjusiais metais Raudo
nasis Kryžius 2,188,000 asme
nims suteikė Pirmosios Pagel
bės ženklelius. Specialiuose 
kursuos jie buvo suipažindinti 
su’pirmąją pagolba, skestan- 
cziuju gel’bejiinu ir slaugymu.

Mokyklose daugiau kaip 
19,000,000 mokiniu visame 
kraszte, insirasze in Jaunųjų 
Raudonąjį Kryžių darbavosi 
savo bendruomenese, gelbėjo 
savajam krasztui ir kitu krasz
tu jaunimui. Szalia visos kitos 
veiklos, 21 szaliu mokiniams 
jie pasiuntė 632,000 dovanu.

Kiekvienas metais, Raud. 
Kryžius pasiunezia kitiems 
krasztams gausia pagel'ba, ku
ria ingaiina Amerikiecziu tau
tos gausi talka. Taip buvo su- 
szelpti Korėjos civiliai, Boli
vijos neramumu aukoms, Ita
lijos potvyniu aukoms, ar Hok
kaido, Japonijos žemes drebė
jimo isztiktieji.

Amerikos Raud. Kryžius, 
tarptautine veikla vykdo ben
dradarbiaudamas su 70 kitu 
valstybių Raudonaisiais Kry
žiais. Jis taip pat prisideda 
prie Raud. Kryžiaus Tarptau
tinio Komiteto, neutraliosios 
instaigos, kuri karo metu 'Sizel- 
pia prieszo teritorijoje ’belais
vius ir karo aukas.

Nors Kiniecziu Komunistai 
ir Sziaures Korejiecziai neipri- 
pažista Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus Komiteto veiklos, 
ypatingai visgi sutiko, jog 
paliaubų atveju jie prisidės 
prie R. K. karo belaisviu pasi
keitimo. Amerikiecziu Raud. 
Kryžius tam yra jau seniai pil
nai pasiruoszes specialiai su
daręs, supakavęs ir pasiuntęs 
apie 11,000 maisto pakeliu ka
ro belaisviams ir a’pie tiek pat 
15 svaru vaistu pakieteliu. Jie 
jau seniai yra sukrauti sąnde-

musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35č.. % ' ‘ ■

No. 196 Stacijos ai*ba Kal
varija, 15c. ’"j J

No. 197 Graudus. Vet-ksthai 
arba Pasibudinimas . prie; AjP- 
inislinimo Kancžios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso, ICnygute 
reikalinga ant Gavėnios,; pagal
senoviszka būda 15c..

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

VIESULOS
VAKARUOSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Iki dabar suskaityta septy
niolika žuvusiuju. Kiek buvo 
sužeista dar iki sziol negalima 
pasakyti.

Bet kaip staiga tos viešnios 
pakilo, taip staiga ir isznyko. 
Per ta trumpa .laika medžiai 
buvo iszrauti, stulpai iszvers- 
ti ar nulaužti, namu stogai nu- 
neszti ir automobiliai apvers
ti.

į L TRASKAUSKAS; 
i LIETUVISZKAS | 
j GRABORIUS |
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
t Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
J Vestuvių Ir Kitokiams J 
J :: Reikalams :: *•r  ¥
* 535 WEST CENTRE STREET *
* Telefoną* Nr. 78 •
* MAHANOY CITY, PENNĄ. J

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

!
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