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Isz Amerikos Kaikurie Praszymai DIDELIS BOMBERIS VYRAS ŽEMES Isz Pavergtos Tėvynės
P1LIECZIU TAPIMO 

VEIKIMO
■--------

Pagal Nauja ji Imigra
cijos Instatyma

_____
WASHINGTON, D. C. —
Nors bendroji Amerikos Pi- 

liecziu tapimo veikimą naujojo 
McCarrano-Walterio Imigraci
jos ir Tautybių Instatymo ir 
nėra radikaliai pakeista, insi- 
demetinos kaikurios pataisos.

Visu pirma, nėra būtina isz-? 
siimti “Pirmųjų Popierių’’ 
(oficialiai vadinta “declara
tion cf intention’’) pilietybei 
gauti dokumentus. Dabar 
kiekvienas asmuo teisėtai at- 
vykęs m szi kraszta ir iszgyve- 
nes tam tikra metu skaicziu 
gali tiesioginei be jokiu kito
kiu pasiruoszimujpraszytis pi- ' 
lietybes.

Galima Iszsiimti Ir 
‘Pirmuosius Popierius’

Kartais, kad gautu darba 
svetimtautis turi patiekti 
‘ ‘ Pirmuosius P opierius ’ ’ o 
kartais ir del kitu priežascziu. 
Dėlto, kiekvienas teisėtai at
vykęs asmuo, vyresnis negu 18 i 
metu amžiaus gali gauti sziuos 
dokumentus, jei jis j u nori, j 
kreipdamasis in Immigration ; 
and Naturalization Service. 
Mokestis už juos nustatytas 
vietoj buvusiu $3.00, penki do
leriai. Jei pirma amžius buvo 
20 metu, dabar sziuos doku
mentus gali gauti kiekvienas 
nejaunesnis kaip 18 metu.

Taigi, užpildžius tuos “Pir
muosius Popierius’’ kurie da- j 
bar nebutini pilietybei gauti, 
pagrindiniai žygiai yra szie: 
Turi būti užpildoma inpilieti- 1 
nimo praszymo ferma, laukia
ma paszaukimo in apklausinė
jimą, užpildomas pats praszy- 
mas (kuri inteikiant sumoka
mas $10 mokesties) ir galiau
siai buna vieszai teisme dar 
karta apklausinėjamas.

Pirmasis

Apklausinėjimas
Jis nėra teisme, bet atlieka

mas Imigracijos ir Natūraliza
cijos Tarnybos specialaus tar
dytojo, kuris turi apklausine- ! 
jamaji patarti. Galutino ap
klausinėjimo metu teisėjas 
kaip tik szia patarima dau- . 
giausia remiasi ir po to pati in- 
pilietinimo pasiejima atlieka
ma.

Pirmojo apklausinėjimo me
tu tardytojas daugiausia dėme
sio atkreipia in klausinėjamo
jo asmens “gera moralini cha
rakteri’’. Negalima butu tiks
liai apsakyti, kas turima gal
voje sziuo laiku ir praeityje, jo 
apibudinimas buvo paliktas 
tardytoju ir teisėju valiai, ku- 
rie-gi nevienodai ji savo nuo
žiūra apspresdavo.

Būdavo Atmetami
Pagal naujaji instatyma tar

dytojo ir teisėjo nuomones te
bėra svarbus veiksnys inpilie- 
tinimo pasiejima, vienok insta
te me yra sužymėtos kelios pa
žymėtos asmenų grupes kuriu 
negalima laikyti turint “gera 
moralini charakteri ’ Kaip tai 
asmenys nubausti už žmogžu
dyste ar p adė j e nelegaliai at
vykti in szi kraszta, chroniszki'i 
girtuokliai, vagys ir prostitu
tes, narkotiku naudotojai ir 
prekybininkai, Žu ikai, apgavi
kai ir jiems panaszus. Visi as
menys iszsedeje kalėjime “del 
bet kokiu priežascziu, daugiau 
kaip 180 dienu, taip pat negali 
gauti pilietybes. Nors instaty- 
me “asmens morale’’ spren
džiama isz jo penkių metu lai
kotarpio, tardytojas ga’i susi
daryti inspudi isz apklausinė
jamo asmens viso gyvenimo ir 
susidaryti neigiama inspudi ir 
del kokiu nors kitokiu prie
žascziu ežia nesuminetu.

Kaikurios Iszimtys
Nors pilietinimo nuostatai 

reikalauja, kad praszantysis 
mokėtu skaityti, kalbėti ir ra- 
szyti Angliszkaij asmenys isz- 
gyvene teisėtai “Jungtines 
Valstybėse daugiau negu 20 
metu ir tureje 1952 Gruodžio 
(Dec.) 24 d., daugiau negu 50 
metu turi iszimti,

Praszantis pilietybes turi 
būti “pastoviai iszgyvenes 
Jungtinėse Valstybėse nema
žiau kaip penkis metus iki pra
szymo užpildymo dienos’’. Isz- 
keliavimas isz szio kraszto ne
ilgiau kaip 6 menesiams “lai
komas szios taisykles nesulau- 
žiantis’’. Vienok naujasis in
statymas apibudina, kad isz- 
keliavimas ilgiau kaip 6 mene
siams, bet trumpiau kaip me
tams turi būti kuo nors pagrys- 
tas, kad jo pagrindine gyveni
mo vieta vistiek buvo Jungti
nėse Amerikos valstybėse. Ki
taip, jam tektų vėl isz naujo 
skaieziuoti penkis metus. Kan
didatas negali per ta laukimo 
laika būti i’giau Užsienyje, ne
gu Valstybėse, nurodo nauja
sis instatymas.

Svetimtautis vedes ar iszte- 
kejes už Amerikos pilieczio pi
lietybei gauti turi būti iszgy-' 
venes JAV-se tik tris metus, 
kad galėtu pradėti inpilietini- 
mo byla (ankseziau laikas bū
davo nustatomas net ir trum
pesnis atsižvelgiant in susidė
jusias aplinkybes),. Vyras ar 
žmona, Amerikos piliecziai, 
kuriuos vedes ar isztekejes 
praszo pi ietybes turi būti bu
vęs pilieczlu bent laukimo lai
ku ir jie turėjo gyventi vedy
bini gyvenimą. Svetimtautis 
turi būti iszgy venes mažiausiai 
szeszis menesius valstybėje, 
kurioje jis užpildo praszyma.

Visos Rases Turi 
Vienodas Teises

Naujasis instatymas vieno- 
(Tasa Ant 2 puslapio)

NUKRITO PRISIPAŽINO DREBĖJIMAS
♦ j\ '

23 Kareiviai Žuvo; Nei 
Vienas Neiszliko

Gyvas

ST. JOHN, NEWFOUND- 
LAND. — Didelis, deszimts in- 
žinu bombneszis, RB-33, nukri- ■ 
to ant mažos sa’os netoli nuo 
St. John’s ir susprogo. Visi ant 
jo žuvo.

Eroplanas vele Amerikie- 
czius kareivius, kuriu tarpo 
buvo ir Lakunu Sztabo Gene
rolas.

Daktarai ir prižiūrėtojai li
goniu isz Random Salos, trum
pai per radija pranesze: “Visi 
žuvo.’’

Žvejotojai, kurie buvo pir
mutiniai pasiekti ta vieta, kur 
tas bombneszis nukrito prane
sze kad jie surado devynis la
vonus.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NĖRA TAIKOS
PASIULINIMO

ISZ RUSIJOS

Prez. D. Eisenhoweris 
Abejoja, Kad Sovietai 

Nori Taikos

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris sako 
kad jis abejoja, kad Sovietai 
nori taikos, nežiūrint kaip jie 
apie ta taika, per savo propa
ganda kalba.

Jis-sako kad jis pasirengęs 
su Sovietais pasitarti ir susi
taikinti, jeigu tik tie Sovietai 
tikrai nori taikos, kaip jie sa
ko.

Jis laike konferencija su 
laikrasztininkais, kuriems jis 
pasakė, kad jis deda visas pa
stangas del taikos, “bet nema
to jokios geros vados isz So
vietu puses!’’

O kasdnk Sovietu naujo Pre- 
mieric, Georgi M. Malenkovo 
kalbos apie taika, Prez. Eisen
howeris sake kad jis pasiren
gęs kad ir sziandien derintis ir 
pasitarti, bet, jis pridėjo, Ma
lenkovas ir Sovietai turi ne 
vien tik žodžiais ka’beti apie 
taika, bet ir savo darbais, savo 
pasielgimu parodyti kad jie 
tikrai nori tes taikos.

Prez. Eisenhoweris laikrasz- 
tininkams pasakė kad jis ne
mato jokios permainos Sovietu 
Rusijoje, po Stadno mirties. 
Jis sako kad viskas yra kaip 
ir buvo.

Jis paskui pasakė kad, nors 
jam ir musu valdžiai baisiai 
pikta kad Sovietai nuszove 
musu tuos eroplanus, bet kad 
musu nusistatymas visgi tas 
pats: su’aikyti Sovietus prie 
esamųjų, nustatytu rubežiu. 
Bet jis pridėjo, kad dabar po 
tu invykiu, visai negali būti 
klausime apie sumažinimą mu
su kariszku jiegu, kaip karei
viai taip ir ginklu.

Nužudė Savo Žmona; 
Pakavojo Po Anglimis

PHILLIPSBURG, N. J. — 
Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Arthur Huff, polici- 
jantams prisipažino kad jis 
nužudė savo žmena ir paskui 
jos lavena pakavojo skiepe po 
anglimis.

Jo žmona buvo nužudyta 
Sausio (Jan.) dvideszimts 
penkta diena, kai jiedu susipe- 
sze. Jo žmona trisdeszimts tri
jų metu amžiaus, graži mėly
nakė, ge tuonplauke pasimirė, 
kai jai sprandas buvo nulauž
tas.

Jos vyras, pakavojes ja skie
pe, policijai pranesze kad ji 
buvo dingus.

Jiedu vis peszesi ir nesutiko. 
Jis savo žmona vis intarinejo, 
kad ji £u kitais vyrais užside
da.

Jo advokatas sake kad jis 
yra tikras kad jis nenužudė sa
va žmonos, bet kad jiedu susi- 
ginezino ir susipesze, jis nety
čia ja pastūmė ir ji nusiverte 
trepais in skiepą ir nusilaužė 
sprandą.

MAINIERYS
UŽMUSZTAS

MAINOSE

EHAMOKIN, PA. — Sha- 
mokiu miesto mainierys buvo 
užmusztas mainose kai didelis 
akmuo ant jo nukrito.

Penkios deszimts vieno me
to amžiaus mainerys Dominic 
Masciantonio buvo daktaru

(Tasa Ant 4 Puslapio)

TROKO DRAIVERYS 
UŽMUSZTAS

NEW BRUNSWICK, N. J.
— Dvideszimts beturiu metu 

! amžiaus trokš draiverys,, Da
niel J. Short, isz Georgetown, 
Delaware, buvo užmusztas 
apie antra va’anda isz ryto, 
kai jo trokas susimusze su ki
tu treku ant New Jersey viesz- 
kelic, netod nuo Middlesex 
apygardos.

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Anthony Shipani, isz 
McKees Rocks, Pa., kito tro- 
ko draiverys pedeijantams pa
sakė kad jis stengiesi ta drai- 
veri iszgelbeti po nelaimes, bet 
kad jo treko gazolinas užside
gė, ir jis nega’ejo per liepsnas 
prie jo prieiti. To troko gazo
lino tankos susprogo.

To troko draiverio lavonas 
nebuvo iszimtas isz jo sudužu
sio ir deganezio troko, kol ug
niagesiai per valanda stengiesi 
užgesinti gaisra.

Policijos daktaras, Robert 
Jamison, sako kad tas troko 
draiverys buvo užmusztas ant 
sykio, kai j c trokas su tuo ki
tu troku susikūlė.

TURKIJOJE

Szimtai Žuvo; Tuks- 
taneziai Sužeista

ISTANBUL, TURKIJA. — 
Labai smarkus žemes drebėji
mas sukriete vakarine Turki
jos dad. Kiek buvo galima su
žinoti, tai nuo penkių szimtu 
dgi tukstanezio žmonių žuvo 
szitoje nelaimėje.

Rauduonojo Kryžiaus at
stovai spėja kad apie penki 
szimtai žmonių žuvo, bet laik- 
rasztininkai sako kad daugiau 
kai tūkstantis žuvo.

Policija per telefoną prane
sze kad trisdeszimts asztuoni 
žmones buvo užmuszti Gonen 
ir Manyas miestuose, bet susi- 
neszlmai su kitais miestais to
je apylinkėje yra nukirsti, ir 
negalima dažinoti kiek iszka
dos tenai yra padaryta.

Baisiai daug narnu buvo su
griauta, kiti užsidegė.

Panaszus žemes drebėjimas 
isitiko Turkija Sausio treczia 
diena, 1952 metuose, kada de
vynios deszimts keturi žmones 
žuvo.

Keli kiti žemes drebėjimai 
isztiko kelias sa’as net ligi Phi- 
lippinu, bet mažai iszkados pa
dare.

DAR BAISESNE 
BOMBA

» 1

Amerikiecziai Iszmegi- 
no Nauja Atomine

Bomba
I

NEVALA. — Amerikiecziai, 
kariszku ginklu mckslincziai, 
pagamino dar didesne ir bar- . 
sesne atomine bomba ir ja su
sprogdino, dažinoti kiek iszka- i 
des tokia bomba ga’i padaryti, 
ir kaip arti ga ima prie tos 
vietos, kur tokia bomba buvo 
sus}, regdinta, prisiartinti.

Jie buvo pastate namus ar-1 
cziau ir toliau nuo tos vietos, 
kad pažiurėjus kiek iszkados 
namams butu padaryta per 
tokios bombos susprogima.

Per dvi dienas po tos bom
bos susprogdinimo,kareiviai 
negalėjo per kelias mylias prie 
tos vietos prisiartinti, nes mir- . 
tingi radijo gazai dar visa orą 
buvo pereme.

Kas, mums rodos, reikszmin- 
giausia, tai yra kad mažas ka- 
risskas eroplanas ta atomine 
bomba paleido. Reiszkia, dabar 
nereikės dideliu, gramozdiszku 
bcmbnesziu, tas atomines bom
bas vežti, liet maži ir baisiai 
greiti kariszki eroplanai ta 
darba at'iks.

Tos z temines bombos 
trenksmas buvo atjaustas apie 

| tūkstanti myliu nuo tos vietos, 
o miestai keletą szimtu myliu 
nuo tos vietos buvo tos liepsnos 
nuszviesti kaip kad butu sau
lėta diena.

Kokiomis Saniygomis 
Ukrainiecziai Prisidėtu 
Prie Bendro Anti-Bol- 

szevikinio Fronto

(Tasa)

Estijoje, kaip jau ankseziau 
buvo skelbta, nenurodžius 
priežasties, buvo neseniai at
leisti 2 Estu ministero pirmi
ninko pavaduotojai, A. Ans- 
bergas ir Henrikas Ajo. Kiti 
aukszti valdinjnkai, kaip pvyz- 
dis kultūros ir szvietimo de
partamento soefas ir vyriausy
bes sekretoriato direktorius, 
buvo pažeminti arba nenuro
džius jokiu priežascziu “per
kelti in kita vieta’’. Dienrasz- 
tis szias žinias emes isz Pabal
tijo radijo siustuvu ir tenyksz- 
tes oficialios spaudos prane- 
szimu, reiszkia nuomone, kad 
valymai yra susiję su pasi- 
reiszkusia per Estu KP konfe
rencija, o vėliau partijos Kon
gresą Maskvoje “kritika ir , 
savikritika’’. Per ja buvę gin- ! 
ežiai kad, esą, Estijoje pradėjo 
kelti gąlva “buržuazinis Na
cionalizmas’’, taip pat pagyvė
jusi “Amerikiecziu ir Britu 
agentu veikla’’. Saugumo Mi- 
nisterio Moskalenkos tvirtini
mu, “liaudies prieszai’’ dabar 
“pakeitė savo taktika” ir vis 
daugiau insiskverbia “in pa- 
czias aukszcziausias vietas’’. 
Lel to policijos ministeris ra
gina imtis “sustiprinto # bud
rumo” ir paskelbė, kad tokie 
“liaudies prieszai bus iszvaly- 
ti be jokios atodairos.’’ Mos- 
kalenka yra Rusas, gimęs Ki
jevo apylinkėse. “Fo.icijos mi- 
nisteriu jis buvo paskirtas 
1953 m., ir sziandien vadovau
ja visiems “naujiesiems” va
lymams.” Dienrasztis laiko 
aiszkiu rusifikacijos ženklu ir 
tai,ikad per buvusi partijos 
Kongresą in partijos vadovybe 
buvo iszrinkti 27 Rusai ir 38 
“Surusėję Estai”.

Amerikiecziu žurnalas “Ti
mes’’, raszydamas apie mini
muosius va’ymus, pažymi, kad 
kaip matyti isz “Sov. Litvos’’ 
pasisakymu, in kai kurias Bol- 
szeviku organizacijas Sov. Lie
tuvoje prasiskverbė prieszisz- 
ki pamatiniai esą “buržuazi
niai Nacionalistai ir Žydu Sio
nistai’’. Jo žiniomis, del prie- 
szu veiklos sukeltas triuksz- 
mas pasiekęs tolimiausius So
vietu imperijos kampus. Su
sekta “apsileidimo ir nebudru- 
mo” tarp Latviu teatralu, Sov. 
Gudijoje Minske leidžiamas 
oficiozas “Soviet. Belorusija’’ 
apkaltino “priesziszka veik
la’’ 7 gydytojus: Epszteina, 
Bloke, Kokasza, Kantarovi- 
cziu, S'obotskaja, Niznevicziu, 
Paperna. '

“Pravda’’, pareiszkusi kai 
kurias isztraukas isz Ukrainie- 
cziu ir Lietuviu Bolszevikines 
spaudos, ginezavo, kad, girdi ]

i Bolszevikiniais terminai ta
riant, “imperialistines žvalgy
bos savo biauriems tikslams 
panaudojo sutriuszkintu anti- 
bolszevikiniu grupiu likuczius, 
invairius partjai priesziszkus 
pamatinus, moraliszkai nepati
kimus, svetimiesiems parsida
vusius, kapitalistinėmis ir bur- 
žuaziszkai Nacionalistiszko- 
mis pažiūromis apsikrėtusius 
armenis’’. Del to esąs reikalin
gas “didžiausias budrumas’’. 
Vasario 1 d., per Vilniaus ra- 

; dija paskelbtęj spaudos ap
žvalgoj, kur buvo pažymėta, 
kad “Tiesa” ir Sov. Litva’’ 
persispausdinusios tuo reika
lu ‘Lravdos’ vedamaji “Auk
lėti darbo žmones auksztojo 
pelitinio budrumo dvasia’’, bu
vo szaukiama: “Musu socialis
tine tėvynė yra isz visu pusiu 

į apsupta imperraistiniu krasz- 
tu, kurie savo diversantu ir

i sznipu pagelba mėgina suar
dyti musu ir liaudies demokra
tijų szaliu ūki ir kūrybini dar
ba. Todėl ugdykime budrumą

1 ir padarykime gala musu ge- 
raszirdiszkumui, be gailesezio 
atskleiskime visus musu sza- 
lies kenkėjus.’’

— BUS DAUGIAU —

KOMUNISTAS TITO 
TN SVECZIUS

LONDON, ANGLIJA. — 
Kai Yugcslavijos Komunistas 
Tito, susipesze su Stalinu, 1948 
metuose, tai nuo to laiko iki 
dabar Yugoslavija laikėsi nuo- 
szaliai nuo visu kitu tautu.

Diktatorius Tito tupėjo ant 
tvoros, tarp Sovietu ir Vakaru 
tautu, nežinodamas in kuria t 
puse szokti.

Kadangi Yugoslavija ran
dasi tarp Sovietu užimtu 
krasztu Balkanuose ir Italijos, 
ji sudaro taip sakoma tilta in 
Graikija, Vakaru tautos labai 
norėjo Yugoslavija pasisavinti 
ir priskaityti prie Alijantu.

Tito, susipeszes su Stalinu, 
ir Stalino bijodamas labai no
rėjo prisiglausti prie Alijantu.

Bet, nors Tito buvo susipe
szes su Sovietu Stalinu, vienok 
jis visgi Komunistas ir Dikta
torius.

Dabar ana sanvaite, Komu
nistas, diktatorius, kataliku 
persekiotojas, Tito, kuris be
laisvėje laiko Arkivyskupą 
Stepinac, kurio lakūnai nuszo- 
ve Amerikos eroplana, nužudė 
musu kareivius; szitas “gar- 
bingas” žmogus iszkilmingai 
ir garbingai atvažiavo pas 
Anglijos didžiūnus in sveczius.

Jo laiva palydėjo Anglijos 
didžiausi kariszki laivai, virsz 
to garbes laivyno skrido ge
riausi Anglijos kariszki ero
planai. Ir visa ta atsarga buvo 
reika’inga, nes ne vien tik So
vietai, bet ir dauguma Anglu 
jo neapkenezia.

Platinki! “Saule”



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In EI Paso lakūnai in Briggs 

Air Force aerodromą p aval g e 
tik vienus pietus, kuriuos 'nau
jas virėjas buvo jiems pagami
nęs. Pavalgė, jie sudarė kolek- 
ta., surinko $73.00 užmokėti sa
vo tikro virėjo bauda, policijai. 
Ju virėjas Saržientas Vallery 
Bourgeois'buvo in kalėjimą, pa
dėtas už tai kad jis vairavo au
tomobiliu kai buvo girtas.

In Cheboygan, Michigan, 
mažas laikrasztis szitoki pa
garsinimą turėjo ana sanvaite: 
“Ant pardavimo: didelis sizu- 
va. Edą, bet ka. Labai myli 
vaikus. ”

In Hamilton miestą, Ohio 
valstijoje, viena szeimyna tik
rai atsižymėjo policijos ofisuo
se: Penkiolikos metu amžiaus 
vaikas buvo suaresztuotas už 
tai kad jis vairavo automobiliu 
be laisniu; jo teta buvo so
ar eszt uotą, kai ji atėjo ji isz 
kalėjimo iszipirkti; ji atėjo pa
sigėrus; jo motina atėjo ii- toki 
terma šukele kad ir ji buvo su- 
aresztuota; jo tėvas atėjo pa
žiūrėti kas ežia darosi; jis bu
vo suaresztuotas už tai kad jis 
nebuvo savo automobiliu užre
gistravęs kaip valdžios yra rei
kalaujama.

Dabar,, kai valdžia panaiki
no visus kasztu suvaržymus, t tai gal viskas pabrangs. Ciga- 
retai ir kiti daigiai jau pabran
go, bet paprastam žmogeliui 
nesudarys jokios bėdos.

Bet iszrodo kad algos kils. 
Jau dabar uniju vadai reika
lauja didesniu algų grasindami 
straikuoti.

Valdžia -pranesza kad abel- 
nai kalbant ir rokuojant, mesa 
atpigs.

Bet pragyvenimas vis • bus, 
kaip ir buvo, gerokai brangus.'

Valdžia dabar visai nesiki- 
siza in darbininku ir fabrikantu 
klausimus; leidžia unijoms ir 
kompanijoms tarpu saves savo 
klausimus iszris'zti.

Pasirodo kad ‘ ‘ Amerikos 
Balso” radijo programa in pa
vergtus krasztus yra labai 
prasta ir baisiai daug kasztuo- 
ja. Prasti darbininkai, dar 
prastesni vadai ir daug isz ju 
yra intarti kaipo Komunistai 
ar bent Komunistu draugai.

Kai Stalinas pasimirė, tai 
Rusijos laikrasztis1 “Pravda” 
sake kad visi žmones karezias 
aszaras liejo, v erke ir rauduo- 
jo. Gal taip ir buvo, bet mes 
atsimename kad žmogus 
aszaras lieti ne vien tik
skausmo, bet ir isz džiaugsmo.

gali 
isz

Mums iszrodo, kad Ameri-

Liūdesio Valandoj Szaukite

A. V. Yerusaviczius
NAUJAS LIETUVISZKAS

GRABORIUS
+

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

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

kos laikrasztininkai tyczia er
zina Prezidentą Dwight Eisen- 
howeri ir ant jo pyksta. Jie 
prie kiekvienos progos labai 
placziai ir garsiai paskelbia 
kai Eisenhovveris iszvažiuoja 
biski pasilsėti ir golfą palosz-ti. 
Tie musu laikrasztininkai no
ri parodyti koks baisus ponas 
yra musu Prezidentas ir kaip 
daug laiko jis praleidžia ant 
golfo sporto.

Keli Repu'bl ikonai dabar sa
ko kad jiems taip insi'pyiko to
kie pisoriai, laikrasztininkai 
kad jie ketina juos vardais isz- 
vardinti, ir jiems uždrausti, 
dalyvauti Prezidento .pamins 
mitinguose.

Beveik visi atstovai, delega
tai in Tautu Sanjunga, isz sve
timu krasztu, ateina in 
džius apsiginkliive ligi 

pose- 
dantu. 
savimi

ipo revolveri.

Amerikos policijautai, kuri 
eina sargyba prie tu Tautu 
San jungo s kambariu visai ne- 
sinešza revolveriu, tik trumpa 
lazda.

Pacztas Amerikoje yra vie
nas isz didžiausiu bizniu ant 
viso svieto. Nei vienas kitas 
krasztas tiek daug lais'zku ne- 
siunczia kaip Amerikiecziai.

Gal musu pacztas varo di
džiausia' bizni, bet jis ta bizni 
dabar labai prastai veda.

Nuo 1950 metu pacztoriai 
tik syki in diena laiszkus atne- 
sza žmonoms. Szitaip buvo nu
statyta., kad sutaupinus pinigu. 
Bet tikrumoje nei cento nebu
vo sutaupinta.

Labai dažnai paezto darbi
ninkai prastai savo darba at
lieka ir nepaiso kaip laiszkai 
būva suvėlinti.

Eroplanas nulekia, isz Port
land, Maine in San Francisco 
ir trylika valandų, bet laiszkas 
pasiustas per eroplano paczta 
pasiekė San Francisco tik už 
trijų dienu.

Pypkes Durnai
Pradžia Pavasario

Szviesics, sziltos gražios 
Pavasario dienos,
Žmogus szirdyj jauczia 
Linksmybe kiekvienas.

Lietus žeme prausia,
Vėjelis džiovina, 
Szviesi saule szildo,
Žolynus gaivina. •
Medžiai lapus skleidžia, 
Karklai pumpuruoja, 
Po pievas žibuoklių
Lapeliai žaliuoja.

Beszildant saulutei 
Sužydi žiedeliai,
O, kiek gražumynu, 
Kaip greit bėga upeliai.

Didi vandenynai
Ir miszkai banguoja, 
Pavasario daina
Po žeme neszioja.
Paukszcziai linksmai cziulba, 
Kruta vabalėliai,
Džiaugias, dekavoja 
Gamtai-motinelei.

JAU UŽSIMOKĖJAU 

INEIGU TAKSUS

WASHINGTON, D. C. — 
Milijonai Amerikoje neseniai 
užpildėme 1952 metu ineigu 
iriokesczio formas. Visi uždir
bo daugiau kaip $600, praėju
siais metais dali savo pajamų 
atidavėme JAV (Amerika).

Daugybei Užsienyje gali ‘bū
ti indėnių, kokia gi yra musu 
mokeseziu tvarka. Ten kažko
dėl galvojama kad Amerika 
yra turtais1 pertekes krasztas, 
kuriame visi gyvena soeziai 
mažai tedirbdami. Mes Ameri
kiecziai galu jiems be paliovos 
siusti pinigine parama, nes 
musu doleriu isztekliai esą ne- 
is'zsemiami. Dar ten galvojama, 
o tai ypacz palaiko Komunisti
ne propaganda, kad Amerikos 
kapitalas ir kapitalistai yra 
proteguojami priesz eilini pi
lieti sziuo atžvilgiu.

Savai lais>zkais Užsieniui Jus 
galite prisidėti prie tikrojo pa
dėties atvaizdavimo. Tik pa- 
praseziausiai kitame laiszke 
prifaszykite. “Asz ka tik susi-

Price $2.30 s“,e p“i- “7l-
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Pinigai reikia siusti su < 
užsakymu: ]•
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mokėjau savo pajamų mokesti 
už 1952 met., atiduodamas Dė
dei Saniui gražia savo uždar- 
bio dali. Jus galite paduoti 
skaiezius Jus turėjote sumokė
ti, jusu kaimynas ir kiti už ku
riuos Amerika siunezia ipagel- 
ba kitiems krasztams. 1951 me
tais Jus ir asz sumokėjome 21 
miliarda doleriu mokeseziu, ;

rome, kad ir vienui-viena tik 
diena mums pasiliktu gyventi. 
Nieks negali mums stovėti ant 
kelio, kada mes norime pa
baigti iszpildyti savo pareigas. 
Jeigu pasirūpinsime suprasti 
tai, kad gyvastis yra duota 
žmogui ne vien tik ant links
mybių, ant tinginiavimu, bet 
teipgi ir ant atlikimo gamtos

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; Fusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 

• Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž
kas sudarė beveik treczdali 
Amerikos iszlaidu kurios sie
ke 66 miliardus doleriu.

Nebutu teisybe jeigu Jus 
laiszke priraszytumete, jog Jus 
buvote laimingas tuos niokes- 
czius mokėdamas. Nors ir pa
stebėkite jog mokeseziai tapo 
Amerikos gyvenimo būtinybe. 
Nuo 40 metu atgalios, kada 
Kongresas invede szi mokesti 
kiekvienais metais jie tik au
go. Atrodo, jog kiekvienas 
Amerikietis supranta esamus 
laikus ir mokęsezius priima 
kaip neiszvengiama būtinybe. 
Aiszku, jis ir pats save tais 
mokeseziais apdeda per įsavo 
atstovus Kongrese ir jo dėka 
siuneziama pagelba Užsieniui 
stengiantis iszvengti kito pa- : 
saulinio karo ir pagai-ztingo 
susirėmimo.

Kad iszaiszkinti, jog netie
sa, turtingieji proporcingai j 
moka mažesnius mokęsezius 
negu eiliniai Amerikiecziai už
tenka peržvelgti sziuos skai
ezius: Asmuo uždirbės in me
tus $4,000 sumokėjo pajamų 
mokesti $936 arba 23% savo 
pajamų. Asmuo gi uždirbės 
$100,000 mokeseziu sumoka 
$70,213 arba daugiau negu 
70%. Asmenys gauna dar di
desnes algas yra apmokes- 
cziuojarni net iki 92% jo paja
mų. J’odel turtuoliai sumoka 
kur kas didesni nuoszimti mo
keseziu negu eiliniai Ameri
kiecziai.

Didieji biznio koncernai su
moka kita dali mokeseziu. Jie 
moka taip vadinama korpora
cijų mokesti ir pelno mokesti, 
kurie palieka maža dali uždar
bio. 1951 metais popieriaus 
pramone, kaip pavyzdis, priesz 
■mokęsezius padare pelno 
$1,417,000,000 sumai. Mokesi- 
czius sumokėjus jiems liko vos 
$559,000,000. Geležies ir Plieno 
pramone uždirbusi net $2,524,- 
000,000 vyriausybei atsiemus 
savo, dali teturėjo padariusi 
$906,000,000.

■ Taigi, sziame kraszte mes vi
si mokame mokęsezius nuo 
plieno pramones iki vargszo 
kuris uždirba vos $15 sanvai- 
tei dirbdamas pusdieniais. Mo
keseziu proporcija nustatoma 
atsižvelgiant in sumokėjimo 
galimybes. Szio visi prakaitu 
uždirbti mokestiniai doleriai 
plaukia in kitus krasztus Tar
pusavio Saugumo Pakto ir 
Poiid Four pagelbos formoje.

♦ —C.

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

SVIETO PABAIGA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

tos ir jos apsimoka, pergyven
ti! Žmogaus gyvenime esti va
landos tfokios, kad ju nemai
nytum nei ant viso szimtme- 
czio! Jeigu svieto pabaiga yra 
arti, tai mes turime juo grei- 
cziausiai skubintis inkunylti 
savo supratimus gero, teisybes 
ir meiles. Kiekvienas žmogus 
turi stengtis artintis prie gero 
musu pi'idery'ste yra iszpildyti 
ta pareiga, kuria sau pasisky- 

uždėtu ant mus pareigu, tai 
mirtis, svieto pabaiga ir visos Į 
nelaimes neinstengs mus nu- 1 
gazdinti!

— GALAS —

PILIECZIU TAPIMO 
VEIKIMO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

dai inpilietina visu rasiu sve- 
timtauezius. Tai daugiausia 
palieczia Japonus, Korejie- 
czius ir visa eile kitu Aziatū, 
kurie negalėjo gauti pilietybes 
pagal senaji instatyma.

Praėjo daugiau kaip 150 me
tu iki szitas skirtingumantis 
rasinis nuostatas buvo pasza- 
lintas isz JAV inpilietinimo 
pasiejimes. Indomu, kad pir
masis 1790 metu imigracinis 
instatymas tekalbėjo apie 
“baltuosius laisvus žmones”. 
1871 metais piliecziais buvo 
leista tapti Afrikos kilmes 
žmonėms; 1940 metais visoms 
Pietų ir Sziaures Amerikos gy- 
venaneziu žmonių rasėms; 1943 
metais Kiniecziams; 1946 Fili- 
piniecziams ir Indusams, ir 
1952 metais visoms žmonijos 
rasėms. — C.

— Didžiausiais moterų 
prieszais, tos paezios moters.

----- □------
— Nemylinczįcs moterisz- 

kes turi seno advokato krauja.

— Valdant moteriszkei rei
kia visados verkti arba szokti.

M Pil kio U. S. Bonus!

Trys Istorijos 
Stebuklinga Puodą, 
Velniszka Maluna, 
Maluninkas Pabėgo

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta;- Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.
Saule Publishing Co.,

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

Skaitykit “Saule”

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

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

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

' talpinusi sekanti skaitymai: 
! YTa isz maiszo išzlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 

j Galinga ypata galybe meiles; 
i Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai,; 
rodos, trumpi pasakaitymai ir i
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; į 
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, 
^6 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—Apie 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.

dės ir Kitus Dangiszkus Ku
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; 
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 
j arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

No.196—Stacijos arba 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. f

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

Kaip Žmones Lauke Svieto 
Pabaigos

Baisus ir podraug' puikus 
paveikslai susitvėrė žmonių 
vaidintuvej alpie pabaiga svie
to! Baime ta vienok susimaži
na tuo, kad iszsipildymas. tu 
pranaszyscziu atsistume ant 
tolesnio laiko. Žmogus, mat, 
yra jau tokio sudėjimo, kad 
jeigu nelaime, kuri turi būti
nai iszsipildyt, yra da toli, ji
sai, kaip vaikas, meiliai den
gia akis ir ramina save žo
džiais: “Kažin da kada tas vis
kas bus ? ” Be užtai koks neap- 
rybotas nusiminimas apima 
niekatikius žmones,. jauczian- 
czius save esant paskutine die
nele ant szio .svieto. Apima ta
da juos visai in a'baime, kurios 
negalima ne apra.szyti, kaip 
antai matome isz daugelio bu
vusiu paveikslu, ylpacz 1000 
metuose po Kristaus gimimui, 
kuriuos tai metus daugelis 
krikszczioniu skaitė kaipo me
tus svieto pabaigos. Baime, ko
kia tašyk žmones atjautė,- ant 
ilgo laiko neužmirszta buvo 
istorijoje žmonijos. Mat 960 
metuose, taigi kgturesdeszimt 
metu priesz. tai, tūlas zokonin- 
ka-s, pasiremdamas ant neku
riu tamsiu vietų Szvento Jono 
“ Apreiszkimu”, tvirtino, kad 
svieto pabaiga inyyksenti 25 
diena Kovo menesio 1000 me
tuose.

Visi nusiminė. Žmones nu
stojo dirbę ir judėjo, laukdami 
pabaigos svieto. Prie to da už
stojo szaltos žiemos ir didelis 
'badas. Viens kitam pasakojo 
alpie invairiu in vairiausius ste
buklus. Mieste Orleane, Pran
cūzijoj, pasakoja vienasi isto
rikas, marmorine Jėzaus sto- 
vyla liejo aiszaras. Tame pa
ežiam e mieste ir tuose pat me
tuose katedros sargai atidarė 
duris pamate bažnyczioj dide
li vilką; vilkas paskui užsili
pęs ant bokszto ir, insikandes. 
dantimis virve emes skambint. 
Metams praslinkus atsitiko di
dis gaisras, kuris isznaikino 
■beveik visa miestą. Tame pat 
laike Vesuvius ome vemt ak
menimis ir verdanezia smala; 
prie to da atsidarė daugiaus 
kratom negu buvo pirmiau. 
Jurese tūli mate labai didele 
bangžuve, kurios uodega pasi
rodė tik už penkių valandų. 
Nekuriose vietose lijo akmeni
mis. Kada-gi, ant galo, atėjo 
ta su teip didele baime laukia
ma diena, tytveikai žmonių 
bego in bažnyczias laukti trin
kos balso, apgarsinanezio pas
kutini suda.

Vienok, svieto pabaigos ne
buvo. Mažu-pamažu žmones, 
apsidrąsino. Dabar, kaipo tu 
dienu paminklas, pasiliko pui
kios stovylos, kurias tikinti e- 
jie žmones paistale, norėdami 
iszmelsti sau Dievo malone ir 
pasigailejima. Tokiu pat budu 
tapo pastatytos puikios bazili
kos Toure, Orleane, Lanlese ir 
kitose vietose.
Kas Bus, Jei Žeme Susitiks Su 

Kometa?
Baime, kuri buvo apėmusi 

gyventojus 1000 metuose, greit 
užleido vieta, kitoms baimėms, 
o ypacz, jog žeme susitiks su 
kometa. Visuose laikuose pasi
rodymas kometos buvo ženklu 
nelaimiu. Senovėj mislijo, kad 
kometos apgarsina nelaime, 

pasiremdami ant to, kad ko
meta pasirodė priesz pati Cae- 
sario myri.

XVI-1 am e aražyje pasirody
mas kometos buvo tikru ženk
lu svieto pabaigos.

Knygoj vadinamoj “Stebe-

* BALTRUVIENE *

Teisybe, kad daug labai turime 
guodotinu rateliu, 

Kurios yra užsirasže ir 
skaito “Saule,”

Ir su kožna, diena, 
Toji szeimyna “Jevucziu” 

Pasidaugina ir kaip in 
redakcija raszo, 

Tai kožnas vyras labai isz to 
yra užganadintUs, 

Nes pamėtė nereikalingas 
sueigas su kūmutėms.

Grinczes geriau prižiūri ir 
Pa s i 1 i k o d i e v ob aiming o si 

rūtelėms.
Asiz patariu, kad butu 

naudinga, 
Idant visos moterėles imtųsi 

už skaitymo.
* . * *

Vienam mieste Ohioje'vals., 
Nekurios mergeles tai jau 

t i k r o s A m e r ik oi i k o-si, 
Nes kaip eina, strytu pabaltina 

terla ir da to negana,
Užsitaiso kuodus kaip kokius 

kalpokus.
Ant kampu sustoja,

Ant žalablakiu moja, 
Paskui in pakampeąi trauke, 

O kaip Lietuvi pamato tai 
susiraukė.

Bet musu Lietu viszki vaikinai 
to nepaiso, 

Tankiai joms szposelius 
užtaiso, 

Daug juoku turi isz tokios, 
Naktines valkatos.

Ant apsivedimo tokios ne ims, 
Isz kur kitur sau mergele 

apsirinks.
* * *

Sei jus vyrai darote ne gerai, 
Jeigu ka del manes rasizote,

Tai kpdel pravardes 
nelpasiraszote?

Mano bosas viską peržiūri, 
O jeigu laiszkas parąszo ■ 

neturi,
Tai tuojaus sugniauždina., 

Ir iii gurbą patalpina. 
O tasai mano bosas tai 

kytras dedyis,
Jis daug iszma.no, 
Gurbą dideli turi, 

Meta in gurbą kaip peržiūri.
* * *

Geriausia Vilkes^Bero 
n i e r g y co s pad ar y t u, 

Ba nekurios jau teip nusitęsia, 
Jog net vyrai namon parnesza, 
Jok kas tokia už paezia, gaus, 

Tai ne ilgai pasidžiaugs.

IST Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri, ACZIŲI 

tini atsitikimai,” perskyrime 
apie kometas, apie pasirodžiu
sia Lapkryczio menesyje 1577 
metuose kometa atrandame se- 
kanezia pranaszyste: “Ir taip, 
nereikia abejoti, kad tie ste
buklai persegsti mus, jog svie
to pabaįga ir paskutinis sūdąs 
yra netoli.”

XVII-tame am'žyje garsus 
rasztininkas Moliene vienoj sa
vo tragedijoj (“Femmes Sa
van tos”) sako: “Mes isztruko- 
me, Tamistele, nuo dideles ne
laimes, pro mus tik-ka pralėkė 
kita didele pasiaule. Jeigu žeme 
butu susitikus su ja, butu bu
vus sumuszta. in trupinėlius, 
kaip .stiklas. ’ ’

XVIII-1 a m e am žy j e žm ones 
teipgi labai iszsigando, pama
te ant dangaus kometa. Balan
džio mėnesyj’ 1773 metuose as
tronomas Lalande apgarsino, 
kad jis Mokslu Akademijoje 
darės isztirinejimus kaslink 
kornetu, kurios gal atsirasti ar
ti žemes. Tašyk pamislijo, kad 
vėl gali atsitikti kokia nelaime 
ir veik žmones iszmelde nuo 
Paryžiaus arcivyskupo skaity
ti maldas per 40 valandų, kad 
atstumti nelaime nuo žemes. 
Astronoma-gi priversta atsi
žadėti nuo savo nuomonių. To
kia pat baime kaip 1773 metuo
se, atsinaujino 1816, 1852, 1857 
metuose. Tuo tarpu vienok že
me nesusitiko su jokia kometa 
tik keliems metams praslin
kus mes su'sitikoms su laibai 
gerai_žinoma mums kometa. Ji 
tankiai, paskirtame laike, pa
sirodo ant dangaus iszpletus 
savo puikia uodega ilgio 6 mi
lijonu myliu. Bet ta susitikima 
mate tiktai astronomai, o 
szeip žmones nieko alpie tai nei 
nežinojo. Musu-igi žeme da ir 
dabar gyvuoja.. Tas parodo, 
kad mes be jokios bledies gali
me praslinkti pro kometa. Bet 
kais atsitiktu, jeigu musu žeme 
susitiktu su. paežiu kometos* 
branduoliu ? Nežiūrint ant vi
sokiu mokytu vyru darodymu, 
kaip antai Ilerschelio ir kitu, 
kurie darodineja-, kad kometa, 
tai tik kažin kas matomas, ga
lima tvirtint ir atbulai, taigi 
kad branduolis kometos yra 
kietas, ir kad akmenys, krin
tanti isz dangaus ant žemes, 
yra ne kas kitas kaip tiktai 
skeveldros pasenusiu kornetu. 
Garbingas astronomas Laplace 
tirinojo, ar isztiesu žeme gali 
susitikt su kometa, ir savo 
“Iszguldyme pasaulės budu 
pasakė sztai ka: “Jeigu 
aszis ir sukimasis musu žemes 
persimainytu,/tai tašyk jūres 
paliktu savo vietas ir savo sro
ve pakreiptu prie naujo ekva
toriaus. Tokiu budu visas su
tvėrimas turėtu isznykti visa.- 
svietiniame tvane.”

Sztai kokios nelaimes gali 
atsitikt delei susitikimo musu 
žemes su kometa.

Szitas mokyto vyro įprana- 
szavimas .butu da aiszkesnis, 
jeigu jis butu žinojęs ta. didele 
tiesa apie persimainą mecha- 
niszku pajiegu in sziluma. Su-' 
sitikimas musu žemes su kome
ta, anot mokytu vyru kalbos, 
tiek padarytu szilumois, jog 
musu žeme pavirstu in gaza ir 
isznyktu ore. Gyventojai ir vis
kas kaė tik ant žemes yra, isz
nyktu kaip dūmai.
Kas Butu Jei Saule Užgestu Ir

Jeigu Žeme Isznyktu 
Liepsnose?

Reikia patemyti, jog žemei 
grasina pavojps. ne tik isz sza- 
lies vienos kokios kometos. 
Musu gyvybe priguli daugiaus

nuo saules. Jeigu isznyktu jos | gijos jau iszleista; tamsios-gi
demes, kurias nužvelgta, ant 
saules yra ženklu, kad saules, 
energija vis ir vis mažina,si. 
Bet jeigu tas yra teisybe, jei
gu isztikro saule pradės gest, 
tai musu planeta, teipgi, valiai- 
povaliai, susilauks sau gala. 
Sykiu su tuo kaip saule pradės 
temti, ant žemes pradės ma
žiulis szviesa ir sziluma, kas 
geriausiai gales būti patemyta 
ant pasidalinimo floros ir fau
nos, taigi ant augumenu ir gy
vuliu. Flora pietiniu, taigi 
sziltu szaliu pamaži pavirs in 
vidutiniu, o po to ir in szaltuju 
szaliu flora. Tas ’pats busi ir su 
fauna. Žmogus, žinoma, ilgiaus 
už visus iszlaikys kova su in- 
vairioms neprielankioms san- 
lygomsi ir visokiais nelaimin
gais atsitikimais. Bet, parna- 
žu-pamažu, kada praslinks 
daugelis metu, saulei begęstant 
jūres ir žeme apsidengs ledu ir 
viskas nugrims tamsybėse. Ta
da užstos visatinas myris. La
bai gali but, kad saule, susiti
kus su kita sau panaszia plane
ta, nuo smarkaus susitrenkimo 
vėl Užsidegs ir padidins savo 
szviesa ir sziluma, vienok ant 
to negalima, daug pasitikėti. 
Pasaulės, kurios sukasi ir bė
ga viena aplink kita, yra laibai 
toli viena nuo kitos. Arcziausia 
musu žemei žvaigžde yra viena

spinduliai, lasyk ir žeme pa
virstu in dideles kapines. Gar
sus an gi i sakas poetas Byron 
szeip apdainavo tamsybe, in 
kuria gali patekt musu pašau- 
k:

“Asz sapnavau, Ne, tai ne- ' 
buvo sapnas. Sviesi saule už- , 
a-eso. Žvaigždes netvarkoj i 

. . . ‘ .klaidžiojo be jokios szvlesos. į 
Suszalus, tamsi, paniurus že- i 
me klaidžiojo tamsybėse, dau- j 
giaus menulio neapszvieczia- I 
mose. Rytas užstodavo ir isz- i 
nykdavo nesiusdamas dienosi 
Žmones nusiminė ir ingrimzdo' 
in 'baime ir neramumą.. Visi Į 
kar,sztai meldėsi, -praszydami 1 
szviesosL Szviesos! iSzviesos! | 
Žmones susirinko palei degan- 
czius miestus kad dirsteli da ! 
syki ant saves. Palociai, kam
bariai, sostai, namai, miestai, 
viskas tape sudeginta, kad da 
nors ant valandos apszviestu 
tamsybe. ’ ’

Szitas poetiszkas iszmislas 
turi savyje dali teisybes. Da
bartinis mokslas da.leidžia, jog 
žeme gali isznykti tamsybėje; 
mokslincziai tvirtina., kad sau
le, kaip ir visi kiti dangiszki 
kūnai, nėra amžina ir su laiku 
gali isznykti, kaip viskas duo
dantis sziluma ir szviesa.

Garsingas fizikas Helmholtz i 
nuoinoniavo, kad saule iszleido i 
jau visa savo energija.. Rokuo- priklausanti prie Centauro 
jama yra, jog 453/954 tos ener- • žvaigždyno; tolumas jos nuo
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žemes siekia 43 trilijonus kilo
metru. Jos spinduliai daeina 
iki žemes per keturis metus. 
Astronomas Jaeger mano, kad 
dvi žvaigždes gali susitikti tik 
per 328 milijonus metu! Taigi 
ta buitis priesztarauja musu 
augszcziaus privestam daleidi- 
mui.

1866 metuose s z i a u r i n e 
žvaigžde greitai pradėjo labai 
žibėti; astronomai, isztirineje 
ta jos nepaiprasta szviesa, ap- 
reiszke, kad palei ja praėjo ki
ta planeta, kuri per susitrenki- 
ma užsidegė ir, tokiu budu, isz- 
dave didele szviesa.

Jei tas atsitiktu su musu že
me, tai mes isznyktumem nuo 
baisaus gaisro.
Kada-gi Bus Svieto Pabaiga?

Susitikimas su kometa, už
gesimas saules, ir baisus gais
ras1, tai ne vieninteliai nuomo- 
niavimai, kuriais stengiasi 
žmones iszaiszkinti sau galima 
svieto pa baiga. Musu žemes 
pluta yra labai plona; anot mo
kytu vyru tvirtinimu musu že
mas viduriuose nardosi ir ver
da skysta masa. Todėl nekurie 
bijosi, kad ta žemes .pluta ne 
traktu; kiji bijosi, kad atmos
fera., mažu-pamažu, isznaikiiiis 
visus esanezius ant žemes, ne
lygumus, iszlygins ja teip, kad 
žeme bus suvis lygi; tašyk jū
res užlies žeme ir viskas isz- 
nyks visas vietiniam tvane.

Jeigu daleist viena isz tokiu 

atsitikimu, tai tašyk liekasi 
dasižinot, kiek daugiau-ma- 
žiau liekasi da. mums gyventi?

Pagal paskutini pranaszavi- 
ma 1899 metuose, kuris isz- 
szauke daug triukszmo, tie me
tai turėjo but paskutiniais me
tais musu gy venimo. Ta pra
na szavo astronomas Rudolph 
Falb tvirtindamas, jog žeme 
isznyks susitikus su kometa. 
Jo pranaszavimas neiszsipilde. 
Ta nakti tik szmiksztele ke
lios žvaigždes, bet .jos nei ne
nukrito nei neinvykde svieto 
pabaigos.

Ir teip, ar galima paskirti 
metus, kuriuose invylks svieto 
pabaiga? Nekurie mokyti vy
rai metus svieto pabaigos szi- 
taip aprokavo: Garsus Francu- 
zu natūralistas ir filosofas 
Buffon, del paveizdos, sako, 
jog už. 95 tukstaneziu metu 
temperatūra teip žemai nupuls, 
kad negalima jau bus gyventi 
ir tada, visas gyvis turės isz
nykti. Tie, kurie sako, kad. jū
res užlies žeme, sako, jog tai 
atsitiks da už 6 milijonu metu. 
Kiti vėl sako, kad žeme pavirs 
in tyra., panaisziai menuliui, už 
10 milijonu metu. Bet tas vis
kas tai tik tuszti, ant, nieko ne
paremti dasiprotejimai, ir ne
sutinkanti tarp saves. Jeigu 
patikėt daugiaus pamatu, tu- 
rineziai hypotezai, beje kad 
saule gali užgest, tai vis-gi ga
lima save raminti tuo, jog sau
les szilurnos ir szviesos užteksi 
mums da apt daugelio milijonu 
metu. -Galima tiktai statyti 
klausimas: Ar tos szviesos ir 
szilumo-si užteks mums ant ke
liu milijonu ar ant keliu suim
tu milijonu metu? Sztai ir vi
sas klausimais, ir jo da negali
me iszriszti. iSu laiku gamta 
pasirodys mums tokia, jog mes 
jos negalėsim nei suprasti sa
vo silpnu protu. Dėlto tai 
mums d a. per anksti yra teip 
sanpretauti, kaip Rymioniu 
poetas, raszytojas Lucretius, 
kuris labai gražiose eilese pa
sakoja, kaip gamta, atėjusi pas 
žmogų, skundėsi jam, jog jau 
ji pailso ir paseno. Tokiu budu 
nekurie isz dabartiniu skun
džiasi, kad jie gyvena ant .svie
to, kuris jau seniai pasenės 
esąs. Tuomi jie t i k.parodo sa
vo pažvalgu siauruma, savo 
silpna protą.

Pagal teisybe, da žmonėms 
atvertas yra. platus laukas ant 
darbsztumo ir tirinejimo. Ži
noma., dabartine musu civiliza
cija, arba apšvietimą, isznyks, 
bet jos vieta užims kita, kurio j 
dabartinis musu gyvenimas ir 
padėjimas pasirodys žiauriu, 
barbariszku. Bet jeigu kada 
koks naujas mokslo iszradi- 
mas, koks naujas stebuklais ir 
apskelbtu mums, jog valanda 
visatine myrio yra arti, tai. ar
gi tas butu jau svarbia prie- 
žasezia, kad mesturetumem nu
sigąsti ir drebėti, kaip, kad 
musu proseniai, apleisti savo, 
daibus ir nustoti triustis? Ar 
galime pagirti silpnadvasius, 
kurie, mete viską, drebėdami, 
laukia paskutines valandos? 
Toli ne! Ir trumpos mušiu gy
venimo valandos yra daug- ver-
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Žinios Vietines Sieniniai Kalendoriai 1953m.
— Pavasaris.
— William J. Risser, nuo I

į
306 E. Centro uly., buvęs ma-
nadžeris del Mahanoy City
Gas kompanijos mieste, pasi- |

-mirė pareita Ketvergą, 11:45
valanda ryte, in Locust Mt. Ii- SAULE PUBL. CO
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Adresas:

gonbuteje. Velionis sirgo tik 
keletą sanvaitesi.
ežia, du brolius ir 
dojo Panedclyjc. 
vo Evangelistas.

— Seredoj pripuola. Aįp- 
reiszkimo Szvencz. Panos Ma
rijos, pasninkas, o Tautiszka 
Vardine: Narimantis. Taipgi 
ta diena: 1913 metuose Potva- 
nis Indiana valstijoje, septyni 
szimtai tris deszimts du žmo
nes žuvo, Texas valstijoje 
penki szimtai 'žuvo.

— Ana diena garnys pali
ko sveika ir patogia dukrele 
del pons. Leonams Boczkaus- 
kams, 312 W. South uly.

— Ketverge pripuola Szv. 
Ludgero ir Szv. Tctkles Kentė
tojos o Tautiszka Vardine: Do- 
rulis. Ir ta diena: 1943 metuo
se Amerika duoda, daug laivu 
Rusijai; 1950 m., Senatorius 
McCarthy vardu iszvardina, 
Profesorių Owen J. Lattimore 
kaipo 'Scvietu-Komunistu vy
riausiąjį agenta Amerikoje.

— Petnyczioj pripuola Sc|p- 
tyniu Marijos Skausmu, pa
sninkas, o Tautiszka Vardine: 
Meldutis. Taipgi ta diena: 
1369 metuose Kunigaiksztis 
Keistutis pateko Kryžuocziu 
nelaisvėn; 1847 m., Vera Cruz 
miestas Meksikoje pasidavė 
Scott amrijai.

— Ponia J. Cunicnc, nuo 
101 E. Spruce uly., kuri gydosi 
in Locust Mt. ligonbuteje, ana 
diena sugryžo namo, jausdama 
daug sveikesne.

Malianoy City, Pa
Paliko pa-

seseri. Lai-
Velionis bu-

Shenandoah, Pa. —
— Jurkis S. Timko nuo 231 

E. Oak uly., kuris sirgo ilga 
laika, pasimirė Ketverge va
karu 7:30 valanda in Locust 
Mt. ligonbuteje. Gimė Shena- 
doryje, kitados gyveno Level- 
lyn ir Tamakveje, o 1932 me
tuose apsigyveno Shenadoryjc. 
Buvo veteranas, per Antroji 
Pasaulini kara jis tarnavo del 
Dede Šamo ir prigulėjo prie 
Damato Posto American Log., 
Vet. of F. W. ir Amvcts, taipgi 
prie Lietuviszkos parapijos. 
Paliko paezia Helena (Sursa-

O^A - B - CELA yys 
;į arba pradžia !• 
;! SKAITYMO
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vage); dvi dukterys, Lorraine 
ir Virginia namie; tris brolius: 
Joną, Steponą isz Reynolds ir 
Kazimiera, Philadelphia; taip- I 
gi seseri Ona, isz Reynolds. ! 
Laidojo Utarninko ryta, su ap- 
iegomis Szv. Jurgio bažnyežio- Į 
je devinta valanda ir palaido
tas in parapijos kapinėse. Gra- ; 
borius Vincas Menkeviczius l . Į 
laidojo.

— Gerai žinomas Preziden- ; 
tas, Columbia Fire Co., ugna- ' 
gosiu draugijos, Pranas, Hank 
Grutzas, nuo 331 S. West uly., 
kuris sirgo per keletą mene- ! 
sius, numirė praeita Sereda, ; 
Kovo (Mar.) 18-ta diena, 5:30 I 
valanda vakare in Locust Mt. . 
ligonbuteje. Velionis gimė She- I 
nadoryje. Buvo angliakasis, ir . 
paskutini karta dirbo Maple Į 
Hill kasyklose. Paliko savo pa- I 
ežia Teresa (Miklusziute); tris 
sunns: Prana, studentas in 
Bloomsburg Kolegija; Roberta 
ir James, namie; savo teveli 
Joną Grutza; broli Joną, mies
te;dvi seserys: Stella, pati 
Juozo Ciszeko ir Ona, pati Vai- 
teko Zalbero, mieste. Laidojo 
Panedelio ryta, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje devin
ta valanda ir palaidojo in pa
rapijos kalpines. Gralboriai 
Oravitz laidojo.

ko kad tas vaikas prisipažino 
kad jis nenorėjo savo sesute 
nuszauti, bet tik savo teta, ku
ri buvo jam uždraudus žiūrė
ti in televizija.

Vaikas gyveno pas savo teta 
ir jos vyra Ponus Virlie Ste
wart, ant farmos netoli nuo 
Alexandria, Nebraska.

Kai jo teta jam uždraudė eiti 
pas susiedus žiūrėti in televi
zija, jis pasiėmė karabina ir 
pasikavojo sztiebelyje ir lauke 
kol jo teta atėjo jo bejieszko- 
dama. Jis ant smert nuszove 
savo teta ir mirtiniai sužeidė 
savo sesute, ir nuszove szuni. 
Tada jis numėtė ta karabina ir 
sau linksmai nukeliavo pas su- 
siedus, penkios mylios nuo sa
vo namu ir tenai per dvi ar tris 
valandas sau ramiai žiurėjo in 
televizija.

To vaiko dede tuo laiku ne
buvo namie. Kai jis parėjo ir 
rado savo žmona nuszauta ir 
to vaiku sesute mirtinai pa- 
szauta, jis greitai paszauke po
licija.

EROPLANAS NU
KRITO, SUSPROGO,

35 ŽUVO

KAREIVIAI
NUTEISTI

Vienas Mirties Baus 
me; Kiti Kalėjimu
KORĖJA. — Vienas karei

vis l:uvo nuteistas mirties 
bausme, kiti du buvo pasmerk-

OAKLAND, CALIF. — Ke- 
turiu inžinu eroplanas nukrito, 
sudužo ir susprogo, netoli nuo 
Oakland, California.

Eroplanas buvo ka tik paki
lęs isz Roswell, New Mexico, ir 
skrido in Tolimus Rytus. Ant 
jo buvo trisdeszimts kareiviu 
ir penki pasauliniai žmones. 
Nei vienas neiszliko gyvas.

Tas nelemtas DC-4 eropla
nas buvo armijos pasisamdy
tas. Jis nukrito in kuopustu

ti in kalėjimą iki gyvos galvos darža> netoli nuo Centerville, 
už nužudinima Korėjos karisz- į tik keletą minueziu nuo to lai
ko policijanto.

Visi trys prigulėjo prie Sep
tintos Divizijos. Jie yra: Sar- 
žentas Daryl V. Best, dvide
szimts penkių metu amžiaus 
isz Roseville, Michigan; 
Franklin J. Self, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus isz Talla
hassee, Florida ir Saržentas 
Harold J. C. Leffew isz Win
field, Kansas. Pirmasis Sar
žentas buvo pasmerktas mir 
ties bausme.

Kariszkas teisėjas darado 
kad visi trys isz anksto susita
rė ta Korieti nužudyti, paskui 
pasivogė armijos automobiliu 
ir pabėgo. Jis be pavelinimo 
buvo apleidę savo vietas.

NUŽUDĖ SAVO
TETA IR SESUTE

Užpyko Kad Negalėjo 
In Televizija Žiūrėti

ko kada jis buvo pasipraszes 
nusileisti in Oakland aerodro
mą.

Tuo laiku biski lynojo, bet 
visgi buvo galima keletą tuks- 
taneziu pėdu matyti.

Beveik toje paezioje vietose 
Rugpjuczio dvideszimts ket
virta diena, 1951 metuose ki
tas eroplanas panasziai nukri
to ir susprogo, užmuszdamas 
penkios deszimts žmonių. Ir 
tas eroplanas rengiasi nusi
leisti, kai jis nukrito.

Per viena sanvaite trys di
deli eroplanai nukrito ir visi 
veže kareivius. Dar nėra isz- 
tirta nei viena ta nelaime kaip 
tai atsitiko ir kas kaltas.

Daug tu kareiviu szeimynu 
gyvena in Roswell, New Mexi
co.

Eina gandai kad tas eropla
nas veže daug slaptingu ginklu 
ir už tai jis buvo tyczia sunai
kintas. Bet Lakunu Sztabas už
sigina.

HEBRON, NEB. — Tryli
kos metu vaikas, Lawrence M. ! 
Young, kuriam buvo uždraus- i 
ta in televizija žiūrėti, buvo po
licijos suimtas, už tai kad jis 
nužudė savo teta ir savo pen
kių metu sesute.

Advokatas W, O. Thayer sa- Į

KO RUSIJA NORI?
D. C. — 
Ko Rusija 
svarbus ir

WASHINGTON, 
Szitas klausimas: 
Nori? Yra baisiai 
beveik visi valdžios virszinin 
kai taip klausia!

Klausimas paasztrejo ir ta
po dar svarbesnis po Juozo 
Stalino mirties, kai Malenko
vas stojo in jo vieta. Malenko- į 
vas dar tikrai negali sakyti 
kad jis Stalino valdžia pasisa- Į 
vino, nes dar nei jis pats ne- amžiaus Ponia Agnes Brydon 
žino kur jis stovi. Bet.kai jis prisipažino policijantams kad 

ji užpylė gazolino ant savo vy
ro drabužiu ir paskui uždege.

Jos vyras buvo surastas su
degęs Vasario dvideszimts asz- 
tunta diena. Ji tada policijan
tams pasakė kad jis buvo sa.ve 
nusižudęs, bet vėliau prisipa
žino kad ji buvo užliejus gazo
lino ant jos vyro drabužiu ir 
paskui juos uždegus.

Ji pasiaiszkino kad ji su sa
vo vyru per ilga laika buvo pe- 
szusi ir kad jiedu nesutiko. Ji 
sako kad jiedu per visa vakara 
gere ir baliavuojo. Kai jiedu 
parėjo namo, ji visus jo drabu
žius apliejo gazolinu. Kai jis, 
gerokai iszsigeres norėjo užsi
degti cigareta, ji ta jo meczke 
isz jo ranku isztrenke ir tada 
jo drabužiai užsidegė. Kai jo 
drabužiai pradėjo degt, ji dar 
daugiau gazolino užpylė kad 
jis visas sudegtu. Szitaip ji pa
ti policijantams iszpasakojo.

ŽMONA
PRISIPAŽINO

JOHNSTOWN, PA. — Ke
turios deszimts dvieju metu

BIZNIO LAISVE NEI 
VISIEMS

Ant Gavėnios

užėmė Kremlina tai szitie da- j 
]ykai atsitiko:

Komunistu Jet eroplanai nu- 
szcve du Alijantu kariszkus 1 
ercplanus, viena Amerikos, an
tra Anglijos. Ar szitie užsipuo-! 
limai buvo ne tyczia, ar jie bu
vo insakyti isz Kremlino? Nie
kas dar in szita atsakyma ne
gali atsakyti.

Nauji valdininkai Maskvoje i 
tuojaus užgiedojo “Taikos j 
Giesme”. Vakaru tautoms szi- ■ 
ta giesme nuskambėjo palszy- 
vai! Stalinas panasziai, kartas : 
nuo karto per savo pypke pip- i 
sėdavo.

Sovietu Dipliomatai Tautu 
Sanjungoje savo nusistatymus 
nei kiški nepakeitė, jie vis nu
sistatė priesz viską prieszin- 
tis.

Sovietai vis remia Komunis- 
tiszka Kinija ir iszrodo kad jie 
nori ta Korėjos kara tęsti to
liau!

Visa tai neduoda jokios vil
ties del taikos nei Korėjoje, 
nei Vokietijoje.

Vaikas Nutraukė Prez 
D. Eisenhowerio 
Paveiksią; ,Gava 

Sakti
No. 198 Gromata arba Muka 

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

No. 201 -Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudyrrias apie Jezu Kris
tų 20c.

Ko. 202 Novena, Stebuklin- 
losze'go Medaliko Dievo Motinos

MUSU
SKAITYTOJAMS

4
Viskas taip paszieliszkai 

brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos,'kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 

i sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams! 
pabranginti ‘ ‘ Saule ’ ’ ir nepa- ! 
brangins, jeigu kaip nors bus j 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cij a labai gražiai prašzo visu Į 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pave-į 
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau ‘ ‘ Saules ’ ’ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka; 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome ‘ ‘ Saule ’ ’ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da-į 
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad! 
mes galėtume jums ‘ ‘Saule’ ’ 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris la
bai lipszniai kalba apie biznie
rių laisve, bet kai ta laisve ji 
pati palieczia, tai jau kitas da
lykas.

Prez. Eisenhoweris
golfą su dvejais savo draugais j Garbei 15c.
in labai puosznu ir turtinga l No. 203 Tretininkių Serap- 
kliuba, kur nebuvo valia laik-1 phiszkas officium 15c. 
rasztininkams prisiartinti.

Trylikos metu vaikas, kuris gjas pagal iszguldima Kun. Ri
tame kliube dirbo, neszdamas liauskio, su nekuriais naudin- 
golfo laidas tiems ponams lo- gaiš padėjimais 35c. 
szikams, slaptai nutraukė Pre
zidento Eisenhowerio paveiks
lą, kai jis pradėjo loszti ta sa
vo golfą.

Už ta baisu prasikaltima try
likos metu amžiaus vaikas, 
Daniel Williams buvo prava
rytas isz savo darbo. Jo prasi
kaltimas buvo kad jis ne tik 
nutraukė paveiksią Prez. Ei- 
senhewerio, bet kad jis ta pa
veikslą pardavė laikraszcziui 
“Evening Star” už dvide
szimts doleriu.

To vaiko slapta policija ne- 
sugebejo susekti, kai jis atsi- 
nesze maszinele del paveikslu 
nutraukimo, bet už tai jis gavo 
sakti. Prez. Eisenhoweris labai 
garsiai ir drąsiai kalbia apie 
biznio ir pramones laisve, bet 
szitas vaikas už tokia laisve 
sakti gavo. Matyti kad ir Prez. 
Eisenhoweris savo žodžio ne
moka, nenori ar negali iszlai- 
kyti. Jeigu jis taip poniszkai 
nori savo laisva laika, praleis
ti puoszniausiuose kliubuose, 
jis nenori kad kiti apie tai ži
notu.

Jeigu tas vaikas sakti gavo 
už toki savo darbsztuma, tai 
tegu visi gerai apsižiūri ir nesi- 
kisza in Eisenhowerio ar val
džios reikalus, jeigu jie nori 
savo darbus ir savo vietas pa
silaikyti, nes laisve po Eisen
howerio valdžia yra tik ant po
pieros ir nieko tikrumoje ne- 
leiszkia.

Ar musu naujas Prezidentas 
yra tokis szventas, kad nevalia

Shamokin ligoninėje pripažin- nei jo paveikslo nutraukti? Ar 
tas negyvas kai jis buvo tenai Į 
isz mainu atvesztas.

Kiti mainieriai prakaita lie- 
jo, dirbo per kelias valandas 
kol jie galėjo ta mainieri isz- į 
traukti isz tu griuvesu.

Kaip ta nelaime atsitiko, 
mainu virszininkai sako kad 
jie dar nežino, bet stengiasi su 
žinoti.

DIDELIS BOMBERIS 
NUKRITO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bombneszis skrido namo isz 
Lages Air Force bazes in Azo
res Salas.

Szitas pusketvirto milijono 
doleriu bombneszis buvo vie
nas isz geriausiu ir greicziau- 
siu. Jo lakūnas buvo praneszes 
kad du jo inžinai buvo užgese, 
ir kad jis jieszko vietos nusi
leisti. Bet tokiam dideliam 
bombnesziui ne lengva greitai 
nusileisti, nes jam reikia labai 
daug vietos.

Lakunu sztafcas paskelbė 
dingusiu lakunu ir kareiviu 
vardus, kuriu tarpe yra Sar- 
žentas isz Scranton, Pa., Wal
ter A. Plonski.

MAINIERYS
UŽMUSZTAS 

MAINOSE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

PLATINKIT “SAULE”

No. 194 Trumpas Katekiz-

arba Kai

Verksmai 
prie Ap-

No. 196 Stacijos 
varija, 15c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

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

SAULE - Mahanoy City, Pa.

>**4**»-*****>*4-***»****>»*l 

|L TRASKAUSKASj 
t LIETU VISZK AS t 
J GRAB ORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu. J
* Pasamdo Automobilius Del J
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams į

Reikalams
* 535 WEST CENTRE STREET *
* Telefonas Nr. 78 *
* MAHANOY CITY, PENNA.

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

jis yra tokis ponas kad nevalia 
nei ruszioti? Ar tie musu golfo 
kliubai yra tokios szventoves 
kad jati szventvagyste ir pa
veikslą nutraukti? Golfo loszi- 
mas yra geras ir pagirtinas, 
bet jis nėra jau tokis szventas, 

I ir musu Pre? identas nėra tokis 
ponas kad jau skaitytusi ne- 

' liecziama asmenybe.

1 Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

*. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tobeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

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

Knygos Did. 33/4x5y2 col. J
TIKTAI, 25 Cts.

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

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

Talmudo Paslaptys
ŽYDU TIKYBOS 

:: PRISAKYMUS ::

Labai užimanti apysaka 1
Per paczta, 25 Centai

Sauls Publishing Company, 
Mahanoy City. Pa.. U.S.A..

Pajieszkojimas
Pajieszkau pažinstamu,. isz 

Suvalkų, Kalvarijos ir Liiiba- 
vos parapijos ir Asavos kaimo. 
Jicszkau darbo ant farmu, jau 
ošiu senas, 'bet da galiu dar
buotis;. Meldžiu atsiszaiukt ant 
adreso: J. Kripaš, 27520 Jay

' Road, Livonia, Mich.

^Pirkie U. S. Bonus!


