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VELYKOS! Isz Amerikos
..___________ __________________ —4-----------------------------------------

INVAIRUS VELYKŲ KARO BELAISVIU
PAPROCZIAI KLAUSIMAS

GRAIKAI
ATSILYGINA Isz Pavergtos Tevynes

Per szita Szvente Prisikė
limo Vieszpaties Kristaus 
isz numirusiu, lai ir musu 
szirdys prisikelia isz neapy
kantos del savo arty mo, lai 
užžydi didesne meile tarp 
mus ir sutikimas tarp Lietu
viu. Lai Dievas praszalina 
pavoju sviete, kuris szian- 
dien yra apimtas godulysta, 
neapykanta ir užvydejimu, 
ir nereikalingu praliejimu 
kraujo musu artymo.

iDRASUS 
POLICIJANTAI!

Suaresztavo Devynias 
Moteris Už

Kazyriavima
PHILADELPHIA, PA. — 

Mažas turelis moterėliu isz 
South ir North Philadelphijcs 
kas Nedele susirinkdavo pa
plepėti ir pakazyruoti. Jos net 
ir isz pinigu kazyruodavo tar
pu saves, bet ne daugiau kaip 
isz dolerio isz viso.

Szita gražu vakara jos susi
rinko pas Ponia Freda Bell
more, in Wynnefield. Ponia 
Bellmore gražiai priėmė ir pa
tarnavo su kava ir pyragai- 
cziais.

Treczia valanda po pietų Po- Į 
nia Jean Hirschbaum daugiau
sia buvo iszsikazyravus: $3.50. 
Jos vyras turi tik tris didelius 

i baldu, furnisziu sztorus mies- 
te.

Visos kūmutes linksmai lai-
Visiems Lietuviams, siun- 

cziame musu szirdingiausius 
vęlinimus su taja Linksma ; 
Szvente ir kad Dievas visus ■ 
užlaikytu sveikus ir prail
gintu visiems gyvasti, kad 
galėtu sulaukti linksmai ki
tu Velykų!

To viso vėlina isz szirdies, 
“Saules” Redakcija.

EISENHOWERIS
PRIĖMĖ AMERIKOS 
LIETUVIU TARYBOS

delegacija’
WASHINGTON, D. C. — 

Kovo 26-ta diena po 10-tos va
landos ryto JAV-iu, Amerikos 
Prezidentas Dwight D. Eisen
hower priėmė Baltajame Name 
Amerikos Lietuviu Tarybos 
Delegacija, kurie sudarė szie 
asmenys: Leonardas Szimutis, į 
ALT prezidentas, Dr. Pius Gri
gaitis, ALT Sekretorius, My
kolas Vaidyla, ALT Iždinin
kas, Marijona Kižyte, Infor
macijos Centro Direktore, Ka- į 
zys; Kalinauskas, .SLA Prez., 
Vincas Kvetkas, SLRKA Sek
retorius, Stasys Gegužis, ALT 
narys, Stasys Pieža, ALRK 
Federacijos Pirmininkas, Juo
zas Ginkus, ALT narys, Stepas 
Bredes, Jr., NY ALT Pirminin
kas.

Delegacija lydėjo ir pristatė 
Prez. Eisenhoweriui JAV Kon
gresmenas isz Milwaukee, 
Wisconsin, Charles J. Kersten.

Taryba tęsęsi netoli puses 
valandos laiko. Amerikos Lie
tuviu Tarybos Vykdomasis 
Komitetas buvo paruoszes 
laiszko pavydaloje prezidentui 
memorandumą kurio turini 
iszdeste žodžiu ALT sekreto
rius Dr. P. Grigaitis pakviestas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ka praleido ir savotiszka 
“good time” turėjo, kol du 
drąsuoliai policijantai insilau- 
že, parode savo “varanta” ir 
suaresztavo visas devynias j 
moterėles.

Visos buvo priverstos nuva- į 
žinoti in policijos stoti, kur tu
rėjo pasiraszyti ant suareszta- 
vimo bylos. Policijantai, insi- • 
lauže pareikalavo kad savi
ninke, Ponia Bellmore parody
tu jiems ta rasztuka kuri vie
nas vyras buvo pas ja palikes 
kelios valandos atgal. Polici
jantai sake kad tai buvo nume
riu rasztukas. Ponia Bellmore 
parode kad tai buvo pieniaus 
bila.

Szitu moterų vyras, sužinoję 
apie tokia tu poiicijantu drą
są, inirszo. Jie sako jie eis sta- 
cziai pas pati miesto mayora, 
pareikalauti pasiaiszkinimo.

Ir isztikro, argi ne juokai, 
argi ne sarmata! Szitoje pa
ežio j e apylinkėje, per pasta- 
i uosius kelis menessius buvo 
tįek daug vagyseziu, kad su- 
siedai prasze policijos paskir
ti daugiau poiicijantu. Ir kas 
atsitiko? Per viena sanvaite 
tie drąsuoliai policijantai isz- 
dalino daugiau kaip du tuks- 
taneziu suaresztavimo tikietu i 
ant automobiliu, ir dabar drą
siai suaresztavo devynias mo
terėlės.

Jeigu policijantai nori su- 
aresztuoti visus kurie kazyruo- 
ja, tai tegu jie pradeda nuo sa
vo ofisu. But sunku suskaity
ti kiek kaladžių per sanvaite i 
patys policijantai iszdalina sa
vo ofisuose.

Policijantas drąsiai iszraszo 
suaresztavimo tikieta naba- > 
gui draiveriui, kuris ne vietoje 
nors ant minutes sustojo, ar 
netyczia skersai baltos linijos 
nuvažiavo, ar nesuspėjo ant 
laiko sustoti prie randonos
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_____
Visame pasaulyje, kur tik 

i randasi krikszczioniszkos tau
tos, visur szveneziama didžioji 
Prisikėlimo szvente, Velykos, 
kuri yra viena galingiausiu pa
saulyje ženklu mirties ir men
kybes, nugalėjimo per gyvybe.

Aiszkus dalykas, kad kiek
viena tauta savotiszkai ta 
szvente apvaikszczioja. Papro- 
cziai yra visados invairus at
skiruose krasztuose. Daug pa
reina nuo invairaus tikėjimo 
kaip tai Katalikybe, Liutero- 
nizmo, Kalvinizmo, Protestan
tizmo ir panasziai.

Daug Velykų szventes pa- 
proeziu turi ryszi su pagonys
tes, stabmeldystes apeigomis, 
kurios buvo skirtos saulei, 
gamtai ar pavasariui.

Juk Velykos, tai pavasario 
pradžios szvente. Velykos yra 
iszki’ mingiausiai szvenezia- 
mos Kataliku ir Pravoslavu 
krasztuose.

Aiszkus dalykas kad Romo
je, Kataliku Bažnyczios sosti
nėje, apeigos yra gražiausios 
ir iszkilmingiausios. Procesijo
se dalyvauja visi Kardinolai, 
Arkivyskupai ir kiti augszti 
dvasiszkiai.

Ispanijoje Velykos yra gry- j 
nai džiaugsmo szvente. Ispa
nai beveik vissai neszvenczia 
Didžiąją Sanvaite, bet Velykas 
tai jau visi szvenezia ir kuo 
iszkilmingiausiai.

Madrid mieste, net ir pats 
Karalius da’yvauja apeigose. 
Jis, sekdamas Kristaus pavyz-1 
di mazgodavo kojas dviem se
niam pavargėliam.

Sevilijoje ypatingai iszkil- 
mingai szveneziamos Velykos, 
visi žmones stengiasi dalyvau
ti, visi sztorai uždaryti, nei 
strytkariai nei autobusai ne
važiuoja. In Sevilija per Vely
kas suvažiuoja dvasiszkiai isz 
arti ir toli. Nakczia sužiba 
tukstancziai žvakių, kurios nu- 
szvieczia visa katedra.

Graikijoje Velykų iszkilme- 
se dar randasi senovės Graiku 
szviesos ir pavasario szventes 
apeigų liekanos. Žvakių szvie- 
sa Graikams dar vis primena 
senovės Graiku dievaieziu gar
binimą, kuriems jie pavasaryje 
dekodavo už saules sugryžima 
ir gamtos atbudima. Už tai ir 
sziandien Graikai Velykas va
dina “Lampre” tai reiszkia 
spindulys.

Maltos Saloje, vyrai užsika
bina sunkius lenciūgus ir juos 
velka, kiti susikala didelius 
kryžius kuriuos jie velka Didį
jį Ketvirtadieni.

O sargai prie Kristaus grabo 
dar daugelyje vietų nėra isz- 
nyke, ners Amerikoje daugu-

Komunistai Sutinka 
Mainyti Belaisvius
MUNSAN, KORĖJA. — Ge

nerolas Mark Clark z pasakė 
Komunistams kad jis pasiren
gęs gryžti in derybas kaslink 
taikos, bet pirmiausia jis rei- 

I kalauja kad serganeziu karo 
' belaisviu klausimas butu isz- 
risztas.

Jis pataria kad; Generolas ar 
Admirolas butu paskirtas ir 
kad tie karininkai susieitu in 
Panmunjom ir nutartu kaip 
pasikeisti serganeziais karo 
belaisviais, pirm kokiu kitu 
derybų.

Generolas Clark Komunis
tams aiszkiai pasakė kad po 
beveik trijų metu kariavimo ir 
po dvieju metu palszyvu dery
bų, Komunistai dabar turi 
daugiau mums teisingumo pa
rodyti kaip saldžiu ir lipsznu 
žodžiu, pirm negu mes jiems 
intikesime.

Komunistu Kiniecziu radijai 
’ dabar beveik visa diena kau’i 
ja ir zaunija apie derybas ir 
apie taika.
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GEN. VAN FLEET 
PASITRAUKIA

Iszkele Baisiai Svarbu 
Klausima Vaszingtone

WASHINGTON, D. C. — 
Septyniolika Armijos dideliu 
karabinu iszkilmingai ir ka- 
riszkai pasveikino Generolą 
James A. Van Fleet ir tuo pa
ežiu sykiu su juo atsisveikino. 
Gen. Van Fleet pasitraukė isz 
Armijos po trisdeszimts asz- 
tuoniu metu tarnybos.

Jis yra skaitomas kaipo pa- 
sekmingiausias karininkas, ir 
tuc paežiu sykiu yra dabar Ar
mijos ir Vaszingtono intaria- 
mas už savo iszsireiszkimus 
kas link stokos armijai ginklu 
Korėjoje.

Szitas szeszios deszimts vie
no meto amžiaus karininkas 
pasitraukė isz Armijos tik dvi- 
deszimts keturias valandas 
priesz tai kada Senato karisz- 
ka komisija ji yra paszaukus 
pasiaiszkinti, ka jis norėjo pa
sakyti ir ar jis gali priparody- 
ti kad musu kareiviams Korė
joje trūksta ginklu.

Generolas Van Fleet yra vie- 
szai pasakęs kad per visus tuos 
dvideszimts du menesiu, kai jis 
buvo Asztuntos Armijos Ko
mandomis, Korėjoje, musu ka
reiviai niekados neturėjo gana

Gavo Iszmalda Isz Mu
su, Turtus Susikrovė,

Mums Graikiszkai 
“Atkerszino

WASHINGTON, D. C. — 
Keli metai atgal Graikai Lozo
rių giedojo ir prasze isz musu 
iszmaldos. Mes jiems beveik už 
pusdyke padovanojome daug 
savo Liberty laivu, kuriuos 
mes buvome vartuojame per 
Antra Pasaulini Kara.

Szitie Graikai, gave musu 
tuos laivus, juos po visa svie
tą siuntė po invairiu krąsztu 
vėliavomis, kad nereikėtų mo
kėti taksu ir dabar gera ge- 
szefta varo su Komunistiszkais 

■ krasztais, su musu prieszais, ir 
isz to geszefto sau turtus krau
na.

Szitie Graikai yra tie patys 
kurie gavo daugiau kaip visa 
Lilijona doleriu isz musu kad 
jie užkirstu Komunizmui kelia 
tame kraszte.

Mes jiems tuos savo laivus 
beveik už dyka padovanojome 
kad ju krasztas galėtu atsi
statyti savo laivyną ir vesti 
prekyba kaip ir pirmiau ir kad 
jiems nereikėtų praszytis pa
geltos isz Sovietu ar kitu Ko
munistu. Bet ka Graikijos val
džia su musu tuo bilijonu do
leriu ir su musu tais laivais 
padare?

Tsaldario valdžia pq.vede vi
sus tucs pinigus ir tuos musu 
laivus keliems savo draugams, 
kurie gyvena puoszniausiuose 
New York miesto vieszbu- 
cziuose. Szitie jo draugai tuos 
savo isz musu gautus laivus 
pervede po Panama ir Hondu 
ras vėliavų, kad jiems nereikė
tų mokėti nei Graikijai nei 
Amerikai taksu, ir pradėjo ge
ra bizni vesti Rusija ir su ki
tais Komunistiszkais krasz- 
tais.
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Ko Verta Laida Lietu
viams Esantiems Už

Tėvynės Ribų
Tokiu pavadinimu kasdien 

nuo 15.30 iki 16.00 va’anda Va
karu Vokietijos laiku in Vaka
ru pasauli prabyla Bolszeviki- 
nis radijas. Laida perduodama , 
galingiausio LTSR vietuose i 
esanezio siųstuvo banga 216 m. 
Galingumas - 150 kw.

Stotis banga 216 m. in para

szi propaganda? Kur yra tos 
ra Lietuva, ta “tėvynė” yra 
Tarybų Sanjunga. Jos centras 
Sibiras, sostine Maskvoje; di- 
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POPIEŽIUS KALBĖS 
PER VELYKAS

VATIKANAS, ITALIJA — 
Szventas Tėvas, Popiežius Pi
jus Dvyliktasis kalbės in tuks- 
tanezius žmonių per Velykas.

ma Lietuviu yra ta’paprotį jau 
užmirsze.

SKAITYKIT 
:-“SAULE"CL 

PLATINKIT!

ginklu ar kulku savo karabi- 
niams.

Augszti karininkai susirinko 
in ta mitinga, in Fort Leslie 
McNair. Dauguma augsztu ka
rininku sako kad Gen. Van 
Fleet klysta, kad musu karei
viams visados buvo visko ga
na. i

perduoda daugiau kaip 10 va
landų programos. Vokiecziu ir 
Anglu kalbomis. Lietuviszkai 
szitoji LTSR vietuose stovinti 
stotis kalba tik apie 30 minu-; 
ežiu per para. Tai budinga vi
soms Bolszevikinems staty- 

! toms: didesni daigtinai (pvz.
galingos radijo stotys) neski
riami kraszto reikalams. Di
džiosios Komunistu statybos, 

i kad ir kur jos vyktų, pirmoje 
eileje tarnauja Maskvos reika
lams. Kasdien isz stoties, sto- , 
vinezios LTSR vietuose, plinta 
Maskviniai melai, pilamos pa
mazgos ant laisve mylineziu 
žmonių, o ypacz puolamos 
Amerika: Bolszevikai labai 

į stengiasi inrodyti arba iszpro- 
vokuoti inrodymus, kad drg. 
Stalino pareiszkimas, jog Va
karu Pasaulio valstybes vei
kiau paezios tarpusavyje susi- 
pesz negu susijungs in bendra 
gynybos bloką, esąs teisingas.

Leninas karta pareiszke kad 
Bolszeviku galios “paslaptis” 
gludi mokėjime propaganda 
derinti su jieges panaudojimu. 
Jiega, baimingumas ir prie- į 
varta sudaro Bolszeviku kary- ■ 

i bos pasekmingumo pagrindą.
Ten, kur negahma pavartoti 
pagrasinima, Bolszeviku pro
paganda yra tuszczias burbu
las, nieko neintikinantis skie- , 
dimas. Taip yra su szia “lai
da”.

I In kokia publika nukreipta j

Popiežius, kuris buvo susir
gęs, pranesza kad jis kalbės in 
žmones nuo laiptu virsz vidu
jiniu duriu Szvento Petro Ba
zilikos.

Jis pradės savo kalba de
szimts minueziu priesz szeszias 
iszryto, (musu laiku skaitant).

Jo pamokslas, kalba bus per 
Vatikano radijo skleidžiama 
po visa svietą.

Vatikano laikrasztis “l’Os- 
servatore Romano” ragina 
Tautu Sanjunga priimti Ko
munistu pasiulinimus del tai
kos. Laikrasztis raszo kad ežia 
gal pirmutinis tikros taikos 
spindulys, ir turėtu visu būti 
priimtas, jeigu ne del kitu 
piiežascziu tai vien del to kad, 
taika, kokia ji nebutu, iszgel- 
betu daug žmonių jei ne nuo 
mirties tai nors nuo skurdo ir 
vargo.

Paskutinis Patarnavimas Karalienei

Ugos eiles Anglijos žmo
nių diena ir nakti liūdnai ėjo 
pro savo mirusios Karalie
nes Mares graba, iszreikszti 
savo meile mirusiai Karalie

nei ir savo užuojauta kara- 
liszkai szeimynai.

Jos grabas buvo iszkil
mingai padėtas in Westmin
ster sale, Londone. Paskui ji

buvo palaidota karaliszkos 
szeimynos kapuose su kitais 
Anglijos karaliais ir kara
lienėmis. Laidotuves invyko 
Utarninke.

i
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Kas Girdėt
Visiems musu Skaitytojams 

linkime Linksmu Szvencziu 
Velykų! Ir kad sulauktumem 
sveiki kitu Velykų!

To vėlina iszszirdies,
— Redakcija “Saule”.
—-—-----------

Kai dabar Malenkovas ma
to kad jam 'bus daug darbo ir 
bėdos kol jis galės savo įprie- 
szus numalszinti namie, ir kol 
ji s vėl visu pavergtu krasztu 
vadus sutvarkys, tai jis turi at
sargiai su kitais kraėztais ap
sieiti. Už tai dabar tie gandai 
apie taikos pasitarimus su 
Amerika.. 

----------- --------
Stalinas tankiai taiip dary

davo, kalbėjo apie taika, kad 
gautu gana, laiko kitus reika
lus atlikti. 

----------- --------
Dakar musu, dilplioma.tai spė

ja kad tie Sovietai, kurie nu- 
szove kelis musu ir Anglijos 
ercplanus, taip padare ne pa
gal insakyma isz Maskvos, bet 
būdami karsztagalviai, patys, 
be jokio paliepimo ar pa vėl iri
mo, paleido savo karabinus in 
tuos musu lakūnus. 

----------- --------
In Walla Walla, Washing

ton, vagis insilauže in pomnin- 
ku sztora ir pasivogė du pom- 
ninkus, kurie jau buvo pareng
ti iszvežti in kapines del kapu.

-------------------------
Nors mes, Amerikoje giria- 

mies kad visi turi proga- eiti in 
mokykla ir 'būti nors pusėtinai 
mokyti, bet Armija įpranesza 
kad vienas isz dvylikos vyru
ku, kurie yra imami in vaisku 
būva bemokslis ir riet berasz- 
tis.

• -------- -----------
1941 metuose dvyliktas nuo- 

szim'tis visu Amerikos darbi
ninku, nebuvo iszeje daugiau 
kaip penkis pradines mokyk
los skyrius.

-------- -----------
Dabar, kai visi suvaržymai 

yra panaikinti, automobiliu 
kompanijos gamina daug dau
giau nauju automobiliu. Žmo
nes tiek daug tu nauju auto
mobiliu dabar jau nebeperka. 
Viena, kad jie per 'brangus, o 
antra, kad 'žmones jau mažiau 
pinigu tebeturi. Už tai automo
biliai ima atpigti, kaip mes 
raszeme jau priesz Kalėdas-.

-------- -----------
Sandusky mieste, Michigan 

valstijoje, Robert Jolin buvo 
kalėjimo sargu sugautas, isz- 
sikasant isz kalėjimo. Jis tei
sėj u i ulžsi gy n e, k a d j i s ke tin o 
isz kalėjimo pabėgti, bet pasi- 
aiszkino kad jis norėjo tik va
karais iszeiti ir po miestą pa- 
sivaikszczioti ir paskui kas va-

Liudesio 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 

karas jis ketino gry'žti in kalė
jimą.

-------- -----------
Dabar daug nauju barnu sta

toma. Daugiausia namu stato
ma, kurie kasztuoja apie pen
kiolika tukstaiįįcziu doleriu. 
Dabar jau biski sunkiau par
duoti namus kurie kasztuoja 
dvideszimts tuksitancziu ar 

l 

daugiau. 
———

Szkotijoje randasi daugiau
sia raudonplaukiu; penktas 
nucsžimtis Szkotijos merginu 
ir moterų yra. raudonplaukes.

-------- -----------
Amerikiecziai dabar pralei

džia. tiek pat pinigu ant savo 
sveikatos, kiek jie prakišta 
ant tabako ir ant gėrimo.

Nuo taksu, kaip nuo giltines 
jau nepabėgsi.

-------- -----------
Jeigu bažnyczios gautu nors 

puse tu pinigu, kuriuos žmones 
paskiria joms kai jie ima isz- 
rokuoti savo taksas, tai nei 
viena bažnyczia neturėtu nei 
cento skolos.

N e ra m u a 11 ap u s tos g e I e ži n es 
sienos, kai Stalinas pasimirė. 
Nieko aiszkaus dar nematyti 
ir negirdėt i,' bet. galima nu
jausti t yku bet t ikrą, nepasiten
kinimą su Sovietais Rytu Vo
kietijoje, Lenkijoje, Czekoslo- 
vakijoje, Vengrijoje ir kituose 
pavergtuose krasztuose.

Pypkes Durnai

Alyvų Darže

Darže Alyvų ruszkanam, 
tuszcziam

In kaina Jis nykiai blausus 
keliavo

Ir šlepe ranku prakaite 
kareziam

Nuo dulkiu apnesztaja kakta 
savo.

Po to. Ir sztai buvo pabaiga. 
Dabar turiu jau eiti, o aptemęs 
Ir, kam Tavęs inrodymo auka 
Asz ežia, jei neraudu Tavęs 

ant žemes.
Tavęs neberandu. Ne savy, ne. 
Ne kituose. Ne akmeny sziame. 
Tavęs neberandu. Asz 

vienume.
Asz vienas su žmonių kanezia 

czionai, 
Kuris suszvelnint mane 

siunsdinai, 
Kuriuo nesi. O geda amžinai. 
Vėliau: atskridęs aniuolas 

czionai.
Kodėl gi aniuolas? Ar ne 

naktis,
Kuri sziurena medžiuose 

abuoja.
Mokytiniai vartydamies sap

nuoja.
Kodėl gi aniuolas? Juk tai 

naktis.
Toji naktis nebuvo ypatinga: 
Tokiu praeina juk szimtai.
Ir guli akmens ir szuns 

ironinga,
Ak, tik liūdna, ir visgi jai ko 

stinga, 
Nęs laukia, kolei vėl praszvis 

rytai.
Nes ar pas besimeldžianczius 

sziuos lankos
Ar aniuolai, ar jiems naktis 

didi?
Save praradę, visko apleisti, 
Likimui atiduoti tėvo rankos, 
Nuo motinos gi keliu atstumti!

Kaip Pagal Nauja ji Im
igracijos Instatyma

Bus Inpilietinami Sve
timtaucziai Jurininkai 
Ir Kariai Ginkluotose

Pajiegose
WASHINGTON, D. C. — 

Naujasis taip vadinamas- Mc- 
Carran-Walter Imigracijos ir 
Tautybių Instatymas- kaiku- 
rioms grupėms suteikia leng
vatų. Viena ju, yra palengvi
nimas invažiavimas iii SZ1 
kraszta: Amerikos piliecziu 
žmonoms ir vyrams, apie tai 
raszeme jau ankseziau. Sziuo 
kartu prisiminsime kita grupe, 
tai svetimtauezius jurininkus 
ir karius, kurie atitarnavo 
.Jungtiniu Amerikos Valstybių 
kariucmeneje. Sekaneziu kartu 
raszysime apie specialias inpi- 
lietinimo lengvatas taikomas 
vaikams, buvusiems pilite- 
cziams, prieszo svetimtau
čiams ir invalidoms dvasinin
kams.

Priesz 1950 Rugsėjo 23 diena, 
svetimtautis Jurininkas ati
tarnavęs penkis metus kuria
me Amerike JAV laive, su ge
ra, paliudinima galėjo prašy
tis pilietybes nežiūrint, kad ji* 
yra in szi kraszta ir nebuvo 
priimtas. Jo penkimetai ati
tarnauti Amerikos laive buvo 
prilyginami penkiems metams 
reikalingiems gaubi pilietybe 
sąuszemente.

1950 metais Rugsėjo 23 die
na insigaliojo Vidaus Saugu
mo instatymas, kuriuo szi 
praktika 'buvo panaikinta. 
Joks jurininkas, nežiūrint keik 
jis metu butu JAV prekybinia
me laivyne atitarnavęs nebe
galėjo kreiptis in Amerikie- 
cziu instaigas del pilietybes, jei 
jis neturėjo inrodymu kad in 
szi kraszta. jis pateko tikriu ir 
teisėtu budu. Tokiu kudu dau
gybe svetinitaucziu jurininku 
kurie*jau buvo atitarnavę pen
kis metus JAV laivyne, bet mi
nėta diena ir meta nebuvo su-
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skube iszsiimti “antrųjų doku
mentu”, buvo pasmerkti sun
kiai imigranto veikimai su vi
sais' suteikimais isz naujo.
Jurininkai Gali Būti Inpilie- 

tinti Priesz Kalėdas

Naujasis Imigracijos ir Tau
tybių Instatymas szi ai specia
liai grupei suteikia lengvata. 
-Jie galės Imti i.npilietinti ir be 
i n važiavimo dokumentu, jei jis 
dar priesz sziu metu Gruodžio 
24 diena užpildys reikalingus 
inpilietinimo * dokumentus. 
Taip pat in szia grupe intrau- 
kiant jurhiinkai, kurie inpilie- 
timui prašymus buvo pateikę 
priesz Rugsėjo 23 diena. Ju 
praszymai pagal na.uja.ji ins'ta:- 
tyma gali būti peržiūrėt! ir 
pravesti senąją veikimą. Visi 
szios grupes ‘jurininkai privalo 
prisistatyti Imigracijos ir Na- 
turalizacijos Tarnybon kaip 
tik sziuo reikalu jie bus isz- 
kviesti, kitaip jie praras turė
ta .galimybe, nebent jei jie tu
rėtu svarbia., savo neatvykimo 
laiku, pateisina.nia.ja priežasti.

.jurininkai su mažesniu kaip 
penki metai stažu, minėta Rug
sėjo 23 data gauna ta. paleng
vinimą, jog ju iki tada. JAV 
Amerikos laivyne is-ztarnautas 
laikas užskaitomas in penkių 
metu reikalingus pilietybei 
gauti suma. Vienok jis užpildo 
tin kainu s i m i gr ai i to po pi e r i u s- 
ir praeina ta paezia veikimą 
kaip ir visi kiti imigrantai. 
Paskubinamas Svetimtaucziu

Kariu Inpilietinimas
Svetimtaucziai kariai atitar

navę ginkluotose pajiegose ne
mažiau kaip tris metus, taikos 
ar karo metu, gali p-raszyti pi
lietybes nelaukė penkių metu 
termino, su sanlyga, kad pra
szyma jie paduoda tebebūda
mi kariucmeneje arba nevė
liau kaip szeszi menesiai po 
iszejimo isz jos. Vienok, jie tu
ri būti teisėtai in szi kraszta 
atvykę, gero ir sveiko budo ir 
pakankamai apsiszviete. Jei 
jie praszyma. paduoda isz ka
riuomenes, ju praszymas gali 
būti tuojau pat patenkintas ne
laukiant kol praeis 30 menesiu 
laiko, kurio metu paprastai 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
instaigos tarnautojas apklau- 
sineja pati praszytoja ir liudi
ninkus. Net svetimtautis kuri 
buvo norima 'iszdeportuoti ga
li ‘Imti inpilietintas, jei jis sa
vo praszyma pilietybei gauti 
paduoda isz JAV ginkluotojo 
pajiegu.

Svetimtaucziai atitarnavo 
karo meto, gali tikėtis dar dau
giau lengvatų jei jie-dalyvavo 
Pirmajame arba Antrajame 
pasauliniame kare (1939-8-1— 
1946-12-31) ir buvo garbingai 
isz jos paleisti. Jis ne tik kad 
bus inpilietintas neatsižvel
giant kiek laiko jis sziame 
kraszte gyvena ar kokio am
žiaus jis yra susilaukęs, bot pi
lietybes popierius jis gali gau
ti tuoj jat užpildęs praszyma, 
neatsižvelgiant ar jis tebetar
nauja kariuomenėje ar no'. Ne
kreipiama tuo atveju dėmesio 
nei in tikruma ar jis in szi 
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kraszta atvyko teisėtai ar ne, 
jei in kariuomene jis instojo 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, Kanalo Zonoje, ar Ameri
kos Samoa ar Swains Salose. 
Jei jis in Amerikos kariuome
ne instojo kur nors kitur, tuo 
atveju jis tiri praeiti normalia 
imigranto veikimą ir tik ja .. . .. . . ! atlikus jis bus priimtas inpi- 1 
lietinimui. Szi lengvata, nėra ; 
pritaikoma tiems, kurie buvo 
paleisti isz kariuomenes kaip 
tik dėlto, kad jie buvo svetim- 
tauczmri, jie tebuvo tik pagel- 
bininkai neje frontai! aiba 
tiems svetimtauczia.ms priesz 
kuriuos^yra užvesta iszdepor- 
tavimo byla. — C.

ISZ PO 
ŽEMES SZVENTOS

. (Tasa nuo 3-czio puslapio)

Ir netesdami anei galvoti 
žmones, kaip savo užsimanyma 
invykdinti. Galvojo ir sugalvo
jo. Tuo laiku Varnių kapitula 
tm;ejo tarp, savo kanauninku 
viena labai daibsztu kunigą, 
kuris visada' liudavo prisiren
gęs remti kiekviena, kas norė
jo atjieszkoti ir atgauti atim
tas bažnycziai teisias ar žeme. 
Tas da.rbsztnsio kunigas buvo 
Jonas Ka.zokevicz.ius. Tuo lai
ku jis laivo užvedės byla su 
kalvinais del Kelines bitžny- 
czios, kuria jie buvo pasisavi
nę. Ilgai tęsęsi byla. Jurgiu 
Gružauskiu, vienok tuomti pa
sibaigė, kad tribunalo nu-' 
sprendimas patvirtino katali
kams teisias. Valdžia, davė ka
nauninkui pagelbiįlinka An
drejų Valavicziu ir veikiai kal
vinu saberas paliko vėl kaip 
buvęs kataliku bažnyczia, o 
kalvinams darjprisiejo primo
kėti užkai kuriasi skriaudas.

Prie to, kunigo atsikreipė ir 
Szidlaviėcziai, nuvažiavę apsa
kė apie stebuklinga. Paneles 
Szvencziausios • aipsi rei szkima, 
praszydami patarmes ir pagel- 
bos tame dalyke. Kunigas Jo
nas iszklause pasakojimo, o 
kad buvo laikas ant misziu eiti, 
pakvietė lygiai ir keleivius, 
prižadėdamas parėjus isz ’baž
nyczios atsakyma duoti. Tuoj 
parėjus, pasivadino pas save 
Szidlavieczius. Kunigas buvo 
apsitaisęs kaip in kelione, ir 
kepure apsimovęs, o po požas- 
czia turėjo pasikiszes biėvjori 
ir lazda rankose.

— Važiuoju su jumis tarė 
žmonėms, ji sveikinantiems, o 
mano atsakymas toks: Szven- 
cziausioji, kuri teikėsi jums 
apsireikszt i inkveps mums 
kaip ir ka. daryti, jeigu susi
rinkę draugia toj vietoj pasi
melsime, ir patars kaip nusto- 
juse Jos garbe atgaivinti.

(BUS DAUGIAU)

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Simus Mul
kiams; Iszklausyta M a 1 d a 
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 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

1801/2—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 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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Isz Po Žemes Szventos
j^EPASI DARYSI nei paisizi- 

nio, nei stovy! os, nei jokio 
paveikslo ir nesilenksi priesz 
juos. Ai' matai tamsta?!

Mat an, vienok, kas nėra ak
las ir kurczias, turi pripažinti, 
kad naujasis instatymas szita 
iižigy n i m a szvelnina.

— Bliuzui j i tamsta! Nesu
prantu del ko jums protas ne
leidžia teisybes matyti? Tur
būt jus, Lenkai isz pirigimimo 
esate palinkę prie stabmeldys
tes.

— Nežinau, rasit szicik tiek 
su sipraist urnom, jeigu asz, Rad
vilos pavaldinys, galocziau. at
virai savo nuomones tamstai 
iszreikszti.
. — Labai praszau, rasi tuo
met tamstai tikrąjį taka nuro
dyti galocziau.

— Tai klausykis tamsta.
— Atsiprasza.ii, tik nosi- 

stengk tamsta apsukti man 
galva pasakomis apie relikvi
jas ir stebuklus, uos tuose da
lykuose veikai tamsta perkal- 
.beczian, gaila liežuvi plakti.

— Noriu kalbėti tikrai 
apie stebuklą, o labiaus apie 
relikvija, senuose rasotuose rai
dai! toki atsitikima.

— A, jau tamsta vartai se
nus poperius, nelyginant, kaip 
gaidys meszlyna, o juk tai ne
atsakantis užsiėmimas tamstai 
inpediniui riceriu gimines, 
kardu užsitarnavusios tėvynei.

— Nėra tiesu be iszemimu 
norius isz riceriu gimines kilęs, 
neturiu palinkimo prie kardo, 
teip jau mane Dievas keistą! 
sutvėrė, kad tankiau in knyga, 
ne kaip in taure žiūriu, Virgi- 
Jia.us veikalą nuolatos neszio- 
juosi, dagi arti eidamas. Ne isz 
puikybes ta darau ir ne del pa
sirodymo. Netikėta laime su
teikė pažinti su szviešiausiu 
Radvilu, kuris leido ne tik nau
dotis savo knygynais. Nesve- 
žiuje, Biržuose ir Kėdainiuose, 
bet dar ju užveižetoju padare.

Taigi, kaip tamsta vadini, 
tuose meszlynuose, be jusu teo- 
liogu iSekliucija.no, Czekavi- 
cziaus ir kitu, radau labai už- 
imaneziu knygų kaip “Isziiuo- 
suota Jeruzolima”.

— Gana, gana! Tai eilia- 
dirbiu veikaluose tamsta jiesz- 
kai isztoriszkos teisybes!

— Visai ne: geroj iszka apy
saka: inkvėpė man troszkima 
rasti teisybe, o vienoj senoj ir 
radau vieno stebuklo apsaky
mą, kuris atnesze visai ne nie
kinamus vaisius.

— Kad tik szitaiS pasakoji
mas nebūta perilgas, nors ma
žai laiko beturiu, reikia iii so
borą eiti, o darturiu pamokslu 
persi žiūrėt i.

— Pasistengsiu kuotrum- 
pia.usia apsakyt?! Buvo tai Si
rijos mieste Antijocihoj, kry
žiaus kareiviu laikuose, kuo
met norėta iszliųosuoti Kris
taus kapa isz Saracėnu ranku.

Nesuskaitoma netikėliu mi
ne apsiautė kryžiaus kareivius, 
ir teip jau suvargintus badu ir 
visokiomis ligomis.

— Ei, kas tamstai! Pasa
kas pasakoji, o man jos seniai 
nusibado, kaip dar mažau bu
vau.

— Iszklausyk tamsta, iki 
galui, taigi netikėliai, apsiauto 
kryžiaus kareivius ir teip juos 
žudė, kad visu dvasia nupuolė.

Tuo tarpu prisisapnavo' vie

nam kunigui Iszgan y tojaus 
veidas buvo rustas.f

■4— - Nutariau, sake jis, už 
visas nuodėmės pabausti mano 
tarnus ir atiduosiu juos in ne
tikėliu rankas!

Tada Motina Szvencziaiisio- 
ji puolė ant keliu priesz sunu 
ir graudžiais aszaras liedama 
už nusūdytus maldauti ome. 
Iszganytojas negali keisti Mo
tinos aszaru, taigi Jo veidas 
tuoj persimainė ir teip kunigui 
t aire:

— Per užtarimą Mano mo
tinos, o jusu nusidėjėliu l /da
rytojos, szi karta dar atleidžiu 
jums jusu isztvirkimus, kelkis, 
kunige, ir apsakyk szita, ka
reiviams. Nebeisznaikinsiu ju 
pagonu kardu ir isz pavojaus 
iszveisiu, kad tik jie suigry'žtu- 
ir pakula darytu.

— Monai! Sapnai ir tiek, 
supranti tamsta?

— Tamsta suprantu: ir ka
reiviai visai neilgai stiprino 
savo dvasia szituo apsircisz- 
kimu. Kas karta tankiau ka
reiviai ome bėgti; idant szito 
nebūt n, Iszganytojas vėl pasi-
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“Jis Prisikėlė; Jo Nėra Czionai
rodė, bet nebesapne.

— Hum, hm, duni! Tai pa
bėgėliams, ar teip?

— Geriausia atminti turi 
tamsta, tur Imti atsimeni ir ta, 
kad Isuganytoji lydėjo vienas 
seniai jau kritusiųjų kryžiaus 
kareiviu, ir kad Vieszpats mu
su toki paliepimu davė pabė
gėliams:

I

— Gryžkite in miestą, o I 
žmones silpno tikėjimo, ir teip 
pasakykit savo draugams;

— Szit artinasi susimyloji- 
mo diena, kurioje sutrinsiu sa
racėnu galybe jusu akyse, o 
ženklą turėsite, nes prisikels 
užmuszl ieji, kaip szitas mano 
tarnas, ir sykiu su jumis ka
riaus ir pariams jumis!

Vicszpaties Kristaus priža
dus padare dideli inspudi ant 
.suvargusiu kryžiaus kareiviu.

Erne -i
i— Dievas teip nori!

iSzaukti kareiviai ir norėjo eiti 
tuoj ir užpulti prieszus, bet va
dams rodėsi neatsargu su to
kia maža pajiega užpulti szim- 
teriopai skaitlingesni įpriesza 
ir jie abejojo apie szito užma
nymo naudingumą. Reikėjo 
jiems aiszkesnio stebuklo, ar 
didesnio jo liūdintoju skait- 
liaus.

— Na ir davė jiems ko no
rėjo?

— Teip. O tas szitokiu bu
dri atsitiko. Tam paežiam ar 
kitam kunigui prisisapnavo i 
Szventas Andrejus Apasztalas į 
ir tarė:

— Kelkis tuoj ir, pasiėmęs 
kasėju, eik in mano brolio 
apasztalo Petro bažnyczia, ton 
priesz didiji altorių liepk kas
ti tol, kol nerasit žym i o Dievo 
malones ženklo. Tai bus raguo- 
tines galas, kuriuo kita syk 
pervere Kristaus szona. Nesza- 
mas pirma jusu* kariuomenes, 
pervers jis stabmeldžiu szirdis 
ir iszgast is perims juos tokia, 
kad sklis in visas szalis, ar isz- 
kris kares lauke, lyg pakirstos 
varpos.

Stojosi pagal Apasztalo An
drejaus paliepimo. Kasojai il
gai vargo, kaisdami parodytoj 
vietoj ir tik pavakaryje kuni
gas, kuris juos atsivedė insi- 
leides in gile duobe, rado pri
žadėta relikvija.

— Dievas teip nori! Siiszu- 
ko visi iszvien, ir neilgai tru

kus, nusprendė užpulti prie
szus.

ke sodieczio vaikas ir tuoj ome 
sakyti: Tėtulis liepe praneszti, 
kad pas mus, kad, pas mus di
delis stebuklas; ten už daržo, 
pievoj, ant to didžiojo' akmens 
Panele. Szvencziausia su kū
dikėliu atsisėdo ir verkia.

Teoliogas žvilgterėjo in ba
jorą, liet kzis nuo stalo buvo 
paszokes prie lango.
• Tuo tarpu prieszais, duryse, 
atsistojo dar viena ypata: žmo
gus buvo nebejaunas, jo veidas 
buvo gelsvas, gražiai apskus
tas, in szali nukreipta apskrita, 
kepu rike uždėta ant jo nupli
kusios galvos ir iszversta vir
ažui balta plati apikakle ir ilgi 
juodi rubai reiszke jo dvasisz- ’ 
ka stoną. Matyt ka tik buvo isz 
miego pakilęs, nes akys dar 
buvo primerktos ir truputi už
raudonavusios.

Szita ypata buvo tai kelioli
kos kalvyniszkiiju bažnyczia 
perdetinis, dėlto vietinis pasto
rins su dideliu guodone sta- 
czias priesz ji stovėjo.

— Ko nori szi t as szpicbnb> 
Paklausė jo dvasiszkasis per
detinis, rodydamas in vaika.

Tyliai ir ne lietuviszkai eme 
jam aiszkinti pastorius. Kas 
valanda, besiklausant pasako
jimo, platėjo jo iszbltikusios 
akys, ant galo prasiszypsojo, 
rodydamas du užsilikusiu,’ isz- 
gel t on a vus i u daneziu.

— Zum kukuk! (po biesu) 
in vmurmtelejo dvasiszkasis 
ruseziai, ta, kažkoks vietiniu 
popiežecziu prasimanymas.

O kreipdamas prie vaiko ta
rė:

— Klausyklos, tu mažas 
apgavikė! Asz pasiskųsiu 
szviesiausiam Vaivadai, tai 
jums insegs, kad danguje bus 
girdelis! Supratai? Tai eik lau
kan !

— Bet praszau jus mylista 
noris per la.nga .pažvelgti, in- 
kalbinejo vaikas atsargiai 
stingdamas prie durų.

Paklausė jo mokintu, disi- 
denlu. Per ta Įauga, jau ilga 
laika žiurėjo jaunas bajoras, o 
ant jo veido matėsi nusistebė
jimas,.

Nieko stebėtis; kaip sake 
vaikas, tikrai už sodno, pievoj, 
matosi motor i szkes ypata su 
kūdikiu visa spinduliuose. Bet 
teoliogas mate vien stebuklin

Pasekmes žinomos: .szirntas 
tukstaneziu saracėnu krito pas 
apsiaustojo miesto sienas, o li
kusieji, neiszpa sakyto iszgas- 
czio genami, iszsisklaiste, kaip 
lapai rudens laike, ir pražuvo 
l:c pėdsako, paliko krikszczio- 
niu rankose savo abaza, kuria
me rasta nesulyginamos vertes 
brangenybių, tokiu būdu kiek
vienas kareivis liko turtingu 
per viena valanda.

Dabar prieszinkis tamsta, 
jeigu gali, kad tai ne relikvija 
davė krikszezionems stebuk
linga pergalejima ir amžina 
garbe!

Szi teip. kailio josi septynio
liktame szimt motyje kalvynu 
pastoras su jaunu bajoriuku 
savo namuose, sodžiuje vadin
tame Szidlava.

Nežinia kabotu atsakęs jau- 
nikaieziui užsienio teoliogas, 
nes vos atsikrenksztes lupas 
pravėrė, duris nuo lauko atsi
darė ir in vudu inpuole vaikas 
sodietis.
. — Tegail bus pagarbintas! 
O kur jo mylista? Suszuko jis 
gars i ai, sip c r i ai k v eijnu idan i as, 
matyt pailsės nuo greito bė
gimo.

— Cit! Sznibsztelejo teo
liogas, jo mylista ilsisi isz ke
liones ir jo negalima, budinti, 
o kas ten?

•— Niekas, iniproeziu, atsa

gus spindulius, o soboru lanky
tojas paprastus saules atspin- 
dnlius nuo dailios akmens pa- 
virszes.

Mokinti dvasiszkieji, tai 
kaip ir kita syk atsitikdavo, 
pasirodė aklais.

Stebuklinga regykla visai 
kitoki inspudi padare ant so- 
diecziu. Keliolika, ypatų susi
rinko būtoj szito vaiko tėvu, 
kuri mateme pas pastori ir 
svarstė szita dalyku, didžiai su
judinti. Bucziavo tuos, kurie 
patys mate stebuklą, o pasako
jimui nelmvo galo, vos pasibai
gęs atsikartodavo vėl, tik žmo- 
nes negalėjo nuspręsti ir ant 
vieno sutikti, ko verke Panele 
Szvencziausiia.

— Tur but aut musu nuo
dėmių pažvelgusi verke Panele 
Szvencziausia,, aiszkino vieni.

— įGreicziau del netikėliu 
atžagarumo, tvirtino antri.

Tuo tarpu senis, beklausas 
tu kalbu, sėdėdamas pas kros
ui, tais žodžiais prabilo:

— Žinia, kad žmonių nuo
dėmės lindnina Dangaus Ka
raliene, netikėliu atkaklumas 
teipogi prisideda, bet yra dar 
viena priežastis, apie kuria asz 
vienas1 težinau.

— Kas per priežastis, kas? 
Eme klausti visu kartu.

— Ant szitos vietos, tarė 
seniukas, kur siziandien mums 
stebuklais apsireiszke, stovėjo 
kataliku bažnyczia ir kasdien 
per miszias szventas tenai jos 
Sūnaus garbe garsėjo. Szian- 
dien nei atminties nebeliko 
apie Dievo namus, netikėliai 
juos panaikino: kaip-gi ne
verks Panele Szvencziausia?

Visi pritarė, tik vyriausis 
seniuko sunūs, lyg neintikeda- 
mas atsliepe*

— Tėtuli, kaip ligi to pri
ėjo, kad katalikiszkoji bažny
czia tarp kataliku buvusi, ga
lėjo pražūti, nei atminties ne
palikdama?

I

Atsiduso sienis, pakinkavo 
galva ir tarė:

— Klausi sūnau, nes mes 
atėjimai, bet ir jus daug jau
nesnieji tur-but nežinote, tai 
pasiklausykite, atsitinka teip, 
kad Dievas: už ssunkias nuodė
mės apleidžia žmones bedie
viais karaliais. Szitie karaliai 
ugnimi ir kardu naikina aplan
koma szali, palikdami paskui 
saves tik griuvėsius ir lavonus. 
Kita syki siunezia Dievas liga, 
maras tusztina butus ir visus 
sodžius,' kad nėra, kam nei 
mirusiųjų laidoti. Bet nei pikti 
karaliai, nei maras įiepadare 
mums tiek skriaudos, kiek szi- 
tas bedieviszkas netikėliu 
mokslas: pikti karaliai ir ma
ras užmuszdavo' kuna bet pa
likdavo nemirsztama duszia, o 
eretiku mokslas, pritardamas 
dabartinio gyvenimo linksmy
bėms, naikino tikėjimą in ana. 
gyvenimą. įSekesi bieso tar
nams ju dalbas, nes padare ta, 
kaip sake mano Simus, kad 
pražuvo kataliku bažnyczia, o 
niekas apie ja nei žinoti nežino. 
Ne viena Szidlavos bažnyczia. 
sugriovė netikėliai, bet sze- 
szesdeszimts bažnveziu vien 
Žemaicziuose uždare. Kaip-gi 
Panele Szvencziausia neverks, 
matydama teip sumažėjus sa
vo Sūnaus, garbe! *

— 'Szesziasdeszimtis baž- 
"nycziu! O, Jėzau! A, a! 'Sze
sziasdeszimtis! Atkartojo su
judinti vyrai ir moters, szluos- 
tydami apsiaszarojusias akis. 
Toj valandoj inbego vaikas, 
kuri matome' prie pastorio.

— Na, ka ten girdėjai? Ka?

*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦*
MUSU

SKAITYTOJAMS
Viskas taip paszieliszkai 

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

Bet, už tai ‘ ‘Saules ’ ’ redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
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
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 galėtumėt© 
ja vis skaityti!
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Tuo jaus paklausė jo tėvas., 
matiai bambiza? Delko prie 
musu iieiszlindo' isz slavo urvo? 
O, rasi,,tavęs ne insileido.

— Delko manės neinsileis? 
Ir Vėl ar asz jų klausiau, vik
riai atsake vaikas. Ne viena, 
bambiza maeziau, bet tokio, 
kuris yra antvisii perdetinis, 
dar nebuvau regejas, tokia Vo
ki szk a 'bbždižione. Rodžiau 
jiems per Įauga Panele Szven
cziausia, o jie pableibejo' ir ji 
pranyko.

— Ar regi! Pablerbėjo ir 
ji pranyko! Šuszuko ruseziai 
szeimininke, rankas suplojusi, 
per juos tai ir mudvi su kurna 
n eibe snape jo va.

— Žinia, bieso pramone! 
Patvirtino szeimininkas, kaid 
nesulauktu tie valkatos ir tie 
ponai rasizkažiuose iszbeprotė
jo, mes sugalvosime, kaip vėl 
ežia užmirszta Panele Szven- 
cziausios garbe atgaivinti! 
Teisybe kūmai ir kūmos?

— Tikra teisybe! Be Pane
les Szvencziausios sunku 
mums, pritarė visi.

(Tasa Ant 2 puslapio) '
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Sveikiname Visus Su 
Szv. Velykomis!

Žinios Vietines
Gerai žinomas senas 

biznierius Stanislovas Huber
tas nuo 1100 E. Centre uly., pa
vojingai serga ir likos Įsivež
tas in Good Samaritan ligon- 
buteje, Potts v i II oje.

Visi sztorai mieste bus 
uždaryti Didžioje Petnyczioje, 
nuo 1-ma valanda iki 3:30 va
landai po pietų.

Linksmu. Velykų vi
siems gyventojams. Lai Dievas 
užlaiko prie sveikatos ir gy
vasties.

West End Ugniagesiai 
laikys savo Baliu Panedelio 
vakara, Balandžio (April) 6-ta 
diena Lenku svetainėje.

Primary ‘Blukimai’ at
sibus Ųtarninke, Gegužio May 
19-ta diena.

William H. Price, nuo 
812 E. Market uly., kuris kita
dos pardavinėjo pretselius 
(kringelius) :po saliunius, nu
mirė Ųtarninke po piet in 
Schuylkill Haven ligon’buteje. 
Velionis nesveikavo per koki 
tai laika.. Gimęs Mahanojuje. 
Jo pati mirė 1920 metuose. Lai
dotuves invyks Suibatoje.

Xedelioj pripuola. Vely
kos! Kristaus Prisikėlimo 
Szvente. Taipgi ta diena pri
puola Szv. Vincento, o Tautisz
ka Vardines: Ži'ginta. Taipgi 
ta diena 1579 metuose, Vilniu
je insteige pirmutine mokykla.

Panedelyje pripuola an
tra diena Velykų, taipgi Szv. 
Celestino, o Tautiszka Vardi
ne: Dudutis. Menulio atmaina 
D ei ežia. Taipgi ta diena: 1917 
m., Karafe paskelbtais su Vokie
tija ; 1919 m., Admirolas Peary 
pasiekė sziaurini pasaule aoszi- 
gali; 1372 m., Lietuviai sudegi
no Gudu pili, Perėjas] avi.

Puldamas savo namuo
se, Mykolas Komunitskas, nuo 
112 E. Market uly., likos su
žeistas in ranka, ir gydosi in 
Lcicusit M t. ligoniu toje.

Ųtarninke pripuola. Her
mano Juozapo, o Tautiszka. 
Vardine: Zuzule. Irta diena 
1904 m., Lietuviai per keturios, 
deszimts metu kovos su Bušu 
valdžia atgavo spauda.

______

KARO BELAISVIU 
KLAUSIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Galimas daigtas kad Komu
nistai dabar isz tikro nori tai

kos, nes jie baisiai daug- nuo- 
stuoliu apturėjo per pastarą
sias kelias sanvaites, tukstan- 
cziai ju kareiviu buvo iszžudy- 
ta ant Baldy Kalno.

Bet, kaip Generolas Mark 
Clark yra pastebejes; Komu
nistai pirma nesiskubino, tai 
koks ežia striokas dabar; rei
kia labai atsargiai dabar su 
jais apsieiti.

. _____ _______

EISENHOWERIS 
PRIĖMĖ AMERIKOS 
LIETUVIU TARYBOS

DELEGACIJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

visos delegacijos vardu, ALT 
prezidento L. Szimuczio.

Savo raszte, kurio tekstas 
jau yra iszsiuntinetas spaudai, 
Amerikos Lietuviu Taryba 
stipriai pasisakė už Prezidento 
Eisenhowerio paskelbta pa
vergtu tautu laisvinimo poli
tika. Taryba pareiszkia, kad 
szita politika suteikė nauju 
vi1 ežiu Lietuviams lygiai kaip 
ir žmonėms kitu tautybių, ku
rias yra pavergęs Sovietu im
perializmas; kad laisvinimo 
politika tai yra vienintele poli
tika kuri sutinka su Amerikos , 
demokratijos pagrindais; kad I 
tik politika žadanti iszlaisvini- j
ma milijonams pavergtu žmo
nių anapus “geležines uždan
gos“, padarys juos laisvo pa
saulio sanjungininkais kovoje 
su Komunistisiais užpuolikiais 
kad, pagaliau gražisti Laisve 
ir Nepriklausomybe tautoms, 
kurioms jos buvo iszveržtos 
jieges keliu, yra insipareigoju- 
sies Jungtines Valstybes ir 
daugelis kitu sza’iu pasiraszu- 
siu Atlanto Czarteri.

Savo memorandume Ameri
kos Lietuviu Taryba praszo 
dvieju konkrecziu dalyku:

1— Paraginti JAV Senata 
ratifikuoti Genocido Konven
cija, ir —

2— Padėti Tarybai pravesti 
JAV Kongrese nutarimą ku
riuo butu sudarytas specialus 
Komitetas apgavingiems Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
“liaudies seimu“ rinkimams 
isztirti kad visam pasauliui 
butu parodyti kaip biauriai 
Sovietu valdovai pasielgė su 
tomis trimis Baltijos valstybė
mis kurias jie pavergė, vienok 
nesigėdi skelbtis pasauliui kad 
jie esą mažųjų tautu draugai ir 
iszlaisvintojai.

Delegacijos kalbėtojas Dr. 
Grigaitis, trumpai iszdestes 
szias mintis, inteike memoran
dumą Prezidentui, kuris sziltai 
padėkojęs, atsake in kiekviena 
Tarybos pareiszkimo punktą, 
dalyka.

Baltojo Namo taisykle nelei
džia delegacija kartot Prezi- 
dento žodžiu. Galime pasakyti 
kad Prezidentas parode didei 
palankuma Lietuvos, iszlaisvi- 
nimo reikalui, pabrėždamas 
vienok, kad jisai dės visas pa- 1 
stangas iszvengti ginkluoto su
sirėmimo, kuris galėtu atnesz- 
ti dar baisesni varga Lietuvos 
žmonėms negu tas kuri jie ken- 
czia dabar.

Jisai taip pat pasisakė pnta- j 
rias Amerikos Lietuviu Tary
bos sumanymui iszkelti aiksz- 
ten klastingas priemones, ku- I 
riomis Sovietu valdžia bandė 
padengti savo smurto darbus 
priesz Lietuva ir kitas Baltijos 
Tautas.

Atsisveikindamas su Amęri-!

Szventos Velykos!

Sveikiname Visus Su Szv. Velykomis!
kos Lietuviu Tarybos Delega-, Strand gerokai apdege. Speja- 
cija, Prezidentas Eisenhoweris ma kad iszkados padaryta ant 
maloniai pratarė kelis žodžius szesziu szimtu penkios de- 
kiekvienam Delegacijos nariui szimts tukstanezius doleriu, 
ir dėkojo jiems už atsilankymu | bet kad kasztuos daugiau kaip 
pas ji. Delegacija iszejo isz milijonas doleriu ji atstatyti. 
Baltojo Namo, jausdama, kad 
Prezidento Eisenhowerio as
menyje Lietuviai ir Lietuva 
turi nuoszirdu drauga.

Amerikos Lietuviu Taryba 
jaueziasi labai padrasinta teU' 
ti savo darba del musu tėvu 
kraszto iszlaisvinimo. Mes da- j 
bar su pilnu pasitikėjimu imsi- 
mes vykdyti ta sumanymą, ku-: 
ris jau buvo paskelbtas atsi- 
szaukime in visuomene del Lie
tuvos Nepriklausomybes minė
jimo pereita Vasario Feb. me
nesi, būtent; kreiptis in JAV 
(Amerikos) Kongresą, kad ji
sai ištirtu apgau1 ingus rinki
mus Sovietu užgyventoj Lietu- i 
voj ir kitose dviejose Baltijos 
valstybėse. Kad szitas musu 
žygis butu sėkmingas, mes 
kviesime talkon visas Lietuviu 
organizacijas, draugijų veike- i 
jus, senuosius Amerikieczius ir 
naujakurius, visus ir kiekviena 
Lietuvi kuris gali vienokiu ar 
kitokiu budu prisidėti savo pa
stangomis, ka d butu pagreitin
tas Lietuvos iszlaisvinimas.

— Amerikos Lietuviu Tary
bos Vykdomasis Komitetas.

GAISRAS :
PAMARYJE

.■ ■ ■■ I

Milijonas Doleriu
Iszkados

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Trys moterys ir vienas vyras, 
insikabine laikėsi už langu, 
pusantro szimto pėdu nuo že
mes, kai gaisras siautė Strand 
vieszbutyje, hotelyje. Ugniage
siai su augsztomis kopecziomis 
visus keturis iszgelbejo.

Dvieju szimtu septynios de- Mulherin, isz Our Lady’s Cha- 
szimts kambariu vieszbutis pel, užsimusze, kai jo automo-

Buvo sunku ta gaisra suval
dyti ir užgesinti, nes tuo laiku 
stiprus vejas liepsnas nesze ir skirtas in Our Lady’s Chapel, 
rodos kūrino ta gaisra, kuris 
prasimusze per vieszbuczio sto
gą ir langus. 

m*._____

DRĄSUS
POLICIJANTAI!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szviesos. Bet kai to policijanto 
labai kam reikia, tai jau jo nei 
szeszelio neužmatysi.

Kur ulyczios szviesios, kur 
žmonių daug randasi, kur szto- 
lu langai, o ypatingai saliunu 
langai szvieczia, tenai rasi ir 
policijanta. Bet kur tamsu, kur 
ulyczios neapszviestos, kur 
vagiams ir žulikams tinki- 
miausia vieta, tenai nei neuž- 
uosi policijanto. Gal ir jis bijo
si tenai lukurioti.

Jeigu policijantai mažiau ru- . . 
pintųsi apie tokius moterėliu .^aT^)Cials_ ™ 
kazyriavima ir automobiliu su
stojimą, jie galėtu daugiau j 
Dievo laimes inkviepti razbai- 
ninkams, žulikams ir vagims.

Policijantai dažnai pamirsz- 
ta, kad jie nėra nei ponai nei 
valdovai, bet paprasto Ameri- 
kieczio tarnai. 

, ■■_________.

KUNIGAS
UŽSIMUSZE

Jo Automobilius Nu
siverte Nuo Vieszkelio

LOS ANGELES, CALIF. — 
Keturios deszimts vieno meto 
amžiaus Kunigas Robert C. 

bilius visu smarkumu davė in 
vieszkelio stulpus, juos iszver- 
te ir paskui nusiverte apie dvi- 
deszimts pėdu nuo vieszkelio 
in iszkasima.

Jo brolis, Thomas Mulherin, 
su kuriuo Kunigas Robert gy
veno, sako kad jis buvo pa-

in Los Angeles del vienu metu.
Jo brolis, buvęs FBI agen

tas sako kad jis buvo vikaras 
Hazleton, Pa., bažnyczioje, kur 
jo lavonas bus sugražintas.

Kunigas Mulherin buvo ka
pelionas Lakunu Sztabe, Japo
nijoje, ir buvo Korėjoje priesz 
Korėjos karo prasidejima. Jis 
turi du kitu broliu ir seserį 
Pennsylvanijoje.

____. ■

GRAIKAI
ATSILYGINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Dabar szitu buvusiu ubagu 
Graiku laivynas yra vienas isz 
didžiausiu ant viso svieto. Ir 
už visa tai, aeziu mums dur
niams. Tu laivu savininkai 
dabar yra didžiausi ponai su 

‘ , London 
ir Buenos Aires miestuose.

Gal bagoeziausias isz szitu 
ubagu Graiku yra Starvros G. 
Livanos. Jis isz Graiku val
džios gavo pavelinima pirktis 
dvylika. Amerikos Liberty lai
vu, už kurios jis ant rankos da
vė tik po $21,780.00. Jis dar ir 
dabar moka “ant iszmokes- 
czio“ už tuos laivus, nors tie 
laivai dabar veža uždrausta 
medžiaga staeziai in Rusija.

Szitas Starvros vėliau per 
palszyvus rasztus gavo dar 
daugiau tu musu laivu Angli
joje ir Panama.

Dabar dvideszimts asztuoni 
musu laivai, po szito Starvros 
nuosavybe daro bizni su Ko
munistais.

Vienas isz jo laivu, Alexan
der Wilson, kuri jis perkriksz- 

tijo ir pavadino Alfios, ir už 
kuri jis musu krasztui dar yra 
skolingas $283,500, tik keletą 
menesiu atgal nuveže in Rusija 
kaiiszku ginklu! Mes galėtume 
dar ir visa kita tuziną tokiu jo 
laivu iszvardinti kurie veže ir 
dabar veža kariszkus ginklus 
in Rusija ir in Komunistiszka 
Kinija.

Czia ne vien tik Graikai toki 
bizni varo su musu padovano
tais laivais. Prancūzijos val
džia nusipirko dar pigiau ke
turis musu Liberty laivus. Vi
si keturi gera bizni varo su 
Komunistiszkais krasztais pri
statydami jiems ginklu, ku
riuos ginklus tie Komunistai 
pavartuoja priesz mus. Tai tik
ras atsilyginimas ar, kitaip 
sakant, “Graikiszkas Atker- 
szinimas.“ 

_____________ .

ŽINIOS ISZ 
PAVERGTOS

TĖVYNĖS

kos, vienok recziau. Naudoja
mi tie patys Lietuviszkos mu
zikos ingrojimai, kuriais už
pildoma Vilniaus radiofono 
Lietuviszkos muzikos progra
ma. Ju nedaug, ir jie nepato
gus naudoti, tai magnetofoni
niai ingrojimai. Radiofono vie
nok patogiau naudoti plokszte- 
lese inraszyta muzika. Lietu
viszkos, kad ir tarybines, mu
zikos ploksztelemis nėra. Argi 
Maskva ubagėliams Lietuvisz- 
kiesiems Bolszevikams in ran
kas duotu toki propagandini 
ginklą, kaip Lietuviszka muzi- 

i ka ploksztelemis!? Juk Mask
va nekenezia Lietuviszko Ko
munizmo, Lietuvius reikia ru
sinti, tai kokiems galams jiems 
reikia Lietuviszkos plokszteliu 

{muzikos? Yra gerai žinoma, 
; kad Maskva Lietuviszkus Bol- 

szevikus nuo Rozos Liuksem- 
burgaites laiku laiko nepagy
domais, apsigimusiais titoinin- 
kais! Kas svarbiau: Tautiszki- 
ne pavydala ar Socialistinis 
(suprask Rusiszkas) turinys?

L aida Lietuviams už tėvynės 
ritu, tai Bolszevikines “la- 

: vuczkos“ Lietuviszkoji vitri
na. Tenka tik pasveikinti jos 
redaktorius, kad nesistengia 
vitrinoje parodyti tai, ko krau
tuvėje nėra, suprantamos ir in- 
vertinamos pastangos parodyti 

i tarybini gyvenimą toki, koks 
jis yra. Laida aiszkiai parodo, 
kad LTSR yra nežymus, sąmo
ningai užleidžiamas Kacapines 
imperijos užkampis. Malonu, 
kad redaktoriai atkreipia dau
giau dėmesio in “Socialistini“ 
turini negu in Tautine “Nacio
naline“ pavydala! Girtinas ju 
atsargumas kaip lengva susi
laukti apkaltinimo ‘ • Nacipna- 
listinio“ nuodėmė! . ; .

Tėvynės isžsiilguSiaih Vaka
ru pasaulio Lietuviu labai pa
tartina pasiklausyti jam ski
riamos programos. Iszklauses 
insitikins, kad tos Lietuvos, 
kurios jis ilgisi, nėra, nėra nei 
tarybines Lietuvos, o yra tik 
Sovietu pavergtu t'a-utu “druž- 
ba“ draugyste, kokia gali bū
ti tik tarp vilko ir avies, yra 
senasis žargonas, senieji Bol- 
szevikiniai stabai. Yra tik vie
nas naujas laikas: Rusinimą 
dabar atlieka jau patys Rusai, 
Rusinimas tapo Sovietines po
litikos esmine dalimi!

Tenka apgailestauti, kad szi 
i laida neperduodama trumpu 
i bangu siustuvu in Amerika. 
Juk ten gyvena 14 visu pasau
lio Lietuviu! Rodos, Kaune 
veikia ir trumpu bangu siųstu
vas. Koks didelis turi būti 
Maskvos nepasitikėjimas Lie- 
tuviszkaisiais Bolszevikais, 

i kad jiems neleidžia ta stotimi 
i naudotis!

Laida pradedama dainos 
“Leiskit in tėvynė“ pirmąją 
pastraipa. Melodija grojama 
senąją, kapitalistiniais laikais 
insigy ta czelesta. Ta daina dai
nuodavo rimbais in Sibirą va
romieji, dainuodavo in Vaka
rus nuo Rusu pabege emigran-- 
tai. Szi daina, pats geriausias 
visos “laidos“’ programos nu
meris. Ji mėgiama ir dabarti
niu tremtiniu. Kai vienas Lie
tuviu choras 1946 m., Vasario 
15 diena ja dainavo per Ham
burgo radiofona, radiofonas 
susilaukė Sovietu atkartojimi- 
nes misijos protesto. Keicziasi 
laikai. Mums nėra reikalo pro
testuoti priesz tos dainos pa- 
naudojima isz Bolszeviku pu
ses. Galingoji adijo stotis ban
ga 216 m., girdima ir in rytus 
nuo LTSR sienų.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tėvynės ribos? Toji tėvynė ne- 
džiausia kraszto upe nėra Ne
munas, o ‘ ‘ Volga matuszka’ ’, 
vyriausias kraszto valdovas 
drg. Stalinas (vadinamas 
otiec radnoj“) ir jo “bakūže 
samanota“ tai Kremlius!

Laida Lietuviams už “tevy- 
! nes“ ribų nėra skiriama Sibi- ♦ 
ran arba to'imon sziauren isz- 
varytiesiems Lietuviams, ji 
skiriama laisvame Vakaru pa
saulyje gyvenantiems tremti
niams.

Laidoje kalba Vilniaus ra
diofono budintieji praneszejai. 
Vilniaus radijo stotis kasdien 
nuo 15 iki 16 valandos retrans
liuoja (iszversta isz vienos 
kalbos in kita) Maskvos pro
grama. Tuo metu be darbo like 
Vilniaus radijo diktoriai ir in- 
vykdo minėtosios laidos pro
grama. Kitaip sakant, kai Vil
niaus radijo komitetas yra už
siėmęs Bolszevikiniu melu 
skleidimu užsieniui, LTSR ta
rybiniai Lietuviai maitinami 
Rusiszka Maskvos programa. 
Kai viena stotis stengiasi lais
vuosius Lietuvius Bolszevikin- 
ti-Vilniaus radijo stotis pa
vergtosios Lietuvos Lietuvius 

j “Rusina.“ Toks'yra raudona
sis kelias in Bolszevikini rojų.

Negalima pasakyti, kad ži
niose pirmautu LTSR gyveni
mas. Aiszkiai pirmauja žinios 
isz kitu “placziosios tėvynės“ 
krasztu. Skaitomos Viszinskio 
kalbos, garbinamas “tėvas ir 
gimdytojas“, reiszkiamas kar- 
sztgalvimas del Volgos-Dono 
ka nalo statybos ir džiaugiama
si, kad Kazachstane sumažėjo 
beraszcziu skaiezius. (Atvežta 
be galo daug rasztingu Lietu
viu) . Pasitaiko žinių ir isz LT
SR gyvenimo, vienok ju ne
daug. Matyt, nėra kuo pasigir
ti arba pasidžiaugti.

Perduodamos žinios isz Už
sienio pvz., apie straikus ir su
kilimus Vakaru Europoje, ku
riu ten gyvenantys Lietuviai 
nei su žiburiu surasti negali. 
Tokios Užsienio žinios, be abe
jo, veiksmingos ten, kur pro
paganda remiama baimingumu 
ir 1.1., paežio j e Tarybų San- 
jungoje. Užsienyje tokiu melu 
labai trumpos kojos.

Kiekvienoje laidoje muzikos 
perduodama 8 ligi lOminucziu. 
Kas pasiilgęs “szlovingojo So
vietinio narado“ dainų, ten 
dažnai iszgirs, ko trokszta. Pa
sitaiko ir Lietuviszkos muzi

f


