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Mažyti Marisol Jimenez, 
jauniausia Venezuelos Pre
zidento Marcos Perez Jime
nez dukrele, savo mažutėmis 
rankutėmis mosikoja, norė
dama parodyti koki szmote-

Isz Amerikos
DARBININKAS

NUSIŽUDĖ

Susisprogdino Su
Duliu

DEARBORN, MICH. — Isz 
proto iszsikraustes, Fordo, au
tomobiliu kompanijos darbi
ninkas du pundu dūlio su
sprogdino in viena Dearborn 
vieszbuti. Iszrodo kad jis pats 
buvo susprogdintas ir devyni 
kiti buvo sužeisti.

Dearborn policijantai sako 
kad jie rado lavona žmogaus, 
kuris laikinai yra laikomas 
kaipo keturios deszimts vieno 
meto amžiaus darbininkas, 
John J. Sustersic. Jo lavonas 
buvo surastas in Tuxedo viesz
buti, apie trimis valandomis 
po to susprogimo,

Szitas darbininkas, Suster
sic, kuris buvo kitame vieszbu- 
tyje apsigyvenęs, paliko trum
pa raszteli, kuris sake: “Ponas 
Dievas jau seniai norėjo kad 
asz szitaip padarycziau, bet 
asz vis nedrysau. Dabar asz ga
na drąsos turėjau.”

Kiek policijantai gali daži- 
noti ar iszrokoti, tai jis atėjo 
in szita vieszbuti apie deszini
tą valanda vakare ir inmete 
dūlio pundą in dvideszimts 
asztuoniu metu amžiaus Geor
ge Vilga kammbari. To dūlio 
susprogimas buvo silpnas ir 
George Vilga buvo tik biski 
sužeistas ir sukriestas. Jis bu
vo nuvesztas in Wayne Apy
gardos General ligonine ir pas
kui buvo Daktaru paleistas.

Bet iszrodo, kad po tam, 
szitas isz proto iszsikraustes, 

li ar kąsneli ji norėtu isz to 
didelio pyragaiczio, kuris 
buvo jos tėvui Venezuelos 
kraszto Prezidentui padova
notas apvaikszczioti jo ketu- 
riosdeszimta gimtadieni.

patrakęs John J. Sustersic dar 
kita dūlio pundą atsinesze in 
ta vieszbuti ir su juo pats su- 
sisprodino ir .tuos kitus sužei
dė.

SNIEGAS GEGUŽIO
MENESYJE 4

HAZLETON, PA. — Apie 
tiys coliai sniego apdengė vi
sus kelius ir vieszkelius szito- 
je apylinkėje. Daug automobi
liu turėjo sustoti nes draiveriai 
nesitikėdami tokio oro neturė
jo su savimi lenciūgu. Miesto 
ir valstijos darbininkai atsi
skubino su pelenais del viesz- 
keliu, kurie buvo tokia slidus 
kad nebuvo galima ant j u va
žiuoti.

Bear Creek vieszkelis in Lu
zerne apygarde buvo keturiu 
coliu sniegu nuklotas. Wilkes- 
Barre miestas turėjo ir sniego 
ir szalto lietaus, taip kad uly- 
czios, keliai ir vieszkeliai buvo 
ar sniegu ar ledais nukloti.

ARMIJOS SEKRE.
PIKTAI ATSIKERTA

Sako Senatorius Mc
Carthy Perdeda Kom
unistu Intaka Armijoje

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sekretorius, Robert 
T. Stevens piktai atsikirto 
priesz Sen. Joseph McCarthy, 
sakydamas kad Senatorius Mc
Carthy perdeda ir per daug 
padidina Komunistu intaka ar
mijoje. Jis baisiai supyko kai 
Sen. McCarthy kelis kartus pa
stebėjo kad Armijos Sekreto
rius yra ar baisiai vaikiszko 
proto žmogus ar stacziai dur-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

UNIJA NUBAUSTA

Trys Vadai Nuteisti In 
Kalėjimą

NEW YORK, N. Y. — Uosto 
Darbininku Unija buvo teismo 
nutausta ant $92,503 už strai- 
kas, ir trys Unijos Vadai atsi
dūrė in kalėjimą.

Valdžios advokatai norėjo 
unija nutausti ant pusantro 
milijono doleriu, bet teisėjas 
nustatė kad unija su asztuonio- 
mis savo kuopomis sumokėtu 
devynios deszimts du tukstan- 
cziu ir penkis szimtus doleriu 
už nepaklusnumą, kai unijos 
vadams buvo insakyta sustab
dyti tas straikas.

Nuteisti in kalėjimą yra Ha
rold Bowers, kuris gavo sze- 
szis menesius; William P. 
Lynch ir William Sackalaitis' 
gavo po tris menesius kalėji
mo.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AUTOBUSU STRAI- 
KOS PITTSBURGHE

Tukstancziai Eina 
Pešti In Darbus

PITTSBURGH, PA. — 
Tukstancziai žmonių stengiesi 
gauti “raida” ar ėjo pešti in 
savo darbus, kai visi auto tusiu 
draiveriai sustraikavo.

Traukiniai ir taxes gera biz
ni dare kai autobusai neveže 
žmonių in ju darbus isz ryto.

Paskui ulycziu strytkariu 
darbininkai teipgi sustraikavo 
ir taip trys tukstancziai stryt
kariu likosi ant vietos be kon
duktorių.

Tie, kurie turi automobilius 
dal ar duoda savo draugams ir 
susiedams raidus in miestą. 
Bet dabar tiek daug žmonių 
važiuoja in, darbus su automo
biliais kad visiszkai nėra vie
tos tuos automobilius pastaty
ti kur nors mieste ir policijan
tai dabar pavėlina tiems drai- 
veriams statyti savo automobi
lius vietose kur pirmiau buvo 
uždrausta.

Policija sako kad mieste yra 
vietos del s^esziolikos tukstan- 
cziu automobiliu, bet dabar te
nai randasi daugiau kaip de
vynios deszimts asztuoni,tuks
tancziai automobiliu.

Miesto Mayoras David L. 
Lawrence veltui stengiesi per- 
szneketi strytkariu kondukto
rius kad jie neiszeitu ant strai- 
ku, nors kol autobusiu draive- 
riu straikos bus sutaikintos. M
Bet jam nepasiseke.

Autobusiu ir strytkariu dar
bininkai, draiveriai reikalauja 
po trisdeszimts centu ant va
landos daugiau. Abieju darbi
ninku kompanijos sako kad 
jeigu jos bus priverstos savo 
darbininkams ant tiek pakelti 
algas, jos turės pakelti savo ti- 
kietu kasztus visiems kurie va
žiuoja ant autobusiu ar stryt
kariu.

PREZIDENTAS PRI
ŽADA PAGELBTI

MAINIERIAMS
WASHINGTON, D. C. — 

Mainieriu Delegacija atsilankė 
in Baltuosius Kambarius pas 
Prezidentą Dwight Eisenho- 
weri ir prasze, kad jis mainie
riams pagelbėtų, nes dabar be
veik visi mainieriai neteko 
darbo.

Buvo tai delegacijai priža
dėta kad kaip nors bus pagelta 
suteikta mainieriams. Gal bus 
kaip nors surėdyta kad butu 
galima daug daugiau anglių 
siunsti in Užsieni, in svetimus 
krasztus, kad mainieriai galė
tu dirbti.

Kita delegacija mainosi da
bar rengiasi ne tik pakviesti, 
bet pareikalauti kad mainieriu 
bosas John L. Lewisas ežia pri
būtu ir kad butu galima su juo 
pasitarti.

Kelios mainu kompanijos 
sako kad jos sutiktu savo už
darytas mainas vėl atidaryti, 
jeigu mainieriai prižadėtu 
daug daugiau anglių, beveik 
du sykiu tiek ant dienos isz- 
kasti, negu iki sziol jie iszkas- 
davo.

Visi mainieriu miestai, mies
teliai ir apygardos dabar tiek 
mažai dirba, kad beveik visi 
mainieriai be darbo ar gauna 
tik viena ar dvi dienas per san- 
vaite dirbti.

PREZIDENTAS
PASITARIA
KASLINK AZIJOS

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Eisenhoweris sku- 
bomis susiszauke visus savo 
patarėjus kai iszgirdo kad Ko
munistai paėmė Dien Bien Phu 
tvirtove, Indo-Kinioje. Ameri
kos Sekretorius Dulles ka tik 
parvažiavo isz Genevos konfe
rencijos, kur jis nieko nepe- 
sze, kur net ir musu geriausi 
draugai kaip Anglija ir Pran
cūzija. priesz mus pasistatė.

Dabar klausimas yra tiek 
svarbus, kad reiszkia ar mes 
stosime in kara Indo-Kinijoje, 
kaip stojome in Korėja ir pra- 
loszeme, ar leisime Sovietu Ru
sija užkariauti visa Azijos 
kraszta.

Augszti karininkai jau da
bar sako kad jie prisirengė sto
ti in kara ir paskelbti treczia 
pasaulini kara. Szita syki sta
cziai priesz Rusija. Bet Prezi
dentas Eisenhoweris dar vis 
delsia, dar vis laukia, dar vis 
tikisi kad, kaip nors bus gali
ma papirkti Komunistus. Roo- 
seveltas taip papirko Komu
nistus ir pardavė Lietuva su 
laukia pamatyti ka Preziden- 
kitais krasztais. Dabar visi 
tas Eisenhoweris darys. Ar jis 
taikinsis su tais Komunistais 
ar jiems pasakys kad ežia jau 
galas ir ežia jie turi sustoti. 
Jeigu ne, tai jie turės su mu
mis skaitytis.

ARMIJOS SEKRE.
NE BRASTAS

. BIZNIERIUS

Neteko Riebaus Kon
trakto Nuo Paprasto

Eilinio Kareivio
WASHINGTON, D. C. — 

Armijos Sekretorius, Stevens, 
kuris dabar taip drąsiai ir taip 
vieszai puolasi ant Sen. Mc
Carthy ir jo patarėju, jauno 
advokato, Žydelio Cohn, ir ei
linio kareivio S chine, dabar 
pajuto kad kieviena lazda tu
ri du galu.

To eilinio kareivio Schine 
tėvai turi apie dvideszimts ar 
trisdeszimts puoszniu ir bran- 
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SOVIETAI NUŽUDĖ 
DU AUSTRUS

VIENNA, AUSTRIA. — 
Austrijos policija pranesza 
kad du Sovietu kareiviai nužu
dė viena Austrijos darbininką 
ir labai sužeidė antra. Jie gal 
ir viena szesziolikos metu mer
gaite teipgi nužudė. Tie darbi
ninkai buvo tu Sovietu karei
viu užpulti kai jie iszejo isz 
vieno saliuno.

Ta mergaite buvo nuo savo 
dviraezio numesta, iszniekinta 
ir perdurta. Austrijos policija 
sako kad tai padare du Sovie
tai kareiviai. Jie sako kad ta 
jauna mergaite neiszliks gyva, 
nes daktarai neduoda jai vil
ties pasveikti. Ji buvo apie 
penkis sykius perdurta sta
cziai per krutinę.

PALSZYVI
AMERIKOS PINIGAI

ANGLIJOJE
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos garsi Scotland Yard 
policija dabar jieszko Ameri
kos palszyvu pinigu. Yra spė
jama, kad Anglijoje dabar 
randasi apie trisdeszimts pen
ki tukstancziai szimtiniu Ame- 
rikoniszku bumaszku.

Slapta Anglijos, Scotland 
Yard policija, pradėjo tu pini
gu jieszkoti kai vienas Anglas 
buvo suimtas kai jis norėjo 
iszmainyti viena tokia palszy- 
va I merikoniszka szimtine 
viename sztore. Jo vardas po
licijos yra sulaikytas.

Scotland Yard policija sako 
kad jis yra policijantams pasa
kęs kad tokiu palszyvu bu
maszku, szimtiniu Anglijoje 
dabar randasi už apie trijų mi
lijonu penkių szimtu ,tukstan- 
cziu doleriu vertes.

Policijantai dabar jieszko 
vieno buvusio redaktoriaus 
kuris tas bumaszkas, tas szim- 
tines yra iszdrukaves. Policija 
sako kad jis yra labai gabus ir 
kad jo pagamintos szimtines 
yra tokios geros kad labai sun
ku susekti kad jos yra palszy- 
vos. '

Už Geležines Uždangos
‘Savanorius’ Iii Sibirą

Tebeveža Toliau
Vilniaus radijo praneszimu, 

Balandžio 5 diena 200 “jaunų
jų Tarybų Lietuvos patriotu” 
iszvyko in Czkaloyo srįti “in- 
sisavinti plesziniu ir dirvonuo- 
janeziu žemiu”. Balandžio 4 
diena Vilniaus dramos teatre 
jiems iszleisti buvo suruosztas 
mitingas per kuri kalbas pasa
kė tarybiniu ukiu min. Kunczi- 
nas, mitinga atidaręs Fedoto
vas, Vilniaus auto remonto gy- 
myklos szaltkalvis Petrauskas 
ir kitieji. Visi jie džiaugėsi, 
kad iszsiuncziamieji “Lietu
vos komjaunimo pasiuntinai”, 
turi “garbingai atstovauti 
LTSR jaunimo varda”, gales 
drauge su kitais “plesziniu in- 
sisavinti” paszauktais 400,000 
TSRS jaunuoliu ir merginu 
“tinkamai atlikti savo užda
vinį”. Isz Vilniaus radijo pra
neszimu matyti, kad iszsiun
cziamieji pirmūnai iszdirbio 
normas inmonese atlikdavo 
150% ir net daugiau. Tuo ba
du, užuot, kaip spartuoliai pa
likti Lietuvoje, jie, prievarta 
iszpleszti isz savojo kraszto, 
turės svetur vykdyti partijos 
uždavinius.

Nedrąsus Karalaitis

Jaunas Anglijos Karalai
tis Charles, g’audžiasi prie 
augszto marino, kai laik- 
rasztininkai pradėjo jo pa
veikslus traukti, kai jis su 
savo sesute priplaukė prie 
Malta Salos.

Jaunieji karaliszki vaiku- 
cziai važiuoja pas savo tė
vus, Karaliene Elzbieta An
trąją ir Edinburgh kuni- 
gaiksztystes Kunigaikszti, 
kuriedu dabar randasi in
Sziaurine Afrika.

Užgyvento j ai Lietuvoje dar 
vis tebesi,giriama Maskvos me
no dekados “laimėjimais” ir 
jos “įvertinimais”. TSRS
Bailes akademijos tikrasis na
rys P. Sokolovas-Skalia, per 
“Tiesos” Nr. 71 skiltis įver
tindamas dekadon pristaty
tuosius Lietuviu dailininku 
kurinius, skelbia, kad “gilus 
socialistiniai pertvarkymai, in- 
vyke naujojoje T. Lietuvoje, 
įkvepia dailininkus ir padeda 
jiems palaipsniui nugalėti for
malistines intakas, kurios bu
vo jiems skiepijamos buržua
zijos valdymo metais”. Nors ir 
gineziavimas, kad, girdi, “T. 
Liętuvos vaizduojamasis me
nas tvirtai eina socialistinio 
realizmo keliu”, betgi toliau 
nusiskundžia, kad “Lietuvos 
dailininkai yra dar labai sko
lingi savo liaudžiai. Parodoje 
beveik nėra dideliu šiuolaiki
niu kuriniu, skirtu revoliuci
nei Lietuviu tautos kovai už 
savo nepriklausomybe, LKP- 
jos ir darbo klases vaidmeniui 
bendroje kovoje už gimtosios 
žemes iszvadavima isz fasisz- 
tinio jungo, kuriniu apie Lie
tuviu ir Rusu tauta draugyste. 
Labai silpnai pavaizduota 4r 
kita svarbi tema, Lietuviu tau
tos kova priesz hitlerinius už
gyventus Didžiojo Tėvynės ka
ro metais”. Vertintojui “žiū
rovu dėmėsi patraukia” tik 5 
paveikslai ‘ ‘ sziuolaikinemis 
istorinėmis revoliucinėmis te
momis”. Tai M. Rozentalio 
“F. E. Dzeržinskis slaptame 
susirinkime Vilniuje”, B. Ja- 
cevicziutes — “Raszytojai pas 
lietuviszkojo junginio karius” 
V. Mackevicziaus — “Partiza
nai”, L Mergoszilskio —“Ori
olo keliais” ir L. Gracziovo — 
“Klaipėdos iszvadavimas”. 
Toliau dar kiek szileziau atsi
liepiama apie S. Žuko karika
tūras, V. Dilkos —‘ ‘ Steigiamą
jį kolūkio susirinkimą” ir 
“Kolūkio statyba”, B. Vysz- 
niausko daugiafigurine skulp
tūrine kompozicija “Keturi 
Komunistai” ir kai kuriuos ki
tus. Tai beveik ir viskas isz di
delio kuriniu skaieziaus. Pasi
rodo, Lietuviai dailininkai tiek 
‘ ‘ neprik odylavo ’ ’ užgy vento- 
jams, kiek kitu szaku meninį- 
kai.

F avergtu Lietuviu vardu 
‘ ‘ pareikszti džiaugsmo ’ ’ Ba
landžio 2d., buvo isz Vilniaus 
pasiusta in Kijevą kom. meni
ninku delegacija, kuria sudarė 
raszyt. V. Reimeris ir E. Mie
želaitis, aktores M. Mironaite 
ir E. Czudakova ir kitu. Jie 
pasirodė drauge su Ukraiinie- 
cziais kom. menininkais Kije
ve, liaupsindami Ukrainos pri
jungimą prie Maskvos.

Nepaprastu laimėjimu skel
biamas naujaskainu sumažini
mas, bet gyventojai, iszskyrus 
penktas nuoszimtis Komunis
tu ir valdancziuosius, kaip 
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Kas Girdėt
Nors daug sznekos yra apie 

suvaldyma. ar sustabdymą ga
minimo tos 'baisios vandenilio 
bombos, 'bet visi gerai žino kad 
niekas nieko rresustabdins nes 
niekas negali suvaldyti ar pri- 
'žiurėti Rusijos darbu ir daži- 
noti kokias ir kiek tokiu 
sprogstancziu bombų tie So
vietai gamina.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 

. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

turi paemusios didžiausia dali 
nauju automobiliu biznio. Tos 
dvi kompanijos pernai parda
vė asztuonios deszimts antra 
procentą, visu automobiliu 
Amerikoje.

Mokiniai isz augsztesniuju 
mokyklų, High Schools, szia 
vasara ras kad labai sunku 
darbas gauti.

Sovietu Rusijos Ambasado
rius kelis sykius slaptai yra at
silankęs pas Prancūzijos Už
sienio Minister^ George Bi- 
dault. Sovietams labai ruipi 
Komunistiszka Kinija ir Indo- 
Kinijos klausimas. Sovietai bi
josi kad Komunistai Kinijoje 
neužsipultu ant Indo-Kinijos, 
ir kad tada Amerika nepa
skelbtu kara priesz visa Kini
ja. Už tai jie dabar stengiasi 
pasigerinti Prancūzams kad 
Prancūzu atstovai juos užtartu 
Genevos konferencijoje, jeigu 
tenai iszkiltu Kiniecziu Komu
nistu ir Indp-Kinijos klausi
mas.

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

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

reikalaus daug pagelbos, pir
miausiai ginklu, kariszku ero
planu ir pinigu; paskui gal ir 
kareiviu. O jeigu jie negaus to
kios pagelbos isz Amerikos, jie 
sako kad jie viską mes, pasi
trauks ir paliks visa ta kraszta 
Komunistams.

Jau dabar mes siuneziame 
savo lakinius ir kariszkus 
mokslinczius in ta kraszta ir 
duodame daug savo kariszku 
eroplanu.

Biznieriai ir sztorriinkai sa
ko kad biznis 'buvo ne prastas 
priesz Velykas, bet jie teipgi 
per daug n esi džiaugia.

NAUJAKURIUS LIE-
CZIU KLAUSIMAI IR

ATSAKYMAI

Senatorius Joseph McCar
thy su savo komisija pirmiau
sia iszkele szito mokslinczio 

• klausima ir ji intare kaipo Ko
munistu dranga, jeigu ne Ko
munistu partijos n ar i.

Amerikos Sekretorius iki 
szio] dar vis sako kad mes te
nai nepavartuosime tas atomi
nes bombas. Bet a.ugszti kari
ninkai jau kitaip szneka.

Dabar, kai Senatorius Mc
Carthy ir jo patarėjas Cohn su
sikirto su Armijos virszunes 
didžiūnais ir su paežiu Armi
jos Sekretoriumi, Prezidentas 
Eisenhoweris nieko nesako bet 
tik tyli ir laukia. Matyti jis ne- 
i szd ry s t a i 11 s ik i sz t i.

Amerikos Sekretorius Dul
les dabar labai drąsiai szneka 
ir grumuoja, tikėdamas kad 
jis gales Komunistus iszlgaz- 
dinti. Bet kas bus jeigu Komu
nistai neiszsigas? o

Kodėl mums taip rupi tokis 
tolimas, Indo-Kinijos krasz- 
tas? Indo-Kinija yra vartai ar 
duris in Burma, Malaya, Siam 
ir in beveik visa Azijos krasz
ta. Indonezija ir Philipinai 
teiipgi arti. O mums tie krasz- 
tai reikalingi, nes mes isz ten 
gauname beveik visa savo gu
ma, bleke ir daug kito musu 
pramonei baisiai reikalingo 
t a voro.

Prancūzai patys negali atsi
laikyti Indo-Kinijoje. Jie pa-

Czia teipgi randasi baisiai 
daug žmonijos. Jeigu Komu
nistai laimėtu Indo-Kinijoje 
tai jie baisiai sustiprėtu, o mes 
susilpnetume.

Price $2.30 s'“e poi“*
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

MNIW>fO«Nr FOUNTAIN

Szitas klausimas negali būti 
iszrisztas Genevos konferenci
joje, nes Sovietai per daug rei
kalauja, jeigu jie sutiktu ta 
klausima tenai iszriszti. Jie 
tuojaus reikalauja kad Komu
nistiszka Kinija butu pripa
žinta lygi su kitais krasztais 
Tau! u San jungoje.

Tai iszrodo kad kitos iszei- 
ties nėra kaip tik su kariszkais 
ginklais Komunistus 
kraszte sustabdyti.

tame

Fordo ii- General Motors au
tomobiliu kompanijos dalbai*

Pypkes Dūmai

Verke Onele

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

Verke Onele, 
Viena pasilikus; 
Josios berneliui 
Kita jau patikus. 
Aszaros bira, 
Veidukai iszbalo, 
Meile jau ira 
Ir jausmas jau szala.
Laikai praslinkus, 
Gražioji Onele 
Bus jau palinkus 
Prie kito Jonelio!

Klausimas; Asz rengiuosi 
raszyti praszyma. gauti beeili- 
nes kvotos viza ir tam tikslui 
turiu inrodyti savo pilietybe. 
Nors esu gimęs Jungtinėse 
Valstybėse (USA), toje vieto
vėje nebuvo oficialios gimimu 
registravimo tvarkas. Pasėko
je, negaliu gauti gimimo met
rikų. Ka turecziau daryti?

Atsakymas: Jus galėtumėte 
įpraszyti, kad Jums butu leista 
pilietybe inrodyti “antriniais 
dokumentais. ’ ’ (secondary
evidence). Kaip pavyzdžiui, 
galbūt Jus turite Krikszto liu- 
dyma su bažn vežios antspaudu 
kur pažymėta gimimo vieta 
(kriksztynospaprastai invyks? 
ta neilgiau kaijp du menesiai 
po užgimimo). Jei Jus neturi
te ir szitokio inrodymo, instai- 
gos priims ir dvieju Amerikos 
piliecziu, kurie asmęniszkai ži
nojo Jusu užgimimo tikra liū
dimi a.

Klausimas: 1942 motais asz 
buvau inpilietintas JAV-se. 
Mano sūnūs, kuris sziuo metu 
yra 23 metu amžiaus ii* yra ve
dos gyvena Užsienyje. Nore- 
cziau ji su visa szeimyna par
sitraukti iii Jungtines Ameri
kos Valstybes. Patarkite ka 
daryti ?

Atsakymas: Jus turite 
kreiptis in Immigracijos ir Na
tūralizacijos instaiga užpildy- 
damas praszyma gauti taip va
dinama “fourth Preference 
quata visa“. Jei jus būtume 
praszes szitokios vizos dar ta
da, kai sūnūs nebuvo vedes ir 
jaunesnis kaip 21 metu, jis bu
tu galėjos vykti be eiles. Sziuo 
metu, jei jis ir galėtu atvykti 
kaip ketvirtosios eiles kvotos 
imigrantas, jo szeimyna turės 
vykti i u szi kraszta kai p regu
liarus kvotos immigrantai.

Praneszkite savo sunui už
siregistruoti artimiausiame 
JAV konsulate. Isz savo puses 
Jus nedelsdamas privalote vie
tinėje Immigracijos ir Natūra
lizacijos instaigoje užpildyti 
Forma 1-133 ir patiekti ja Su 
visais kitais reikalingais doku
mentais minėtai instaiigai. 
Tarp ju privalo būti Jusu taip 
vadinamas “Affidavit of sup
port” ir paliudymai isz Jusu 
banko arba darbdavio, kad Jus 
esate piniginiai pajiegus isz- 
laikyti reikalui esant savo su- 
nu ir jo szeimyna jiems atvy
kus in szi kraszta. Vienok Af- 
fidavitas ir piniginiai liucly- 
mai privalo būti persiusti Jusu 
sunui, kad Konsulatui iszkvie
tas jis galėtu nedelsdamas juos 
pateikti.

Klausimas: Atvykau in 
Jungtines Valstybes kaip lan
kytojas tarp vadinamoje “as
menų pasikeitimo programo
je.” Szeimyna palikau, many-

damas po metu gryžti. Vienok 
dabar" persigalvojau sziame 
kraszte apsigyventi pastoviai 
ir rūpinuosi savo szeimyna 
parsikviesti pas save. Ar yra 
kokia nors galimybe pakeisti 
savo statusu isz lankytojo in 
reguleraus imigranto?

Atsakymas: Nelaimei, atsa
kymas yra ne. Bendrai instaty- 
mai leidžia svetimtaueziams 
pakeisti savo statuso isz lan
kytojo in imigranto, jei jo pa- 
silgalvojimo metu, jis tebeturi 
galiojanezia viza ir JAV su 
pakeitimu sutinka jo vizai te
bėgai io jaut. Vienok, “Asmenų 
pasikeitimo programoje” pa
žymėta jog lankytojai szios tei
ses neturi. Lankytojai priesz 
vykdami in szi kraszta primig- 
tinai pasi'ŽJŽada, jo*g jie nelpra- 
szys pakeisti ju statuso pakei
timo jiems tebebūnant Jungti
nėse Amerikos Valstybėse dė
ka szios programos. — C. C.

Istorija Apie
GIRIOS SARGO

SUNU IR DUKTERĮ
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Nuo szio sykio jiedu pradė
jo vienas kita slaptai mylėtis.

brangiausia karaliene! Jis at
sistojas tarė. Kaip prastas 
biednioko vaikas gali likti ge
nerolu ir sykiu su karalium bū
ti? Mano vardas yra Juozas.

— Tas gales stotis tik isz 
mano noro. Niekas kitas tave 
neiszaugsztins, kaip tik. asz, 
bet to turiu iszpraszyt nuo pa
ties karaliaus.

— Bet asz jau turiu eiti. 
Sodininkas mane laukia.

Karaliene nieko dabar nesa
kė, tik palydėdama ji iki duru, 
padavė jam ranka. Jis pasilen
kė nusižemino priesz ja, pabu- 
cziavo karalienes ranka ir sku
binosi prie darbo.

— Kur tu taip ilgai už
trukai? Paklausė jo senelis.

— Tai ežia man teip> pasi
taikė. Jis atsake, nenorėdamas 
pasakyt kad tai su karaliene.

Karaliene viena likus, labai 
džiaugėsi isz tokio jaunikai- 
czio, kuris jai iszrode tokis 
meilus ir patogus.

Bet kada ji pradėjo mislyt 
apie savo vyra, tuoj susiraukė, 
piktumas pasirodė ant jos vei
do, nes ji jo labai nekente ir 
tik po prievarta, už jo tekėjo.

Ant rytojaus sugryžo kara
lius. Visi dvarininkai ji sutiko, 
o ir karaliene teip-gi, iszsyk 
pasirodė jam meili, lyg kad no
rėdama isz jo ko įpraszyt. Bet 
ji jo teip nekente, net akyse 
matyt. Po pietų liepe pava
dint jauna sodininką, Juozą, 
kuri parodžius karaliui, prasze 
jo kad tas jaunikaitis liktu, pa
keltas in generolus.

Karalius visa szirdžia savo 
paezia mylėdamas, tikėdamas 
jos kiekvienam 'žodžiui sutei
kė Juozui generolo varda.

Vienok, kada tik kur kara
lius iszvykdavo, karaliene pa- 
siszaukus pas save jauna gene
rolą Juozą, meilei su juo kal
bėdama praleisdavo laika, o 
kada kalbėdavo apie savo vy
ra, karalių, visada ji nudavė 
neturint ant jo szirdies, tik 
laukianti kad jis kur gala gau
tu nemiela jai su tokiu vyru 
gyvent.

Supratęs Juozas aipie ka ka
raliene kalba ir ka ta jos kal
ba reiszkia, dabar būdamas ge
nerolu, jau nesibaidė jos, o 
taikėsi prie jos.

Užmanymas Nužudyt Karalių ' 
Praslinkus keliems mene

siams, kada karaliene vėl buvo 
susiejus su Juozu, ji jam pra
dėjo kalbėt:

— Meiliausis, ilgai tas teip 
trauktis negali, nes jis pajus, 
0 tada r tau ir man mirtis!

— Ka tas reiszkia? Juozas 
paklausė.

• • ' •—- Tas reiszkia jog kara
lius gali labai greitai pajust, 
kad asz tave ir tu mane myli- 
vos, o tada jis ir tanirman gal
vas nukirs. Ilgai negalima 
laukt!

— Kas daryt ?
— Jeigu tu tiktai mane 

myli, turėsi pildyt mano pa
liepimą, o kada viską iszpildy- 
si, tada liksi mano vyru ir ka- 
ralum visos karalystes.

— Brangi, asz del tavęs 
gatavas gyvasti atiduot, pildy
siu, ka tik man 'prisakysi.

— Tai-gi klausyk: Szia- 
nakt pargryžta karalius, o ry
toj jis vėl turi iszvąžiuot ant 
karaliszkos svodbos in kita ka
ralyste. Tau reikės ir-gi ten va
žiuot, o ten kada susieisi su 
mano vyru, ji nu'žudyt.

— ■ Kaip tai? Tas negalimu. 
Manes ten kaipo nereikalingo, 
niekas nepriims.

— Tu ten nuvalžiaves liksi 
perstatytas kaipo karalius sios 
visos karalystes.

— Bet juk ir jis nuvažia
vęs kaipo karalius szios kara
lystes, o ji pažysta, tada mane 
praszalins, kaipo apgaviku. Tu 
pati matai, kaip jis iszrodo, o 
asz visai kitaip: neturiu usu, 
nei tokios barzdos kaip jis. 
Kas gales mislyt, kad asz ka
ralius tos karalystes ir da. vi
sai kitaip iszrodau.

— Jis szi vakara, pr.iesz 
iszvažiavima, su manim kalbė
sis, ir kaip visada, mane mylė
damas, įpraszo kad asz jam už- 
degeziau cigara, kada ruko. 
Asz bebėgdama, paimsiu ir ap
svilinsiu jo barzda r usus, tada 
jis turės ja visai nuskust. Kada 
jis nenorės ten pasirodyt kito
kiu, nes visi žino kad jis buvo 
su barzda, tai lieps padaryt 
jam vėl tokia ipat barzdele, 
kad butu vėl tokis pat, kaip 
visada. O tu ir-gi turėsi tokia 
barzdele prisidejes. Ar dabar 
aiszku ?

— Teip.
— Tenais tau nuvykus su 

savo aficieriais, kuriu ir tu 
tiek turėsi kiek ir karalius, lik
si perstatytas kaipo karalius 
szios karalystes ir visi mislys, ’ l
kad tu esi karalius. Kada judu 
tenai sueisit in viena, tada tik 
buk drąsus ir žinok kas reikia 
daryt:

— Ant tavo žodžio.
Ir ju užmanymai 'buvo gata

vi.
(TOLIAUS BUS)

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.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. I

No.lll—Sziupinis (3 dalis) i 
talpinasi 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.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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.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 nema
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 Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25e.

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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 Bemadina. 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 Naktų 
62 puslapiu, 20c.

No. 148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 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.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. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.lC2— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

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

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
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

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—Kvitu 
del Isžmokejimo 
niams. 35c.

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

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

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

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 is* 
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 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A

tik ant
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Istorija Apie 
GIRIOS SARGO

SUNU IR DUKTERĮ

(Tasa)

Palociai •buvo vieno stiklo, 
deimantais ir auksu iszredyti 
isz lauko, vidurije buvo neisz- 
pasakyta puikybe, sienose teip 
gi žibėjo liepsnojanti akmenu
kai ir szviesybe buvo neiszlpa- 
sakyta.

Vidui grajino puikiausia 
muzika, bet mergaite nors dai
rėsi, o jokiu muzikantu niekur 
nematė.

— Tai-gi ežia bus visa, ta
vo linksmybe, jau tau kitas 
viskas nusibos. Czia galėsi at
eit, vaikszcziot, tau niekas ne 
yra užginta. Pasakojo septin
tas raganius Valus.

— O dabar eisim ant tre- 
czios. Tarė asztuntas raganius 
Nakus ir nusidavė ant treczios 
salos.

Ta sala nebuvo jau teip dai
li kaip anos dvi. Palociai irgi 
dvejais ravais buvo apkasti. 
Priėjus tiltai ir czia nusileido 
ir jie artinosi (prie palociu.

Czia radosi visa sargyba tar
nai ir viskas, kurie viską at
likdavo kas tik pamislijama.

— Czia reikes tau tankiau 
ateiti, nes tarnai tarp saves pe- 
szasi, tad reikės juos sulaikyt. 
Teip paliepė jei jauniausias ra
ganius Penus.

— O ka asz jiems galėsiu 
padaryt tokia maža būdama*, o 
kokie jie dideli, juodi, tai asz 
bijosiu prie ju ir prieit. Bai
mingai kalbėjo mergaite.

— Ju bijot nereikia., jie yra 
geri, nieko nedarys.

— Tai ko jie peszasi, kad 
tokie geri?.Ji paklausė.

— Nepasidalija, darbais. 
Visi nori dirbt, o jei katram 
nėra, kas veikt tai isz kito no
ri atimt darba.

— Dabar galim gryžti ant 
savo salos. Tarė jauniausias 
Urano brolis Penus.

Kada sugryžo a'nt vidurines 
salos, kur randasi Uranus, pa
ėmė ji su grabiu ir nesze iii ki
ta salos kraszta, o ten lauke 
keturi tarnai, kurie paėmė gra
bu atsiprovijo in parinkta del 
Urano padėjimo vieta. Paskui 
paliko prie grabo viena sarga 
ir visi vėl gryžo atgal.

Suėjo jie visi in devinta 
kambari, kuris jau isznaujo 
buvo prigatavotas ant stalo vi
sokiais valgiais, o susede pa
valgė ir visi devyni raganiai 
rengėsi in kelione.

Pavalgius priėjo prie mer
gaites, vyriausias raganius 
Yrus ir duodamas jai raktus, 
tgre:

— Czia yra raktai nuo vi
su deszimts kambariu, kurie 
priguli mums. Deszimtas ku
rio duris sztai pat yra., jis už
rakintas, tai priklauso Uranui, 
o kad jis jau pasimirė,, tai jo 
kambarys turi but užrakintas 
ir niekas neįgali in ji ineit. Tau 
irgi yra uždrausta in ji vaik
szcziot, tai-gi kad liksi viena, 
žiūrėk, kad neineitum, arba

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tad 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

kad ne duriu nepaliestam.
— Kam man po ji vaiksz

cziot, ar man neužteks kiek 
asz turiu? Ji besijuokdama ra
miai kalbėjo.

— Tai žiūrėk, kad neper- 
mainytum savo žodžio, o teip 
tau viskas kas tik po akimis 
pakliūna yra neuižginta daryt 
ar žiūrinėt.

BALTRUVIENE 
^-K-K-KKK***************** X-M

Teisybe, kad nekarta už 
geradejyste,

Žmones skaudžiai apkalba 
savo artima.

Toki žmones gerai sau 
apmaustytu

Ir neapjuodintu savo 
artima,

Neis nežino valandos 
Kad reikalaus nuo to 
Paties artimo pagelbos 

savo nelaimėje, 
Nuo kurios niekas negali 

apsaugot.
Jeigu negali isztart žodelio 

Padekavones ir gera 
žodi,

Tai geriau sulaikyk savo 
liežuvi už dantų,

O taip darydamas, jam 
Padarysi nei gero nei blogo, 

Ir busi užganadintu.
Sziandienin tuose laikuose 

bedarbes,
Kada nekuria,i tai žmones 

Reikalauja visokiu patarimu 
Ir pagelbos nuo tuju, 

Kurie stengėsi jiems visame 

priggltet,
Ir pasirūpi n t paszelĮpos 

ir kitokiu patarimu,
O kada, buna užganadintu, 
Ir aplaiko ko verkdami 

atėjo praszyti,
Tai po tam da apkalba 

Už padaryta, geradejyste.
Tokis tai dėkingumas 

žmonių!
* * *

Tieji, kurie ligi sziol
Neskaitė jokio Lietuviszko 

laikraszczio,
Ir neturėjo jokio supratimo 

apie laikraszczius,
Tai pratinkitės skaityt, 
Nes 'žmogus laikraszczio,

Tai taip kaip tasai 
darbinis arklys,

Kuris tik supranta ir 
iszmano ta,

Ka po jo turi.
Seninus žmogui buvo 

Užtektinai penkių pajautimu 
kūno, 

Bet sziandien neatbūtinai 
Yra reikalingas skaitymas 

ir raszymas,
C) tas pajautimas yra 

svarbesnis už kitus.
Žmogui sunku gyventi ant 

svieto,
Jeigu nemoka, skaityt.

Jeigu gera pamato 
nedarysime,

Tai ir drūto namo 
nepastatysime.

— Geriau susigert su ke
liom mergom negu būti vyru 
vienos. Užlaikymas vienos 
daugiau kasztuoja, negu su 
keliom mylėtis.

Visi jie atsisveikindami ta
rė:

— Jcikis svetimas ir ne
reikalingas, pas tave niekad 
negales prieit, nes mes visada 
priimsim, kad ne vienas tai ki
tas, kad ir kažin kur busim o 
atitolinsim pribuvusi nuo mu
su palociu.

Ir visi iszejo.
*♦* *♦* *♦*

Lieka Lelija
Dienos ir laikas slinko1 labai 

lėtai; viskas jau mažai mer
gaitei nusibodo; nenorėjo ji 
jau girdėt ne tos muzikos, kuri 
ja iszsykio teip linksmino, nei 
darželiai su puikiausiais kviet
imais; visikas buvo nemiela!

Ilgai kentus, ant galo nutarė 
ji atsirakint ir pažiūrėt kas 
yra Urano kambaryje, kuris 
jai buvo uždraustas atidarinet.

Palengva prižengė prie du
riu, inkiszo rakta in skyle, pa
sitraukė b i skeli atgal; po va
landėlės pasuko rakta, pastū
mė duris ir nuo ju atsitraukė 
atgal, o paskui jokio.pavojaus 
nematydama inejo in kambari.

Kambarys iszrode tuszczias 
ir labai tamsus, teip kad ji nie
ke jame matyt negalėjo. Baime 
apėmė ja, sziunpuliai perėjo 
per visa. kuna. Vistiek ėjo gi
lyn, toliau, kad pamaezius ka 
nors, kaip tuoj atsidūrė in sie
na, nors kaip ji žinojo, kad tas 
kambarys yra teip-gi tokis di
delis, kaip ir anie.

Iszejus ji norėjo vėl uždia- 
ryt duris, bet jau negalėjo.

Vakare sugryžo visi Urano 
broliai. Jie jau žinojo, kad 
mergaite buvo Urano kamba
ryje, vienok paklausė:

— Mergaite, ar viską pil
dei, kas tau buvo pasakyta?

— Viską. Tyliai ir baimin
gai ji atsake.

Ar buvai Urano kambaryje?
— Ne. Ji nugastingai atsa

ke.
— Durys atviros, Tu ten 

•buvai!
Tuoj vienas skubiai pribėgo 

prie duriu ir jas uždare.
— Jeigu tu, kada buvai 

Urano uždraustame kambaryje 
nes mes jo galybe ten palikom 
del jo paszenavojimo, ant dvi 
deszimts metu, butum suminė
jus jo varda, tuoj butum likus 
sugražinta in savo namus, pas 
tėvus, bet dabar po laikui! Už 
nepildymą kas tau buvo prisa
kyta, dabar tu liksi Urano gra
bo saugotoja, ir saugosi ji per 
vienuolika metu ir prie grabo 
reikes tau iszbut kas diena po 
viena valanda, o paskui vėl 
sugryszi po kožnai atliktai va
landai in palocius.

Nusiminė ji, kad nesusipra
to paminėt Urano vardo, kuris 
butu ja iszgelbejas nuo tokio 
kalėjimo. Nulenkus galva, pra- 

' dėjo manstyt sau viena ir jau 
jai rodėsi esanti namie, kalba 
su broliu, motina, tėvu. Jau 
namie! Bet vyriausias raga
nius pridėjo jai ant peties ran
ka, tarė:

— Tau esant szalia grabo 
liksi paversta in lelija, kuri žy
des geltonai szalia grabo, o 
tau ne vejas nieko negales pa
daryt nei vanduo nenuskan- 
dys. Vanduo apie graba ir ta
ve bus pakilęs augsztai, kaip 
kokia tvora, tai niekas prieit 
negales.

Ant rytojaus kada artinosi 
vienuolikta valanda, jie visi 
atsiprovijo prie grabo.

Mergaite likos paversta in 
lelija, ir szalia grabo puikiai 
žydėjo.

Praslinkus vienai valandai, 

vėl ji stojosi kaip pirma mer
gaite ir visi jie gryžo atgal.

— Tai tu dabar atminsi, 
kas pasakyta, teip ir daryk. 
Mes vėl iszeinam. Jeigu tik 
kas nereikalingas prie 'palociu 
artinsis, mes apginsim.

Buvo Jau Po Laikui
Da liūdniau jai pasidarė. 

Vienok kiek galėdama ramino O
ji pati save.

Norėjo jau ji vėl ineit in 
Urano kambari ir teip pami
nėjus jo varda likt pristatyta 
in namus, bet jau durti atida
ryt negalėjo.

Teip tai slinko jai laikas.

Sūnūs Nuszauna Tęva; Prasza- 
lina Isz Namu

Mergaites brolis ir tėvas ar
ba tėvas su sunurn, vaikszczio- 
jo po giria ant medžiokles.

Jiedu (pamate didele meszka 
norėjo ja nuszaut, tai-gi abudu 
persiskyrė ir seko paskui ja. 
Kada ilgai vaikszcziojant ir 
nematant meszkos, sūnūs pa
mate ka. tai tokio lendant per 
krūmus ir szove. Iszgirdo jis 
savo tėvo baisa ir vaitojima, 
tai-gi jis nuszove savo tęva, 
mislydamas, jog tai buvo mesz
ka, ka. Hudo per krumuS.

Dideliai persigandęs laidosi 
namo, pasakyt apie tai moti
nai.

Kada motina apie tai iszgir
do, baisiai supykus ant sūnaus, 
tarė:

— Eik, vaike, tu. sau in 
svietą! Nenoriu asz tave savu 
akimis daugiau matyt už tavo 
toki darba, kad tu nužudai ma
no vyra, o savo tęva!

Jis da norėjo perpraszyt mo
tina, sakydamas, kad tas nety- 
cziomis atsitik o, bet motina jo
kio perprasziymo neiprisieme 
tik atidarius duris tarė:

— Tolinkis isz mano akiu! 
Bijau asz su tavim gyvent.

Ir jaunas vos penkiolikos 
metu vaikinas, iszejo per duris 
matydamas priesz akis platu 
svietą, bet nežinojo, kur eiti, 
kur dėtis!

Per puse metu vaikszczioda- 
mas jis niekur jokio užsiėmimo 
negavo, nes už tarna niekas ne
priėmė, visur atsake kad turi 
gana žmonių. Praslinko jau 
metai, kiti ir treti bet jis da ei
na. pbr svietą.

Karaliaus Dvaras

Baigdamas jis treczius me
tus keliones ir jau. buvo asz- 
tuoniolikos metu, jis pataikė 
užeit in karaliszka miestą.

Niekad da. karaliaus nebuvo 
mates, tai-gi panorėjo dabar ji 
pamatyt.

Priėjo prie karaliszko dvaro 
sodo, kur už tvoros pamate be

dirbant kvietku darže sena so
dininką.

— Ko teip žiuri, dailus vai
kine? Senis jo klausė.

— Einu per svietą, neturiu 
jokio užsiėmimo; norėjau ma
tyt karalių, tai ir žiuriu czia 
per tvora, gal kartais pamaty
siu bevaikszcziojanti po soda, 
tarė jis.

— Jeigu tu neturi jokio už
siėmimo, tai galėsi gaut .pas 
mane, nes jau kelinta diena 
kaip serga mano pagelbinin- 
ka.s, o asz neturiu jokio kito. 
Karalių teip-gi galėsi matyt, 
tik retai, nes jis yųa da jaunas 
ir laibai retai buna namie.

Nudžiugo jis iszgirdes to
kius senelio žodžius, kad jis 
gauna užsiėmimą, ir nereikes 
daugiau po> svietą trankytis. 
Tuoj senelis atrakino vartus ir 
inleido ji.

Pora, dieųu padirbus jiems, 
ravint darže gėlės, atbėgo tar
nas isz palociauis, nuo karalie
nes, saldydamas, kad karaliene 
reikalauja, nauju geliu ir tuoj 
prirove atneszkyt. Jiedu pri
skynė dideli pundą geliu, sodi
ninkas padavė jas savo nau
jam ir greitam prigejbetojui, 
sakydamas:

— Te, vaikeli, tu jaunas, 
greitas, nuneszk jas karalienei.

Jis sugriebė jas ir leidosi 
link palociu, kaip prie palociu 
sutiko karaliene, kuri buvo
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jauna, patogi.
Nusistebėjo karaliene, pa- 

maezius toki jauna, dailiu jau
nikaiti kuris jai gėlės padavė. 
Ji nežinojo da, kad jis czia su 
sodininku dirba.

Karaliene paimdama nuo jo 
gėlės, da biski pakalbinus, ta
re:

— Dabar kas rytas tau. rei
kės įpriskint ir atneszt man gė
lės in palociu ir per Įauga pa
duot.

Vaikinas, žemai galva pa
lenkės paguododamas karalie
ne, priimdamas jos paliepimu., 
atsitolino ir nubėgo vėl prie 
sodininko. Jauna karaliene vis 
temyjo ant jo, kol jis pranyko 
tarpe sodo krumu.

Nuo szio laiko jis kas rytas 
jai atneszdavo prie lango gėlės 
ir ji kar kartas ji dailiai už
kalbindavo, tai užtrukdavo sa
vo dailia kalba.

Kad viena ryta, jau apie 
pusmeczio po jo tame sode dir
bimo, jis su pundu geliu prisi
artino prie lango, karaliene pa
ėmus ji už rankos vedasi inpa- 
kajus.

Jis nenorėjo eit, labiaus to
dėl, kad nežinojo, ka karaliene 
mislija, o kita, tai visas buvo 
purvinas, apdulkejas, bet ji 
ant to nepaisius iszsivede ji 
visvien._

❖ ❖ ❖
Meilavimas Su Karaliene

Ji ji dailiai visame kalbino, 
insivedus, paezestavojo gar
džiu vynu, pavalgydino ska
niais valgiais, o po valandos 
tarė:

— Patogus jaunikaiti, tavo 
vardo asz da. nežinau, bet rytoj 
gryžta. namo karalius, mano 
vyras, ir kad tu man patinki, 
liksi paaugsztintas in genero
lus, busi sykiu su mumis palo- 
ciuje.

— Tas niekad negalėtu but
(Tasa Ant 2 puslapio)
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ŽiniosVietines
— Su'batoj pripuola Szv. 

Jono Salieto ir Szv. Sofijos, o 
Tautiszka Vardine: Jaunute. 
Jr ta diena: 1950 in., Tautu 
Sanjungos Sekretorius Trygve 
Lie pasikalbėjo su Stalinu, 
Maskvoje, bet isz to pasikalbė
jimo nieko gero neiszejo; 1918 
m., paczta pradėjo vežti su ero- 
planais; 1920 m., Lietuvos Stei
giamojo Seimo atidarymas; 
1933 m., Amerika nesutiko sto
ti su Anglija ir Prancūzija, 
priesz Hitlerį. Kai kurie politi
kos žinovai ir raszytojai sako 
kad jeigu Amerika tuo laiku
butu stojus ir prisidėjus, tai 
gal ir karas butu buvęs isz- 
vengtas. Ir ta diena yra žinoma 
kaipo Maldavimo Diena; 1859 
m., gimė Pierre Curie, kuris 
iszrado “radium” kurios lie- 
karstos dabar yra naudojamos 
del vėžio ligos; Ir ta diena 
Anglijos karaliene Elzbieta su- 
gryžta. in Anglija po szesziu 
menesiu, keliones.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Velykų. Taipgi Szv. Jono Ne- 
pam. Tautiszka Vardine: Vit- 
ragis. Taipgi ta diena: 1942 
m., Prezidentas Fr. Dv Roose- 
veltas insake paleisti Komu
nistu Partijos Sekretorių, Earl 
Browderi isz kalėjimo, nes Ko
munistai dabar yra musu talki
ninkai priesz Nacius. Tai buvo 
baisus Roose velto nusakymas, 
nes tai buvo klaida, už kuria 
mes ir sziandien brangiai mo
kame.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Paskalio, o Tautiszka Vardi
ne: Mandagus. Ir ta diena: 
Norvegijos Nepriklausomybes 
diena.. Menulio atmaina: Pilna
tis, 

f

— Utarninke pripuola Szv. 
Vena,nei jo, Szv. Klaudijo ir 
Szv. Felikso, o Tautiszka Var
dine: Ryte. Ir ta. diena: 1950 m. 
szesziolika Amerikos lakunū 
žuvo kai ju eroplanas nukrito 
in Azores Salas; 1935 m., Rusi
jos didžiausios eroplanas 
“Maxim Gorky” nukrito ir su
dužo netoli nuo Maskvos, ke
turios deszimts asztuoni žmo
nes žuvo toje nelaimėje. Jis su 
kitu eropla.nu susimusze pa
dangėse; 1804 m., Nepoleonas 
Bonapartas paskelbė kad jis 
yra Prancūzijos Imperatorius.

— ‘Primary ’ ’ rinkimai pri
puola Utarninke, Gegužio-May 
18-ta diena.

pili jos. Kliubas nutarė laikyt 
savo Metini Kard Parte, Gegu
žio May 26 d., in Moose svetai
nėje, Pottsvilleje, o Vasarinis 
Szokis invyks Birželio June 
28 diena.

— Juozas Szatas (Sliattas) 
nuo 121 N. Market ulyczios, 
pasimirė Nedėlios vakara. in 
Locust Mt. ligonbuteje. Velio
nis ana sanvaite puldamas tro
pais žemyn savo namuose likos 
pavojingai sužeistas, nuo ko 
pasimirė. Gimė Lietuvoje, at
vyko in iShenadoryje 1919 m. 
Paskutini karta dirbo Maple 
Hill kasyklose. Paliko seserį 
Mare Rutkauskiene mieste. 
Laidojo Ketvergo ryta, su 
aipiegomis in Szv. Jurgio baž
nyčioje devinta valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse.

pareikalavo kad tie nuteisimai 
kutu iszbraukti isz teismo kny
gų, bet teisėjas Harold P. 
Burke j u pareikalavimu visai 
nepaisindamas tuos unijos va
dus patupdino in kalėjimą be 
jokios kaucijos.

17 MILIJONU DOLE
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TAKSU

Devyni Suaresztuoti

Shenandoah, Pa. — Lietuviu 
Moterų Kliubas isz Schuylkillo 
pavieto laike savo susirinkimą 
Panedelio vakara. 'Ginčo sve
tainėje, ant W. Lloyd uly. 
Kliubaspaaukavo $25 del “Ce
rebral Palsy” naudai, taipogi 
kliubas parankaus slauges 
mokslingumą, del dviems mer
gaitėms, Karolina Andukiniu- 
te, isz Minersville ir Julija Zi- 
menauskiute isz New Philadel-

Ant Pardavimo
' Labai pigiai parduodamas 
mūrinis namas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipgi ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:

Nelson T. Davis Agency, 
120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

Graborius L. Czaikaiuskais lai
dojo.

— Žinios skamba isz Har
risburg niiesto, buk panele Do
rota, duktė ponios Helenos 
Medlinskienes, isz Lower Will
iam Penn kaimelio, likos su- 
riszta mazgu moterystes su 
Richard Brenisiholtz isz Har
risburg, .Gegužio 5 diena in 
Szv. Pranciszko bažnyczioje, 
Harrisburg. Jaiunavedis tar
nauja Dede Šamo armijoje in 
Devens, Mass.

Scranton, Pa. — Scranton 
Vyskupijos Vyskupas, Jo Ek- 
selencija William J. Hafey, 66 
metu amžiaus, pasimirė. Jis 
buvo ketvirtas tos vyskupijos 
Vyskupas. Jis mokslus ėjo in 
Georgetown Universitetą ir 
paskui in Mount St. Marys se
minarija. .Inszvestas in Kuni
gus 1914 metais, jis buvo pa
skirtas pirmuoju Raleigh vys
kupijos Vyskupas 1925 metais. 
Vėliau 1937 metuose jis buvo 
perkeltas in Scranton vysku
pija.. Jis atsižymėjo insteigda- 
mas daug paszelpos namu ir 
seneliams prieglaudų. Scran
ton vyskupija, yra. beveik tik 
viena kurioje randasi'svetim
tautis vyskupas ir kur kitu 
tautu Kunigai yra gave proga 
pakilti in pralotu garbes vie
tas. A. a. Vyskupas Hafey bu
vo laibai prielankus kitatau- 
czia.ms kaip Lenkams ir Lietu
viams.

BĖGANTIS VAGIS 
NUSZAUTAS

NEW YORK, N. Y. — Dvi- 
deszimts szeesziu metu am
žiaus vagis, Willie Williams 
buvo policijanto nuszautas ant 
smert, kai jis su savo draugu 
stengiesi pabėgti, kai jiedu bu
vo užtikti apvagiant vienos su- 
sietkos kambarius.

Policijantas Kermel Holland 
buvo paleidęs du szuviu in vir- 
szu, kad perspejus tuos vagius 
sustoti, kai jiedu nesustojo, jis 
treczia szuvi paleido in bėgan
ti Willie Williams ir ji ant vie
tos užmusze.

Tie vagiai stengiesi per sto
gus pabėgti. Policijantai ne- 
szove in antra vagi nes tada 
jau buvo susirinkę daug žmo
nių, ir jie nenorėjo ka kita nu- 
szauti. Antras vagis pabėgo, 
bet policijantai sako kad jie ne 
už ilgo ji suims.
Jauno vagies Willie Williams 
motina per langa žiurėjo kai 
policijantas jos sunu vijosi ir 
paskui nuszove.

UNIJA NUBAUSTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Unijos advokatai tuojaus

NEW YORk, N. Y. —
Devyni biznieriai yra suaresz
tuoti už tai kad jie per kelis 
metus nusuko valdžia ant dau
giau kaip septyniolika milijo
nu doleriu už taksas ant sznap- 
so, savo pelno, ir ineigos.

Valdžios advokatas Lum- 
bard sako kad szitie biznieriai 
paslėpė daug savo pelno, isz- 
mainydami savo czekius in 
svetimus krasztus ar pirkdami 
Amerikos bonus. Jie kartais 
pasilaikydavo didelius czekius 
net szeszis ar septynis metus, 
ir paskui juos iszsikeszindavo, 
kad nereikėtų taksu mokėti.

Du metai atgal Hyman 
Klein Kongreso komisijai bu
vo prisipažinęs kad jis buvo 
tūkstanti doleriu indejes in 
sznapso bizni, Cuba ir Panama 
valstijose, ir per vienus metus 
užsidirbo penkis milijonus do
leriu. Jis nei cento taksu ant to 
savo pelno nėra mokejes.

Isadore Klein, McLennan ir 
Norgan, per kelis metus nusu
ko valdžia ant daugiau kaip 
trylika milijonu doleriu.

Jeigu jie bus rasti kalti, jie 
gali būti nubausti ant dvide- 
szimts penkių metu in kalėji
mą ir priversti po penkios de
szimts tukstaneziu doleriu už
simokėti.

davo baltinius, kaip staltieses, 
servetėles ir kitus baltinius isz 
kompanijos kurios vyriausias 
savininkas yra Armijos Sekre
torius, Stevens. Dabar to eili
nio kareivio tėvai pranesze 
tam taip gerbiamam Armijos 
Sekretoriui kad jo biznis su Į 
jais baigtas. Jie per vienus me
tus duodavo tam Armijos Sek
retoriui biznio už daugiau kaip 
puse milijono doleriu. Jis to 
niekados nebuvo pasakęs per 
visus tuos to eilinio kareivio 
tardymus. Dabar visi tie kurie 
turi szierus in ta Armijos Sek
retoriaus bizni nori žinoti ka 
jis dabar darys, kai jis neteko 
tokio gero kostumerio, kuris 
kas metai inkiszdavo puse mi
lijono doleriu.

Armijos Sekretorius dabar 
irszta ir pyksta, bet jau žino 
kad jis yra daejes prie liepto 
galo.

MENONITU SEKTA

Savotiszku
Amerikiecziu Grupe

ARMIJOS SEKRE.
PIKTAI ATSIKERTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nius, kad jis nemato ir nesu
pranta Komunistu veiklos ar
mijoje.

Armijos Sekretorius atszo- 
ve atgal in Senatorių McCar
thy, sakydamas, “Tu kalbi 
kaip tik tu vienas butai susirū
pinės apie Komunistus Armi
joje. Asz noriu tau pasakyti 
kad asz ir mano visas sztabas 
gainioja Komunistus daug ge
riau ir daug akyliau negu tu ir 
tavo visas komitetas.” Jis to
liau užsipuolė ant Senatoriaus 
McCarthy, sakydamas, kad jo 
vieszas priparodinimas visu tu 
Komunistu in Fort Monmouth 
labai inžeide visa Armijos 
Sztaba.

Sen. McCarthy, visai nei ne
supykęs paklausė Sekretoriaus 
kaip inlindo in Armijos Sztaba 
tas Komunistaš karininkas 
Major Per ess. Jis teipgi pa
klausė Armijos Sekretoriaus 
kodėl armijos sztabas to Ko
munistu nejieszkojo kol jo ko
misija juos vieszai iszkele.

ARMIJOS SEKRE.
NE PRASTAS

BIZNIERIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

giu vieszbucziu, nuo Floridos, 
Nevados ir Californijos. Jo tė
vai del tu savo vieszbucziu im-

UZ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

to-skurdo, taip tebeskursta 
liau.

Ko ko, bet ordinu ir medaliu 
Bolszevikai tai nesigaili. Nese
niai ordinais ir medaliais tie
siog užvertė nuvežtus in Mask
va Bolszevikams pagyru reik- 
szti ir pagal smulkiausiai nu
statytas direktyvas vieszai dė
koti už kraszto naikinima bei 
skurdinimą okup. Lietuvos me
nininkus, o dabar iszdalino j u 
nauja partija gausingu szei- 
mynu motinoms. Ir tai invai- 
riausiu laipsniu: “motinystes 
szloves 1-jo laipsnio”, “moti
nystes szolves 2-jo laipsnio”, 
3-jo laipsnio, keliu laipsniu 
“motinystes medalio”, “moti
nos didvvres aarbes vardo’’ ir nos didvyres garbes vardo" ir
l. 1. O ju vaikai atimami arba 
siuneziami in tolimiausius 
“placziosios tėvynės” laukus 
kaulu pakloti.

Bolszevikiniais ordinais ne- 
užmirszti apdovanoti ir “me
dicinos darbuotojai”. Lenino 
ordinu apdovanoti -tokie “lie
tuviai”, kaip Vilniaus miesto 
ligonines Nr 3 gyd. J. A. Bese- 
nof, sveik, apsaug. inspekt. P. 
N. Žilin, Vilniaus mieste vais
tines Nr. 7 valdytojas Szugel 
Josef Markovicz ir teip toliau. 
Isz Lietuviszkomis pavardė
mis medic, darbuotoju sužy
mėti: Lenino ordinu, akiu 
spec. Kutorgiene, darbo raud. 
vėliavos, infekcines ligonines 
vyriausias gydytojas .J. Tisz- 
kus, medaliu “už darbo szau- 
numa”, sveikatos vicemin. A. 
Andruszkeviczius, Panevėžio
m. gyd. O. Runkiene, sveikatos 
aps. ministerijos vyr. auksz. ir 
ginekologas J. Neniszkis ir dar 
pora kitu. Sziaip vis, tik Ru- 
siszkos pavardes, kurios rodo, 
kaip placziai jau Rusinama 
Lietuvos medicina.

Bolszevikai skelbia, kad 
Petrasziunuose pastatytas 
“Nemuno” kombinatas “ga
mins” Kauno statyboms visas 
reikalingas medines dalis. Po
pieriaus fabrike jo pagamina
ma žymiai daugiau, bet jis ei
na in “placiaja tėvynė”. Juo 
spausdinama didžioji Sovieti
ne enciklopedija.

WASHINGTON, D. C. — 
Dvideszimtojo amžiaus vidurio 
Amerikoje teberandama keista 
pasiturinti ir savotiszku žmo
nių sekta, Menonitai ar kaip 
dar Angliszkai juos vadina 
“The Amish”, kurie 'būdami 
isztikimi savajam tikėjimui, 
tebesi vdovau ja paproeziais,
kaip ir ju parboeziai persikėlė 
in naujaji pasauli. Menonitai 
amisziai tikrumoje yra Meno
nitu tūla sekta, kuria inkare 17 
szimtmetyje Jacob Amman: 
Protestantai, kurie siekdami 
iszganymo pamėgdžioja pir
mųjų Krikszczioniu gyvenimo 
būda ir paproezins.

Eiliniam stebėtojui jie daž
nai atrodo kaip prisikėlė isz 
kapu; ju iszv.aizda ir drabužiai 
primena 17 szimtmeczio Szvei- 
carija, kur ju sekta buvo in- 
kurta. Pirmiausiai apsigyvena 
Pennsylvanijoje, Amisziai kal
ba Vokiszkai, kurie ežia vadi
na “Pennsylvania Dutch” gy
vena atsiskyrė ir važinėja 
lengvais arkliniais vežimais. 
Ju tikslas Imti tauriais nuo- 
szirdžiais žmonėmis ir gerais 
ūkininkais ir dažnai jiems se
kasi tai ingyvendinti.

Persekiojami Europoje Ami
sziai septyniolikto szimtmeczio

turi

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ’

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

viduryje patraukė Amerikon, 
po to kai ežia jau buvo persi
metusios kitos Menonitu sek
tos. Sziuo metu Amerikose ir 
Kanadoje priskaitoma iki 30,- 
000 ir 40,000 Amisziu. Didžiau
sios ju kolonijos randamos 
Ohio, Indianoje ir Pennsylva
nijoje, Oregone ir Ontario, Ka
nadoje.

Nuo 19 amžiaus vidurio 
Amisziai suskilo in dvi grupes; 
Konservatyvieji ir Senosios 
Tvarkos, arba kaip dar szias 
grupes vadina. Bažnyczios 
Amisziai ir Namu Amisziai. 
Bažnytiniai Amisziai priklau
so Amerikos Menonitu baižny- 
cziai. Jie yra moderniszkesni 
nei Naminiai Amisziai.

Naminiai Amisziai
griežtus nuostatus tiek teologi
jai tiek gyvenimo hudui, ku
riuo jie isZveda isz jokumo 
Amman or Amen, sektos in'ku- 
rejo. Jis 1693 metais atskilo isz 
Menonitu bažnvežios Szvei'ca- 
rijoje, nes nusprendė, kad Me
nonitai nuėjo klaidingu keliu. 
Jo galvojimo pasėkoje nami
niai Amisziai nestato bažny- 
cziu, iszvedžiodami, jog visos 
vietos yra lygiai szventps. Su
sirenka jie paeiliui pas savo 
bendratikius ir daugumos bal
savimu iszsirenka dvasiszkius 
iki pat vyskupo.

Naminiu Amisziu gyvena
mieji namai yra erdvus bet 
tuszti. Jiems neleidžiama 
puoszti juos užuolaidoms, kili
mais ar paveikslais, turėti te
lefoną, elektra^ar kitus namu 
apyvokos reikmenis. Jie nepa- 
kenezia meicanines jiegos ir 
naudojasi arkliais ne tik isz- 
diibdami dirvas bet taip ke- 

' liaudami; ju drabužiai turi bū
ti nuo palprascziausi. Apsive-

S
“ N 0 V E N A ”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Penna.

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

paipraszeziausias gyvavimas. 
Pennsylvanijoje, Lancaster 
apylinkėje, kur Amisziai gyve
na nuo seno yra priprasta, jog* 
Amisziai kali vietinėje dabok
lėje už, savo sunu neleidimą 
mokyklon. Tai yra vienas isz 
tu retu atveju kada amžiaus 
Amerika nepakiestoja.ju sav.o- 
tiszko tikėjimo.

Kadangi Amisziai yra jokiu 
mdu neužipuolanczio budo, jie 
vengia net neszoti ginklą. Ka
ro metu nesutikdami eiti in 
ginkluotas pajiegas jie mielai 
atlieką sunkiausius uždavi
nius. Jie savanoriszkai moka 
mokesezius. Nuo seno jie turi 
savo “socialine apdrauda” ku
ria užtikrina ju szeimynos ir ju 
bendruomene. Visas savo vei
kimus, problemas jie stengiasi 
isznarplioti be teismu pagel
bės, užsidarė savyje, gerai 
dirbdami žeme, paprastai gy 
vendami jie yra užsitarnavę 
savo kaimynu pagarba. Trum
pai tariant, Amisziai yra dar 
vienas inrodymas kokia invai- 
ri yra Amerikos tauta. — C.C.

MUSU
SKAITYTOJAMS

narni tik suaugę) Amisziu vy
ras auginasi barzda. Vienok 
n su jie nepritaiko.

Amisziu tikėjimas skatina, 
kad suims 'but u auklėjami ūki
ninkavimui. Amisziai dėlto no
kina iszsimokslinimo reikalin
gumą, daugiau nereikalauja

Loszike Intarta Kaipo Netinkama Motina

L

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 nenęri 
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 prenum’erata. 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 galėtumėte 
ja vis skaityti!

Loszike Rita Hayworth, 
su savo naujausiu vyru, lo- 
sziku Diek Haymes, iszeina 
isz Ponios Dorothy Cham
bers namu, in White Plains, 
New York, su loszikes duk
relėmis, Yasmin, pryszakyje 
ir Rebecca. Visi jie turėjo 
pribūti in vaikucziu ir vaiku 
teismą. Ji su savo naujausiu

vyru, per beveik valanda 
slaptai tariesi su teisėju 
George W. Smythe. Ji yra 
intarta kad ji netinkama 
motina savo dukrelėms, kad 
ji savo dukreles buvo aplei
dus ir palikus, kai jis iszva- 
žiavo ant savo kelintos me
daus menulio keliones.
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