
An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $6.00;
% i ear $3.50; Canada $7.00. Advertising Rates on Application.

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

SAULE PUBLISHING CO.,
j MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.
f---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ho. 93 E (”") ft MAHANOY CITY, PA PETNYCŽIA, LAPKRITIS 23,1951 (FRIDAY, NOVEMBER 23, 1951)

Komunistai Nori Paliaubų

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE 
ISZ EINA KAS UTARN1NKA IR DETNYCZIA

Metu $3.50;
Metu $'4; In Vokieti,je, Pietų Amerika, 
Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Cts. 
visados siuskite ant szio adreso:

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $6 Metams, 
In Kanada: AFet ns $7, V2 
Skotlandije, Meu is $9, % 

Laiszkus .7 Pinigus

SALLE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

I 
I

Boczkonskl. Editor :md Ils r. 63 METAS

t

Isz Amerikos
SUSIPESZE UZ 
GELTUON-PLAUKE

Policija Jieszko
Buvusio Kalinio

NEW YORK, N. Y.
Policija iszleido paveikslus bu
vusio kahnio per trylika vals
tijų. Julius Rosenblum, trisde- 
szimts trijų metu biznierius, 
antru ranku automobiliu par
davėjas buvo nuvesztas in ligo
nine su kulka viduriuose.

Jis su buvusiu kaliniu, dvi
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Isaai Penso susipesze už 
geltuon-plauke slauge, Presi- i 
dent vieszbutyje, hotelyje. 
Kiek policijantai galėjo suži
noti, tai tas buvęs kalinys su
sitiko su ta geltuon-plauke 
Eloise Collins prie baro, viesz- 
bucžio saliune. Jis tame viesz
butyje buvo pasisamdęs kam
barį su savo žmona.

Kai ta geltuon-plauke paliko 
saliuna ir ėjo in savo kambarį, 
tas buvęs kalinys ja paseke, ir 
tenai prie jos kambario Julius • 
Rosenblum ji susitiko. Isz to 
kilo ginczas. Rosenblum už
trenkė savo duris. Buvęs kali-j 
nys Penso, pradėjo in duris 
belstis, po tam pasigirdo vie
nas szuvis. Už keliu niinucziu 
Rosenblum paszauke vieszbu- 
czio telefono darbininke, saky
damas kad jis yra paszautas.

Korėjos Nuotaka KUNIGAS
PASMERKTAS

. VIENNA. — Katalikus Ku
nigas Jan Bula, Bažnyczios ad
ministratorius Moravijos mies
te, buvo pasmerktas ant smert 

' Komunistiszkos Czekoslovaki- 
jos valdžios.

Czeku žinių agentūra pranė- 
sza, kad Kunigas Jan Bula bu
vo pasmerktas 'už tai kad jis

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SPORTO SUKCZIAI
, .NUTEISTI

Kriapsziasvaidžio ‘Bas
ketboles’ Sportininkai 

Taipgi Nubausti

lij antu T varka
Atidėta Visu

Menesiu

Dvideszimts trijų metu 
amžiaus kareivis Saržentas 
John Morgan yra pasveikin
tas savo tėvu, p. J. P. Mor
gan, isz Vaszingtono, kai jis 
juos supažindina su savo Ko
rėjos karo lauko nuotaka, ,

dvideszimts trijų metu am
žiaus Yong Soon. Jis su ja 
apsivedė Vasario menesyje, 
ir susipažino Gegužio mene
syje 1950 metuose in Pohang 
Korėjoje. Jis su ja susitiko 
mieste.

3 ŽUVO GAISRE
Devyni Sužeisti 

Vieszbučzio Gaisre

ŽINOME VISI,...
kad dangiszka saule szvieczia 
po visli svietą. Prie to galima 
prilyginti ir žemiszka ‘ ‘ Saule ’ ’ 
laikraszti, kuri yra prasiplati- f . . , . . .nūs po visa svietą ir szvieczia 
del žmonių, ir ju pralinksmini- 
mo. Ant to turime davada. 
“Saule“ yra., skaitoma net 
Skotlandijoje, nes isz tos toli
mos szalies aplaikeme laiszka 
nuo pono Jono Damausko isz 
West Lothian. Ponas Damaus
kas raszo: “Be “Saules“ but 
jam labai nuobodus gyvenimas, 
ii- tik per “Saule“ jo gyveni
mas yra linksmas ir suramina 
visame per ilgas dienas!’5

Reikia ir tai primyt, kad 
laiszkas siuneziamas isz West 
Lothian daeina in Mahanoy 
City, mums, net in dvylika die
nu.

Taip, ne tik tolimoje Skot
landijoje “Saule“ prasklaidi- 
na savo spindulius, bet ir po 
visa svietą, o tai del to, kad yra 
vienas isz' populariszku laik-' 
raszeziu del musu žmonelių, 
kurie ji supranta ir žino 
skaito!

CHICAGO, ILL. — Trys se
nyvi žmones žuvo ir devyni bu
vo sužeisti, kai gaisras isztiko 
Norwood vieszbuti, 
anksti isz ryto.

Trys isz sužeistųjų buvo ap
deginti ir susilaužė kaulus kai 
jie iszszoko isz treczio augsz- 
to.

Pclicijantai sako kad keli ki 
ti iszszoko, bet nebuvo sužeisti, 
kiti buvo nuleisti isz savo kam
bariu su ugniagesiu kopeczio- 
mis. Keli užduso nuo duju, du
rnu.

Tame vieszbutyje tuo laiku 
buvo du szimtai ir deszimts 
žmonių.-

Visi kiti to vieszbučzio sve- 
cziai rado vieta del nakvynes 
vietinėje bažnyczioje. Iszkados 
buvo padaryta ant penkios de
szimts tukstancziu doleriu.

hotel!

AMERIKOS IR
RUSIJOS JIEGOS

WASHINGTON, D. C. —
Vaszingtone, Paryžiuje ir Ro
moje dabar posėdžiuose eina 
pasitarimai kurie nusvers ir 
nutars kur ir kiek kas dabar 
ginkluosis.

Vaszingtone Karo Sztabas 
stengiasi iszrokoti kiek galima 
paskirti del 1953 metu karisz- 
apsiginklavimo.

Paryžiuje eina karszti ir pik-
SADLE’’^5ai ti ginezai apie kiek ir kaip da-

PLATINK IT 
l i

* 
ka

NEW, YORK, N. Y. — 
Teisėjas Saul S. Streit pasmer- 

i ke basketboles sukcziu Salva
tore T. Sollazzo nuo asztuoniu 
iki szesziolikos metu in kalėji
mą, už tai kad jis per savo pa
pirkimus ir suktybes papirk- 
davo sportininkus kad jie ty- 
czia pralaimėtu loszimus, ant 
kuriu jis padėdavo daug pini
gu.

Teisėjas Saul S. Streit teipgi 
nubaudė to sporto loszikus, ku
rie tuos to sukcziaus kyszius 
priėmė ir tyczia praloszdavo.

Sukczius Sollazzo prisipaži
no kad jis buvo iszmokejes ky- 
sziais daugiau kaip dvide
szimts du tukstancziu doleriu.

Devyni kiti sportininkai ku
rie buvo prisipažinę kad jie 
priėmė kyszius net iki pusde- 
vinto tukstancziu doleriu buvo 
nubausti, bet ju bausme tuo-

bar apginkluoti Vokietija.
Romoje rengiamasi tartis- 

apie Tautu Sanjungos karisz- 
ka sutarti ir kaip geriausia ap
ginkluoti visus tuos krasztus,, 
kurie priguli prie tos sanjun
gos.

Bet tuo paežiu kartu kai Ali- 
jantai rūpinasi apie apsigink
lavimą, Maskva su visais savo 
pavergtais krasztais teipgi 
stengiasi gerai apsiginkluoti ir 
savo kariszkas jiegas susistip- 
rinti.

Iszrodo kad 1952 ir 1953 me-, jaus buvo dovanota. Kitas to
tai bus svarbiausi, nes per ta 
laika mes jau tikrai žinosime 
ar karo ar taikos laukti ir ti
kėtis.

kis loszikas tuo laiku buvo li
goninėje ir negalėjo pribūti in 
ta teismą, bus vėliau nubaus
tas. ' ,

Loszikas Edward Gard pri-1 
sipažino kad jis darbavosi tam 
sukcziui ir prieidavo prie kitu 
losziku su tais kysziais juo pa
pirkti. Jis gavo tris metus ka
lėjimo.

Trylika kitu tokiu losziku 
buvo suimta, bet jiems buvo 
dovanota.

Teisėjas Streit iszbare visus 
tuos loszikus, kurie buvo pada
re sukta bizni isz gero ir gra
žaus sporto. Jis toliau sake, 
kad ne vien tik tie loszikai yra 
ežia kalti, bet tu universitetu

Jie ir kolegijų sporto prižiūrėtojai 
ir mokintojai ir patys tu moks-

Sovietu Kariszkos
Jiegos

Skaiczius kareiviu, divizijų, 
kariszku laivu ir eroplanu pil
nai neparodo kariszka prisi
rengimą ar permainas po An
tro Pasaulinio Karo.

Sovietu kareiviu skaiczius 
nepadidėjo nuo Antro Pasauli
nio karo. Sovietai per ana kara 
Armijoje, Laivyne ir Lakūnuo
se turėjo apie 4,100,000 karei
viu. Sovietai ir dabar turi tarp 
175 ir 215 pilnu divizijų, 
tiek turėjo penki metai atgal.

Amerikos armija yra padide- lo instaigu virszininkai. Jis sa- 
jus nuo 1,458,000, Birželio me- ko kad tu mokslo instaigu vir- 
nesyje 1950, ligi 3,350,000 szininkai turėtu tokius loszi- 
sziandien, ir dar vis auga, vis mus geriau prižiūrėti ir tiek 
didėja.

Priesz kara Korėjoje, Ame
rika turėjo apie devynias ar 
deszimts sumažintu divizijų, o 
dabar jau turi dvideszimts ke- visu tu sportu ir loszimu, kurie 
turias pilnas divizijas ir \ dar yra dabar didelis ir pelningas

(Tasa Ant 4 Puslapio)

daug nesirūpinti apie pasipini
gavimą. Teisėjas sako kad 
musu mokslo instaigos dabar 
yra baisiai apsiszaukusios del

biznis.

Amerikos Laivynas Vieszpatau- 
j a Ant Visu Ma riu; Kinijos A r m i- 
jos Dabar Gauna Naujausius 
Ginklus; Amerikos Kariszkas 

C~47 Eroplanas Komunistu 
Paszautas Balkanuose

Intartas Gembleris

Joseph Benintende, Kan
sas, yra suimtas ir intartas, 
už tai, kad jis norėjo kelis 
basket-boles, kriapsziasvai- 
džio loszikus papirkti, kad 
jie pralosztu ir kad taip jis ■ 
galėtu daug pinigu laimėti, 
dedamas savo pinigus ant tu 
kitu losziku. Jis norėjo tiems 
loszikams duoti deszimts 
tukstancziu doleriu. Polici- 
jantai taipgi ji klausinėja 
apie nužudinima Charles Bi- 
naggio.

STALINAS DIEVO
VIETON

Kristus Ir Kaledu
Diedukas Panaikinti

BERLYNAS, VOK. — Per 
sziais Kalėdas, Juozas Stalinas 
užims Kūdikėlio Jėzaus ir Ka
lėdų Dieduko vieta, Rytu Ber
lyne.

Sovietu Vidaus Ministerija 
yra iszleidus įnsakyma visoms 
instaigoms, visai nerengi Ka-

TOKYO, JAPONIJA. — Sziaurines Ko- 
I 

rėjos Komunistai staiga pranesze, kad jie 
nori paliaubų ir kad jie nori dabar derin
tis del viso karo sustojimo.

Szitokis tu Koriecziu pareikalavimas su
ardo visa Tautu Sanjungos vedama tvarka 
ir atideda viską visu menesiu.

Komunistu radijas,' Pyongyand mieste 
skelbia kad Sziaurines Korėjos Užsienio 
Ministeris yra pasiuntęs Tautu San jungai 
sziiokius pareikalavimus:

1— Liautis viso kariavimo.
2— -Primti Komunistu pasiulinimus ir pa

sitraukti nuo karo frunto du kilometru. 
Taip Komunistai padarytu ir taip Tautu 
Sanjungos armijos turėtu padaryti.

3— Iszsitraukti visas armijas isz Korėjos.
4— Nubausti visus Alijantus kurie ne- 

žmoniszkai yra pasielgė su Koriecziais.
Szitas ketvirtas punktas buvo Komunis

tu indetas, kai jie atžagariai užsigynė, kad 
jie yra iszžude tiek daug karo Belaisviu, 
pagal žinios kur buvo ana sanvaite paskelbtos.

Pirmas punktas visiszkai skiriasi nuo Tau- 
San jungos nutarimo, kad karas Korėjoje 
tesis Komunistai nesutiks ant visu ki- 
oareikalavimu.
Treczias punktas atsirūgsta Sovietu pa-

siulinimu Tautu *Sanjungai Paryžiuje, Lap- 
kriezio asztunta diena. i

Czia aiszkiai matyti kad Sovietai, So- 
instaisroms, visai nerengi Ka- . .. i • i i rz • . . . TZ.
ledu, bet ta diena szvesti staiL Vietų Rusija nenori kad Konecziai ir Ki
no gimtuvių diena, kuri tikru- nįeczįaį stotu jn derybas SU AlijailtaiS, UOS 
moję pripuola dvideszimts pir
ma diena to menesio.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

tu 
tol 
tu

tos derybos iszeitu Kremlino nenaudai.
i (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
ri Butkus varno ja jam takso
mis kasztuoja. apie ppnkis GYVENIMAS “NAUJOJE” LIETUVOJE MEDŽIOKLES

Kai Prezidentas Trumanas 
paskyrė Generolą Mark 'Clark 
Ambasadoriumi in Vatikana, 
pas Szventa Tęva, tai Katali
ku laikraszcziai džiaugiesi, o 
Protestoaiu laikraszcziai pyko 
ir irszo. Mes “Saulėje” nesi- 
džiaugiems nei nepykome, tik 
.pastebėjome, kad isz viso t° 
nieko nebus, kad ežia, tik Tru- 
mano Politikos žingsnis. Prez. 
Trumanas gerai žinojo, ar tu
rėjo žinoti, kad Karininkas to
kios vietos negali, užimti be 
Kongreso pritarimo. O Trumą- I 
nas ta paskyrima padare, kai 
Kongresas jau baigė savo po
sėdžius.

szimtus doleriu in metus. Jam 
net reikėjo du doleriu užsimo
kėti už laisnins kai jis vede sa
vo žmona, ir jis m.oka. taksas 
net ir už ta jo žmonos, lupu da- 
ža, kvarba, kuria, jis imsi-: 
szluostu nuo savo lupu, pabu- 
cziaves savo žmonele. U'žejes in j 
saliuna, Butkus vėl taksas mo
ka. už kiekviena skuneri ar!’ 
stikleli.

Butkus sako kad jis yra isz-! 
rokaves, kad visiems, butu' 
daug geriau, jeigu jis visa sa
vo alga, visa, savo pade atiduo-' 
tu valdžiai ir palskui kad vai-j 
džia ji ir jo žžmona užlaikytu.'

Mes dabar spėjame kad isz 
viso to kas szitaip panaszaus 
iszeis: Prez. Trumanas nusileis, 
Ambasadoriaus nosimis in Va
tikaną, bet. padarys, kaip Roo- 
seveltas buvo padaręs; paskiras 
koki garsu Protestona, ne ka
rininką, kaipo savo asmenini 
atstovą, ir visus patenkins. Gal 
taip ir nebus1, mums isz ežia 
iszrodo, kad taip gali būti.

Sovietu Rusija \ ra. .uždrau
dus iszleisti isz Rusijos in l ž- 
sieni visus savo moksliszkus i 
žurnalus ir laikraszczius, bet 
Sovietai ryte ryja, kitu tautu, 
ypatingai Amerikos žurnalus

Tikru žinių labai sunku gau
ti isz “Lietuvos!” Laikrasz
cziai, kurie yra dabar spauzdi- 
nami Lietuvoje, tiesybčs nepa
sako, nes jie tos teisybes ar bi
josi ar visai nebepažinsta.

Bet, kartas, nuo karto, vie
nas kitas žmogelis, pasprukęs 
isz to žemiszko rojaus parnesza 
žinias, kurios žmogų sziurpu-1 
liais nulieja!

Isz tokiu žinueziu, maž-daug 
szitiek galima paraszyti; kaip 
yra paraszes Kanados laikrasz- 
tis “Nepriklausoma Lietuva:”

Prie kelio apie penkiolika ki
lometru nuo Raseinių in Vidu
kle, yra kolchozas.. . Tarybinis 
Artojas. Jis apima visa Vi
duklės valscziu su visais lau
kais, miszkais ir pievomis.

1950 metuose, valsczius buvo i 
panaikintas ir, Rusiszku pavyz 
džiu, in rajonus suskirstytas.

Valstiecziai sziaip taip ver- 
cziasi, isz gautuju rugiu namie 
gamindami degtine, už kuria 
jie gauna nuo szesziolikos ligi 
dvideszimts dvieju rubliu už 
buteli.

Kolchozininkui leidžiama tu
rėti po viena kiaule, karve avi 
ir sziek tiek paukszcziu. Bet 
už tai jis turi atiduoti duoklių: 
apart bulviu ir mėsos ir pieno 
jis dar turi duoti pusketvirto 
szimto rubliu.

Del labai mažu pajamų, vals
tiecziai nepajiegia jokiu nauju 
drabužiu insigyti. Jie tik savo 
senuosius taisosi ir lopinasi. 
Dažnai buna, kad jie nusikerpa 
rankoves ir jomis loposi nuga
ras.

Kiekvienas darbininkas turi 
iszdirbti pusantro szimto dienu 
nustatyta darba. Jeigu jis tiek

WASHINGTON, D. C. — 
Gal nevienas pasiskaitęs szi 
straipsni prisimins medžiokles 
savo kraszte. Viskas tada bū
davo iszkilminga.

Sziu dienu medžiokle Suv, 
Valstijose atrodo kitaip. Mums 
tai metlaikis, kurio metu dau
gybe žmonių su szautuvu ran
kose iszeina in miszkus, giria 
ir dirvas, džiaugdamiesi gaivi- 
naneziu oru. Jus nerasite szia- 
me medžiokles bude ko nors 
iszptįsto, negamtiszkaus. Nes 
tik dalele musu demokratinio 
gyvenimo budo — jog medžiok
les. leidimas Suvien.-Valstijose 
kainuoja tarp'$2 ar $3, kai tuo 
tarpu daugelyje kitu krasztu 
lupa net iki 59-60 doleriu.

Argi Jusu medžiokles apra- 
szymas nebutu graži tema 
laiszkui Jusu giminei ar prie-

teliui Užsienyje ? Kartu graži 
proga pakartotinai pabrėžti 
musu gyvenimo privilegijų ir 
patogumu. Laiszko raszytojas 
tuomi atremtu visa, eile Komu
nistu propagandiniu melu.

Juk Jus žinote kaip szi nie
kad nepavargstanti melo tarsz- 
kalyne, diena isz dienos 
pliauszkia ta paezia meliodija: 
Amerikoje, eilinis: žmogus yra 
tapes biauriausio isznaudojimo 
auka. Amerikoje (jie taip sa
ko) žmones apie nieką kita ne
galvoja kaip tik apie kara ir 
naujus užkariavimus! Ameri
koje žmones taip užsiėmė pini
gu kalimu, kad visai neturi no
ro nei laiko gyvenimo džiaugs
mui!

Tuo tarpu apraszes, kad ir 
sztai savo medžiokles diena, at- 
remtumete Komjinistu visus 
tris: punktus.

Ana sanvaite szio straipsnio

ir laikraszczius.

Pypkes Durnai
Per antra pasaulini kara, 

Egiptiecziai ant keliu klupuo- 
dami prasze pagelbos isz Ang
lijos. Dabar tie patys Egiptie
cziai nori iszspirti tuos paežius 
Anglus isz savo kraszto. Tai 
paprasta., žmogiszkas dėkingu
mas. 

______ _____  - ♦ •
Karalaite Elžbieta su savo 

vryu atsilankė in Vaszingtona 
ir labai gražiai mus iszgyre ir 
savo Ministerial Winston 
Churchilliui kelia prakirto, 
kad jis dabar galėtu ežia teipgi 
atsilankyti ir pasiskolinti dar 
kelis 'bilijonukus Amerikos do
leri aku.

Plikis

Melskis geros ir derlingos 
pjūties, bet nenustok prakaita
vęs.

Neužsimoka ginezytis su 
darniu, nes kiti nežinos kuris 
durnius.

Bagotas žmogus gali būti la
bai prastas Susiedas.

Komunizmas i vartuoja pro
paganda vietoj proto.

—————— t f - 1 ■ ■

Atmintis, tai proto iždinin
kas.

Daug žmonių butu dievobai
mingi, jeigu jie susirastu tikė
jimą, kuris nesikisztu in ja biz
ni ir reikalus.

Butkus skundžiasi kad tos 
taksos ji jau prie žemes lenkia : 
Isz ryto ji prikelia laikrodis, 
kuris kasztavo $6.00 ir $1.32 
taksu. Jis apsižiūri apie savo 
namelius, kurie jam kasztavo 
$8,000 ir už kuriuos jis kas me
lai moka $240 taksu. Elektros 
szvieša už kuria jis moka pus
ketvirto cento taksu ant kiek
vieno dolerio. Net už tos elek
tros szviesos pūslele, už kuria 
jis mokėjo dvideszimts centu, 
jis turėjo du centu taksu mo
kėti. Paauksuoti guzikeliai jo 
marszkiniu apyrankėse kaszta
vo jam $3.50 ir septynios de
szimts. septynis centus taksu. 
Toasteris, elektrikinis pecziu- 
kas padeginta duona pusry- 
cziams, kasztavo $20.50 ir $1.74 
1ak.su; refrigeratorius kaszta
vo tris szimtus doleriu ir 
$25.52 taksu. Automobilius, ku

Ei tu, Dieve, viso pilnas, 
Kur padėjai plikio vilnas, 
Pats panezeku neneszioji... 
Kam tu plikius nupeszioji. 
Patys plikiai kalti yra, 
Jog neturi stono szczyro: 
Kad in szinkius nevaikszcziotu, 
Niekas plikiu nepesziotu.
Ale Žydas ir Žydauka 
Nekart pesze užu plauku, 
Jei sugėrė nemokėjo 
Ir iszeiti'sau norėjo.
Plikio vilnos pas Žydauka 
Užstatytos už mauka, 
Jog kad gere be skatiko, 
Savo vilnas ten paliko. » 
Dabar nuogi... kai bulvonai, 
Žydai juokias, kaip szetonai, 
Jog tuos plikius nupesziojo, l 
Ir panezekoms sunesziojo. 
Ei, jus plikiai! Ar ne geda, 
Kad nupesze jumis Žydas.
Esat, pliki, kaipo kelis, 
E, dar žiūrit, kur butelis!
E, kad gerti nesiliausta, 
Ir per plike nekart gausta, 
Nes kas geria be skatiko, 
Tveria Žydas ir už pliko: 
Kam tu geri, kad neturi... 
Duok man savo nors kepure. 
Ima gvoltu, kad neduoda, 
Ir per plike jam suduoda; 
Daugel plikiu yr’ ronotu 
Ir su nose nubalnota;

' Net ir Žydas susitriede, 
Kai su plikiais vaina vede. 
Plikiu buitis paskutine: 
Czia nuprausia, ... vėl sutrynė, 
Net ir muse ant jos sėdus, 
Tuoj’ nuskrenda, apsitr.... 
Paskutine plikiam beda, 
Kai juos pikti uodai ėda.
Led ka uodas atsiliepia, 
Tuoj už plikes savo griebia, 
E kad uodas ant jo stoja, 
Tuoj su ranka savo moja, 
Ir per plike kad užgauna, 
Uodo vienok nenuszauna.
Ei, jus plikiai, pas’taisykit, 
Patys saves než'udykit. 
Argi vienas nugaravo, . 
Kai per plike sau užgavo, 
Arba szlikus nusipirkit, 
Arba jau j on tamsion lyskit, 
Jei taip save ratavoste,... 
Darban skuros nepaduoste. 
Geriau szinkiu nelankykit, 
Ir magurku nebepirkit;
Su Žydais nesušidekit 
Ir kepure vis devekit.

Szio kolchozo pirmininkas 
yra Rusas Viecziorkovas, Ko
munistu partijos instatytas. 
Szitas sauvaliszkas valdinin
kas yra gyvas girtuoklis, lygiai 
kaip ir kiti jam duoti keturi 
brigadieriai, neva-sargai ir tar 
nai. Kiekvienas isz ju savo ži
nioje turi trylika vyru ir sze- 
szias ar septynias moteris. 
Kiekviena, tokia kuopele žmo
nių apdirba tam tikra kolchozo i 
dali.

Sanskaityba veda jaunas 
Lietuvis Komunistas, kuris yra 
lygiai toks pat girtuoklis, kaip 
ir tie Rusai.

Revisorius irgi Rusas kuris 
tik karta per sanvaite pasiro
do. Jis važinėja automobiliu 
su szesziais sargybos ginkluo
tais žulikais.

Kolchoze randasi asztuonios 
deszimts ar devynios deszimts 
žmonių, darbininku. Visi dar
bininkai su savo szeimynomis 
gyvena sugrusti* naujai pasta
tytose bendrose statybose.

Visame kolchozo plote buvo 
iszgriauti ūkininku pastatai ir 
i§ž tii senu medžiu, buvo stato- i 
mi nauji, menki trobesiai, vie
noje grupoje.

Kiekvienai szeimynai buvo 
duotas vienas kambarys su vir
tuve. Didesniu patalpų nesta
to ir neduoda. Kas nesutiko 
eiti in kolchozą, buvo iszvesz- 
tas in Sibirą, kaip buvo ūkinin
kas Norbutas, 1949 metuose

nepajiegia, tai negauna atlygi
nimo, arba buvo iszmestas isz 
kolchozo. O tai reiszkia kelio
ne in Sibirą!

Moterims yra skirta szimtas 
darbo dienu.

Vyrui darbo dienos paskirta 
pareiga su plugu su dviem ark
liais suarti keturis arus žemes, 
szesziu coliu gylio.

Kadangi arkliai labai menki, 
tai tiek darbo baisiai sunku at- 
likti. Kolchoze randasi apie 
dvideszimts ar trisdeszimts 
arkliu, bet del stokos paszaro 
jie yra be galo menki.

1950 metu pavasaryje apie 
puse j u pastipo isz bado.

1951m., pradžioje geresniu 
penkiolika arkliu kolchozas a- 
tidave karuiomenei.

Kolchoze randasi keturios 
deszimts karvių su prieaugliais 
ir penkios deszimts aviu, ku
rios vos, vos žiema pernesze. 
Nei sėjamųjų, nei pjaunamųjų 
maszinu neturi ir nevartoja.

Bet kai isz pradžios szio 
straipsnelio mes raszeme, kad 
tikru ir pilnu žinių staeziai ne
galima isz Lietuvos gauti. Bet 
kad ir tie trupinėliai, kurie 
mums patenka, aiszkiai parodo 
koks vargingas musu broliu 
gyvenimas tame Rauduoname 
Rojuje!

raszytojas atsitiktinai automo
biliu važiavo in Catskill Kal
nus) New Yorko valstijoj. Buvo 
viena pirmųjų medžiokles met- 
laikio dienu ir beveik kiekvie
nam žingsnyje jis sutiko ‘be- 
žingsniuojanezius m e d e j u s, 
dažnai ir su savo vaikucziais 
-prie szalies. Pravažiuojant tar
pais matyti maži namukai ir 
ūkeliai, ramaus vakaro poilsiui 
belaukia pavargusiu medžioto
ju. Žmogus to trokszta, laisve, 
ir gerbūvis leidžia jam džiaug
tis saugumu, užmirszti baime 
ir gražiai sugyventi su savo ar
timais.

Laiszko raszytoja užtarian
tis žodis skris per pasauli pri
mindamas ne vienam musu 
draugu ir pristeliu, jog ir szia- 
me pasaulyje būna gražiu die
nu ir niekad nereikia nustoti 
paskutines vilties.

Szi s yra vienas isz serijos 
straipsniu p%ruosztu ’ Common 
Council del American Vienu
mo, 20 West 40th St., New 
York City, padėti Amerikie- 
eziams paneigti paskleistus 
melus apie Amerika ir gyveni
mą czionai.

iszvežtas in Vorkuta.
Atlyginimas yra mokamas 

tik viena karta in metus, po 
pjūties, derliu nuėmus. Atly
ginama grūdais ir tik isz tu ku
rie buvo like kai valdžia jau bu- į 
vo pasiėmus kiek ji nori.

Pernai iszejo darbininkams 
apie trys svarai rugiu už darbo ! 
diena. O didžiausias darbo1 
diena skaiezius yra du szimtai! 
dienu in metus.

Skaitykit “Saule”

LIETUVISZKAS

SAPN0R1US

!
Su 283 Paveikslais £ j 

160 Puslapiu

8 col. ilgio, 5y2 c°l- ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas ![ 
ateiteje stosis. Su priedu !; ■ 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: ! j i

Pinigai reikia siusti su U 

užsakymu: j»

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
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ANKSTI RYTA
_____

Anksti ryta 
Auszrai tekant 
Tu pažadinki
Mane...
Ir mes eisim
Pasidžiaugti
Miszkais osziancziais, 
Upe.
Mes sutiksime
Saulute....
Spindulėliai 
Pabucziuos...
Skinsim melsvąją
Žibute,
Piemeneliai 
Paraliuos... 
Ei, drauguže! 
Mes prisieksim 
Drauge...
Rankas saulen *
Mes isztiesim....
Susivienysim 
Malda...

J
“N O V E NA ” j 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

TO ALL YOU SMART PEOPLE
WHO BOUGHT U. S. SERIES E BONDS
AND HELD THEM TEN YEARS

nowgour fronds can go on 
earning ten gears longer...

YOU DON’T HAVE TO DO A THING!

LAST April the Congress of the United States passed the
' Bond Law which makes it possible for your Defense 

Bonds to continue earning interest ten years longer than 
was originally planned, without your even lifting a finger.

For example, a series E Bond which cost you
$18.75 in 1941 will pay you $25 in 1951. But if you > 
hold that bond until 1961, it will pay you $33.33, 
an average interest of 2.9%.

And there is nothing for you, as a bond holder, to do. You 
simply keep your bonds as you have been keeping them.
You may still redeem any Series E Bond at any time after 
you’ve owned it for sixty days. But holding on to your 
bonds is the smart thing to do if you can. For in United 
States Bonds your money is safe . . . your government 
bonds are as safe as America itself.

And don’t forget that the money you put into 
U. S. Bonds regularly and steadily grows into a 
larger and larger sum. Before you know it you’ll 
have enough for a home, a business, a retirement 
fund, an education for your children, or whatever 
really big thing is your personal dream.

So if you have bonds which are coming due this month, 
remember the new money-making chance your govern
ment is giving you. Just hold onto your bonds and they’ll 
go on earning for you. In the meantime keep up your 
regular saving with more U. S. Defense Bonds—through 
the Payroll Savings Plan where you work or the Bond-A- 
Month Plan where you bank.

If you want to be paid your interest as current income—

The new law also, allows you to exchange your Series E 
Bonds, in blocks of $500 or more, for special Series G 
Bonds which pay interest semi-annually at the rate of 
2%% per year. For full details, ask at any Federal Reserve 
Bank or Branch.

Look how your maturing bonds go on earning under the new law!
(Thlt table showt $25, $50, and $100 bonds as examples of how All Series E Bonds grow,)

Original maturity (or 
face) value......... ........... ..

Issue price...................................................
$25.00

18.75
$50.00

37.50
$100.00

75.00

Period after issue date Redemption values during each year

$25 31 $50 62 $101.25
25 94 51 87 10375

13 years......... ..  • • • ................................. . 26.56 53.12 106.25
14 y ears............................................. .. 27.19 54.3P 10875
1 5 years 27.81 55.62 111.25
16 years 28.44 56.87 113.75
17 years..................................................... 29.06 58.12 116.25
18 years.............. .......>..•. 30.00 60.00 120.00
19 years 31.33 62.67 125.33
20 years......................................... 32.67 65.33 130.67
Extended maturity value (20 years from

issue date)............................................... 33.33 66.67 133.33

Buy U. S. Defense Bonds today 
Now they earn interest 10 years longer!.

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council anti
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(Tasa Nuo 3 Puslapio)
- /

Celina iszkarto ant jo davė 
savo sutikima.

Užsienis!
Sztai užburtas žodis, kuris' 

ja ilgus metus viliodavo. Nie
kuomet nebuvusi U'žsienyj:

Viena diena po piet, vasaros 
metu, Turinskąs pasiūlė savp 
sužiedotinei pasivažipet už 
miesto.

— Tai ka.-gi, labai malonu.
Vežėjas jau lauke jp uly- 

czioj.
— Už priemiesezio, suszu- 

ko Turinskąs vežėjui.
— Už kurio ? Paklausė.
-— Vis-viena.
Paskui Turinskąs nusikrei

pė in Celina.
— Jog gerai jam pasa

kiau?
Nusiszypsojo.
— Tikrai.

(TOLIAUS BUS)

Pasiskaitymo Knygeles
--------- f

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

Per paczta, 35 Centai.

Velniszka Maitina,
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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i L. TRASKAUSKAS |
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* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokioms $
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“SAULE ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Panele Celina
(Tasa)

Mat, jai tiek daug malonu
mo padare kad jis taip aiszkiai 
pamenąs j u persiskyrimo laika, 
kad isz patenkinimo net leng
vai paraudo.

Užuot atsakinėjus, jis pra
dėjo klausinėt:

• — Girdėjau, kad tamsta 
iszteki ?

— Isztikro.
— Ir veikiai jungtuves?
— Ketvergadienyj.
Valandėlė tylėjo. Paskui vo

lei uždavė klausima:
— Už ko tamsta, iszteki ?
— Už pono Dobrovolskio.
— Ir gerai, tamsta iszteki ?
— Tai yra, nutraukė, neži

nodama, ka atsakyti in toki, 
taip sakant, nedis'kretini klau
sima.

— Dovanok tamsta už žin
geidumą, kuriame taip toli 
iriuosi. Bet ežia lieczia mane 
svarbus reikalas. Praszau, tam
sta, but priesz mane viriszkai 
atvira.

Žiurėjo in ja tolydžio insta- 
biu, perimaneziu ir pilnu nera
mumo žvilgsniu.

Celina, matydama jo tirine- 
janti žvilgsni, jautėsi esant 
truputi iszkrikusi. Žinojo, kad 
ja tyrinėjas, kad ja prilyginąs 
prie tos, in kuria taip paszelu- 
siai priesz septynis metus bu
vo insimylejes ir to palygini
mo bent del pacziosi tusztybes 
buvo pabugusi.

Pagalios jie visuomet buvu
si atvira; tasai pats Turinskas 
jai kadais kalbėjęs, kad neku
rtuose dalykuose esanti net 
“per daug atvira.” Ir dabar 
buvo benorinti jam taip atvi
rai pasakyt kokiame stovyje 
esą reikalai, perstatyt teisybe, 
bet delei pastatyto aiszkaus ir 
visai netikėto klausymo, tai 
buvo ne taip pigu atsakyt.

:— Ar tamsta senai pažysti 
savo sužiedotini? Paklausė Tu- 
rinskas atspėdamas jos neri- 
mavima.

— O! Jau bus deszimts me
tu.

— Jog toji moteryste ne isz 
męiles paeinanti, toliau kaman
tinėjo.

Celina atsakymu tylėjimu 
patvirtinusi.

Turinskas toliau tyrinėjo:
— Gal rasit, moteryste isz 

sąmojingumo, o gal isz reikalo.
— Isz sąmojingumo, taip. 

Isz reikalo, ne.
— Tamstos sužiedotinis, jog 

ne esąs turtingu žmogumi ?
— O ne!
— Pasiturintis ?
— Esąs banko valdininkas, 

buhalteris. Turis penkis tuks- 
tanezius litu metines algos.

Turinskas giliai užsimanste, 
jo akys, nors instabiai žiurin- 
czios in Celina, iszrode lyg ve- 
janezios kaž-kokia bebeganezia. 
szmekla, tylėjo. Toji tyla pasi
rodė Celini nuostabiai inkiri ir 
apsunkinanti. <

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon-
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

' — Tokiame atvejuje, to
kiame atvejuje, gal tamsta pa
norėsi priimt domėn ir mano 
pasisiūlymai. Gal sziandien ir 
asz pats tamsta turėsiu kiek 
szansu kuriu priesz asztuonis 
ir septynis metus neturėjau. 
Jeigu tamsta esi nusikamavusi 
ir gyvenimo suvarginta; jeigu 
tamsta trokszti ramybes ir pa- 
ilsio, tai gal tamsta iszmintin- 
giau pasielgtume!, tekedama 
už manes. Asz turiu galimybes 
duot tamstai daugiau, negu 
ramybe, neg isztekliu; net dau
giau, neg isztekliaus, nes per
teklių. Esu turtingas.

Kalbėjo ramiai ir beveik 
pusbalsiai nededamas jokio 
kirties sakiniu svarbumą.

Celina iszrode, kaip suakme
nėjusi. Nesugebejo mintimi ap
imt užmanymą, koki jai buvo 
taip greitai ir netikėtai pada
ryta,: tokioj stebėtinoj pavyda
lo j ji ant jos nupuolusi.

Sudėjo tylėdama pirsztus už 
pirsztu, o pirmutine aiszki 
mintis, koki jai atėjo, buvo abe
jone: “jeigu tai esąs nesusipra
timas, juokai, pasitycziojimaS, 
vienu žodžiu: neteisybe?”

Bet tai buvo teisybe.
—• Priesz asztuonis metus 

turėjau nelaimes sutikt tamsta, 
mano gyvenimo kelionėje, kal
bėjo Turinskas, o mano kvaila 
szirdis paszelusiai ir labai 
karsztai tamsta pamylėjo. Bu
vau isz prigimties užsispyrės, 
nežiūrįs jokiu kliueziu,- ir ta 
prigimtimi prisiriszau prie 
minties apie, tamsta, žut-but, o 
tamsta turi but mano. Neturė
jau laimes ingyt tamstos mei
les ir net sanjausmos, kaip ma
nau. Bet asz be tamstos gyvent 
negalėjau. Todėl, baisiai prisi
kankinęs ir 'be jokiu pasekmių, 
idant tamstos iszsižadet, nuta
riau visa padaryt idant tamsta 
paėmus. Tamsta pasaulines 
karjeros norėjai. Tasai tamstos 
noras, buvo man viltis, kelias 
ir kelrode žvaigžde danguje. 
Iszvažiavau už ribų szios vals
tybes, idant aukso laime pasie
kus. Kovojau, kaip tigras. Ma
no gabumus, mano pasilaiky- 
ma būdas ir vaizduote nukrei
piau in viena ir ta pati tikslą. 
Ir pasiekiau tai ka buvau užsi- 
briežes pasiekt, nes ir tenai 
taipogi, kaip visuose žmonių 
darbo laukuose galima toli be
ribei! nueit.

Isztrauke isz kiszeniaus di
deli voką, pilna popieru.

— Gal tai, ka kalbu iszro- 
do tamstai esant pasigyrimu. 
Tegul tamsta sziuos dokumen
tus paduoda kam-nors pasipa- 
žistaneziam biznyje peržiūrėt 
ir patikrint. Tai esą nuosavy
bes dokumentai, pasižadėjimai, 
kontraktai ir sutartys, kurie, 
tiesa pasakius, ne tiksliai api
budina, ne maž-daug duoda su
prast apie mano materiale pa
dėti vienok sziuo kart jie pa
kankamai duosią supratimo 
apie mano veikimą ir dabartine 
padėti.

Tai sakydamas, padėjo voką 
ant stalo. .

— Todėl, panele Celina, 
-praszau'tamstos rankeles, pri
dūrė nusilenkdamas.

— Nors tamsta esi toli nu
ėjusi pasižadėjimais, duotais 
tamstos sužiedotiniui, bet kol 
jungtuves tamstų da nesuriszo, 
tamsta esi laisva ir tamsta gali 
tvarkyt savo asmeni, taikan- 
ties prie aplinkybių. Asz ne
reikalauju szioje valandoje isz

tamstos atsakymo vienok ka-j 
daugi tamstos jungtuves esą 
paskirtos už keturiu dienu, per 
ta trumpa laika tamsta galėsi 
apsigalvot ir visa reikalą nu
kreipi vienon ar kiton pusėn 
Jeigu tamsta mano užmanymą 
nepriimsi, tai galėsi man tams-

A- 
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Rūteles mano,
Nuo pat jaunystes,

Reikia mokyti vaikus, 
Idant mokėtu paguodoti 
visokius paliepimus tėvu!

Gal kad atsitinka, 
Kad nuo kūdikio 

reikalaujama to, 
Kas jam nuduoda neteisingu 
Bet vaikas neprivalo laužyt 

sau galvos apie tai.
Privalumu kūdikio yra 

visame paklusnumas, 
Ir ant to užbaigtas kriukis.

Bet, idant taip butu,
Tėvai turi neatsieti nuo 

reikalavimo.
Ka paliepia tėvas,

To neprivalo permainyt 
ne atszaukt motina,

Taip pat ir tėvas,
Ypatingai prie vaiku, 

Sutikti visados su 
motinos paliepimais,

Ka motina palieps 
vaikams daryti.

Tik ant.keturiu akiu, 
Tėvas su motina,

Turi perkratyt savo
• neužanadinimus.

Motinos tankiai klysta, 
Jeigu motina vaikus užtylėti 

ka toki priesz tęva,
Neprivalo to daryti, 
Kad jeigu ir atnesztu 

nesmaguma,
Nes tankiai tėvas inpuola 

in paszeluma,
Ir da smarkiau už tai 

baudžia vaikus!
Tankiai motina mokina 

vaikus:
“Žiūrėkite, kad apie tai 

tėvui nieko nekalbėtumėte!” 
O da arsziau,

Jeigu kūdikis tėvui turi 
meluoti,

Užslėpdamas teisybe!
Motina pati, sau blogai 

daro,
Nes kūdikis iszmokytas.

meluoti priesz tęva, 
Neužilgio pradės ir motina 

apgaudinėti.
Paklusnumas, teisybe ir 

atvirumas,
Yra geriausiu pamatu 
del iszauklejimo vaiku!

Vaikai greitai mokinasi, 
Ir ima pavyzdi nuo 

visko ka pamato.
Todėl, rūpinkis, motin,

Idant tavo kūdikis butu 
teisingu,

Ir girdėtu gerus žodžius!
Nepavelinkite jam lakstyti 
po ulyczias be priežiūros, 
Arba siausti su vaikais.

pikto budo.
Motina privalo žinoti 

visados, visame laike,
Kur ir su kokais draugais., 

Jos kūdikis randasi,
O ypatingai turi žinoti 

tėvai,
Apie jaunas dukreles!

ta nieko neatsakyk; trijų dienu 
tamstos tyla skaitysiu, kaipo 
nauja mano meiles atmetimą. 
Ir tuomet, sunku. Bent turėsiu 
kuomi nusiramini. Prieszin- 
gam atvejuje sziuo antraszu 
malonėk tamsta žodeli para- 
szyt. . • .

Tai pasakęs, parasze paisze- 
liu ant vizitines korteles antra- 
sza vieszbuczio, kuriame buvo 
apsistojęs.

Paskiau nusilenke ir iszejo, 
palikdamas Celina sugluminta 
ta troksztama, o vienok jai ne
tikėta padėjimą.

IV.
Ryto meta Dobrovolskis pa

kilo taip laimingame ir gerame 
upe, kad ji skaitdavo, tarsi 
szventu. Pirmąjį karta nuo tu 
jaunystes laiku, kuriuose pra
žudė tikėjimą ir skaitė save 
netikineziu in Dieva, pajuto 
kaž-koki stipru ir kaip ir inki- 
ru maldos reikalą, dėkojo kaž
kam už gyvenimą, už likimą, už 
ja.

Ir kuomet buvo bededąs ran
ka ant dura rankenos idant 
iszejus, kaip arastai, in banka, 
atėjo in ji pasiuntinys su svar
biu laiszku.

Dobrovolskis pažvelgė in vo
ką ir pažino ranka savo sužie- 
dotines Celinos. Instinktyvisz- 
kai suvirpėjo.

Celina rasze:
“Gerbiamasai Tamsta!
Musu sutuoktuves nėra ga

limos1; tai iiivyko sziandien 
delei aplinkybių, kurios visisz
kai mano ateiti pakeiezia. Ti
kėk man, Tamsta., kad pigiai 
nebueziau nutraukusi mano pa
sižadėjimo, kuri Tamstai esu 
davusi isz geros valios ir po 
ganėtinam apsisvarstymui. Bet 
vakar invyko tikrai svarbus 
dalykas priesz kuri turiu prasi-’' 
lenkt. Jaucziuosi kaslink Tam
sos esant nusikaltusi, bet ne 
kiek neabejoju, kad Tamsta 
patsai susipažinęs su aplinky
bėmis, prisipažinusi, kad isz 
mano puses teisėtai pasielgta.

Teikis Tamsta priimti mano 
pagarbos jausmus.

Celina.”
V.

Kaip ežia dabar viskas ap
link Celina persimainė. Ir tai 
isz karto, tarsi nuo dasilyteji- 
mo burtininko lazdeles.

Pradėjus nuo szeimynos.
Tėvas isz karto tam visam ir 

tikėt nebenorejo. Jisai, pats 
nuėjo su dokumentais, kuriuos 
Turinskas paliko, in advoka
tus ir notarus. Turėt žentą, ku
ris valdo turtą, inkainuojama 
beveik in milijoną litu ?!

Ir kuomet jau, pagalios, in- 
tikejo, da ilgai negalėjo prie 
to priprast.

KALĖDOS
ARTINASI!

Kožnas kalba apie Dovaneles 
ant Kalėdų, del savo mylimųjų 
ir pažystamu.

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,” 
kasztuoja tik Szeszis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant san- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinaneziais 
straipsneliais per visus metus. 

. Ar-gi galite surasti pigesnes 
Dovaneles, kuri jus atlankytu 
per visus metus, už Szeszis Do
lerius?

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS i
t

Ir visuomet draugystėje 
Turinsko jautėsi esąs suvaržy
tas; jokiu klausymu jam ' ne- 
drysdaves užduot, o kalbėjo in 
ji su nusižeminimu, beveik 
kaip in virszininka, su pažymė
jimu perdėtos ir tikros pagar
bos.

Apie Celina irgi visiszkai 
pakeitė savo nuomone.

Kadangi tai buvo szirdingas 
ir gana atviras žmogus, kalbėjo 
garsiai ir su nusistebėjimu:

— Ko norite! Asz kaltas, 
nemaniau, kad tokis! Nesitikė
jau!

Ir santykiuose , su ja prisi
laikydavo aukszcziausiu man
dagumo dėsniu ir nedrąsumo.

Užtai motina apipildavusi 
‘1 savo brangiausia dukrele, ’ ’ 
“savo uogele, savo aukso obuo- 
leli, ’ ’ visa lipsznumo ir glamo
nėjimo srove taip, kad isz sza- 
lies žiūrint, niekam nei in gal
va neateidavo, kad ji tai suge
bėtu padaryt. '

— O asz visuomet saldyda
vau, kartodavo ligi nuobodu
mo, mano tu aukso žuvele, kad 
tokios kitos paneles, kaip tu, 
tai niekur nerasi nei Lietuvoj, 
nei Amerikoj, nei kitojo szaly- 
joje.

Ir buczkiam, kuriuos lydė
davo susijaudinimai, atsidūsė
jimai akiu szluostymas, galo 
nebuvo.

Tiktai viena Juzė nuo tos ne 
tikėtinos atmainos jautėsi kaip 
ir ne sava.

Celina tai atspėjo ir viena 
karta vakare pati ta tema už
vedė kalba su seseria.

— Nes matai, kalbėjo Juze, 
asz sau apie ana galvoju. Jau 
labai turi but jam nesmagu ir 
koktu.

— Isz tikro. Bet ka-gi asz 
galiu padaryt. Negalima norėt, 
idant nutraukeziau pasauliui 
isztekejima dėlto, kad tai kam- 
nors sudaro nesmagumu.

— Asz jok nesakau, mano 
Celiute, bet tiktai taip manau, 
kad jis kenezias.

— Pakentes ir nustos.
Juze atsiduso'.
Tai pagalios truputi Celina 

suerzino.
— Galutinai imant, kiek

vienas privalo apie save gal
vot, tarė sziurkszcziu tonu, nu
traukdama ta pasikalbejima 
kuris, kaip buvo nereikalingai 
pradėtas.

Bet Juze da paklausė:
— Ar jisai tau nieko neat- 

rasze ?
Ne, nieko.

1— Ir visiszkai nepasirodė?
— Visiszkai! Ir labai gerai 

padare. Rasit, apie priežastį 
isz szalies sužinoj. Bet apie tai 
gana.

VI.
Nežiūrint, kad blaivai in gy

venimą žiurėjo1 ir mokėjo save 
valdyt, Celina vis tiek kažka 
jausdavusi, kas buvo panaszu 
in galvosūki. Karjeros visa sa-

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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vo jaunystes gyvenimą tikėjo
si, tikėjosi jos, kaipo kaž-ko jai 
nuo gyvenimo prigulipczio, 
kaipo sumokėjimo skolos nuo 
likimo. Jog tiek turėjusi pasi
sekimo! Taip buvo laukiama, 
gerbiama! Saldus ir kartus žo
deliai, ža ve jautieji ir beviltin- 
gieji kokius koszdavo jai in au
syte laimingi ir nelaimingi ger
bėjai, pagimdė joje insitikini- 
ma apie jos didele verte, kuris 
taip lengvai, apskritai imant 
prigija derlingoje žmonių savy- 
meiles dirvoje.

Bet esama paneliu, kurios 
turi laimes tiktai in meile, o ne 
in isztekejima. Matyt, ir Celina 
in ’ju skaieziu priklausydavo.
Tie, kuriems noriai blitu pave
dusi savo rankele, net neda
rant skirtumo tarp vieno ir ki
to, buvo da labiau, negu ji gu
dresni ir blaivesni, jieszkoda- 
vo pasogu ir ju atrasdavo.

Ir taip metai plauke, kaip 
upėj vandenėlis.

O iszsvajotoji “karjera,” 
jog nebuvo chimera. Apsireisz- 
ke, ir tai tokioje szviesoje kad 
Celina priesz ja, kaip priesz 
paezia saule, turėjusi akis pri
merki, apsireiszke, kaip negir
dėtoj pasakoj, kaip veiklai su
dėtojo apysakoje, ypacz tuo 
laiku, kai Celina apie ja ir apie 
save buvo abejotinos nuomones 
kuomet vėl gintinai buvo be- 
iszsižadanti savo svajonių, pas
kutinėje, taip sakant, valando
je.

Pagalvokite, kad da pora 
dienu, ir jau butu pervelu, po
piet szauksztai, kaip sakoma.

Po intekme abejotiszka Celi
na irgi labai persimainė. Pasta
raisiais metais apkartusi, su
rūgus, tipine “senmerge,” po 
tam nuotikiui atsigaivino, at
gijo, sugryžo in ja insitikini- 
mas ir pasitikėjimas savo jie- 
goms, ingijo gyvumo, buvo 
kalbi, laki, pati jausdavo, kad 
velei esanti žavėtina.

Turinskas kasdien ateidavęs, 
bet visuomet trumpai sėdėda
vęs del kaž-kokio mandagumo, 
kuris niekuomet neleisdaves 
jam savo asmens niekam pri
mes!.

Pabar kalbėdavo apie ja,, 
apie Celina, apie būda, kaip i 
praleisdavusi tuos metus, per 
kuriuos juos neregedaves, apie 
patyrimą, koki joje gyvenimas 
sukrovęs, apie permainas, ko
kios jos prote ir sąmonėj po 
intekme galvojimo ir žmonių 
pažino invykusios.

Ji kalbėdavo laisvai, leng
vai ir protingai.

Jis buvo, kaip sužavėtas.
— Net stebiuosi, kalbėda

vo jai. Atradau tamsta tokia- 
pat visiszkai, kokia neszioda- 
vau savo ilgose ir ligotose sva
jonėse.

— Dulko tamsta jas vadini 
ligotomis?

— Ak, panele Celina, kiek 
asz per jas prisikencziau!

Trecziu kart jam apsilan
kius nustatė labai artima su- 
tuoktuviu laika. Už menesio 
susituoksią, ir tai be jokiu pri
sirengimu. Po jungtuvių se- 
sziems menesiams iszvažiuosia 
in užsieni. Tenai Celina užsisa
kysianti rubu ir kitokiu reika
lingu moteriai daigtu. Namus 
ir tvarka juose užveisia sugry- 
žus in Lietuva.

Tokis buvo Turinsko užma
nymas.

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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— Subatoj pripuola Szven- 
to Jono nuo Kryžiaus iszpažin- 
tojo, o Tautines1 vardines: 
Rambaudas, Valde 
na: 1864 metuose mirė 
vos raszytojas Simonas Dau-! 
kantas, kuris yra palikes mums 
daug isz Lietuviu ir Lietuvos Į 
pareiti es.

— Ponia Emilija Petkievi- 
cziene nuo 612 E. Pine uly., ap- į 
laike liūdna žinia isz Lopez,; 
Pa., buk jos brolis Aleksandras 1 
Czesonis, 51 metu amžiaus, ge
rai žinomas sztorninkas, ir jo 
duktė Rita, 19 metu amžiaus, 
likos užmuszti, kai ju automo-i 
bilius trenkė in kita stovinti■ 
automobiliu, ant Red Rock 
vieszkelio, netoli nuo Lopez. 
Nelaime atsitiko Ltarninko va- 
kara.

— Kita sanvaito: Nedelioj 
pripuola dvideszimts asztunta 
Nedelia. po Sekminių. Taipgi ta 
diena pripuola Szventos Kata
rinos. Ir ta diena: 1945 metuo
se Teisėjas -G olds borough pa
traukė maiuieriu bosą John L. 
Lewis# in teismą ir paskui nu
baudė ji ir raainierius už prasi- 
szokima ir teismo nepaklausy- 
mo; 1277 m., Sudantas, Lietu
viu karvedys, karininkas, pėr-

Ruffns
W. Pine

e e ! ir sveiku Kaledu.” — A

Zonos Vietines
—- ■ l'tarninke apie 

valanda naktyje, užsid< 
mas, Roberto 
kauskas), 310

ir ta die-! Alarszalas .John 
Lietu- Ugnis kilo miegama kambaryje

į ant antro aukszto. Ugnagesiai 
'pribuvo iriu puses valandos 
laiko ugnis likos užgesyt as.

| Bledies padaryta ant $2,000.
Michael Sapan, isz Tren-

tono, likos skaudžiai sužeistas, 
laike darbo Park Place kasyk-' 
lose. Likos nuvesztas in Locust Į 
Alt. ligonbute del gydymo.

Frackville, Pa. — Leonard'
Baranowsky, 29 metu am-!

szo Pottsvilles Korto kad 
mainytu jo pravarde ant, 
ren.

Shenandoah, Pa.

per

nyczioje, panele Irene, duktė 
pons. Pranu Bacevicziu nuo 
422 W. Coal uly., likos surisz- 
ta mazgu moterystes su Stanis
lovu AVika, isz miesto per Ku
nigą J. A. Karalių. Svotai buvo 
Helena Strinias ir Anthony 
Dziezyk isz miesto. Jaunave
džiai apsigyvens mieste.

hiais; 1936 m., Japonija suda
ro sutarti su Vokietija priesz 
Komunistus. Tik 25 dienos iki 
Kalėdų. Sziniet Kalėdos pri
puola Utarninke, Gruodžio 
25rta diena.

— Buvęs miesto gyvento
jas, Jonas M. Balonis, kuris ap
sigyveno, 916 Addingham avė., 
Drexel Hill arti Philadelfijos, 
staiga numirė prie savo darbo 
in Overbrook Diner, Philadel
phia, Pa. Velionis buvo armijo
je per II Pasaulini Kara. Pali
ko savo paezia Adele (Drob- 
niute); penkis brolius: Jurgi, 
isz miesto; Juozą, Mykolą, Vin
ca ir Bernarda isz Philadel
phia, Pa., trys seserys: Marie 
Rollands, Philadelphia; Kata
rina Colasante, New York ir 
Liliana Filiziana mieste. Lai
dotuves in vyks Subatos ryta,, 
mieste Philadelfijoje.

-— Panedelyje pripuola Szv. 
Jono Berkmano, o Tautines 
vardines; Dobilis, Szvtrigaila.

— Utarninke pripuola Szv. 
Joakimo Inter., o Tautines var
dines: Skomantas, Girdute.

■ — Ana diena Mahanojaus 
-Bapkai ksžšiuiitine jo daug cze- 

tApji visiems tiems kurie czedi- 
no pinigus Kalėdų Kliube per 
visus metus.
/AU 'Musui skaitytoja, ponia 
Regina Tragiene, isz Shenado- 
ro, lankėsi mieste pas savo pa- 
ži<ustamusMr prie tos progos at
lankė “Saules” redakcija, nes 
ponia Tragiene yra musu sena 
skaitytoją ip .®a ko: “ Asz myl i u 
labai skaityti “Saule,” nes tai j 
man smagiauses laikrasztis isz 
kurio turiu didele nauda. Veli- 
nu jums iszleidineti ‘ ‘Saule ’ ’ 
da ilgus metus, su Dievo palai
minimu ir sulaukimo linksmu

KOMUNISTAI NORI 
PALIAUBŲ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Matyti kad Rusija nori kad 
Koriecziai ir Kiniecziai dar ir 
toliau kariautu ir musu armi
jas kamuotu, nes tas Kremlinui 
yra ant naudos.

__________________ ’ !

LIETUVAITĖMS 
RUSKIAI

Ruskiai Ima Lietuvai 
tęs, Lietuviu Vardus

SZVEICARIJA. — Ameri
kos žinių spaudai bendruomene 
“United Press’’ pranesza, kad 
Sovietu Rusija dabar ne tiktai 

&ka iszveža Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos vyrus in Sibirą, bet j u 
vieton pristato, atgabena Rusu 
kurie ima musu Lietuvaites ir 
Lietuves, ir net pasisavina isz- 
tremto Lietuvio pavarė.

Daktarka Jeanne Eder, Tarp 
tautines Moterų Tarybos Pir
mininke, gryždama in Szveica- 
rija, apie tai papasakojo Ame
rikos laikrasztininkams New 
York mieste.

Tai dar vienas būdas naikin
ti tas Pabaltijo krasztu tautas.

Sovietai szitaip darydami, 
gales vėliau priparodyti kad ir 
Tautu Sanjungai kad isz tikro 
vien tik Lietuviai, nors tikri 
Lietuviai jau bus isznaikinti ar 
isztremti.

daugiau tveriasi. '
Bet, kaip pirmiau sakeme, į 

skaiezius mažai ka reiszkia. i 
Kitos permainos dabar pasiro
do ir Sovietu ir Amerikiecziu : 
armijose.

Alijantai
Amerikiecziu pagelba Grai- ! 

kams ir Turkams iszgujo isz tu 
krasztu Komunistus ir sudarė 
tenai tvirtoves priesz Sovietu 
Rusija. Tie krasztai dabar turi 
naujausius, Amerikos pristaty
tus ginklus, kurie yra daug 
geresni už geriausius Rusijos.

Yugoslavijos Marshal Tito, 
pasitraukęs nuo Kremlino, ta
po Alijantu talkininkas priesz 
Rusija. Yugoslavijoje randasi 
daugiau kaip trisdeszimts di
vizijų, tai didžiausia armija vi
soje Europoje iszimant Sovie
tu Rusijos armija.

Atlanto kariszka sutartis 
prisitraukė beveik visus Vaka
ru krasztus kurie dabar gink
luojasi ar yra ginkluojami.

Amerikos armijos staiga pa
didėjo ir sustiprėjo kai karas 
Korėjoje prasidėjo.

Amerikos fabrikai pradėjo 
kariszkus ginklus vėl gaminti.

Europos kariszkos jiegos, su 
Amerikos pagelba sustiprėjo. 
Generolas Dwight D. Eisenho- 
weris dabar labai gerai savo 
darba varo Europoje.

Taika su Japonija reiszkia 
dar vienas galingas krasztas 
stoja in musu eiles priesz So
vietu Rusija. Czia su Indo-Ki- 
nija ir Bao Dai krasztais gali 
būti pradžia Pacifiko karisz
kos sanjungos Azijoje priesz 
Komunistus.

Nors Sovietai giriasi kad ir 
jie gamina daug atominiu, 
sprogstaneziu bombų, bet, kad 
ir nežinodami daug apie Rusi
ja del tos geležines sienos, mes 
gerai žinome kad Rusija neturi 
tokiu fabriku ir nėra tokia ba- 
gota kaip Amerika ir dar iki 
sziol neprisilygino ‘ ir negali 
prisilyginti su mumis kaslink, 
bet kurio ginklo gaminimo.

Komunistai
Su Vokiecziu belaisviu 

mokslincziu pagelba Sovietai 
dabar patobulino savo karisz
kus ginklus. MIG kariszkas 
eroplanas gal greitesnis už mu- i 
su eroplanus, bet kol kas jis 
nepasirodė geresnis.

Sovietai turi nauju kariszku 
tanku, bombnesziu ir povande
niniu laivu, submarinu.

Sovietai yra pertvarke savo 
armijos sztaba ir yra atskyrė 
Laivyno pareigas nuo Armijos. 
Lakunu Sztabas veikia sau vie
nas, be Armijos ir be Laivyno.

(Sunku pasakyti kuri tvarka

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

Pirkie U. S. Bonus
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geresne. Amerika yra suvieny- Į pastoti. Jeigu tos Sovietu ar- 
jus visas savo kariszkas jiegas mijos imtu sziandien marszuo- 
po vienu vadu. O Sovietai kaip ti, jos laimėtu muszius, bet ne 
tik atbulai, yra atskyrė visas, įe baisiu nuostoliu sau. Bet jos 

karo jokiu budu negalėtu lai
mėti, jeigit mes baisias klaidas 
kur ant karo lauko nepadary
tume. Vakaru pramone, Vaka
ru ginklai, Vakaru fabrikai, ir 
kas svarbiausia, Vakaru tur
tas daug daugiau reiszkia kad 
ir ant karo lauko, negu Sovie
tu kareivis su karabinu, ku
riam kitas karabinas butu sun
ku gauti.

tas szakas. Veikiant atskirai' 
kiekviena szaka gali daug grei- 
cziau prieiti prie nutarto darbo 
ar užpuolimo ir gali greicziau 
pultis. Bet suvienytos jiegos, 
kaip Amerikos gali daug ge
riau daug platesni užsipuolimą 
surengti ir ant visu fruntu ant 
vieno sykio pultis su pestiniais 
kareiviais, kariszkais laivais, 
submarinais ir bombnesziais. į 
Szitokia tvarka sumusze Na
cius Afrikoje, Prancūzijoje ir J 
paežio j e Vokietijoje, ir priver-, 
te Japonus szaukti “Kaput.’’)

•Sovietai rengia dideles ar
mijas savo pavergtuose krasz- 
tuose. Bet tuo paežiu sykiu jie 
nualina, susilpnina tuos krasz- 
tus, atimant isz ju fabrikus, 
pramone ir kitus pragy venimui 
reikalingus dalykus. Armija 
gali būti ir galinga, bet jeigu

’ pramone bus silpna, isz kur ta 
armija gaus paramos?

Sovietu pavergtieji krasztai 
dabar turi apie szeszios de- 
szimts divizijų. Tai daugiau 
negu visi Vakaru Europos 
krasztai dabar gali sykiu pri
statyti.

AMERIKOS
EROPLANAS DINGO

Konnmistiszkos 
Kinijos Jiegos

Kinijos armijos dabar gauna 
naujausius ginklus ir visos ar
mijos yra pertvarkytos.

Nežiūrint visu tu baisiu nuo
stoliu Korėjoje, Kinija dar vis 
gali pristatyti nauju kareiviu 
ir nauju ginklu ant visu fruntu. 
Sovietu Rusija Kiniecziams 
daug padeda.

Kiniecziu Lakunu Sztabas 
dar nedidelis, bet visgi jau rei
kia su juo skaitytis.

Visa tai parodo kad jie di
džiūnai; Amerika ir Rusija ei
na pirmyn su apsiginklavimu, 
bet teipgi iszrodo, kad Ameri
ka su Ali j autais yra padarius 
didesne pažanga negu Rusija 
su savo vergais. Amerikos ar
mija yra tris sykius didesne, 
Rusijos armija tokia pati kaip 
ir buvo penki metai atgal.

Amerikos Laivynas vieszpa- 
tauja ant visu mariu ir juru. 
Mums ant mariu tik vienas pa
vojus gresia: povandeniniai 
laivai, submarinai.

Padangėse Amerika neturi 
sau lygaus, neiszskiriant nei 
Sovietu Rusijos. Sovietai turi 
daug greitu eroplanu, bet mes 
turime bombnesziu kurie gali 
tris sykius toliau skristi ir ke
turis sykius daugiau bombų 
vesztis, negu didžiausias Rusu 
bombneszis.

Sovietai turi didesnes pesti- 
niu kareiviu armijas ir yra 
daug galingesni ant žemes ne
gu mes su savo Alijantais. Bet 
mes turime daug geresnius 
ginklus ir daug daugiau tu 
ginklu. Ir kas dar svarbiau, tai 
yra kad mes galime szimta sy
kiu daugiau kitu ginklu, kul
kų ir armotu pristatyti, negu 
Rusija su visais savo paverg
tais krasztais, už tai kad musu 
fabrikai didesni ir bagotesni.

Taigi, daug Rusijos kareiviu 
randasi armijose po prievarta, 
jie yra nemokyti, beraszcziai, 
pusiau laukiniai žmones, kurie 
karo nesupranta ir nenori, ir 
kurie labai isz lėto dirba ir ei
na pirmyn. Jie nėra karo moks
lu iszeje ir nėra iszlavinti.

Isz viso to, galima spręsti 
szitaip: Rusijos armijos dar vis 
galingesnes fr galėtu marszuo- 
ti, kur tik norėtu Europoje ir 
vargiai kas galėtu joms kelia

Anglijos, Prancūzijos, Itali- f T 
jos ir Amerikos lakūnai dabar LA1SZKAI 
to dingusio eroplano jieszko.

Kai tas lakūnas taip prane- 
sze, jis dar turėjo gana gazoli
no del asztuoniu valandų.

Kiek galima sužinoti, tai ne 
tik Rumunijos, bet ir Vengrijos 
kareiviai in ta eroplana yra 
szove.

NUO MUSU
SKAITYTOJAI

Ka raszo ponas Rusieckas 
isz Somersville, Conn. — Gerb. 
Redakcija: Prisiuncziu tams
toms už mano prenumerata už 
laikraszti “Saule,’’ ant viso 
meto, taipgi už Sieninius Ka
lendorius. Su gerais velinimais 
visiems.

BELGRADE, YUGOSLA- 
VIJA. — Amerikos kariszkas 
C-47 eroplanas, veždamas daug 
dipliomatijos rasztu, buvo Ru
munijos komunistu paszautas 
Balkanuose.

Dabar jo visur jieszkoma, 
nes jis tuose kalnuose dingo. 
Paskutinis žodis nuo lakūno 
buvo kad jis yra paklydęs ir 
kad in ji Komunistai szaudo.

Eroplanas skrido isz Vokie
tijos in Belgrade, Yugoslavia. 
Ant jo buvo keturi Amerikie- 
cziai lakūnai.

Amerikos Ambasadoriai tuo- 
jaus pareikalavo pasiaiszkini- 
mu isz abieju tu krasztu, bet 
kol kas tu valdžių atstovai tyli 
ir nieko nesako. Nors jie yra 
Patys pasiuntė priekaisztus 
kad Amerikos kariszkas ero- Gerbiama Redyste: Asz pri 

anas, be pavelinimo, skrido siuneziu užmokesti už laikrasz 
viisz ju žemes. ti “Saule.” Asz skaitau “Sau

------------------- le” daugiau kaip keturios de 
szimts metu ir da noriu skaity 
ti mano mylima laikraszti.

Ka raszo ponas Valangievi- 
czius isz Wilkes-Barre, Pa., —

virsz j u žemes.
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Šios szita msakyrna
Komunistu Partija dabar ve- ___ —
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tolutes, sakydami, kad iszkir- 
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ku- 
rie Komunistams prieszinasi.

Szesziolika kitu buvo pa
smerkti nuo dvieju metu iki 
gyvos galvos in kalėjimą.

Blanka, indekite in
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