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TEISĖJAS ATSISAKO

Netarnaus Trumano 
Užgaidoms

WASHINGTON, D. C. — 
Dar nieko tikro negalima suži
noti, bet iszrodo kad valdžios 
teisėjas Thomas F. Murphy at- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) 
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PREM. WINSTON 
CHURCHILLIS KAL

BĖS KONGRESE

Kalbės In Senatorius
Ir Kongresmonus

WASHINGTON, D. C. — 
Vice Prezidentas Alben W. 
Bark’cy pranesza kad Anglijos 
Premjeras Winston Churchillis 
kalbės in visa Kongresą, in Se
natorius ir Kongresmonus Sau
sio (January) septyniolikta 
diena.

Jis yra patelefonaves Kon
gresmenu virszininka S a m 
Rayburn ir jam yra pasakęs 
Kucl dfurcliillis kctlLcs in Kūon- 
gręso ir Senato narius ta diena.

Anglijos Prem. Churchillis 
atvažiuoja in Suvienytas Vals
tijas pradžioje Sausio (Jan.) 
menesio. Jis isz ežia ketina va
žiuoti in Kanada.

Anglijos Prem. Churchillis 
jau daugiau neszneka apie ke-. 
turiu didžiųjų tautu pasiszne- 
kejima, kuris butu pakvietęs ir 
Juozą Stalina. Jis dabar sako, 
kad jis vienas nuvažiuos in Ru
sija pasiszneketi ir pasitarti su 
tuo musu Juozu Stalinu.

Kai Anglijos Prem. Churchi
llis atvažiuos pas mus pasiszne
keti su musu Prezidentu Tru- 
Tnanu, tai mes galime tikėtis 
kad jis gaus ta, ka jis nori, nes

V

4

ši

*4 y X

$
&

W-

WINSTON CHURCHILL

musu Trumanas yra tik klap- 
cziukas politikoje prilyginus 
prie Anglijos Prem. Ghurchil- 
lio. Jis turėjo tik viena žmogų 
sau lygu politikoje; Buvęs Pre
zidentas Franklin D. Roosevel- 
tas. Bet musu nabagas Prez. H. 
Trumanas jokiu budu negali 
susilyginti su tokiu gabiu 
mokslincziu kaip Churchillis!
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Senas Metas Atiduoda Žeme Naujam Metui.
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PASEKMINGU NAUJU METU 1952!

Lai Dievas laimina visiems musu 
Skaitytojams su sziais Naujais Metais. 
Kad Jis suteiktu sveikata ir prailgintu 
gyvastį visiems, ir kad szis metas at- 
nesztu kožnam ka trokszta nuo Viesz- 
paties Dievo. Kad kariszkas pavojus 
praeitu ir kožnas turėtu ramybe ant 
žemes. To szirdingai vėlina,

“Saules” Redakcija.

NEGIRDITE
ISZ KAREIVIO?

yra ne vien tik isz ten in ežia, 
bet ir isz in tenai: San Francis- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) ■

Nesirūpinkite; Pacztas
Užkimsztas

WASHINGTON, D. C. — 
Jeigu per pastarąsias kelias 
eanvaites jus negavote nei žo
džio nei laiszkio isz savo vyro, 
tėvo ar brolio kareivio, nesirū
pinkite. nes tai ne jis kaltas 
bet pacztas. Pacztas yra taip 
užkimsztas laiszkais, kad ims 
kelias sanvaites pirm negu vi
si laiszkai bus iszleisti.

. Paczto sztabas yra pareikš- metu John Henry Smith, 
laves ir gavės daug daugiau 
eroplanu atveszti laiszkus isz 
Europos ir isz Korėjos, bet visi 
tie eroplanai nega’i visus tuos 
laiszkus ant laiko pristatyti.

Ir tas laiszku sutrukdymas

VAIKUCZIAI

220,000 ISZZUDYTA AMERIKA PERSPĖS MAINIERIAMS
NAUJOS TAKSOS

Komunistai Kiniecziai 
Dar 50,000 Yra 

Pasmerkė

HONG KONG, KINIJA. — 
Kiniecziu laikrasztis “Wah 
Kiu Yat Po,” raszo kad per 
szeszis menesius Komunistai 
Kiniecziai yra iszžude daugiau 
kaip du szimtu dvideszimts 
tukstaneziu žmonių.

Dar penkios deszimts tuks- 
tanesiu yra pasmerkti ant mir
ties, bet jie yra kalėjimuose lai
komi per du metu. Komunis
tai szitaip daro, kad iszgazdi- 
nus visus ir privertus visus ant 
savųjų sznipineti ir kitus isz 
duoti.

Szitas laikrasžtis raszo kad 
dar kitas puse milijono žmonių 
yra isztremti raszo kad dar ki
tas puse milijono žmonių yra 
isztremti ar suvaryti in darbo 
kalėjimus. O kitas puse mili
jono yra jau pažanklinti del is. 
va’ymo per ateinanezius szeszis 
menesius.

DAUGIAU
BELAISVIU

Komunistai Sako 571 
Pasimirė; 152 Pabėgo,

* Bet Nei Vienas
Nesugryžo

MUNSAN, KORĖJA. — Ko
munistai iszleido dar kita be 
laisvių apyskaita, sakydama 
kad dar 723 daugiau Amerikie- 
cziu kareiviu buvo paimta ne
laisvėn. Jie sako kad penki 
szimtai septynios deszimts vie 
nas pasimirė ir szimtas penkios 
deszimts du pabėgo, ir trys bu
vo paleisti.

Bet isz visu tu nei vienas ne
sugryžo in musu kareiviu eiles. 
Jie sako kad jie dabar stengiasi 
dažinoti kas atsitiko su dar 332 
toftiais belaisviais?

Komunistai sako kad daug 
Amerikiecziu belaisviu žuvo, 
kai musu bcmbnesziai bombar
davo kelias vietas ir pataikė in 
kalėjimus kur buvo Amerikie
cziai belaisviai, kiti pasimirė 
nuo nuvargio ir nuo invairiu 
ligų.

Komunistai isz savo puses 
dabar reikalauja kad Ameri
kiecziai duotu pilna apyskaita 
apie tuos Komunistus belais-

SAGINAW, MICH. — Trys 
vaikueziai sudege antrame sa
vo namu augszte, kai gaisras 
isztiko ju namelius. Ugnis 
prasidėjo nuo perkaitinto pe- 
cziaus.

Gaisras prasidėjo kai vaiku- vius musu kalėjimuose, 
ežiai miegojo. Jie buvo septy
nių metu anlžiaus Betty Jean, 
penkių metu Delores ir dvieju

Isz rodo kad szitiems kivir- 
cziams ir reikalavimams nėra 
nei galo nei kraszto, ir kad dar 
esame toli nuo taikos Korėjoje!

•Ju motina stengiasi juos isz-i 
gelbėti, bet gaisras jau buvo 
tiek insisiautes, kad nebuvo ga
lima prie namu prieiti. Ji buvo ■ 
nuveszta in ligonine, nes ir ji* 
buvo labai apdeginta.

PRIESZA

Jeigu Taika Neužlaikys Mokes Po Du Doleriu 
Tai Amerika Pulsis

Ant Kinijos

WASHINGTON, D. C. — 
Kai taikos sutartis bus pasira- 
szyta Korėjoje, Amerika gal 
perspės ir grasins priesza, kad 
jeigu ta? sutartis nebus iszlaiky- 
ti su’yg literos tai Amerika tuo 
pat sykiu pultusi ant Kinijos.

Tik szitokis perspėjimas ir 
grasinimas gales priversti Ko
munistus laikytis savo žodžio.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAKŪNAI
SUGRAŽINTI

Amerika Užmokėjo
$120,000

Skersai Rubežiu In 
Austrija; Sako Buvo 

Neblogiausia

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Keturi Amerikiecziai lakūnai, 
iszbuvo keturios deszimts die
nu Komuiiistiszkame kalėjime 
Vengrijoje buvo sugražinti, kai 
Amerikos valdžia užmokėjo 
szimta dvideszimts tukstan- 
cziu doleriu.

/. merikos valdžios virszinin- 
kai juos prie rubežiaus pasitiko 
ir greitai parsivežė in Ėrding, 
Vokietija.

Lakūnai sako, kad Komunis
tai su jais žmoniszkai pasielgė 
ir kad jie negali per daug pasi
skusti. Bet visi keturi iszrode 
labai nuvargę.

Amerikos Ambasadorius Au
strijoje, Walter J. Donnelly 
buvo atvažiavęs isz Viennos 
pasitikti tuos lakūnus. Jam, 
kaipo Ambasadoriui valia be 
jokiu pavelinimu važiuoti sker
sai Ruskiu laikoma Austrijos 
dali.

Kai tie lakūnai dingo Lap- 
kriezio menesi Amerikos, Pran
cūzijos ir Anglijos lakūnai jo 
visur jieszkojo. O Vengrijos 
Komunistai tylėjo, ir net sta- 
cziai užsigynė, kad' jie ka apie 
juos žino.

Amerikos valdžia buvo kelis 
sykius pareikalavus kad Ven
grai jiems paaiszkintu, bet nie
ko isz to nebuvo. Paskui už 
dvieju sanvaieziu tie Komunis
tai prisipažino ir pranesze kad 
tie keturi 
kalėjime.

Sovietu 
Viszinskis,
tada iszkoliojo tuos Amerikie- 
czius lakūnus, vadindamas juos 
szpiegais ir sznipais ir sake 
kad jis yra tikras kad Vengri-

S A U I F ? j°S va^iai tinkamai juos nu- 
" baps.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PRANCŪZU BĖDOS

Daugiau Ant Menesio

SCRANTON, PA. — Mainie- 
riu Unija yra uždėjus “Naujus 
Mokesczius” ant savo mainie- 
riu. Jie dabar mokes po “Du 
Doleriu” ant menesio inx“Nau- 
ja Fonda.”

Maineriu bosas John L. Le- 
wisas paaiszkino kad Kietos 
Anglies Mainieriai, pradedant 
su ateinaneziu menesiu turės 
mokėtu po du doleriu daugiau 
sutverti “Nauja Fonda.” Le- 
wisas sako, kad tai labai maža 
mokestis ir kad-visi mainieriai 
noru sutiks ant to. t

Jis sako, kad szita nauja mo
kesti mainieriai mokes kol ju 
kontraktas užsibaigs ir kitas 
bus sudarytas. Tai kutu ma-i 
žiausia per kokius tris mene
sius, nes del Naujo Kontrakto 
negalima pradėti derintis anks- 
cziau kaip Balandžio (April) 
pirma diena.

OŽIUS VARINĖJA

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Didžiausias ir svarbiausias 
klausimas Prancūzijoje szian- 
dien yra pragyvenimo brangu
mas. Viskas dabar paszielisz- 
kai brangu ir kasdien brangs
ta.

Paryžiuje sviesto svaras 
kasztuoja doleri ir deszimtuka. 
Kavos svaras pusantro dolerio, 
gazolino gorezius septynios de
szimts penki centai. Prasto mo
terims pancziajcos, trys dole
riai. Mažas radijo, kuris Ame
rikoje kasztuoja trisdeszimts 
doleriu, Paryžiuje kasztuoja 
apie asztuonios deszimts dole
riu.

Gerai suprasti ka tokis bran
gumas reiszkia, mes turime at
siminti kad paprastas Prancū
zas darbininkas uždirba tik 
apie szeszios deszimts doleriu 
ant menesio.

Tai reiszkia, kad Prancūzais 
sziandien nieko daugiau neper
ka kaip tik maisto savo szeimy- 
nelei.

Bagoti Prancūzai dabar ne
pasitiki ant savo kraszto pini
gu, ir perkasi auksa isz užsie
nio.

Prancūzijos valdžia yra la
bai nepastovi ir negali jokiu

. r* instatymu investi. Visi Prancu- 
Loszike, Buvusi Ura- zai hrokszta’ taikos ir bijosi-ka- 

Žliole Mandravuoia nepastoviai da
bar gyvena.

Prancūzijos tvarka yra taip 
pakrikusi, kad valdžia negali 
priversti žmones mokėti tak
sas. Bagocziai ir fabrikantai 
visai nei nesupranta ka tai 
reiszkia taksos.

Darbininkai miestuose turi 
mokėti taksas, bet žmones kai
muose ir ant ukiu iszsisuka ar 
visai nepaiso apie taksas, ir 
valdžia nieko negali padaryti.

Prancūzija yra pramones 
krasztas ir labai reikalinga Va
karu tautoms. Ir mums labai 
svarbu kad Prancūzija pasilik
tu intakinga ir galinga.

A
t

Amerikiecziai yra

Užsienio Ministeris 
Tautu Sanjungoje,

SKAITYKIT

PLATINKIT

NEW YORK, N. Y. — 
Loszike, aktorka ir buvusi anų 
dienu gražuole, Tallulah Bank- 
head, intarta už visokius prasi
žengimus ir kuri savo tarnaite 
yra intarius už pasisavinima 
daug jos pinigu, dabar teisme 
straksi kaip kokia viszta ir 
stumdo visus advokatus ir laik- 
rasztininkus.

Ji yra patraukus in teismą 
savo tarnaite, Ponia Cronin 
kad ji padidino jos czekius ir 
sau pasipinigavo.. Bet ta tar
naite yra teisme priparodžius 
kad ta garsi laszike tuos pini
gus yra praleidus bevaiszinda- 
ma savo meilužius ir pirkdama 
narkotikus, vaistus, uždraustus 
valdžios.

Kai advokatai aiszkino byla 
priesz teisėja, szita loszike sa
vo raravus ir szposus varin pjo, 
tyczia kosėdama ir savo kojas 
visiems rodydama.

Teisėjas ja kelis sykius su
barė ir jai staeziai pasakė susi
laikyti. Bet ji mislina kad ji 
tei.-m'J gali elgtis kaip ji elgia
si “muving-pikezieriuose” ar 
ant radijo ar televizijos.

Jis tarnaite paaiszkino kaip 
ta aktorka, loszike užmokėda
vo visas savo meilužiu bilas, ir 
kaip ji pirkdavo narkotiku, ir 
kitu uždraustu vaistu.

Loszike, varydama savo 
ožius, sako kad visi jos drau
gai supras ir ja užtars. Bet 
mums iszrodo kad jao laikas vi
soms tokioms palaidoms mote- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DYPUKAI APVOGTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts dvieju metu 
amžiaus dypukas Oscar Skus- ■ 
kis buvo baisiai apmusztas su 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ACZIU VISIEMS!

Siuncziame Szirdinga Acziu 
visiems tiems kurie prisiuntė 
in Redakcija gerus velinimus ir 
atmintis Redakcijai “Saules” 
kaipo ir atnaujimo prenume
rata už laikraszti, nes tas mums 
suteika didžiausia džiaugsma, 
kad skaitytojai neužmirszta at
silyginti už laikraszti, nes tai 
yra mums didžiausia dovana 
ant Kalėdų! Szirdingai Acziu!

—“Saules” Redakcija.
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PEACE IS FOR THE STRONG... 
BUY US. DEFENSE BONDS NOW!
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. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz

jis ėjo ir kur pasidėjo.
Iki mažiausiu panagucziui 

apleistasis dvarelis tapo isz- Į ke buvo ten paslėpta,

Kas Girdėt

Spokane mieste, Vaszingtone 
viena isz asztuoniu szeimynu, 
kurios gauna pagelba isz vąl- 
džios, turi sau po automobiliu.

Nežiūrint visu tu derybų ir 
pasisznekejiinu Korėjoje, dar. 
visai nematyti jokios vilties 
kad tenai kas iszeis ant gero. 
K.iro pabaigos dar nematyti.

už pustreczio cento.

Acziu szirdingai musu skai
tytojams už prisiuntima. pre
numeratos už laikraszti “Sau
le,” taipgi už prisiuntima uau- 
julskaitytoju. Matyt kad ir tie 
musu skaitytojai su mielu no
ru atsilygina su skola dekavo- 
dami kad laikraszti nesulaike- 
me? ir (Ui kitus prikalbina prie 
skait'ymo. Visiems už tai szir- 
dingaraeziu ir lai Dievas jiems 
už tai laimina! Acziu da karta 
tiems 'kurie iszklausete musu 
meldimo, nes tas prigelbsti isz- 
daVystei kuri taipgi su mielu , 
noru stengsis atsilygint (lel 

Aihus» paguodotu skaitytoju!
‘ ‘ Saules’ ’ Redakcija.

Jeigu ežia ir butu prieita 
prie kokios sutarties, tai tokia 
sutartis nebus pastovi, ir nei 
vienas krasztas ant tokios su
tarties nepasitikės ir vis gink-, 
1 uosis. i

El Cerrito mieste, Califomi-, 
joje, augsztesniosio.-. mokyklų ! 
mokiniai priesz Kalėda- par-i 
davinėjo Kalėdinės < g Jei kad1 
galėtu užmokėti ligonine.- bilus! 
savo mokytojos, kuri yra susir- Į 
gus.

Kai sziauczius Joe Horvath, 
Upland mieste, Calif orui joje 
susirgo, kiti sziaucziai visu® jo 
czeverykus pataisė ir visa pel
ną jam atidavė, kaipo Kalėdų 
dovana.-

Imperatorius Žiuri Ka Raszo Musu Skai- 
~ tytojas Isz Kanados

Indijos Ministeris Nehr-u da- 
•’ bar jau ima areziau prie Vaka

ru tahtu glaustis, nes jis mato 
kas darosi Kinijoje, kur Ko
munistai vieszipatauja.

Anglijos poniutes dabar sku
binasi in sztorus nusipirkti sa
vo cigaretams cibukus, nes jos 
dažinojo kad Karalaite Marga
rita per toki ilga cibuka rūke 
cigreįa viename kliube.

Szventas Tėvas pavėlino Vo- 
kiecziui Evangelistui, septy
nios deszimts metu amžiaus ku- 
nigužiui, insiszventinti in ku
nigus, nors jis yra ženotas. Kas 

. labiausiai visus nutebino, tai 
kad jam pavėlinta su savo žmo
na gyventi ir tuo pat sykiu bū
ti kunigu.

Prez. Trumano draugai jam 
pataria pasiskubinti ir iszmes- 
ti tokius nelaimingus partijos 
brolius, kuriu nuodėmės dabar 
jau iszkilo in virszu. Jie sako 
kad jeigu Prez. Trumanas taip 
nepadarys, tai galimas daigtas 
kad Repu))1 ikonai ta darba at
liks, ir tada visiems butu pavo
jus.

Atlanta mieste vagis apvogė 
Kuniguži George W. Jordan. 
Vagis pasivogė laikrodėli ir du 
žiedu. Ta Nedele kunigužis isz- 
bare visus savo parapijieczius 
ir pasakė pamokslą apie va
gyste. Ta vakara jis rado savo 
laikrodėli ir žiedus to' vagies 
sugražintu.

viską.
Asz nusiuneziau 1 

jam in namus. Jis iszdave ka 
reivui raszteli priėmimo, 
uždavė jam daugeli klausymu i 
apie mane, o mano kareivis pa- 

1 sake jam, kad man esą nesvei
ka; kad tapau stabo isztiktas, 

: ar panasziai in tai. Jis rodosi 
' ne r ima s tavo.

Asz nuėjau pas ji,ant ryto
jaus anksti iszryto, pasiryžęs 
papasakoti visa teisybe. Jis’

“‘s H SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS i
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mo. Jis j ____ _ Viesz. Jėzaus ir

Japonijos Imperatorius, 
Hirohito žiuri per žiūronus 
Kyoto mieste fabrike, kai jis 
atsilankė toje apylinkėje. 
Jam bevažiuojant per miestą 
keli Uniyersiteto studentai 
apsupo jo automobiliu, dai- 
n u o d a m i Komunistiszkas 
dainas.

Dabar geras biznis eina, 
vežant Amerikoniszkus cigare- 
:us iii Kanada., slaptomis, be 
aksu. Tenai Amerikoniszkus 

eigaretus galima parduoti už 
trisdeszimts penkis centus ant 
pakelio, o Kanados cigaretai 
kasztuoja daugiau kaip puse 
dolerio už pakeli. Vienas tokis 
“biznierius” buvo suimtas. Jo 
troke, s unk vežimo policija ra
do $9,000 vertes Amerikonisz- 
ku cigaretu.

•Valdžia sako kad paprasta® 
Amerikietis, apie kuri mes tiek 
daug skaitome yra szitokis 
žmogus: Baltas, apie trisde- 
szimts metu amžiaus, ženotas, 
turi du vaiku; gyvena namuose 
už kuriuos jis kas menesis mo
ka morgteziu, turi automobiliu 
ir refrigeratoriu, radija ir už
dirba apie tris tukstanezius do
leriu ant metu.

Ghicagoje policijantai nu
tvėrė septyniolikos metu am
žiaus Michael White, kai jis ėjo 
atlankyti savo drauge, pataisų 
namuose. Jie jo kiszeniuose ra
do tris revolverius, ilga peili, 
dvideszimts dvi kulkas ir ketu
ris ilgus kiszcniiiius peilius.

Demokratu Partijos virszi- 
ninkas, Frank McKinney, pri- 
sipažinsta, kad jis 1946 metais 
indejo tūkstanti doleriu in vie
na bizni, ir už deszimts menesiu 
padare $68,000. Ir jis sako, kad 
tai nieko naujo, kad tai buvo 
teisingas biznis, norą valdžia 
tukstaiiczius pralkiszo ir 'žmo
nes, kurie in ta kompanija pir
ko bonus ir szerus, viską prara
do. Tai isz tikro neprasta^ biz
nis szeszios deszimts sykius 
tiek daugiau užsidirbti per de
szimts menesiu.

Apie keturi tukstaneziai 
valstybiniu darbininku yra 
valdžiai skolingi daugiau kaip 
puse milijono doleriu taksomis 
bet valdžia negali isz ju algų 
atimti tuos pinigus, nes tai bu
tu priesz valdžios instatymus.

Mokslas yra musu jaunimo 
viltis; musu jaunimas yra mu
su demokratijos viltis; musu 
demokratija yra viso svieto 
vi Itis.
pat duriu.

Detroit miesto kalinys Do
nald Mace gavo viena meta 
daugiau kalėjimo, už tai kad 
jis pabėgo isz kalėjimo kad ga
lėtu pabueziuoti -savo drauge, 
“Girl-Frenta.” Jis sako kad 
tai užsimokėjo, kad tasbuczkis 
buvo tiek vertas.

Seoul mieste, Korėjoje Ame
rikos Armijos '568-ta kompani
ja nutraukė kontraktu su Sam 
Whan kompanija del pataisy
mo vieno pecziaus. Ta kompa
nija buto sutikus ji pataisyti 
už $580.00. Vienas Korietis 
darbininkas la pecziu pataisė

:L TRASKAUSKAS *
* LIETUVISZKAS 
t GRABORIUS

Gerbiama “Saules” Redak
cija: — Acziu labai už “Sau
le” laikraszti, kuri asz skaitau 
jau daugelis metu, ne tik svei
kas imdamas, bet ir kadangi 
buvau ligonis. Szis laikrasztis 
aukszcziau minėtas buvo man 
visados geriausiu draugu, ir ne 
tik skaieziau asz ji isz nuobo
dumo, bet ir suteikė man ligoje iszejes buvo vakar vakare 
stiprumo, kadangi iszgulejau nesugryžes. 
ligoninei metus ir deszimts me- : Sugryžau ta paezia diena, 
nešiu, “Saule” buvo visados ‘ NebuVo mate jo. Laukiau per 
man pirmutinis, ir geriauses. įsztisa sanvaite. Jis neparėjo, 
drauges, ir suraminima. 1 Tada pranesziau policijai. Toji

Todėl asz dėkoju savo tetai jįesz]jojo j0 visur kur, vienok 
R. Bartasziuniu ir' savo pus
broliu K. Kurie man užsako 
minėta laikraszti, nesigailėda
mi iszlaidu ir savo truso, todėl 
dar karta gražiai ir nuo szir- 
džiai dėkoju.

Dabar vėl eisit kartu su savo ! 
brango ir mylima szeimyuele 
namuose, ir vėl visi kai’tu 
linksmai skaitom minėta laik
raszti. Po dideles operacijos, 
gryžes, jaueziuosiu su sveikata 
pusėtinai ir tiukiuosiu greitai 
sustiprėti ir aipie pavasari stoti I 
vėl prie savo kasdieninio dar
bo. Linkiu visai Redakcijai ir 
Administracijai, teipgi gerbia- 
miams visiems tautiecziams 
(skaitytojams) laikrasz. “Sau
les,” Szventu Kalėdų proga 
daug laimes ir geros sveikatos.

Su pagarba,
Stanislovas Ruzge.

NAVATNAS :: ::
:: ATSITIKIMAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

/
Sapnas Motinos Szven- 

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

nesurasdama nei pėdsako, kur kratyta. Nieko ypatingo nesu-į do! 
j rado ten. ! Tyrinėjimui pasirodžius vel-

Jokio ženklo, kad moterisz- tu, tolimesni 
nesura- tapo pertraukti.

Ir per pęnkesdeszimts-sze- 
szis metus asz niekę nedasiži- 
nojau. Asz daugiau® nieko ne
žinau.” GALAS.

MUSU ' 
SKAITYTOJAMS

Musu karininkai tikisi kad 
karas Korėjoje užsibaigs sizia 
žiema. Bet kiek mums galima 
dažinoti apie tas derybas, tai 
mums neaiszku, kurta žiema 
tas karas užsibaigs; szia, atei- 
nanezia ar dar kita žiema.

Pypkes Durnai

Anglija dabar jau biski ge
riau stovi kaslink prekybos ir 
pinigu. Prem. Winston Chur
ch iltis sako, kad jo krasztas 
dabar rengiasi Amerikai ii- Ka
nadai atmokėti ateina.nczia.is 
metais apie szirnta septynios 
deszimts szeszis milijonus sko
los.

Gal jus tikesite, draugai, 
Kad tos nelaimes ir vargai, 
Kuriu nemateme, dar ne... 
Mums tiktai ūkana sapne... 
Mes juk jauni, jauni, jauni, 
Ir musu giesme dar szauni, 
Ir musu draugiszki sapnai, 
Žaveja mus dar vis jaunai.
Ir mes sztai džiaugiamės viskuo 
Ar szalta žiema, ar duduo... 
Vis vien te jokiu priespaudu, 
Kancziu, dejonių ir vaidu 
Mes sau dainuojame linksmai, 
Bet ir paskui, kai rustus 
Gyvenimas, inveikes mus, 

jiemdviem pavedė darbu isz- j ^os Pr^e ^aPu szaltos angos 
tirti visokius papirkimus ir' Kiekviena musu ir niūniuos

Prezidentas Trumanas 
dabar paskyręs du žmones, 
FBI policijos virszininka, Hoo- 
veri ir valdžios vyriausiąjį ad
vokatą Murphy, ant kuriu vi
si žmones pasitiki. Jis dabar

* *
♦
Ji valdžios sztaba’iszvalyti. Bet Mirties giesmele.

* Laidoja Kunus Numirėliu.* mums iszrodo, kad tai per ve-
1 Pasamdo Automobilius Del* lai ir per mažai.

Laidotuvių, Kriksztyniu *Ji .... —- -*1 ■ > , , * . . . .* Vestuvių Ir Kitokiams
★★
* 535 WEST CENTRE STREET j ,

Telefoną® Nr. 78 i ui, jev
* mahanoy city, penna. J sllyginsi, ar ja paremsi!w-M*********************** I J

Reikalams

Vai ir tada, mieli draugai, 
Linksmuoju vakaro laiku 

i Vėl sudainuokime kartu!
. . , , Ir senos gaidos mums atmins

Atsimink! Miela. Statyto-
; jai kad nuo tavęs priklauso, 2 mus jaunaii
J “Saules” ateitis: Ar ja staty, Jr mi
51 si, ja indomausies, ar laiku at-1

rytoš ir nepajudinamos.
“Tada užsidegimas pabėgti 

užklupo mane, iszgastis toks, 
koks apima armija, Asz pagrie
biau nejaukiai tris pundelius 
laiszku atviro stalcziaus, iszbe- 
gau isz kambario, perszokau po 
keturis trepu laiptus ir pasiju
tau esąs lauke, jpats nežinau 
kaip; ir pamatęs savo arkli 
per deszimti žingsniu nuo sa
ves, užszokau ant jo vienu pasi- 
szokejiinu ir leidausi szalin pil
nais szuoliais.

“Asz nesustojau tol, kol lie
pas i,jutau beesąs pas savo gas- 
pados duris Rouen’e. Motes pa
vadžius in tarno rankas, asz nu
bėgau i u savo kambarį kuria
mo užsirakinau del mislyjimo.

“Per visa valanda mano 
smegenys su didžiausia nekan
trybe'dirbo apie klausymą, ar> 
tik asz nebuvau losza halinei-1 
nacijos. Asz turėjau be abejo
nes viena isz tu nepermanomu 
ncrviszku sukietimu, vienu isz 
tu smegenių ligų, kurios su- 
kiuržina stebuklus, nuo 'kuriu 
virszgamtiszkojl esybe ima sa
vo galybe.

“Buvau jau kone parėjės in 
porsiliudyjima, kad tai buvo 
deliuzija, suklydimas mano 
jausmu, bet toje valandoje 
prisiartinau prie lango ir ne- 
try'czia, dirstelėjau in savo kruti
nę. Mano skraiste buvo apsivė
lusi su ilgais moteriszkais plau
kais, kurie apsisukę buvo ap
link saguczius!

“Asz nuėmiau juos viena po 
kito ir iszmecziau per Įauga su 
drebuliu pirsztuose.

“Tada paszaukiau savo tar
ną. Jaucziausi esąs per daug 
sumiszusiu, per daug sujudin
tu, idant eiti pas savo dranga 
ta-diena. Asz norėjau taipogi 
rūpestingai apsvarstyti apie 

i tai, ka jam pasakyti apie ta

rpms is A day of dreams come true ; .. for the return- 
■ X ing Korean War veterans pressing against the ship’s 
rail and for their loved ones waiting on the dock. The 
counted days of waiting are over, the nightmare of war 

behind them. These boys 
have been far across the 
seas doing a hard, dirty, 
bloody job ... a job of de
fense— for you. •

But defense is your job, too. It is your job to help make 
America’s economy as strong and dependable as these 
men have made her military power. And your job can be 
not only easy but rewarding — in financial security for 
you and your family. Just buy United States Defense 
Bonds. Buy them now and buy them regularly. For your 
bonds and other foirms of saving can make America 
strong. And in this warring world, strength is America’s 
surest guarantee of peace.

I
So sign up for bonds today—through the Payroll Savings 
Plan where you work or the Bond-A-Month Plan where 
you bank. For your security and your country’s, too, buy 
U. S. Defense Bonds regularly!

The U. S. Defense Bonds you buy 
give you personal financial independence

Don’t forget that bonds- are now a better buy than 
ever. Because now every Series E Bond you own can 
automatically go on earning interest every, year for 
20 years from date of purchase instead of IQ as before! 
This means that the bond you bought for $18.75 can 
return you not just $25 —but as much as $33.33! A 
$37.50 bond pays $66.66. And so on. For your secu
rity, and your country’s too, buy United States 
Defense Bonds now! Bankers recommend them as 
one of the safest forms of investment.

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 

i jokiu budu negali galas su galu 
I suvesti.

Tik ana sanvaite kokis tuzi
nas didžiu redakcijų pabrangi
no dar syki savo laikraszczius 
nuo penktuko iki deszimts cen
tu už numeri, o daug kitu ren- 

1 giasi panasziai ar dar daugiau 
pabranginti savo laikraszczius 
nuo deszimts iki dvideszimts 
centu už numeri!

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

Bet, už tai ‘ ‘Saules’ ’ redak- 
i cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera- 

i ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

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

į 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 mustr 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 

i ja vis skaityti!

The U. .S’. Government does not pay for this advertising. The 'Treasury 
Department thanks, for their pap iatic donation, the Advertising Council and

Istorija Apie . . .
! “AMŽINA ŽYDĄ”
Jo kelione po svietą ir liūdimas 

apie Jezu Kristų.
Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Navatnas Atsitikimas
gZNEKUCZIAVOME apie

dalybų bylas, o tarp tu ir 
apie tik-ka pasibaigusia prova. 
Tai dėjosi puikioje pavakarėje, 
sename palečiųje prie ulyczios 
Rue de Grenelle, ir kožnas vie
nas isz mus turėjo sava pasaka 
kuria jis tvirtino esanti teisy
be.

Tada senis markyzas de la'
Tour-Samuel, kuris 'buvo susi- po vienam metui saldžiausioj 
laukes asztuonesdėszimti metu laimes, ji nesitiketinai pasimi- 
amžiaus, atsistojo ir 
prie kaimelio atsilosze 
zimsus. Jis praszneko 
truputi drebančiu:

“Asz teipogi žinau navatpa Czia diena po laidotuvių ir per- 
atsitikima, teip navatna, 
jis net pereme visa mano gy
vastį! Jau sukako ipenkesde-! 
szimts-szeszi metai nuo to atsi
tikimo vienok nėr tokio mene
sio kada jo neregecziau per 
sapna. Ta diena paliko manyje 
žyme, inspauda baimes, in- 
skverbe in mane, ar supranta
te? Beje, per deszimti miliutu nyste. Keikės nueiti in mano 
asz buvau tokioje drebu!ingoje dvaru ir pameszti tūlas popie- 
baimeje, kad nuo tos valandos ras, kuriu man baisiai reikia, 
sulig sziolei kažin-koks baugu- Jos yra raszstalio stalcziuje 
lys užgulė mano duszia. Nesiti- 
ketinas garsas įsudrebina ma
ne; daigitai, kuriu vakaro sze- 
szeliuose gerai nępažinstu, teip 
baugina mane, jogei nere tai 
begu nuo ju. Buitis yra, kad 
asz baimijuosi nakties.

Prisipažinstu, asz 
niekam nepasakojau 
Vienok sziandien asz galiu pa-! 
šakoti, kas man patinka. Kada kambario, kuri pats užrakinau 
žmogus turi asztuonesdeszimts iszeidamas szalyn. Apart to, ta- 
dū metu senumo, jam juk val- 
na bijotiesi paisomi pavoju. O 
akivaizdoje tikru j u pavoju, 
asz niekados neatsitraukiau at
bulas, mano ponios.

Tas atsitikimas teip su- 
drunisde mano dvasia, ir paga
mino manyje teip gilu, teip pa- 
slaptiszka, teip baugu jausma 
rupesties, kad asz neturėjau 
kada nei papasakoti kam. Asz 
laikiau ji giliausiose užkamipe- 
se savo szirdies, tame kamputy
je, kuriame mes slepiame savo 
kareziausias ir ne drovias pa
slaptis, ir visas tas neapsako
mas pasakas silpnybių, kurias 
mes papildėme, bet kuriu ne
galime iszpažinti. \

Asz papasakosiu jums pasa
ka lygiai teip, kaip ji atsitiko, 
nemėgindamas aiszkinti josios. 
Berods, ja galima iszaiszkinti 
bene tik tuomi, jeigu priimsime 
jogei per valanda asz buvau 
isz proto iszejes. Bet ne, asz ne
buvau beprotys, ir duosiu jums 
davadus to. Mislykite kaip sau 
norite. Sztai jums vaiskios bui
tys:

“Buvo tai Liepos menesyje, 
1827 metuose. Asz stovėjau 
garnizone mieste Rouen.

Viena diena, bevaiksztine-♦jaut man ant upes kranto susi
tikau su žmogumi, kuris buvo 1 . , v. ,. . ,v. , , nustos nežiūrėti 111 tas popie-man paznistamas, nors negale-! ,,

. jau atminti, kas jis buvo. Asz i 
nejaukiai mostelėjau. ranka, 
idant jis apsistotu. Nepažins- 
tamasis žmogus patemijo mano 
ženklą., dirstelėjo in mane ir 
puolė man in glebi.

Buvo tai mano jaunu dienu 
draugas kuri kitąkart laibai la
bai'buvau mylejes. Penki me
tai, per kuri laika asz jo nema- 
cziau rodėsi pasendino ji ant 
penkesdeszimts metu. Jo plau-

kai buvo visai balti; ir kada jis 
ėjo, tai taip sukumpęs, jog ta
rytum neturėjo vieko neszinti 
save. Jis suprato mano nusi
stebėjimą, ir papasakojo apie 
savo g\ 
baisus skausmai.

Karsztai pamylės labai jau
na mergina, jis vede ja su ne
apsakomu džiaugsmu. Vienok

glamonėjo mano veidus; atve
ju, atvejais pagavau lupa, savo 
dantimis ir kramczihu ji stro
piai, viename isz tu gerejimusi 
gyvenimu, kurie pripildo tave, 
nieks nežino kodėl, trukszmin- 
ga ir kuone apgavinga laime, 
tulu pasigėrimu stiprybe.

Prijojės prie dvaro, inldszau

Lakūnas Dėkoja Jurininkams

gyvenimą. Ji suteriojo ranka in kiszeni del sugnaba-

priėjės re nuo szirdies ligos, nusižudė 
ūi jo be abejones, isz dideles del vy- 
balsu, ro meiles.

Jis apleido savo dvaru ta ipa-

kad sikrauste in savo palociu in 
Rouen’a. Czion jis gyveno, ap- 
vienejes ir nuliūdęs, draskomas 
gailesė.zio teip baisiai, jogei jo 
vienintele mislia buvo nusižu
dymas paties saves.

“Na, kad da syki susitiktu
me, sake jisai, tai praszysau ta
vęs atlikti del manes dicte tar
nyste. Reikės nueiti in

liejimo laiszkelio in sodininką, 
ir, su nuo^te'ba pamaeziau, kad 
jis buvo užpeczetytas. Tas teip 
baisiai mane nustabino ir su- 
szirdino, kad jau norėjau joti 
atgal, neatlikęs savo reikalo. 
Bet atsiminiau, kad tokiame’ 
atsitikime asz pasirodycziau 
per. daug aržiu, ka galima butu 
už bloga priimti. Priėgtam, 
savo klapate, mano draugas 
galėjo u'žpeczetyti laiszkeli be-

i sąžiningai.
Ūke iszrode teip lyg kad. ji 

butu apleista buvusi per d vide- j

*
mano kambaryje, mudviejų i * 
kambaryje. Asz negaliu paves- 1 *

* * *★ ★ 
★

ti ta reikalu neisztikimam žmo
gui, ar sziaip kokiam vertelgai, 
nesą asz reikalauju užlaikymo 
apie tai giliausios paslapties ir 
tylėjimo. Kas atsieina manes,

niekados tai asz pats neeicziau in ta na- 
apie tai. ma, už nieką ant svieto.

Duosiu tomistai rakta nuo to

mista nusineszi laiszkeli in ma- 
! no sodininką, kuris inleis ta- i
mista in vidų. Bet ateik ant 

' pusrycziu rytoj pas mane, pa- 
sznekesime apie viską ' pla- 
cynaus. ’ ’

Asz prižadėjau jam atlikti 
reikalą. Buvo tai tik pasivaži
nėjimas del manes, nesą jo dva
ras buvo už penkių myliu at
stumo nuo Rouen’o ir asz gale-1 
jau nujoti ten per valanda lai
ko.

Ant asztuoniu isz ryto buvau ; 
pas ji. Pusrycziavome du vie
nu; vienok jis neisztare ne 
dvieju deszimcziu žodžiu. Jis I 
prasze manėsi dovanoti jam už 
jo nesziiekuma. Mislis ajpie ap
lankas, atliktinas kambaryje, 
kuriame jo laime guli numiru
si, pergalėjusi ji visiszkai, sake 
jis man. Ir isz tikro, jis rodėsi 
esąs navatnai sujudintas ir pe
rimtas, tarytum paslaptine ko
va siautė jo duszioje.

Pagalios, vienok, jis paaisz- 
kino man viską, ka daryti. Bu
vo tai prastas dalykas. Turėjau 
paimti pora pundeliu laiszku ir 
ryszte popierių, už rakinta pir
mame stalcziuje po deszinei, 
nuo kurio turėjau rakta. Jis 
pridūrė:

“Nereikalauju praszyti ta-

Asz jaucziausi esąs inžeistas į 
tuomi ir atsiliepiau truputi 
tai karsztai. Jis pradėjo milk-! 
czioti:

“Dovanok man, asz kencziu! 
daug!”

Ir pradėjo verkti.
Asz palikau ji aplink pirma i 

valanda po pietų del atlikimo j 
savo pasiuntinystes.

Buvo puiki giedra' ir asz ris- 
nojau per laukus klausydamas 
Vyturiuku czyviviriavimu ir 
nuolatinio žvangėjimo kardo in 
mano czebata.

Pagalios in jojau in miszka ir 
i prilaikiau arkli. Medžiu szakos,

TARADAIKA
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Laimingu Nauju Metu!
Taigi, vela sulaukėm 

Nauja Meteli, 
Kurio su didele vilczia 

laukiame, 
Ir tikiu kad del 
visu bus laimingesnis, 

Kaip buvo praejusis.
Bet sunku inspeti, 

Ka mums tasai naujas 
metelis atnesz, 

Bet tieji kurie tyrinėja 
Praeiti ir ateiti žmogaus 

gyvenimo, 
Ir svetiszkus atsilikimus, 

Sako kad jis atnesz 
Mums nemažai nelaimiu,

Nes svietas yra 
neužganadintas, 

Ir kyla kasdien didesne 
neapykanta. 

Tarp svietiszku tautu.
Bet turėkime vilti

Dievuje, 
Ir nebūkime nusiminė,

Nes niekas tikrai 
negali inspeti,

Kas gali būti rytoj, 
Ir ko sulauksime. 
Tik viltis ir drūtas 

tikėjimas, 
Priduoda žmogui pajiegas 

gyventi ant rytojaus.
Taigi priimkite piano , 

karsztus linkėjimus, 
Kad jus visus Dievulis 

Užlaikytu sveikus ir gyvus, 
Per sziuos ateinanczius 

metus,
Ko jums vėliniu isz 

visos szirdies!
— Taradaika.

Sieniniai Kalendoriai 1952m
15 col., ploczio x 23-3/4 col, ilgio 

Po 40ė arba 3 už $1.00 c;l£S
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| teini jau ant to, mislydamas,1 krėslą, 
ikad oro srove turėjo pajudinti tarė:

Pažiurejusi in mane.

I kokia užlaida. Bet už valande- 
!les kitas vos girdimas sujude- 
j jimas pervaro
smagu szirpuli per mano kuna. 

! Man rodėsi esą teip kvailu 
daigtii parodyti savo nors ir 

į mažiausia baugsztuma, jogei 
I negalėjau atsigryžti iri užpaka
li, gedydamasi pats saves. To- 

ije valandoje buvau suradęs 
j antra reikalingaji pundeli. Vos 
tik buvau patemies treczia, 
kaip skaudus atsidusimas už- 

, pakulyje manos.prisuokė mane 
' per du mastu paszokti nuo vie- 

.0. Bet palengva akys Pamokdamas nuo krėslo 
apsiprato su tamsa ir puma- Į asz atsigry'žau atgalios, 

' cziau gana.aiszkiai dideli kam- 
Ant triukszipo, kuri asz pa- bari visa uųivarkojc^ lova, be Į 

dariau spirdamas koja in lan-; paklodžių, vienok su szieniku 
gaveres, senas žmogus iszejo ; ir pagalviais, tarp kuriu venas 
isz szoniniu duriu ir rodėsi pa- ; buvo giliai su alkūne ar su gal- 
stiro mane pamatęs, 
szokau ant žeme ir 
jam laiszkeli. Jis 
skaitė da syki, apverto kita pu- Patemijau, kad durys (in drą
su, pažiurėjo in mane žvainai, panų kamaraite, be abejones) 
inside jo popiera in kiszeniu ir j stovėjo pusiau praviros, 
tarė:

“Gerai! Ko-gi tamista no
ri?”

Asz atsakiau sausai:
“Tu turi žinoti apimtai, kada 

aptuiejai szitoje laiszkoji pa- jo>kiu pragumu negalima buvo 1 turn apleido kuna; nejaueziau

Lakūnas, Leitenantas Do
nald Hammer, isz Johnston, 
Pa., Laivyno karininkas dė
koja jurininkams ant Robert 
E. Hopkins prekybinio laivo, 
kurie ji iszgelbejo isz juru, 
netoli nuo Cape Hatteras,

kai jo kariszkas eroplanas 
nukrito per manevras, prati
nimus. Jis sako kad jo ero- 
plano inžinas susprogo pa
dangėse ir už tai eroplanas 
nukrito in mares.

szimts metu. Kokiu 'bildu &tvi-1 bariuose neapgyvendintuose ir 
ri ir sutrunteje vartai laikėsi | apleistuose ir, teip sakant, nu- .; 
sunku buvo inspeti. Žole apže- įnirusiuose.
le takus. Negalėjai jau dau- ‘ 
ginus •atskirti rybu lankos.

‘ Tamista juk padarysi tai "l ’ ’ 
‘Asz daviau pritarimo ženk- 

nesa 
balsas buvo apleidęs mane.

“Tada ji atkiszo man želv- 
luksztines iszukas ir sumurme-, 
j<>:

‘ ‘ Suszukuok mano plaukus; 
o, suszukuok plaukus! Tas isz- 
gydys mane. Reikia szukuoti 
mano plaukus. Žiūrėk in mano 
galva. Kaip asz kencziu! Ir 
mano plaukai, koki skausmą 
jie man daro!”

“Jos plaukai, kurie buvo pa
laidi ir ilgi ir labai juodi (kaip 
mail rodėsi) karojo nuo krėslo 
atlaszoš sulylg grindų.

“Kodėl asz padariau tai? 
Kodėl visas drebėdamas, pri
ėmiau szukas ? Ir kodėl asz pa
ėmiau in savo rankas tuos ilgais 
plaukus, kurie davė mano 
pirsztams jausma skaudžiausi© 
szalczio, tarytum aszcziupine- 
jau gyvates? Asz nieko neži
nau !

“Tas jausmas py sziai dienai 
prikibęs tebyra prie mano 
pirsztu. Ir kada aszpamislyju 
apie tai, tai drę'bu.

“Asz suszukavau ja. Asz 
cziupinejau, pats nežinau kaip, 
tuos ledinius plaukus. Asz su
szukavau juos. Asz riszau juos 
ir atriszau. Asz pyniau juos, 
kaip kad piname arklio kar- 
ezius. Ji atsiduso, nulenkė savo 
galva, iszrode laiminga.

“Staigai ji isztare mail: 
‘ ‘ acziu, ’ ’ pagriebė szukas isz 
mano nagu ir .iszbego per pu
siau pravertas duris, kurias 
asz buvau patemyjes.

“Per kelias valandas, po 
tam, kaip pasilikau vienas, asz 
jaucziau toki nokinu sumiszi- 
ma duszioje, koki žmogus jau- 
czia tik slegucziui slegus, po to, 
kaip isz miego ji kas pabudina. 
Pagalios pargryžau in žada. 
Pribėgau prie lango ir iszmu- 
sziau langaveres smarkiais kir- 
cziais.

“Szviesos srove insiverže. 
Asz szokau prie duriu, per ku
rias ji iszbego. Jos buvo užda-
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LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

ypatinga, ne- Įa mostelėdamas galva,

su-
I gniaužęs rankena kardo, kurio 
jeigu nebucziau jautės prie sa
vo szono, tikrai bucziau dūmės 
laukan, kaip bailys.

Augszta moteriszke baltai
Ase nu- 1 ya iiisipanstas, tar\ turn kas ant 'apsitais,įu.gį stovėjo žiūrėdama.
padaviau i jos tik ka buvo gulėjęs, 
skaitė ji, i Kėdės visos buvo miszinyje. namė pirm

in mane užpakalyje krėslo ku- 
i valandėlės buvau

Toks drebulys perėjo per 
: mano kuna, kad vos nepartpuo- 

riejo pirmiausiai prie lan- j liau augsztieninkas! O, nei vie- 
negali 

vienok 
kokia, apėmė

j go inleisti truputi szviesos, ir
I pravėriau ji; ‘bet veležiniai zo- suprasti tos baisingos, 
vieskai langaveres isz lauko ; kvailos baimes, 
puses buvo teip surudyje, kad 1 tuomi kartu mane. Duszia tary-

nas, kuris nejauto jo,

liepimus nuo savo 'pono. Asz 
noriu ineiti in palociu.”

Jisai tarytmn nusiminė. Jis savo kardu> vienok pas<?kni0
.... I’’kada pradėjau pykti delei

l eip, tamista nori eiti in, Szitu savo bergžtlžiu pastangų, 
in jokainbari?” į ir kada mano ' akys ’

Alane pradėjo imti nekantiu-j pj-įprafo prie tamsos, 
-m&s. ......... ... — cziau vilti gausias

“Parbleu! Ar tu mane nori
; kvosti, žmogeli?”
I Jis eme mokezioti:

“Ne monsieur, mat jis uebu- bZa 
vo atidaromas nuo laiko... nuo najt 
laiko... myrio. Jeigu tamista. 
palauksi penkias miliutas, asz 
nueisiu... nueisiu ir pažiūrėsiu, 
ar... ”

Asz pertraukiau jo sznekta 
inapmaudintas:

“Eik, eik!
su manim? Žinau juk, kad ne
gali ineiti in vidų. Asz turiu dau silpna sziuszejima. Asz ne
rūkta. ”

Jis neturėjo ka daugiaus sa
kyti.

“Gerai, monsieur, asz paro
dysiu tamistai kelia.”

“Parodyk man tropus ir pa-1 
lik mane viena sau. Asz atrasiu 
kambari ir be tavęs. ’ ’

‘ ‘ Bet.. monsieur.. bet.. ”
Sziuomi sykiu asz tikrai su

pykau. •
“Buk pakajingas! Ar tu Į

girdit Kad ne, tai turėsi pusi- tiniu sumiszimu ir kariu, kada 
j-ykuoti su manim.-

Asz pastumau ji smarkiai in 
szali ir inejau in narna.
. Pirmiausiai perėjau per kuk- kad ji skaito, bet mato ir pa- 
uia, po tam per du kambarėliu veikslus isz kares lauku, ženk- 
apgyvendentu žmogaus ir jo lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
paezios. Tolinus inejau in dide-j radimo ginklu ir laivu ir pa- radejyste! 
le sale, isz tos užlipau augsetyn veikslus nelaimiu kuriu pats 
ir pažinau reikalingus duris isz savo akimis negalėjo matyt, 
apipasakojimo savo draugo.

Atidariau jas be dideliu sun- 
, kenybiu ir inejau.

Kambaryje buvo teip tamsu, 
i kad pirmoje valandoje asz nie
ko, neinslpogsojau. Sustojau, 

i užgautas tuomi supelyjusiu ir 
begyviu kvapu, paprastu kam- (

ju praverti.
Mėginau net jas iszmuszti su

visiszkai 
pama- 

geresne 
szviesa, ir priėjau prie ra^zsta- 
lio.

Atsisėdės in krėslą su atlo- 
įtraukiau žemyn lenty- 
ir atrakinau parodyta 

stalcziu. Buvo jis kupinai pil
nas popieru. Man reikėjo tiktai 
trijų pundeliu, kuriuos žinojau 
kaip pažinti. Pradėjau ju jiesz- 
koti.

i Buvau beintempias akis del
Ar tu juokavoji perskaitymo antraszu, kuomet 

užpakalyje saves rodosi iszgir-

VIENAS SKAITO,...
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 
lavina žmogaus protą visame.

Sziandien, laike visokiu švie

žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana

plaksnojimo savo szirdies; vi
sas kūnas tapo liaunas, kaip 
kempine; rodėsi viskas manyje 
subiro in szmotelins. ”

Asz netikiu in vaidyklas vi- 
siszkai. Na, bet asz jums pasa
kysiu, kad toje valandoje asz 
apalpau isz pasibaisėtinos bai
mes numirėlio. Ir nuo neisztri- 
votino suspaudimo szirdies, dė
lei virszgamtiszku baimių, asz 
kentėjau, o kentėjau per kele
tą valandėlių (langiaus, kaip 
per visa savo gyvenimą.

Jeigu ji nė'butu prasznekusi, 
asz tikrai bucziau numiręs! Bet 
ji praszneko; ji praszneko sal
džiu ir sielvartingu balsu, ku
ris net mano dirksnis susziur- 
pino. Nedrystu sakyti kad nuo 
to asz atsipeikėjau ir pagryžau 
in žada. Ne. Asz buvau tei'p 
persigandęs, kad jau nežinojau 
ka bedarąs; vienok tam tikras 
asabiszkas iszdidumas, kuri tu
rėjau savyje, o teipo-gi mažu
mas karei viszkos garbgodysites 
pagelbėjo man užlaikyti 'pa
galbia iszžiura, beveik savo ga
le. Asz nusiminiau del savo ge
ro,'i r del josios, be abejones, del 
josios, moteriszkes ar vaidy- 
liaus, vis tiek kas ji nebuvo. 
Asz apsvarscziau viską ta vė
liaus, kada-gi, tikėkit man, toje 
valandoje prisi vaidinimo asz 
nedaug-ka gale jau mislytk. Asz. 
bi jo jausi.

Ji tarė:
“O monsieur, ' tamista gali 

padaryti del manes didžia ge-

Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
nelaimėms ir atsitikimais. 
Žmogus skaitantis žines, mato 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

Asz mėginau atsakyti, bet 
i negalėjau isztarti nei vieno žo
džio. Kymus garsas iszsiverže 
isz mano kaklo.

.Ii sznokejo:
“Artatmista tai padarysi? 

Tamista gali iszgelbeti mane, 
iszgydyti. Asz kencziu, o kaip 
kencziu 1 ’ ’

“Ir atsisėdo lengvai in mano

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
! 8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
! Iszaiszkina sapna ir kas 
i ateiteję. stosis.. Su priedu 
! planatu ir visokiu burtu.
! Knyga in minksztos po- 
; pieros vigeliuose. :: ::
[ Pinigai reikia siusti su
I užsakymu:

: Tiktai,. . . $1.00
! Saule Publishing Co., 
! Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
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LONDON, ANGLIJA. — 
Viena isz didžiausiu audru At
lanto marese isztiko daug lai
vu nuo Ispanijos net ligi Skan
dinavijos. Deszimts laivu pra 
neszė kad jiems gresia pavojus,

VIESULOS ANT
ATLANTO MARIU

VAIKUCZIAI 
SUDEGE

co mieste dabar randasi asztuo- 
nios deszimts tukstancziu sva
ru laiszku in Japonija ir Korė
ja, nežiūrint to kad visu buvo 
praszoma visus tuos laiszkus 
pasiusti priesz Lapkriczio pen
kiolikta diena.

Paczto sztabas prižada visus 
tuos laiszkus iszsiusti ir .kitus 
mums pristatyti kaip tik bus 
galima.

Tai jeigu jus ne esate girdėję i 
isz savųjų per kelias sanvaites, į

LAKŪNAI
SUGRAŽINTI

elektrikiniu prosu savo namuo
se, kai vagis insilauže in jo 
namus.
Vagis teipgi apdaužė jo žmona 
trisdeszirats devynių metu am
žiaus Julija. Jis paskui pabė
go, pasivogęs tik penkis dole
rius.

Dypukai yra in Amerika at
važiavę tik kokie du metai. Va
gis buvo juodukas.

riszkems pasakyti kad jau ga
na ir kad musu teismo ofisai 
nėra muving-pikczieriu 'vaiz
dai. Mums iszrodo, kad ta loszi- 
ke, nežiūrint jos buvusi gražu
ma, turi susilaikyti ir turi de
rintis su musu valdžios insta- 
tymais: Ji nėra nei kuome ge
resne už kitus szio kraszto pi- 
lieczius, nežiūrint to kad ji už
dirba kelis tukstanczius dole
riu ant sanvaites.

STUDENTAS
UŽMUSZTAS

NEGIRDITE
ISZ KAREIVIO?

KATALIKAI
NESIBIJO

ron yra nemažesnis diktato
rius kaip ir kiti tokio plauko 
valdininkai.

Mes atsimename kad szi- 
tas, taip sakant, žmonių isz- 
rinktas Prezidentas pernai 
uždare ir panaikino intakin- 
giausia 1 a i k r a s z t i savo 
kraszte už tai kad tas laik- 
rasztis iszdryso žmonėms 
teisybe pasakyti. O kur nėra 
laisves spaudai, tenai negali 
būti laisves žmonėms.

Beveik visi kurie derinasi su 
Komunistais Korėjoje gerai at
simena visus tuos kitus taikos 
ir sutarties sulaužymus, ku
riuos Komunistai ir Sovietai 
yra papilde, ir už tai dabar visi 
reikalauja kad tie Komunistai 
garantuotu ir užtvirtintu kad 
jie savo žodi iszlaikys.

Amerikiecziai yra pareiszke, 
kad jie sustabdytu visa maisto 
ir kitokio tavoro siuntinėjimą 
in visus tuos krasztus, jeigu tie 
Komunistai neiszlaikys savo 
duoto žodžio.

Amerikos a'tstovai teipgi duo
da Komunistams žinoti, kad, 
nors musu lakunu sztabas da
bar Korėjoje nėra tokis galin
gas, bet, reikalui priėjus, mes 
in Korėja galime pasiunst tiek 
eroplanu ir lakunu, kad jie ga
lėtu visus tenai sulyginti su 
žeme.

Dabar pirmas sykis, kad 
Amerikiecziai taikos derybose 
taip drąsiai ir stacziai grasintu 
tuos su kuriais jie derinasi.

In musu grasinimus nei Ko
munistai Kiniecziai nei Sovie
tai nieko iki sziol nėra atsake. 
Iszrodo kad jie laukia patari
mo isz Kremlino, o Kremlinas, i
kol kas, tyli!

Eina gandai kad Amerikos 
didi ir bagoti ūkininkai dabar 
parsitraukia daug- darbininku 
isz kitu krasztu, kuriems jie la
bai prastai moka.
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Amerikos valdžia atsikerta in- »
sake uždaryti du Vengrijos val
džios Užsienio pasiuntenybes 
ofisus Cleveland ir New York 
miestuose. Szitas žingsnis yra 
pareiszkimas musu nepasiten
kinimo su Vengrijos valdžios 
pareikalavimais.

BINGHAMTON, N. Y. — 
Studentas isz Syracuse Univer
siteto važiuodamas namo del 
Kalėdų szvencziu užsimusze 
kai jo automobilius susikūlė su 
kitu automobiliu netoli nuo 
Great Bend, Pa. Studentas Ir
win Wasserman, > dvideszimts 
dvieju metu amžiaus, isz Atlan
tic City, N. J., pasimirė to 
miesto ligoninėje. Kaip ta ne
laime atsitiko policijantai dar 
nežino.

jurininku buvo iszgelbeta. 
Penki jurininkai dingo, gal žu
vo, vienas isz ‘ ju Amerikietis. 
Deszimts žmonių žuvo Airijoje, 
kur tos viesulos smarkiausia 
siautė. Penkiolika Ispanijos 
jurininku žuvo per tris dienas.

Viesulą siautė apie szimta 
dvideszimts dvi mylias in va
landa. Lietus užpludino kelius 
ir vieszke'-ius ir sustabdė visus 
eroplanus. Vienoje vietoje prie 
Round Island kranto Anglijoje 
bangos buvo dvieju szimtu pė
du augsztumo.

Puosznus ir didžiausias 
“Queen Mary’’ laivas inplauke 
in New York uosta net septy
nios deszimts dvi valandas pa
sivėlavęs. Kapitonas Harry 
Gatridge sako kad tai buvo au
dringiausia kelione skersai At
lanto mares per trisdeszimts 
viena meta. Keturios deszimts 
du keleiviai buvo sužeisti, ir 
beveik nei vienas akiu nesudė
jo per ta kelione.

sisakys ir netarnaus Preziden
tui Trumanui ant tos trijų žmo
nių komisijos, isztirti papirki
mus ir suktybes Vaszingtone.

Teisėjas Murphy buvo pa- 
reiszkes savo norą stoti in to
kia komisija kelios sanvaites 
atgal, bet dabar, gerai apsi- 
svarstes, jis sako kad jis ne
stos in jokia komisija kurios 
darbas yra tik iszteisinti Prezi
dentą Trumana.

Vaszingtono laikrasztininku 
bosas, Joseph Short sako kad 
jis nieko negali pasakyti apie 
to teisėjo nusisprendima.

Bet kiti laikrasztininkai sa
ko ir drąsiai-raszo, kad tas tei
sėjas atsisakė nuo tos vietos už 
tai kad:

1— Jam nebuvo ingaliota pa
sisamdyti ir pasiszaukti savus 
darbininkus.

2— Jis nebuvo ingaliotas pa
traukti in teismą tuos didžiū
nus, kuriuos jis intartu.

3— Jis taptų tik Trumano pa- 
dupezninkas, kad visiems isz- 
rodytu kad jisai seka sukezius, 
bet jis juos negalėtu suimti.

Ii' kiti teisėjai saitam teisė
jui pataria nesikiszti in ta pal- 
szyva ir sukta Trumano darba. 
Jie jam pataria nesikiszti in 
Demokratu partijos suktybes, 
bet pasilikti geru ir teisingu 
teisėju.

Trumanui dabar gyva beda pacztas visomis galiomis sten- 
rasti gera ir garsinga teisėja,1 giasi visus laiszkus iszsiusti. 
kuris ji ir jo partija remtu. Bet ims laiko ir mums reikia 
Teisėjas Murphy Trumanui 
yra pasakęs kad jis mielu noru 

j talkininkaus su FBI slapta po- 
I licija, bet ne su Trumano admi
nistracija.

Szitokis tokiu augsztu nioks- 
lincziu suvažiavimas mums pa
rodo kad galima sugyventi ir 
susitarti su t ais, kurie ne taip 
in gyvenimą žiuri kaip mes, 
kad galima būti daug skirtumu 
bet tuo paežiu sykiu yra daug 
kas 'bendro visu tarpe.

Brookville, Pa. Dvieju in 
žinu eroplanas 
maudo C-46, 
Cbntinential 
kompanijos,
ir 7 lakūnais, žuvo Nedėlios va

SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Pittsburgh,/kuris Žydu tikėji
mą aiszkino ir apgynė; ir Bu
distas, Profesorius Daisetž T. 
Suzuki.

Visi jie susirinko in Katali
ku’universitetą pasitarti ir pa
siszneketi.

Pasirodė, kad tarp pasaulio 
iii vairi u tikėjimu randasi daug 
skirtumo, bet teipgi randasi ir 
bendra.-- nusistatymas kaslink 
don bes ir tobulybe^.

Czia bedieviai sykiu su ti- 
kineziaisiais atsisėdo prie viė- 

į no stalo pasiszneketi ir pasitar
ei ir visi, invairiu tikėjimu at- 
■ stovai rado daug ko bendro, 
Į nors kiekvienas laikosi savo ti- 
Į kojinio ir teigia kad vien tik jo 
tikėjimas yra tikras ir teisin-

Gilberton, Pa. Marijona 
Busyliene, i.iuo 116 Main Uly., 
pasimirė Pet nyczioj savo na
muose, po liga kur tęsęsi per 
keletą menesius. Gimė Lietuvo
je, po tėvais vadinosi Marijona 
Katauskiute. Jos vyras Juozas 
mirė 1926 metuose. Paliko du 
smili: Edgarda, mieste ir Juo
zą isz Albany, N. Y.; keturios 
dukterys: Marie, pati Jono Ja- 
kaiezio, Albany, N.-Y., Agnesz- 
ka, pati J. Konopka, Mahanoy 
City; Teima, pati R. Gelbaugh, 
Harrisburg ir Matilda, namie. 
Taipgi keletą anūkus. Laidos, 
Seredos ryta, su Szv. Miszio- 
mis Szv. Liudviko bažnyczioje, 
devinta valanda ir palaidos iii 
parapijos kapines Frackvilleje. 
Graboriai Gravi tz laidos-.

Curtiss Com- 
prigulintis prie 
Charters, Ine., 
u 33 pasažierais

■ Shenandoah, Pa. Buvus 
miesto gy ventoja Mildreda Ro- 
makionė, staiga numirė nuo 
szŲ'dies liga, Seredoj, Gruodžio 
26-ta diena savo namuose, 4028 
Parkside Ave., Philadelphia, 
Pa. Velidnė;pp: tevais vadinosi 
AĮjtldreda Pletniėkiute. Jos kū
nas likos parvesztas in Shena- 
doiyje 'del ■ palaidojimo per 
Graborių O'Harpn nuo 203 W. 
Coal .jilv; Paliko savo vv ra Jo-

S. Hall, Ringtown ir 
broli j Viktorą Pletnicka isz 
Newport News, Va. Laidojo 
Nddeliojj-Gruodžio 30-ta diena, 
ant ra vaian’dsi t)><V 'pieT, in Kal
varijos. kalnp kapines.

Juozas Roma.ka, nuo 214

Girardville, Pa. Tanio- 
szius Brosokas, nuo 141 C uly., 
kuris nes veika, vo' per - tris me
tus, o nuo Gruodžio dvideszim- 
ta diena, gydėsi Ashland ligoii- 
bute, numirė Sukatos ryta. Ve
lionis buvo angliakasis, o 1938 
metuose, dirbo -Gilberton ka
syklose. Paliko savo paezia 
Marijona (po tėvais Auszriu- 
te); sunu Prana isz Centralia ir 
dukrele Mare Locke, mieste. 
Ketu r i s a n u k us, t a i pgi b roli Si
mona mieste. Laidotuves nu
vyks Seredos ryta su apiego- 
mi's Szv. Vincento bažnyczioje 
9-ta valanda ir kulia palaidos 
in Szv. Jurgio parapijos kapi
nes Shenadoryje.

1952!
Sveikiname tave, Nau

jas Meteli 1952, bukie del mus 
laimingu!
$ Taipgi sveikiname vi

sus mušu skaitytojus, draugus į 
ir pažihstamus su sžiuom Nau- 
ju-Metu, lai Dievas kožna už-i 
laiko gyva ir sveika, ir kad tu
rėtu didesne pasekme, ne kaip 
tur fe jo pereitam mete.

Ana sanvaite, lankėsi 
midste; Kunigas Simonas, G. C. 
S. O.. (Bernardas Czerkaus- 
kaš) isz Louisville, Kentucky, 
paš savo ‘broli Petra Czerkaus- 
ka/337 AV Mahanoy Avė., Ku
nigus Simonas taipgi atnasza- 
vo Šžv. Miszias Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Kunigas Simonas 
buvo inszventintas in kunigus 
per Arki vyslęuįpa -J ohn A. 
Floorsh, Louisville, Ky., Gruo
džiu 19-ta diena 1942 metuose.

Menulio Permainos: 
Priesžpilnis 3; Pilnatis 10; Del- 
czia .20•;• Jannulis 26. .

Utarninke p r i p uola 
N all j i Alėtai. Tai gal 'butu Ado- 
inp'mugu visu tėvo gimtadie
nis^ lODO1-metuose žmones tik- 
raįe .tikėjo. kad bus pabaiga 
sūieto, jie .ta svieto pabaiga va
dino Paropsia (Iszrodo kad jie 
biš'jęi suklydo savo.rokundosej. 
■: Seredoj pripuola Szven-
ęziauso Jezo Vardas. Ir ta die
na DeszimtukuArajus p r aside- 
da< rinkliava del Paliegusiu 
nuo . Polio ligos. Prezidentas 
Franklin D. Rooseveltas szita 
vaju invede ir pradėjo.

Ketverge pripuola Szv. 
Genovaitės; Anglijos Ministe- 
ris Prem. Winston Churchill 
atvažiuos pasiszneketi ir pasi
skolinti kelis bilijonus dolerius. 

‘Petnyczioj pripuola Szv. 
Gregoriaus. Ir ta diena: 1905 
metuose Rusija pavedė visas 
tvirtoves ant Port Arthur, Ja
ponams.

Nedelioj pripuola Trijų 
Karalių szvente.

Newark, N. J. — Isz New 
Jersey Lietuviu Tarybos ir 
B ALF veiklos. Abidvi szios or
ganizacijos veikia per penketą 
paskutiniu metu sutartinai ir 
■ u visu pritarimu. Czia nėra, 
nei sroviniu, nei kitokiu nesu
sipratimu, o taip pat puikiai 
sugyvename seniau ir vėliau 

■atvažiavusieji. Bendrais Lietu
vos. ir Lietuviu reikalais visi 
sutaria ir gy vai dirba daugelis 
naujakuriu instoja in vietos ir 
centrines Lietuviu rimtesnes 
organizacijas. Paskutiniu lai
ku NJL Taryba ir BALE savo 
susirinkimuose patikrine sziu 
metu darbuotes pastebėjo, kad 
dar nėra atlikę savo lietuvisz- 
kas pareigas Lietuvos laisvini
mo ir lietuviu szelpimo reika
luose. Todėl nutarė bendrai su
sitarus paraginti laiszkais savo 
tautieczius, o ypatingai tuos, 
kurie del invairiu gyvenimo 
aplinkybių, negali dalyvauti 
bendroje visuomenine veikloje. 
NJL Taryba yra. nutarusi 1952 
m.. Vasario (Feb.) 16 d., mi
nėjimą suruoszti Vasario 10 d., 
(kad nepakenkus NYL 1'ary- 
bai, kuri ruoszia Vasario 17 d.)

« ‘‘NOVENA’’ 
Stebuklingo Medaliko

OV Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

kara. Szitas eroplanas skrido 
isz Pittsburgh, Pa., 8:30 va
landa in Buffalo, N. Y. Eropla
nas skrido per lietu, audra ir 
miglos ir gal trenke in augszta 
kaina, nukrito ir sudužo. Dabar 
jo visur jieszkoma, gal Penn- 
sylvanijos kalnuose dingo.

Butu gerai, kad kitos Lietuviu Penkios deszimts Amerikiecziu 
kolonijos, o ypatingai Harri
son, Kearney ir Elizabeth, N. 
J., nesutapdintu savo parengi
mus su Newarko parengimu. 
Kaip visuomet, tai)) ir 1952 m., 
Vasario 16 d., minėjimas bus su 
atatinkama programa. Jau yra 
gauti 'pažadai isz žymiu kalbė
toju ir jam dabai- rūpinamasi 
sudaryti menine programa ga
limai geresne. Apie tai 'bus; pra- 
neszta vėliau, o tuou tarpu visi 
esate nuoszirdžiai praszomi pa- 
siruoszti dalyvauti Vasario 10 
d., popiet apie 4 vai. Vasario 
16 d., minėjime. Butu pagei
dautina, kad visos didesnes 
New Jersey Lietuviu kolonijos 
surupsztu atskirus Vasario 16 
d., minėjimus, arba būtinai da
lyvautu kitu suruosztuobe mi
nėjimuose.

--- A. S. Trecziokas, NJLT 
Sekretorius.

W. New York uly., likos suras- 
tasa negyvas savo miegama- 
kambaryje per savo paezia. 
Daktaras shko kad velionis 
mirė nuo szirdies atako. Gimė 
Lietuvoje. Paskutini karta dir
bo Lehigh Valley kasyklose. 
Paliko savo paezia Estazija; 
dvi dukterys: Marie pati Julio 
Navitsko, Shenandoah Hgts., 
ir Gna, mieste ir du anukus: 
Laidojo Panedelyje isz Grabo- 
riaus J. A. < travitz koplyczios, 
635-637 E. Centre uly., su apie- 
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
10:30 valanda ryte ir palaido
tas in Szv. Marijos kapines.

Edvardas (Marac) Ll- 
i binskas, nuo 316 E. Centre uly., 
kuris sirgo nuo dusulio, pasi
mirė Seredoj po piet, Gruodžio 
26-ta. diena, Locust Mt. ligon- 
bute. Velionis gimė Gilbertone, 

į Spalio 12-ta diena. 1900 metuo- 
' se. Kitados dirbo Knickerboc- 
I ker kasyklose, ir prigulėjo prie 
AV. M. W. A. Unijos lokalo Nr. 
1868. Paliko savopaezia.Stella; 
duktere Alicija, pati H. Pfeuf- 
fer, namie; du sunu: Edvrda, 
Berkley, Calif., ir Vinca, mies
te; keturis' anukus. Szeszis bro- 

J liūs ir keturios seserys. Laidos 
I Panedelyje su Szv. Misziomis 
'Szv. Jurgio 'bažnyczioje devin
ta valanda ryte ir palaidojo in 

Į Szv. Liudviko parapijos kapi
nes Frackvilleje.

Priesz Kalėdas Kataliku gar
sus Notre Daine Universitetas 
pasikvietė in moksliszka posė
di kitu tikėjimu vadus, kuriu 
tarpe buvo Daktarais Hu Shih, 
kuris mokslineziaus Konfu- 
sziaus tikėjimą gynė; Mosle- 
mas, Daktaras Khalifa Abdul 
Hakim, kuris atvažiavo net isz 
Pakistano; Daktaras AI. S. 
Sundaram, net isz Indijos; Ra
binas’ Solomon Freehop isz

AMERIKA PERSPĖS
PRIESZA

' Buenos Aires mieste, Ar
gentinoje visi žmones, norom 
nenoroms garsiai sveikina 
savo naujai iszrinkta Prezi
dentą Juan Peron, po rinki
mu.

Rodos kad tik tam mažam 
kūdikėliui Prezidentas nepa
tinka, nes jis iszdrysta susi
raukti. Daug žmonių sako 
kad rinkimai buvo neteisin
gi ir kad žmonių balsai, vo- 
tai nieko nereiszkia, nes Pe- 

tik turėkite - kantrybes, nes
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