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Daktaras Paul D. Good 
vo tada pareiszkes kad 
žmogus taip sau pasimirė,
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Ka Tik Isz Maskvos DULLES NAUJAS JOHN L;
GR

BILLINGS, MONTANA. — 
Armijos C-119 prekybinis ero
planas, gryždamas isz Alaskos 
manevru, pamėtė viena savo 
inžinu, nukrito, sudužo ir su
degė, užmuszdamas asztuonis 
ir sužeisdamas asztuonis ki
tus kareivius. Nelaime atsitiko 
apie deszimts myliu nuo Bill
ings miesto.

Tai ketvirtas tokis eropla- 
nas, kuris nukrito ir sudužo 
per vienuolika dienu. Szitose 

nelaimėse žuvo devynios de- pranesze, kad kas nors nege- 
szimts vienas kareivis.

Du isz tu kurie iszliko gyvi 
szitoje paskutinėje nelaimėje 
buvo isz Anglijos.

Vienas tokis eroplanas, 
C-119 atsimusze in viena kaina J '• - ■
Alaskoje, Lapkriczio Nov. sep
tinta diena; žuvo devyniolika 
žmonių. Kitas sudužo netoli 
Seoul, Korėjoje, Lapkriczio 
keturiolikta diena; žuvo ketu
rios deszimts keturi žmones. 
Treczias, su dvideszimts karei
viu dingo Alaskoje, Lapkri
czio penkiolikta diena.

Eroplanas, skrisdamas isz 
Alaskos in Greenville, S. C., 
buvo nusileidęs in Great Falls, 
Montana, keletą valandų

George Kennan, Ameri
kos Ambasadorius in Mask
va, Rusija, kuris buvo isz te
nai atszauktas sulyg Mask 
vos ar Kremlino pareika’a- 
vimo, czia sveikinasi su savo 
žmona in Bonn, Vokietijoje, 
kur jis susitiko su savo žmo
na ir savo vaikais kai jis bu
vo isz Rusijos iszvarytas.

LAPE INKANDO
ŽMOGUS MIRE

MISAS ’ 
NA

Sakoma Jis Bus Ne
užilgo Eis'enhowcrio 

Paskirtas

WASHINGTON, D. C. — 
Eina gandai kad už keliu die
nu Generolas D. Eisenhoweris 
busimasis Amerikos Preziden
tas paskirs John Foster Dulles 
kaipo Amerikos Sekretorių, in 
vieta Dean Achesono.

John Foster Dulles yra jau 
per ilga laika buvęs Republi
konu patarėjas del visu Užsie
nio reikalu. Kiek galima daži- 
noti, tai Cen. D. Eisenhoweris 
su juo pasikalbės Ketverge, 
New York mieste.

Gandai apie jo paskyrimą 
buvo pasklidę net pirm ta kai 
New York valstijos Guberna
torius Thomas E. Dewey buvo 
nuvažiavęs pas Generolą Ei- 
senheweri ir jam pasakė kad 
jis nenori jokios vietos Vasz- 
ingtono taryboje.

Kai Eisenhoweris pasiszne
kejo ir pasitarė su savo parti
jos vadais, tai John Foster 
Dulles vardas buvo iszkeltas ir 
visi Eisenhoweriui pritarė pa
skirti Dulles Amerikos Sekre
toriumi. . . J

Posėdyje, kuriame dalyvavo
READING, PA. — Pasiutu- Generolas Lucius Clay, Ker

ši lape inkando penkios de- man Brownell, Senatoriai Eu- 
szimts asztuoniu metu am- gene Milliken ir Henry Cabot 

džiaus Henry E. Kramer, Rug- Lodge, buvo nutarta paskirti 
! sėjo (Sept.) devyniolikta die- John Foster Dulles Amerikos

Jis pasimirė Lapkriczio Sekretoriumi.
John Foster Dulles tėvukas 

bu-' buvo Amerikos Sekretorius, 
tas į kai Benjamin Harrison buvo 
ir Amerikos Prezidentas. Jis yra 

priesz tai. Jis veže penkis la- viskas. Bet vėliau, kai to mirų-1 szesrios deszimts keturiu metu 
kimus ir vienuolika kareiviu.

Vienas isz tu kurie iszliko 
gyvi, Major Joseph Severance, 
trisdeszimts trijų metu am- ' 
žiaus, sako kad visi kurie žuvo 
skrido eroplano apatinėse vie-! 
tose.

Jis sako kad jis tyczia vir- j 
szutineje vietoje skrido, nes jis 
jau tris tokias nelaimes yra 
mates, ir vis tie kurie apaezid- 
jc važiavo buvo užmuszti. .j

Major Severance sako kad 
lakūnas, to eroplano vairuoto
jas stengiesi savo eroplana pa- 
tupdinti, bet kad žeme buvo 
labai vagota ir nelygi. Jis ra
tus eroplano insitrauke ir 
stengiesi ant eroplano pilvo 
cziožti ant tos nelygios žemes, 
bet eroplanas atsimusze in 
upelio kranta, jo sparnai 
buvo nulupti ir pats eroplanas 
pavirto in baisu gaisra.

Kai szitas, ketvirtas eropla
nas sudužo, karo sztabas Vasz- , 
ingtone iszleido insakyma vi
sus tuos C-119 eroplanus pa- 
tupdinti ir uždraudė juos var
tuoti, kol bus isztirta kas jiems 
broką.

Visi tie eroplanai nukrito ir 
sudužo už tai kad kas nors ne 
taip kaip reikia su ju inžinais, 
nes oras buvo geras, lakūnai 
nieko priesz tas nelaimes ne-

Sako MBinicriai

Strafes M

WASHIN
Jc-hn L. Lewis, .lįainibrių bosas 
ana .diena g^sisb-kad mainie- 
riai yra pasirenįge vėl iszeiti 
ant straiku. -jei u jie negaus 

. doleri devynios " 
ant dienos daug 
sutarta su ang: 
mis. Valdžia t&^sutarti panai
kino ir nustato i kad mainie- 
riams nevalia £ i 
pusantro doleridriiaugiau gau
ti ant dienos,

John L. Lewisas pranaszau- 
ja ir grasina kad trys szimtai 
septynios penkž\ tukstaneziai 
mainieriu yra pąsirenge iszei
ti ant straiku jeigu jiems ne
bus paskirta $1.9Q daugiau ant 
dienos.

Daug mainieriu buvo jau su- . 
straikave, bet Prezidentas 
Trumanas, priesz rinkimus, 
gražumu prasze Lewiso kad jis 
jiems insakytu gryszti in savo 
darbus, nes plieno fabrikams 
trūksta anglių. .

Valdžios prajnones prižiū
rėtojas, Roger L. Putnam sa
ko kad jis gal isztirs szita klau
sima, bet jis staeziai sako kad 
czia negalima per daug strio- 
koti, ir kad jis negales savo 
nusprendimo duoti ar paskelb
ti per dvi sanvaites.

Lewisas szitam valdžios at
stovui pasakė ir ji grasino, kad 
mainieriai gal greieziau su
lauks jo paszalinimo negu jo 
nusprendimo. Reiszkia, Lewi
sas ji grasina kad Lewisas ga
li ji isz valdžios paszalinti jei
gu jis jam nenusilenks.

Dauguma mainieriu nenori 
to algų pakėlimo ir beveik vi
si mainietiai nenori jokiu 
straiku. Bet ne nuo ju, bet nuo 
Lewiso priklauso ka jie darys.

į ’/V*

Pirma j i syki Anglijos is
torijoje moterys ir merginos 
yra pasiustos užsienyje už
imti vyru darbus. Szitos 
merginos užima vyru darbus 
prie dideliu karabinu ir ka-

nuoliu, ant Gibraltar salos. 
Czia szitos trys merginos už
ima vyru darbus ant Gibral
tar salos kai jos prižiūri di
džiausius karabinus ant szi
tos salos.

s Naujo Sprogstanti
‘Hyd.’ Bomba Bai-

4 • ■

sesne Už Atomine
Generolas D. Eisenhoweris Pa- 

° skirs John F. Dalies Kaipo U.S, 
i- ®

u„giau kaip Sekretorių In Vieta D. Achesono
KOMUNISTAI

SUMUSZTI
GRAIKIJOJE

Prcm. Papagos Laimė
jo Rinkimus

WASHINGTON, D. C. — Atomines 
Bombos Komisijos Virszininkai pranesza, 
kad jiems pasisekė susprogdinti Hydrogen 
“vandenilio” Bomba ant Eniwetok Salų, 
Pacifike. Jie nesako kad visa tokia 
bomba buvo susprogdinta, bet prisipažins- 
ta, kad mėginimai su tokia bomba buvo 
pasekmingi! Kas ten buvo ar kas teri 
atsitiko, visgi jau visi žino kad kas nau
jo yra iszrasta apie bombas, kurios yra 
szimta sykiu “baisesnes” negu ta

NELAIMES
ANT VIESZKELIU

ATHENS, GRAIKIJA. — 
Graikijos karalius Povilas as- 
meniszkai pasveikino Field 
Marshal A’exander Papagos, 
kuris Graikijos rinkimus lai
mėjo priesz Komunistus ir 
priesz visas kairiosios puses 
partijas.

Naujas premieras Papagos f) C Bomba, 
savo valdžios sztaba pasirinks ;
sziandien. Jis prižada iszmes- MOKSlinCZlUS,
ti visus sukezius ir. i 
sius isz valdžios ir sako kad jis | '
visomis galiomis stengsis ben-I atomine bomba, 
dradarbiauti su Amerikos at- j At<į(njnes
stovais.

Jo partija per rinkimus lai- nieką kita ncreiszkia, 
mejo du szimtu keturios de-! • ...
szimts viena vieta isz trijų Jal1 Y™ pagaffllnUS 11 
szimtu taryboje. , vandenilio bomba, kuri yra tūkstanti sy-

Per szįtus rinkimus buvo L . .
galutinai sumusztas buvęs kili OcliSCSFIC BCgU 
Graikijos Premieras, Komu- 
nistas Nicho’as Plastiras, ku
lio partija laimėjo tik penkios Per kelias- dienas 
descimts viena vieta taryboje. . . • s • •O Komunistai, kurie pir- ^Sake 1F JoklU ZllIlU
miau turėjo deszimts vietų to- {j kareiviai ir kiti darbininkai kurie savo 
j e taryboje, per szitus rinki- j . • • ■ .
mus negavo nei vienos vietos, i OkimiS DIB O hiate ta 

Vaszingtonui szitokia per- ■ saV() na/VStamicmS H
pranesze.

Dabar karo sztabas 
kareivius nubausti, kurie apie tos bombos 
susprogima savo giminėms pranesze, kai 
buvo uždrausta apie tai kalbėti.

C. Urey, 
pirmąją

Daktaras Harold
Chicagoje, kuris padėjo pagaminti 

kad szitokis pranc- 
Bombos Komisijos 

kaip kad Amerika 
susprogdinus nauja

_____ gale labai patinka, nes mes in į 
SCRANTON,- PA. — Auto- Graikija esame inpyle dau- 

mobiiius susimusze su pieno S^au kaip du bilijonu doleriu 
troku netoli nuo Daleville, Pa., pagelbos, o iki sziol Komu- 
apie puse po keturiu isz ryto.

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Peter Noto, to auto- 
mobiliaus draiverys pasimirė 
in Hahnemann ligonine. Jo 
draugas tame automobilyje, 
penkios deszimts vieno meto 
amžiaus James H. McMillan, 
isz Moscow, Pa., pasimirė die
na priesz tai.

Szeszios deszimts septynių 
metu amžiaus, George Zeck, isz 
West Lebanon, Pa., užsimusze 
kai jo automobilius susimusze 
su dideliu anglių troku tarp 
Harrisburg ir Stouchburg. Jo

i automobilius sudege.
Troko draiverys, Francis 

Morrison, isz Cedarville, Vir
ginia, isztrauke Zeck isz jo de- 
ganezio automobiliaus, bet jis 

: jau buvo negyvas.

nistai tenai valde ir musu vi
sai nepaisė, nežiūrint kad jie 
tiek pinigu ir tiek pagelbos isz 
musu buvo gave ir sziandien 
gauna.

Dabar aiszku kad Graikija 
krypsta in deszineje puse ir to
linasi nuo Komunistu ir nuo 
Sovietu Rusijos. Tai geras 
ženklas, nes Graikijos krasz- 
tas yra mums labai reikalingas 
kaipo alijantas, draugas.

MEDŽIOKLES LAI
KAS PRATĘSTAS

HARRISBURG, PA. — 
Pennsylvanijos -Valstijos Med
žiokles Komisija nutarė me
džiotojams pavėlinti szeszias 
dienas ilgiau medžioti zuikiu 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

szita komisija nieko 
neiszlcido, nors ke-

susprogima buvo 
giminėms apie tai

DWIGHT D. EISENHOWERIS IN 
WASHINGTON, D. C.

WASHINGTON, D. C. — Busimasis 
Prezidentas Generolas Dwight Eisenhowe
ris pasisznekejo ir susitarė , su Prezidentu 
Harry Trumann tvarkingai pervesti valdžia 
isz Demokratu in Republikonu rankas.

Jiedu pasisznekejo ir pasitarė per va 
j landa ir deszimts minueziu Baltuose Ofisuose, 
i (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Senątorius McCarron, ne už 

ilgo, Tautu San,jungoje liudys 
ir priparodys kas darosi tarp 
Maskvos ir Vaszingtono. Jis 
viena svietka, moterį pristatys 
kurios liudymas sudarys tikra 
skandalą tarp Maskvos ir 
Vaszingtono, kaslink Komu
nistu darbo musu sostinėje.

New York miesto Demokra
tu Partija jaucziasi suparaly
žiuota nuo to Dwight D. Eisen- 
howerio smūgio. Demokratai 
dabar viens kita kaltina.

7~. i
Sovietu Rusijos Dipliomatai 

dabar sako, kad D. Eisenliowe- 
rio laimėjimas, tai paskutinis 
Amerikos žingsnis iii ■“ Trcczia 
Pasaulini Kara!”

Josciphine Baker, juoduke 
dainininke, kuri gražu turteli 
susikrovė Amerikoje, dabar 
szmeižia Amerikieczius ir mus 
arszesnius už Nacius vadina. 
Kai ji norės sugryžti in Aniėri-1 
ka, vargiai mes ja insileisime.

Tas pats musu kraszto du
riu uždarymas laukia ir 'to 
juokdario Charlie Chaplin, 
nors jis visiems giriasi kad jis 
grysz in Amerika už szesziu 
menesiu, nes jis turi paszporta.

Iszdavikas Agler Hiss dabar 
jau praszosi kad jis 'butu pa
leistas jsz kalėjimo. Jo draugai 
stengiasi parūpinti jam pasz
porta, kad jis kuriame kitame 
kraszte galėtu savo iszdavį- 
kystes dauba prifesz Amerika 
vesti ir toliau. (Hiss‘bus pa
leistas isz kalėjimo Lapkriczio 
21-ma diena.)

Generolas D. Eisenhoweris 
ne taip jau reikszmingai laimė
jo Rinkimus, kai]) iszrodo isz 
Rinkimo 'balsu. Sulyg valstijų 
paskirtu balsu, D. Eisenhowe
ris gavo keturis (priesz Adlai 
•Stevenšono viena. Bet sulyg 
žmonių “votu” balsu, jis ga
vo devynis 'priesz Stevensono 
septynis. Tai jau ne tokia dide
le ar reikszhiinga diduma.

Rinkimai suskirstė žmones 
in dvi atskiras ir prieszingas 
grupes1: Repulblikonai ir Demo
kratai. Dabar, po Rinkimu pa
siliko tas senas ir seniai pa
prastas skirtumas tarp Ameri- 
kiecziu: Vyrai priesz moteris.

Butkus sako, kai jis pasižiū
ri in tas be jokiu, dirželiu ■ ant I 
pecziu, moterų sukneles, die
ses, jis nežino ar jos stengiasi | 
in jas inlysti, ar isz. įu iszlvsti.. |I ----- -- ... .. ____ __

LIETI VISZK.YS

SAPNOR1US

I
Su 283 Paveikslais <

160 Puslapiu ji
8 col. ilgio, 5% col. ploczio J; 
Iszaiszkina sapna ir kas ? 
ateiteje stosis. Su priedu J; 
planatu ir visokiu burtu. / 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: /

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: i

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 5 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.
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Czia gal 'butu ipuse per puse.

Mainieriu bosas, John L. Le
wises dabar baisiai nuliūdęs 
kad Demokratai pralaimėjo 
Rinkimus. Parodyti savo nu
liūdima del Demokratu Parti
jos gedtdio dienu, jis: neszioja 
•savo gauruotus antakius pu- | 
siau stiebo. -j

Medžiotojams Pennsylvani- 1 
jos' valstijoje (buvo uždrausta 
per kelias pirmąsias medžiok
les dienas medžioti, nes misz- 
kai buvo tai]) iszdžinve kad 
buvo gaisro-pavojus. Kai kurie 
medžiotojai buv'o nareika'ave 
kad jiems ju sumokėti už lais
nius pinigai butu sugra’rinti. 
Bet nieko isz to neiszejo, nei 
vienasnegavo savo (pinigu at
gal .

Kai keli medžiotojai saliu-, 
ne piktai kalbėjo apie ta už
draudimą medžioti, ii- kaip jie 
ketino pareikalauti savo lais
niu pinigu atgal, senis Butkus 
pastebėjo kad tai negalimas 
daigtas. Jis jiems davė kelis 
budingus pavyzdžius: Kai 
žmogus iszsiima “draivinimo 
laisnius,” pavelinima, tai jis 
savo pinigu negauna atgal kad 
jis ii-nei sykio per tuos metus 
automobiliaus rato neimtu in 
rankas. Jis dar ir kita pavyzda 
davė: Kai jauna porele iszima 
ženystvos laisnius ir paskui tu 
laisniu nepavartuoja. ir neaipsi- 
ženyja, tai jųdviejų tie sumo
kėti pinigai žūva.

Laisniai tik reiszkia kad tau 
valia tas ar tas daryli, bet ne
sako kad tu turi taip daryti ar 
kad tau kas yra priverstas pa- 
vėlinti taip daryti. Laisniai tai 
Įia/želinimas be jokios prievar
tos. Kaip iszsiima pa.vėlinima 
nesziotis karabinu. Jeigu. tu ta 
karabiną (parduosi, tai tau su
mokėtu už tuos laisnius pinigu 

.. \ valdžia nesugrąžins.___ ...___
. Vienas žmogelis, atvažiavęs 
isz New Jersey medžioti Peim- 
sylvanijos valstijoje, užsimo
kėjo dvideszimts doleriu už 
medžiokles laisnius, ir paskui 
.paklausė kur geriausia me
džiokle. Laisniu pardavėjas 
jam pasakė: “Argi tu nežinai 
kad uždrausta Pennsylva.nijo- 
je medžioti .’” Tas žmogelis su 
piktumu pareikalavo savo pi
nigu atgal, ir net grasino eiti 
•in teisina, bet nieko isz to ne- 
hirvo. Jo pinigai dingo ir jis be 
jokios medžiokles parvažiavo 
namo, dvideszimts doleriu 
biednesnis.

Pypkes Durnai
Duktė ir Moczia

(Tasa)

Dukteryt, — nu, nu, nu! 
Asz tav’ bart ketinu, 
Kaip sau nori tancavok, 
Bet vainiką szenavok. 
Kiek norėsiu — ulevosiu, 
Vainiko neszenavosiu, 
Visus žolynus nuskinsiu, 
Ir ta dąrža isznaikinsiu. 
Nenaikink darželio rutu, 
Kaip jis buvo, kad ir butu, 
Tegul bus del vainikėlio, 
Del jaunu dienu kvietkelio.

—BUS DAUGIAU4-
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Grover Cleveland iszleido pro
klamacijas ftftreisžkiant padė
ka del taikos ir progreso. Bet 
Clevelando antrame termine 
kraszta užppolĄ finansine pa
nika. Todelgi jo proklamacija 
pabrėžė praėjties ir ne tu die
nu palaiminiihus.

Sekamu prezičfentu prokla
macijos padėftge geresnius lai
kus ligi p in& Pa saulinio Ka
ro, kuris inį^auke Jung. Vals
tybes. Su lalėjimu, Preziden
tas Woodrow Wilsonas prasze 
visu pareikszti padėka “nes 
musu dėkingumas negali rasti 
geresnio isMireiszkimo kaip 
kad mes sąfro isztikimumu ir 
patriotizmlMęmtume tuos in- 
statymus už kuriuos pasaulio 
laisvi žmones kovojo ir mirė.”

1945 m., kita laimejima turė
jome pareikszti savo Padeka- 
vones Proklama.cijoj, laimėji
mas Antro Pasaulinio Karo. 
Prezidentas Harry Trumanas 
savo proklamacijoj paminėjo 
mirti Franklin Delano Roose- 
'velt ir sake “atsiekti teisinga 
ir pastovia taika mes turime 
iszspresti daug gyvybiniu ir 
toli-siekiancziu reikalu. ’ ’

Sziu metu Padekavones Die
noje Amerikiecziai privalo pri
siminti ka laisve ir demokrati
ja tikrai reiszkia! i • — C.

“Saule” skaito visu shiogs- 
uiu ii- sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
moksli neziai ii- darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsini skel
bia.

a
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų u 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Angju Kalboj) su konver- 

to'ms. Nr. 1 dėtas—50 Kortas su kon
vertoms $1.0u; Nr. s’Šetas—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, 
tnoney-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co...Mahanoy City, Pa.

PADEKAVONES
® DIENA S

WASHINGTON, D. C. — 
“Padekavones Diena, Thanks- ■ 
giving Day” yra žymausia 
Amerikoniszkiausia isz visu 
musu Tautiniu szvencziu ir ji 
turi seniausia istorija. Ja pir
ma karta paskelbė Gubernato
rius William Bradford isz Ply
mouth Bay kolonijos Filgrimu 
1621 m. Padėkoti Dievui, kad 
gyventojai iszliko gyvi po sun
kiu pirmu metu ant pakran- 
ezio, kuris sziandien vadina
mas Cape Cod, Massachusetts. 
Szie Pilgrimu tėvai atvyko in 
Amerika todėl kad norėjo lais
vai garbinti Dieva pagal savo 
sanžine ir insitikinimus.

Pirmiau del religini! perse
kiojimu jie buvo iszvyke isz 
Anglijos in Holandija, bet ir 
ten gyvenimo sanlygos jiems 
nepatiko ir jie iszvyko in Nau
jąjį Pasauli. Pasiekdami Ply
mouth Rock, Lapkriczio Nov. 
21 diena, -1620 metuose jie ne
rado baltu žmonių, kurie butu 
juos pasitikę. Gyvenimas buvo 
labai sunkus. Jie patys pasi
statė namus. Bet jie pasiryžę 
kentėti, kad tik galėtu garbin- j 
ti Dievą kaip jie norėjo. Tas 
tikėjimas jiems suteikė atspa
rumo iszgyventi visus sunku
mus. Amerika visada gerbs 
tuos Pilgrimus, nes jie atveže 
in Amerika Laisvės Meile ir 
kentėjo kad toji meile iszbujo- 
tu Amerikoje. Firma žiema bu
vo baisi. Vienas isz kiekvienos 
dvieju szeimynu žuvo nuo szal- 
czio, bado arba ligos. Kada, 
1621 metuose viskas pasikeitė 
ir derlius buvo puikus, Guber
natorius Bradford, paskelbė 
trijų dienu szvente Lapkriczio 
menesi.

Jurgis Washingtonas iszlei- 
do pirma Prezidentine Padė
kos Proklamacija Spalio 30 d., 
1789 m., pažymėti priėmimą 
Jung. Valstybių Konstitucijos. 
Jis prasze visu Amerikiecziu 
ketvirtadieni Lapkriczio 26 d., *♦**♦**♦*♦♦*♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦**♦**♦**♦♦♦♦♦♦♦*

praszyti Dievo “padėti mums 
visiems vieszuose ir priva- 
cziuose darbuose, atlikti savo 
pareigas tinkami ir punktua
liai. ’ ’

Prezidentas- John Adams, 
musu antrasis prezidentas, isz
leido dvi proklamacijas, ku
riose jis paminėjo musu nesu
sipratimus su “svetima jiega” 
(ta svetima jiega buvo Pran
cūzija, kuriai nepatiko musu 
taikos sutartis su Anglija, nes 
Prancūzija, musu Revoliucijos 
karo Ali j antas, vis kariavo su 
Anglija).

Prezidentas Thomas Jeffer- 
sonas neiszleido Padėkos Pro
klamacijos, tikėdamas, kad tai 
buvo “monarchiszka prakti
ka.”

James Madison’o keturios 
proklamacijos suminėjo pra
džia, progresą ir pabaiga 1812 
m., karo.

Nuo 1815 ligi 1863 m., nei 
viemls prezidentas neiszleido 
Padekavones Proklamacijos.

Viduryje Civilio Karo, Pre
zidentas Lincolnas iszleido 
svarbia proklamacija Pabrėž
damas Jung. Valstybių terito
rijų iszsipltinima ir Amerikos 
iszdirbystini komercijini ir 
žemdirbystes progresą, jis pa- 
reiszke užuojauta įnirusiems 
ir kencziantiems “sziame bai
siame civiliame kare”, jis pra
ūžė Dievo “iszgydyti Tautos 
'žaizdas ir ja atgaivinti.”

Visi sekami prezidentai ligi 

KELIONE 
IN AMERIKA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

to; paslaptiniai namai loszimo 
kauleliais, chinii skalbtuves, 
visokios prieglaudos jurinin
kams: czionais, ant galo, urvą 
piktadejyscziu, skurdo, hado, 
aszaru.

O vienok ta dalis miesto yra 
kruti, nes beveik visi emigran
tai, kurie neturi prieglaudos 
kaszaruose. ‘ ‘ ('ast le-Gardeno, ’ ’ 
o nenori ar'ba negali nuvelti in 
tai]) vadinamas “ workinghou
ses',” ar'ba namus darbo, ren
kasi czionais, gyvena, mįrszta. 
Isz kitos puses galima pasaky
ti, kad jei emigraciją yra im
tomis Huropos valstijų, tai gy
ventojai sziu iizkampiu yra. pu
tomis emigracijos. Žmones tie 
dykauja isz dalies neturėdami 
darbo, o isz dalies, isz ’pamėgi
mo. Czionais naktimis tankiai 
galima girdėti fevolveriu szu- 
viuss, szaiikiniasi jnigelbos, už
kimusius įbalsus padukinio; 
dainas girtu airisziu, arba 
staugimą susipeszusiu murinu. 
Diena kas valandėlė gali ma
tyti pulkelius valkatų, su nu
driskusioms skrybėlėms ii' 
pypkėmis dantyse, žiurineziu, 
kur muszasi' kumszczioms, ir 
einancziu isz laižylm nuo vie
no cento iki penkių už kiekvie
na užmiiszta alki. Vaikai balti 
iv garbiniuoti mūrinukai, vie

toj Imti mokslaimej, valkiojasi J 
ui y ežiomis, barszkydami ga
lais jauezio szonkauliu. ir jiesz- 
ko sziuksziynuose liekami vai
siu, pamarancziii ir bananu: 
sunykę airisziu motery- atki- 
sza rankas prie geriaus apsirė
džiusiu praeivio, jei toksai pa- i 
šitai ko.

Tokiu žmonių pragare ran- ' 
dame ir mus senus pažystamus | 
Raida Kirveli ir jo dukteri į 
Mariute. Turtai, kuriu tikėjo
si, (buvo sapnu ir kai]) saplias 
isznyko, o pirktaite stojo sztai 
paveiksle auksztos grinezios 
sugrimzdusios in žeme, su vie- į 
nu langu ir iszmusztais stik- l 
iais. Ant sienų grinezios juo- I 
duoja kiaurus polesiai ir szmo- . 
rai drėgnumo; pasienij stovi 
surūdijęs ir skylėtas geležinis 

; kakalelis ir stalelis su trimis 
kojomis; kampe truputis mie
žiniu sziaudu vietoj lovos.

Tai ir viskasi. Senis Ratilas, 
atsitupės prie pakuros .(kaka
lio), jieszko, ar neras kur at- 
szaliisiuose pelėnuose kokios, 
užsilikusius bulves, ir taip vel- 
tuo jieszko jau, antra diena. 
Mariute sėdi ant sziaudu ir su
sidėjus rankas ant keliu, žiuri 
nesijudidama. in g’riudis. Mer
gina serga ir sunykus. Ta pati 
rodos .Mariute, bet jos veidai, 
kitados raudoni, indulio, pa
gelto, visa burna pasidarė 
smulkesne, kai]) pirma, o akys 
dideles, spro'gsanczios. Atsi- 
musze ant jos veido sugedės 
oras, nusiminimas ir menkas 

. maistas. Mito tik bulvėmis, bet 
jau dvi dienos, kaip ir tu nėra. 
Suvis, nežino, ka. toliaus dary
ti ir kaip iszsimaityti.

— BUS DAUGIAU —

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

No.l 10—Istorija ape Siera-j 
ta. Puikus apraszymas. 119; 
puslapiu, 20c.

No.120—.Dvi istorijos apie i 
Valiukas isz girios; Ant neinu-; 
no. 58 pus., 20c. *

No. 123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida-i 
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas;! 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

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

1 . . . 1
No.134—Dvi istorijos: Baisi 

Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

-No.140—Apie Maža Katilu-! 
ka Lietuvos Skausmai, Mo-1 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

No.142—Apie Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

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

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste- 

i buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c. z

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa- 

' slapti. 61 puslapiu, 20c.
No.151—Apie Vaitas Szvil- 

pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 

j Vagis. 60 puslapiu, 20c.
No.160—Apie Po Laikui; 

Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus ; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

įoį—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

No.103—Vaidclota, apysaka 
isz pirmutines pusės szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziuphiis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis - Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

* w
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

No.197—'Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kandžios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Uromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybcs. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

SEžP' Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa-

MPkkie U. S. Bonus!

PLATINKIT “SAULE”
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Kelione In Amerika
(Tasa)

rvium ka vytusi, arka nuo ko 
bėgtu, o koks pricgtam skruz
dei \nas žmonių! Koki veidai: 
tai juodi, tai beri, tai raudoni. 
Ten, kur stovėjo, netoli prie-

Tie durnai pradėjo lyg- skirs
tytis ir nykti, o aut ju dugno,
pagal tai, kai]) laivas skirda-
rnas sidabrini vandeni artinosi, I 
pasirodė-kontūrai namu, sto
gai, kaminai; smaili bogsztai į 
vis aiszkaus žimejosi ant mėly
numo dangaus, tzalia bogsztu
augszti dirbtuvių kaminai, aut 
kuriu stulpai durnu skraistes! 
nuo vėjo. Apaczioj, prie mies
to, giria laivu stiebu, ant ju 
virszuniu tukstancziai margu 
'blizgiu, kurias dvelpsejimas 
vėjelio siūbavo, kaip gėlės pie
voj. Laivai vis artinosi ir arti
nosi, dailus miestas kilo tary
tum isz vandenio. Didelis 
džiaugsmas ir nusistebėjimas 

.apėmė Ranki: nusiėmė kepure 
ii- iszsižiojes žiurėjo, žiurėjo, o 
paskui atsiliepe in mergina:

— -Mariute!
— Ka.-gi!O '
— Ar matai?
—-. Matau.
— Ai- stebiesi?
— Stebiuosi.
Kaulas dabar netik stebėjo

si, bet ir pageidavo. Matyda
mas žalius laukus abiem pusėm 
miesto ir tamsius szmotus par
ku, toliams kalbėjo:

— Szit! Garbe Dievui! Kad 
tik duotu žeme prie miesto su 
ta, ana, pieva, arcziau butu ant 
turgaus atvažiuoti. Ateis niet- 
turg'is: karvute nusivarysi, 
kiaulaite nusivarysi, tai ir 
parduosi. Žmonių czionai ma
tyt, kai]) aguonų. Lietuvoj bu
vau prgscziokas, eziouais bu- 

; Isiu iponas.
Toj valandėlėj puikus ‘‘Na

tional-Parkas’’ pasirodė visam 
savo ilgi,j- Kaulas pamatęs 
tuos kupstus medžiu vėl tarė:

— Pasikloniosiii ponui ka- 
misoriui žeminus, prisiszneke- 
siu, kad man nors du valaku 
szit o dovanotu, arba nors dale
le. Kad turtelis, tai turtelis. 
Berną isz angsto in miestą su 
malkom siusiu. Garbe Augsz- 
eziausiam, nes matau, kad ma
nės Vpkietys nemonijo.

Mariute taįp-gi džiaugėsi ii’, 
pati nežino, isz kur jai in gal
va atėjo dainele, kuria Lipne- 
liuose merginos jaunikiui dai
nuoja:

Kas tu per ponas ?
Kas tu per ponas ’?
Visas tavo turtas
Mueze ir žiponas.

Gal rengėsi taip uždainuoti 
vargszui Jonukui*»kada paskui 
ja atvažiuos, o ji bus ponia ?

Tuom tarpu nuo kvarantan- 
nos atvažiavo prie laivo nedi
dele valtele. Keturi ar penki 
žmones užėjo ant laivo. Pra
sidėjo kalbėjimasis ir szukavi- 
inai. Netrukus atplaukė kita 
valtis jau. isz paežio miesto su 
gontais isz viesznamiu ir 
Boarding houre’u,.su pravady- 
rais, su žmonomis mainancziais 
pinigus ir su geležinkeliu 
agentais: visi roke, kiek kose- 
res nesze, stumdėsi,, sukinosi 
po visa laiva. Kaulas su Mariu
te pateko kaip in koki sukuri 
ir nežinojo, ka daryti.

Kaszuba davė rodo seniui,

' .plauke pro visokius laivus, di
desnius ir mažesnius, ant galo

( daejo iki kranto siaura prie- 
; plaukes.

Kelione 'pasibaigė!.
Žmones pradėjo eiti isz lai

vo, kaip bites isz avilio. Šiauru 
i tilteliu, pertiestu nuo laivo ant 

kr;mto plaukėju margaminia: 
pirmutine kliasa, paskui antra, 
o likusiejie, apsikrovė viso
kiais naszuliais, paskutiniai.

, Kada Kaulas su Mariute stu
miami kitu, atsidūrė pas tilte-

I Ii, rado tonais' ir Kaszuba. Su
spaudė stipriai Kaulo ranka ir

I pasakė:
Bruder! Linkiu giliuko.! 

Ir tavo mergina. DieVe jud
viem padek!

— Tegul Dievas jums at
lygina! Atsake abudu, bet ant 
ilgesnio atsisveikinimo nebuvo 
laiko. Minia stūmė juos pakal
amu tilteliu, ir už valandėlės 
atsidūrė ardvam muito name.

Muito emikas, apsivilkės 
pilku žiponn su sidabrine 
žvaigžde, apcziupinejo ju puh- 

: dus, paskui szuktelejo: “Ali 
right!” Ir parode duris. Isz- 
ejo ir atsidūrė apt ulyczios.

- - Teveli! () ka dabar da
rysim? Paklauso Mariute.

— Turime luktelt. Vokie-
I tys sake kad eziouais tuojaus 

ateis nuo valdžios kamisorius 
ir jis mus jicszkos.

I Atsistojo pasienij ir lauke 
į kamisoriaus, o aplinkui juos 

uže nežinomas didelis miestas.
į Niekad nieko panaszaus nebu

vo mate. Gatves, ulyczios buvo 
tiesos, plaezios, ■<> ant ulyeziu 
gaujos žmonių, kaip per met-

■ turgi; viduriu ritosi karietos, 
omnibusai, automobiliai ii- už-

į krauti vežimai. Aplinkui kai-' 
| bėjo kokia keista, negirdėta - 
5 kalba; szukavo darbininkai ir 
- perkupeziai. Tankiai ėjo žmo- 
1 nes visai juodi, su didelėm gar

biniuotom galvom. Pamate' 
juos Kaulas su Mariute dievo
baimingai žegnojosi. Keistas 
jiems rodėsi tas miestas, toksai

j trankus ir riksmus, pilnas kau
kimo Lokomotyvu,' barszkeji- 
mo vežimu ir szukavimo žmo
nių. Visi taip greitai begu, ta-

kad persimainytu pinigus, ža
dėdamas nedaleisti apsukt, ka
Kaulas ir padare. Užtai, ka tu
rėjo, gavo keturias deszimtis
septynis dolerius sidabru. Ka
kol tai viskas buvo atlikta, lai-, 
vas prisiartino prie miesto 
taip arti, kad matyt buvo ne
tik namai, bet ir žmones sto
vinti pakraszcziuose, paskui

“Saule”, kaip szviete, tai]) 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

1953 m.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! UĮS1‘
-------------------- kalbyt

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy City, Penna.
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Vai mai gali,
Visi sako kad sziandieii 

laike kares, 
Amerikoje yra geri laikai.

Ir geri uždarbiai,
Bet kas isz tu uždarbiu,
Kad nėra jokios naudos 

isz tu uždarbiu!
Po .teisybei, del pavieniu 

Vedusiųjų yra geri 
laikai,

Tieji nors: palei'bauja
Daugelis aplaike alga,

■ Tuojaus padeda in banka, 
Isz kurio neisztraukia.

Tokiam žmogui tai geri 
laikai,

Ko! jaunas ir sveikas,
Bet kada senatve ateis,
Ir pajiegu jau neteks,

■ Tada niekas ant tokio 
nesusimyles,

* Ir da kožnas prikaiszios.
Bet del žmonelių su 
didesnėms; szeimynoms, 

Nors ir prie gero uždarbio, 
Tai vis vos iszsirieszia.
Kanda brangi, maistas 

kasdien 'brangsta, 
() ežia pati ir vaikelius, 

Keikia apreidyt ir iszmaityt. 
(’žirniais reikia mokėt, gyvent 

Ir isz geru laiku naudotis.
Nereikia pūstis geruose 

laikuose, 
Nereike rėdytis: per puikiai 

bet szvariai. .
Keikia taukiai dirstelėt aut 

užpakaliniu ratu, 
AnPateities, ant bedarbes, 

Nors kožna. priglaudžia, 
Bet ir nubaudžia.

Jeigu kas gera uždarbi turi, 
Tegul paezedžiai gyveno,

Tegul pilviu neduoda 
ant jo bosauti!

* * *

Mano brangeji.
Kiek tai sykiu mano bosas 

Prasergeje jus,
Idant apsisaugotumet
Nuo visokiu apgaviku, 

Kurie nuo žmonių iszcziulbia 
sunkiai uždirbta pinigą.
Dabar žinios skamba,

Buk Pennsylvanijoj valstijoje 
Policija jieszko smarkiu 

apgaviku,
Kurie apgavo daugeli 

žmonių, 
Prikalbino juos isztraiikti 

pinigus isz banku, 
l’asiszalindami su 
tukstaneziais doleriu. 
Mat, kas neskaito 

laikraszezius,
Tas gyvena tamsybėje,

Ir greitai buna apgautas 
visokais budais.

Gailesį keliolika doleriu del 
laikraszczio, 

Isz kurio turi nauda, per 
visus metus, 

i Kuris ji apsaugoja nuo 
visokiu apgaviku, 

Bet kada mm jo isztraukia 
kelis tuksta.nczius doleriu

i Tai tyli kai]) pointe, 
i ’---------

plaukos, buvo judėjimas' di
džiausias; nuo vienu laivu eme 
pakus, in kitus krovė* kas va
landėlė važiavo vežimai, karu- 
ežiai harsszkejo bruku, barsz- 
kejimas ii- trenksimas buvo, 
kai.]) kokianj malūne.

Praslinko viena valanda ir 
kita:-jiedu stovėdami pasienij 
dar vis lauke-kamisoriaus.

Keistai iszrode Amerikos

laucziais plaukais, su Igpine 
kepure, ir ta mergina, isz Lip- 
neliu, apsivilkus mėlyna jėku- 
te, su karoliais ant kaklo.

Žmones vienok ėjo pro juo
du, nei iicdirs&ldami. Ten ne-

jokiu drabužiu.
Praslinko dar adymi; dan

gus apsiniaukė: pradėjo lyti su 
.sniegu; nuo juriu trauke szal-

Jiedu stovėjo ir lanke kami
soriaus.

Prascziokai Vitai kantrus, bet 
jiems pradėjo darytis nesnm- 
gu.

Nesmagu1 jiems:buvo aut lai
vo, tarp svetimu žmonių ir 
vandens tyru baisu ir nyku. 
Szaukesi jprie Dievo, kad juos

kus, isz juriu 'bedugnes. Jiems 
rodėsi, kad kaip tik koja ant 
žemes stos, ,pasibaigs ir ju var
gas. Dabar šztai atvažiavo, yra 
dideliam mieste, bet (am mies
te tari) žmonių oszimo, sztai 
pajuto, kad yra dar labiaus aj)- 
leisti, kai]) ant laivo!

Kamisorius neateina! Kas 
bus, jei visai neateis, jei Vo
kietes melavo? Sudrėbėjo ant

Tiesiok, prą'žus!
Tuom tarpu vejas koszc per 

ju drabužius, Įjotus szlapino.
— Mariuk, ar tau neszal- 

ta ? Paklauso Kaulas.
—- Szalta teveli, atsake 

mergina. •
Dar viena valanda iszmusze 

miesto laikrodžiai. Pradėjo 
temti. Judėjimas prieplaukoj 
kranto, liovėsi, ant ulyeziu už
žiebė lempas: kai]) marios aisz- 
kiois sz\'iesos susipiiidejo visam 
mieste. Darbininkai nuo prie
plaukos ėjo didesniais ar ma
žesniais pulkais in miestą, dai
nuodami užkimusiu balsu 
“Yankee Doodley.” Muito na
rna uždare.

Jiedu stovėjo, lauke kamiso
riaus.

Ant galo atėjo naktis, pieš 
prieplaūka. -pasidarė tylu. Tik 
kartais juodi laivu kaminai 
mete in virszu sznypszczianti 
kamuoti kibirkszcziu, kuris ge
so tamsoj, arba pliauksztelejo 
baniga in aikmenini krauta. 
Kartais skambėjo daina’girto 
jurininko, gryžtanezio in laiva 
žiburiu szviesa įblyszko tarp 
ūko. Jiędu lauke.

Kad ir nenorėtu laukti, tai 
kur eis, ka darys, kur kreipsis, 
kur -priglaus savo parkankytas 
galvas ? Sza.ltis labiaus eme, 
pradėjo dasigristi badas. Kad 
nors kokia ipastoge butu, nes 
perszlapo iki niarszkiniu. Ka- 
misorius neatėjo ir neateis, nes 
tokiu kamisoriu visai nėra! 
Vokietys buvo agentas laivu 
kampanijos, eme nuoszimti 
nuo kiekvieno privilioto ke
liauti, ir apie nieką (langiaus 
nežinojo.

Kaulas pajuto, kad kojos 
])radeda linkti, kad koksai bai
sus sunkumas slogina ji ]>rie 
žemes, kad Dievo bausme karo 
ant jo'gal vos.

Kente ir lanke, kaip lik

praszczioKas gali. Balsas nier- ! 
gilios, drebantys nuo’ szalezio 
iszžadino ji tarytum isz kokio

Tylėk. Nėra mielas 
dystes mums!

(j'TŽkim in Lipneliu

jo pamaži Mariute.
Kaului pagailo jOs

gul Dievas pa:si.gailetu

sn isznykiisiais ir pamelynavu- 
■ iais veidais, apnesztus sniegu, 
'^rijmlinanczius, kai]) negy- 
x "s- bet knygos ju nelaimiu 
dai tik pirmus lapus praverte- 
tll(, kitas iszpasakosinie to-

visur, apibudavoti piečiai, pa- 
naszus yra in szioželkas, ])ilnas 
juodo tirszto ir stovinezio van
denio. Langai nuskurusiu na
mu skurdžiai žiuri in ta vande
ni, kurio szl.vksztus pavirszis 
marguoja nuo sklypeliu popie-

IszsukusNew Yorke isz pla- ! roy> lektūros, nuolaužų stiklo, 
ežios Broadway ulyczios prie medžio ir skardu nuo laivu pa- 
prieplaukos, linkon Gimtam j ^U: panasziais sziukszliais yra 
Bipiare, perejes keliolika szaliaJ užverstos visos ulyczios, arba.
I 'miežiu ulyeziu, keleivis užeis
dali miesto nuskuriausia, lab- l;|s ulyczias. Visur ežia matyti 

apleista-ir skurdžia
Į J? ežios randasi vis siaurės- 

uis. Namai, statyti dar gal Ho- I 
andijos iszeiviu, sutruko ir su-

vt aii.e ,|)er Į]g;i Įaį|..|; jn sto- ♦ namiai, kur už du doleriu aut 
s>ai indulio, tinkas atsz.oko nuo 1 sanvaites galima gauti nakvy- 
niuru, patys murai tik su- 
gimnzdo in žeme, kad langai 
apalmiu gyveniniu tik virszu- 
tiniais krasztais kyszo virszuj
II ūko. \Jetoj tiesiu linijų, 

megMamu Amerikoj, užėmė
' L ininiai; stogai ir f vadoro ir Brazilijos, kad .pri- 

... 1Hsl<)\i vienoj linijoj, ■ vilioti apgyventi ekvatoriaus 
. a_ki u\- utems auba ran- ' szalis ir suteikti drugiui sz-au- 

g°'i vieni augszcziau kitu pa- i 
msziauszejusiais skindeliais.

' ’ '’ai, kad szi dalis miesto Į 

.! 'a ant juru pakraiszczio, Ingy- į 
t>«'t\iu duobose beveik nie- 

I >md neiszdžiusta, o maži, isz

akant, purvai, dengia

m>rs ta- I jausiai netvarka ir žmonių

Bet ji jau negirdėjo. Atre 
mus galva in siena, užsinierke 
Užėjo miegas, pertraukiamas’I 
sunkus, karsztligiszk;^(; ; | 
miegus rodėsi tarytum pa- | 
veikslas pielcziuose: Lipne- i 
Hm ir kas, lyg daina Jonuko i 
arklimko:

: purvai,
j skurdas

Szit oje tai dali j miesto yra
Į “boarding house” arba viesz-

Kas t n per jjonia?
Visas tavo turtas
Kutu vainikėlis.

Pirnndi,,;,,' .Ii,.,,,,

“'I '■'"l'-l'riopla,,.
Lo.l ai.l laiKloni,,.
muito namo. ‘ 1

ne ii- visa užsilaikymą; czio- 
nais yra karezemos arba “bar- 
roomiai” kuriuose gaudytojai 
didžuviu samdosi visokius yal- 

j'katas savo laivams; paslapti- 
' nes agencijos Venezuelos, Ek-

buvo žiūrėti du žni, 
veikslu, mieganeziu

[ nu skaitliu auku; valgnamiai, 
kurie maitina savo sveczius su- 

! dyta. mesa, supuvusiais oiste- 
riais ir žuvimi, kurias turbut 
pats vanduo iszmeta ant kran-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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sinius: Joną, namie; Jurgi, 
mieste;* Juozą, Mahanoy 'City 
ir Kazimiera, Washington, D. 
€., keturios dukterys: W. Buk- 
niene, mieste; Ona Matuellie- 
ne, Hazleton; A. Maiale ir Al. 
AI a l i aus kiene, Will n ington,
Del., ii- penkiolika anuku ir 
anūkes, taipgi dvi 
Paulina Hendrikiene, 
ton ir Mare 
William Penn, 
vergo ryta su

DULLES NAUJAS
U.S. SEKRETORIUS

Greicziausias Traukinys

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Žinios Vietines
— Marcele Czi'žauskiene, 

nuo 518 W. Market uly., kuri 
staiga susirgo Lapkriczio 7-ta 
diena savo namuose ir likos 
iszveszta in Ashlando ligonbu- 
teje del gydimo, pasimirė Pa
nedelyje, 5:30 valanda ipo pie
tų. Velione gimė Lietuvoje, at
vyko in Mahanojuje daugelis 
metu atgal. Jos vyras Antanas 
mirė 1934 metuose. Paliko su
nu Juozą ir trys dukterys: 
Ona, Antoszia ir Juozafine vi
si namie. Laidotuves invyks 
Subatos ryta su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapines. Graborius L. Tras- 
kauskas laidos.

— Readingo angliakasiyk- 
los kompanija pranesza kad 
valdžia pavėlino kompanijai 
pabranginti savo anglis, isz 
priežasties kad “kompanijos 
galėtu didesnes algas mainie- 
liams mokėti,” nes valdžios 
atstovai saiko kad * ’jeigu mai
nieriu ’bosas John L. Lcwisas 
gaus savo mainieriams ta $1.90 
ant dienos daugiau, tai kompa
nijoms bus valia dar laibiau, 
apie penkioliktu nuoszimczin 
anglis pabranginti!” Dabar 
anglis kainuos daugiau ant to
no: Broken egg, stove ir nut 
$1.35; ipea $1.20; buckwheat ir 
rice 85c., ant barley 25c. Mai- 
nieriai daugiau gaus mokėti, 
bet mažiau turės darbo, ma
žiau dienu dirbs; augliu kom
panijos gaus daugiau už tona, 
bet mažiau tonu 'parduos! Da
bar anglys taip brangios, kad 
daugiau žmonių ims vartuoti 
aliejų, gaza ir elektra!

— Subatoj pripuola Szv. 
Cecilijos, o Tautine Vardine: 
Rūtenis. Taipgi ta diena: 1935 

. m., pirma syki pacztas buvo 
eroplanais vežamas skersai 
Pacifiko mares in Manila; 1950 
m.,.78 žmones 'buvo užmuszti 
ir daugiau negu 200 buvo su
žeisti kai Long Island trauki
nys susimusze su vietiniu New 
York miesto traukiniu New 
York mieste; 1851 m., gimė 
pirmasis Auszrininkas Dakta
ras Jonas Basanaviczius; 1819 
m., gimė Mary A. Evans ra- 
szytoja.

j žintojo, o Tautine Vardine: 
Kamba.udas. Taipgi ta diena, 
menulio atmaina, prieszipilnis. 
Ir ta diena: 1864 m., mirė Lie
tuvos raszytojas, istorikas Si
mono Daukanto; 1945 metuose 
Italijos Premjeras Nerruccio 
Pairi pasitraukė isz savo vie
tos-, ir savo inpedini perspėjo 
kad Italijoje gali, būti sukili
mas.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola, dvideszimt penki a 

-Kedelia po Sekminių, taipgi 
JSzv. Klemenso, o Tautine Var
dine: Visliomis. Ir ta diena: 
1938 m., Žydai Vokietijoje yra 
privereziami sumokėti valdžiai 
dvideszimta nupszimti viso sa
vo turto; 1950 m., Amerikos 
slapta F.B.I. policija suėmė 
ąsztuonis deszimts szeszis Ko
munistu vadus Amerikoje ir 

'pažadėjo juos iszveszti isz mu
su kraszto, kurio jie taip neap- 
kenczia, bet kurio jie nenori 
apleisti.

— Panedelyje pripuola 
‘Szv. Jono nuo kryžiaus iszpa-

--- Utarninke pripuola Szv. 
Katarinos, o Tautine Vardine: 
Vismantą. Ir ta diena: 1936 
metuose Japonija pasiraszo su
tarti su Vokietija priesz Rusi
jos Komintera; 1277 m., Su- 
dautas, Lietuviu karvedys, 
pergalėjo Kryžeivius ties Šei
niais; 1945 m., Teisėjas Golds- 
boiough patraukė mainieriu 
bosą John L. Lewisa in teisina 
ir paskui nubaudė ji ir mainie- 
rius už prasiszokima ir teismo 
nepaklausymo; Nuo szios die
nos tik 25 dienos ligi Kalėdų!

— Ketverge pripuola1 Ame
rikos Szvente “Dekavones 
Diena — Thanksgiving Day.” 
Redakcija ir spaustuve “Sau
les” bus uždaryta visa diena. 
Ii' mes geidžiame apvaiksztine- 
ti ta Amerikos Szvente. Visos 
l’u>blikine,s Mokyklos įbusi už
darytos Ketverge ir Petnyczio- 
je. Kasyklos nedirbs. Bankai 
ii' pacztas 'bus uždarytos. Szita 
Amerikos Szvente szvenezia- 
ma visur, iszskyrus Louisiana, 
Maryland ir Wyoming valsti
jose.

“Dekavones Diena yra 
szvente alpvaiksrzicziojama 
Amerikoj. Yru tai Tautiszka 
Szvente, kurioje tai dienoj gy
ventojai sudeda padėka Die
vui už_Jo visokias geradejys- 
tes kokiomis juos apteiko Pir
mutine diena Dekavones Su
vienytose Valstijose 'buvo 1621 
metuose per pirmutinius atei
vius vadinamus “Pilgrimus.” 
Pirmutinei nedalike pirmos 
žiemos ir neturėjo užtektinai 
maisto. Tie kurie pasiliko gy
vais apvaiksztinejo po rugipiu- 
tei diena Dekavones, kaipo at
minti kad panesze pasekmin
gai visokias sunkenybes pir
mam mete savo apsigyvenimo 
czionais. Po tam toji diena 
prasiplatino Naujos Anglijos 
valstijose.

Ne visam kitam sklype žmo
gus neturi tiek geradejyseziu 
ir laisves kokai mes turime 
czionais Siivien. Valstijose, už 
ka turime būti ' dėkingais 
Vieszpacziui Dievui kad mus 
užlaikė ligi sziol nuo visokiu 
nelaimiu.

— Adventai prasidės Ne
delioj, Lapkriczio (Nov.) 30-ta 
diena.

Gil'ber- 
Kasaieziuniene, 
Laidojo Ket- 

Szv. Misziomis
SŠ. Petro ir Povilo 'bažnyczio- 
je devinta valanda ir palaidota 
in paralpijos kupinėsi.

Shenandoah, Pa. — Juozas 
Sznauponis, nuo 349 Turkey 
Run, numirė Panedelio ryta 
savo namuose. Velionis ginies 
.Shenadoryje. Buvo angliaka- 
sis, ir dirbo Locust Coal, Pac
ker Nr. 2 kasyklose. Prigulėjo 
UMWA Unijos Lokalo Nr. 
1527, Defender Ugniagesiu 
Draugijos ir prie Lietuviszkos 
parapijos. Paliko savo žmona 
Ona; du sunu: Juozą namie ir 
Jurgi, Wilmington, Del., dūk-, 
terc Liliana, namie; seserį He
len Navitskiene, Lawrence, 
Mass., du brolius: Jurgi, Wa
tertown, Conn., ir Vinca, isz 
Chester. Laidotuves invyko 
Ketverge ryta su Szv. Miszio
mis Szv. Jurgio foaJžnyczioje 
devinta valanda ir palaidojo in 
parapijos kapines. Gralborius 
L. Czaikauskas laidojo.

— Katrie, pati Alberto 
Mack (Makausko) nuo 22 W. 
Centre uly., kuri nesveikavo 
per šzesziolika menesiu, ir gy
dėsi • Locust Alt. ligonbutej 
jau nuo Spalio menesio, pasi
mirė Nedėlios ryta 11:30 va
landa. Velione po tėvais vadi
nosi Katrie Pladusziute. Pali
ko dideliame nuliūdime: savo 
vyra Alberta, du įbrolius: Jo
ną Pladus isiz miesto ir Vinca 
Meliauska, Philadelphia; ke
turios seserys: Helena Alata- 
koniene, Mare Yarnall, Mar- 
gareta Žeimiene ir F. Racisiene 
isz miesto, taipgi keletą anuku 
ir anūkes. Laidoje Seredos ry
ta su apiegomis Szv. Jurgio 
•baižnvežiojo devinta valanda ii’ 
palaidota in Szv. Marijos ka
pines.

konu Partijos patarėjas ant 
užsienio reikalu ir klausimu 
net nuo 1945 metu. Jis yra la
bai gerai susipažinęs su visais 
Amerikos Užsienio klausimais, 
nes jis dalyvavo San Francis-1 
co Konferencijoje, kai Tautu 
Sanjungos konstitucija buvo 
sudaryta. Po tam jis padėjo 
Amerikos Sekretoriui Cordell 
Hull nustatyti Amerikos Už- i 
sienio nusistatymą.

Amerikos Sekretorius Ja
mes Byrnes pasiprasze Dulles 
sykiu su juo važiuoti in Londo
ną, 1945 m., kad jis jam patar
tu ir padėtu sudaryti taikos su
tarti su Rusija ir su keturiais 
didžiųjų krasztu Ministeriais.

Jis teipgi buvo nuvažiavęs 
in Maskva su Sekretoriumi 
Marshall, kai tas sekretorius 
stengiesi sudaryti taikos su
tarti del Vokietijos. Jis ir su 
dabar esamuoju Sekretoriumi 
Dean Achesonu darbavosi kai 
keturiu didžiųjų krasztu už
sienio ministerial susirinko.

Pernai jis pasitraukė isz val
džios darbu ir pradėjo kaltinti 
valdžia už visokias klaidas. Jis 
sake jis negali toliau darbuotis 
su tokiais . Demokratais kurie 
patys nežino ka jie daro ar kur 
jie eina.

Priesz rinkimus jis buvo pa
trauktas in Republikonu Par
tijos eiles abieju kandidatu, 
Generolo ^Eisenhowerio ir Se
natoriaus Taft ir jis buvo inta- 
kingiausias asmuo tarp tu, ku
rie nustatė Republikonu Parti
jos nusistatymus del rinkimo 
vajaus.

Mums iszrodo kad Eisenho
weris nebutu galejes rasti ge
resnio, tinkamesnio ir intakin- 
gesnio žmogaus tam taip svar
biam darbui kaip John Foster 
Dulles.

D. EISENHOWERIS
IN WASHINGTON

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

LAPEINKANDO
ŽMOGUS MIRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

daktaru isztirtas, Daktaras 
Good pakeitė savo pirmutine 
pastaba, ir dabar sako ir tei
gia, kad Henry E. Kramer pa
simirė už tai kad pasiutusi la
pe jam inkando. .Jis buvo dir
bės in Hummel sztora, Mohn
ton, R. D. 1.

MEDŽIOKLES LAI
KAS PRATĘSTAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nuo
Tamaqua, Pa. — Joana Kal- 

vins’kiene, nuo 169 Penu uly., 
pasimirė' Panedelio ryta apie 
5:45 valanda, savo namuose. 
Velione sirg'o ;per du metu. Gi
mus William Penn, po tėvais 
vadinosi Joana Melskiute. Jos 
vyras Adomas mirė 1935 me
tuose. Velione paliko keturis

ir paukszcziu, už tai kad med
žiokles pradžioje Gubernato
rius Fine buvo uždraudęs med
žioti, nes miszkai buvo taip isz- 
džiuve, kad buvo pavojaus 
daugiau gaisru.

Bus valia medžioti
Gruodžio (Dec.) dvideszimts 
antros iki dvideszimts septin
tos dienos. Paprastai tas lai
kas užsibaigia Lapkriczio Nov. 
dvideszimts devinta diena.

Briedžiu medžiokles laikas 
prasideda Gruodžio Dec. pir
ma diena ir tęsiasi per dvi san- 
vaites.

Nors Generolas Eisenhowe- 
ris pasitarė ir pasisznekejo a- 
pie valdžios ir viso kraszto rei
kalus su Prezidentu Trumanu, I
jis laikrasztininkams aiszkiai 
pasakė kad jis nesikisza ir ne- 
gali kisztis in-jokius valdžios 
reikalus kol jis nebus invez- 
dintas Sausio menesyje. Taip 
musu kraszto Konstitucija rei
kalauja.

Generolas Eisenhoweris, po 
rinkimu buvo deszimts dienu 
pbaleides, atostogaudamas ba- 
gocziu golfo kliube in Augus
ta, Georgia.

Visi valdžios darbininkai ir 
darbininkes buvo gave laisva 
nuo darbo diena, kad visi ga
lėtu iszkilmingai priimti ir pa
sveikinti nauja Prezidentą Ei- 
senhoweri.

Buvo pranaszaujama kad 
apie milijonas žmonių ji pasi
tiks, bet tikrumoje daug ma
žiau pasirodė, nes buvo apsi
niaukė ir iszrode ant lietaus. 
Mums iszrode kad buvo 
puse milijono žmonių ar 
žiau.

Eisenhowerio žmona su
atskrido in Vaszingtona ir su
stojo in ligonine, kad Dakta
rai duotu jai egzaminą. Dakta
rai jai patarė nors du svaru 
numuszti nuo jos svorio.

Gen. Eisenhoweris taipgi už-

apie 
ma

juo

sitete nuo Vasario (Feb.) mė
nesio, 1951 metu, kai jis ’buvo 
paskirtas Europos armijų ko- 
mandoriu.

In visa pasauli greicziau
sias traukinys buvo iszme- 
gintas netoli Cologne mies
to, Vokietijoje. Tos trauki
niu kompanijos virszininkai 
sako kad szitas traukinys 
pasiekė daugiau kaip szimta

myliu ant valandos ant užsi
sukimu. Jis, tos kompanijos 
virszininkas sako gales va
žiuoti ir szimta devynios de
szimts myliu ant valandos ar 
daugiau.

a o a

ėjo in valdžios sztabo kamba-, 
rus ir pasikalbėjo su augsz- 
cziausiais- vadais. Szitu augsz- i 
tu vadu tarpe buvo ir Ameri
kos Sekretorius Dean Acheso- 
nas.

EISENHOWERIS .
ATSISAKĖ ISZ

UNIVERSITETO
NEW YORK, N. Y. — Busi- 

masis Prezidentas Dwight D. 
Eisenhoweris inteike savo at
sisakymo laiszka Columbia ' 
Universitetui, kur jis buvo 
prezidentas. Jis sake savo ; 
laiszke kad jis tos garbes atsi
sako ir visu tu pareigu nusi
kratė nuo Sausio (Jan.) devy

nioliktos dienos.
Jo atsisakymo laiszkas buvo 

vieszai paskelbtas Frederick 
Coyendall, Universiteto sztabo 
pirmininko.

Gen. Dwight D. Eisenhowe
ris buvo laikinai paliuosotas 
nuo savo pareigu tame univer-
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TEISĖJAS
BAIKAUJA

‘Pagaukite Stalina; Ašž 
Ji Pasmerksiu’

‘WASHINGTON, D. C. —' M j 
Augszcziausio Amerikos Teis
mo teisėjas, Robert J. Jackson, 
bebaikaudamas, pasakė kad jis 
teis ir pasmerks Juozą Stalina 
jeigu Kongresmonas Alvin E. 
O’Konski, Demokratas isz 
Wisconsin valstijos ta Stalina 
jam pagaus ir in teismo ofisus 
atves.

Teisėjas Jackson buvo teisė
jas kuris teise Vokieczius, Na
cius, kurie buvo prasižengė 
priesz tarptautines teises per 
kara. 3

Dabar klausimas yra kelia
mas kas iszžude visus tuos 
Lenku karininkus, Katyn 
miszkuose. Del tu skerdynių 
Vokiecziai, Naciai buvo kalti
nami. Bet dabar pasirodo ar 
tik ne patys Sovietai yra ežia 
kalti. Taip ima priparodyti 
daug intakingu žmonių, kurie 
sako kad pati Amerikos val
džia tyczia buvo paslėpus tik
ras žinias apie szitas skerdy

nes, kai Sovietu Rusija buvo 
musu Ali j antas.

Tikros žinios apie szitas bai
sias skerdynes vargiai kada 
iszeis in vieszuma, nes per 
daug atsakomingu ir intakift- 
gu žmonių butu invelta.

AUTOMOBILIU
APDRAUDA

PABRANGO

Nuo Vieno Ligi Dvy
likos Doleriu Ant

Metu Daugiau

A

For Some it’s just the

HALF-HOLIDAY SEASON

Somebody has to bake the cookies, 
the pumpkin pie, the fruit cake. In 
certain kitchens, someone has to baste 
the turkey, check the range temperature, 
watch the clock...and miss half the 
fun of Thanksgiving Day and Christmas.

In out-dated kitchens, that is!
But not where the cooking is done 

electrically! automatically!
There, the cooking is done by Reddy 

Kilowatt. . .automatically. No need for

oven-basting or clock watching. No 
worry about correct temperature*.’ No 
burnt, dried-out turkey. Electrically, 
you just set the automatic timer and 
forget it. . .and Mother, too, can enjoy 
the holidays the clean, safe, accurate, 
electric way!

See your electric range retailer today! 
Let Mother in on all of the fun this holi* 
day season... electrically!

PENNSYLVANIA 1 
POWER & LIGHT •

COMPANY j

k A BUSINESS-MANAGED Sft/SaJOl TAX-PAYING COMPANY 
MANNED BY €700 I & FRIENDLY HOME-TOWN PEOPLE 

i it y n n
W AND OWNED BY OVER J J 75,000 INVESTORS,
f MOST OF THEM YOUR NEIGHBORS AND FELLOW PENNSYLVANIANS

HARRISBURG, PA. — Au
tomobiliu Apdraudos “Insur- 
rance” kompanijos pranesza 
kad visiems ta automobiliu ap- 
drauda dabar yra ir bus bran
gesne.

Philadelphijoje ta apdrauda 
yra nuo vieno ligi dvylikos do
leriu ant metu brangesne vi
siems kurie varinėja automo
bilius. Kitose vietose, kur ran
dasi mažiau automobiliu, kaip 
mainose, ta apdrauda pabran
gus apie viena, tris ar keturis 
dolerius ant metu.

Szitas apdraudos pabrangi
nimas yra nevienodas, nes tik 
apie du szimtai apdraudos 
kompanijų nutarė vieningai 
veikti. Kitos kompanijos dar 
savo apdraudos mokestis nėpa- 
brangino, ir gal nepabrangins. 
Bet isz kitos puses, tos kitos 
kompanijos gali dar labiau pa 
kelti apdraudos mokestis, ne
gu anos.

Dabar automobiliaus ' ap
drauda yra daug brangesne, . 
jeigu ta automobiliu varinėja 
jaunieji, kurie dar neturi dvi
deszimts penkių metu. Kompa
nijos yra ' iszrokavusios kad 
daugiausia nelaimiu atsitinka, 
kai jaunieji draivina automo
bilius. (‘ ‘ Saule ’’jau keli me
tai kai raszo ir sako kad butu 
visiems geriau, jeigu jaunie
siems butu visiszkai uždrausta 
varinėti automobilius, nors kol 
jie bus dvideszimts vieno meto 
amžiaus).
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