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Isz Amerikos Kinieczius Peržiūri BUVĘS 1
NUTE

AREIVIS 
[STAS

ALKANI
REPUBLIKONAI

Visu Nagai Savaip
Riesti

WASHINGTON, D. C. — 
Busimasis Prezidentas Dwight 
D. Eisenhoweris dabar susilau
kė nauju bedu ir vargu. Tuks- 
taneziai Republikonu dabar 
laukia sziitu vietų valdžioje. 
Republikonai jau per dvide- i 
szimts metu klaidžiojo per ty
rus ir dykumas ir dabar jau 
mato jiems pažadėta žeme, ro
jų.

Tai visai ne dyvai kad Gene
rolas Eisenhoweris yra suda
ręs Komisija, kurios darbas! 
yra aprūpinti szitus alkanus 
Republikonus, nes jeigu jis 
jais imtųsi rūpintis jam nelik
tu laiko ka kita daryti.

Yra tiek daug vietų 
dabar Republikonai 
kad Gen. Eisenhoweris
budu negalėtu pats visus tu 
vietų reikalaujanczius paten
kinti.

Gen. Eisenhoweris turi labai 
atsargiai apsižiūrėti kad jis to- 

. kias klaidas nepadarytu kaip 
padare Frez. Trumanas, pa
skirdamas in atsakomingas 
vietas visai netinkamus žmo
nes. Trumano didžiausios klai
dos buvo ne jo paties padary
tos, bet tu, kuriuos jis paskyrė 
ir už kuriuos jis buvo pasiren
gęs savo galva guldyti.

Nužudė Senmerge

S GR ANTO!® P A. — Asz- 
tuoniolikos mera amžiaus Paul 
La Vassar, ’ is 
Susquehanna 1 
ves kareivis, pį 
vo pasmerktas, 
iki dvideszimti 
ma už nužudir 
septynios deszi 
tu amžiaus C:

kurias 
užims, 
jokiu

RUSISZKOS
KALĖDOS

LOS ANGELES, CALIF. — 
Los Angeles miesto taryba, da- 
žinojus kad daugiau kaip puse 
visu Kalėdiniu Dovanu, zabo- 
vu ir eglems žibueziu buvo par
traukta isz Sovietu Rusijos, 
pareiszke savo nepasitenkini
mą, pasipiktinimą ir protestą 
staeziai in Kongresą.

Ir mums iszrodo, kad ežia 
tai jau tikras pasitycziojimas 
isz musu. Sovietai yra panaiki
nę Kalėdų Szvente, netiki in 
Kalėdų Kūdikėli ar in Kalėdų 
Dieduką. O mes jiems gera biz
ni darome, pirkdami savo Ka
lėdiniu eglelių žibuezius isz ju. 
Isz tikro Stalinas gali gardžiai 
nusijuokti isz musu kvailumo.

Kompanijos ir sztorai gali 
pasiteisinti kad jie isz Rusijos 
gali pigiau tokius žibuezius 
pirktis, bet mums iszrodo, kad 
jie neturėtu j u imti isz Rusijos 
kad ir už dyka gautu.

Kalėdų Szvente turi biski 
daugiau reikszmes negu 
grynas biznis.

tik

SKAITYKIT

PLATINKIT!

Renkasi Savo
Sztaba

Kiniecziai belaisviai yra 
ežia peržiuromi del ginklu 
ant Cheju salos, kur jie buvo 
surengė sukilimus ana san- 
vaite. Amerikos kareiviai 
juos iszkrato del paslėptu 
ginklu. Szitie Kiniecziai be

jokio pasiprieszinimo pasi
davė Amerikos kareiviams.
Szitas Kiniecziu sukilimas 
buvo labai greitai numal- 
szintas. Bet tame sukilime 
žuvo penkios deszimts szeszi 
belaisviai.

D. EISENHOWERIO
KELIONE BUS

SLAPTAI

Žinios Bus Surinktos 
Ir Vėliau Paskelbtos

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikieežiai teveik nieko ne-, 
žinos apie Gen. Dwight Eisen- 
howerio kelione in Korėja, gal 
kol jis jau bus parvažiavęs at
gal.

Apsaugos Sekretorius Ro-' 
kert A. Lovett, sako kad taip 
bus daroma, kad suteikus Ei- 
senhoweriui kuo geriausia ap
sauga toje kelionėje, nes jis va
žiuoja in karo lauka ir prieszui 
tokios žinios kutu labai malo
nios.

James C. Hagerty, spaudos

sekretorius naujam Preziden
tui, sako kad tik trys laikrasz- 
tininkai važiuos sykiu su Ei- 
senhoweriu. Jis viena laikrasz- 
tininka yra jau paskyręs. Dau
giau kaip szimtas laikraszti- 
ninku yra inteike savo praszy- 
nius sykiu važiuoti.

1
Seoul mieste, Korėjoje, 

augszti karininkai sako kad 
jie neketina Eisenhoweri vesz- 
ti in pat karo frunta, bet tai 
pareis nuo paties Eisenhowe- 
rio, kur jis norės važiuoti ir ka 
jis norės pamatyti. ,

Niekas nežino kiek kariszku 
eroplanu skris su Eisenhowe- 
riu ir kiek tokiu eroplanu ji 
pasitiks mariu viduryje ir kiek 
kariszku laivu bus isz anksto 
isrsiunsta plaukti tuo paežiu 
keliu ant mariu, kuriuo Eisen
howeris skris padangėse.

ti Friendsville,1 
^ygardoje, bu- 
ratruperis, bu- 
.nuo deszimts 
■metu in kaleji- 
ma senmerges, 
nts penkių me-' 
therine Rayn,

kuri gyveno in Friendsville.
Teisėjas Edward P. Little, 

isz Montrose tažpda buvusi ka
reivi pasmerkė, kai jis pats 
prisipažino kad jis ta senmer
ge nužudė kai jiedu susibarė.

Jis ja užmusze- Lapkriczio 
menesyje, 1951 metuose, kai jis 
Luvo del keliu dienu parvažia
vęs isz vaisko. Jis jo lavona 
buvo inmetes in. dvideszimts 
pėdu gilumo szulini.

William Green “A.F.L.” Dar
bininku Unijos Prezidentas Pa

simirė Nuo Szirdies Ligos
NEW YORK, N. Y. — Busimasis Prezi

dentas Dwight D. Eisenhoweris* yra pa-
TRAUKINYS

SUSIMUSZE
SU AUTOBUSU skyrės tris labai gabius ir intakingus žmo- 

------ nes in labai atsakomingas vietas; Kraszto, 
HOUSTON, TEXAS.—Grei- . ,

tas Santa Fe traukinys susi-1 VldaUS H ApSaUgOS SekretOHUS.
musze su autobusu ant kryzke- Eisenhoweris sžituos vyrus paskyrė pirm 
ho ir ta autobusą, pilna žmonių .. _ . . .
nuvilko kelis mastus, pirm ne-' negll jis slaptai ISZVaŽiUOS III Korėja.

MEKSIKOJE «us"s,ojo
Laime, kad tas greitas trau .

kinys jau rengiesi sustoti arti- keturių metu amžiaus, užims Dean Ache- 
moje stotyje ir visai isz lėto 
važiavo. Penkios deszimts 
penki žmones tame autobuse , 
buvo sužeisti.

Autobuso draiverys sako, ;

RIAUSZES
John Foster Dulles, szeszios deszimts

Kareiviai .Policija
zino

ISZ VOKIETIJOS
NEPRASZYTOS

UŽTIKRINIMOS

Vienok ir dabar Britu vy
riausybe laikėsi kietai ir dar 
karta atsisakė intraukti Balti
jos valstybes priesz ju norą in‘ 

. užmanymą užtikrinta surėdy
mą, vis dėlto pažadėjo Rusijai 
pagelba, jei susirėmimo atveju 
Vokiecziai užpultu kuri nors 
isz tu krasztu. Pasiunsta in 
Maskva sustiprinti Britu pa
siuntinio vietų Britu Užsieniu 
reikaliu Ministerijos Vidurio 
Europos skyriaus vedeja 
Stranga “Pravda’’ Birželio 13 
diena pasitiko vedamuoju “3 
Baltijos valstybių gynimas 
nuo užpuolimos.’’ Jau Birželio 
7 diena toji pati “Pravda’’, 
tikrai Bolszeviku minties 
reiszkejas, paskelbė, kad “ma
žiausius Sovietu reikalavimus 
sudaro reika’as “suteikti pa
gelba visoms Trijų Pabaltijos 
pakraszcziu valstybėms’’. Pir
mieji pasitarimai buvo nesek

mingi; Britai kietai laikėsi sa
vo.

Tuo tarpu Prancūzu Užsie
niu reikaliu Ministeris buvo 
nuomones, kad Did. Britanija 
privalo nusileisti, jei nenori, 
kad Rusija visai atsisakytu 
teikti bet kokia pagelba. To
dėl Bonnet ir pradėjo Britu 
vyriausybe intikineti, jog nu
sileistu Sovietu reikalavimams 
del Suomijos, Estijos ir Latvi
jos, siūlydamas visas jas atski
rai, j u neatsiklausus, intraukti 
in slapta pagelba protokolo 
priedą. Britu laikymas! pavei
kė garsusis Ždanovo straips
nis 1939.VI.29 “Pravdoj”. Ji 
paraszyti paskatines Vokie
čiu Gen. Halderio atsilanky
mas Estijoje. Liepos 1 diena 
Prancūzijos ir Did. Britanijos 
Užsienio Reik. Ministerial isz 
naujo susitiko su Molotovu. 
“Buvo sutarta Estija, Latvija 
ir Suomija ju neatsiklausus in
traukti in ypatinga ir slapta 
sanrasza,’’ kuriam ir Moloto
vas Liepos 2 diena davė savo

(Tasa Ant 2 puslapio)

_____ ______ Meksi
kos kareiviai ir policijantai 
daugiau kaip valanda daužė 
pakauszius ir su savo lazdomis 
malszino gaujas žmonių, kurie 
buvo susirinkę pamatyti auto
mobiliu lenktynes.

Slaptos policijos agentas bu
vo apsirenge kaip ubagai ir 
valkatai, kad sugautu vagius, 
kurie maiši iesi tarp susirinku
siu žmonių.

Jau treczias metas kai szitos 
automobiliu lenktynes yra lai
komos ant Pan American 
vieszkeiio. Kai pirmutinis au- 
tcmobLius pasiekė miesto vi
durį, kur randasi revoliucijos 
paminklas, tai žmones prasi- 
musze pro policijos ir armijos 
eiles ir tada prasidėjo riauszes.

Lenktynių virszininkai sako 
kad' visa tai atsitiko, ne tiek 
del tu lenktynių, kiek kad ta 
diena supuolė keturios de
szimts antri metai, Revoliuci
jos sukaktuves.

14 BUVUSIU
VADU TEISIAMA

Visi Buvo Augsztose 
Vietose Komunistu 

Partijoje

VIENNA, AUSTRIJA.-Ke- 
turiclika buvusiu augszcziau- 
siu vadu Komunistu Partijoje, 
Czekoslovakijoje, yra dabar 
kalėjimuose ir yra teisiami už 
iszdavikyste ir sznipinejima. 
Ju tarpe randasi buvęs Czeko- 
slovakijos Užsienio Ministe- 
ris, Vlado Clementis.

Austrijos laikraszcziai sako 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

šono vieta kaipo Amerikos Sekretorius.
Charles E. Wilson, Generol Motors Au- 

No, tomobiiiu kompanijos prezidentas, szeszios 
kad jis negirdejo ir nematėto (JeszimtS dvieju metu amŽlSUS, UŽlIUS 

Robert A. Lovett vieta kaipo Apsaugos 
Sekretorius. (Szitas Charles E. Wilson 
nėra tas General Electric kompanijos pre
zidentas kuris yra buvęs Apsaugos Jiegu 
rinkėjas, nors jųdviejų vardai ir pavardes 
vienodos).

Gubernatorius Douglas McKay, isz Ore
gon valstijos, penkios deszimts devynių me
tu amžiaus, užims Oscar Chapman vieta 
kaipo Vidaus Sekretorius.

Visi trys apleidžia geras ir sziltas vie
tas, kur jie kelis sykius daugiau užsidirb
davo negu dabar gaus Vaszingtone!

traukinio kai jis su savo auto
busu privažiavo kryžkeli.

Prie to kryžkelio yra atsar
gos raudonos szviesos, bet 
draiverys sako, kad jis szviesu 
v kai nei nematė.

Gimdymo Sutvarkymo

Iszradejas

Daktaras Benjamin Sieve 
yra paskelbęs Bostone, kad 
jis yra iszrades liekarstas, 
kurios sustabdo moteryse 
gimdymą. Jis yra iszrades 
liekarstas, kurios sustabdys 
moterį tapti neszczia ir su 
tomis liekarstcmis moterisz- 
ke gales visai nesirupi iti 
apie veikus ar ju pagimdini- 

nra. Jis savo liekarstas yra 
iszkandes ant trijų szimtu 
porelių per trisdeszimts me
nesiu ir dabar sako kad su 
jo liekarstomis nei viena 
moteris-ke neturi rūpintis 
apie susigrabaliojima vaiko.

BOMBNESZIŠ SUSPROGO; 8 LAKŪNAI 
DINGO MARESE

QUONSET, POINT, R. IS. — Dvieju 
[inžiiHi Laivyno bombneszis susprogo ir nu
krito in mares, su asztuoniais Laivvno 
lakūnais. Kito bombneszio 
kad tas eroplanas du sykiu 
negu nukrito in mares, apie 
szimts penkios mylios nuo
Jis sako, kad nėra jokios vilties, kad kas 
nors isz tu lakūnu iszliko gyvas'.

Kiti lakūnai per kokia valanda skrido 
labai žemai virsz tos vietos kur tas ero
planas nukrito, bet mate tik kelis szmo-

'11, Pil kio U. S. Bonus! (Tasa Ant 4 Puslapio)

lakūnas sako, 
susprogo pirm 
septynios de- 

Block Island.



Biznieriams tai geros iiau.jie-

“SAULE’’ MAKAROV CITY, PA,

Kas Girdėt žmones visus tuos'pinigus pra 
leis ant kalėdiniu dovanu i

Generohs ■ Dwight D. Eisenhęweris Ir 
A. S. Trecziokas, ‘BALF’ Centro

Kompanijos savo fabrikus ir 
sztorus dabar jau- krausto isz 
didžiu miestu in priemiesezius, 
kur randasi daugiau vietos del 
automobiliu, ir kur taksos 
daug pigesnes.

Sztornin.kai ir tai.p >:ui biz-

Mokytojoms ir mokytojams 
algos dabar biski pakeltos, 
apie du szimtu doleriu ant me
tu, bet visgi negana, nes mo
kytojas užsidirba daug mažiau 
negu paprastas darbiniukasi. O 
kas svarbesni dauba dirba ?

Kalėdas praleis aipie szeszis 
S'zimtus milijonu doleriu ant 
visokiu za'bovu savo vaikams.

ivo giminaitei už viena <!o-

Vice-Prežideiitas, tai busi
masis, iRichard JJ. Nixon, da
bar reikalauja, intakinga vieta 
valdžios sztalbe. Jis nenori būti 
tik Vice-Prezidentas, bet rei
kalauja kad ir jam butu duota 
koks nors darbas valdžioje, 
kad žmones ji nepaini rsztu per 
kitus rinkimus, nes jis yra jau
nas ir tikisi kada nors iii busi
mojo Prezidento Eisenhowerio 
žingsnius žengti.

pasiimkite savo repute. • 
dabar galite imti tik mane 
kiek asz jums dabar verta.’

Pragyvenimas del ateinan- 
cziu metu neims nei centu pi
gesnis neg,u sziais metais.

Valdžia supirko daugiau 
kaip trylika milijonu svaru ka-

Vieszai Prez. Trumanas aug- 
sztina ir gerbia Guibematorin 
Adlai Stevensona, bet tikru
moje jis ji kaltina už visa De
mokratu pralaimejima. per bu
vusius rinkimus.

’ Karo Sztalbas kas metai isz- 
moka $870,000.00 del asztuo- 
nios deszimts seiptyniu kari
ninku, kurie mokinasi ant ad
vokatu, lajeriu. Bet armija tu
ri du tnkstanezin du szimtu ka
rininku, advokatu, kuriems ar
mija neduoda jokio darbo.

John L. Lewis; ųiainieriu 'bo
sas dalbai’ labai norėtu užimti 
mirusio Philip Murray vieta, 
kaipo CIO unijos bosas.

Dekavones Dienoje bus vi
siems gana kalakutu, ir jie bus 
daug pigesni.

lakotai per daug įieatipigtu 
žmonėms del Dekavones Die
nos.

Alioša yra biski atpigus,'bet 
vis per brangi.

Atemancziais metais antru 
ranku automobiliai bus piges
ni, nes dauguma žnioniu turi 
gana pinigu sau pirktis naujus 
automobilius ir už tai antru 
ranku automobiliai turės ai-

Dabar jaunos poreles pir
miau perkasi automobiliu ne
gu mimus. . .

‘‘Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones.

Sziais metais Kongrese bus 
dvylika moterų. Tiek moterų 
dar niekados nebuvo nei Kon
grese nei Senate.

teisingai raszo ir dvasiai skel
bia.

Pypkes Dūmai

Gen. Eisenhower, iszrink- 
tas Suvien. Vals. Am., Pre
zidentu, Commodore kotely
je, New Yorke, kalbasi pri
simindamas Lietuva ir Lie
tuvius, kuriuos yra suitkes 
'būdamas Lietuvoje. A. S.

Trecziokas isz Newark,, N. 
J., buvo pakviestas dalyvau
ti Rinkimu diena Centrali- 
nio Republikonu Rinkimi- 
Kcmiteto bustinejfe, Commo
dore hotelyje, New Yorke, 
kaipo Lietuvis patarėjas.

ISZ VOKIETIJOS

(Tasa Nuo 1'Puslapio)

Korėjos karas mums kasz- 
taves jau 21,700 mirusiu, 90,- 
228 sužeistųjų ii 12,641 dingu
siu ar prieszo suimtu. Ir musu 
valdžia dar vis mums sako ir 
aiszkina kad tenai nėra jokio 
karo, bet kad musu vaikai, ka
reiviai tenai tik polieijauto pa- 

' reigas eina.

Duktė ir Moczia
(Tasa)

Mokyklose dabar yra moki
nama kaip iszrokoti taksas, 
kad vaikai galėtu savo tėvams 
padėti.

Veteranu, 'buvusiu Kareiviu 
Administracija, perspėja- visus 
'buvusius kareivius gerai per
žiūrėti savo aipdraudas, “in- 
sųraiice”, nes daug tu apdrau- 
du’dabar jau užsibaigė ar bai
giasi.

' Am’erikieeziai iszlaimejo, 
is’Zgtajino apie pusantro mili
jono doleriu ant arkliuku lai
žyta Airi joje, kurios yra vadi
namos ■ ‘‘Irish Sweepstakes.’’

Mano miela, motinyt, , 
Reiketu tau iszmanyt, 
Tu vainiko ar žiurėjai, 
Kai jaunikio panorėjai? 
Asz jaunikio nenorėjau, 
Ir su moczia nesiriejau, 
Kaip tujen per savo, norą, 
Mane laikai už nedora. 
Mocziulyt, susimylėk, 
Savo vaiko pasigailėk, 
Pazvalyk gauti patieka. 
Tave bueziuoti pabueziuos, 
Po tam klauskis apaezios, 
Ta patieka nesidžiaugk 
Jis prigavės yra daug. 
Ar tu nori, motinyt, 
Su kuo guliu pamatyt? 
Neturėdamas paezios, 
Kelis Išartus pabueziuos.

—BUS DAUGIAU—

Žmones, kurie taupino pini
gas in Kalėdinius Kliubus Lau
kose dabar isz tu banku del 
Kalėdų gavo $1,023,000,000. In 
tuos kliubus per visus metus 
mokėjo 11,712,000 žmonių.

• Reiszkia, aplamai rokojant jie 
gaus apie po $87.35 kiekvienas.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų h 
jįSįt: Nauju Metu Kortas (Tiktai 
\~7 Anglu Kalboj) su konver

toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setak—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, 
mon'ey-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pjib. Co„ Mahanoy City, Pa.

jarna pirma vykdyti karine su
sirinkimą, o tuo paežiu praleis
ti raud. armija per Lenkija, 
vienok raszytojas daro iszva- 
da, kad “yra teisybe, jog Va
karu valstybes, intraukdamos j 
Baltijos valstybes in slapta pa- 
pildomaji protokolą, tikrai jas 
pripažino Sovietu sferos esmi
ne dalimi. Bonnet insakmiai 
pabrėžė, jog sutartis neinsiga- 
liojo visai ne del Baltijos vals
tybių.” Esą, del sąvokos “ne
tiesiogine užpuolimą” ir kiek 
ji lieczia Pabaltijo valstybes, 
buvę susitarta. “Politinė 1939. 
VII.3 trijiį valstybių sutartis, 
nepaisant Britu rezervu, buvo 
Kremliaus pirmiausia supras
ta kaip ženklas, kad Sov. San- 
jungai norima suteikti Pabal
tijo krasztuose laisvas rankas. 
Kariniai pasitarimai turėjo 
iszgauti panaszu sutikima ir
del Rytu Lenkijos. Tuo budu. 
buvo sumokėta kaina, kuria 
vėliau turėjo pasiūlyti Hitle
ris, norėdamas susidaryti sau
gu užnugari per nesusiprati
mus su Lenkija. Tai ir buvę 
padaryta slaptu papildomuoju 
1939 metuose Rugpiuczio 23 
diena ir Rugsėjo 28 d., proto
kolu, prijungtu prie Vokie- 
cziu-Sovietu nepuolimo sutar
ties. Rugpiuczio 23 diena Rib- 
bentropas atskrido in Maskva. 
Del pasidalinimo interesu sfe
romis Lenkijoje abudu susita
rė greitai. Sunkiau vyko isz- 

; vesti dalyku sferos sienas Bal- 
1 tijos valstybių erdve j. Jos bu

vo, kaip sztai Ribbentropas 
pastebėjo savo bendradarbiui 
Kleistui, “Anglijos ir Prancū
zijos visiszkai parduotos 
vietams. ’ ’

(BUS DAUGIAU)

ropos kara. Britu Užs. Reik. 
Ministerija pareiszke, kad to
kia užklausima isz tikro 
reiksztu pikta pasijuokimą isz 
Baltijos valstybių, o del savo 
pagrystos beimes, kad tuo pre-svarbiausi, sutikima. To paezia pagrystos beimes, kad tuo pre- 

diena diplomatai: Estijos, Lat- tekstu Sovietai gali pradėti 
vijos ir Suomijos atstovai pra-1 kisztis in ju vidaus reikalus, 
nesze Britanijos Užs. Reik. Mi- Į jos gali būti nuvarytos in Vo- 
nisterijai, kad ju valstybes ne
nori, jog butu atžymėtos gali- pas: 
moję trijų didžiųjų valstybių su Halifaxu 
sutartyje. Liepos 7 diena, Lat
viu užs. reik, mih, Munteris 
pareiszke, kad Latvija tokiu 
garantijų nenori. Kai Tautu 
Sanjunga pasirodė nepajiegi, 
Latvijai beliekanti vienintele 
iszeitis, laikytis griežto besza- 
iiszkumo.

“Vienok tuo Vakaru bėdos 
su Sovietais dar nepasibaigė: 
nauju sunkumu sudarė sanvo- 
kos netiesiogine užpuolimą ap
tarimas ir minimosios sutar
ties siejimas su karine susirin
kimą.” Liepos 4 d., Sovietai 
pasiūlė tokia mažiausios san- 
vokos iszguldinima, kad ne
tiesiogine Užpuolimą reiszkia 
“valstybes perversmą viduje 
arba tokius politinųs veikimus, 
kurie yra naudingi užpuoli
kui.” Vienok Britai tuoj pat 
pastebėjo tokios pavojingumą, 
leidžianti užpuolimai visoms 
valstybėms, o tikrai vieninte
lei kaimyninei Sovietu San- 
jungai daryti insikiszima/ga- 
linczia iszsiplesti in visos Eu- ir Belgija, Isz Bonnet pareisz- 
_________ !_____________ kimu paaiszki, kad “visi sun-

Į kūmai buvo nugalėti, kai in 
protokolą buvo tetrauktos Bal
tijos valstybes”, o Molotovas 
pareiszke mažimaja' sutartimi 
savo pasitenkinimą. Vienok ne 
tokie sėkmingi pasirodė kari
niu mokytoju pasitarimai’: jie, 
vesti Rugpiuczio 12-25 d.d., 
nedave norimu rezultatu, nes 
Lenku vyriausybes atsisakė 
per savo užpuolimą praleisti 
raud. armija. Pasiteisindamas 
Lenku vyr. ginkluotu pajiegu 
virsz. gen, Rydz-Smigly pa
reiszke: ‘‘Su Vokiecziais mes

kiėcziu glebi. Per Liepos 20 d., 
ikalbeji Chamberlainas 

ireiszke Praneli
ui Corbinui, kad

So-

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

; Sieninius
• Kalendorius
; 1953 m.
Į ir iszsirinkti kokiu nori 
; iszsirinkt.

Dabar Laikas! w

zų ambasada
Britai negAMPpriimti Rusu pa
siūlytosios ‘“nęteisiogteio už
puolimo” pavydales, nes ji tik
rai sudarytu Rusijos teise kisz
tis in savo kaimyniniu valsty
bių reikalus ir in jas vykdyti 
toki spaudimą, kuris butu ne
suderinamai su tu valstybių 
nepriklausomybes iszlaikymu. 
Vienok, nepaisant tokio nusi
statymo, Britu vyriausybe, 
ypacz atnaujinus Vokiecziams 
su Sovietais Liepos 21 diena 
ūkines derybas, Prancūzu 

i spaudžiama, nusileido; ir 
į 1939.VII.24 d., Maskvoje buvo 
pasiraszyta politine sutartis. 
Prie jos raszto žodžiai buvo 
prijungtas “Protocole Non 
Publie”, kuriame buvo sutar
ta, jog 1-ma dalis tiesiogines 
ir netiesiogines užpuolimos at- 

; veju taip pat iszplecziamas in 
szias Europos valstybes: Esti
ja, Suomija, Latvija, Lietuva, 
Rumunija, Turkija, Graikija

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.

apraszy-

apysaka 
sziintme-

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

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna,.

kalbyt > į leičlžiames in pavoju netekti 
savo laisves, vienok su Rusais, 
mes pražudysime savo siela.” 

Nors minimoji sutartis del 
Lenku pasiprieszinimo ir ne- 
tesigaliojo, ypacz del jos 2 pa
straipas, kuria buvo reikalau-

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.l 19—Keturios istorijos, 
apie Gražia. Haremo Novalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su* paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

No.13^—Dvi istorijos: Neuž- s 
mokamas Žiedas, Drūta Alks- i 
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera- 1 
ta. Puikus apraszymas. 119 < 
puslapiu, 20c.

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

No.123—Septynios istorijos: 
j Stebuklingas. Zerkolas; Sida
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.l 29—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsu ims prigauna. 58 
puslapiu, 20c. -

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

No.138—Apie Irlanda; Ro- j 
bertas Velnias; Medėjus; Kaip i 
Kuzma Skripkorius LikosTnr- i 
tingu Ponu. 35c.

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

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

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

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

No.Wo—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis- i 
tu, Stebuklas Kuczios Naktį. 
62 puslapiu, 20c.

No.l48—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 2()c

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, 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.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

No.160—Apie ,Po 'Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuola.4'; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Simus , Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.'

Im0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa-

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

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

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

Kitokios Knygos

Knygute
Pinigu Ligo-

Knygute

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

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

I8OV2—Kvitu
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun, Pilianskio, su 
nekurtas Naudingais Padeji-i 
mais. 35c.

No.l 96—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudin-imas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, 
gal senoviszko bilda, 15c., 
gal nauja būda, No. 1975/L

; No.l98—Gromata arba
> ka musu Iszganytojaus Jezuso 
. Kristuso, peraszyta isz groma-

tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.
• No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

Pa-
Pa- 
25c.
Mu-

Kaip Užsisakyti Knygas:

tU1 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pącztino Moni;Or- 
deri, Express ar Bankino Mo
ti i-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstr^. del 
timo kasztu.

Visi Morii-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso-.
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.

prisiun-

ir Pini- 
“visada 
tik ant

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

Į Make today 
/ yiurfiii/ 
M/ Meti States 
defense Bonds
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__________________ "SAULE” MAHANOY CITY, Pi,

Kelione In Amerika
(Tasa)

Treczias menesis 'baigiasi, 
kaip gyvena mieste ir tuno 
szioj skylėj, tai ant galo ir pi
nigu neteko. Senis Rautas sten
gėsi darba rasti, bet darbda
viai ne nesuprato, ko jis nori; 
ėjo in prieplauka, neszioti pa
kus ir ki anti auglius iii laivus, 
bet neturėjo karuezio, ant galo 
Airisziai sumusze ji; norėjo sii 
kirviu prisitaikyti, kur stato 
dokus, vėl ji sumusze. Ant ga
lo, kas tai per darbininkas, 
kursai nesupranta, ka jam sa
ko?! Kur tik tprikiszo nagus, 
už ko tik ėmėsi, kur tik ėjo, vi
sur ji iszjuoke, nustūmė, mu- 
sze; taigi nieko nerado, niekur 
arba iszsipraszyti. Plaukai pa
balo nuo nusiminimo, neteko 
vilt ies, pabaigė pinigus, ir 'pra
sidėjo badas.

Tėvynėj tarp savųjų, kad ir 
visko netektu, kad ir liga, pa
tiestu, kad ir vaikai isz namu 
iszvai’ytu, tai’tik paimti kujo- 
kus, atsistoti pakelėj prie 
kryžiaus arba prie doru ko
kios bažnyczios ir giedot: 
“Dieve mielaszirdingas, pri
imk aszaras gailingas.” Va
žiuotu ponas, duotu, deszimtu- 
ka; ponia siustu isz vežimo 
vaika su pinigu raudonoj ran
kutėj ir su didėlėms iii seni in- 
sižiurejnsioms akutėms; ūki
ninkas duotu žiaune duonos, 
ūkininke uždaro ir galima bu
tu gyvet, nors kaipo paukszte- 
lis, kursai ne sėjai, ne aria. Ir 
kada taip po kryžium stovėtu, 
matytu ant saves jo: rankas, 
virszuj dangų, o aplinkui lau
kui*, ir to,j tykumoj lauku 
Vięszpats Dievas isizgirstu jo 
giedojimą. O ezion, szitam 
mieste, uže viskas taip baisiai 
kaip kokioj maszinoj, taip kož
nas ženge pirmyn, taip žiurėjo 
tik prieszai save, kad svetimo 
vargo neinate. Czionais galva 
tik sukosi, rankos 'žemyn dri
bo, akys negalėjo visko sutal
pinti, kas iii jas lindo, o maus
tys nedavijo vienos kitu. Czion 
viskas buvo keista, svetima, 
atstumianezia ir insibegeje, 
kad kožnas, kas nemokėjo tani 
stukuryj suktis,, turėjo isz skri
dinio iszlekti ir isz insibegeji- 
mo susimuszti, kaip molinis 
puodas.

Et! Koks skirtumas! Tykio
se Lipneliuose Raidas buvo 
ūkininkas ir lovininkas, turė
jo kolionija, guodone nuo žmo-1 
niu szaukszta viralo koįžna die
na.: Nedelioj prie altoriaus su 
žvake ėjo; o czionais buvo pas
kutinis isz visu, lyg priklydęs 
ant, svetinio kiemo szunelis, ne
drąsus,, drebantys, susirietos ir 
alkanas. Pirmose dienose ne
laimes tankiai atminimai sake: , 
“Gerinus tau buvo Lipneliuo
se”. Sanžine szauke: “Rautai, 
kam pametei Lipnelius ?” Kam 
nes Dievas apleido.

II. TRASKAUSKAS i i . ----- I *
t LIETUVISZKAS J 
j GRABORIUS J
* Laidoja Kunus Numirėliu.*
* Pasamdo Automobilius Del,
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams - ĮJ
į :: Reikalams :: *
? --------- *
> 535 WEST CENTRE STREET * 
*- Telefonas Nr. 78 J
" MAHANOY CITY, PENNA. J 
K+-K-K-M<*+****-fCF*****<**l<-M«r

Nesztu vargszas savo kry'žin 
kentėtu, kad butu kur nors ga
las to kruvino kelio; vienok 
žinojo., kad kiekviena diena, 
bus vis sunkesniu daleidimn ir

I kiekviena ryfti saule apszvies 
i vis didesni skurdą jo ir mergi- 
: uos. Kada apie ta maustė, jau- 
j te kad netik Dievas ji apleido, 
bet ir protas pradeda apleisti. 
Nebuvo jokios szviesos toj 
tamsumoj, kuria prieszais ma- .. ... . , te, o didžiausio skausmo ne uz- i
vaidyti nemokėjo.

Tuom didžiausiu buvo iszsi- 
| ilgimas Lipneliu. Kankino ji 

diena ir naktį, o kankino juo 
! skaudžiaus, kad nežinojo, kas 
tai yra, ko jam reikia, prie ko 
jo duszia sprendžiasi ir szau- 
kia isz kentejimo: jam reikėjo 
puszinio szilo, lauku ir grin- 
cziu sziaudais dengtu, ir ponu, 
ir ūkininku, kunigu ir visko, to’ 
ant ko karo gimtinis dangus, o 
prie ko kaip nzirdis prilimpa 
tai neatsipleszia, o atsipleszia, 
tai kaujais pasriuvi. Jaute, 

' kad ji kas in žeme gniuždo. 
I Kartins griebutsi už plauku ir 
j mnszfu galva in siena, arba 
griutu iii žeme, arba kauktu 
kaip szuva prie retežio (lenciū
go) prirūkytas, arba szauktusi 
subludime, prie ko? Pats neži
no. Sztai jau kniumba po ta 
nežinoma naszla, jau krinta, o 
ezion nežinomas miestas ūžia 
ir ūžia; jis dejuoja ir szaukiasi 
prie Jėzaus, o ežia kryžiaus 
niekur nėra, niekas neatsako, 
tiktai miestas u'žia ir ūžia, o 
ant sziaudu sėdi insižiurejus in 
žemejnergina, iszalkiu*.ir ken- 
czia. tyliai.

Ystab’us daigtas! Sėdėjo su 
mergina drauge ir kartais1 
kiauras dienas vienas kitam 
žodžio neipratare. Buvo lyg su
sipykę. Nesmagu ir sunku 
jiems taip buvo gyvet, bet apie 
ka galėjo kalbėtis? Prakiuru
siu romi velyk nejudyti. Jei 
bent apie tai, kad jau nėra pi
nigu kis'zeniuj, ne bulvių paku
roj, ne rodos galvoj.

Pagelbos nuo nieko negavo! 
Lietuviu gana yra New Yorke, 
bet niekas turtingesnis negy
veno apie ('baltam Square. An
tra sanvaite po atvažiavimui, 
teisybe, patiko dvi Lietuvisz- 
kas szeimyiias, viena isz Že
ma icziu, kita iszpaczios Lietu
vos, bet ir jos jau seniai badą 
kent e. Žemaicziu numirė du 
vaikai, ir tpeczias jau sirgo, 
vienok jau antra sanvaite kaip 
turi drauge su levais po tiltu 
nakvoti: visi maitinosi tik 
tuom, ka ant ulyezios rado. 
Paskui juos paėmė in ligonbuti 
ir nežinia, kas su jais nusidėjo. 
Antrai sžeimynai lygiai blogai 

j klojosi, net dar blogians, nes
tėvas girtuokliavo. Mariute 
gelbėjo moteriszke, kol galėjo, 
bet dabar pati reikalavo pagel
bos.

Galėjo abudu su tėvu nuvel
ti .pas Lietuviu bažnyczia in 
Haboken. Kunigas bent butu 
kitiems apie juos praneszes, 
bet ar žinojo, kad yra kokia 
bažnyczia arba koksai kunigas 
lietuvys,; lyg galėjo su kuom 
susikalbėti, ko pasiklausti? 
Tokiu bildu kožnas iszleidžia- 
mas centas’buvo del ju kaip 
laiptas kopecziu, vedaneziu ib 
bedugne vargo. •

Sėdėjo toj valandoj, jis prie 
pakuros, ji ant sziaudu. Pras

linko viena adyna ir kita. 
Grinczioj darėsi vis tamsyn, 
nors buvo da tik pietus, liet 
ūkas (miglos.) .pakilo nuo van
denio, kaip paprastai pavasa
ri, ūkas sunkus, perimantis. 
Nors ant kiemo jau buvo szilta.,

BALTRUVIENE J
* *

' Viena jauna moterėlė
L u z e r n o j e p a vleto j e, 

Su savo vyru sutikime gyveno, 
Bet staiga kas jai in galva 

gavosi,
O priežastis buvo tokia:

Badai kokia ragana 
jai inbure, 

Kad atsiskirs su savo vyra.
Sztai, ir taip padare!

Josios kvailumas ja iszvare, 
Ir savo vyro iszsižadejo! 

Du savo vaikelius paėmė. 
O tasai josios prielaidinis 

buvo senas singelys, 
O moterele dvideszimts szeszis 

metus.
Kas tam kaltas, tai nežinau, 

Tiktai tiek pasakau:
Jeigu vyrelis josios butu 

kytresnis,
Butu apdaužęs bobelkai 

ragus, 
Ta. syk butu namie ramybe!

* * *
Nekarta ateina kokis 

vargszas, 
Prie jušu duriu,

Ir vardan Dievo, praszo atiku.
Duodat jam ir jisai 

dekavodamas, 
Atsitolina ir eina pas kitus. 
Žiuri paskui ji ir gailesį jo, 

Nes tai nepažinstamas kokis 
kolieka ar paliegas.

Bet, ar estate tvirti,
Kad jisai isz jusu 

geradejystes nepasinaudojo?
Ar gal davėt aim užuos
■Tam kuris josios visi 

nereikalavo?
Mat, reikia būti atsargiais, 
Ypatingai priesz ubagus, 

Kurie tik pasinaudoja isz 
i jusu geros szirdies,

Ir tik tuom užsiima,
Ir tankiai per u'bagavima, 
Daeina prie dideliu turtu!

* * *
Viename mieste Pennsylvani- 

joje,
Bjaurybes' varo,

Ir tankiai girtavima padaro, 
Ypatingai Szventa diena,

Sueina in siūba viena. 
Ir ten pasigėrė.

Jeigu katra bobele nori in 
'bažnyczia. eit,

Tai vyrelis pradeda keikt, 
0 vargsze namie turi sėdėt,

In girtuoklius žiūrei, 
Pati drauge gerti,

Ir karezias aszaras lieti. 
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abudu drebėjo nuo szalezio. 
Ant galo jau R aulas n esi tikėjo 
ka rasti pelenuose.

— Mariuk! Tarė, negaliu 
jau dalaikyti ii* tu nedalaikysi; 
eisiu in pajūri malku ’prisi
gaudyti, prikšrysim uos paku
ra, o gal rasiu ka valgyt i.

Neatsake nieko, jisai iszejo. 
Iszinoko jau nuvelti pas prie
plauka ir prisigaudyti lentga
liu, kuriuos vaikino ant kran
to iszmeta. Taip daro visi, ku
rie neturi už kfi augliu nusi
pirkti. Tankiai ji apstmndyda- 
vo begaudant, bet tankiai ii* 
ne; kartais parsekdavo rasti 
ir ka valgoma, kokias liekanas 
pagedusiu dar'žoviu, numesitu 
isz laivo, prieitam, kad szit! 
Vai.kszcziojo taįp tarp ūko ir 
jieszkojo, ko pe|pamete, tai 
kartais užmirszdavo apie savo 
nelaime ir sa\*o iszsiilgima, 
kursai labinus u& viską ji kan
kino. Atėjo in jidjnri, o kad bu
vo laikas “lunclio” tai pa- 
kraszti sukinosi' tik keli maži 
vaikai, kurie, tiesa, iszpradžių 
pradėjo rėkti ant jo, drabstyti 
purvais ir metyti kaukarnkais, 
bet negalėjo jo snmuszti. Gana 
visokiu lentgaleliu suposi ant 
vandenio: vienos bangos mu- 
sze juos prie kraszto, kitos 
trauke in gilme. Netrukus pri
sigaudę ju pakaktinai.

Siūbavo tarp bangu taip-gi 
koki žali grumuliai; gal būti 
vuvo tenais kas ir valgomo, 
bet kaipo lengvesni nepriplau- 
ke prie kraszto, tai ju negalėjo 
dasiekti. Vaikai mete ant ju 
szninrus ir tokiu 'bildu prisi- 
triluke. Jis netiiedamas aiksz- 
czio, tik godžiai žiurėjo ir lau
ke kol vaikai atsitrauks ir lie
kanas peržiūrinėjo dar syki, 
suvalgydamas, jei rasdavo ka. 
valgoma. A'pieijai, kad mergi
na taip-gi nevalgius, visai pa- 
mirszo.

Vienok jam szi karta, pasi- 
giliavo. Gryždamas namo suti
ko vėžinta su įbulvemis, kursai 
u'žsikirto duobėj ir negalėjo 
iszsijudyti. Raidas tuojaus 
griebė už szpykio ir eme su ve
žėju drauge stumti ratus. Sun
ku buvo, net jam per kryžių 
perdiege, bet arkliai patraukė, 
vežimas iszszoko, o kad buvo 
su kaupu pripiltas, nubiro nuo 
jo gerai bulvių ir supuolė in 
bala. Vežėjas ne nemislijo ju 
rinkli, padekavojo Baniui už 
pagelba, szuktelejo ant arkliu: 
“Get up!” ir nuvažiavo.

Ratilas tuojaus szoko prie 
bulvių, skubiai surinko jas 
drebaneziomis rankomis, pa
slėpė už anezio, ir tuojaus sma
giau ant szirdies pasidarė. Al
kaniem rastas kąsnelis duonos 
rodosi rasta laime; gryždamas 
namo hiurtiejo pamaži:

— Sztai, Dievui Augsz- 
cziausiam aeziui, kad atsižiū
rėjo ant mano nelaimes. Malku 
yra, mergina ugni sukurs; bul
vių yra tiek, kad dviems sy
kiams užteks. Vięszpats Die
vas yra mielaszirdingas. Tuoj 
grinczioj pasidarys smaginus. 
Mergina pusantros dienos ne
valgius, nudžiugs. Vięszpats 
Dievas yra mielaszirdingas.

Taip protaudamas, vienoj 
rankoj nesze lenteles, kita, to- 
vienio žiurėjo, ar nekrinta, bul
ves isz anezio. Nesze dideli iž- 
da, pertai kele akis in dangų 
ir vėl niurnėjo:

\ — Sakiau: Pavogsiu! O 
ežia be vogimo nuo vežimo nu
krito. Jie nevalgė,, tai dabar 
pavalgysim. Viesžpats Dievas 
mielaszirdingas. Mariute tuo
jaus nuo sziaudu. pakils, kaip 

tik. dagirs, kad bulvių parne- 
sziau.

Tuom tarpu Mariute nuo jo 
iszejimo niekur nesitraukė nuo 
sziaudu. Būdavo, kaip Ratilas 
parnesza [larycziu malku, už
kurdavo pakura, parneszdavo 
vandenio, pavalgydavo, kas 
būdavo, o paskui kimias ady- 
nas žiūrėdavo in ugni. Norėjo 
pirmiaus ir ji gauti koki darba. 
Buvo net pasamdė ja in viena 
‘ ‘ boardinghouse ’a ’ ’ mhzigot i 
puodus ir paszlavineti, bet kad 
negalėjo su ja susikalbėti, kad 
blogai atlikdavo užduota dar
bu, lai ja už poros dienu pava
rė. Paskui jau daugiaus nieko 
nejieszkojo ir nieko nerado. 
Isztisas dienas sėdėjo namiej, 
nedrysdanla iszeiti ant uly-, 
ežios, kur ja užkabinėjo- Airi- 
sziai ir girti jurininkai. Taip 
dykaudama buvo dar nelai
mingesne. Ilgumas ede ja, kaip 
rūdys geleži. Buvo pagalinus1 
nelaimingesne už Ranla, nes 
prie bado, prie tu visu susi
krimtimu, kuriuos kente, prie 
to persitikrinimo, kad nėra 
jiems iszsigelbejimo, ne geres
nes ivt-dienos, prie baisaus 
iszsiilgimo Lipneliu, prisidėjo 
dar sunkios mislys ^a'pie Jonu
ką arklinika. Žadėjo jis, tiesa, 
ir sake: “Kur tu busi, ten ir 
asz busiu,” bid ji važiavo tada 
ponauti, o dabartės kaip vis
kas iszejo!

Jis bernavo dvare, turėjo tė
vu palikta kolionija, o ji likosi 
tokia biedna, tokia alkana, 
kaip pele Lipneliu ibažnyczios. 
Ar atvažiuos? t) kad ir atva
žiuotu, ar prisispaus ja prie 
krutinės? Ar pasakys: “varg
sze mano brangi!” Arba “at
sitrauk, ubago dukra!” Kok
sai jos, dabar kraitis? Skudu
rai. Szunes 'ja ir Lipneliuose 
lotu, vienok kažin kas ja ten 
taip traukia, kad sztai duszia, 
kad primanytu, iszlektn isz jos 
ir lekiu per vandenis kaip 
smarki kregžde, ir kad numir
ti, tai not*s ten. Ten jisai, Jone
lis! Atsimenantys' ar užmirszes 
jau ja, bet vis-gi labai mielas: 
tik prie jo ramu ir gerai ir 
linksma visiems žmonėms, tik 
prie jo vieno.

Kada, pakura kurianosi ir 
badas nebuvo didelis, kaip da
bar, tai liepsna sznypszdama., 
melydama kibirksztis, s-zokine- 
dama pasakojo merginai apie 
Lipnelius ir primine, kaip tada 
su kitom merginom sėdėjo prie 
kuodelio, Jonukas žiurėjo isz 
kamaraites ir szauke: “Mariu
te! Eisim prie groteliu, esi 
man labai miela!” O ji atsaky
davo: “Tylėk, iszdykeli!” Ir 
taip jai buvo smagu ir taip 
linksma, kaip ir tada, kada ji
sai prievarta tempe ja isz kam
po in vidurį szokti, o ji užsi
dengus akis rankom, kuždėjo: 
“Eik szalin, asz gedžiuosi!” 
Kada jai liepsna primine, kar
tais apie tai, aszaros bego per 
veidelius; bet dabar, kaip ug
nies pakuroj, taip ir aszaru 
akise prisitoko, nes kiek turė
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jo, visas iszverke. Kartais jai 
rodėsi kad aszaros subėgo in 
krutinę ir ten ja tros’zkima. 
Jaute, kad yra labai pailsus ir 
susikankinus, neturėjo pajie- 
gos ne maustyti. Vienok keri
te su atsidavimu, tik žiūrėda
ma didelėm akimi, kaip pauk- 
sztelis, su kuri kankina.

Taip ir dabar žiurėjo, sede- 
ma ant sziaudu, tuom tarpu 
atidarė kas duris. Mariute, 
mislydama, kad tai yra tėvas, 
nepakėlė galvos, kaip atsiliepe 
svetimas balsas:

— “Look here!”
Buvo tai savininkas tos lusz- 

nos, kurioj gyveno, senas Mu
latas rūstausi veido, purvinas-, 
apdriskęs, su gniūžte tabako 
už žando. •

Pamaczius ji, mergina labai 
nusigando. Laikas buvo užmo
kėti doleri už siekanczia san
vaite, o neturėjo jau ne cento. 
Galėjo tik nusižeminimu isz- 
maldanti, taigi priėjus pabu- 
cziavo ranka.

— Atėjau dolerio! Tarė.
Ji suprato žodi “dollar” ir 

kratydama galva, painiodama 
žodžius ir drauge meldžian- 
cziom akimi žiūrėdama norėjo 
pasakyti, kad jau viską iszlei- 
do, kad jau antra diena nieko 
nevalgė, kad iszalke ir kad su
simylėtu ant ju.

— Dievas atlygis daug ga
lingam ponui, pratarė lietu- 
viszkai, pati nežinodama ka 
sakyt ir daryti.

Daiiggalis ponas nesuprato, 
kad yra danggaliu, bet dasi- 
protejo, kad dolerio negaus; 
dasi-protejo taip gerai, kad vie
na ranka, surinkęs ju daigius 
in pundeli, kita paėmė mergi
na už peties, palengva stūmė 
laiptais žemyn, iszvede ant 
ulyezios ir, metes jai pasa kojas 
daigius, paskui pravėręs szalia 
esanezios kareziamos duris, 
szuktelejo:

— Ei, Paddy, yra tau kam
barys.

— “All right,” atsiliepe 
balsas isz vidurio: Ateisiu ant 
nakties.

Mulatas paskui isznyko tam
sioj priemenioj, o mergina li
kosi viena .ant ulyezios'. Sudės
tė pundelius, kad nesitersztu 
purvyne ii* atsistojus szalia ju 
lauke, tyli ir atsidavus, kaip 
visada.

Girti Airisziai, eidami uly- 
cziomis, neužkabinejo jos da
bar. Grinczioj buvo tamsu, bet 
aut ulyezios labai szviesu, ir 
prie tos szviesos veidas mergi
nos rodėsi taip sunykęs, kaip 
po kokiai ligai. Tiktai szviesus 
geltoni plaukai pasiliko, kaip 
pirmiaus, užtai lupos pamėlo 
akys indiibos, veidu kaulai isz- 
siszove. Iszrode kaip gėla, kuri 
vysta, arba kaip mergina, kuri 
neužilgo mirs.

Tuom tarpu Raidas gryžo 
namo su tuom geru jausmu, 
kuri pas varguoli pakelia aisz- 
ki mielas'zirdyste'Dievo. Turė
jo, ve, bulvių; mislijo kaip 
valgys, kaip rytoj vėl vaiksz-
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ežios apie vežimus, apie užpo
ryt diena nemislijo toj valan
doj, nes buvo perdaug iszalkes. y 
Pamatęs isztolo mergina' sto- 
vinezia ant ulyezios priesz na
rna, dideliai nusistebėjo ir eme 
dar greieziaus eiti.

— O tu ko ežia stovi?
— Gaspadorius iszvare mus 

teveli!
— Iszvare ?!
Malkos iszsmuko jam isz 

ranku. Jau tai buvo perdaug. 
Iszvaryti toj valandoj, kada 
turi malku ir bulvių! Ka dabar 
darys, kur jas iszkelps, ka val
gys, kur eis? Sudribo ir Rau
tas pas malkas ir kepure mete 
in purvus, “Jėzau! Jėzau!” 
Apsisuko aplinkui, iszsižiojo', 
dirstelėjo in mergina subludu- 
siom akimi ir dar syki atkar
tojo : j

—: Iszvare? ,,. ■ „
Paskui tarytum norėjo kur 

eiti, bet greitai apsisuko, o 
balsas jo buvo-baisus, užkimę^ 
kada vėl tarė:

— Ko jo nesiprasziai, nė- 
rugele?

Ji atsiduso.
— Prasziausi.
-- Kritai in kojas?
— Kritau.
Ratilas vėl apsisuko ant 

daigto, kaip vabalas, kuri per 
smeigia kas. Pa-sidare jam aki
se visai tamsu.

— Kad tu gala gautum! 
Suriko.,

Mergina dirstelėjo in ji mel- 
džianeziai.

— Teveli! Ka asz kalta?
—» Stovėk vekur ant mė

tos. Eisiu asz pasipraszyt, kad 
nors bulves daleistu iszkepti.

Nnvejo. Už valandėlės prie
menioj pakilo trukszmas, trep
sėjimas, pakelti balsai, o pas
kui per duris iszleke Bailias, 
matomai pastūmėtas stipria 
ranka.

Valandėlė pastovėjo, paskui 
atsiliepe trumpai in mergina:

— Eiva.
Pasilenkė ji pasiimti pun

dus. Buvo gana sunkus del jos 
sunykusios pajiegos, bet jis ne
padėjo jai, tarytum užmirszo, 
tarytum neinate, kad mergina 
vos juos pakelia.
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Žinios Vie tines
— Pereita Petnyezia, apie 

dvideszimts keturi mainiciiai 
likos atstatinėti nuo darbo, isz 
Knickerbocker kasyklos, Rea- 
ding’o kompanijos. Tie mai
nieriai dirbo Buck Slope ‘rock’ 
vietose. Gal Unijos atstovai 
tyrinės apie szita svarbia rei
kalai

— Ana sanvaite Rankos 
iszsiunte czekius visiems kurie 
czedino per visa meta “Christ
mas Kliuibe.” Tukstancziai do
leriu likos išzsiunsta, kas daug 
prigelbejo musu biznieriams.

— Seredoj pripuola Szven- 
to Jono Berczmano, o Tautine 
Vardine: Dobilas. Taipgi ta. 
diena: 1933 metuose gauja Ka
lifornijoje užsipuolė ant kalė
jimo ir pakorė du vaikvagiu in 
San Jose, o tos valstijos 'Gu
bernatorius Rolfe pateisino to
ki tos gaujos pasielgimo; 1942 
m., du Japonu kariszki laivai 
nuskandyti.

— Miestas yra puoszimas 
del Kalėdų. Elektriką intaise 
sudėjo musu gerai 'žinomas 
elektrikinis kontraktorius Flo
rianas Boczkauskas isz miesto.

-— Ketverge pripuola Szv. 
Virgilijo ir Szv. Joakimo 
Inter., o Tautine Vardine: Gir
dote. Taipgi ta diena: 1935 m., 
Japonai užsipuolė ant Peiping 
miesto; 1944 m., Cordell Hull 
atsisako, pasitraukia isz Ame
rikos Sekretorystes vietos; 
1944 m., Edvard Stettinius yra 
paskirtas in Cordell Hull vieta, 
kaipo Amerikos Sekretorius. 
Ketverge taipgi pripuolu “Pa- 
dekavones Diena - Thanksgiv
ing Day”.
.— Gerai žinomas biznie

rius ponas Juozas Schusteris 
isz Saint Clair, lankosi mieste 
šu reikalais, taipgi atlankė 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti savo motinėlės prenumerata 
itž laikraszti “Saule,” ponia 
Ona Sehusteriene. — Acziu 
Juozuk u'ž atsilankyma.

Ketverge pripuola Ame
rikos Szvente “Padekavones 
Diena — Thanksgiving Day.”

— Petnyczioj pripuola 
Szv. Stepono ir Kom., o Tauti
ne Vardine: Vakare. Taipgi ta 
diena 1950 m., Gen. Douglas 
MacArthuris perspėjo kad di
delis ir ilgas karas bus Korėjo
je, nes jau dabar tenai randasi 
daugiau kaip 200,000 Kornu-

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

Ant Pardavimo
Garažas, 60 x 25 pcd., didu

mo, su du apartmehtu ant ga
ražo; randasi po Nr. 710-712 
E’. Railroad St. Parsiduoda 
pigiai. Kreipkite po adreso:

111 E. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa. 

nistiszkos Kinijos Kareiviu, 
bet niekas jo neklauso ir jam 
netikėjo; 1942 m., penki szim- 
tai žmonių 'žuvo gaisre, kai 
“Cocoanut Grove” kliubas su
degė Boston mieste, Mass., 
1773 m., Amerikiecziai, neno
rėdami Anglijai mokėti taksas 
ant arbatos, apsirengo kaip In
di jonai, iszverte isz vieno laivo 
Boston uoste, visa ta arbata in 
mares; 1783 m., Pirmas Ameri
kos pacztas atidarytas New 
York mieste. Pirmiau paczto 
tvarka būdavo kitoniszka, tas 
kuris gaudavo laiszka, užsimo
kėdavo, o ne tas kuris siunezia 
kaip sziandien.

— Szia sanvaite Szvento 
Juozapo Parapija rengia ‘Dra
bužiu Vaju,’ suszelpti Lietu
vius Pabėgėlius ir nuo Karo 
Nukentėjusius.

— Petnyczioj, Lapkriczio 
(Nov.) 28-ta diena, 1952 m., 
6:30 valanda ryte, iszvažuos in 
Wilkes- Barre, Pa.., 48 vyrukai 
likos paszaukti del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus tuju kurie apleis isz:

Mahanoy City: James Sel- 
grath, Joseph Rowes, Jr., Ed
gar Moss, Philip Marzullo Ja
mes Ryan, Alfred Baldassari, 
Joseph Rzeplinski, Samuel Ru
pert, Stephen Patas, Albert 
Tribioli, Jr., Norman Oshman- 
ski, Paul Brooker, Albert Mou- 
eheron, Jr., John Turėk, Ro
bert Brown.

Wiggans; Frederick Zubric- 
kie, Joseph Buchanan.

Robinsons: James Burke.
Jacksons: William Sim

mons.
Buck Mountain: Thomas 

McLaughlin.
Morea: John Merinsky.
Frackville,; George. Rachko, 

William Maley, Michael Ko- 
ropchak, Alex Charlock, Felix 
Roman.

Girardville: Joseph Ramaize 
ir Joseph Fitzgerald.

Ashland: William Freįler, 
Paul Evans, James Burns, Ge
rard Kehlor, Robert Moser, 
Melvin Leib, Vincent O’Neill, 
James Johnson, Arthur Boyer, 
Francis Schuler, Dixon Cuff, 
Jr., Robert Neetzow, Earl Zcp- 
lin, Jr., James Smith.

Lavelle: RobertUonniff.
Wade: William Repipy, John 

Chambers.
Furnace HilL'Ęarl Murray. 
Cumbola: John Gustitis.
— 49 Valandų Atlaidai 

Szvento Juozapo bažnyczioje 
bus Gruodžio-Dec. 7, 8, 9 d. d.

Brooklyn, N. Y. — Padeka
vones - Thanksgiving Dienos 
iszvakares, Seredoj, ■ Lapkri
czio (Nov.) 26-ta diena, apie 
devinta valanda vakare, per 
radijo stoti, “WNBC” (ban
ga 669), kalbės BALFo Pir
mininkas, Kan. Prof. Kunigas 
J. B. Konczius apie “Tremti
niu Padėti Europoje.”

Reikalinga Moteris!
Jieszkau mot ere in kompani

ja (partneres) prie žuvies biz
nio. Turi but teisinga, ir iszti- 
kima. Amžiaus gali but nedaug 
kai 50 metu amžiaus. Asz esu 
Lietuvis, bet ilgai gyvenu tarp 
Amerikiecziu ir savo kalba jau 
primirszau, todėl geistina kad 
laiszkai man butu raszomi 
Anglu kalba. Adresas':

Steve J. Miliauskas,
Box 105 — Wells, Maine.

Pirkie U. S. Bonus

Chicago, Ill. — Kaip anks- 
cziau buvo praneszta, Pasaulio 
Lietuviu Archyvas insikure 
Szv. Kazimiero Akademijos 
patalpose. Kadangi akademi
jos 'patalpos buvo Ihbai anksz- 
tos, tai buvo gauta vienoje kla- j 
sėjo vieta pasistatyti spintoms. 
Pradžiai vietos užteko, bet 
gausėjant istorines medžiagos 
kiekiui didėjo spintų skaiezius 
ir kele patalpų klausima.

Kai pastate mokyklai naujus 
kambarius, vienuolyno vado
vybe archyvui paskyrė atski
rame name buvusia muzikos 
klase. Kambarys erdvus, siu 
atskiru inejimu, patogus, ar
chyvui tinkamas. Nei už anks- 
cziau turėtas, nei už dabartines 
patalpas vienuolynas jokio už- 
mokesezio nereikalauja. Tai 
daro Lietuviu tautos labui.

Praneszdamas tautiecziams 
szia džiuginanezia žinia apie 
puikias sanlygas archyvo au
gimui, rciszkiu didžiausia pa
dėka Szv. Kazimiero Seserų 
Vienuolynui, ypacz Genera- 
lems Virszininikems: Buvusiai 
Generalei Virszininkei Moti
nai M. Juozapai už suteikta 
prieglauda ir nuoszirdžia glo
ba archyvo kūdikystes dienose 
ir dabartiniai Generalei Virszi- 
ninkei Motinai M. Teofilei u'ž 
sudarymą puikiu sanlygu ar
chyvo augimui.

Vienuolyno vadovybe pasau
lio Lietuviu archyvo minto vi
sokeriopai remia, archyvą nuo- 
szirdžiai globoja ir ta dauba 
anksztai vertina. Dabar pri
klauso nuo kiekvieno kraszto 
bendruomenes, ar to kraszto 
Lietuviu veiklos ipedsaku ar
chyve bus daugiau, ar mažiau. 
Vietos yra, Kalima i.szauginti 
iki tokio dydžio, kad archyvas 
taptų pasaulio Lietuviu istori
jos žnynu.

Dabar archyvine bibliografi
ne ir muziejine medžiaga gali
ma siusti ir didesniais kiekiais. 
Archyvo adresas lieka tas 
pats: Pasauulio lietuviu dides
niais, 2601 W. Marquette Rd., 
Chicago 29, Ill.

SENATORIUS TAFT 
NEPATENKINTAS

Laukia Vietų Del Sa
vo Rėmėju Ant Sztabo

WASHINGTON, D. C. — 
Senatorius Robert Taft, kuris 
pralaimėjo pradinius rinkimus 
priesz Dwight Eisenhoweri, 
dabar nepatenkintas ir ima 
pykti. Laikrasztininkai sako 
kad jis dar nieko nesako ir lau
kia pažiūrėti kuriuos žmones 
Eisenhoweris paskirs in kitas 
sztabo vietas.

Iki sziol iszrodo kad Eisen
howeris skiria tik tuos, kurie 
reme ji ir buvo Gubernatoriaus 
Thomas Dewey rėmėjai.

Taft sako kad jis buvo susi
taręs su Eisenhoweriu priesz 
rinkimus, kad nežiūrint kuris 
laimes tuos rinkimus tai tas ki
tam nei jo draugam nekerszins. 
Reisžkia, visi bus isztikimi Re- 
publikonai, nežiūrint kuri ji 
rems per tuos pradinius rinki
mus.

O dabar iszrodo, kad Eisen
howeris tyczia aplenkia tuos 
Republikonus, kurie reme Se
natorių Taft.

Pats Senatorius Taft gal 
stengsis gauti Senato pirmeny
be.

Senatorius Taft dar nieko 
nesako, bet jau aiszkiai maty
ti kad jam baisiai nepatinka 

kad Eisenhoweris vieszai taip 
draugauja su Dewey. Dewey 
per rinkimus uoliausiai ir inta- 
kingiausiai darbavuosi su- 
muszti Senatorių Taft. Ir jam j 
pasisekė.

ANTRAS UNIJOS
VADAS MIRĖ

‘AFL’ Vadas Mirė Nuo 
Szirdies Ligos

WASHINGTON, D. C. — 
William Green “AFL” Darbi
ninku Unijos Prezidentas, pa
simirė nuo sžirdies. ligos, savo 
namuose in’ Qoshocton miestą, 
Ohio valstijoje.

Tai antra (Įidelio darbininku 
vado mirtis ‘ in mažiau kaip 
dvi sanvaite^.

Philip Miilray “CIO” Uni
jos Prezidentas pasimirė de
vinta diena szio menesio.

Green buvo buvęs Sekreto- 
rius-Iždininkas Mainieriu Uni
jos, ir paskui užėmė AFL Uni
jos Pirmenybe. ■

Kai jis pasimirė, jo sesuo 
buvo prie jo lovos, jo žmona 
serga jau kokie penki metaL

Green praleido dvi sanvai- 
tes in Coshocton Memorial li
gonine, ir paskui parvažiavo 
jau, rodos, pasveikęs.

Green, gimęs mažame mainu 
miestelyje, Kovo 3, 1873, ir pa
simirė tame paeziame Coshoc
ton miestelyje.

Sulaukės 18 metu jis jau bu
vo tikras mainierys.

Jis norėjo eiti in mokslą ir 
mokytis ant Kunigužio, bet ne
palankios aplinkybes ji nelei
do.

Jis isz paprasto mainierio 
tapo didžiausios darbininku 
unijos prezidentas.

Jis buvo John L. Lewiso 
draugas ir bendradarbis, bet 
vėliau jiedu persiskyrė.

Dabar su Green mirtimi du 
isz trijų didžiausiu uniju vadu 
pasimirė, ir tik John L. Lewi- 
sas liko.

dumti su savo pasivogtu auto-I 
mobiliu.

Jis taip greitai važiavo, kad 
negalėjo savo automobiliu su-! 
valdyti prie užsisukimo ir atsi- i 
musze in stovinti automobiliu 
paskui jo automobilius sudužo 
in tilto kampa. Jis pats to 
trenksmo buvo iszmestas isz to 
automobiliaus.

Policijantai nuveže ji in Szv. 
Agnieszkos ligonine, kur jiedu 
dažinojo kad jo vardas yra 
Frank Norman, dvideszimts 
metu amžiaus.

Detektyvas, Saržentas John 
Clay sako kad to automobi
liaus savininkas yra Harry D. 
Murray, kuris sako kad jo au
tomobilius buvo ta vakara pa
vogtas.

PASIVOGĖ
AUTOMOBILIU

Susimusze, Susižeido, 
Buvo Suaresztuotas
PHILADELPHIA, PA. — 

Jaunas vyrukas buvo isz savo 
pasivogto automobiliaus isz- 
trenktas, kai tas automobilius 
atsimusze nuo kito stovinezio 
automobiliaus ir sudužo' in til
to kampa.

Policijantai pradėjo ji vytis 
apie antra valanda isz ryto 
prie 25-tos ir Oakford ulycziu. 
Policijantai Edward Cahill ir 
Walter Lavin užtiko ta auto
mobiliu ir pradėjo vytis. Jiedu 
greitai pasivijo ir privertė ta 
jaunuoli sustoti. Kai jiedu isz- 
lipo isz savo automobiliaus, tas 
jaunuolis greitai vėl pradėjo

Pirkie U. S. Bonus!

Kitas augsztas Komunistu 
Partijos vadas, Rudolf Slan- 
sky, buvęs Komunistu Partijos 
sekretorius, teipgi dabar yra 
pats teisiamas.

Szitie buvusieji vadai dabar 
yra teisiami, nes jau per kuri į 
laika Czekoslovakijoje ir Aus- i 
Gijoje, patys Komunistu vadai 
pasziesi tarpu saves del pirme-; 
nybes.

Amerikos laikrasztininkams 
nevalia dalyvauti szituose teis
muose. Po teisybei Pragoję vi
sai nėra Amerikos laikraszti - 
ninku. Paskutinis buvo Will
iam N. Oatis, kuris buvo nu
teistas ant deszimts metu in 
kalėjimą, už tai kad jis rinko ir 
siuntė savo laikraszcziu. ži
nias.

14 BUVUSIU
VADU TEISIAMA PLAUKIA SKERSAI

| ATLANTU MARES 
kad Clementis buk prisipaži- ? q ?AS PALMAS. CANARY 
nes kad jis yra kaltas už Jan "AL0SE— Ponia Ann David- 
Svermo nugalabinima Szita^ S°n’ trisdeszimts metu amžiaus 
Svermo buvo Slavoku Komu- '
nistu labai gerbiamas kaipo 
didvyris.

VIENA MOTERIS

SALOSE.— ponia Ann David- 

moteriszke, iszplauke isz Las 
Palmas, visai vienu viena, su 
^<a^°,.nia^u įveliu, užvardintu 

JI plaukia in Felicity Ann.
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SS’ Iszpildykite žemiaus n 
konverta prisiunsda^- eta ^'anka' 'ndekite in

Pacztini, Bankini ar Ekspresini ' 3 m< Užmokesti Dec
Centu prie paskirtos sumos n M°ni'Orderi Tain- • 
iszmokejima czekiu ir m a •’ nes 11111811 bankn -i pndeklte DeszimtsJ ~ ek.« ir mom.ordęrins "ąnkos re.kalauja des2tots ccntu nž 
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SAULE PUBLISHING Cn *************’
MAHANOY CITY pA °-’

Gerbiama Redakcija;

“qZri"iunc2iu jums $...
ant sekanezio adreso: pras2°me siuntinėti laikraszti

"■‘avopiIn

‘nOtUm kas P^iunte užmokesti)

British Guiana, per Azores Sa
las. Ji nori būti pirmutine mo- 
teriszke perplaukti skersai At
lanto mares, viena. Ji kelis 
sykius jau stengiesi taip pada
ryti, bet vis nepasiseke. Ji ve
žasi su savimi gana maisto del 
dvieju menesiu.

BOMBNESZIS
SUSPROGO

* (Tasa Nuo 1 Puslapio) 

telius vieno sparno ir aliejaus 
plėvė ant mariu.

Laivynas insake keliems 
; eroplanams pasilikti virsz tos 
vietos, ir paskui pasiuntė kelis 

i laivus in ta vieta, kad tikrai 
butu dažinota ar kuris isz 
tu lakunu iszsigelbejo.

Žuvusieji buvo:
Leitenantas Komandorius 

Nobel R. Kean, 34 metu am
žiaus, isz Apponaug, R. Is.

Leitenantas Thomas Kiem
an, 28 metu, amžiaus, isz Wick
ford, R. Is.

John R. Quirk, isz Loveli, 
Erie Apygardos, Pa., ir kiti. 
Quirk k-a tik buvo apsiženijes 
kelios dienos atgal.

į


	Book 6 1952-11-25-SAULE_0001
	Book 6 1952-11-25-SAULE_0002
	Book 6 1952-11-25-SAULE_0003
	Book 6 1952-11-25-SAULE_0004

