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Isz Amerikos Keista Atsitikimas

O’DWYER PASI
TRAUKĖ ISZ 

AMBASADOS

Prezidentas Ji Giria; 
Ambasadorius Seniai 

Intariamas

WASHINGTON, D. C.
Buvęs New York miesto Mayo 
ras, William O’Dwyer, kuris 
buvo Kongreso Komisijos tar
domas per jo dvideszimts asz- 
tuonis menesius tarnystes kai
po Amerikos Ambasadorius 
Meksikoje, dabar jau ir isz tos 
vietos pasitraukia.

Jis pasitrauks isz Ambasa
doriaus vietos Gruodžio (Dec.) 
szeszta diena.

Isz Baltųjų Kambariu iszejo 
pareiszkimas kad Prez, Tru
manas, su nuliūdimų, pripaži
no jo atsisakyma, sakydamas 
kad Ambasadorius Wm. O’
Dwyer yra savo pareigas labai 
gerai ir intakingai atlikęs, ir 
gaila kad jis dabar pasitrau
kia.

O’Dwyer buvo intartas in 
policijos papirkimu skandalus, 
New York mieste. Jis tuojaus 
mete savo darba kaipo Mayo- 
ras, kur jis gavo $40,000 ant 
metu, ir pasiružino sau Amba
sadoriaus vieta in Meksika, 
kur jis gauna tik $15,000 ant 
metu.

Kai Senato Komisija pradė
jo tardineti žulikus, gemble- 
rius ir žmogžudžius, ta komisi
ja szitaip pasakė apie buvusi 
Mayora O’Dwyeri:

“Nei jis, nei jo paskirtieji 
nieko nedare priesz žinomus 
prasikaltėlius, razbaininkus, 
žulikus ir bagotus bomus. 
Anaiptol, jis taip elgiesi, kad 
kitiems buvo sunku tokius žu
likus susekti ar suimti.”

Komisija darode kad New 
York mieste, kai O’Dwyer bu
vo Mayoras, buvo gembleriu ir 
žuliku vedamas biznis, kuris 
atnesze apie $20,000,000 pelno 
kas metai, ir kad szitie razbai- 
ninkai ir gembleriai kas metai 
kysziais iszmokedavo policijai 
ir kitiems augsztiems valdo
vams apie $1,000,000.

Isz pradžių O’Dwyer drąsiai 
atsikirto, sakydamas kad szita 
Senato Komisija, tai “Raganų 
Medžiokle”. Bet vėliau jis at- 
.siprasze, kai szita komisija 
pradėjo iszkelti 
prasikaltimu ir 
kurie buvo artimi 
Dwyer draugai.

Senatorius Kenneth Wherry 
kuris dabar jau yra mires, ta
da, kada O’Dwyer buvo pa
skirtas Ambasadoriumi ir pa
bėgo nuo visu tu tardymu, bu
vo pareikalavęs kad O’Dwyer 
butu tuojaus pargražintas in 
Amerika ir kad jam butu duo
ta proga pasiaiszkinti ir iszsi- 
teisinti, ar kad jis butu iszmes- 
tąs isz Ambasados vietos.
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daug’ tokiu 
pasikalteliu 
Mayoro 0’-

Keturiu metu mergaite, 
Vicki Fastu a, yra gimus su 
skylute savo siirdyje. Dak
tarai sako kad tai labai ne
paprastas ir keistas atsitiki
mas. Kol kas ji iszrodo svei
ka ir linksma, bet daktarai 
sako kad ji gali bet kada 
mirti. Jie rengiasi ant jos 
szirdies padaryti operacija.

pa- 
tos
ne-

in-

Bet Frez. Trumanas ir ūž 
szita savo “dranga” buvo 
sirenges galva guldyti, ir 
komisijos visai neklause ir 
paisė.

Jau keli menesiai atgal
takingi laikrasztininkai pra- 
naszavo, kad O’Dwyeris neisz- 
drys gryszti in Amerika, kur 
daug nemaloniu -klausimu -j o 
laukia, bet kad jis apsigyvens 
Meksikoje.

O’Dwyeris tada su piktumu 
užsigynė, bet dabar jau iszro
do, kad jis kaip tik taip ir da
rys, jis susiras kita darba ar 
užsidės koki bizni Meksikoje, 
kur musu Senato Komisija ne
gali jo pasiekti.

Eina gandai kad jis su Mek
sikos Prezidentu, kuris dabar 
pasitraukia, rengiasi koki ten 
bizni užsidėti.

NORĖJO PAR
DUOTI DUKRELE

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. ■'— Budapeszto laikrasz- 
cziai paskelbė kad Yugoslavi- 
jos slaptos policijos Major ka
rininkas ir keturi Vengrai bu
vo pasmerkti mirties bausme 
už sznipinejima.

Laikraszcziai isz ten raszo 
kad visi penki buvo pakarti, 
nes Vengrijoje mirties bausme 
reiszkia kartuves.

PLATINK1T

Pamėgdžioja Juokdarį

Juokdariu Charlie Chap
lin ateina in sa’iuna, k’.iuba, 
Paryžiuje ir susitinka su lo- 
sziku, kuris per savo loszi- 
ma vis pamėgdžioja ji.

Charlie Chaplin yra šuke
les daug ir dideliu klausimu 
Amerikoje. Amerikos val
džia stengiasi dabar sustab
dyti jo sugryžima ežia, nes 
jis yra intartas už Komuniz
mą ir už visokias neezysta- 
tas.

^Pirkie U. S. Bonus!

Buvę
Isztiki

VES • T • •
j Silpnaproeziu Ligonine

Sudege

VIENNA. — agos Komu
nistinis teismas-Tiasmerke vie
nuolika buvusiu -įjjzekoslovaki- 
jos Komunistu njirties bausme 
pakarti, kaipo išdavikai, ku
rie buvo prisipajpne kad jie 
renge “Žydu-TrpSkiu Suokal
bi” nuversti Sovietu valdžia 
savo kraszte. Visi szitie pa
smerktieji yra blive Kremlino 
isztikimi tarnai.:'

Penkios deszimts vieno me
to amžiaus -Vlado- Clementis, 
buvęs užsienio ministeris yra 
pirmutiniai isz pasmerktųjų.

Iszimant tris, Visi kiti pa- 
i merktieji yra Žydai.

Trys kiti Žydai iszsigelbejo 
nuo mirties bausmes, ir buvo 
nuteisti in kalėjimą iki gyvos 
galvos. Teismas paaiszKino 
kad vienas isz szitu trijų padė
jo kitus suimti kai jis juos 
teismui iszdave, o kiti du buvo 
pasiuntejai tu isfdaviku.

Pragos radijas, paskelbė ta 
teismo nuspre 
kurstyti visus.
Taip Kom

del Komunistu 
iszpildyti Sovietu Rusijos pa
reikalavimus del daugiau ka- 
riszku ginklu isz Czekoslova- 
kijos.

Keturiolika buvusiu augsz
tu Komunistu vieszai ir garsiai 
prie savo iszdavikystes prisi
pažino ir iszškaitliavo savo 
griekus priesz Kcmunizma.

Clementis butu galėjęs iszsi- 
gelbeti, bet pats nebežinojo ka 
daryti ir taip abejodamas, gry- 
žo in savo kraszta, kur jis ge-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

, h- pradėjo 
iesž Žydus, 

nori visa kal-

nepasisekimo

HUNTINGTON, W. VA. — 
Penkiolika silpnaproeziu ligo
niu sudege baisiame gaisre, kai 
trijų augsztu namas, Hunting
ton State ligonine sudege.

Du laikrasztininkai, Richard 
K. Boyd ir William B. Har
wood, suskaite penkiolika la
vonu virtuvėje ir ant treczio 

• augszto.
Slauges ir kiti darbininkai 

per savo drąsą ir ^uolumą isz- 
geltejo szimta septynios de
szimts kitu ligoniu isz to gais
ro. •

Iszgelbeti kitus buvo baisiai 
sunku, nes pirmiau reikėjo isz- 
pjauti isz langu storus dratus.

Kaip tas gaisras prasidėjo 
dar nežinia. Vienas daktaras 
sako kad tenai buvo uždraus
ta rūkyti, bet ligoniai kai ka
da nueidavo in skiepą slaptai 
parūkyti. Taip ir tas gaisras 
galėjo prasidėti.

Kitas daktaras sako kad ne 
taip seniai keli laikrasztinin
kai buvo pasmerkė visa ta na
rna, kad nėra jokiu intaisu del 
ugnies ar gaisro suvaldymo. 
Jis sako kad jau buvo rengia
ma visus ligonius in kitus, nau
jus namus perkerti. Tie kurie 
buvo isz to deganezio namo 
iszvesti, buvo apgyventi kaip 
tik tuose naujuose namuose.

— Skaitytojai “Saules” 
yra geri kareiviai ir netingi 
dirbti del savo laikraszczio. 
Kožna diena pacztas atnesza 
naujus skaitytojus isz visu da
liu Amerikos, kurie su mielu 
noru užsimoka už laikraszti 
kuri mielai skaito ir kitus prie 
skaitymo ragina. — Szirdingai 
Acziu!

Ant Pasaulio Virszunes
Nežinodamas Pardavė 

Policijantams

HOUSTON, TEX. — Dvide- 
szimts septynių metu amžiaus 
Steve Rknikar, buezierys, bu
vo sudaręs sau gera geszefta. 
Jis buvo susitaręs parduoti 
savo trijų metu gražia, gel- 
tuonplauke dukrele Sharon. 
Jis susiderėjo penkis szimtus 
doleriu ir nauja automobiliu.

Du po icijantai, vietiszkiais 
drabužiais apsirenge pabarsz- 
kino in kam bario duris su pen
kiais suimtais doleriu, ir naba
gas inpūole in slastas.

Teisėjas Phil Woodruff tuo- 
| jaus insake atimti dukrele nuo 
tėvo ir pavesti ja jos motinos 
globai. Jos motina buvo “di- 
vorsavus” savo vyra, 1951 me
tuose ir dabar gyvena Pitts
burgh mieste. Jo žmona, Ponia 
Agnes Toth Koncsol sako kad 
jis atsiėmė nuo jos dukrele ke
li menesiai atgal.

Jis buvo pagarsinęs per 
laikraszczius kad jis sutinka

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szitas žemlapis parodo 
kur musu Lakunu Sztabas 
yra insikures sau vieta ant 
pat pasaulio aszigalio, in 
Thule, Danu Greenlanda. 
Tai tik trumpa kelione in 
pati aszigali nuo czia. Bet

czia per isztisus metus ran
dasi apie penkiolika coliu 
sniego. Czia Lakunu Szta- 
ba's yra inrenges eroplanams 
vieta, aerodroma, kuris yra 
variuojamas per deszimts 
menesiu per metus.

Ant žemlapio matyti kaip 
toli ir arti yra kitos vietos, 
kiti .miestai nuo szitos viso 
svieto virszunes. Armija ir 
Lakunu Sztabas iki sziol 
viską ežia slaptai dare ir 
nieko nepaskelbe.

ISZ MUSU .
KAIMYNU 

VEIKLOS

Szvedijoje sudaryta Latviu 
tautine taryba. Latviu vado
vybe Vokietijoje rūpinasi isz- 
siaiszkinti su Vokiecziu in- 
staigomis, kaip, nors ir nesant 
to reikalu seimu tarp Latvijos 
ir Vokietijos, butu galima pa-

Praszo Daugiau 
Pagelbos

lietu Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee, Tautu San- 
jungos praszo daugiau ka- 
liszkos pagelbos savo krasz- 
tui. Jisisako kad jo armijos | 
be musu pagelbos negali at
silaikyti priesz Komunistus, 
nors Generolas Dwight Ei- į 
senhoweris yra kelis sykius 
pasakęs kad Koriecziai pa
tys gali priesza sumuszti ir 
savo kraszta susitvarkyti.

STALINO SŪNŪS 
SUŽEISTAS

Stalinas Neaplankė Ji;
Uždraudė Skelbti

Žinias

LONDON, ANGLIJA. — 
Londono laikraszczio “Lon
don Daily Graphic” laikrasz- 
tininkas, sako kad jis yra ga
vės patikrintas žinias per Dip- 
liomatijos susiekimus, kad 
Stalino sūnūs Vassili buvo la
bai sužeistas, kai jis mėgino 
nauja, greitai “Jet” eroplana.

Laikrasztininkas-sako kad 
Stalino sūnūs buvę taip sužeis- 
ats, kad reikėjo jam puse ran
kos nupjauti.

Bet Sovietu Rusijos Minis- 
teris, Sta'inas nesutiko nei ne
aplankyti savo sužeistąjį su
ku ligoninėje, ir ’ insake kad 
tos žinios nebūtu paskelbtos 
Rusijos žmonėms.

— Skaitytojai “Saules” ne
miega ir darbuojasi karsztai 
idant padidint szeimyna skai- 

į tytoju “Saules.”

Tolimos keliones

Į dėti ju kariams, pensininkams, 
invalidamas, ypacz kai Vokie
tijoje like “DP” vad., “Bena-

, miai Užsieniecziai”, daugeliu 
atžvilgiu buvo bent baimingai 
sulyginti su tikraisiais Vokie
tijos piliecziais. Latviu įmau
tos leidykla Danijoje leidžia 
“Latviu tautos giesmes,” su 
savo tautos veikimais supažin-

i dinti svetimiesiems iszleista 
' B. Lamey “Latvija Europos 
likimo bendruomeneje”. Vo
kiecziu visuomenėje Latviu 
varda savo rasztais garsina 
raszytoja Žentą Maurina apie 
kuria sziltai atsiliepe jau ne 
vienas ju laikrasztis. Vienok 
del pernai iszleistos Vokiecziu 
k., jos
Baltijos Vokiecziu organas 
“Die Baltische Rundschau” 
(Nr. 9.52) atsiliepia kritisz- 
kiau, ypacz del tu vietų, kur 
minimojo veikalo Personažu 
teigiama, kad “Latviu tauta 
(eriojo tiek barbarai isz Rytu, 
tiek kalavijuocziai su kryžiuo- 
cziais isz Vakaru,” kurie buvo 
tikriausi Kristaus prieszai, nes 
ate j e jo vardu, tikrai grobe 
kraszta, skleidė tarp gyvento
ju neapykanta. Ypacz iszkelia- 
mas Žiemgalijos 1289 m., su
naikinimas. “B. R.” nuomone, 
ypacz sziuo metu, kai ten rei
kėtų sutelkti draugėn visas 
priesz Rytus kovojanezias jie- 
gas, tokie veikalai su pana- 
sziais “istorine tikrove isz- 
kraipancziąis teigimais esąs 
“smūgis in-veidą.”

“B. R.” taip pat atžymėjo 
Latviu svarbiausios tremty 
organizacijos, “Daugavas Va- 
nagi”, suvažiavima Detmolde, 
kur centro komiteto pirminin
kas atstovas pulkininkas Ja- 
numui prie Atstovo Generolo 
Bangerskio akiu buvo iszkil- 
mingai inteikta buvęs Latviu 
32-jo pėstininku pulko vėliava, 
Vokiecziu vardu suvažiavusius 4 '
pasveikino ats. pulk. Goetze- 
lis. “Dauguvos Vanagai” turi 
Freiturge nuosovo busta, kur 
suteikti Latviu karo invalidai. 
Estu laisves kovotoju organas 
“Voitleja” Rugsėjo men. Nr.
3 placziau apraszo minimojo 
pulko vado pulk. A. Kripenso 
vaidemeni. Minimoji vėliava 
buvo Latviu pulkui, kovoju
siam Opoczkos fronte, iszkil- 
mingai Liepojos miesto ir ap
skrities gyveritoju inteikta 
1943 m. Ji buvo iszsaugota po 
ilgos keliones per Latvija, Vo
kietija, Belgija, kol vle ga
liausiai gryžo in Vokietija. Ji, 
nepaisant didžiausiu sunkumu, 
taip pat plevesavo ir per Lat- . 
viu tautos szvente 1945.11.18

; per buv. Latviu kariu paradą 
: Zedelgheimo karo belaisviu 
^stovykloje. Laikrasztis pažymi 
kad “Sovietai buvo pareikala
vę jiems iszduoti pulk. Kripen- 
sa ir per-Anglus ji pristatyti in 
tardymą.” Vienok jis tai pa- ■ 
daryti griežtai atsisakė ir mė
gino nusižudyti. Tai ji ir isz- 
gelkejo, o su juo daugeli Lat-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Kas Girdėt
Komunistu vadas ir Amerikos 
iszdavikas.

Korėjoje dabar ne tik siau- 
czia tikras karas, liet tenai gre
sia Treczias Pasaulinis Karas.

Ambasadorius < > ’Dwyer pa
siliks Meksikoje, kai jo Amba
sados tarnyste tenai užsibaigs. 
Jis ten užsidės koki nors bizni 
ir iii Amerika jau nebegrysz.

Iszrodo, kad jis nedrystu 
ežia gryszti, nes Kongreso ir 
Senato Komisijos jo lankia. 
Buvo inneszta kelios'bylos ji 
ežia panevalia partraukti, kad 
jis pasiaiszkintu apie savo 
draugus, Židikus, razbaiiiinkus 
sukezius, vagius ir Komunis
tus.

Nuo pirmos Nauju Metu die
nos visi mes daug daugiau isz- 
girsime apie labai augsztus ir 
garbingus szio kraszto vadus, 
kuriu rankos yra sutersztos su 
Komunizmo raudona smarve.

Geras, pigus ir naudingas 
Tai kas kad jis visai nerei

kalingas!'?

Apdraudos agentas buvo at- 
iesz.es trisdeszimts tiikstaiicziu 
doleriu c.zeki jaunai naszlei, 
kurios vyras buvo užsimnszes 
su automobiliu.

Jauna ir gražiai nulieta, jau- 
in naszle, per karczias aszaras 
iravirko, žiūrėdama in ta rie
bu czeki: “Asz puse szitn pi
nigu dnocziau, jeigu mano vy
ras sugrysztu!”

Tieje kurie permaino savo 
gyvenimus, lai prauesza iii Re
dakcija tnojaiis idant laiszka- 
nesziai arba nesziotojai galėtu 
atneszt laikraszti in nauja vie
ta. Daugelis rugoje kad negau
na, bet užmirszo permainyt sa
vo sena adresu.

Dwight Eisenhoweris iszmes 
isz slaptos valdiszkos policijos 
daug augsztu žmonių.

Dwight Eisenhoweris jau 
dabar ima pravaryti ir iszmes- 
ti visus esamojo Amerikos 
Sekretoriaus Dean Achesono 
draugus, bendradarbius, tar
nus ir padupczninkus.

 • ■ \
Žydas,* (galime staeziai sa

kyti, prasmirdęs “Joszke”) 
Rosenberg su savo žmona yra 
pasmerktas mirties bausme. 
Jiedu mirs antro Sausio sali
vate, 1953 mete.

Komunistai Amerikoje ter
ma kelia, visas 'pastangas de
da jodu iszgel'beti. Jie patys 
laiszkus raszo ir kitus ragina 
raszyti protesto laiszkus.

Bet daugiau kaip szimtąs 
Rabinu yra vieszai pareiszke, 
kad jie ne tik nori, bet reika
lauja kad tiedu Žydai szio 
kraszto iszdavikai užmokėtu 
pilna savo skola; mirties baus
me.

TA , Iv-Rosenberg su savo žmona, 
iszdave daug slrfptu žinių Ko
munistams, su kuriomis žinio
mis Sovietu Rusija sugebėjo 
pasigaminti tokias sprogstan- 
ezias, atomines bombas, kurias

Kai Gėm D. Eisenhoweris 
pasikalbėjo su Prez. 11. Tru
mann Vaszingtone, jis tokiu 
dalyku (lažinojo, kurie ji bai
siai nustebino. l’ž tai, kai Jis 
iszejo isz Balt-namu ta diena, 
jis buvo taip susimanstes ir su
siraukęs. Jis nebuvo taip.susi
rūpinės nei per visa kara Eu
ropoje.

Visi Amerikiecziai panasziai 
nustebs jeigu neiszsigas, kai 
dažinos tokiu dalyku, kurie 
iki sziol yra slepiami.

Kai Gen. Eisenhoweris pali
ko Prez. Trumana, jis nieko 
laikraszti n inkams nepasaka, 
-nes jis ir Trunianas jaute kad 
dabar ne laikas tokias nera
mias ir nemalones žinias pa
skelbti.

Musu Užsienio Politika ir 
Tvarka yra prastesne negu Ei
senhoweris tikėjosi. Slapti 
rasztai dabar yra atidaromi, 
rasztai kuriu nebuvo mates Ei
senhoweris, Kongresas, nei 
laikraszt ininkai.
j..

Per visa ta laika, kada Ei
senhoweris buvo su Trnmanu,. 
jiedu apie nieką kita nekalbė
jo, kaip tik apie Užsienio Po
litikos Tvarka.

ISZ VOKIETIJOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

viu ir Estu karininku, nes ta
da Latviu ir Estu dipliom. at
stovai Londone padare stoji
mas tarpe, taip pat insikiszo 
Tarpt. Raud. Kryžius, ir Bri
tai jo jau nebemegino iszduoti.

Baltijos kraszto Vokiecziu, 
kurie save taip pat vadina ne 
baltais Vokiecziais, bet tiesiog 
“taltais ”, organas ‘ ‘ Baltische 
Rundschau” Nr. 9 (52.9.15) 
raszo, kad “baltai turi dideli 
dranga — tai Lordas Alexan
ders ”, buvęs Kanados genera- 
liszkas gubernatorius, o dabar 
Winston Chuchillio kabinete 
karo ministeris. Jis 1919 m., 
dar kaip jaunas Britu armijos 
leitenantas, susipažinęs su Bal
tais ir iszmokes juos brangin
ti. Jo vadovybėje 1919/20 m. 
per žiemos žygi buvusi nuo 
prieszo iszvaduota Latgalija. 
Po metu, isz ten gryžes, jis sa- 

' ke gerai atsimenąs, kaip Bal
tai kovoja, g per pasikalbę j ima 
su Grafu Keyserlingu jis 
“Baltus pavadinęs viena isz 
geriausiu pasaulio tautu.”

Kada Kryszime 
Namo?

Vokiecziu pabėgėliu ‘‘Die 
Stimme” Nr. 37 (52.9.15) sta
to klausima: “Kada mes gry- 
szime namo?” Ir pagal dabar
tine padėjimą mėgina in ji at
sakyti “Frankfurter Allge- 
meine” žodžiais: “Krasztu 
anapus geležines uždangos 
tremties politikams palanki 
sujungina savo kulminacijos 
dar nėra pasiekusi”. Isz to bu
do, kaip Amerikiecziu politika 
naudojasi Rytu Europos pro
fesiniu politiku parama, esą 
galima daryti iszvada, kad 
sziuo metu svarbiausia rupi 
sukrėsti Sovietu režimo pozi
cijas Sovietu lydėtojuose ir ju 
kaimyniniuose krasztuose. 
Czia Amerikiecziai imasi visai 
naujos politines veikimos. 
“Baltu tautoms buvo jau

Pypkes Durnai
Amerika pirmiausia iszrado.

Žydelis Steinberg, ginies 
Lietuvoje, ir kurio szeiinyna 
gyvena in Worcester, Mass., 
yra FBI policijos dabar po vi
sa krasžta jieszkomas kaipo

Duktė ir Moczia

! PONAI I 
i BIZNIERIAI!
[ Geisdami apteiki savo ge- Į! 
’ rus Kostumerius, privalo ;! 
; isz laiko duoti atspaudyt J 

; Sieninius ;! 
' Kalendorius s 
; 1953 m.
Į ir iszsirinkti kokiu nori
Į iszsirinkt. ■ Į'

• Dabar Laikas! užsi s
[- ------------------- kalbyt >
[ ir nelaukti ilgai! Nes kas > 
Į pirmesnis, tas gales isz- 
[ sirinkti puikesnius!!!

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

(Tasa)

Tu esi naturo tvirto, 
Nesibijai vyro girto, 
Kai natūra savo pildys, 
Visa skūra tau suszildys. 
Mocziulyt, tau ne beda, 
Kad atėjo, tegul veda, 
Asz kas nakti pirma tau 
Ji negirta pamatau. 
Tu ne mano duktė esi, 
Kad tu darbu nepamesi; 
Per naktele numylėta, 
Nesikeli nekylėta.
Tu kad nori kieminek, 
Visu nieku nekalbėk; 
Žinok, kad nedovanosiu, 
Kai supyksiu, nuvanosiu.

—BUS DAUGIAU—

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

Paryžiuje leidžiamas Lenku 
■laikrasztis “NaWidowiec” del 
gandu, paskirsiu vos atvy
kus naujam Sovietu ambasad. 
Gromykui in Londoną, jog no
rima reviduoti. Vokietijos rytu 
siena ir ja viętoj OderiolNei- 
ses iszvesti fciliau in rytus 
Glatzo upe, p’lwmi, kad Di
džioji BritaniKsatsisako svars
tyti Potsdam^JBJtarties revizi
ja. “Yra tiesa^kad Britu vy
riausybe tokijuįse veiksmuose 
nedalyvaus ”Oer radija buvo 
taip pat paskMrcas “Manches
ter Guarding^* praneszimas, 
kad Britu vySftusybe nesutiks 
su jokiais V<®iecziu invykdy- 
tais po 1938 metuose Sausio 1 
diena sienų įfilkitimais.

Vėl Veikia Lenku 
Partizanai

Italu agentūra ARI Rugsėjo 
pradžioj paskelbė per Rymos 
radijus žinia, kad Sovietu in- 
staigos Rytu Vokietijoje “Su
darė specialiszkus apsauginius 
burius, kuriu paskirtis - gink
luotiems lydėti urekininius 
traukinius, ’ ’ einanczius isz 
Rytu Vokietijos per Lenku te
ritorija ir Brestlitovsku tolyn. 
Ypacz ruože apie Brestlitovs- 
ka vėl pradėjo smarkiau reik- 
sztis Lenku partizanai, kurie 
Rugpiuczio menesia iszlekdino 
in ora du garvežius ir 15 pre- 
kenybu vagonu. Partizanu 
veikla pasmarkėjo nuo szio pa
vasario; keliavusiu per Lenki
ja pasakojimu nesą tokios san- 
vaites, kai nėbutu iszsprogdi- 
nąmas kur nors vienas ar kitas- 
traukinys.

Vokiecziu pabėgėliu laik- 
raszcziai perspAusdino isz ‘Das 
Ostpreussenlįlatt’ (52.7.5) pra-1 
neszima, kaa^gutosiomis isz 
Vilniaus žibiomis^ 780,000 Lie
tuviu esą iszveszti in tolimiau
sias Sov, Sanjungos sritis, 
kiti 50,000 esą suimti. In Lie
tuva esą perkelta ir jau inkur- 
dinta apie 370,000 gyventoju 
isz Rusijos, be to, ten stovi 
apie 280,000'kareiviu ir invai- 
riu partijos pareigunu.

priesz kiek laiko pažadėta, isz- 
laisvinus ju krasztus isz Sovie
tu valdžios, atstatyti visa ju 
savaiminga nepriklausomu 
valstybini gyvenimą.” Tie pa
žadai buvo dar daugiau sustip
rinti paliekant ju atstovams ir 
konsulams dipliomatiszka pa
dėjimą, o tai yra “ pirmtaukau- 
jas, kurio nepažysta Ameri
kiecziu istorija.” Tuo tarpu, 
kai Lietuviai, Latviai ir Estai 
gali būti tikri del savo tautinio 
savarankiszkumo, atsakingi 
sluogsniai betgi tyli del natū
raliu pretenzijų Vokietijos in 
savasias, tik Lenkams admi
nistruoti pavestas sritis ana
pus Oderio-Neises linijos.”

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu t
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu Jj 
planatu ir visokiu burtu. !' 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: !'

Pinigai reikia siusti su $ 
užsakymu: ]•

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., ]į- 

Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

KALĖDOS
ARTINASI!

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

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

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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

Sziandien, laike visokiu švie
timu sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Korėjos ir Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

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

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž-Į slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz-

Pirkie U. S. Bonus

5 Uncle Sam Say^s

The current Defense Bond Drive is a 
challenge to every American to mobi
lize the power of thrift behind tfie na
tional drive for peace, progress and 
prosperity. The symbol of this drive is 
the American Eagle standing on guard, 
ever vigilant and ever strong. Behind 
this Drive should be put every ounce of 
the power of every good citizen as a 
volunteer worker and a volunteer citi
zen for the defense of America. Put 
yohr {lower'antį'dollars Into It: S. De
fense Bonds. U. S. Treasury Deparimenl

Pirkie U. S. Bonus

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.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apfaszymas, didele 
knyga, 4Q4 puslapiu, 50c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie,Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, G2 pus., 
20c.

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

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

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinąsi sekanti skaitymai: 
YTa isz inaiszo iszlins; Apie bo
ba ka. nugalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Rag’aniszka lazdele; Boba kaip 
ir visos'bobos; Tėipgi 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 szpoaeliai, 20c.

mokamas Žiedas, Drūta Alks-i 
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.116—Istorija ape Siera-1 
ta. Puikus apraszymas. 1191 
puslapiu, 20c.

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

No.123—-Septynios istorijos: 
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.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.l34-r-Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razhaininka, 
43 puslapiu, 20c. *

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
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.l42-r-A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei M.ateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaiikt Tę
va Zokoninka Bern ad i na. 61 
puslapiu, 20c.

N6.145—Apie Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Afaluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

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
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.Ipl—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 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 Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c. 

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

No.173—Apie Talmudo Pa

davinėti Pinigus. 45 pus., 20c.
No.175—Kuczios Žemaites; 

Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

No.178—Tikransias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagalba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo-

■ niams. 35c.
18014?—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. Jezu so Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Krisi ūso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko bilda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197(4?, 25c.

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

S/gF’ Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

USF3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi Imti 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!

M Pirkie U. S. Bonus!

PLATINKIT “SAULE”

iesz.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

♦

Kelione In Amerika
(Tasa)

Sukalbėjo poterėli, suvalgė į 
truputi to, ka rado ir nuvejo I 
pas vandeni prie didžiausiuju i 
doku. /.Javo naujas pajiegas. ' 
Prieje muito narna pasuko! 
augsztyn per Water Street ant j
Broadway. Su pasilsiais užtru
ko apie dvi valandas nes ke
lias buvo neartimas. Kartais 
sėdo ant lentų arba tuszcziu 
skrynių nuo laivu. Ėjo patys 
nežinodami ko, tik Mariutei 
rodos kas kuždėjo, kad būtinai 
eitu in miestą. Pakeliui susiti
ko daugybe užkrautu vežimu, 
traukiau ežiu prie prieplaukos. 
Ant Water street ’o jau buvo 
judėjimas nemažas. Isz prasi- 
veriancziu vartų ėjo žmones ii' 
skubinosi prie savo kasdieni
niu darbu. Isz vienu vartų pa
sirodė augsztas, žilas, su dide
liais tisais Įionas su jaunu vai
kinu. Iszejes dirstelėjo in juos 
ir ju drabužius ir kryptelėjo 
usus; nusistebėjimas apsireisz- 
ke ant j’o veido, paskui pradėjo 
dar labiaus temyti irszypsotis.

Žmogaus veidas, prielankiai 
szypsantysis New Yorke buvo 
jiemdviem instabus ir abudu 
nusistebėjo. t

Tuoin tarpu žilas ponas pri
siartino prie jūodvieju ir pa
klausė gražiausiai Lietuvisz- 
kai:

— O jus isz kur, žmones?
Kaip perkūnas butu szalia 

ju trenkęs. Raidas, vietoj atsa
kyt nublanko kaip siena, pa
sviro ant kojų, netikėdamas 
nei savo ausini, nei savo akim. 
Mariute pirmiaiis susigriebus, ' 
tuojaus krito prie kojų senojo 
pono, apsikabino jas rankomis 
ir pradėjo szaukti:

— Isz Lietuvos, szviesns. 
pone, isz Lietuvos!

— Ka judu czionais vei- į 
hiate?

— Skurde, iszalke ir ne- j 
laimėj gyvenam, brangus pone. ’

Czia Mariute neteko balso, o1 
Raulas isztisfls krito pas ko
jas pono, paskui eme bncziuo- 
ti skverną jo žipono ir laikyda
masis už jo misi i jo, kad laikosi I 
už sklypo dangaus.

Juk lai buvo ponas ir savas. į 
Jis nedalais badu numirti, jis Į 
pagelbės: jis neduos pražūti.

Jaunas vaikinas, kursai bu
vo su senuoju ponu-, žiurėjo Į 
iszvertes akis, žmones 'pradėjo I 
aplinkui rinktis ir stebėtis, ' 
kaip žmogus priesz žmogų klu
po ir kojas bucziuoja. Ameri
koj tai negirdėtas daigias! Bet 
senas ponas pradėjo pykti ant 
žiopsaneziuju:

— Tai ne jusu “biznis,” 
szauke Angliszkai: eikit prie 
sawo business’o!

Nusivedė juodu in artimiau- ! 
šia bar-room; ten inejes su jais 
ir vaikinu užsidarė atskyriam 
kambaryj. Jiedu vėl mėtėsi 
prie kojų, jisai gynėsi ir supy
kęs murmėjo:

— Paliauki! su tuoni; juk 

W “LINKĖJIMAI” del Kalėdų h 
JSįt Nauju Metu Kortai (Tiktai

Anglu Kalboj) su konver- I 
toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se- 
tas-16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

mes isz vieno kraszto, vaikai 
vienos — motinos!

Czion regimai cigaro durnai, 
kuri nike, pradėjo esti akis, 
nes imsiszluoste jas kumszczia 
ir paklausė:

— Iszalke judu ?

■******•»
Su bėgimu laiko,

Tieji kurie mus mylėjo 
apleidžia mus, 

O in ju vietas pri'buna tieji 
kuriuos mes mylime.

Reikia žmonis mylėti,
Nes taip liepia mums daryti

K r ik s z c zi on i s k a s mo k s 1 a s, 
Nežiūrint ant to kokiais jie

yra.
Tai ne yra dideliu daigtu 

mylėti garus žmonis,
Dorus, tykius teisingus ir 

Dievobaimingus.
Reikia ir savo nevidonus 

mylėti,
* * * .

Nekurie vedusieji vyrai, 
Kada sueina iii draugiszka 

rateli, 
Pradeda kalbėti apie vedusi 

gyvenimą,* 
Ir daugelis iižvydi gyvenimą 

si ngel i u, .
Bet neapsvarsto kad 

Gyvenimas nevedusio vyro^ie 
yra iszklotas rožėms.

Kokis tai mokytas profesorius 
karta pasakė:

Kad kožnas turi kirmėlė 
kuri ji grauže.

Daugelis isz ju pakabintu savo 
jaunikysta ant kuolelio, 

Kad tame neturėtu visokiu 
kliucziu, 

Bet kožno jaunikio mislys yra:
Kaip ežia butu galima 

iszmaityt paczia,
Ypatingai sziandienines 

mergelios.
Kada su ja apsipacziuoji, 
Kiek tai turėtu iszduoti 

pinigu kožna diena, 
Jeigu butu vedes, 

.() kiek tai kasztuotu 
•užlaikymas szėimyna!

Reikia to ir to, ir szimtils 
kitokiu dalyku, 

O kur da paezios naujausi 
parėdai ?!

Nevedes vyras gerai apsvarsto 
Kati karta apsives, 

. Tai bus priverstas sėdėti 
namie vakarais,

Ir negales daugiau loszti 
einiki su savo draugais.

Jeigu nevedes turės ant tiek 
drąsos apsiįlacziuoti, 

Kaip kad pajieszko paezios 
per laikraszti, 

Reikalaudamas kad butu 
Mandagi, mokyta, gera 

gaspadine, ir 1.1.
.Matome kad nevedusis 

žmogus 
Y’ra nuolatinėje baimėje, 

Ir neprivalome jam užvydeti 
jo laisves!

— Per dvi dienas nieko ne- 
valgeni, tiktai ka sziandien ra
dom ant grinstu.

— Wilianiai! Tare in vai
kina: Liepk atueszt jiems val
gyti.

Paskui toliaus klausinėjo:
— Kur gyvenate?
— Niekur, szviesns none.
— Kur nakvojo! ?
— Ant grinstu.
— Pavarė judu isz gyveni

mo ?
—. Pavarė.
— Neturite kitu jokiu 

daigtu, tiktai ka su savim?
— Neturime.
— Neturite pinigu?
— Neturime.
— Kuo užsiims!! ?
-— Nežinome.

’ Senas ponas klausinėdamas 
greitai ir rodos piktai, greitai 
kreipėsi 'prie Mariuttes:

— Kiek tu metu mergele?
— As.ztnoniolikos pabaig

siu ant Žolines.
— Prisikankinai, ka?
Nieko neatsake, tik nužemy- 

t ai paisilenke prie jo kojų.
Senam ponui dilinai vėl regi

mai eme graužti akis.
Toj valandoj, atnesze alaus 

ir sziltos mėsos. Senas ponas 
liepe jiemdviem valgyti, o ka
da atsake, kad prie jo nedrys- 
ta to daryti,’pasakė jiemdviem 
kad yra kvaili. Vienok nors 
buvo toksai pikats, pasirodė 
jiem kaip aniuolas.

Kada, valgė, džiaugėsi- jisai 
regimai isz to. Paskui liepe pa
sakoti, kaip ežia atvyko ir ka 
mate. Raulas isapasakojo jam 
viską ir nieko nenžslepe, kaip 
kunigui laike iszpažinties. Ji
sai pyko, plūdo, o kada daejo 
iki tai vietai, kaip Raulasi no
rėjo paskandyti Mariute, su- 
szuko:

— Asz tau bneziau kaili 
nuneres!

Paskui atsigryžes in Mariu
te tarė:

— Eiksz-gi szen, mergele!
Kada prisiartino, paėmė in 

abi rankas jos galva, ir pa.bu- 
ežiavo in kakta.

Paskui valandėlė pa.manstes 
t a re:

— Matele vargo! Vienok 
yra. czionais geras krasztaiS, 
liktai czionais reikia mokėti 
gvvent.

Raidas iszverte akis: Tas ge
ras ir iszmintingas Įionas vadi
na Amerika geru krasztn!

— Taip, nerugeli, tarė pa
matęs Raplo nusistebėjimą: 
geras'Tcrasztas! Kada czionais 
atvykau neturėjau nieko, o da
bar turiu kąsneli duonos. Bet 
jus, mužikai, velyk laikytumė
tės savo lauko, ne ka valkiotis 
po svietą. Isz jus czionais nėra 
nieko gero, o atvažiuoti czio
nais lengva, sn'grVžti sunku.

Valandėlė tylėjo, paskiri 
pratarė, lyg pats in save:

— Keturios deszimtys me
lu ir.keli, kaip asz czionais, tai 
ir apie savo szali užmirszau. 
Vienok kartais iszsiilgimas 
kankina, ka ? Wiliamas ten tu
rės važiuoti, tegul ipažys, kur 
jo tėvai gyveno. Tai yra mano 
sunns, tarė rodydamas vaiki
na. Wiliamai! Arparvežszi isz 
namu sauja žemes mairpo gal
va in graba?

— Yes, father! Atsake vai
kas Angliszkai.

— Ir ant krutinės, Wilia
mai, ir ant krutinės!

— Yes, father!
Durnai tai]) baisiai pradėjo 

graužti akis senam ponui, kad 
akys tarytum stiklu apsitrau
kė. Tuojaus pradėjo pykti:

— Supranta, varvalas, Lie- 

tuviszkai, vienok kalba. Ang
liszkai. Taiji czionais turi būti. 
Kas czionais nukrito, tai del 
įsen'oviszkos szalies dingo.

— WiIiamai! Eik, pasaky k 
seseriai, kad turėsime svecziu 
ant Įlietu ir aut nakties.

Vaikinas greitai paszoko. 
Senas Įionas. užsimausite ir il
gai tylėjo; paskui pradėjo kal
bėti, tarytum pats sau:

—- Kad ir juos gražyti at
galios, daug kasztuos, o prie 
ko grysz? Ka turėjo, pardavė: 
Bus elgetomis (ubagais). Tar
nystėj su mergejo. Dievas žino 
kas gali atsitikti.Kad czionais 
esate, reikia dar syki paban
dyti, už darbo griebtis. Iszsius- 
ti juos in naujokynus (kolioni- 
jas), mergele palėkėjus iszte- 
kes už vyro. Dvieja užsidirbs, 
užsimanys grįžti in savo szali, 
tai ir seni paims.

Paskui tarė tiesiog in Raida :
— Ar girdoje! apie czio- 

nykszczius naujokynus į
— Negirdėjau, dauggalis 

pone.
— Žmones1! Kaip .jus czio

nais atsidangino! ? Ponedie 
szventasis! Nori, kad paskui 
nežūtu! t’hieagoj yra tokiu 
kaip tu iii keturiasdeszimtis 
tukstaneziu, Milvaukeeje tiek 
pat, Detroite pusėtinai, Buffa
lo pusėtinai. Dirba dirbtuvėse, 
vienok ūkininkui geriausiai 
prie dirvos. In Radomiu isz- 
siusti jus iu Illinois’a Imi! Ten 
sunku jau 'prie žemes, pri.si- 
skverbti. Steigia koki nauja 
Poznaniu tyruose Nebraseos, 
tai toli. Geležinkelis daug 
kasztuotu. In Borovina geriau
siai, yiĮiacz, kad galiu duoti 
jums tikietus dovanai, o ka 
duosiu in kiszeniu tai priside- 
sit anf reikalu ulqfes.

Dar labiaus uziAmanste. r '
— Klausyk, seni! Greitai 

atsiliepė: Steigia dabar nauja 
naujokyna Borovina. Arkansa- 
se. Yra tai dailus krasztas ir 
sziltas, o žeme beveik visur ne
užimta. Ten gausi lauko su gi
riomis nuo valdžios 160 margu 
dovanai, o nuo geležinkelio 
t ruputi damokedamas, supran- 
ti. Ant pradžios' tikės tau duo
siu, ir tikietus ant geležinkelio, 
nes galiu. Nuvažiuosit iii mies
tą. Little Hock, paskui reiks ve
žimais važiuoti. Tenais rasite 
ir kitus, kurie su jumis drau
gia važiuos. Ant galo duosiu 
jums ir laiszkiis. Noriu jus su- 
szplpti nes esu jus'brolis; liet 
tavo merginos man szimta. sy
kiu labiaus gaila, kaip tavęs. 
Suprnati! Dievui dekavokit, 
kad su manim susitikot.

Czia jo balsas visai šu
nį in kszte jo.

— Klausyk, vaikeli, tarė 
in Mariute: Sztai czia turi ma
no kortele: pasislėpk ja giliai. 
Kada tave vargas prispaus, 
kada liksi viena ant svieto ir 
Tie globos, tai manės jieszkok. 
Tu vargsze, vaikeli, ir nelai
minga. Kad numireziau, Wil
iam’as apie tave pasirūpins. 
Tik korteles nepamesk! Eikim 
dabar pas mane.

Pakeliui nupirko jiems mar
škiniu ir drabužiu ir užsive
dęs pas save pavaiszino. Buvo 
tai visas namas geru žmonių, 
nes ir Wiliam’as ir jo. sesuo 
Jenny rūpinosi apie abudu, 
kai]) aijiįe giminaiezius. Ponas 
Wiliam’as net apsiėjo su Ma-

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar te.beszvioczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
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rinte, kaip su kokia “lady”, 
ko ji baisiai nedryso. Vakare 
pas Jenny atėjo atsilankyti ke
lios jaunos, merginos, draugi- 
ninkes, dailiai apsirėdė ir ge
ros. Tos apsėdo isz visu pusiu 
Maiute, stebėjosi, kad ji tokia 
iszhlyszkiis,' kad tokia daili, 
kad jos toki geltoni 'plaukai, 
kad tovienio linksta, prie ju ko
jų ir rankas ju buežiuoja, isz 
ko jos laliai juokėsi. Senasis 
ponas vaikszcziojo tarp jaunu- 
ju, Įnirtę pražilusia, galva, 
murmėjo, kartais pyko; kalbė
jo sykiais Angliszkai, sykiais 
Lietuviszkai, kalbėjo su Ma
riute ir Raidų apie tolima gim
tine szali. Minėjo ir perkrati
nėjo praėjusi laika, ir kartais 
turbūt durnai cigaro grauže 
akis, nes tankiai jas slapta, 
szluostesi.

Kada visi iszsiskirsfe. gulti, 
Mariute negalėjo susilaikyti 
nuo aszaru, matydama, kad pa
na Jenny savo locnom rankom 
kloja jai lova. Ak! Koki tai ge
ri žmones buvo, vienok nesta- 
bu: juk senis ponas 'buvo taip
gi Lietuvys!

Už trijų dienu Ratilas ir 
mergina jau važiavo in Little 
Rock’a. Raulas turėjo sa vo ki- 
szeniuj szimta. doleriu ir apie 
vargus užmirszo, o Mariute 
jaute ant saves ranka Dievo ir 
tikėjo, kad ta ranka neduos 
jai 'pražūti; kad kaip ja isz 
vargo isztrauke, taip Jonuką’ 
in' Amerika atves, apie abudu 
rūpinsis ir in Lipnelius sugra-

Tuom tarpu miestai ir ukios 
szmekszcziojo jiems pro vago
no langus. Buvo czionais visai 
kitaip, negu New Yorke. Buvo 
laukai, tolumoj szilas ir name
liai, prie ju augo medžiai. Žel
menys visokiu javu žaliavo di
deliais sklypais, taip lygiai, 
kaip Lietuvoj. Matant ta Kau
lui tai]> krutinę priaugo, kad 
norėjo szaukti: “Ei jus laukai 
ir pievos žalios!” Pievose ga
nėsi kaimenes karvių ir aviu; 
pagiriais vaikszcžiojo žmones 
su kirviais. Trūkis bego ir be- 
go tolinus. Pamažu žmonių gy
venimai pasitaikė vis recziaus. 
llkios, farmos nyko, prieszais 
buvo placziois lygumos. Vejas 
siūbavo žoles ir lingavo gėlė
liu gaivas. Vietomis kraipėsi, 
kaip auksinis kasnykas, keliai 
apžėlė geltonomis gėlėmis, per 
kurias kitados pervažiavo ve
žimai. Angsztos tyru gėlės 
lingeziojo savo galveles, tary
tum sveikino keleivi. Ereliai 
suposi aut placziu sparnu,\aty- 
džiai temindan)i in žole. Trūkis 
nere tolyn, rodos norėdamas 
dalekti ten, kur tos lygumos 
nyksta isz akiu ir susijungia su 
dangum.. Per langus vagono 
matyt buvo kaimenes kiszkiu 
(zuikiu) ir žemes szunyeziu. 
Kartais szmegsztelejo raguo
ta elnio galva. Niekur nematyt 
nei baznyczios bokszto, nei 
miesto, nei kaimo, nei namo, 
tik stotos; bet tarp stoeziu ir in 
szonus jokios gyvos- dvasios. 
Raulas žiurėjo in ta. visa, krai

po galva ir negalėjo suprasti, 
kaip tai tiek daug “gerybių,” 
kaip vadino lankus, tuszcziu 
yra.

Praslinko diena ir naktis. 
Parycziu in važiavo in szilus, 
kuriuose medžiai ’buvo supin
ti besivejaneziais augalais sto
rio žmogaus rankos, per ka 
szilai buvo toki tankus, kad in 
juos kirviu kaip iii siena, duok. 
Nepažystami pankszcziai ulbė
jo tuose žaliuose tankumynuo
se. Syki Kaului ir Mariutei pa
sirodė, kad tankumoj mate 
kokius raitelius su plunksno
mis ant gaivu, su veidais to
kiais raudonais, kaip niiszveis- 
tas varis. Matydamas tas pie
vas, tas neapgyventa® lygumas 
ir neužimtus szilus, tuos visus 
neregėtus stebuklus ir kitokius 
žmones, Raulas negalėjo isz- 
kesti ir tarė:

— Mariuk!
— Ka teveli ?
— Matai?
— Mat aim
•— Ar stebisi?

. — Stebiuosi.
Pervažiavo, ant galo, per 

upe trisyk platesne už Nemu
ną, kuri, kaip paskui dagirdo, 
vadinasi Mississippi ir glūdu
moj naktų atvažiavo in Little 
Ročka.

Tenais reikėjo dasiklausti 
kelio in Borovina.

Persiskirkim su jais szioj 
valandoj. Antra dalis ju basty- 
mosi jieszkant kąsnelio duonos 
pasibaigė. Treczia buvo girio
se, prie kaukszejimo kirviu ir 
sunkumu naujokyno gyveni
mo. Ar mažiaus ten buvo asz- 
arn, kaneziu ir skurdo -— ne
trukus pamatysim.

* * *
Kas tai buvo Borovina? 

Naujokynas, turintys pastoti. 
Bet regimai varda isz augszto 
pramane pagal ta svarbumą 
kad kur yra vardas, ten turi 
būti ir daigtas. Pirmiau® laik- 
raszcziai Lenkiszki, o net ir 
Angliszkai iszeinantiejie New 
Yorke, Cliicagoj, Bnffaloj, De- 
roite, Milwaukee, Manitovoc, 
Calumet, žodžiu, visur, kur 
girdėt buvo Lenkiszka. ir Lie- 
tuviszka kalba, grasino urbi et 
orbi abelnai, o Lenku ir Lietu
viu iszeiviams ypaeziai, kad 
kas' isz ju nori būti sveikas, 
turtingas, laimingas, riebiai 
valgyti, ilgai gyvuoti, o numi
rus tikrai gauti iszganyma, tas 
tegul prisiraszo prie to žemisz- 
ko rojaus arba Barovinos. Ap
garsinimai sake, kad Arkansa- 
sas, kur bus insteigta Barovi- 
na, yra krasztas, tuszczias, bet 
sveikiausias ant svieto. Teisy
be, miestelis Memphis, esanfys 
ant paezios rybos, anapus upes 
Mississippi, yra lizdu geltono
jo drugio, bet, amiot apgarsi
nimu, ne geltonas, ne joks ki
toks drugys neinste.rigs per
plaukti per tokia upe, kaip 
Mississippi. Ant augsztutinio 
kranto upes Arkansaso nėra jo 
dėlto, kad tenykszcziai Indie- 
cziai Choctaw’s apskalpavo ji 
be.jokios malones. Drugys dre

ba pamatęs raudonskuri. To
kiu būdu gyventojai . Borovi- 
nos gyves tarp drugio isz rytu 
ir randonskuriai isz vakaru,, 
plote visiszkai tikriszkam, per
tai jos ateite bus tokia, kad už 
tukstanezio metu be abejones 
Borbvina turės du milijonu gy 
ventoju, o žeme, už kuria 
sziandien moka, po pusantro 
dolerio už akra, bus parduoda
ma mažiausiai po tūkstanti do
leriu už ketvirtaini mąstą.

Tiems prižadėjimams ir lu- 
kestims sunku buvo prieszta- 
rauti. Tuos, kuriems nepatiko 
kaimynyste Choctaw’u, apgar
sinimai pertikrinejo, kad ta, 
pilna kariszkos dvasios gente 
janezia ypatingai sanjansma 
prie Lietuviu, ir kad reikia ti
kėtis su jais prietikiu ko man
dagiausiu. Ant galo žinoma, 
kad kur tik per girias ir tyrus, 
pereis geležinkelis jr telegrafo 
stulpai kryžiavai, ten neužilgo 
tie kryžiai esti ženklais, sto^ 
vineziais ant Indieczin kapi
niu. O kad žeme Borovinosi yra 
nupirkta geležinkelio, tai isz-. 
nykimas Indieczin yra tik 
klausymu laiko.

— BUS DAUGIAU —

PLATINKIT “SAULE”

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.
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Žinios Vietines
— Gruodis — Decemberio.
— Adventai!
— Žiema prasidėjo ant tik

rųjų.
— Seredoj pripuola Szv. 

Pranciszko Ksavero, iszpažin- 
tojo, o Tautine Vardine: Jaut- 
re. Ir ta diena: 1933 m.,Septin
tas Tarptautinis Seimas Ame
rikoje prasidėjo in Montavi- 
deo, Uragųay. Visos valstijos 
pasiuntė savo atstovus iši
mant Costa Rica; 1934 m., 
Prancūzija su Vokietija pasi- 
rasze Saar taikos sutarti Ry
moje; 1946 m., O. Max Gard
ner paskirtas Ambasadoriumi 
in Anglija; 1943 m., Szimtas 
dvideszimts penki metai kai 
Illinois valstija 'buvo priimta 
in Suvienytu Valstijų sanjnn- 
ga; 1267 m., Lietuviai pradėjo 
kara su Czeku karaliumi, Otto- 
karu.

— Praėjo Dekavones Die- 
' na, o dabar lauksime Kalėdų 

ir Naujo Meto.
— Ketverge pripuola Szv. 

Petro Clirizologo ir Szv. Bar
boros. Tautine Vardine: Stan- 
gis. Ir ta diena: 1946 m., Teisė
jas Goldsborough nubaudė 
mainieriu bosą John L. Lewi- 
sa, už tai kad Lewisas nesuti
ko sustabdyti mainieriu strai- 
kas, kai teismas buvo jam in- 
sakes sustabdyti. Lewisas 'bu
vo priverstas aszmeniszkai už
simokėti deszimts tukstaneziu 
doleriu. Mainieriu Unija buvo 
nubausta ant trijų milijonu, 
penkių szimtu tukstaneziu do
leriu 'baudos. Bet vėliau ta 
bauda buvo sumuszta ligi sep
tynių tukstaneziu doleriu; 
1891 m., Henny L.'Norcross isz 
Somerville, Mass., trenkė 
•sprogstanezia bomba in mili
jonieriaus Russell Sage ofiso 
kambarius, New York mieste, 
bet jis taip prastai ta sprogs
tanezia bomba mete, kad pats 
save in mažus szmotelius susi
sprogdino; 1785 m., Pirmasis 
Amerikos Prezidentas, Jurgis 
Vaszingtonas vieszai atsisvei
kino ir pasitraukė isz politikos 
nesutikdamas‘stoti treęzia syki 
in rinkimus del Prezidento.

— Tik 23 dienos ligi Kalė
dų.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Sabo, iszpažintojo taipgi Szv. 
Krispinos ir Szv. Niceto, o 
Tautine Vardine: Nameda. 
Taipgi ta diena: 1905 metuose 
Pirmasis Politiszkas Lietuviu 
seimas Vilniuje; Konstitucijos 
Diena Rusijoje; 1848 m., Prezi
dentas Polk pranesze visam 
musu krasztui, kad daug auk
so yra atrasta. Californijo je; 
1876 m., gaisras teatro saieje
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Brooklyn, N. Y. 289 žmonių žu
vo; 1934 m., Fritz Kuhn, Bun- 
distu vadas Amerikoje buvo 
suimtas ir* nuteigtos nuo'pus- 
trecziu ligi penkių metu in ka
lėjimą; 1934 m., Rusija “iszva- 
le” iszžude 66 savo žmones už 
tai, kad jie buvo intarti, kad 
jie dare suokalbius priesz Sta
lino valdžia; 1933 m., Svaigi- 
nancziii gėrimu pardavimo už- ! 
draudimas užbaigtas, Instaty- , 
mas panaikintas.

— Keturiasdeszimts Va- ■ 
landų Atlaidai Szvento Juoza
po bažnyczioje prasidės Node-j 
lioje, Gruodžio (Dec.) 7-ta die
na per Szv. Miszias 8-ta valan
da ryte. Pamokslai bus sakomi 
Lietuviszkai ir Angliszkai per 
Misaparus: Nedėliojo, Panede- 
lyje ir Ltar.ninke. Atlaidai už
sibaigs Utaminko vakaru su 
procesija Szvencz. Sakramen
to. Szv. Miszios: Panedeliyje ir 
Utarninke: 7, 8, ir 9 valanda 
ryte. Miszparai: Nedėlioję, Pa- 
nedelyje ir Utarninke 7-ta va
landa vakare.

—- Ketverge, 11-ta valanda 
ryte Szv. Juozapo bažnyczioje, 
Kunigas P. C. Czesna, suriszo 
mazgu moterystes, Florence, 
duktė pon. G. Lukaseviczienes, 
nuo 423 W. Mahanoy uly., su 
Peter Yasin, isz Mahanoy 
Plane. Svotai buvo Ponia An
toinette Dainauskieno ir Frank 
Yasin. Vestuves invyko pas

nuotakos motinos namus. Jau
navedžiai apsigyvens po Nr. 
423 W. Mahanoy uly.

Shenandoah, Pa. — Buvęs 
miesto gyventojas, Simonas 
Andrulionis, pasimirė Pane- 
delyje Lapkriczio 24-ta diena, 
pas savo duktere, P. Hopkins, 
nuo 1862 E. Schiller uly., Phi- 
ladelphia, Pa. Velionis, gimė 
Europoje, atvyko in Shenado- 
ryje būdamas jaunu vyruku. 
Per daugelis metu dirbo ka
syklose, po tam užsidėjo sali ti
na mieste, o keliolika metu at
gal apsigyveno mieste Phila
delphijoje. Paliko paezia, sze- 
szis vaikus ir daug anuku. Li
kos palaidotas Petnyczios ry
ta isz Gra'boriaus Sakausko 
koplyczios, 200 W. Oak uly., 
su apiegomis Szv. Kazimiero 
bažniyczioje ir palaidotas in 
parapijos kapines.

— Laidotuves a.a. Mares 
Drangelienos nuo 286 Wanser 
Ave., Inwood, L. L, N. Y., kuri 
numirė pereita Sereda, in Szv. 
Juozapo ligonbuteje, Far Roc
kaway, L. I. N. Y., invyko Su- 
batos ryta, Lapkriczio 39-ta 
diena, isz Grahoriaus Oravitz 
koplyczios, 635-637 E. Centre 
uly., su Szv. Misziomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, ir palaido
ta' in parapijos kapines. Velio
nes vyras Kazimieras mirė ke
letą metu atgal. Paliko' dukte-

Komunistu Policijantu Mandieros Berlyne

Vakaru Vokietijos valsty
binis darbininkas yra ežia 
apsirengęs in nauja Sovietu 
mados policijantams man- 
diera, uniforma. Szitokie 
drabužiai buvo paskirti vi
siems Vokiecziu Komunistu 
policijantams Rytu Vokieti
joje. Vokiecziu laikraszti- 
ninkai buvo susirinkę, kai 
szitas darbininkas szitus

re Mare, pati J. Varnės; du su
nn; Alberta ir Kazimiera, taip
gi tris anukus, visi isz Long 
Island; keturios seserys: Ona 
pati Antano'Spūdžio, Miners
ville; Patricija, pati II. Beve
ridge, New York; Adele, pati 
Andrew Pribush, mieste ir 
Margareta, pati II. Pearsol, 
New York, ir broli Vinca, De
troit, Mich.

— Sirgdamas trumpa lai
ka Vincas Levitskis, kriau- 
czius, nuo 230 E. Lloyd uly., 
pasimirė Seredos ryta, Lapkri
czio 26-ta diena, savo namuose. 
Gimęs Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Prigulėjo prie,Szv. Kazimiero 
parapijos. ■

PRAVDA SAKO U.S.
KANKINA

BELAISVIUS
MASKVA, RUSIJA. — Ru

sijos laikrasztis “Pravda” ra- 
szo kad Amerikiecziai kankina 
belaisvius ir juos vartuoja isz- 
meginti savo atomine bomba.

Pravda szitas savo isz pirsz- 
to iszlaužtas žinias skleidžia 
Korėjoje. Szitas laikrasztis ra- 
szo, kad Gegužio menesyje, 
1951 metais Amerikiecziai nu
kankino tūkstanti keturis 
szimtus belaisviu, kai jie no
rėjo iszmeginti savo nauja 
sprogstanezia, atomine bomba.

Jis toliau raszo kad kai 
Amerikiecziai norėjo iszme
ginti savą nauja ugnies gink
lą, jie sudegino visus belais
vius kurie norėjo gryžti in sa
vo tėvynė.

Pravda, . __ ................... .
meryje raszo kad Amerika ir 
vien tik Amerika dabar truk
do paliaubas ir taika, nes 
Amerikiecziai szita kara Ko
rėjoje pradėjo ir nori toliau 
vesti.

Antrame puslapyje Pfavda 
turi indęjus paveiksią pusnuo
gio Korieczio, pririszto prie 
stulpo, kuri du Amerikiecziai 
burlokai plaka.

NORĖJO PAR
DUOTI DUKRELE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vaisko eroplanas nukrito ir 
sudužo in Tacoma, Washing
ton. Ant szito eroplano isz tris- 
deszimts devynių žmonių, tris-

; deszimts szeszi žuvo.
In tris sanvaites devyni ar

mijos eroplanai nukrito ir su
dužo ir užmusze du szimtu ir

i devynis žmones.
Armija ir Lakunu Sztabas 

dabar stengiasi isztirti kodėl
i tiek daug tu eroplanu krinta. 

Žinovai sako kad oras labai 
biogas ir kad lakūnai i--------

gana žinių apie orą ir miglas > 
kai jie lekia Alaskoje ar Korė
joje.

RASTAS ALASKOJE

parduoti savo dukrele ir buvo 
suaresztuotas, bet paskui pa
leistas. Dabar kai jau jis buvo 
sudaręs savo planus, policijan- 
tai ji vėl sueziupo.

Jis teisinasi kad jis tik no
rėjo parūpinti tinkamus namus 
savo dukrelei.

in kolegijas ir in universitetus.
Daktarka Bella V. Dodd, 

buvusi Komuniste, kuri yra 
per septynis metus buvusi Mo« 
kytoju Unijos Atstove, sako 
kad visos New York miesto ko
legijos turi ant savo sztaho po 
kelis Komunistus mokytojus. 
Ir ji vieszai isžvardina tas ko
legijas ir tuos universitetus.

Ji sako, kai ji buvo Komu
niste ji dalyvavo mokytoju sei- • 

i muose Philadelphijoje, New

EROPLANAS SU-

1,500 KOMUNISTU
MOKYTOJU

WASHINGTON, D C — 
Senatorius McCarron,' Senato 

ANCHORAGE, ALASKA i J™— ,Apsau°Os Komisijos 
C-124 minkąs, sako kad randasi

52 Žuvo; Lakūno Szta-! 
bas Nori Isztirti 

Nelaimes

York> Buffalo, Madison, Wis., 
Cleveland, Boston, Detroit ir 
Grand Rapids.

Ji teipgi sako kad daugiau
sia Komunistu mokytoju pri
guli prie tos mokytoju unijos.

11 CZEKAMS
KARTUVES

Didelis C-124 Globemaster 
Prekybinis eroplanas, kuris 
dingo su penkios deszimts dve
jais žmonėmis, Lapkriczio dvi
deszimts antra diena, buvo 
surastas ant augszto Alaskos 
kalno, sniego pūgose.

Jis buvo surastas tik kelios 
valandos po tam kada kitas

daugiau kaip pusantro tuks- 
tanczio Komunistu mokytoju 
musu vieszose mokyklose. Jis 
sako kad szitie Komunistai 
mokytojai sudaro pavoju mu
su krasztui.

Taipgi sako kad Komunistai 
mokytojai randasi ne tik in 
Pradines musu mokyklas, bet

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rai žinojo kas jo laukia. Jis 
buvo New York mieste, Ląp- 
kriezio (Nov.), 1949 metuose, 
kaipo savo kraszto atstovas 
Tautu Sanjungoje. Jis butu 
galejes ežia pasilikti.

Platinkit “Saule”

me paeziame nu-

Padėta Slanka, indekite in

*

U1

r

(Paraszykite teipgi j.
8aV° Pilna adre»a 

...................... ’ ,dant ŽinotUn, > 
................................... a’ Pr,,,Unte užmokesti)

naujus policijantu drabu
žius parode. Szita uniforma 
prigulėjo vienam pabėgėliui 
policijantui, kuriam pasise
kė pabėgti isz Rytu Vokieti
jos in vakarus. Mayoras 
Ernst Reuter, isz Vakaru 
Berlyno, (po kairei) peržiū
ri tuos Sovietu policijantu 
drabužius.

Tik iki Nauju Metu!
Gaunamos beveik už puse 

kainos tinkamiausios ilgiems 
žiemos vakarams ir Kalėdų do
vanoms knygos:

‘Szliuptarniai.’ Pirma kny
ga, kurioje tiek daug pasakyto 
apie Amerikos lietuviu gyveni
mo sunkumus, vargus ir kovas 
del lietuvybės. 652 puslapiai, 
Jono Szliupo, “dėdės” Szerno 
ir kun. Demskio atvaizdai, kai
na tik 3 doleriai.

‘Szirdies Rūmai.’ Amerikos 
lietuviu gyvenimo romanas, 
pirmas apie szirdi, iliustruotas 
450 puslapiu, kaina 4 doleriai.

‘ Czikagos Szeszeliai. ’ Sep
tynios noveles, baisesnes už 
Upton Sinclair’io RAISTA, 
iliuostruotos, 316 puslapiu, 
kaina 3 doleriai.

Visos 3 knygos sykiu tik už 
6 dolerius! Bet szita beprotisz- 
kai numuszta kaina galios tik 
iki Nauju Metu. Todėl nelau
kite rytojaus, bet tuoj kiszkite 
in voką 6 dolerius ir siuskite:

Dr. Alg. Margeris,
3325 South Halsted Street, 

Chicago 8, Ill.
Persiuntimo kasztus 

apmokame;

ui AoNa ,

S

<

Iszpildykite žemiaus
konverta prisiunsda v ____
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