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64 METAS

Isz Amerikos
GENEROLAS

D. MACARTHUR
NESZNEKA

NEW YORK. — Generolas 
Eisenhoweris pasikalbėdamas 
su savo Tarybos nariais, Ko
rėjoje, buvo pareiszkes kad jis 
papraszys kad Generolas Mac- 
Arthur jam patartu, kas butu 
gėriausia daryti apie Korėjos 
klausima.

Kai kurie laikrasztininkai 
spėjo kad Generolas MacAr- į 
thuris tuoj aus važiuos in Paci- 
fika pas Eisenhoweri, bet jis 
trumpai atkirto, kad jis nieko 
apie tai nebuvo girdėjęs iki 
dabar. Jis sako kad nuo to lai
ko, kai Trumanas buvo ji pra-. 
varės, niekas nepaisė jo pa
klausti apie Korėja.

Jis dabar sako kad jeigu Ei
senhoweris nori su juo pasi
tarti jis žino kur jis gyvena ir 
gali pas ji ateiti.

Per rinkimus Gen. Mac Ar - 
thuris nesutiko remti Eisenho
weri. Jiedu, kaipo karininkai 
niekados nesutiko MacArthu- 
riui taip kaip negarbe dabar, 
nes per kara jis buvo Eisenho- 

įwerio virszininkas.
Į Pats MacArhuris butu malb- 
’niai sutikės stoti in rinkimus 
in Eisenhowerio vieta.

KALĖDŲ DIEDUKAS
IN KALĖJIMĄ

—~ ' ■ ■

Pabėgo Su Dovanomis
—

PHILADELPHIA, PA. — 
Kalėdų Diedukas buvo pa
smerktas ant penkių dienu in 
kalėjimą, už tai kad jis savo 
darba apleido ir sau sveika nu- i 
ėjo su visomis dovanomis, apie 
keturios deszimts doleriu.

Keturios deszimts asztuoniu i 
metu amžiaus John Kunkel, 
netoli Race ulyczios, buvo ga
vės visus Kalėdų Dieduko dra
bužius ir maža dėžutė del do
vanu. Jis nepasirodė po savo 
darbo dienos su dovanomis. 
Robert Jesse, Amerikos Sava
noriu komiteto narys užtiko 
John Kunkel mieste ant de- 
szimtos ir Vine ulycziu. Jis sa
ke kad Kunkel jau nebuvo Ka
lėdų Diedukas, bet visiems 
kaip ponas “pundijo.”

Teisėjas Benjamin Segal ji 
pasmerkė ant penkių dienu in 
kalėjimą už Kalėdų Dieduko 
isžd avima.

ARKLYS
APSIBAIDINO

LANCASTER, PA. — Pen. 
kios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus ūkininkas, Moses Hu- 
yard buvo užmusztas netoli 
nuo New Holland, kai jo ark
lys pasibaidino.

Jo duktė, dvideszimts devy
nių metu amžiaus mokytoja, 
Panele Mary Huyard, ir jo ke-

Pagerbtas

Daktaras Fe'ix Bloch isz . 
Stanford Universiteto, susi
laukė nepaprastos garbes. 
Jam buvo suteikta garsaus 
ataižymejimo garbes “No- į 
bei’’ ženklas už jo pasidar- į 
bavima kas ink atomines , 
jiegos del nekariszku reika
lu. Iki sziol nebuvo galima 
jokiu Indu tos baisios ato
mines jiegos smarkuma pa- 
m’ieruoti. Šiitas jaunas pro
fesorius iszrado būda kaip 
tas jiegas gerai ir taisyklisz- 
kai pamieruoti.

turiu metu amžiaus anūke Em
ma Esh, buvo labai sužeistos 
toje nelaimėje. Jis gryžo isz 
mokyklos, kur jo anūke moki
nosi, kai nelaime astitiko.

Kai arklys pasibaidė, veži
mas atsimusze in vieszkelio 
kampa ir apsivertė.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

AUTOMOBILIU SU
DARO DAUGIAUSIA

NELAIMIU

Per Greitas Važiavi
mas Sudaro Nelaimiu

Ant Vieszkeliu
HARRISBURG, PA. — 

Pennsylvanijos policijos vir- 
szininkai dabar vieszai paskel
bia, kad daugiausia nelaimiu 
ant vieszkeliu atsitinka, kai 
žmones per greitai važiuoja.

Policijos Komisijonierius C. 
M. Wilhelm sako kad dau
giausia nelaimiu atsitinka, kai 
žmones per greitai ir per sku
biai skubinasi in vietas kur jie 
jokio reikalo neturi skubintis.

Jis sako kad greitas važiavi
mas sudaro beveik tiek daug 
automoti'iu nelaimiu kaip ir 
per daug iszsigerimas. Iszsige- 
res žmogus už autcmobi.iaus 
rato yra taip pat pavojingas 
žmogus, jis sako, kaip ir tas 
kuris skubinasi parvažiuoti 

; namo nakczia.
Apdraudos kasztai dabar 

taip labai pabrango, už tai kad 
per daug jaunu vaikezu ir mer- 
gaicziu vąrineja automobi ius 
ir susimusza ar kitaip savo tė
vo automobilius sudaužo.

Mes jau seniai sakeme ir ra- 
szeme kad butu visiems geriau 
kad nei vienas jaunuolis, 
snarglis nebutu pavėlintas au
tomobiliu varinėti kol jis susi
lauks dvideszimts vieno meto.

ŽIURKE INKANDO

Dukrele Mirė
i -

DENTON, MD. — Žiurke 
inkando Kathryn Ann Siegler, 
keturių menesiu amžiaus mer
gaitei, kuri nuo to inkandimo 
pasimirė in West Benton.

Daktaras E. Paul Knotts, isz 
Denton, kuris buvo paszauk- 
tas, ir kuris pasiuntė ta maža 
mergaite greitai in ligonine, 
seko kad ta mergaite pasimirė 
dvideszimts minucziu po to in
kandimo. Jis savo raporte sa
ko kad tos mažytes mergaites 
puse veido ir visa nosis buvo 
tos žiurkes nukramtyta.

Mirusi mažoji Kathryn Ann 
buvo du'kte Jonu Irving Seig- 
ler, kurie gyveno su savo tė
vais, nes neiszgalejo iki sziol 
savu namu pasirandavuoti.

DU BUTLEGERIAI 
SUARESZTUOTI

BALTIMORE, MD. — Du 
Philadelphijos gyventojai bu
vo nuteisti ir pasmerkti ant 
dvieju metu in kalėjimą, ir pri
versti užsimokėti po du tuks- 
tancziu doleriu, kai teisėjas W. 
C. Coleman rado butlegerius 
kaltu už virinejima ir pardavi
nėjimu “ munszaines

Vienas isz ju, John Hipps 
buvo daug sykiu patrauktas in 
teismą už munszaine Pennsyl
vania, New Jersey ir Delaware 
valstijose, net nuo 1929 metu. 
O jo draugas, Vincent Lewis, 
yra prasižengęs priesz Penn
sylvanijos Instatymus nuo 
1931 metu.

Policijantai užtiko ir suėmė 
dvi szin-žo gorcziu baczkas 
munszaines in Wicomico apy
garda pernai. Va’stijos agen
tai sako kad szitiedu visa ta 
bizni vede.

Tarptautinis Fruntas

Amerikos Treczia Pėsti
ninku Armija, Korėjoje su
sidaro isz invairiu invai- 
riausiu tautybių. Czia, petis 
in peti, sykiu marszuoja se
kantieji kareiviai isz sekan- 
cziu krasztu ar tautybių: 
Kareivis James Brannan, isz

STĖVAS SU SUNUMI 
I SUIMTAS i

------f----

Sūnūs Tėvui Inteike i
Pavogtus Pinigus

i •. — 1—

CHESTER, P'A. — Polici-; 
jantai užtiko du jaunu vaike
zu, mokykloje apie treczia va
landa isz ryto. Jie sugavo vie-

1 na isz tu vaiku, kai jo draugas 
i paspruko. Sugautas vaikas sa
ko kad jo draugas buvo Ro-

j bert Stroik, asztuoniu metu 
amžiaus, nuo Antros ir Ward

i■ ulycziu.
Ketvirta valanda isz ryto, j 

I policijantai Carl Morelli, Syl-. 
vester Pcmpilli ir Chester Ko- 
zubai nuėjo in to intarto vai-; 
kežo namus. Jie rado szviesas

: dar deganczias.
Pirm negu jię parapavo in į 

duris, Po’icijantas Morelli pa-| 
žiurėjo per langa. Sztai ka jis 
sako jis pamate:

Robertas, gražus, geltuon- 
plaukis ir mėlynakis jaunikai
tis, stovėjo prie kuknios stalo 
su savo tėvu, Leon B. Stroik, 
trisdeszimts beturiu metu am
žiaus. Ant stalo buvo keletą 
bumaszku kurias abudu skaitė.

Morelli, policijantas parapa
vo in duris ir inbego in kam- j 
bark kur .jis. mfję kai.sęnis..te- 
vas visus tuos pinigus pabuvo
jo po sėdynė.

Tėvas pakavojo visu$ tuos j 
pinigus ir tik tada priėjo prie 
duriu inleisti policijantus.

Tėvas ir sūnus buvo suaresz- j 
tuoti. I olicijantai kita vaika i 
sugavo prie Szv. Jadvygos mo 
kyklos kuris prisipažino kad 
jis su tuo kitu vaiku kelias vie
tas buvo apvogė.

PLATINKIT
K^SAULE”^

Dalias; Saržentas Oscar 
Lycke, isz Charlerio, Belgi
jos, imtynių mokinimo mo- 

, kytojas; Nicholas Athana- 
sion, isz Moloslamias, Grai
kijos; Y. H.’Ki,m, isz Seoul, 
Korėjos; kareivis Andrew 
Ney, isz Luxembourg, radijo

VISAS ALGŲ SZTA- 
BAS PRASISZALIAo

Ivakina Prezidentą, Sa
ko Kad Jis Politikie

riams Pataikauja

WASHINGTON, D. C. — 
Kai Trumanas pavėlino mai- 
nieriams gauti $1.99 ant die
nos daugiau, priesz visus Algų 
Tarybos Nariu perspėjimus, 
tai visi to sztabo nariai mete 
savo darbus ir pasakė Prez. 
Trurnanui paežiam valdyti ir 
tvarkyti algas ir pragyvenimo 
branguma.

Tie tos Tarybos Nariai sako 
kad Trumanas buvo susitaręs 
su John L. Lewisu, mainieriu 
bosu, kad jis neiszszauktu 
straiku per Rinkimus, ir kad 
paskui jis gales gauti ka tik 
jis norės.

Algų Tvarkymo Taryba bu
vo nustaezius, kad mainieriai 
gali gauti pusantro dolerio 
daugiau, bet tai viskas. O da
bar Prez. Trumanas, nieko ne- 
paisindamas, paskelbė kad 
mainieriai gali gauti $1.90 ant 
dienos daugiau!

Eabar aiszkiai matyti, kad 
Prezidentas Trumanas nieko 
nepaiso, nes jis visa ta darba 
paliks Sausio (Jan.) dvide-. 
szimta diena, 1953 m., ir tada 
Dwight Eisenhoweris paveldės 
visas Prez. Trumano padary
tas klaidas.

Patys mainieriai nenorėjo ir 
nenori tos a1gos padidinimo, 
nes jie dabar mato kad jie nie
ko isz to nelaimes. Anglių 
kompanijos, sutikdamos pa
kelti algas $1.90 tuojaus pa
brangino anglis ir taip suma
žino savo bizni ir mainieriu 
darba.

------------ :----------------

PLATINKIT “SAULE”

operatorius; Corporal Cele- 
donio Pabon, isz Cabo Rojo, 
Puerto Rico; telefono opera
torius; ir kareivis Warren 
T. Christian, isz St. Croix, 
Virgin Salų, draiverys sun
kiu vežimu. Visi jie isz vie
no dirba ir in frunta stoja.

Pravaryta Isz Tautu 
Sanjungos

Sekretorka Olga Michka, 
buvo pravaryta isz Tautu 
Sanjungos darbo, kai buvo 
dažinota, kad ji slaptai isz- 
zieme pilietybes popieras 
del Sovietu Rusijos ir taip 
iszsižadejo savo Amerikos 
pilietybes. Ji taip buvo pa
darius 1949 metuose, bet tik 
dabar buvo dažinota. Ji sa
ko kad jos motina vis norė
jo gryszti in Rusija, ir kad 
ji su savo motina važiuos ir 
už tai buvo iszsiemus Sovie
tu Rusijos pilietybes popie
ras.

SLAPTAS MITIN-
MĖ BERMUDOJEI GA& AN1 MARIU

EROPLANO NELAI

HAMILTON, BERMUDA.. 
— Eroplanas, skrisdamas 
skersai Atlanto mares suspro
go, nukrito ir sudege anksti 
isz ryto, priesz auszra. Tik ke
turi iszliko gyvi isz keturios 
deszimts vieno. Eroplanas nu
krito in mares, kur randasi 
daug žmogėdriu žuvu.

Eroplanas, susprogęs padan
gėse užsidegė kai jis nukrito 
ant mariu. Ant eroplano buvo 
vyru, moterų ir mažu vaiku- 
cziu. Visi buvo Ispaniolai.

Amerikos Laivyno komanda 
iszgelbejo tuos keturius, kurie 
iszliko gyvi toje nelaimėje.

Eroplanas turėjo pribūti in 
Havana puse po devynių isz 
ryto.

Kas ten atsitiko kad tas ero
planas padangėse susprogo, 
dar nebuvo galima sužinoti.

DIDŽIAUSIAS
ŽEMCZIUGAS

PARDUOTAS

LONDON, ANGLIJA. —
Didžiausias ant szio pasaulio 
žemeziugas buvo parduotas 
Sierra Leone Selection Trust 
Kompanijos.

Kiek už ta dideli ir po visa (- 
pasauli pagarsėjusi žemeziuga J 
buvo pareikalauta, laikraszti- i 
ninkai dar nesužinojo. Bet kai 
kurie tokiu žemeziugu preky- į NOBBY, AUSTRALIJA.

«-v* zs 4 «■» Iro z-7 rrrvm tt ‘i • i • • • • TkT _ 5liniukai spėja kad tas žem
eziugas kasztavo apie $42),009.

Jis buvo surastas ir iszkas- 
tas Anglijos Vakaru Kolonijos 
mainose in Lierra Leone, 1945 buvo neszamas per ta mieste- 
metuose. į (Tasa Ant 4 Puslapio) < ,

KOMUNISTAI
PASIVĖLINO

Puoliesi Ant Korėjos 
Kai Dwight Eisenho
weris Jau Iszkeliaves

SEOUL, KORĖJA. — Penk
tas Amerikos Lakunu Sztabas 
atsimusze kai vienuolika prie- 
szo Komunisto kariszku ero
planu skrido ant Seoul miesto, 
Korėjoje, kur tik kelios va- 
l^idos priesz tai buvo apsilan
kęs busimasis Amerikos Prezi
dentas, Generolas D. Eisenho
weris.

Per tris valandas Amerikos 
lakūnai užtiko ir sustabdė Ko
munistu vienuolika kariszku 
eroplanu netoli nuo Seoul 
miesto, kur tuo laiku buvo at- 

! silankes Eisenhoweris. Bet 
nei vienas isz tu eroplanu ne-

I galėjo pasiekti to miesto.
Komunistai paleido kelias 

sprogstanezias bombas kurios 
jokios iszkados nepadare.

Penkto Amerikos Lakunu 
sztabo eroplanai greitai pakilo 
ir tiems Komunistu eropla- 
nams kelia pakirto padangėse.

Gen. D. Eisenhoweris 
Pasitaria Apie Korėja

HAWAII. — Mažai ka gali
ma dažinoti apie ta kas dabar 
darosi ant didžio “Helena” 
laivo, kur Generolas Eisenho
weris tariasi su keliais savo 
sztabo nariais.

Laikrasztininkai, spėja kad 
Eisenhoweris tariasi apie ta 
Korėjos kara. Laikrasztinin- 
kams nevalia paskelbti kas ten 
darosi. Visos szitos keliones 
žinias iszleidžia vien tik Ei
senhowerio paskirti žmones.

Eisenhowerio laivas dabar 
plaukia in Hawaii.

Eisenhoweris yra tik tiek 
pasakęs, kad dar. nieko tikro 
negalima pasakyti apie Korė
jos klausima. Bet kai kurie 
laikrasztininkai spėja, kad Ei
senhoweris pareikalaus kad 
Korėjos karas butu praplatin
tas, padidintas, kad daugiau 
ginklu ir kareiviu butu tenai 
pasiunsta kad ta kara užbai
gus tuojaus.

Generolas Eisenhoweris ke
tina tuojaus gryžti in New 
York miestą. Kaip ju grysz, ar 
laivu ar eroplanu jis nesako.

AUSTRALIJOS VAI
KAI PAGERBIA SE

SELE KENNY ■

Vaikai, mokiniai isz Nobby 
pradines mokyklos Australijo
je susirinko pagerbti Sesele 
Elzbieta Kenny kurios grabas
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Kas Girdėt
■'

Jeigu mes nesuradome gana 
priežascziu būti dėkingi per 
praėjusia “ Dekavones Dier 
na,” tai argi nebotu gana to
kie nuotykiai gali vien tik 
Amerikoje atsitikti? Jeigu 
tąįp butu Rusijoje atsitikę, tai 
ir tėvas ir sūnūs dabar jau 
druska kastu Sibiro nuliuose.

Biznieriai džiaugiasi kad 
biznis priesz Kalėdas yra labai 
geras. Žmones turi daug pini- 
gti ir tu pinigu nesigaili per 
Kalėdų Szventes.

szaukti ir visus numerius tuos 
knygos, surinkti ir sudeginti!

Praneszama. isz Vaszingtono 
kad kava ir cukrus atpigs; 
teipgi ir kiausziniai.

Nauju automobiliu bus ga
na visiems kurie turės gana 
pinigu juos pirktis. Bet jie bai
siai brangiai kasztuoja.

Antrii ranku automobiliai 
daug pigesni dabar, nes ne
daug žmonių dabar nori pirk
tis antru ranku automobiliu, 
nes visi labai gerai uždirba ir 
nori ’statytis ponais su nauju 
automobiliu.

“Neaukoju Per BALF 
Aukos Nepasiekia 

Tremtiniu”
Raszo Juozas Boley, BALF 

Vice-Pirmininkas

Generolui D. Eisenhoweriui 
buvo labai sunku paskirti nau
ja valdžios ipaeztoriu. Buvo 
aiszku kad Arthur Summer
field yra tas žmogus tam dar
bui. Bet szitas Arthur Sum
merfield taip gerai ir pasek
mingai darbavosi, kaipo Jb‘- 
publikonu Komiteto pirminin
kas per Rinkimus, kad jis hu
tu dabar labai reikalingas, isz 
anksto paruoszti Rėpublikonu 
Rinkimu Vaju del ateinancziu 
Rinkimu, 1954 metuose. Kaipo 
sztabo narys jis negales taip 
gerai darbuotis del partijos.

Iszrodo kad Repu'blikonai 
gal visai iszmės ta Taft-Hart- 
ley Instatyma, kurio taip ne- 
apkenczia Darbininku Unijos. 
Dabar, kai Eisęnhovveris pa
skyrė Martin Durkin, AFL 
Unijos Virszininka, kaino Dar
bo Sekretorių, tai aiszku kad 
Eisenhoweris nelabai paiso Se
natoriaus R. Taft, kuris ta In
statyma innesze.

Aisi tikisi, kad kai John 
Foster Dulles taps Amerikos 
Sekretoriumi, tai jis jau ki
ta ip pasielgs su Sovietais. Jis 
seniai jau kaip sako ir intari- 
neja esama ji Amerikos Sekre
torių, Dean Achesona, už tai 
kad jis per szvelniaė pasielgia 
su ■Sovietais, ir leidžia visiems 
dar vis pramones bizni vesti 
su Rusija. Kai jis bus Sekreto
rius, tai beveik visi Įaikraszti- 
ninkai tikisi kad jis ne tik nu
trauks visa Amerikos pramone 
su Sovietais, bet ir insakys ki
tiems krasztams, kurie gauna 
pagelbos isz musu panasziai 
daryti. ,

Amerikoje, ikas dev\ hios se
kundos gimsta, kūdikis.

Baisiai brangiai dabar kasz
tuoja susirgti; daktarai ir li
gonines visa, žmogaus turteli 
labai greitai nuszluoja. Už tai, 
dabar tiek daug randasi viso
kiu apdraudos del ligos kom
panijų.

Pypkes Durnai
Szalta Žiema Jau Ant 

Kiemo

Alijantaij Amerikos draugai 
yra gave isz musu asztuonios 
deszimts septynis bilijonus do
leriu per dvylika metu. Angli
ja gavo trisdeszimts sžeszis bi
lijonus, Rusija yra. gavus vie
nuolika bilijonu doleriu.

Amerikso Sztabas Vokieti
joje užmokėjo $47,(100 už isz- 
špauzdinima ir iszleidima kny
gos apie pasaulio praeiki, is
torija. lrienas Vokjetis ta kny
ga perskaitė ir rado kad ta 
knyga yra Komunistiszka. Da
bar ir Amerikos Sztabo virszi- 
jiinkai dažinojo kad ta knyga 
buvo paraszes Komunistas! 
•Amerikiecziai dabar visliomis 
galiomis stengiasi ta knyga at-

ixstxxxxxxxxxxxxxxx 
£ “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
j/įk. Nauju Metu Kortas (Tiktai 
yS Anglu Kalboj) su konver

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
yertoms $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 laišzka. Adresas:

Saule Pub. Co., Mahanoy .City, Pa.

Sziurpus, szaltas žiemos laikas 
Bėginėja ledu vaikas;
Ir virszaus-gi krinta sniegas, 
Nebežydi lauko diegas.

Szerksznas puoszia pievas, 
lauka,

Puku szmotai oru plauko;
Skrieja, krinta viens po kito, 
Ir per nakti ir iszryto.

Rusti gamta, lyg supykus, 
Pilka, bodi pasilikus, 
Kauru rubais apsivilkus, 
Dengia, slepia spalvų szilkus.

Po žibucziais deimantiniais, 
Po žemcziugais sidabriniais. 
Puszu, eglių szakos linksta, 
Takai, kelias sniege dingsta.

Vejas tarszos, szvilpia, ūžia, 
Pleszo stogą ir bakūže.
Toli varpu gaudžia aidas, 
Sklysta, plinta slapties gaidos.

Lydi baisa mintis viena, 
Ta žiemužes ilga diena; 
Ir troszkimas kartu eina, 
Kad užstelbus szalti žvaina.

Sniegai krinta, giria oszia, 
Speigas role savo loszia; 
Szmokszczia krūmai, szturmas 

gaudžia.
Žiema savo ritmą audžia.

Pūgos dūksta sukuriuoja, 
Savo szoki vis kartoja. 
Dienos szviesa ūkanota, 
Atkaitele aszarota.

Szilas styro plikas, gludi, 
Nusiminęs svyra, liūdi, 
Drasko purto sziaures vejas, 
Daug ir jis nuo jo kentejes.

Kaista svyla veidas, rankos, 
Tik prie pecziu seni lankos, 
Jauni lauke, vėjus vaiko, 
Toks tai būdas žiemos laiko.

Skubiai žengiu,.gniaužant 
rankas;

Mintis toli, toli lankos:
Bėga, skrieja, bėga, plaukia, 
Atbalselio ilgis' laukia.

O kad taip jau visada snigtu, 
Nuobodumui tas prilygtu.
Myliu speigą, sniegą balta, 
Neatboja, kad ir szalta.

BROOKLYN, N. Y. — Sziuo 
metu, priesz Kalėdas, įJALF 
visoje Amerikoje renka aukas 
vargszams tremtiniams Euro
poje szel'pti. Isz vienos puses, 
džiugu, malant szi.mtus pasi- 
szvcntusiu žmonių, kurie tik
rai pasiaukodami, renka, nelai
mingiems Lietuviams aukas, o 
dažniausiai, dar ir prisideda 
patys stambias sumas auko
dami.'

Negalime, vienok, tylomis 
praeiti pro tikra, teisybe, kad 
in szi pagelbės szauksnm, 
ypacz didesnėse Lietuviu ko
lonijose, teatsiliepia vos 20% 
Lietuviu. Kiti, ne lik neauko- 
ja, I.(4, norėdami pateisinti sa
vo neaukejma, nesigėdija vi
sai]) insinuoti tu labdariu ad
resu, kurie ta sunku darbu dir
ba. Labui dažnai atiku rinkėjai 
skundžiasi iszgirsta pasiteisi
nimu: ‘‘Neaukoju per BALE, 
aukos nepasiekia, tremtiniu”. 
Iszgirdc tokius priekaisztus ir 
anka rinkėjai kartais suabejo
ja savo darko naudingumu ir 
klausia BALFo, ka. jis daro su
rinktomis aukomis.

Kur eina BALE surinktieji, 
pinigai! Imkime paskutini ■’> 
menesiu laikotarpi. Szio ru
dens Kalėdinio at.siszankimo 
proga, nuo'Rugsėjo 1 iki Gruo
džio 3 d. BALE atiku gavo apie 
$1(1,000. Už tas aukas BALE 
Cent ro Valdyba sztai ka pada
re:

L-s-Riyko ir iszsiunte in Vo
kietija 23.1W) svaru tanku ir 
30,000 svaru cukraus, 1 už ku
riuos sumokėjo $6,074.40.

Pastebėtina, kad BALF Val
dyba pirko tik tuos produktus, 
kurie Vokietijoj du-tris kart 
brangesni, negu BALFui jie 
atsėjo Amerikoj perkant ir ku
rie badaujaneziam žmogui pir
moj eilej yra reikalingi.

BALE Vadovybe gerai su-

Price $2.30 State point atyle.

COLORS: Red; Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.
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pranta, kad badaujantiems 
Lietuviams taip pat reikia mil
tu, pieno, mėsos ir kitokio ■ 
maisto. Bet tie maisto produk- | 
tai Vokietijoj pigesni ir todėl į 
jiems vietoje nusipirkt paszel- i 
pa pasiusta pinigais. Ypacz 
Kalėdų szveneziu laiku svar
bu, ne vien pagerinti tremti
niams maišia, bet suteikt, ypa
tingai mažuczia.ms vaiku- 
cziams džiaugsme, jiems sn- 
ruosziant Kalėdų (‘glutes ir 
juos apdovanojant pyragais ir 
saldainiais. Sziems maisto pro
duktams Vokietijoj parūpinti 
tame laikotarpy BALFasi:

Iszsiunte grynais pinigais in 
Vokietija $5,520.00. Ir atskirai 
Diepholz Gimnazijai, Vokieti
joje $2,(197.01 ; Austrijos Lie
tuviams szelpti $1,000; Pran
cūzijos Lietuviams s z e 1 p t i 
$400.00. Viso grynais pinigais 
BALE tam laikotarpy iszsiun
te“ $9,(117.01.

Per ta pati laikotarpy Bali' 
gavo, paruosze ir iszsiunte:

In Vokietija., 12,000 svaru 
rubu ir avalynes, in Austrija 
2.000 svaru rubu ii; avalynes.

Jeigu in BALE atsiszauki- 
mus butu atsiliepė visi Lietu
viai, tos dovanos galėjo, būti 
deszimteriopai didesniu. Bet ir 
dabar, palyginus, ' nedidelio 
pasiszvcnt usiu asmenų skai- 
cziaus dėka,, kiekvienas vargs
tantis Lietuvis Vokietijoj, ma
žas ir suaugės, Mažosios Lie
tuvos ir Didžiosios Lietuvos 
sunirs ir dukra. Protestantas, 
Katalikas, ar kitos tikybos 
Lietuvis, o ju yra virsz (>,000 
paszelpos reikalingu, Kalėdų 
szvenežin laikotarpy, gaus po 
3 svarus riebalu ir po 5 svarus 
cukraus.

Nesenai gryžo isz Europos 
J. E. Vyskupas V. Blizgy s ir 
Kan. JŲ KonPziirfš isž Vokieti
jos, Austrijos, Italijos ir Pran- 
.euzijos. Ir isz ju raportu ir pa
stebėjimu, dej:/, atrodo visai 
kitaip! Sziandien Vokietijoj 
ir Austrijoj vargstaneziu irba- 
daujanczii) Lietuviu rado dau
giau, negu ju ten bet kada 
pirmiau buvo! Privaeziai gau
namais pakietais nedaug kas 
hepasigyx(‘.

Kucziu vakara ir Kalėdų 
szventese prisiminkime musu 
nelaiminguosius Lietuvius Eu
ropoje.

Pro Geležine Uždanga, mus 
pasiekia žinia, kad Lietuvos 
gy ventojai, nors gyvendami 
didžiausiame skurde, dalosi su 
Vokieeziais belaisviais ir ki
tais vargszais tuo ka dar pa
tys turi. Nejau mušti szirdys. 
bus tokios užkietėjusios, kad 
savo vargstantiems broliams 
tremtyje leisime badant?

Kiekvienas skirkime savo 
auka. O kai visu aukos bus 
gautos, tai Bendrasis Ameri
kos Lietuviu Paszelpos Fon
das gal (‘s paskelbt i, kad Kalė
da szveneziu. proga? ne $15,- 
(191.41, bet $75,000.00 pasiuntė 
tremtiniams paszelpos, kas 
reiksztu, kad tremtiniai gale- 
ta gauti 5 kartus daugiau, ne
gu paszelpos iki s'ziol yra isz- 
siusta.

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 apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

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

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

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

Ka raszo musu skaitytojas, 
ponas Jonas Auksztinas, isz 
Nashua, New Hampshire: Ger
biama “Saules” Redakcija:— 
Praszau atsiusti man Sieniniu 
Kalendorių už viena doleri, už 
ka busu jums dėkingas. Vėlinu 
visiems Linksmu Kalėdų iy 
Laimingu Nauju Metu.

ŽMONA SUMUSZTA, 
NUŽUDYTA

Jos Vyras Intartas
BEACH HAVEN, N. J. — 

Philadelphijos biznierius yra 
policijos intartas. Jo žmona 
buvo jųdviejų vasarnamyje, 
Beach Haven, surasta nužudy
ta. Jos lavonas buvo baisiai 
sužalotas.

Jos vyras, Malcolm Forsyth, 
41 meto amžiaus, plieno fab
riko darbininkas yra intartas.

Policijantai sako kad jis 
daug daugiau žino negu jis 
nori pasakyti apie savo žmo
nos nužudymą.

Daktaras Albert V. Stratton 
sako kad Ponios Marion Foley 
Forsyth sprandas buvo nu
laužtas.

Jos vyras .sako kad jo žmo
na jau keli metai kai buvo li
gota.

Ponia And. Garkauskiene 
isz Westville, Ill., raszo: Gerb. 
“Saules” Redyste — Praszau 
jus kad man iszsiustumete vie
na dailu Sienini Kalendorių 
taipgi Sapnininką, už pinigus 
kur asz prisiuneziau su laisz- 
ku. Tariu Linksmu Kalėdų ir 
Laimingu Nauju Metu visiems.

— Eonai Biznieriai! Geis
dami apteiki savo gerus kos- 
tumerius, privalo isz laiko 
duoti atspaudyt Sieninius Ka
lendorius ant 1953 m., ir iszsi- 
rinkt kokiu nori iszrinkt. Da
bar laikas užsikalbyt ir nelau- 
kyt ilgai, nes kas pirmesnis, 
ta,s gales iszrinkti puikesnius! 
— ‘‘Saules” Redakcija.

PLATINKIT “SAULE”

^Pirkie U. S. Bonus!

Trys Istorijos 
Velniszka Maluna, 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

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

Per paczta, 35 Centai.
Adresas:

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

dideliu puslapiu, 35c.
No.111—Sziupinis (3 dalis) 

talpinusi sekanti skaitymai: 
YTla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
■Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip į 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.116—Istorija ape Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
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 Pustyniu; 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; Tamsintus prigauna. 58 
puslapiu, 20c. '

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
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, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedacjnsia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszankt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, £!0c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas 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.151—Apie Vaitas Szvil- 
pfkas, 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 Piysztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kil
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.° z

Ko.172—Apie Duktė Mariu; 
Srnolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 puk., 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—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslaipcziu 
Ateites su pagelba Kazjmom. 
25c.

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

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

‘No.194—Trumpas KatalLi 
kiszkas Katekizmas, pagal iszj 
guldima Kun. Piliauskio, B 
nekurias Naudingais Pade® 
mais. 35c. B

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

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszgariytojaus 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 Seraph i szkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

|L?U 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.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

(Tasa)
------- o

irVienas vežimas stovintys 
cziausiai nuo sudegusios 
rios parvirto. Kada uždarytos 
jame moterys suszuko: “Gel- j 
bėkit!” Keli tamsus vyriszkiu į 
paveikslai nuszoko nuo me-
džiu, liet vanduo pagriebė gel- ' saves tokia pajiegos žyme, kad 
belo jus, apsuko ir nunesze in ' — :v . , , . I M-************************’giria ant pražuvimo. Ant kitu I a 
vežimu sulipo ant audekliniu 
stogu. Lietus vis sma.rkia.us 
drožė, vis tamsinus darėsi ant 
apsiniaukusio dangaus. Kar
tais koksai sienmedis su insi- 
kabinasiu in ji žmogum pra
plaukė szalia., mėtomas augsz- 
tyn ir žemyn; kariais tamsus-
sus paveikslas žmogaus arba į* 
gyvulio, kartais ranka isznere 
isz vandenio ir vėl Paskendo j * 
ant visados.

Kas sykis didesnis užimąs 
vandenų užrėkė viską, ir blio
vimą skenstancziu gyvuliu ir 
sza ūkimas: “Jėzus! Jėzus! 
Marija!” Proszvaistoj pasida
rė sūkuriai ir virduliai, veži
mai nyko.

O R aulas su Marinio ? Ta na
mo siena, ant kurios senis gu
lėjo po Erelio szetra, iszgelbe- 
jo juodu, nes plauke, kaip 
troptas. Vanduo apnesze ja 
apie visa proszvaista ir nesze 
ant girios, ten niusze in viena, 
medi, in kita ir instumes ant 
galo, in upelio vaga, nesze to
lyn in tamsa. Mergina klūpo
dama prie seno levo, kele ran
kas in dangų, szaukdamasi pa- 
įrelbos; bet ant jos szaukimo 
ftiliepe tik puszkejimas ban- 
■. lllėtoliiii Vėjo. Szetni 1111- 

Hesze, o pats trapias kas va- 
Kndele galėjo susimuszti, nes 
prieszai ir paskui ji plauke išb
rauti medžiai, kurie galėjo ji 
sutrinti arba apvožti.

Ant galo i n strigo in szakas 
kokio medžio, kurio tik virszu-' 
ne buvo matyt isz vandenio, | 
bet. tuoj paezioj valandoj isz 
medžio virszunes atsilepe,žmo
gaus balsas:

— Paimkit szaudykle ir ei
kit in kita gala, kad troptas ne
pasvirtu, kaip szoksiu.

Vos abudu su Raulu padare, 
kas jiems buvo liepta, koksai 
žmogus szoko nuo szaku ant 
tropto. Buvo tai Erelis.

— Mariute, tarė: Kaip tau ' 
sakiau, taip tavęs neapleisiu. I 
Dievaž! Asz jus ir isz czionais Į 
iszgelbesiu.

Ir tokiu kuriems giliukis 
niekad neateina..

Del ko taip yra?
. Niekas to nežino, 

Bet žmones visaip sau taji 
dalyku iszaiszkina. 

Nekurie save ramina, tuonri, 
Kad norints neturėjo jokios 

laimes už gyvasties, 
Kirviu, kuri prie saves ture- j Tai jiems duoda užganadinima 

ii- ramybe, 
Ir duoda daugiau pa jiegu prie 

Tolimesniu kentejimu ir 
Neszimo savo svetiszku 

sunkenybių.
Tiems, kuriems yra gerai 

už gyvasties, 
Mažai rūpinasi kas su jais 

atsitiks po smert, 
Savo turto neiszdalina. tarp 

ubagu, 
Kaip tai senovei laikuose 

darydavo priesz mirti, 
Bet patys naudoja pinigus 

ant visokiu smagumu.
Matyt, tureziai t ikisi 
Kad prasmuks per 

dangiszkus vartus, 
Ir gausis in dangiszka 

karalysta, 
Taip kaip ant szio svieto 
Jiems pasiseka viskas, 

Tai kodėl neturėtu tokio 
Pat giliuko ir po smert 

Bet ar tas jiems pasiseks?
Tai yra klausimas !

jo, nukirto nuo medžio tiesia 
szaka, akies mirksnije ja apta- 
sze, paskui iszstume tropta isz 
szaku ir eme irkluoti.

Iszsiyre in tikra, upelio va
ga, plauke kaip žaibąs; kur? 
Nežinojo, vienok plauke. Ere
lis kartais stumdo kelmus, sza.- 
kas, arba kraipė tropta, kad 
prasilenkti stovincziu medžiu. 
Milžiniszkos jo pajiegos rodos 
dusyk tiek pasidaugino. .Akis 
ir tamsoj inžiurejo pavoju. 
Slinko valanda po. valandai. į 
Kiekvienas kitas butu griuvęs 
nuo pailsimo, ant jo ne žymu 
nebuvo. Priesz pati szvitima 
iszvažiavo isz giriu, nes jokios 
medžio virszunes nebuvo ap
linkui matyti. Už tai visa apy
garda liūliavo, kaip vienos jū
res. Baisus sūkuriai drumsto 
ir putoto vandenio sukinosi 
vandenų lygumoj. Tuom taipu 
vis la'biaus szvito. Erelis maty
damas, kad jokio kelmo arti 

nėra, paliovė ant valandos yrės 
ir kreipėsi prie Mariutės:

— Mano tu dabar, nes tave 
isz smerezio nagu iszpleszia.u.

Buvo vienplaukis, o veidas 
szlapias, raudonas nuo isz i limo

j ir kovos su tvanu, turėjo ant

TARADAIKA*
★
★
^-K^-H^-K'-K*****************^

Kad jeigu jau dabar 
Nesusiczedinsite pinigo ant 

juodos valandos, 
Tai gal niekados nesidirbsite 

pinigėlio!
Laikai auksiniai p0 visa 

Amerika,
Darbu pilna ir net 

darbininku trūksta.,
Pinigu beveik kožnas 

turi užtektinai, 
Tiktai t inginiai ne,turi! 

Po sunkiam darbui reikia 
ir pasilsio, 

.0 idant tasai pa.sil.sys butu 
užganadimintis ir gardus, 
R ei k i a p rota apszviest,

Ir duoti jam peno.
Geriauses ant to peiias

Kada atsisėsi ant kėdės, 
Paimk in ranka “Saule”, 

O jiegu jos da neturi 
tai užsiraszyk!

* * *
Geradej i nga a p vei zda

savo geradejyst eins.
Visiems būna geriau, 

kitiems blogiau.
Randasi ir tokiu kuriems 

Mariute pirmu syk jam nedry- 
so pasakyti, jog kitam yra pri
sižadėjus.

— -Mariute, tarė vaikinas
,| szvelniai: Mariute miela!

I — Kur plaukiame? Pa-
' klausė ji, norėdama nukreipti
kalba ant kitu daigtu.

— Kas man apie lai! Kad
tik su tavim, miela,

— Irki, kol smertis dar
. .j pneszais mus.

j Erelis vėl yre. Tuom tarpu 
Raidas ėjo vis blogyn ir blo
gyn. Kartais eme ji karsztis, 
kartais silpoMau perdaug bu- 

i vo kaneziu jo senam, pamyku
siam kūnai. Artinosi galas ir 
ramumas didis, pailsys amži
nas. Apie paežius pietus iszsi- 
žadino ir tarė:

— Mariuk! Jau asz ryto
jaus nesulauksiu. Vai mergina, 
mergina! Kad tai isz Lipneliu 
bueziau nevažiavęs ir tavęs ne- 
iszvežes. Vienok Dievas malo
nus! Privargau gana., tai man. 
atleis mano nusidėjimus. Ma
ne palaidokit, jei galėsite, o 
tave tegul Erelis pas sena ji po
nia in New Yorka nugabena. 
Tai yra geras ponas, jisai, ta
vęs pasigailės, duos ant kelio, 
sugryžszi iii Lipnelins. Jau asz 
nesngrysziu. O Dieve, .Dieve 
malonus! Daleisk mano dn- 
sziai, kaip paukszteliui, ten 
nulėkti ir nors pažiūrėti.

Uzia karsztis ji suėmė ir 
pradėjo kalbeli: “Po Tavo ap
gynimu puolam, Szventa Die
vo Gimdytoja!” Greitai suszu
ko : Nemeskit ma'nes in vande
ni, nes asz ne szuva, o paskui, 
regimai, atsiminė, kai.]) isž 
skurdo norėjo Mariute skan
dy ti, nes vėl szau'ke: vaikeli at
leisk! Atleisk!

Ir vargsze gaikszicziodama 
kniubojo pas jo galva. Erelis 
yre ir asza.ros ji troszkino.

Vakare iszsiblaive. Nusileis
dama, saule pasirodė ant. už
lietos lygumos ir atsimusze 
vandenyj ilgu, auksiniu kąsny- 
ku. Senis pradėjo mirti. Die
vas jo pasigailėjo ir davė myri 
blaivu. Isz pradžių, kartojo 
grandimi balsu: “ Iszvažiavau 
isz Lietuvos, isz tos žemės,” 
bet paskui karsz.tligoj rodėsi 
jam, kad gryžta in ja. Sztai ro
dėsi jam, kad senas ponas isz 
New Yorko davė ant pargryži- 
mo ir atsipirkimo kolionijos ir 
abudu su Mariute gry’žta. Da
bar yra. ant juriu, plaukia die
na ir mikli jurininkai dainuo
ja. Paskui mato ta prieplauka. 
Hamburge, isz kurios iszvažia
vo, visoki miestai szmegszczio- 
ja jam priesz akis, aplinkui vis 
kalba Vokiszkai, bet trūkis bė
ga tolyn, Paulas jauezia, kad 
artinasi prie namu, džiaugs
mas kilnoja krutino ir oras ki
toks, mielas, eina nuo gimtinio 
kraszto. Kas tai ? Rnbežins! Jo 
szirdis musza, kaip plaktuku. 
Važiuokit toliausi Dieve, Die
vo, sztai jau laukai ir medžiai 
Maskavos, ju grinezios ir baž- 
nyezia. Ten artojas sekioja 
paskui žagre. O ten kas ? Ju 
miestelis, o už miestelio Lipnė
liau Eina abudu su Mariute ke
liu ir verkia. Pavasaris. Ru
giai žydi, karki Vabaliai birz

Artinasi Kalėdos, kožnas 
stengėsi apdovanot savo myli
mus szokia, tokia dovaneliu.

Sztai geriause jiems užra- 
szykite laikraszti “Saule” isz 
kurio turės ne tik džiaugsma 
ant Kalėdų, bet per visa meta, 
o tas jums kasztnos mažai ir be 
jokio rupesezio.

“Saule” juos suramys per 
visa meta ir turės džiaugsma. 

gia. Miestelyje skambina ant 
“Aniumas Dievo”, Jėzau, Jė
zau! Už ka tiek laimes jam, nu
sidėjėliui? Dar per ana kalne
li, o ten jau kryžius, keliarodis 
ir Lipneliu laukai. Jau neeina 
tik lekia, tarytum su sparnais, 
jau ant kalnelio, prie kryžiaus, 
prie keliarodžio. Kaulas krinta 
ant žemes, szaukia isz laimes, 
žeme bneziuoja. ir szliaužda- 
mas prie kryžiaus, apkabina ji 
su rankomis. Jau Lipnoliiio.se 
taip jau Lipneliuose, nes tik jo 
lavonas guli ant paklydusio 
tvane tropto, o duszia, iszleke 
ten, kur jos laime ir pasilsys.

Vėlino mergina gaibavoja: 
Tėveli! Vargsze Mariute, nesu- 
grysz jis pas tave! Per daug 
jam gerai Lipneliuose.

Atėjo naktis. Ereliui iszkri- 
to isz ranku smaigas nuo' pail
simo ir bado. Mariute klūpoda
ma prie tėvo lavono kalbėjo 
netvirtu baisa poterius, aplin
kui iki paežiu krasztu regra- 
czio matyt buvo tik tvano van
denys,

Iszplanke in vaga kokios di
desnes upes, nes vanduo vėl 
sparezia.i nesze tropta. Negali
ma buvo ji valdyti. Gali būti, 
kad tai buvo sūkuriai tyra, 
daubose, nes juos tankiai ne
sze ratu. Erelis jaute, kad pra
deda netekti pa jiegu, kaip 
greitai szoko ant kojų ir su
szuko :

Del Dievo gyvojo! Ten 
žiburys!

Mariute dirstelėjo in ta szo- 
na, kur jis laivo isztieses ran
ka. Tolumoje spingsojo tartum 
žiburys, nuo kurio nusitęsė 
ruosztas per vandenius.

— Tai valtis isz Clarcsvil- 
le’io. Greitai kalbėjo Erelis: 
Yankes’ai iszsiunte ja del pa- 
gelbos. Kad tik pro mus ne
prasilenktu. Mariuk, iszgelbe
siu tave. Hoop, Hoop!

Draugia yrėsi, kiek galėda
mas. Žiburys didinosi prie ju 
akiu, o raudonoj jo szviesoj 
dunksojo kas, tarytum didele, 
valtis. Buvo labai toli, vienok 
artinosi. Netrukus Erelis 1])®- 
temijo, kad valtis nesiartina.

luplauke iii smarku ir platu 
ruoszta, einanti tolyn nuo val
ties. Netikėtai smaigas truko 
nuo didelio atrėmimo rankose 
Erelio.

Pasiliko be irklo. Tekėjimas 
nesze juos tolyn, žiburys ma- 
žinosi. Giliukis dar, kad už 
bertainio valandos troptas už
kliuvo už medžio, stovinezio 
tyruose.

Erne abudu szanktis pagal
bos, vienok užimąs bangu už
slopino ju balsus.

— Szausip, tarė Erelis: Pa
matys ugni, iszgirs trenksmą.

Vos pamislijo, pakele in vir- 
szu szaudykles vamzdi, tik vie
toj szuvio kauksztelejo gaidys 
in brantka. Parakas buvo su- 
szla.pes.

Erelis isztisas krito ant tryp
to. Valandėlė gulėjo, kaip ne
gyvas, .paskui atsikėlė.

— Mariuk! Kita mergina 
gražumu ar piktumu bueziau 
paemes ir in giria, nusineszes. 
Norėjo ir su tavim taip ]iada- 
ryti, bet nedrysau, nės tave 
pamilau. Vaikszcziojau kaip 
vilkas vienas sau po svietą, ir 
žmones manės bijojosi, o asz 
tavęs pabūgau, ir sztai, Ma
riuk, tu. man turėjai užduoti 
ko. Bot tu nenori manos: Ge
rinus numirti! Iszgelbesiu ta
ve, arba numirsiu, jei pražūsiu 
tu manos pasigailėk ir poterė
li sukalbėk. Kuom asz prasi
kaltau? Nieko tau blogo nepa* 

dariau. Ei Mariuk, Mariuk! 
Lik sveika, mano miela, mano 
saule!

Ir pirma negu ji supratu, ka 
jis nori daryti, szoko iii van
deni ir nuplaukė. Per valandė
lė mate tamsoj jo galva ir pe- 
czius, skirianezius vandeni 
priesz tekėjimą., nes plaukti 
gerai mokėjo. Bet netrukus 
isznyko isz akiu. Plauke prie 
valties szanktis pagelbės. 
Smarkus vanduo trukdė ji, ta
rytum trauktu ji kas in užpa
kali, nepasidavė ir plauke pir
myn. Kad galėtu išzplaukti isz 
szito tekėjimo, kad užeitu kita, 
tikrai daplauktu. Tuom tarpu 
nepaisant ant. visos stangos 
plauke labai pamaži. Tirsztas, 
geltonas vanduo tankiai mete 
imtas in akis, tai-gi kėlė augsz- 
tyn galva, pasitraukė kvapo ir 
žiurėjo in tamsa, kur valtis su 
žiburiu. Kartais didesne banga 
atstume ji atgal, kartais iszke- 
le in virszu; kvėpavo vis sun
kinus; jaute, kad keliai jam 
stingsta. Pamislijo: neda- 
•plauksiu; bet sukuždėjo jam 
kas in ausi, tarytum mielas 
Mariutės balsas: “Gelbėk ma
ge,” ir vėl su atsidėjimu skyrė 
rankom, vandeni. Veidai jo pū
tėsi, isz burnos prunkszte van
deni, akys vertėsi in virszu. 
Kad gryžtu, dar pavandeniui 
daplauktu iki troptui, bet jam 
apie tai ne in galva, neužėjo, 
szviesa valt ies vis artinosi. Isz- 
tikro ir valtis plauke prie jo, 
neszama. to 'paežio tekėjimo, su 
kuriuom jis kovojo. Greitai pa
juto, kad kojos ir keliai visisz- 
kai st ingsta. Dar keli pasisten
gimai. Valtis vis ratyn. “Gel
bėkit! Gelbėkit.” Paskutini 
žodi pertrauke vanduo, kursai 
dasigavo in gerkle. Panėrė. 
Viltis pere jo per jo galva, vie
nok jis dar iszkilo. Valtis ežia, 
ežia jau. Girdi jau pukszejima 
ir girgždėjimą irklu: paskutini 
syki pakelia baisa, ir szaukia- 
si pagelbos. Dagirdo, nes irk
lai pradėjo taukiaus pukszeti. 
Bet Erelis vėl panėrė. Pagrie
bė ji didelis sūkurys. Ant va
landėlės dar sujuodavo ant 
bangu, paskui tikt viena jo 
ranka iszkilo isz vandenio, 
paskui kita, o paskui isznyko 
gelme j.

Tuom tarpu Mariute viena 
ant tropto su tėvo lavonu žiu
rėjo, kaip pamiszus in žiburėli. 
Bet vanduo nesze ji ant jos. 
Pasirodė valtis su keliolika 
irklu, kurie prie žiburio szvie- 
sos lingavo, kaip raudonos ko
jos kokio didelio vabalo. Ma
riute pradėjo rėkti.

— Hei, Smitlie! Atsilieipe 
Angliszkai balsas: Tegul ma
ne pakaria, jei negirdejait 
szaukiantes pagelbos ir jai da
bar negirdžiu .vėl.

Už valandėlės stiprios ran
kos pernesze Mariute in laiva, 
bet Erelio ten nebuvo.

Už dvieju menesiu po tam 
Mariute iszejo isz ligonbuezio 
Little Rock’e ir už surinktus 
nuo geru žmonių pinigus nu
važiavo in New Yorka.

Tik pinigu tu nebuvo gana! 
Dali kelio turėjo pesezia. eiti, 
vienok jau truputi Angliszkai 
kalbėdama mokėjo dasiip/a- 
szyti knnduktoriu, kad ja. do
vanai priimdavo. Daugelis 
žmonių gailėjosi tos vargszes 
susirgusios, sujuodusios mer
ginos su didelėm mėlynom aki
mis, panaszesnes in szeszeli,

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

ne in gyva žmogų, ir su aszaro- 
mis praszahėzioš pasigailėji
mo. Ir ne žmones ja kankino, 
tik gyvenimas ir jo intartys. 
Ka Amerikos sukuryj ir tame 
dideliam “bussinesse” galėjo 
veikti ta Lipneliu laukine gėle
le? Ka daryti? Tenyksztis ve
žimas turėjo pervažiuoti per ja 
ir sužeist i jos silpna kurni, kai).) 
kiekvienas1 vežižažs suvažine- 
ja. gėlės, po juo,in patekusias.

Sunykus, drebanti nuo silp
numo ranka patraukė skamba
lėli prie Water street New 
Yorke: Tai Mariute jieszkojo 
paszelpos pas sena.ji poną, pa
einanti isz Žemaitijos.

Duris atidarė jai koksai sve
timas, nepažystatnas žmogus.

— Ponas Lietuvis namiej?
— Kas ?

Senas ponas. Czionais 
parode kortele.

— Numirė.
— Numirė? O sūnūs? Po

nas AYilliamas?
— Iszvažiavo.
— () pana Joana'?
— Iszvažiavo.
Durys užsidarė. Atsisėdo ant 

slenksczio ir eme szluostytis 
veidus. Vėl atsidūrė New Yor
ke, viena, be pagelbos, be glo
bos, be pinigu, valioj Dievo.

Ar ten pasiliks? Niekados! 
Eis pas prieplauka, pas Vo- 
kiszkus dokus, kris Vokisz- 
kiems kapitonams in kojas ir 
praszys, kad ja paimtu, o jei 
pasigailes, tai ir elgetaudama, 
pereis per Vokietija ir sugrysz 
in Lipnelins. Ten jos Jonelis. 
Ji apart jo nieko danginus ne
turi ant svieto. Jeigu jisai jos 
nepriglaus, jei užmirszo, jei 
atstums, tai bent numirs netoli 
jo.

Nuėjo pas prieplauka' ir kln- 
pinojo pas kojas Vokiszku ka
pitonu. Jiejie priimtu ja, 
jei tik truputi atsigautu, Imtu 
isz jos daili mergina.. Jie norė
tu, bet ka ? Tiesos nedaloidžia, 
aut galo, papiktinimas. Tegul 
liaujasi.

Mergina, navojo ant tu pa
ežiu, grinstu, ant kurios jau sy
ki su tėvu nakvojo ana pamin
ima naktį, kada norėjo pa- 
skandyti ja. Maitinosi tuom, 
ka jūres iszmesdavo, kaip su 
tėvu New York’e misdavo. Ge
rai, kad buvo vasara, szilta.

Kasdien, vos tik praszvita, 
jau buvo prie Vokisžku doku 
praszyti mylistos ii* kas dien 
dovanai. Bet turėjo pasiryži
mą. praszezioko. Tuom taipu 
vis silpo.-Jaute, kad jei ino- 
jaus neiszvažiuos, tai netrukus 
numirs, kaip iszmire visi, su 
kuriais ja likimas buvo sujmi- 
ges.

Viena rytmetį vos atsivilko 
su ta mansezia, kad tai tur but 
jau paskutinis sykis, nes rytoj 
nepajiegs jau. Pasiryžo nesi- 
prasz'yti, tik insiskverbti ' in 
pirmiaus pasitaikiusi einanti 
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MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Knygos Did. 3%x5% col 
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Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Viesz. Jėzaus ir 
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.

in Euroipa laiva. ir pasislėpti 
kur ant dugno giliai. Kada Įsz- 
važiuos ir pateinys ja, juk in 
vandeni tik nemes, o imnes tai 
didelis daigtas”? Vis tiek jau 
mirti, kad mirti reikia. Bet 
prie tiltelio ineinant in laiva 
gęrai saugojo, ir sargas tuo- 
jaus ja atstume, kaip tik bandė 
ineiti. Atsisėdo prie vandenio 
ant polio ir mislijo, kad ja 
karsztlige ima. .Isztik.ro pradė
jo juoktis ir murmėti.

— - Asz ponia, Jonuti, bet 
neužmirszau tavęs. Ka, tu ma
nės nepažysti?

Vargsze suėmė ne karsztli
ge, tik sumiszimas proto. Nuo 
lo sykio kas di.en ateidavo pas 
prieplauka laukti Jonelio. 
Žmones priprato prie jos ir 
kartais duodavo ahnužna. Ji 
dekavodavo nužemintai, jnok- 
damasi kaip kūdikis. Taip bu
vo apie du menesiu .Viena syki 
neatėjo pas prieplauka ir nuo 
tada nieks jos dauginus neina
te. Tik policijos laikrasztis 
pranesze sekanezia diena, kad 
prie pat galo prieplaukos ras
ta lavonas merginos, nežino
mos pravardes ir paėjimo.

--------GALAS--------

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 pasakyta 
apie Amerikos lietuviu gyveni
nio sunkumus, vargus ir kovas 
del lietuvybės. 652 puslapiai, 
Jono Szliupo, “dėdės” Szerno 
ir kuli. Dentskio atvaizdai, kai
na tik 3 doleriai.

nes- pefuviu
‘Szirdie.s Rūmai.’ Amerikos 

gyvenimo romanas, 
pirmas apie szirdi, iliustruotas 
450 puslapiu, kaina 4 doleriai.

‘Czikagos Szeszeliai. ’ Sep
tynios noveles, baisesnes už 
Upton Sinclair’io RAISTA, 
ilinostruotos, 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.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS :: s
Labai užimanti apysaka > 

Per paczta, 25 Centai j 
Adresas:

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Lipnoliiio.se
Isztik.ro
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ŽiniosVietines
— Tik trylika dienu ligi 

Kalėdų.
— Ponia 'M. Czesnalavi- 

cziene, isz Gilbertono, ana die
na lankėsi in “Saules’’ Re
dakcija, atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti, nes ponia 
Czesnalavicziene yra musu se
na skaitytoja ir .sako kad 
“Saule” yra geriausias laik- 
rasztis už visus kitus. — Acziu 
už atsilankyma.

— Subatoj .pripuola Szv. 
Lucijos, o Tautine Vardine: 
Kastytis. Ir ta diena;.1665 m., 
mirė Radvilas, jis 'pirmas (pra
dėjo skirti Lietuviu tauta nuo 
Lenku; 1947 m., John L. Lc- 
wisas su savo mainieriais pa
sitraukė isz Amerikos Darbi
ninku Federacijos.

— Keturios deszimsts Va
landų Atlaidai užsibaigė isz- 
kilriiingai Szvento Juozaipo 
bažnyczioje.

— Ponia M. Stulgaitiene, 
isz McAdoo miestelio, lankėsi 
mieste su reikalais, taipgi at
lankė savo sesute ponia Prane 
Urboniene, nuo Catawissa uly., 
ir “Saules” Redakcija, atnau
jinti savo prenumerata už laik
raszti “Saule”. — Acziu už 
atsilankyma.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola treczia Adventu Ne- 
delia, taipgi Szv. Alfredo, o 
Tautine Vardine: Trainistis. 
Ir szia sanvaite pripuola czver- 
tis meto: pasninkas, Seredoj, 
Petnyczioj ir Sukatoj. Ir ta 
diena: 1935 m., Thomas G. Ma
saryk atsisako isz Prezidentys
tes vietos Czekoslovaki joje; 
1937 m., Japonai Amerikos 
valdžios atsiprasizo del nu- 
skandinimo “Panay” laivo, ir 
pravaro savo Lakunu Sztabo 
virszininka; 1952 m., Szimtas 
trisdeszimts trys metai kai 
Alabama valstija buvo priimta 
in Suvienytu Valstijų sanjun- 
ga; 1873 m., Blaivininkes mo
terys, giesmes begiedodamos, 
pradėjo eiti per saliunus, Fre
donia mieste, New York vals
tijoje, ir stengiesi juos užda
ryti ir viską juose pradėjo dau
žyti.

• — Panedelyje pripuola Szv. 
Valerijano ir Szv. Kristynos, o 
Tautine Vardine: Lyge.- Taip
gi ta diena: 1945 m,. Karalai
tis Miminaro. Konvye, tris sy
kius buvęs Japonijos Premje
ras, nusižudė. Jis nenorėjo sto
ti in kariszka teismą.

— Musu senas skaitytojas, 
ponas Damazas Praskeviczius 
isz Fraekvilles, lankosi mieste 
pas patinstamus, taipgi at
lankė “Saules” Redakcija. — 
Acziu už atsilankyma.

v ■— Utarninke pripuola, Szv. 
Eusebijo ir Szv. Adeles, o Tau
tine Vardine: Vygaudos. Taip
gi ta diena: 1945 m., Preziden
tas Trumanas paskiira in Tau
tu San junga Amerikos Sekre
torių Byrnes, Stettinius,* Se
natorių Tom Connelly ir Ponai 
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Elenora Rdoseveltiene; 1944 
m., Szimtas septynios deszimts 
penki metai kai muzikantas 
Ludwig von Beethoven gimė; 
1945 m., Trijų didžiųjų Tautu 
Užsienio Ministerial susirinko 
Maskvoje; 1835 m., 'baisus 
gaisras New York mieste. Pen
kios deszimts dvieju ekeriu 
ploczio namu ir ofisu sudega. 
Szeszi szimtai septynios de
szimts keturi namai sudegė, 
pacztas ir South Dutch bažny- 
czia teipgi sudegė. Iszkados 
padaryta u'ž suvirsz dvide- 
szimts milijonu doleriu.

— Readingo ir kiti anglia- 
kasyklos mokes savo darbinin
kams szia sanvaite.

— Ponia Auguste Kriau- 
cziuniene, duktė Magdalena, 
Mekuniene, ir anūke isz Poit 
Carbon, lankėsi mieste pas sa
vo gimines, Gudaiczius, Pa- 
sziukiniene ir Bakszius, taipgi 
atlankė “Saules” Redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata 
už laikraszti “Saule.” — 
Acziu už atsilankyma.

Shenandoah, Pa. —Szvento 
Jurgio parapios klebonas Ku
nigas" Juozas Karalius, buvo 
per teismą sutrukdęs Aleko 
Siemenio paskutini mirties tes
tamenta. Siemenis buvo pasi
miręs Liepos menesyje septy
niolikta diejia, 1951 metuose. 
Jis buvo asztuonios deszimts 
asztuoniu metu amžiaus. Kai 
jis pasimirė, pasirodė kad jis 
paliko du paskutiniu mirties 
testamentu. Kunigas Karalius, 
Szvento Jurgio parapijos kle
bonas, per teismą buvo sutruk
dęs ta testamenta, sakydamas 
kad nabaszninkas Siemenis 
buvo padaręs tikra testamen
ta, paskirdamas Kunigą Kara
lių to testamento invykdinto- 
ju ir savo turtą buvo palikes 
Marijonams ir Seselems Prari- 
ciszkietems ir Kazimieretems. 
Buvo baisiai didelis skirtumas 
tarp tu dvieju testamentu. Pa
starajame testamente daugu
ma Siemenio turto buvo palik
ta jo pusseserei ir jos vaikui. 
Ir szito testamento invykdyto- 
jas yra Lietuvis advokatas, 
Leonardas G. Schumack, Szv. 
Jurgio parapijos parapijietis, 
ir buvusis Lietuviu Skaut u va
das. Kun. Karalius buvo sakes 
ir teigęs, kad szitas, pastarasis 
testamentas yra palszyvas, ir 
buvo labai prastai intares jau
na advokata Schumack. Teisė
jas G. E. Gangloff nusprendė

Prancūzu
Naujas Ministeris

Prancūzu Užsienio Minis
teris Robert Schuman, links
mai atsako in sveikinimus, 
kai jis atskrido isz Prancū
zijos in New York. Jis ežia 
pasakys prakalbas in Tautu 
Sanjungos Posėdi ir pasi
tars su Amerikos Sekreto
riumi Dean Achesonu ir su 
Anglijos Sekretorių, Eden. 

kad ežia. Kunigas Karalius 
klysta ir kad mirusio Siemenio 
pussesere ir jos vaikas yra tik
ri jo turto paveldėjai. Keli ki
ti advokatai kuriu tarpe buvo 
dar ir kitas Lietuvis stojo 
priesz Kleboną, Kunigą Kara
lių ir priparode kad tas Sieme
nio pastarasis testamentas bu
vo tikras ir kad Kun. Karalius 
už dyka kiszasi in ne savo rei
kalą.

— Simonas Matakonis, nuo 
957 W. Coal uly., numirė Nede
lioj 5-ta valanda, po piet, savo 
namuose. Velionis nesveikavo 
per koki tai laika. Atvyko isz 
Lietuvos daugelis metu atgal. 
Puvo angliakasis. Paskutini 
karta dirbo Packer Nr. 4 ka
syklose.,Jo pati Helena (Chap- 
ley), mirė Rugpipczio 12-ta 
diena. Paliko penkios dukte
rys: Evelina, slauge, pati An
gelo Saner; Marianne, pati 
John Moyer, mieste; Jenina, 
slauge, ir Dorota namie; Flo
rence, pati Fr. Del Viscio isz 
Barington, N. J., du sunu: Al
berta, mieste ir Edvardą., Phi
ladelphia; du brolius: Kazi
miera ir Alberta ir seseri Mor
ta Gufkiene, Philadelphia, Pa., 
taipgi keletą, anuku ir anūkes. 
Laidojo Petnyczios ryta su 

.apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje 9-ta valanda ir palaido
tas in parapijos kapines. Gra- 
borius Vincas Menkieviczius 
laidojo.

ARKLYS
PASIBAIDINO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Panele Huyard buvo nuvesz- 
ta in ligonine. Jos keli szuon- 
kaulai buvo sulaužyti. Mažoji 
mergaite buvo sulaikyta ligo
ninėje, nes jos pakauszis buvo 
praskeltas.

Moses Huyard paliko savo 
žmona ir septynis vaikus ir 
septynis anukus.

PRALAIMĖJO

Negalėjo Isztverti
MIDLAND, TEXAS. — 

Trisdeszimts dvieju metu am
žiaus pentorius pralaimėjo 
tukstanezio doleriu laižybas 
kai jis negalėjo ilgiau budėti 
po devynios deszimts septynių 
nemigo valandų.

Jis buvo subeezines su savo 
draugu ir Susiedu, Robert 
Cook, kad jis gali ilgiau isz- 
budeti be miego.

Abudu sudėjo po tūkstanti 
doleriu ant tu laižybu.

Pralaimėtojas Jess Hensley 
sako kad jis per daug juodos 
kavos per ta laika buvo iszge- 
res ir už tai pralaimėjo tas lai
žybas.

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumerafais.

^Pirkie U. S. Bonus!

PAVERGTOJE
TEVYNEJE

Buvo Sovietu
belaisvėje

Užsienio Spauda Apie Lietu
vius

Ir Amerikiecziu kariu Eu
ropoje organas “The Stars 
and Stripes” insidejo Ameri
kiecziu telegramų agentūros 
“UP” perduota žinia, kuria 
“reiszkiamas nepasitenkini
mas, kad Sovietu ambasados 
pareigūnams D. Britanijoj lei
džiama užpuolinti D. Britani
joje ypacz tekstiles pramonėje 
dirbančius Lietuvius, Latvius 
Estus, Ukrainieczius ir kitus, 
kuriuos jie, esą, “nori perkal
bėti”, kad gryžtu namo. Del tu 
Sovietu vizitu, kur jie patys 
pasibeldė daugiau kaip in 40 
Tremtiniu duris, juos tardy
dami, kodėl jie yra D. Britani
joj, bet negryžta namo, ir su
stiprintos Sovietines propa
gandos tarp Tremtiniu kilo ne
rimo ir nepasitenkinimo. Ta
da buvo duotas. Britu instai- 
goms insakymas visa reikalą 
nuodugniai isztirti.

Intakingas pasaulinio masto 
spaudos organas “Time” szi 
meta Lapkriczio 3 diena laido
je mini ir Lietuva, būtent: ap- 
raszydamas, kodėl Italu vy
riausybe kratosi Komunistu 
perszamais visokiais “saugu
mo ir nepuolimo paktais”, ku
riuos ju krasztas turėtu suda
ryti su Sov. Sanjunga. Ir in ta 
klausima atsako Italu ministe- 
ro pirmininko de Gasperio žo
džiais, kuriais jis paaiszkino, 
ka isz tikro davė tos ruszies 
paktai, sudaryti su Lietuva, 
Suomija, Lenkija, Rumunija, 
Latvija, Estija, smulkiai tik
roms datqmis nurodydamas, 
kaip paskum Sovietai juos už
gyveno arba paglemžė savo 
“intakon”.

Lietuviu Politikams pla- 
cziau pasisakius “del galimos 
Pabaltijo krasztu federacijos 
ir jos reikalingumo, Prancūzu 
k., leidžiamas “Bulletin d’ In
formation” Nr. 10.52 davė net 
žodi Latvio Gulbio paraszyta 
tokios federacijos užmanymą. 
Taigi, atrodo, toji mintis vis 
daugiau bręsta ir tarp musu 
kaimynu.

“Socialistu Unijos leidiny”, 
iszdalintame Milano konferen
cijos dalyviams, yra indeta ir 
J. Vilczinsko straipsnis “Dar
bininku isznaudojimas Lietu
voje.”

Amerikos (U.S.) Prezidento 
Rinkimai ir Lietuvos Reikalai

Amerikiecziai didieji laik- 
raszcziai ir pasaulines spaudos 
egenturos, patemijimai Gen. 
Dwight Eisenhowerio iszrinki- 
ma nauju Amerikos Preziden
tu, tai laiko asmeniniu Eisen
howerio laimėjimu, nes Repub- 
likonai Kongrese laimėjo tik 
nedidele dauguma. Szveicaru 
“Neue Zuriche Zeitung” Nr. 
306,1952.XI.6, reiszkia nuomo
ne, kad “tik Dwight Eisenho- 
weris galėjo inveikti Adlai 
Stevensona ir Demokratus.” 
Visokie Gallupo ir kitoko vie- 
szieji “nuomonių reiszkejai” 
dar karta inrode savo nesekme 
nes ju visi “pranaszavimai” 
apvirto auksztyn kojomis. 
Laukiama, kas bus paskelbti 
Republikonu vyriausybes nau
jaisiais kandidatais, atėjus lai
kui, perimti Užsieniu Rreikalu 
ir kraszto apsaugos Ministeri
joms.

Leitenantas Wm Stone 
braker, isz West Decatur 
Pa., savo draugams ir vyrės’ 
niems karininkams paį^ 
koja, kaip Sovietai b 
suėmė ir buvo laike per sze 
szias sanvaites Rytu Berl 
ne. Jis sako jis pakl [ 
per klaida atsidūrė Sovietu 
puseje. Sovietai is2 pradžio3

užsigyne kad jie
eiUe> bet vėliau r> UV° su' 
rikos karo sataT^ Alne- 
gali ji atsiimti j?1 kad jie 
dietai ji ilo.a. s sako kad 
lr ncrejo kad°jis ^^^ejo 
* Koreja, KapS^ 
Komunizmą ir all21*a ir 
Amerikoje. kas darosi

buvo szeszios deszimts szesziu 
metu amžiaus.

Iszpildykite 
konverta 

Pacztini, Bankini ar 
Centu prie paskirtos 
iszmokejima czekiu

prZnslPadeta B,anka’ i,,dckįte in 

Spręstai MonLo™ UZmOkeSt> Per: 

sumos, nes musu ha v"* kaipgi pridekite Deszimts 
ir moni-orderius i? °S reikalauja deszimts centu už
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SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 ^Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

AUSTRALIJOS VAI
KAI PAGERBIA SE

SELE KENNY
(Tasa Nuo ji Puslapio)

Ii. Ji po visa pasauli pagarsėjo 
kai ji pradėjo rūpintis apie 
jaunus vaikus ir mergaites ku
rie susirgo su ta paralyžiuoja
ma liga, vadinama, “polio”

Ji pasimirė Sukatoje ir ji
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