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pati pavogta ar priversta su 
vagiais važiuoti, ar gal buvo 
nužudyta.

301 Ant Laivo; Mote 
ru Ir Vaiku Daug

Turėjo Su Savimi 
Daug Pinigu

siu metu vargus, nepasiseki
mus, dingusias viltis ir drą
siai viens kitam palinkėki
me Laimingos Keliones -per

Iszlikote Gyvi Ir Svei 
ki, Sveikiname!

MAINIERIAMS
KALĖDŲ DOVANOS

WWW «»« »•

Nauju Metu pradžia. Mes 
linkime visiems Laimingos 
keliones per sziuos Naujus 
Metus. Pamirszkime praeju-
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NAUJAIS METAIS
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kurie kokiu

PREMIERAS
SERGSTI

SAULĖ PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A,

SAULES”
SZIMTAMETIS

SKAITYTOJAS

Nuo Redakcijos: — Mes 
nuoširdžiai sveikiname Poną 
Adoma Oželi, ir tikimies ji pa
silaikyti “Saules” skaitytoju 
tarpe dar per daug metu!

Iszsikase Per Du Szim 
tu Pėdu; Vienas Grei

tai Suimtas UŽDRAUDŽIA 
DOVANAS 

BELAISVIAMS

AUCKLAND, NEW ZEA
LAND. — Po’icija apsupo vi
sus Fremieriaus Ministerio 
Sidney Holland namus su sar
gybine policija, kai Ministeris 
gavo kelis grasinanczius laisz- 
kus, kuriuose buvo grasinama, 
kad jis bus nuga’akintas,

Ministeris Hollajid atvažia
vo in Auckland vėlai nakczia. 
Jis buvo dalyvavęs savo krasz- 
to virszininku konferencijoje, 
Londone, ir paskui iszvažiavo 
in Wellington.

Tie, kurie jo gyvastį grasi
no, ar neiszdryso, ar progos 
neturėjo, bet jokio invykio ne
buvo per kelione. Bet gal už 
tai, kad policijos sargyba Mi
nister! palydėjo.

Sniegynas Autobusą 
Sutrynė

Tuo paežiu sykiu Rauduono- 
jo Kryžiaus virszininkai inta- 
ria Generolą Mark Clark, kad 
buk jis nebuvo pavėlinęs Rau- 
duonajam Kryžiui pristatyti 
liekarstu ir maisto belaisviams 
ant Pusan Salos. Generolas 
Mark Clark sako kad nebuvo 
nieko panaszaus, ir kad ežia 
tik daugiau Komunistu propa
gandos.

Belaisviu tarpe randasi apie 
trys tukstaneziai du szimtai 
Amerikiecziu kuriems sziais 
mėtais nebus Kalėdų, nors ju 
gimines ir draugai jiems yra 
pasiuntė daug dovanu. Bet jie 
tu dovanu negaus nei nematys!

WALLA WALLA, WASH. 
— Septyni kaliniai, kurie bu
vo skaitomi, kaipo svarbiausi 
Walla Walla kalėjime, iszsi
kase per du szimtu pėdu po že
me ir pabėgo.

Bet vienas buvo užtiktas ir 
policijantai ji vijose per Port
land miestą, Oregon ir paszo-

BEIRUT, LEBANON. —
Prancūzu atostoginis “Cham- 
pollion” laivas per puse per
skilo ant akmenų marese. Sep
tyniolika laivo darbininku ju
rininku pasiekė mariu kraszta 
ir iszsigelbejo. Jie paliko ant 
to laivo tris szimtus ir viena 
keleivi.

Viduržemiu Juros sziuo lai
ku yra baisiai neramios ir au
dringos. Audros perskeltas lai
vas guli ant szono. Abejus isz 
jo iszsiliejo ant juru, bet nenu- 
malszino bangas.

Dauguma keleiviu yra Pran
cūzai, bet randasi ir keli Ang
lai ir Amerikiecziai.

Tukstaneziai žmonių ant ju
ro kranto diena ir nakti stovi 
ir laukia pamatyti kas ežia bus 
ir kaip tie keleiviai bus nuo to 
laivo nuimti ir iszgelbeti.

Laivo savininkai sako kad 
isz viso ant to laivo randasi 
szimtas trisdeszimts trys ke
leiviai, asztuonios deszimts 
vienas isz kuriu važiuoja in 
Szventa Žeme. Kiti ir karinin- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Naujus Metus. Pernai gal 
buvo nekaip, bet, Dieve 
duok, sziais metais bus ki
taip!

PITTSBURGH
Pittsburgh Coal 
buvo prižadėjus 
tuos mainierius 
nors budu padės padaryti mai
nas ir mainose darbus sauges
nius, dabar savo žodi iszlaiko. 
Del praėjusiu metu, mainie- 
riai kurie taip prisidėjo, kom
panija iszdaiino, padovanojo 
dvideszimts du tonu kalakutu. 
Tai yra apie keturios deszimts 
keturi tukstaneziai svaru.

Tie kalakutai buvo padova
noti 3,800 mainieriams. Tai 
reiszkia kiekvienas mainierys 
gavo apie dvylika svaru kala
kuto del Kalėdų, kaipo dovana 
nuo kompanijos.

ZMOGZUDIS IR 6
KITI PABĖGO ISZ

KALĖJIMO

Per Kalėdų szventes daug 
žmonių žuvo automobiliu ne
laimėse. Jie važiavo kur ir ne- 
davažiavo.

Kiek žmonių žuvo automo
biliu nelaimėse sziais metais, 
mes nei nedrystame nei neno
rime spėti.

Nei vienas žmogus nenori 
būti naujiena musu laikraszty- 
je kad jis žuvo automobiliaus 
nelaimėje per Naujus Metus. Ir 
mes to nenorime, nes gyvas 
skaitytojas daug daugiau 
mums vertas negu nabasznin- 
kas.

Mes jau daug kartu raszeme 
ir dar raszysime: Jeigu balia- 
vuoji, tai nevairokite automo- 
bila, jeigu vairuoji automobi- 
la, tai negerk. Mes nepavydime 
nei automobiliaus vairuojima 
nei stiklelio iszlenkima, bet 
mes sakome kad negalima tuo
du paproeziu maiszyti.

Jeigu jau ketini kur balia- 
vrrotrtarjau imkie taxi-cab ar 
strytkari, bet savo automobiliu 
palikie namie. Ir mes sykiu su 
jumis tada mielu noru iszlenk- 
sime stikleli ir tegu dievai ži
no kada ir kur tas musu balia- 
vojimas užsibaigs, bile tik ne
reikės automobiliu vairuoti 
namo.

Sziandien jau visai ne bai- 
kos vairuoti automobilius, kai 
tiek durniu, kvailiu ir padubu
siu draiveriu randasi ant viesz- 
keliu. Geriausia vieta musu 
automobiliui per szventes yra 
garadžiuje. Tada mes galime 
nieko nepaisinti ir baliavuoti 
tiek, kiek musu kiszenius pa
vėlina ir kiek musu galvele pa- 
nesza:

Atsiminkime kad sznapsas 
ir gazolinas nesimaiszo ir kad 
automobilius pilnas gazolino 
ir žmogelis pilnas degtines su
daro didžiausia pavoju ant 
musu vieszkeliu.

NAUJU METU 
LAIME

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kalėdos buvo tikrai prastos 
del keturiu tukstaneziu Ameri
kos ir Tautu Sanjungos belais
viu Komunistu kalėjimuose, 
Korėjoje.

Dvylika tukstaneziu gražiu, 
Kalėdiniu ryszeliu yra sukrau
ta už asztuntos armijos frunto. 
Visi jie yra adresuoti ir pa- 
siunsti musu kareiviams, be
laisviams Korėjoje. Bet nei 
viena isz tu dovanu, dovane
liu nepasieks musu kareivius 
nelaisvėje!

Komunistai yra griežtai nu
sistatė nepriimti jokiu dovanu 
tiems belaisviams. Jie pavėli
na tik dvieju auncu laiszkus 
būti pasiunstus ir daugiau nie-

Linke darni Laimingiausiu 
Nauju Metu ir viso to ka ge
riausieji metai gali atneszti, 
mes dar karta perspejame sa
vo skaitytojus: Balia vuokite 
bet nevažiuokite; jeigu va
žiuojate tai nebaliavuokite kol 
parvažiuosite, nes jus mums 
esate brangus kaipo geri ir isz- 
tikimi draugai. Mes nenorime 
apie jus apraszyti, nežiūrint 
kaip gražiai mes apie jusu la
voną galėtume apraszyti, 
mums jus esate daug reikalin
gesni kaipo gyvi ir sveiki skai
tytojai. Linksmu Nauju Metu 
ir dar kitu!

23 ŽUVO ALPINE
AUTOBUSE

INNSBRUCK, AUSTRIA. 
—Sniegynas nuo kalnu griaus
mingai sutrynė autobusą Aus
trijos Alpine kalnuose. Auto
buse važiavo linksmi keleiviai 
del Kalėdų szveneziu. Dvide
szimts trys žuvo.

Sniegynas ir ledai nutrenkė 
ta autobusą nuo tilto prie Arl
berg Pass, in užszalusia upe, ir 
ji tenai sutrynė.

Autobuse važiavo trisde
szimts penki žmones. Apart tu 
dvideszimts trijų užmusztu, 
keturi buvo labai pavojingai 
sužeisti, szeszi kiti mažiau. 
Eraiverys iszliko ir gyvas ir 
sveikas. Jis greitai nusiskubi
no in artimiausi miesteli ir pa
smaukė pagelbos.

Virszininkai sako kad be
veik visi žuvusieji buvo Ang
lai, kurie buvo ankseziau atva
žiavę praleisti Kalėdų szven
tes Alpie kalnuose.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Prenumerata: f?"vienytošę Valstijose‘$6 Metams, % Metu $3.50; 
in Kanada: Met ns $7, Vi. Metu-$4; In Vokietije, Pietų Amerika, 
Skotlandije.MeU ia $9,-% Metu $5; Atskiras Saules numeris 8Ct3. 

Laiszkus .r Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SEKRETORKA 
DINGO

jQAUG yra visokiu pasakų 
apie Naujus Metus ir kaip 

jie atnesza mums laime ar pa
sisekimą. Daug ju yra viens in 
kita panaszus, nobs gal vardai 
ar vietos yra permainytos.

Szveicarijoje randasi szito- 
kia pasaka, bzventoji Szeimy- 
nele, Marija, Juozapas ir Kūdi
kėlis Jėzus greieziausiai buvo 
Užsienyje per . Szventas Mi- 
szias Kuczios Nakti, Kalėdų 
Ryta, vidurnaktyje.

Tenai, anot tos pasakos, vi
si tiki, kad reikia suszelpti ir 
pagelbeti tuos keliautojus. Už 
tai jie palieka pilna pieno 
bliuaa ant stalo ir visi szeimy- 
nos nariai palieka savo szauk- 
sztus ant stalo.

Tada, pareje isz bažnyčzios 
kiekvienas peržiūri savo 
szaukszta, ar jis buvo pajudin
tas, pavartuotas. Tas, kurio ar 
kunos szauksztas buvo pavar
tuotas tam pienui, bus laimin
gas per ateinanezius metus, nes 
kurio szauksztas buvo pavar
tuotas reiszkia, kad Marija su 
tuo szauksztu papenėjo Kūdi
kėli Jezu, kai jis su savo szei- 
mynele sustojo tenai bebėgda
mas in Egiptą.

22 Tonai Kalakutu 
Del Kalėdų

PHILADELPHIA, PA. — 
Gruodžio (Dec.) dvideszimts 
ketvirta diena, Kuczioje, Ado
mas Oželis, senas ir isz^kimas 
“Saules” skaitytojas, susilau
kė viso szimto metu amžiaus!

Jo duktė, Jean Wil§on su
rengė jam pokiii, bankieta, 
tinkamai paminėti ta szimto 
metu kryžkeli.

Adomas Oželis, szimtametis 
turi penkis vaikus: Jean Wil
son, Edvardas, Elena Meisner, 
Pranciszka Tiszkuviene ir Pat
rikas. Patrikas su savo žmo
na gyvena in Hyattsville, Ma- 
rylande.

Kad žmogus vien tik sulau
kia tiek metu, tai jau tikrai 
dyvai, bet, kas dar didesni dy- 
vai, kad szimtametis Adomas 
Oželis dar gerai mato, nes jis 
“Saule” isztikimai skaito, ir 
jeigu per kokia klaida kuris 
“Saules” numeris jo nepasie
kia, jis tuojaus redakcijai duo
da žinoti.

PHILADELPHIA, PA.
Moteriszke, biznierka, sekre- 
torka, neszdamasi su savimi 
daug pinigu, dingo apie dvi 
sanvaites atgal, kai ji ėjo isz 
savo namu in miestą in savo 
ofisus.

Dingusi moteriszke yra Vir
ginia P. Williams, trisdeszimts 
dvieju metu amžiaus, nuo 6106 
Oxford ulyczios, vice-prezi- 
dente ir sekretorka del Fresh
way Distributing kompanijos.

Policijantai iszleido praszy- 
ma asztuoniu valstijų polici- 
jantams jos jieszkoti.

Charles Scullin, Prezidentas 
tos kompanijos pranesze apie 
jos dingima, kai jis pats nega
lėjo jos surasti ar dažinoti kas 
atsitiko. Jis policijantams pa
sakė kad ji daug pinigu su sa
vimi turėjo, ir kad jis bijosi 
kad kas jai neatsitiko, kad gal 
ji buvo ne tik apvogta, bet ir

Keturios deszimts penkių 
metu amžiaus Ralph Courser, 
buvo užtiktas Portland prie
miestyje. Du policijantai ji už
matė, kai jiedu ka tik buvo ga
ve žinias apie automobiliu ku
ri tas Ralph Courser buvo pa
sivogęs.

Kai policijantai erne ji vytis 
jis pasuko automobiliu in 
miestą. Paskui jis iszszoko isz 
to pasivogto automobiliaus ir 
stengiesi pesezias pabėgti. Vie
no policijanto kulka pataikė 
jem in sprandą. Jis buvo nu- 
vesztas in Szv. Vincento ligo
nine.

Pabėgusieji kaliniai kalėji
me dirbo. Ju darbas buvo vesz- 
ti pelenus. Tai jie turėjo kas
tuvus ir szevalus ir taip galėjo 
slaptai sau ta dvieju szimtu 
pėdu ilgumo skyle iszsikasti.

Kalėjimo virszininkas sako 
kad aiszku kad tie kaliniai ta 
savo darba dirbo per keletą 
menesiu. Virszininkas John 
Cranor sako kad jis daugiau 
nieko nežino ir nieko negali 
pasakyti, nes jam ir visienų 
kalėjimo virszininkams sar
mata kad tai atsitiko.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Adomas Oželis 
Sulaukė Szimto Metu

Kuczioje
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LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!
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Kas Girdėt
Sziais metais, kaip ir kitais, 

Amerikos jurininkai, ant di
desniu Amerikos kariszku lai
vu, kurie per Kalėdas randasi 
svetimuose krasztuose, buvo 
surengtoms puos'znios ir gražios 
Kalėdos biedniems vaiku
cziams.

Diena įpriesz Kalėdas visi ju
rininkai ant kariszku laivu, 
svetimuose krasztuose, iszpuo- 
sze savo laiva. eglelėmis, ir vi
sokiais Kalėdų gražumynais.—s--

Paskui jie, per seratnamiu 
ar kurios labdarybės draugi
jas gauna vardus ir pavardes 
ir adresus apie dvieju szimtu 
biednu vaikucziu ir sereteliu.

.--S--Po' pietų jurininkai pasida
lina tuos vardus ir pavardes1 ir 
asmeniszkai nueina tuos vai
kuczius pasikviesti del Kalėdų 
dienos.—&—

Vaikucziai atvežami in lai
vo kariszkus laivelius prie di
džio laivo, kur laivo orkiestra 
ar benas juos pasveikina su 
Kalėdinėmis giesmėm is.

Kai vaikucziai buvo ant lai
vo, Kalėdų Diedukas atlekia 
isz padangių, ar iszsikelia isz 

su su'bmarinu, ir vi- 
.siems vaikucziams suteikia in- 
Vairiu dovanu, dovaneliu.-- o-—

Dovanos 'buvo pirmiausia 
reikalinga daigiai, kaip drabu
žiai, maistas,'bet paskui buvo 
ir tikru Kalėdiniu dovaneliu, 
zalbovu. 

--- ----------------
Kalėdinė eglele buvo pasta

tyta Kapitono puoszniuose 
kambariuose, kur visi vaiku
cziai susirenka. Kapitonas 
pats, asmeniszkai visus vaiku
czius pasveikina ir pats jiomsi 
suteikė po dovanele.. -- -o--

Patys karininkai prie visa 
tai oficialiai naprisideda, nes 
czia jurininku vakaruszkos su

O^A - B ■ GĖLAIS 
: arba pradžia į 
: SKAITYMO
; ...ir... ‘ ■:
I RASZYMO i
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Platinkit “Saule” 

tais vaikucziais, 'bet kiekvie
nas jurininkas “slaptomis” 
pinigais prisideda.

______O_______

Paskui kiekvienas jurinin
kas pasiima kelis vaikuiczius ir 
jiems visa laiva iszrodo, iszve- 
džioja po visa laiva., net paro
do kaip szauti didžius karabi
nus.-- —S—- ;

Po tam puosznus Kalėdų 
pietus. Karininkai patarnauja 
ne tik vaikucziams, bet ir ju- 

pininkams.
——O---------- 1

Paskui dar daugiau dovanu 
del tu vaikucziif teveliu, ar, 
jeigu jie neturi teveliu tai ju 
draugams.-- --&-- —

Vakare, vėl laivo benas už
traukia Kalėdinės giesmes ir 
jurininkai palydi visus vaiku
czius ant savo laivo mažu lai
veliu in krauta, ir parveda vi- 
sus- namo.

Szitas toks gražus paprotys 
buvo pradėtas Amerikos Lai
vyne apie dvideszimts metu 
atgal, kai vienas kariszkas lai
vas taip sumislino szvesti Ka
lėdas;. Kitu laivu jurininkai 
tuojaus iszgirdo ir panasziai 
pradėjo daryti.-—-s-- -

Tie vaikucziai linksmi parė
jo namo, kad jie taip gražiai 
buvo pavaiszinti per Kalėdas;, 
o jurininkai, toli nuo namu, 
buvo linksmi, kad jie galėjo 
taip linksmai praleisti Kalė
das, kad ir toli nuo namu.

----------
Visi galėtu isz tokio gra

žaus musu jurininku pasielgi
mo daug ko pasimokyti, kaip 
szvesti Kalėdas!

' Szvento Alfonso parapija, 
Baltimoreje, sziais metais su
rinko ir pasiuntė Kataliku 
Bažnyczios misijoms $67,182.- 
48. Czia klebonauja Pralotas 
Louis Mendelis.■-- s--

Pabalti jos muzikos mėgėjai 
ir muzikantai buvo surengė di
dinga ir puosznu muzikos va-, 
kara in Carneigi Hall' New 
York mieste. Koncertas buvo 
gražus ir pavyzdingas, bet sale’ 
■buvo pustuszczia. Kur tie mu
su dy pūkai? Kai pirmiau 'bu
vo surengta kas panaszaus, tai 
ežia, seniai Lietuviai, kurie 
ežia, jau gerokai yra pagyveno, 
vede ii- lanke ir reme ir •viską,s 
buvo pasekmingai. Bet dabar, 
kai buvo pasitikėta ant tu mu
su inteligentu dyipuku, tai nie
ko neiszejo.

----------- .
Mat, matyti, kad inteligen

tai atskiruose krasztuose at
skirai inverting inteligentija 
ar inteligentijos nuovoka.-- O--

Nauja knyga, iszejo apie Pa- 
baltijos krasztus ir žmones, už
vardinta “Forgotten Repub
lics”, paraszyta Profesoriaus. 
Clarence A. Manning, iszleista 
Columbia Universiteto, ir 
kasztuoja $2.75.

----—/
Vladas Kubilius, direktorius 

televizijos programos “Tales 
of Tomorrow”, yra pagarsėjęs 
su keletą savo nebuvusiu pa- 
sakaieziu apie kas bus ateityje.- -S---

Juozas Liola, buvęs Marijo
nu Kolegijos studentas, isz 
South Boston, Mass., dabar pa
liko labai atsakominga vieta 
su Eastern Airlines kur jis yra 
tos kompanijos atstovas.

W... .... :-=w

Pypkes Durnai

Seniems Metams

Sztai« metas senasis jau leidžias 
in kapa,

Kuris vede pasauli keliu 
audringuoju;

Kuris klojo bedaliu lavonais 
sau taka,

Žudydam’s juos kerszto peiliu 
kruvinuoju.

Jam gemant kraujuose
pasaulis tikėjo, >

Jog taika, liuosyhe jis nesza 
žmonijai, —

Vienok apsiriko: jis mirti vien 
sėjo

Ir retežius kale vėl naujai 
vergijai. ,

Jis gimusia laisve žmonijos
kaneziose

Aptaszke, aplaistė kraujais
prispaustuju

Ir stengės su,mint ja nelaimiu 
bangose —

Silpnus vėl pavesti “globon” 
galingųjų.

Žaislus jis sau renge skaus
muose varguoliu

Ir nauju nelaimiu gamino 
kasdiena.

Jis mireziai paskyrė milijonus
baduoliu,

Dar skaudžiai iszjuokes, 
pasziepes kiekviena.

Jis aszaras gere mažu 
kūdikėliu

Ir nuožmiai žudydams krauju 
ju maitinos;

Jis gyvastis rijo szimtu 
mažulėliu

Ir motinu szirdis iszpleszes 
kankino.

Jis ausztanczia Vilti giedres
nio rytojaus

Kesinos užgniaužti ir musu
Tėvynėj —

Jis tekanezia Laisve Lietuvio 
arto j aus .

Mėgino sutrempti pasaulio 
žudynej.

O, mete, baisusis! Sztai stovi
....pas kapa
Pasaulio nelaimėmis, skaus

mais iszkaiszyta,
Szypsaisi užvertęs Istorijos 

lapa,
Baduoliu kaneziomis, kraujais 

iszbraižyta.

Žydas Kajimas
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

asz drangas? Tu. man taip nei 
nesžnekck! Tas. szelmis pasi- 
skolyjo nuo manos pinigu sa
ke, kad su tavim, apsiveja, ir 
sziandien eina im kalėjimu, o 
asz davinėsiu rodąs! Tu man 
galvos nebaladok!

Kalbėjo greitai, suniuręs.
— Apsia.sza.ro jus Magde

nedrąsiai prie skuomes priėjo.
— (Kajimeli mano! Malda

vo dedama, ant skuomes rubli
ne popierele.

Asz tau iszsyk pasakiau: ne- 
mantaVok tu man galvos. Eik 
sau ir.povisam! Asz nei su ta
vim, nei su tokiu žmogžudžiu 
nenoriu susidėti!

Ir kada Magde neatsitraukė 
jisai iszejo iszgrinczios, trenk
damas duris.

Andrius tuom tarpu sėdėjo 
kalėjimo. Isz pradžių 'pats ne
suprato, kas su jnom atsitiko. 
Vakar buvo jioszkoti rodos pas 
Kajima ir kluoną, uždegė. Mis- 
lijo tokiu budu paslėpsiąs va
gyste. Ugnele augo spareziai 

platinosi, bet aviniuke liko. 
Paskui 'buvo diena ir ponas 
vaikszcziojo tarp degėsiu. Ne
žinia kas, turbut senis Selves- 
tras, turėjo pasakyti, jog tai 
turbut Andrius kluoną padege, 
nes tail) Pat ir Doszneje buvo 
ir vos tik užsigynė, ponas lie
pė avis skai ty ti, o paskui ji su- 
riszo ir. in kaline inkiszo.■ /

Czionai atriszo jam rankas, 
nes kalinys buvo suskliautu, 
sienos storos ir langai su 
sztangom. Girdėjo, kaip užda
ro aržu lines duiis, kaip visi 
atsitolino ir tyku pasidaro. Tik 
isz tolo dasieke neaiszikus hal
sai. .

At sisėdo-ant kalades ir m iš
lijo; apie ka? Pats gerai neži
nojo. Nejauto nei bado, nei 
troszkimo, nors nuo vakar nie
ko nevalgo, nei negere. Rodėsi 
jam, lyg butu paslėgtas po ko
kiu dideliu akmeniu, Ibet jis 
nei nesi stengė isz po jo iszsi- 
luiosuoti. -

Buvo jau sutemo, kaip isz
girdo arti kalinio pora; balsu. 
Regimai artinosi keli žmones, 
kalbėdami tarp saves, pats ne
jausdamas kilstelėjo galva ir 
pradėjo klausyt.'

—■ Tai. czionai sėdi ? Pa
klauso vienas 'storu balsu.

— Taip, .ppns virszininke.
—- 'Na., tai g'erai!
— Gal-pažiuręs jo pons 

virszininkas? , .
• — Macziau asz tokiu pauk- 
szcziu, maeziau. Rytoj po 
szviesai pamatysim.

—' Ar nereikėtų sargus pa
statyti?

— Sargus? Kami Asz'žmo
ni u s u savim net u r i u, j u's i sz- 
kiai pailsę, o nei path velnias 
isz: ežia neiszeis.

Atsitolino ir vėl pasidarė ty
lu. • Į

Andrtui^pradejo iiea)isžkiai 
suprasti savo .padėjimu. Atsi
stojo, pertrauke' ranka per 
kakta kaip žmogus, neseniai 
atsikėlęs isz miego ir vėl atsi
sėdo ant kalades. Nuleido gal
va ir pasirodė jam, lyg kad kas 
szauktu ji vardu.

Andriau! Andriau!
■ Erne .klausytis ir pažino ty
ku, baisa Magdės.

— Andriau!
— Ko? Ir paėjėjo in szona 

'kur spyksojo langelis, bet lan
gas buvo per augsztai, prisiri- 
to kalade ir taip dar nedasiekc.

Nevidonai taip Įauga 
padare, kad nei nedirstelesi. 
Ko nori ?

— Atėjau. Virszininkas at
važiavo.

— Tai ka ?
— Sako, kad pateksi in ka

lėjimą.
— In kalėjimą, sakai.
— Taip.
-- Nesulaukimas ju!
— Andriau!

Ko?
.O.kaip paims?

— Kvaila!
— Tikrai paims : Kajimas 

sake.
—• Kajimas! Kajimas! Su

smuko 'patraukęs ir iszkelc' 
kumszezias in virszu.

Kas ji prikalbino prie pir
mos vagystes? Kajimas. Jis 
nuo jo voktas avis pirko'. Jis 
visada,- jpaskolijo jam . piiiigu, 
kuriuos atsiimdavo vogtais 
daigtais. Jis-taip .ji apsuko ir 
apipynė,? kad viską, ka anas 
norėjo, turėjo daryti; iszpra- 
džiu neva ome avis taip tik, ant 
užstovo, ketindamas gražinti, 
paskui pirko žadėdamas duoti 
savo ant dienos perskaitymo, 
ant galo juokėsi isz jo?j visko 
užrt giedamais; gąsdinu ponu.

Lyg ne jis prikalbino padegt? 
Ne, jis prikalbinėjo ir spyrė 
prie piktadejis'zcziu, o dabar
ties kalba, kad eis in kalėjimą 
kada jau tuom taupu gal nieko 
nebūti.

■ Ir paszelime grauže savo 
rankas.

'Pirmu syk savo gyvenime 
pasijuto esąs nepajieglus.

Kad galėtu nors ant valan
dėlės isz czia iszhegti isztruk- 
ti. O! Užmnsztu Žydą. Tegul 
stimpa, kaip ir jis pastips, pa
degtu jo grinezia, tegul gyvas 
sudegtu. Užmnsztu jo ponia,, 
vaikus, tegul visi drauge žūs
ta, kad ji in pražūti instume. 
.Kas jam dalbai- isz visko, kad 
rytoj apkals ji geležimis. Kalė
jime pus visa gyvenimą. Ne, 
jis nenor eiti in kalėjimu, ne
nori!

Griuvo ant žemes, raitėsi, 
voliojosi.

Veltu Magde szauke, negir
dėjo nei žodžio. Pailsės atsikė
lė, atsisėdo ant kalades. Pasė
dėjo taip valandėlė, ant galo 
szuktelejo..

— Magde!
— Ko ?
— Ar dar tu czia?

Ko nori ?
—. Nieko, eik namon, jau 

vėlu.
Ir nelaukdamas atsakymo 

nuėjo in vidurį kalines. Pake
le galva ir ten virszuj pamaje 
per siaura langeli sklypą dan
gaus, apsagyta žvaigždėmis. 
Vakar lygiai toks dangus lai
vo!
, Ir -staiga atsiminė vaka- 
rykszczia nakti. Girdi žmonių 
balsus, bliovimą galviju, var
pu skambejima.. Ugnis platina
si, auga; nes'zama vėjo, nuo 
kluono ant kluono, nuo triobos 
ant triobos lekia. Jau užside
gė viena grinezia, antra trėczia 
jau dega visos abiem szonais 
kelio. Begalo- dūsavimu. Rodė
si jam, kad smegenys maiszo- 
si. Da ir dabar kiekviena ki- 
birksztis ji degina., nes jis, jis 
padege.

Ir vėl mato tik siaura plote
li dangaus, ant kurio spingso 
žvaigžde.

Sunkiai atsiduso ir atsisėdo 
ant kalades. Galva ant kruti- 
nos-nusviro ir vėl ilgai taip -sė
dėjo be jausmo ir mislies. Lau
ke pradėjo auszti, jis dar sėdė
jo. Nejucziom inkiszo ranka in 
kiszeniu ir užeziupe ilga pie- 
meni-szka botagu.

Tuojaus paszokejo. Dabar 
jau žino ka. daryti. Tegul jau 
ji velniai 'paima. Kam. -czia 
kankytis, kam puti kalėjime? 
Ne, velyk jis sykiu užbaigs!

Ant rytojaus Kajimui pa
lengvėjo^ Andrius pasi korė.

— A hammėr, goi, bjaury
be.

Ir eme melstis prie Jehovos, 
kursai pagal Talmudo- mokslą 
savo is’zmintyje visa pasaule 
del Žydu sutuvere.
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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.111—Sziupinis (3 dalis) 

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

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

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

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

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; 
Kolęra; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Pėleniute; 
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.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Ūrlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Te- 
puslapiu, 20c.

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 
va Zokoninka Bernadina. 61

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

No.l 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
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 puslapiu85c.

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

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

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

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

Kitokios Knygos

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

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

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

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

No.196—Stacijos arba Kal
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 būda, 15c., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

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

Nb.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. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

ESt1 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.

ĮUV Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

ft,.

Apsia.sza.ro


SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

į Žydas Kajimas
(Tasa)

Atva
žiavo po '[>iet, tuojaus szaukesi 
pono žoncos, paskui pamate 
akamona ir pertai, jis paskui 
taip buvo inirsizes.

— Bus pipiru, bus! Pasakė 
Valentinas, 
apszlu'bino

Ka ji supaisyti!
jo suprasti Kajimo.

— Asz pirkau nuo tavęs, 
mislydamas, jog tai tavo. Ar 
tos avys 'buvo pono? Ajai! Tai 
kiaurus dalykas!

tarė Sclves-

atsidūsėdamas
kurisai neseniai 
arki i.

— Kaip kam,
iras. 'Asz, aeziu Vieszpacziui, 
penkiolikti metai tarnauju ir 
negirdėjau dar blogo žodžio.

— Et! Tai jus.
Andrius klausė. Gerai Sel- 

vestrui, kad ji ponas myli, kad 
teisingai tarnauja, bet jis. •

— Perkūnas! Užkeikė gar
siai.

Pajuto, kad visi in ji žiuri, 
taip-gi pasinaudodamas tuom 
kad vakariene baigiasi, iszejo 

' ant kiemo.
— Kažin ko Andrius 'py

kau ja! Pateinyjo Jonuks.
— Magde jam rupi ir ga-

— Lyg kitu nėra! Atsiliepe 
Katriuka.

— 0 tu mano, ko tu užsi- 
maniai! Szuktelejo Antanas ir 
mete in ja kepure.

Andrius tuom tarpu stovėjo 
ant kiemo. Ketino sziandien 
pasimatyti su Magde, bet jam 
dabar ne Magde galvoj. Dabar 
jis tik rūpinasi, ka ežia dary
ti? Kajimas in beda intrauke, 
tegul dabar Kajimas ir gelbs
ti.

Pradėjo eiti in ta kraszta, 
kur Kajimas gyvena, bet susi
prato, jog gerinus bus, jei jo 
nieks nepamatys, tai-gi pa
traukė in laukus ir ten luktelė
jo, kol visi kaime nesumigo.

Kada priėjo prie Kajimo 
triobu rado ji sėdinti ant suo
lelio su isztiestom prieszais, sa
ve kojoms, rankomis sukiszto- 
mis in kiszeuius ir mislijanti 
gal apie tai, kas butu, kad vi
sos žvaigždes butu sidabriniai 
rubliai ir kad tie rubliai butu 
jo, ar gai daranti, ateinanezios 
operacijos pienus.

Kajimas nei biski nenusi- 
stebejo, pamatęs tuom laiku 
Andriu, nes abelnai niekuom 
nesistebi. Ant galo jis prijautė, 
kad Andrius ateis pas ji ir vis
ką ja.ti iszaugszto' buvo ap- 
manstes.

— Kajime, ponas atvažiavo.
— Žirniu, tai kas ?
— Tai kas? O kaip avis

perškaity s ’?
Lyg asz aviu piemuo. Tegul 

skaito!
Andrius nusistebėjos pažiu

rėjo in ji. f
— Dvideszimties aviu ne- 

da.tenka, (stokuoja).
— Dvideszimts? Ajai! Kur 

tu jas dejai ?
— Ak tik jusu emet.
— Lyg’ asz ?
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Reikalams

Artinasi Naujas Metelis, 
Visi nori pasilsėt.

Bet man vis reike po 
. svietą zulinet, 

Atilsio niekad ne turiu, 

Nuo tuju moterių.
Gal visados po svietą 

bėginėsiu, 
Kol gyvasties neužbaigsiu.

Taigi vėlinu del visu, 
Daugybe pinigu, 

Kad Dievas sveikata
užlaikytu,

Nuo nelaimes kožna gintu.. 

Jaunikaicziams gražiu 
paneliu,

Del mergeliu geru vyreliu, 
Tegul kožnas aplaiko 

ka geidžia, 
linginiu neapsileidžia,

Ba kaip kiszeniuja 
pinigai,

Tai žmogeliui visur gerai, 

Visi myli, tupinėja,

O ir priesz tave klupineja, 
Bukite sveiki, asz ir Taradaika 

vėlinu to, 
Kad sulauktumem

kito meto!

Laimingu liauju Metu

Visiems!
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— Juk tik jus mane pri
kali Jnejot, kad jum parduo- 
cziau.

— Asz tave prikalbinėjau? 
Ar tu kvailai, kas tau ? Asz ta
vęs prasziau, kad man 'parduo
tum aviu, tik asz tau nesakiau, 
kad vogtum.

— Kajime! Tik paskui ža
dėjot duoti savo aviu ant lai
ko perskaitymo!

— Kur asz gausiu aviu? 
Lyg asz ponas, kad turecziau, 
avis.

— Ketinot.
— Ketinau, nes man taip 

rodėsi. Ant-galo, nes jau, kaip 
asz sakiau ir tu man dabar iiė- 
klapuczyk galvos!

Kajime!
— Asz tau sakau: Eik tu 

sau, nes kitaip asz eisiu pas po
ną ir pasakysiu, jog tu man 
pardavine jai. avis, jog asz.mis- 
li jau, kad jos buvo tavo, jog!

' Nutilo, pajutęs ant peties 
Andriaus ranka.

— Klausyk, szuns-snuki, 
kalbėjo pusbalsiai Andrius: 
'fu nesirodyk paiku ir negąs
dink manes ponu, nes asz tave 
dar poihokinsiu. Vogiau, užtai 
kad pirkai. Tai duok rodą da
bar, kad nerastu!

Kajimas valandėlė mislijd, 
lyg svarstydamas, kaip pasa
kyti, o paskui pratarė lyg ne- 
noroms:

— Didelis daigias! Pen
koslavieziuose sudegė kluonai.

Bet Andrius jo nesuprato.
— O kaip pateinys?
— Ka pateniys? Gudriai 

klauso: Kad kluonai suudege?
Truktelėjo peezius.
— Kad n e visas avys. •
— Penkoslavieziuose sude

gė penkiosdes'zimtis seniu aviu 
dideliu, o jaunikles, nesuskai
tysi. 0 gal 'but ir netiek, nes 

.aviu piemuo pirmiaus ju- par
davė. Aviniuke nuo kluonu už
sidegė.

Ir dirstele in szona dvaro 
triobesiu.

Tik dabar Andrius suprato, 
ka Kajimas mislija. Kraujas 
puolėsi jam in galva ir jis pa
griebė Žydą už krutinės. Gal
voj lyg jam susimaisze, žodžiai 
kimo ant lupu, drebėjo ir gar
siai kriokė.

— Andriau, leisk mane, tu 
ne kvailas. Asz taip tik kalbė
jau,'leisk Andriau, rėksiu!

Ir Andrius pats nejausda
mas paleido Žydą. :

Kajimas atsikvėpė pilna 
krutinę. Turėjo valandėlė pa
silsėti, baisiai persigando.

Tylėjo, aut galo Kajimas 
pratarė:

— Apie ka tu, Andriau, 
misliji ?

' Bet Andrius nieko neatsako: 
Tik kelis žingsnius nužengė.

— Kur tu eini? Palauk!
Andrius staptelėjo.
— Tai nesuseke? Paklausė 

pusbalsiai.
— Kas ežia suseks! Žems-i 

kiai lakstė, klausinėjo ir vis
kas!

Ir vėl abudu nutilo;
— O kad ežia perkūnas! 

Greitai užkeikė Andrius ir nu
ėjo.

Kajimas atsistojo, žiurėjo in 
atsitolinanti, kol galėjo ji in- 
žiureti nakties tamsoj ir mos>- 
telejo lanka:

— A hammer goi! Isztare, 
nuėjo paskui ant kiemo ir pa
ku rsai neseniai apszlu'bino

ddes dar inejo in grinezia pa
sakyt Sorei, jog iszvažiuoja ir 
kad sakytu jei kas klaustu, 
kad iszva’žiavo sutemomis.

Kada iszvaŽia.vo už sodžiaus 
ant kalnelio, dar syki atsigry- 
žo. Ir pamaži szuktelejo. Tenai 
toli ant tamsmelynio dangaus 
raudonai atsispindėjo. Nedide
le liepsna dreba., auga, rausta. 
Jau stulpu kibirksztys in pa
danges kyla, o dar kaimelij ty
ku. Staiga atsiliepe varpo bal- 
S clS.

Kajimas užkirto ar'kli ir pa
sileido in pakalnė.

— Palaukit asz jum iszpa- 
sakosiu, jus nežinot, pradėjo 
Butkus, atsiguliau asz Ponedie 
yzvent.is, vakare, maniszke 
dar sako: pasėdėtum dar, ir 
klausau, jog už.-nudau. Ugi pa-

ti. Misliju sau kas ežia bus ir 
vėl užsnūdau. Neperėjo nei 
tiek laiko, kai]), “Sveika Mari-

tai ugnele lemia. E! Misliju 
sau: bus'blogai, bet vėl miegu.

zaunyk! Atsiliepe kas isz sza-

Sztai geriause jiems užra- 
szykite laikraszti “Saule” isz 
kurto turės džiaugsma per visa 
meta, o tas jums kasztnos ma
žai ir be jokio rrtpesczio.

Tiktai pavakare Kajimas 
sugryžo in kaimeli.

Vakar mate pirmutini gais
ro užsiėmimą, sziandien mies
te! i je jam pasakojo visus atsi
tikimus: turėjo vienok abejo
ne: vieni gynė, jog aviniuke 

' sudegė, kiti sake, jog liko. Per-, 
tai jis labai nerimavo.

Kas isz to, mislijo, kad su
degė kluonas, jei aviniuke isz- 
liko ? Tik Andrius turėjo gerai 
apmislyti, kada pakiszo ugni 
prie kluono, nors gali but ir 
isztiesu, kad aviniuke nesude
gė. Delko-gi' avininkes nepade- 
ge? Tegul butu drauge su avi
mis sudegus, dabar gal avis 
perskaityti ir vagyste pasiro
dytu, o paskui, paskui gal ir 
ji apkaltinti. ,

Ir pasidarė jam baisiai ne
smagu.

Dar Andrius gal susimislyti 
pasakyt, jog jis ji prikalbino 

. padegti. Kuom jis kaltas ? Lyg 
jam -pasakė: Padegk! Sake tik 
jog Penkoslavieziuose avys su
degė,-jog turbūt ju piemuo pa
degė, nieko daugiau, ir ar gal 
jis da'bar 'būti kaltu už tai, jog 
tas paikas Andri u,s triobas s u- 
deginpl. QJygmevihada. žnjo-, 
gus gąsdiną uždegsiu! Tai jau 
toks jo galvijiszkas priigimi- ■ 
mas. Ne, jis niekam nekaltas, 
Andrius vis butu sudeginęs 
triobas, nors Kajimas nuo už
gimimo butu be žado ir nei žo
džio jam but nepasakos.

Bet kas atsitiko su And
rium ? Gal ji sugriebė bede
gant ? Ne, nes ugni vėlai pate- 
myjo. () gal ir pats prisipaži
no ? Toksai kvailas gojus gal ir 
tai]) 'padaryti.

Ir artinantis prie Žagrių jo 
szirdis vis lab'iaus plake.

Kelias ėjo prie kareziama. 
Nors Kajimas visada stabtelė
davo ties kareziama, bet szi 
karta, pasiryžo (pastamivijo) 
važiuot tiesiok namon. Sore 
viskė -žino ir viską papasakos, 
bot kol privažiavo prie kar
eziamos, permisįijo: Ten bus 
susirinkęs visas sodžius,-tegul 
visi ‘žinos, kad jis tik dabar 
gryžta. Staptelėjo ties karezia- 
ma ir kaip galėdamas ramus 
inejo in vidų kur žmonių kaip 
prikimszta buvo.

Jam ineinant, visi in ji su
žiuro. t

— Ar jau žinot, Kajimai! 
Paklausė ijiora'balsu.

— Girdėjau, girdėjau! Jo- 
maike man pasakojo. Ajai to
kia nelaime! Papasakokite 
Vaitekau, kaip ten buvo ?

— Ka asz'pasakosiu? Už
sidegė ir gana!

— O kokiu laiku užsidegė! 
Asz vakar iszva'žiavan tuojaus 
po sauleleidžįui. Jus Motie ga
lėjote matyti.

— O buvo jau popusiau- 
nakeziui. .

— Kluonas pradėjo degti 
isz dvieju kaupui.

žino ka. i>

tas, miegu sau toliam, o

czioja lentyna : trept,. trept ir

ros) neriamas. Net nyku daro
si! Paszokejau prie to katino, 
klausau: vjM'pai skamba. Isz-

kaimynus ii' drauge bėgam. 
Jau visas kluonas buvo užsiė
męs.

Tai jus pirmutiniai da-
,'begol?

tu Jonuks, Vaitiekus'

Nuo kluono prasidėjo? 
Nuo ta, ka, nuo lauko. 
Ar nežinia isz kur ugne-

le atsirado ? i
— Ne nuo perkūno, turėjo 

kas padegti.
— Dadege?!
— Sako, Andrius.
— Andrius ? Koks Andrius?
— Jus, Kajimuk, gerai ži

not, katras.
— Ka asz galiu žinoti ?

Jau pinniaus beveik viską 
ta žinojo, klausinėti apie avi- 
nike neiszdryso. Jau, jau ren
gėsi paklausti ir vėl susilaikė. 
Ant galo, tik dėlto inejo in 
kareziama, kad pasirodyt žmo
nėms. Sore jam geriaus ir
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aiszkiaus viską iszpasakos. 
Vienok netaip lengvai galėjo 
iszeiti isz kareziamos; kiekvie
nas.norėjo papasakoti kokia 
naujiena, ir Kajima, sulaikė. 
Jau buvo prie duriu, kaip isz- 
girdo žodžius Szapalo;

— Dege, kaip balana. Ve
jas toks smarkus pute,, kad net 
baugu ir nesze tiesink ant a v i- 
ninkes, bet. mes nedaleidom.

Kajimas neiszkente.
— Tai aviniuke nesudegė? 

Paklausė.
— Ne!
— Ajai! Doku Dievui.
— Tik puikoriu Andriu su- 

riszo! Pradėjo Szapalas, kursai 
seniai dantį grieže ant An
driaus.

— Ir nugabeno in miestą?
— 'Dabar tupi kalėjime.
—- Kaip prie jo prisikabi

no |
—- Prie ugneles liepe jam 

ponas iszvaryti avis durimis 
nuo lauko, Andrius nenorėjo. 
Paskui pradėjo skaityti, labai 
daug nerado. Tai ponas ant jo 
užsipuolė, o jis nei szio, nei to, 
kažin ka. zauny ja ir nežino, ka 
sakyt. Tai ponas: Tu szelmi, 
turėjai padegti? O Andrius: 
kas mate?! Kas mate? Velniai 
ji žino, gal ir ne jis, bet vis-gi 
ji sius in. miestą.

— Žiūrėkime žemskiu, jau 
viens raitas nujojo.

— Gali ir pats virszininkas 
(naczelninkas) atvažiuoti.

— Apkaustys nevidoną. 0 
toksai puikus buvo: tuojaus ir 
musztu.

— . Nei vieno nebujojo, ne
vidonas, prilipo liepto gala.

— Tik judu su juom, Kaji- 
meli draugavotes.

— Kas draugavosi? Kaip 
draugavusi! Toks 'žmogžudys! 
Dvi dienos bus, kaip atėjo pra.- 
szyt pinigu, nori apsivesti su 
Blažiu Magde, daviau jam, o 
da'bar jis padegė kluoną.

-— Jums isz to nėra trotos.
— Ka jus kalbat! O mana 

pinigai: lyg asz vagiu, ar ka? 
Tik klausykit, Vaitelau, iszsi- 
gerkite alaus, jum net seiles 
iszdžiuvo nuo to pasakojimo.

Durys isz lauko atsidarė ir 
kažin kas szuktelejo:

— Važiuoja! Važiuoja!
Visi paszokejo ir prieszai 

kareziamos iszsipyle. Kajimas 
])asinaudojo isz pagabios va
landos, insedo in vežimėli ir 
nuvažiavo namon.

Gzionai pati iszpa'sakojo jam 
apie ugnele, atkartodama'ma
žiaus, daugiaus tapati, kaKa
jimas karezemoje buvo girdė
jęs, tik pridėjo, kad vaikai la
bai klykė, kad ji vos juos at- 
glamonejo. Joselis' per biski 
netruko bevergdamais. Kaji
mas klausė netemydamas, už- 
simislijes;

— Nu, o daugiaus nieko ?
— Daugiaus, daugiaus.
— Niekas netsilanke?
— Niekas, Blažiu Magde 

tik užėjo. .
— Ir ka?
— Klausinėjo, verkia An

driaus ir ketino vėl ateiti.
Kajimas susiraukė.
— Tegul ja velniai pa

griebia!
Kaip tik isztare, girgžtels 

durys ir inejo in grinezia Mag
de su paraudėsiu nuo verkimo 
veidu.

— Kajime, pradėjo ant 
slenkszczio. ,

— Tai tu czionai, Magde? 
Ko reikalauji?

— Andriu suėmė!
— Tai ka ?
— Duokit rodą, jus drau

gavotes.
— Ar tu Magde kvaila, ar 

kas tau? Asz su tokiu Andrium 
draugausiu? Tokio žmogžu 
džio, kuris eina in kalėjimą,
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"SAULS” MAHANOY CITY, FA,

LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

ŽiniosVietines
Kalėdos praėjo mieste 

inalsziai.
Naujas Alėtas pripuola 

Ketverge.
Nesziotojai "Saules” 

' siunczia ‘ ‘ Szirdįnga Acziu ’ ’ 
visiems kurie apdovanojo juo
sius .pinigiszkai, už ju dovanu 
kalendorius.

Ponia Rozalija Giliene, 
suims Albertas, ir anūkėlis Jo
nukas, visi isz >Gii-ar d vilios mo- 
toravo in miestą su reikalais, 
ir prie tos progos atsilanko in 
"Saules” Redakcija atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Jonukas laibai užgana- 
dįntas, kad mate Maihano-jaus 
Kalėdų Dieduką ir prasze, kad 
a.tnesztu. jam eziu-eziu endžina. 
— Acziu visiems už atsilanky- 
nia.

, ,, Sercdoj pripuola Szv. 
Hilvestro, o Tautine Vardine: 
’Mingaile. Ir ta diena yra pas
kutine diena szio meto! Taip- 

,gi ta diena: 1858 m., gimė ra
ižytojas Daktaras Vincas Ku
dirka.

Už tai kad1 Naujas Me
tas pripuola Ketverge, miesto 
sžlorai, 'bankai, pacztas, ka
syklos, fabrikai nedirba ta die- 
Ba; "Saules1” ofisas ir spaus
tuve bus ta diena uždaryti.

Szy. Juozapo bažnyežio
je per Naujus Metu Szv. Mi- 
szips bus laikomos: 8, 9 ir 10 
valanda ryte. Miszparu neims.

• Ketverge "Saules” Re
dakcija. ir spaustuve !bus užda
ryta visa diena, nes ir mes no
rime priimti ir pasveikinti 
Nauja Meta!

Visiems Mahauojie- 
eziams ir apylinkėje, vėliname 
"Linksmu Nauju Metu!” Kad 
Dievas visus užlaiko sveika to
je ir kad ateinantis metas butu 
laimingesnis del visu.

Taip, visiems linksma 
ir džiaugsmas, kad sulaukė 
Szyencziu. Bet daug tokiu yra 
ka szirdyje jauezia nuliūdima.

Ketverge Nauji Metai, 
1953! Tai gal butu Adomo mu
su.visu tėvo gimtadienis?

: Sausio m e n e s i s pa-
szvenstas del Kūdikėlio Jė
zaus. Ūkininku priežodžiai: 
Kad pradžia, ir pabaiga tame 
menesyje graži tai galime tikė
tis gražiu metu. Jeigu szitain 
menesi pasirodo uodai, tai rei
kia taisyties skranda. Sausis 
kad migluotas tai'bus szliapas 
inetas. Jeigu Sausyje žole au
ga, tai: tos pabaigoje bus men
kai. Jeigu Sausis szaltas, ne
greit bus 'pavasaris, nes vasa
ra bus Įeitinga.

Menulio Permainose Del- 
czia 8 d. Sausio (Jau.); Jaunu
tis 15 d., Prieszpilnis 22 d., Pil
natis 29 d.

Petnyczioj pripuola Szv. 
Makarijo, o Tautine Vardine: 
Žal vyrio.

* Sukatoj pripuola Szv.
i

Genovaitės, o Tautine Vardi
ne: Rusto. Ir ta diena: 1794 m., ‘ 
invyko treczias Lenkijos ir 
Lietuvos valstybes padalini
mas; 1952 m., Anglijos- Minis- į 
teris Winston Churchillis atva
žiavo pasiszneketi ir pasisko
linti kelis bilijonus dolerius.

Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szvencziausia Jėzaus i 
Vardo, o Tautine Vardine:! 
T r aims.

Panedelyje p ri puola- 
Szv. Simeono Stilietas, o Tau
tine Vardine: Vytautas. Ir ta 
diena: 1838 m., Anglijos ka
riuomenes po vadovyste iszda- I 
viko Benedict Arnold užėmė ir I 
apiplesze Richmond miestą, i

Utarninke pripuola Tri
jų Karalių, o Tautine Vardine I 
Radi.-zius. Ir ta diena: 1912 m., 
New Meksiko valstija praskai- | 
lyta prie Suvienytu Valstijų 
kaipo keturis de.-zimts-septin- 
ta valstija.

Ponas Petras Mikolaitis Į 
duktė Ponia Ona Wowokienc . 
ir josios dukreles Karolina, ir 
Mare, lankėsi mieste su reika
lais, taipgi atlankė "Saules” 
Redakcija atnaujinti savo pre
numerata už "Saule”, nes po
nas Mikolaitis yra musu senas i 
skaitytojas, ir skaito "Saule” | 
'per daugelis metu. —- Acziu vi- i 
siems už atsilankyma.

Buvęs kareivis, vetera
nas, Viktoras J. Milauskas ’ 
(Meluskey), 35 metu amžiaus 
nuo 69 Patriotic Hill, kuris 
tarnavo armijoje del "Dede 
Šamo” ir turėjo laipsni kaipo 
Major per Antraji Pasaulini 
Kara, staiga numirė Seredoj, 
Gruodžio 24-ta diena, penkta 
valanda, iii Veteranu ligonbu- 
leje, Wilkes-Barre, Pa. Velio
nis ginies Patriotic Hill. Bai
gės Pifblikinia mokslą. Imtojo 
in Amerikos farnysta 1942 m. 
Paskutini karta turėjo užsi
ėmimą kaipo bartendorium del 
Hotel Shenandoah, ir prigulė
jo prie Amerikos Legijono 
Posto 370. Paliko dideliame 
nuliūdime: savo tėvelius J. 
Milauskus; tris brolius: Juozą, 
Long Island, N. Y:, Antanu, 
Bronx, N. Y., Edvardą, Mal
den, Mass., taipgi seserį Ona 
Pincliok isz Camp Hill. Laido
tuves invyko Subatos. .ryta, 
Gruodžio 27-ta dien'a, su aipie- 
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je, devinta valanda ir palaido
tas in parapijos kapines. >Gra- 
■boriai Qravitz laidojo.

Shenandoah, Pa. Julija 
Gou'bieiie, nuo 518 E. Centre 
uly., numirė Subatoje, Gruo
džio 20 diena in Locust Mt. li- 
gonbute. Gimė Lietuvoje, at
vyko in Amerika 1902 m. Pri
gulėjo prie Lietuviszkos para
pijos i,r bažnytiniu moterų 
draugijų. Paliko penkis sūnūs: 
Aleksandra ir Vai teku, mies
te; Bena, Chester; Alfreda, 
Buffalo; Edvardą, namie; ke
turios dukterys: M. Mangassa- 
rin, Florence Muchewicz, He- j 
Iena Golden visi isz Long Is- | 
land, N. Y., ir Adele, New j * York, taipgi penkiolika anuku į 
ir anūkes. Laidotuves invyko 
Serddos ryta, Gruodžio 24 d., 
su Szv. Misziomis Szv. Jurgio 
■bužuvežioję devinta valanda ir 
palaidota in parapijos kapines.

Senas gyventojas, Jo
nas Tarutis, nuo 512 M . Coal 
u]y., kuris pasimirė Nedelioj, 
Gruodžio 21-ma diena, likos 
palaido tas Se redos ryta, Gruo
džio 24-ta diena, su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje de-į 
s’zimta valanda ir palaidotas j

in parapijos kapines. Velionis 
sirgo per keletą menesiu. Gi
nies Lietuvoje. Daugelis metu 
dirbo angliakasyklose, po tam 
turėjo karezema per koki tai 
laika. Paskutini karta dirbo 
Hammond kasyklose. Paliko 
p a c z i a M ari joną; trys dūk t e- 
rys: A. Krawczeliene, slauge, 
isz miesto; G. Jakabciniene, 
slauge, Reading, ir Verną Pop- 
■poilf, Long Island, N. Y\; tris j 
sūnūs; Joną, New Haven, 
Conn., Leona, vaistinis polici-. 
jautas, Hollidaysburg, ir Vin
ca. kuris tarnauja Anglijoje, 
taipgi broli Vinca isz Danville 
ir dvylika anuku ir anūkes. 
Braborius J. A- Valukieviczius 
laidojo.

Sirgdamas per tris san- 
vaites savo namuose, gerai ži
nomas senas gyventojas Jur
gis Skaudy.-, nuo 230 E. Cen
tre uly., pasimirė Kalėdų va
karu (Ketverge) Gruodžio 25- 
ta diena, atvyko isz Lietuvbs 
ir apsigyveno Shenadoryje. 
Per koki tai laika dirbo anglia
kasyklose, po tam užsidėjo sa- 
liuna bizni, o'apie penki metai 
atgal prasiszaliuo nuo to biz
nio. Paliko penkios dukterys: 
Mare Flannagan; Ella, pati 
Edvardo Gladskio; Ona Kuli; 
Violeta Baker; Julija, pati Jo
no Buczinsikio, taipgi sunu 
Jurgiu visi isz miesto. Taipgi 
daug anuku ir anūkes. Laido
tuves invyko Panedelio ryta, 
Gruodžio 29-ta d., su apiego- 
mis Szv. Jurgio bažnyczioje 
devinta va'anda ir palaidotas 
in parapijos kapines. Grabo- 
rius Vincas Menkieviezius lai
dojo.

Vincas Gavėnas, nuo 
131 S. Fergmon uly., likos 
skaudžiai sužeistas*!!! deszine 

.ranka, kai " Dzūkas” paslydo 
po automobilio, ir likos pa- 
trenktas in pirsztus. Gavėnas 
likos nuvežtas in Locust Mt. 
ligonbute, kur daktarai turėjo 
nupjauti jam du pirsztus. Gy
dosi namie.

Adomas Žemaitis, nuo 
84 Swatai-a Rd., Shenandoah 
Heights, pasimirė Utarninke, 
Gruodžio 23-czia diena in Lo
cust Mt. ligoirbute apie septin
ta valanda vakare. Velionis ta 
diena dirbo Klimo angliaka
syklose prie William Penu, ir 
staiga susirgo laike darbo ir 
likos nuvežtas ii! ligonbuteje, 
kur pasimirė vakare. Velionis 
ginies Lietuvoje. Atvyko in 
Shenadoryje daugelis metu at
gal. Buvo'nevedąs. Paliko se
serį A. Koslauskiene, isz Dear
born, Mich., ir'broli Antaną isz 
Baltimore, Md. Laidotuves in
vyko Subatoje, Gruodžio 27-ta 
diena, deszimta valanda ryte, 
ir palaidotas in Laisves kapi
nes. Graborius V. Menkievi
ezius laidojo.

--------B--------
Saint Clair, Pa. Gerai ži

noma panele Izabele Penkuniu- 
te, armijos slauge, kuri tar
nauja in Valley Forge ligon'bu- 
te, likos sužeista, puldama isz 
savo automobiliaus, kai jos 
automobilius paslydo ant ledo 
ant vieszkelio, arti Schuylkill 
Haven ii- susitrenkė su kitu 
automobiliu prigulintis prie 
Geo. Naugle, isz RFD 2, 
Schuylkill Haven. Bledies pa
daryta ant $459. -

Washington, D. Č. Per 
szventes, po visa sklypą mirė 
apie 450 ypatų nuo visokiu at- 
sitikimiu: nuo automobiliu ir 
nuo visokiu kitu nelaimiu.

TOMAS P. ANGLIJOS MINIS- 
KRIŽANAUSKAS TERIS ATVAŽIUOJA

NUMIRĖ
Shenandoah, Pa. — Tomas 

P. Križanauskas, 85 metu am
žiaus, buvęs senas drukorius 
isz miesto, numipe Petnyczioj, 
Gruodžio 26-ta diena, pas1 savo 
duktore ir žentą pons. William 
Denchy, miestelyje Jessup arti 
Scranton, Pa. Velionis ginies, 
Lietuvoje 1867 metuose, Gruo
džio 18-ta diena, isz Gudeiisz- 
kiu kitimo, Krosnos valsczio, 
Marijampolės apsk'riczio, isz 
levu Marijonos Viszaczkaites 
ir Povilo Križanausku. Atvy
ko in Amerika 1889 m. Lapkri- 
czio 8-ta diena. Per du metu 
diiJbo angiakasyklose Shena
doryje, o tose kasyklose darbai 
pasibaigė, jieszkojo dailbo ki
tai-. Dirbo fabrikuose, bet pa
stovesnio darbo susirasti nepa
vyko, vėl gryžo in miestą She- 
nadora, ir-gaves darbo anglia
kasyklose ežia pasiliko. Tuo 
laiku Slienadoi'o mieste, Kuni
gai’! nupirko isz Tomo Astraus
ko maža spaustuve, kurios 'pri
žiūrėtoju 'buvo Tomo pusbrolis 
Kunigas A. Milukas. Turėda
mas atliekamo laiko Tomas 
eme domėtis spaustuves darbu 
ir dažnai npatlyginamas padė
davo spaustuves darbininkams 
jis pramoko valdyti sipausdina- 
maja/naszina ir' i-inkti raides, 
ir per koki tai laika, pramok
damas spaustuvėje darbo, o in 
trumpa laika nusipirko raidžiu 
ii- koja sukaimi spausdinama 
maszinele, po to jam darbu rū
pintis neteko,nes darbo turėjo 
užtektinai, leidžiant Lietuvisz- 
kas knygeles ir t. t. Tomas 
Križanauskas prasiszaliuo nuo 
savo spaustuves bizni, isz prie
žasties senatvės. Jo žmona 
Ona mirė 1929 metuose. Velio
nis paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukterys: Major Ona, kuri 
tarnauja prie Amerikos lakūnu 
jiegos Maxwell, in Alabama, ir 
ponia W. Denchy, isz Jessup, 
taipgi sunu Joną isz Slienado- 
ro, kuris yra foremanas prie' 
Locust Gap kasyklose. Kūnas 
likos parvežtas ii- paszarvotas 
pas sunu Joną, namuose, 435 
W. Centre uly., isz kur laidotu
ves invyko Utarninko ryta, 
Gruodžio 30 d., su apiegomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje, devin
ta valanda, ir palaidotas in 
Szv. Marijos kapines. Gra'bo- 
rius Vincas Menkieviezius lai
dojo. — "Amžina Atilsi!”

Sieniniai Kalendoriai 1953m.
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglijos Ministeris, Winston 
Churchillis rengiasi atvažiuoti 
in Amerika, per Naujus Metus, 
kad jis galėtu pasitarti su Ei- 
senhoweriu apie viso pasaulio 
reikalus.

Jis ketina apsi’ankyti ir pas 
Prezidentą Trumana ir paskui 
paleisti dvi sanvaites in Ja
maica.

Jis ketina iszplaukti ant 
"Queen Mary” laivo Sausio 
(Jan.) penkta diena. Bet žie
mos laiku negalima niekados 
nustatyti ar pasakyti kada ku
ris laivas iszplauks.

Laikrasztininkai staeziai sa
ko kad ChurchiLiui baisiai ru
pi Korėjos klausimas. Jis teip- 
gi nori pasiaiszkinti kaip ir 
kodėl jo krasztas dar vis daro 
bizni su Komunistiszka Kinija.

Kitas klausimas, kuris gal 
bus iszkeltas tai važiavimas 
pas Stalina pasitarti.

Eisenhoweris yra jau keletą 
kartu pareiszkes, kad jis norė
tu asmeniszkai su Stalinu pa
sikalbėti. Churchillis seniai 
yra taip sakes.

53,000 IN VAISKA
WASHINGTON, D. C. —

Armija iszleido pareikalavima 
del 53,000 vyriu vaiskui del 
Vasario menesio.

Tai didžiausias skaiezius del 
vieno menesio nuo to laiko ka
da karas užsibaigė.

Armijos Sztabas tik tiek pa- 
siaiszkino sakydamas kad 
daug kareiviu dabar jau už
baigia savo tarnyba, ir už tai 
reikia kad kiti ju vietas užim
tu.

Bet laikrasztininkai spėja 
kad Armijos Sztabas jau da
bar rengiasi del didesnio ir 
platesnio karo Korėjoje, kai 
tik Generolas Eisenhoweris 
paims valdžios vadeles. Jis sa
ko kad tada karas bus paskelb
tas priesz visa Kinija jeigu ne 
priesz visa Azija.

Armijoje dabar randasi 
1,552,000 kareiviu, bet visi 
spėja kad kai Eisenhoweris 
taps Prezidentu, tai tas skai
ezius bus tris ar keturis sy
kius didesnis.
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ISZ VOKIETIJOS
Vokiecziu Pabėgėliu —

Veikla

23 ŽUVO ALPINE 
AUTOBUSE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Policijantai sako kad tas 
vieszkelis buvo ankseziau už
darytas, kaip tik del tokio pa
vojaus. Jie dabar klausinėja ta 
draiveri, kodėl jis važiavo tuo 
uždraustu vieszkeliu?

Autobusas važiavo isz Lan- 
gen, in Stuben, Zuers, ir Lech 
kalnus, kur žmones mėgsta 
praleisti žiemos dienas cziuži- 
nejimo sportais. Nelaime atsi
tiko tik viena myle isz Langen 
miesto. Langen miesto virszi
ninkai greitai uždraudė laik- 
rasztininkams iszleisti žinąs 
apie ta nelaime, nes jie ne
mėgsta tokiu žinių, nes tokios 
žinios bizni gadina visiems.

ŽMOGŽUDIS IR 6 
KITI PABĖGO ISZ 

KALĖJIMO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vienas isz pabėgusiu kali
niu yra Harold Coe, kuris bu
vo nuteistas iki gyvos galvos 
in kalėjimą už žmogžudyste, ir 
kitas yra Robert Palmer, senas 
prasikaltėlis, kuris savo drau
gams kaliniams tankiai saky
davo kad jeigu jam pasiseks 
pabėgti isz kalėjimo tai jau ji 
niekas nesuims gyva.

LAIVAS PERSKILO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kai, virszininkai ir jurininkai 
laivo.

Laivas buvo iszplaukes isz 
Marseilles ana sanvaite ant 
atostogines keliones po Vidur
žemiu Juras. Paskutine vieta, 
kur jis buvo sustojęs buvo 
Alexandria.

Amerikos eroplanai lekia 
virsz to laivo laukdami progos 
stoti in pagelba, Anglijos keli 
laivai skubinasi in ta vieta. 
Bet audringos bangos nedalei- 
džia eroplanu nei laivu prie to 
laivo prisiartinti.

jei jie dalyvautu tu srieziu isz- 
naudojime, tuo budu suteiktas 
lyg ir pakaitalas už laikinai 
netektas Rytu sritis. Vokie
cziu tremtiniu laikrasztis "Die 
Stimme” Nr. 42 'kritikuoja to
ki Vokietijos oficialaus atsto
vo pasisakyma. Girdi, tai esąs 
neapgalvotas Vokieczio politi
ko pasisakymas. Tremtiniai 
Vokiecziai nepripažinsta jo
kio pagrobtu srieziu "pakaita
lo.”

"Deutsche Gesellschaft fur 
Osteuropakunde.” (Vokiecziu 
draugija Rytu Europai tirti”) 
buvo Bonnoje suszaukusi savo 
metini susirinkimą, isz kurio 
paaiszkejo, kad jau veikia 5 
sekcijos. Istorine sekcija sten
giasi sudaryti toki istorini 

politikos vaizda, kuris skirtųsi ir nuo
Maskvos istoriniu pažiūru, ir 
nuo Rytu emigrantu istoriniu 
dėstymu. Veikia dar ūkio, sla
vistikos, vidurio rytu, pietry- 
ežiu ir socialine sekcijos.

"750,000 markiu” Vokie
cziu tremtiniu kultūriniams 
reikalams paskyrė Vokiecziu 
federaline vyriausybe ir in- 
tr,auke ta vieta in biudžetą. Isz 
tu leszu bus suteikiama para-

Kad Vokiecziai tremtiniu 
vadu siekiama ne tam tikru 
sienų nustatymo,” patikslino 
taip pat Vokiecziu tremtiniu 
organizacijos centro, Bund der 
vertriebenen Deutschen BVD, 
pirmininkas Dr. Kather’is, pa- 
reikszdamas Ulme (žk. "Ost- 
West-Kurier” Nr. 43): "Turi 
būti iszpildytos dvi sanlygos:
atstatytas socialinis teisingu- i 
mas, be to, Vakaru pasaulis tu
ri pripažinti musu pretenzijas Į 
in teviszke. "Mes nereikalau
jame tam tikru sienų,” bet 
kiekvien grupe turi taikoje ir 
laisvėje atgauti savo tevisz-. 
ke.”

Szitu Užsienio
klausimu svarstyti Bonnoje, 
BVD centro globojama, szi- 
met Spalio 26 d., insisteige Vo
kiecziu tremtiniu "Užsienio 
politikos darbo komisija” 
("Aussenpolitische Arbeitsge- 
meinschaft”). Ji nagrinesianti 
visus sziuos "santykius su ki
tomis tautybėmis ir užsienio 
politikos klausimus.” Jos pir
mininkas yra buvęs Vokietijos
ambasadorius Maskvoje Dr. ma tremtiniu raszyztojams ir 
vbn Dircksenas. Prie jos pri
klauso visa eile daugiau ar ma
žiau žinomu Rytu klausimais 
suinteresuotu asmenų.

"Teise in Teviszke.” Vokie
cziu tremtiniu regioniniu san- 
jungu (Landsmannschaften) 
centras laikrasztyje "Das Ost- 
preussenblatt” Nr. 31, 1952 m. 
paskelbė rezoliucija, kurioje 
reikalaujama, kad vyriausybes 
sluogsniai reikalautu tautu ap
sisprendimo teise ir Atlanto 
Chartos dėsnius pritaikyti, Vi
durio ir Rytu Europos tautoms 
inskaitant in jas ir tremtinius 
Vokieczius.

"Kada Griszime?” Ostdeųt- 
sche Zeitung tokia antraszte 
per eile numeriu leido straips
niu serija, kurios paskutinis 
straipsnis buvo indetas 43 nu
meryje. Jame pasisakoma ga
na pesimistiszkai del galimo 
Vokietijos daliu sujungimo ir 
del gryžimo in teviszke per
spektyvos. Vienok nereikia pa
siduoti veikimą. ‘ ‘ Tik tas, kas 
pats netenka savitvardos, yra 
galutinai žuvęs”. Szita sakini 
istorija vis ir vėl patvirtinusi. 
Lenkai, .girdi, 125 metus kovo
je už savo susijungimą. Gryži- 
mas in teviszke tikriausiai 
vyksiąs palaipsniui. "Be to, 
turėsime skirti Vokiecziu že
miu grąžinimą Vokiecziu vals
tybei nuo Vokiecziu gryžimo in 
valstybes, kurios jau priklau
sys laisvai Europai.”

"Už Prarastas Rytu Sritis”. 
Kaip žinia, Europos Taryboje 
Strasburge buvo tariamasi ir 
del to, kaip Europos valstybes 
galėtu bendromis pastangomis 
nuoveikuoti Afrikos ir kitas 
užjūrio sritis. Vokietijos dele
gatas Semleris (CSU) taryboje

kitiems kultūrininkams, re
miamos kultūrines draugijos ir 
kt.

"Terminas pareikszti pre
tenzijas del pinigu reformos,” 
kaip skelbiama fed. Vokietijos 
organe "Bulletin” Nr. 146 
pratęstas ligi 1953 m., Kovo 31 
dienos. Ligi tos dienos galima 
bankui, kuriame turėta senu 
indeliu, pateikti del ju preten
zijas.

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.
Saule Publishing Co., 

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