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Isz Amerikos RADO EROPLANO NELĮSKITE ASZA-
SZMOTELIUS RU DEL TU 22

Pargryžo Isz Nelaisvės

DEMOKRATAI 
VALDO UŽSIENIO 

TVARKA

WASHINGTON, D. C. — 
Nors jau vienolika menesiu kai 
Dean Achesonas apleido savo 
vieta kaipo Amerikos Sekreto
rius, ir John Foster Dulles ta 
vieta užėmė, bet dar vis beveik 
visa Amerikos užsienio tvarka 
randasi Demokratu rankose ir 
Demokratu valdžioje.
, Senatoriai dabar prisipa- 

žinsta ir nusiskundžia, kad Re
publikonai turi tik kelias vie
tas, bet kad beveik visos kitos 
vietos dar vis Demokratu ran
kose. O tu vietų yra apie ketu- : 
ri szimtai.

O dabar po visa svietą ta 
musu užsienio tvarka, kuria 
sudarė Trumanas ir Acheso
nas, ir kuria Republikonai pri
ėmė, mums nieko neatnesze 
kaip Ledos ir vargo.

Kas Republikonams dabar 
rupi yra tai kad ne Demokra
tai bet Republikonai bus už vi
sa tai.kaltinami.

Sztai keli bruožai tos musu 
užsienio politikos:

Taika Korėjoje jau tolsta, 
jau beveik niekas tos taikos ir 
nesitiki.

Amerikos kareiviai dar vis 
Komunistu rankose.

Prancūzams jau insipyko ju 
karas Indo-Kinijoje.

Europos bendra armija jau 
ima pairti, pirm negu buvo su
daryta.

Atlantiko Taikos Draugija,

-------—-------------

AUTOMOBILIU
AUKOS ANT

. VIESZKELIU

WASHINGTON, D. C. —
Kalėdų szveneziu praėjo, net 
penki szimtai ir septyniolika 
žmonių žuvo ant vieszkeliu.

Policijos atstovai spėja ir 
visus perspėja, kad sziais me
tais daug daugiau žmonių žus 
nelaimėse ant vieszkeliu su au
tomobiliais negu bet kada iki 
dabar. .

; Dauguma tu nelaimiu atsi
tinka už tai kad visi per daug 
skubinasi, per greitai važiuoja, 
iszsigere važiuoja, per toli ir 
per ilgai vairuoja, draivina ir 
pailsta, užsnūsta.

Labai dažnai atsitinka kad 
žmogus atsargiai važiuoja, bet 
koks durnius, skubindamasis 
nežinia kur, paleidžia savo se
na automobiliu, lauža visu 
smarkumu ir susimusza su juo 
ir vėl szveneziu aukos ant mu
su vieszkeliu.

Apdraudos ‘ ‘ insurance ’ ’ 
kompanijos turės szimtus tuks- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Lakūnai Gelbsti Kcrieczius Vaikuczius

Amerikiecziai lakūnai pa
tys sudėjo ir surinko gana 
pinigu insteigti dienine 
prieglauda Korėjos kūdi
kiams Asztunto Lakunu 
Sztabo Sparno lakūnai ne 
tik insteige ta dienine prie
glauda bet ir tuos namus pa
state netoli Surwon miesto. 
Ta prieglauda yra pavadin
ta “Kyongi Do’’.

Szitie karininkai iszkil- 
mingai atidarė ta prieglauda 
ir kiekvienas ant keliu pa
laike mažuti, kaipo ženklą 
kad jie yra tu mažucziu ge
radariai ir prižiūrėtojai.

kuria Eisenhoweris neseniai 
vede, jau mums per daug kasz- 
tuoja, ir mažai ko isz jos gali
ma tikėtis jeigu kitas karas 
iszkiltu.

Alijantai, kurie tiek paszel- 
pcs isz musu gavo, dabar mums 
prikaiszioja kad mes norime 
visus valdyti, visus bosauti.

Republikonai Senatoriai, su
sirūpinę, pradėjo tirti kas ežia 
darosi. Tarp kita ko, sztai ka 
jie dažinojo:

Valdžios sztaba sudaro apie 
dvideszirats tukstaneziu žmo
nių. Paczioje virszuneje ran-
dasi saujale Republikonu, ku
rie yra naujokai, nepatyrė dip- 
liomatai, tik pienburniai tarp
tautinėje politikoje.

Seifą virszūne yra isz visu 
pusiu apsupta Demokratu, ku
riu skaiezius yra apie keturi 
szimtai, ir kurie turi intakin- 
giausias vietas ir nustato musu 
užsienio politika.

Daug labai intakingu ir 
daug patyrusiu Republikonu 
dabar negali gauti vietos ežia, 
nors jie yra gabus ir tinkami. 
Jie jau seniai toki darba buvo 
dirbę, bet Demokratu Acheso
nas buvo jiems sakti davės, o 
Republikonai dabar ju nenori.

Szitokia padėtis visam 
krasztui labai pakenkia: De
mokratai valdo ir tvarka nu
stato, bet Republikonai už visa 
tai turi atsakyti. 

——_—

Platinkit “Saule”

Lakūnai kareiviai paveik
sle yra, (isz kaires in deszi- 
ne): Saržentas Jack Melford 
isz Tucson, Arizona; Saržen
tas W. M. Watkins, isz Del 
Paso Heights, California; ir 
Saržentas Samuel Maltby, 
isz Livermore, California. 
Užpakalinėje eileje (isz kai
res in deszine),: Kapelionas 
John A. Burgess, isz Berk
ley, California; Saržentas 
Gilbert Brown, isz Hutchin
son, Kansas, ir Saržentas 
Harry B. Crane, isz Olym
pia, Washington.
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Gaisras Isztiko Visa 
Bloką

HOLYOKE, MASS. —
Priesz auszra gaisras isztiko 
keletą namu in visa bloką, tarp 
sztoru ir fabriku. Septynios 
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Los Angeles miesto apy
linke pavirto in baisu gaisra 
kai miszkai užsidegė. Gais
ras prasidėjo Santa Anita 
Canyon miszkuose, Califor- 
nijoje.

GUAM. — Didelis Laivyno 
eroplanas dingo Nedėlios va- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DU NUTEISTI

Norėjo Susprogdinti 
Eroplana Del 

Apdraudos
■ į \

MEXICO CITY. — Biznie
rius ir Operos dainininkas bu
vo nuteisti ir patupdinti in ka
lėjimą. Jiedu buvo susitarė su
sprogdinti dideli, prekybini 
eroplana, kad jiedu galėtu 
gauti siz apdraudos kompani
jos du szimtu trisdeszimts 
tukstaneziu doleriu.

Jiedu slaptomis visus tuos 
keleivius apdraudė, iszeme ant 
iu “insurance policies’’ ir nu 
state kad jeigu kas tiems ke
leiviams atsitiktu tai kad jiem
dviem kompanija tuos pinigus 
iszmoketu.

Emilio Arellano, biznierius, 
gavo trisdeszimts metu kalėji
mo. Francisco Sierra, Operos 
dainininkas ir loszikes Espe
ranza Iris vyras, gavo asztuo- 
nis metus kalėjimo, kaipo pa- 
gelbininkas.

Jiedu pagamino sprogstan- 
czia bomba, indejo ja in laga
miną, ir paskui ta lagamina su 
ta bomba indejo.in eroplana. 
Ta bomba susprogo kai ero
planas jau skrido padangėse, 
bet laime kad ji tik iszplesze 
viena, szona to eroplano ir la
kūnui pasisekė ta eroplana nu
leisti isz padangių. Keli kelei
viai buvo hiski sužeisti. Ju tar
pe buvo du Amerikiecziai isz 
Californijos.

Gaisras Miszkuose

Daugiau kaip du tukstan- 
cziai penki szimtai žmonių 
buvo priversti apleisti savo 
namus. Mount Baldy apy
linkėje apie szimtas keturios 
deszimts namu sudege. In

Komunizmu Užsikriete 
Amerikiecziai

Kareiviai

UNITED NATIONS, N. Y. 
— Arthur H. Dean, Amerikos 
Ambasadorius del taikos Ko
rėjoje, pataria visiems Ameri- 
kiecziams aszaru nelieti del tu 
Amerikiecziu kareiviu, kurie 
pasirinko Komunizmą ir dabar 

’ nesutinka gryžti namo.
Jis sako kad kiti Amerikie

cziai kareiviai savo pareigas 
atlieka be jokios garbes ir be 
jokio pagarsinimo. Ir jis sako 
kad szitie isztikimi kareiviai 
negali suprasti kodėl dabar 
mes toki lerma keliame del tu 
dvideszimts dvieju sunu palai
dūnu, savo kraszto iszdaviku. 
Ambasadorius Dean sako kad 
jie nėra verti musu užuojautos 
ar musu aszaru.

Kaip jie pasiklojo taip tegu 
ir miega.

Jis sako kad Amerikos Karo 
Sztabas davė jiems daug pro
gų sugryžti, prižadėjo kad ne
bus jokios bausmes, prižadėjo 
jiems pilnai atlyginti už kiek
viena diena praleista nelaisvė
je. Keli fabrikantai ir biznie
riai buvo prižadėję visiems 
jiems duoti gerus darbus. Ki
tas fabrikantas buvo prižadė
jęs kiekvienam isz ju naujus 
namus už dyka.

Jeigu po viso to, tiems armi
jos skarmalams dar vis labiau 
patinka Komunizmas, tai tegu 
jie ant Komunizmo raugalo 
punta ir ten tegu nedvesia. Jie 
nei musu užuojautos nei musu 
aszaru neverti.

Mes, tiek daug užuojautos 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

Los Angeles, San Bernardi
no ir Riverside apygardas 
viesulos iszvarte, iszrove 
tukstanezius medžiu.

Belaisvis Sovietu Rusijos 
lageriuose nuo 1944 metu, 
Frank Rohrbacher pargryžo 
in New York miestą pas sa
vo tėvelius, kurie gyvena in 
Stamford, Conn. Jis atvažia
vo in Amerika ant Indepen
dence laivo.

Gimęs Amerikoje jis buvo į

STALINO
SUKAKTUVES

Amžina Tyla Viesz- 
pątauja Kremline ’

‘ WASHINGTON, D. C. — 
Sovietai su amžina tyla ap- 
vaikszcziojo Stalino gimimo 
diena. Jeigu Stalinas butu dar 
pagyvenęs, jis butu buvęs sep- 
tynios deszimts keturiu metu 
amžiaus, ana Panedeli.

Bet Rusijos laikraszcziai nei 
žodžio nesake apie tas Stalino 
sukaktuves. Vietoj to, visi Ru
sijos laikraszcziai ant savo pir
mo puslapio rasze apie Slaptos l 
Policijos virszininko Lavrenti 
P. Beria suareszt.ivima, teismą 
ir slapta nugalabinima.

Sovietai dabar nori kad 
žmones užmirsztu net ir varda 
Stalino. Jie nenori kad žmones 
atsimintu kad szitas pasmerk
tas ir nužudytas Lavrenti P. 
Peria, buvo Stalino artimiau-; 
sias szirdies draugas.

Jeigu Ruskiai atsimintu kad 
sritas Beria buvo Stalino drau
gas, ir kad dabar jis yra tos 
paezios valdžios nužudytas, jie 
gal susiprastu kad dabar sziu 
dienu valdžia nėra Stalino val
džia.

Už tai Kremlinui labai dabar 
rupi kad žmones pamirsztu 
Sta’ina ir jo draugus, kaip tas 
Beria.

Mes esame tikri kad dabar 
Molotovas neramiai miega. J is 
gerai žino kad kas atsitiko tam 
slaptos policijos vadui, Beria,

iszvežtas in Vengrija kai jis 
buvo tik penkių metu am
žiaus. Kai Antras Pasaulinis 
Karas iszkilo jis buvo pri
verstas stoti in Naciu armi
ja. Jis per kara buvo Sovie
tu paimtas in nelaisve ir tik 
dabar buvo paleistas.

o o o

gali ir jam rytoj atsitikti.
Sziandien Rusijoje žmogus 

negali pasitikėti ne tik savo 
draugui, bet nei savo tėvui, sa
vo žmonai ar savo vaikams.

Sziandien Beria žuvo,. — 
kas bus mirties ženklu pa
ženklintas rytoj?

—------------------------- -------------------------------------------- ------

SZESZI ŽUVO
GAISRE

Namai Sudege Ligi
Žemes

FRENCHBURG- KY. — 
Gaisras isztiko maža stuba, ku
rioje žuvo motina su savo pen
kiais vaikucžiais.

Jie Slusher, Apygardos Dak
taras, sako kad jis mislina kad 
kas nors tyczia ta stutele pade
gė. Valstijos policija dabar 
stengiasi dažinoti kaip tas 
gaisras prasidėjo.

Arnold Crcuch, tu vaikucziu 
tėvas, suspėjo viena isz savo 
vaiku ežiu iszgelbeti. Jo žmo
na ir visi kiti penki vaikucziai 
žuvo tame gaisre.

-— ---------------------------------------- ■

INJOJO IN SALIUNA

POSS-ON-RYE, ANGLIJA.
— Raitelis kuris su kitais rai
teliais buvo iszjojes lapes me
džioti, injojo raitas per duris 
in saliuna staeziai prie baro.

Kostumeriai skubomis iszsi- 
skirste kad nepatektu po ark
lio kojomis. Raitelis, injojes 
in ta saliuna užsiprasze sznap-
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LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS'

Kas Girdėt
Visiems skaitytojams “Sau

les” Draugams ir Prieteliams, 
siuncziame gerus velinimus ir 
lai visu paeidimai iszsipildo su 
sziuom metu. Vėliname visiems 
idant nepaliautu platinti savo 
mylimiausia laikraszti “Sau
le”, kuri yra iszleidžiama vien 
del juju. Velinam visiems kad 
“Saule” szvestu kožnoje Lie- 
tuviszkoje szeimynoje. Taipgi 
vėliname visiems daug sveika
tos, laimes, gero pasivedimo 
ir kad Dievas užlaikytu visus 
prie gyvasties idant galėtu
mėm su jumis linksmintis ir 
siunst gerus velinimus ant ki
tu Nauju Metu. Isz szirdies to 
visko vėlina jums,

Redakcija “Saules.”

Tikra ir amžina meile: du 
jaunystes draugai apsivedė. 
Jis yra aiSztuonios deszimst 
vieno meto William Hawley, o 
ji yra. asztuonios deszimts vie
no meto Letta Avery. Jie gyve
na Cleveland mieste.

Graži ir tinkama dovana, ant 
Naujo Meto yra “Saule”. Tas 
kuris tokia, dovana, gaus, atsi
mins jus per isztisus metus. Du 
sykiu in sanvaite jus jam duo
site dovana per visus metus.

Armija dabar rengiasi in- 
steigti savo mokyklas Dakta
rams, kad nereikėta tiek Dak
taru imti in vaiska. Po szita 
tvarka, jaunieji, kurie nori mo
kytis ant Daktaro, galės stoti 
in vaiska. ir visa, savo mokslą, 
už dyka gauti, su ta sanlyga 
kad jie pasiliks vaiske kai jie 
.savo Daktaro laipsni insigys.

Puse visu senųjų Amerikoje 
gauna pagelba, ipaszelpa isz 
valdžios; taip mums pranesza 
valdžios atstovai. Trylika mili
jonu, keturi szimtai asztuonios 
deszimts trys tukstancziai ir 
dvideszimts du žmones dabar 
Amerikoje yra virsz szeszios 
deszimts penkių metu amžiaus. 
Daugiau kaip puse isz ju gau
na. vienokia ar kitokia pagelba 
isz valdžios.

--------------------------------------- --------------------------------------------------

Kunigu'žis važiuoja kur: 
Kuniguižis David B. Russell, 
isz. Schenectady, N. Y., mėgsta 
važinėti ant traukiniu. Kai tik 
jis kiek liuoso laiko turi jis va
žiuoja kur. Jis stengiasi vis 
pasirinkti i n vairi u kompanijų 
geležinkelius ir vis važiuoti in 
in vairias vietas. Iki sziol jis 
yra. ant traukiniu iszkeliaves 
trisdėszimts septynis tukstan- 
cziu myliu ant szifnto dvide
szimts szesziu invairiu geležin

keliu, ir yra atsilankęs in ke
turios deszimts asztuonias val
stijas. Kaip ir kada jis savo pa
reigas atlieka jis nepareiszke.

------------ -----------------------

Kai sniegas krinta, jis bal
tas, gražus ir malonus; bet kai 
reikia ji kasti, jis szlapias, sun
kus ir nemalonus.

Butkus sako kad nereikia bi- j 
jotis to žmogaus kuris garsiai ' 
kalba ir kaip, jautis bliauja; 
kai iszgirsti griausmu, žinai 
kad žaibas jau praėjo.

Mes tik ana diena dažinojo- 
me kad daugiau Žeimiu mole- 
riszkiu turi dar'tus negu r.eže- 
notu. Isz to, mums iszrtido kad 
tos moteriszkes turi užlaikyti 
savo vyrus. O neženotos yra 
savo draugu užlaikomos.

Mums mokslincziai moks- 
liszkai pranesza kad žiemos 
dalba r yra daug sziltesnes ir 
bus dar sziltesnes. Mes ta ir isz 
patyrimo buvome 'pajutę, bet 
dabar isz mokslincziu žinome.

Vienas Anglijos redaktorius 
patarė /savo kraszto Premie- 
riui, Sir Winston (Tiurchilliui 
paskelbti karė priesz Amerika. 
“Tada” tas redaktorius aisz- 
kino, “kai mes pralosztume ta 
kara, Amerika mus szel.ptu, 
kaip ji dabar szelpia Vokieti
ja ir Japonija.” CburehiUis, 
nusijuokęs, atsake, “taip, tai 
butu labai gerai, bet kas butu 
jeigu mes Amerika sumusztu- 
nie ir paskui mes turėtume 
Amerika suszelpti ?”

Vienas žmogus Detroit mies- į 
te, labai akyliai ir sanžiningai 
vede savo knygas, savo apy
skaita; ne tik savo, bet ir savo 
žmonos. Kiekviena. Subatos va
karu jis iszrokodavo kur ir 
kiek jo žmona buvo prasižen
gus ar nusidėjus ir jis jai' kai
li iszpildavo. Viena Subatos 
vakara, jo žmona Ponia Phyllis 
Ruschke iszrokavo kad ji bu
vo prasižengus ar nusidėjus 
ant tiek kad jos vyras ta vaka
ra jai szimta ir penkis sykius 
kaili iszpils. Kai tas sanžinin- 
gas ponas parėjo namo jis ne
rado, savo žmonos. Jis- dabar 
vienas sau liko su savo apy
skaita. Jo žmona reikalauja 
divorso.

Pypkes Durnai
■ »

Nauji Metai

Seni metai vėl nuslinko, 
Vėl pradėtas naujas Lapas 
Eina amžius taip apliukiu, 
Kol užkloja szaltas kapas. 
Nauji Metai, kiek linksmybes. 
Kiek maloniu dangus duoda; 
Ženkim siela amžinybe, 
Ten gyveninis, ten paguoda!

: Nauji Metai. Laikas budėti, 
Kožnas žingsnis but saulėti, 
Kol kelione žemes varsto! 
Nauji Metai varpas aidi. 
Nauji Metai žvilgsnis seno 
Kukžda amžius žilu veidu, 
Ir dienas su juom gy vena.
Nauji Metai iszsikaisze 
Amžinybe keliaut miela;
Tik prie gėrio tikros vaiszes, 
Taip gyventi lemta sielai.

^Pirkie U. S. Bonus!

PAVERGTOJE
TEVYNEJE

Kaip Apvaldytojai
Pleszia Ljetuva

Per Muncheno, Rymo ir Va
tikano radiju Lietuviszkasias 
žinias paskelbti V. R-astenio ir 
J. Aisczio, dirbancziu Laisvo
sios Europos spaudos ir žinių 
skyriuje, apskaicziavimai, ko
kiu tiesiog neintikimai placziu 
mastu pavergtoje Lietuvoje 
vykdomas gyventoju apiple- 
szimas. Pavyzdis: 1952 metuo
se apvaldytoje Lietuvoje viso
kiais mokescziais ir pelnais 
nuo inmoniu, neskaitant gele
žinkeliu, paszto pajamų ir mo- 
kescziu, kuriuos Lietuviai ko- 
lukininkai sumokėjo už savo 
daržiuku sklypus, surinkta ir 
inneszta in Sovietu San jungos 
iždą daugiau kaip 4,000 mili
jonu rubliu, arba, iszvertus do
leriais tikru kursu 4 rubliai už 
viena doleri, per 1,000 milijo
nu doleriu. Isz tos sumos Sov. 
Sanjungos iždas gražino LTSR 
respublikos reikalams, kaip 
1952 m., biudžetas rodo, arti 
1,500 milijonu rubliu. Tuo bu- 
du isz Lietuvos iszplesztu pi
nigu Sov. Sanjunga pasisavi
no 2,500 milijonu rubliu, arba 
625 milijonu doleriu. Tik per 
vienus 1952 metus! Kitaip ta
rus per praėjusius metus Sov. 
Sanjunga isz kiekvieno .Lietu
vos gyventojo, jei skaitysime 
kraszte 3 milijonu žmonių, isz- 
plesze po 840 rubliu, tai yra, 
tiek, kiek vidutiniszkai vienas 
kriukininkas per metus uždir
ba. Vienok 1952 m., Sov. San- 
jungai po'840 rubliu Tarybų 
Lietuva turėjo sumokėti ne 
tik už suaugusius ir darbingus 
pilieczius, bet ir už kiekviena 
ka tik gimusi kūdiki, už kiek
viena moterį, kiekviena moks
leivi ir kiekviena mirties pata
le gulinti seneli. Po tokia pat 
suma, tai yra, po 2,590 milijo
nu rubliu arba po 625 milijonu 
doleriu, užgyventojas iszple- 
sze isz Lietuvos ir 1951, ir 
ankstyvesniais metais, tokia 
pat suma jis iszplesz pagal jau 
priimta biudžetą ir sziais, ir 
ateinancziais metais. O geriau 
to dalyko nežiną intikinejami, 
kad tai reiszkia nesavanau- 
diszka broliszku respublikų, 
parama Lietuviu tautai.

Lietuviszki parsidavėliai ir 
prisiplakėliai, insakinejami isz 
Maskvos, nepraleidžia ne vie
nos progos nepadekoje Masko
liams už tariama pagelba Lie
tuviu tautai. Ir paskutinis Lie
tuvos Komunistu partijos cen
tro komiteto plenumas, kurio 
nuatrimas del priemonių ap
valdytos Lietuvos žemes ūki ui 
iszvystyti paskelbtas Lapkri-
czio 14 d., rado reikalą pabrėž
ti, kad, girdi,. “Tarybų Lietu
vos žemes ūkis breliszkuju ta
rybiniu tautu, o visu pirma di
džiosios Rusu tautos pagelbos 
dėka gausiai aprūpinamas 
prieszakine tarybine techni
ka.” Tas pat tvirtinama Lap- 
kriezio 15 diena “Tiesos” ve
damajame “Koviniai respub
likos partines organizacijos 
uždaviniai”, praneszimuose 
spaudai, radijams ir taip to
liaus.

Ir vis dėlto, nepaisydamas 
tos “pagelbos ir prieszakines 
technikos”, plenumas buvo 
priverstas ginezioti, kad dideli 
nuostoliai, ąusidare del gyvulu 
kritimo, neleidžia žymiau isz-

augti gyvuliu skaicziui. Visisz- 
kai nepatenkinamai invykdyta 
paszaru baze. gyvulininkystei, 
maža gauta siloso, szakniavai- 
siu, stambiųjų paszaru, labai 
blogai gyvuliai aprūpinami 
pastatais, silpnai masziniu 
prietaisuoti daug darbo reika
laujanti veikimai iszdirbystose 
ypacz blogai veikia MTS ir ' 
taip toliaus. Rusiszku agentu ■ 
parengimas buvo priverstas i 
pripažinti ir szimtus kitu tru
kumu, kurie rodo, kad užgy- 
ventojai ne tik pleszia kraszta, Į 
bet ir visiszkai susmukde jo ! 
žemes ūki. Jam “gerinti” in-į 
sakyta tiesiog karen rengti vi
sas specialistu pajiegas.

Praneszimas
Del pavieniu asmenų pa- 

reiszkimu, kad VLIKas mano į 
statytis arba pirktis namus, i 
turiu praneszti, kad nei VLIK 
nei jo Vykdomoji Taryba nėra 
nutarė pirkti arba statyti 
VLIKui jokiu namu.

— Informacijos Tarnybos 
Valdytojas.

-------- ------- —----------------

GUODOTINI
SKAITYTOJAI!

Kuriu laikas jau iszsibaige, 
už laikraszti “Saule”, mel
džiame atsilygint! Nesmagu 
mums visados “bubnyt” in jū
sų. geras szirdis ir sulaikyt 
laikraszti del tuju kurie rado
si musu szeimynoje per dauge
li metu, bet ka daryt, pinigai 
yra labai reikalingi del vedimo 
biznio, nes kitaip turėtumėm 
paliauti iszdavinet laikraszti. 
Todėl, mylimi skaitytojai, ne- 
vilkinekite ir prisiunskite pre
numerata, jeigu ne ant viso 
meto tai nors ant puses. Acziu!

— “Saules” Redakcija.

SAPNAS MOTINOS
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
—

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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damas jog labai apsigavo, jog 
isz kart nepamislino, kas ji ga
li laukt, dabar dasiprato kai]) 
nužemino savo varda, atejei, ir 
isz to rupesezio net insisirgo 
sunkiai; Lutinskas atvežu jam 
daktarus ir pats dažiurinejo ir 
sėdėjo prie jo lovos, kad net 
Starosta turėjo pasveikt.

— Sueis szimta velniu su 
uodegom žaverys, ne numirs 
kol neapsipaeziuos, tai dova
nai! Teip kalbėjo senas Lutins
kas. . i

Jonas Krisztofaš pasikėlęs 
isz lovos netrukus nuvažiavo 
in szluba, nes teip nuvargęs ir/

susiruipines, jog teip davėsi sa-! 
ve apgaut, kad net baisu, buvo 
ant jo pažiūrėt. Paezia savo po 
szlubui •paėmė in savo namus 
ŽaJycas, nes nepoilgam paliko į 
ja’apleistam dvare pats pabėgo j 
ui varszava.. i en jau pradėjo j 
vaiksztinet žinia apie jo navai- ■ 
na apsipaeziaivilna ir gimines 
palaike jo szlovinga gimimą.; 
prapuolusiu jeigu ne persi-' 
skers. Ant persiskyrimo yeike- 
jo paveliuimo paezios, o Elz
bieta pervirsz buvo graži, lipni, 
ir kytra, idant pavėlini turėtu ■ 
•aut to iszgiiijimo isz rojaus in 
kuri ne lengvai gavosi ir sun
kiai turėjo už tai nuo tėvo ran
kos nukenst. Priek tam. gyveno 
senas Lutinskas ir ant pirmu
tines žinios apie persiskyrimą, 
nuvažiavo iii Varszava ir atra
dęs žentą pasakė jam jog tuo- 
jaus. jeigu nemisiina padaryt 
sugadu tai 'szaus jam in galva. 
Sues szimta velniu su uode
goms, negu palaikis ta pada
ryt kol jis gyvas ir persiskirt 
ne pavėlins.

Ne ‘buvo'spasaibo; Storasta 
turėjo volei sutiktie su savo 
laime ir kantriai laukytie 

I smerties senio, ant kurios tik
tai jau skaito, ba jau kitaip ne
galėjo atrast sau budo Užga
li ingo.

* . į
Tuolaik paskui tęva atvažia

vo in Varszava ir Elzbieta.
Didelis buvo nusiminimas 

starosto, rūstybe susirgelavi- 
mas, nes pasini pines pasimetęs 
in visas szalis savo misi imis 

I dovanai, kada mate jog nėra 
i del jo spasa.bo atsiskyrimo ir
■ jog josios no iszvarys ir neati
tolins nuo savos, bet pastanavi-

i jo da karta pAibegt nuo jos ka,
■ ir padare ba paliego in savo te-
j vynes szali, o paežiai velei pa
liko \’arszav(>.

Vyrui isz. žemesnio stono ir 
geresnio gyvenimo ir draugys- 

i tos pasikėlęs augsztyn, retai 
I kada uores gry'žt prie pirmo 
i savo gyvenimo, motere-gi, kar 
■ da jei Dievas suteikė kokia lai- 
i rne knipo Elzbietai turinti to

kius norus susilyginimo su 
nauju padėjimu tankiai maino
si, kaipo viskas ant svieto mai
nosi. Negalima žinot priežas- 
tes, kai]) ir del.kO, nes gana to 
jog Jonas Kristofas nepoilgam 
laikui sugry'žo velei in Varsza
va ir jau savo Elzbietos nega
lėjo pažint. .

Buvo dabar jijie daugalinga 
ponia Starostiene isz gimines 
Lutinsku guodotina Milžins- 
kiene; visi ja guodoje ir visos 
szirdis. vyriszkos lyties linko 
prie josios kas tik nužvelgė jo
sios gražuma ir patogumą isz- 
moko k'albe'H Prancuziszkai, 

i persiėmė būda didelio svieto ir 
stojosi suvis kitokia motore.

Nusidyvines ponas St a ros ta 
jiamaželi sutiko su paezia po 
tam pavydėdamas kitiems mei
les savo paezios velei sugryžo 
prie pirmutiniu jauslu del jo
sios, o ant galo ir suvis davėsi 
pergalei ‘savo jiaczai ir netikė
tai pasidavė jei, buk kokiu 
stdbuklii, toji kuri turėjo ‘bū
tie perszkada, Starostai pasi
kėlime likosi tame didelei nau
dinga.

Tame laiko Va.rszavoje kone 
suvis ir viskas darosi per mote- 
res ir pinigu. Savo patogumu 
ir gražu veideliu pritraukinejo 
prie savos galingus prietelius 
kėdės, orderiu ir garbes, o da 
labiaus kad prie gražaus1 veide
lio prisidedinejo stebuklingas 
įprilankumas, visados del kož- 
no gatavas, o norint szirdis bu
vo szalta, o galva karszta,

Starosta. dyvinosi jog nega- 1 
Į°jo suprast, kokiu •bndn jis 
dabar savo iszauginimu, nuo
mone ir apsiejimais daug že- 
miau pasiliko nuo savo paezios 
visame grajino pirmutine role 
jijie.

Senas Lutinskas, kuris da-1 
gyveno lig tam persimainimui 
savo dukteres Elzbietos, rau
kais josios bueziavo guododa- 
mas ja kuris buvo vienatiniu 
(“rgelu Jono Krisztofo. Atsilan- 
kinimai jo priminėjo jam vie
na isz sunkiausiu valandų jo 
gyvenimo rode jam ju žema 
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Would you expect your sheer nylons to

!t’s a warm and wonderful thing to know that for the 
first time in hundreds of years fighting men’s lives are 
being saved by protective body armor which really 
works. These men are our A merican soldiers and marines. 
And their new bullet-proof vest is made from the same 
miracle fabric that gives our women their enchantingly 
sheer hosiery—nylon!

Original .45 calibre bullet and flattened slugs removed from jacket.
I

Top marine officers at the front say that the new armor 
has not only saved hundreds of lives in its first few 
months of duty, but it has made the brave men who 
wear it more confident and courageous than ever. In a 
way you have contributed to this new bravery—if you 
have invested in United States Defense Bonds.
For by Bonds you have built up not onĮy your own 
personal financial security but that of your country as 
well. And only a prosperous and strong country like ours 
could afford to think of her fighting men as individuals. 
To develop and produce a bullet-proof vest for example.

Here’s how E Bonds now earn more money for you!
Now safe, sure U. S. Series E Defense Bonds pay an even better 
return than ever before . , . thanks to 3 brand new money-earning 
features announced by the U. S. Treasury.

1 Now every Series E Bond you get begins earning interest after 
only 6 months. It earns 3%., compounded semiannually, when 
held to maturity. It reaches full maturity value earlier (9 years 
8 months) and the interest it pays is now bigger at the start!
2 Every Series E Bond you own can now go on earning interest 
for 10 mere years after it reaches the original maturity date—= 
without your lifting a finger!

3 During the 10 year extension period, every4 unmatured Bond 
earns at the new, higher interest (average 3% compounded semi
annually). Your original $18.75 can now repay you $33.67. $37.50 
pays back $67.34. And so on. |

Start now! Invest more savings in better-paying Series E Bonds—• 
through the Payroll Savings Plan where you work or the Bond- 
A-Month Plan where you bank!

Peace is for the strong. For Peace and Prosperity 1 
save with U. S. Defense Bonds.

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury 
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and I

stoną, isz kokio paėmė paezia.
Nes ir ežia, mokėjo neiszpa- 

sakytu savo kytrumu ir isz- 
minte, suteikt namini pakaju 
ir prie atsilankymo tėvo, ir • . •*teiį) seniu valde jog nesirodė 
saloje, o jeigu ir rodėsi tai pui
kiai mokėjo persistatyt savo 
žentui jog ir tas ant galo ’buvo 
užganadytas. Atėjo laikas kad 
Lutinskas numirė ir su sesere 
Tekle kas atsitiko, Elzbietauv- 
ba nežinojo ar nudavinejo jog 
nežino, ba niekados apie ja ne
minėjo.

— BUS DAUGIAU —

i i 1954m.
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Ponas ir Sziaucžius
(Tasa)

Biednas kūdikis alpsiprato 
su tuom gyveniniu kankinimo, 
nes kasztn jausies ir galvos.

Primusztas nuvargintas bai
siai smutnas visados nu Indės 
žmonių bijojosi kaipo laukinis, 
ba ne mislino kad yra. ant svie
to geresni žmonis kaip jo levai 
ir’jo'brolei, tankiai slėpdama
sis kur iu kamputi už namo 
pats vienas idant tik pasislėpt 
nuo kankinimu ir neteisingu, 
barniu ir atsisėdės nor kur prie 
sienos prisiglaudės nekarta 
skaito laszus nuo lietaus, ku
rie puolė nuo stogo džiaugėsi 
tuom kad valandėlė spakainei 
gavosi praleist.

Bet neilgai galėjo ir ten bū
tie spakainais, ba ir ten atrado 
ji. nutvėrė už rankos nutrauk
tas buvo pas motina kaipo pra
sikaltėlis, ten buvo sumusztas, 
už tai jog su vaikais bovintis 
nenori!

Turėjo vaikutis del to volei 
sugryžt prie vaiku ir būtie vo
lei kankintu nemi ei aszirdin-. 
gai. .

Kada1 parsieidavo Joną vest 
pas ponia, kas buvo ant metu 
du ir mažiau kartu, nupraus
tas suszukuoti į bau ka i pa rtn ly
tas ir uždraustas kad tylėtu 
priesz ponia, persistatytejo pe
nai ty'lentis ir apkvaitintas, 
nes mažiausai, nor panaszas in 
kūdiki kuris yra užlaikintas I 
rūpestingai.

Rože prisieginejo priesz po- i 
ne, jog ji pati prausė, szukuoje, I 
myli laibai ir net nuosavo loenu | 
atiminėję, o jam duoda, bu- ■ 
cziavo ji akyse ponios, Imk i-z ■ 
meiles, o vaikutis norint bijo- | 
si josios kaip ugnies, turėjo ! 
priimtie tuosius Judosiszkus ’ 
suspaudimus ir bueziavimns. i

Pone davinėjo Rožai dova- i 
na, o vaikueziui ar zobovuke i 
ar ka saldaus, kada priemenio- i 
•jo Rožia. atome.

Sugry'žus namo Rože n u vil
kinėjo szlbeobnkes paslepda- I 
ma in skryne, o sierata. iszstu- | 
minėjo už duriu.

Dabar pasakykime žodeli 
apie ponia, kuri paėmė in savo 
apgloba sierata, kuria czion 
lankiai nor isz tolo minavojo- 
me, o su kurie turime areziau 
susipažint*

Ponia Alil'žinskiene prigulė
jo prie skaitlo gana ženklivu 
ypatų, kuriuos ant svieto- daly
ve teip navatnu laimiu, jog

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais <

1160 Puslapiu ' <

8 col. ilgio, 5% col. ploczio <’ 
Iszaiszkma sapna ir kas (Į 
ateiteje stosis. Su priedu j j 
planatu ir visokiu burtu. J j 
Knyga in minksztos po- / 
pieros virszeliuose. :: :: J;

Pinigai reikia siusti su <[ 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
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apisakoje iszduoda . konia suvis 
ne panaszus prie- tikėjimo. 
Kožnas isz musu, skaitant ar
ba klausant prigulencziai apy- 
sakimo dyvijosi jame tuom, 
kas gyvenime patiko ne karta 
ir in ka ant naujo inpuola:

* TARADAIKA J
* ** ********* *********** *-*****■»

Per szvento žmoneliai 
pasilsėjo,

Kaip rodos ir atsigerti 
galėjo, 

■Sztai buvo ir tokiu, 
Dideliu n e i s z m an e 1 i u, 

Kurie nepadoriai apsiėjo, 
Mat szventes neiszpažintu, 

Jeigu n epasi gert u.
Ar- žinote kad jau kitoki 

laikai virto, 
Nes žmoneliai prie Dievo 

atvirto,
Tiek negirtuokliauja ir 

nepaleistuvauja.
Kaip kur ir Naujas Metas 

linksmas buvo, 
Ne vienas gargala, gavo.

Girdėjau apie viena bobele, 
Gert szii’deles g-alejo, 
Ant, nieko nežiūrėjo 

() kada jau -gerai nusilakė, 
Tai net per duris iszleke, 
'Net velnias nuo trepu 

‘numetę!
Badai linksmas Kalėdas 

visi’turejo, 
Geriems žmoneliams gerai 

buvo, 
Sėdėjo namie ir niekur 

nekliuvo, 
Dabar žmones kitoki, 

Doresni ir protingesni.
kLa 

•T* «T*

Nekurios Brookli-no moterėles, 
Gal nelaukiate Baltruvienės, 

Pamatysite ji pas jus 
pribus, 

Tai pusėtinai nukoezios.
Jeigu nenorite in kaili 

gaut, 
Tai moterėles lakant!
Taigi likite sveiki ir 

laimingi.

“Saule” skaito visu sluogs- 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai,

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

| Tiesa daugiaaše buna ne- 
' tiespanaszi del ko? Ba mes 
; prie paprast inos tiesos pripra
tome, o ji jie ir teip visokia, 
teip navai na ne suprantoma, 
kaipo gyvenimas žmogaus.

Ponia Milžinskienc prigule- 
į jo prie tu, kuriu gyvenimai ra- 
Idosi mums apysaka iszmislinta 
; del zobovos. Nes lig sziol pa- 
! žins.ime jajia gerinus turime 
pasakyt ka nor apie Starosta. 
Milžinskais buvo isz giminiu 

j szleiktiszkos geros gimines pa- 
einanezios ir Krokavo.

Kaipo daugelis kitu, teip to
ji gimine szlektos priesz pabai
ga vi eszpat avimo karaliaus 

i Augusto IlI-czio, nuvargo ir 
rengėsi suvis dingt isz savo 

Į garbingo vardo ir paskutinis 
gentkartis tos gimines Jonas 
Krisztofas maižiulelis sierata 
likos po apgloba dvieju savo 
didžiu didžiausiu latru kokius 

į svietas kada žinojo.i . . . ' . . ......Artimiausi isz gimimu likos 
aipgla abejais. Jono Krisztofe, 
kuriam levas mirsztant paliko 
turtus užmestus procesais, sko
loms, ir kvestijose neiszpainio-

I lose. ’
Dėdės, kurie nesimylejo tarp 

I saves kaipo brolei, kuriu gyve- 
j liūnas buvo musztine baisios 
į rūstybes ir nea.pikantos pilna 
nenorėjo pavelint vienas ki
tam pasiliktie aipgla aibėj u sie- 
rato-s kurio likusius turtus 
lengva buvo jiems užgriebk 
Abudu perszkadindami vienas 
kitam tiek 'padare, jog abudu 
buv6 paskirti apglaufoejais ant 
mažo vaikinuko; Dievas gal 
norėjo, jog abudu mislindami 
kad ka nor blogaus padaryt 
viens kitam ir tik tuom u'žsie- 
mia nieko blogaus negalėjo pa
daryt sieratai kada vienas isz- 
trauke ranka idant užgriebi li
kusius turtus nuo sieratos, ta
da kitas nutvėrė ji už rankos 
ir nedaleido to padaryt, ba 
abudu norėjo ir tas kad liktu 
jam o ne brolui per t ai kas tu
rėjo -but ant prapulties, likos 
cielibejo o \-patingai mor pas- 
turgalai turtu Jono Krisztafo.

Abudu dėdės nekensdami 
vienas kito apgloboje, atrado 
priežasti daesdinet viejias ki
tam, laukdami idant vienas isz 
ju smertis atimtu greieziau.

Nes ir smertis yra visada 
prieszingas, ha pas tuos kurie 
praszo neatsilankineje, ilgiau- 
se gyvena tokie kuriuos sten
gėsi nutruczyt arba užmuszt.

Teip ir buvo -czionais, ponai 
dėdės laukdami ant vieno ki
to smerties, dagyVeno net lig 
pilnu metu savo seserinio ir 
vienas kita sergėdami per sa
vo pa vydama, igzauginima 
Milžiniszkui davinėjo gera, ku
riam Dievas isz dvieju piktu 
žmonių, suteikė ste-buklingai 
gera apglolpi. .

Priek tam abudu broliai ne
norėdami vienas kitam a-psi- 
leist atlikinėjo procesus, isz- 
mokejo skolas ir turtą volei 
pastate ant kojų, viską apspa- 
-kajinerir padare paredka daug 
geresni, negu buvo prie iie- 
baszninko Milžinsko, dare ta 
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viską tiktai del to, jog mislin
dami kad ar ta, ar ta greieziau 
smertis paims ,tada visa turtą 
vienas užgriebs isz po noses 
savo seserim o.

Ponais Jonas Krisztofas Mil- 
žinskas labai apleistas ir už- 
mirsztas pagal moraliszkuma, 
iszaugo pirmiause locnahi na
me kur buvo duotas jam mo
kintojas; ipo tam tada paaugo 
buvo paleistas ant apglobęs 
Dievo ir savo valos mokyklo- 

į se publicznose Krokave, ant 
i galo kada daejo pilnu metu isz 
i savo valos instojo in vaiska.

Jaunysta jo buvo, kaip pa
prastinai buna žmonių paleistu 
ant savo valos, pavojinga, pil
na dramatieznu atsitikimu, 
linksma, ir iszlaidi.

Negalima žinot kaip atsiti
ko, jog ant seimo likos iszrink- 
tu pasiuntiniu, ir pildidamas 
savo dinsta, nuvažiavo iii Var- 
szava.

Czion atrado tolimesnes gi
mines savo tėvo ant augsztes- 
niu stipiniu stovineziu drau
gystes teip vadinamos “Szlek- 
ta”. Priverstas prisiartint 
prie ju ir susidūrime su jais 
tuojaus isztubulavo savo 
kraszta būda, kuris nuo laiko 
paemp virszu ant kitu toji bu
vo priežaste pasikėlimo ant 
augsztesnio liepsnio jo vardo.

Ne trukus pasiliko Starosta, 
mislino jis idant kas kart lip- 
tie augsztin, Kasztelana, apie 
kode, apie didesni a ir didesniu 
garbe: M iižinskas pradėjo vest 

Į gyvenimą puikaus, kuris sten
gėsi keltis ir varda isz savo 
s-zalie-s, galėtu gaut toki-gi 
Lenkijoj buvo vienatine prie
žaste pasikėlimo tas riszo-gi 
-solidarnas gimines su gimi
nėm.

Jonas Krisztofas gerai pa
žinodamas svietą- ir žmonis, 
idant per daug ant ju neskai
tytu; nes czion prieszas viena 
vieszpataujanti jame karszta 
būda, iszženge kitas, nema- 
žiausei, nei mažesnis ir ne 
silpnesnis.

❖ ❖
• Buvo jisai silpnu del moterų 
ir lengva buvo gražiau veidelio 
ir patogumu moteres nuvest ji’ 
tol i aus, negu norėjo ir privalo 
ei t i e.

Nuvažiavęs viena kart in re- 
dyba Krokavo iii savo tėvynė 
dvara, savo motinos patiko jis 
ne dideliam dvareli vieno 
szlektos ž em i a u s i o I i ep s n i o, 
mergina, grąže, mielai, patoga, 
linksma ir szirdžia prie kožno 
prilauki kuria suvis nemisly- 
danias vestis, eme maustyti, ir 
szirdyje josios kurtie meiles 
ugni. Buvo dvi dukterys pas 
sena tęva, kurios motinos jau 
nuo senei neteko, viena graži 
patoga szposiniga Elzbieta, o 
kita ludna nes graži Tekle.

Lutinskas szlekta norint, bu
vo ne teip augszto vardo ir ne 
labai turtingas, bet gyvenimą 
vecle tikrai szlektiszka. Turė
damas visokius, visur veikalus, 

' retai kada būdamas namie ma
žai pa išėjo apie dukteres savo 

; viena kart pasakęs joms, jog 
saugok Dieve blogo pasielgi- 

į mo, ba galvas joms sukaliotu, 
i tai buvo viekas isz jo prisaky- 
i nm, o likusiu palikinėjo ant ju 
■ valos.

Kaip jau primynem jog tu- 
i rodamas daug veikalu, visados 
Į užimtas, matomai visiems bu- 
vo reikalingu, tvertas m visas 
szalis senas Lutinskas, su vala- 
kinai ūsais, kurios du kart ap
link ausis užsukdavo, rotai bu
vo namie, o pribuvo, tai tiktai 
kaipo sveczias.

Dukterys gaspadoriavo kaip 
galėjo/bijojosi jo baisiai guo
dėjo ir dusa.uda.mos žiurėjo in 
svietą, kurie smokavotu ‘joms 

’ labai, jeigu turėtu vilti, kada i - •*.
: iszlekt in luosybeS.
: 'Nes senis tankiai kalbėjo, 
jog vyresniu negreit iszduos, 
ba jam gerai gaspadinauje, o 
jaunesnia niekados pagal būda 
pirmiau-s nęlais, del to-gi nesi
tikėjo greitai paragaut sauldu- 

j m u svieto.
A'yresnia Elzbieta kaipo 

i graži jiatoga, linksma, krutan- 
[ t i, drąsi visame' ome priima,, 
i Jaunesni nedrąsi liūdna nuola- !
los nuliūdus norint buvo graži 
ir patogi, gali gražesne už pir
mutine.

Jonas Krisztofas naudoda
mas isz tankiu iszvažiavimu 
pono Lutinsko isz namu, kurio 
dvaras rėmėsi su Jono Kriszto- 
fo dvaro laukais, del to-gi Jo
nas Krisztofas tankiai atlanky
davo dvara Lutinsko kada tik 
dasižinojo jog namie ■ tiktai 
abidvi seserys likosi. Nemisli- 
no jis suvis, idant jis urednin- 
kas Storbsta, gal ryt jau Imt 
Kasztelonu, turėtu ženytis su 
varginga szleikszto duktere, 
bovinosi su Elzbieta ir kalbėjo 
in save: Kas kamJcenkia ?

Nes zohova isz pradžių buvo 
nekalta,’stojosi netrukus pavo
jinga. Elzbieta ipastanavijo pa
gaut poną Starosta ir mokėjo 
sau tame duot rodą. Pirmiause

Ža.lycas pas Storasta. Czion 
stojas priesz Joną Krisztota. 
staeziai pasakė, jog jeigu su

J jo duktere kurios szlove nuple- 
sze, ne apsipaicziuos, tai kaip 
szui'iiui in galva isz revolverio

j szaus.'
— Ir ne mis]yk sau ponas 

I Storastai pabėgt, dadave, at
rasiu asz tamista ponas Staros
ta i ir Varszavoj, Vilniui, Kije
ve ir ant kito galo svieto, o 
kai]) esmių szleikszta teip Die- 

j»ve man padek, in galva szau- 
[ siu kaip pasiutusiam szuuiui. 
() ka, tamista mistini jog duk-

I tori szlektiszka pakart tai yra. 
nieko jog tai užsimokės užsi- 

į trins nagradins ? Suėsi ponas 
szimta velniu ir su uodegom 
turi apsrpacziuot!

Ponas Jonas Kristofas ne- 
mislino, nei in galva tas jam 
neužėjo idant įgalėtu su Elz
bieta apsipaeziuot. kaliope ant 
rytojaus arklius užkinkyt ir 
dūme. Daisižinojas senas Lu- 
tinskas, sėdo ant savo szirmio 
ir leidosi paskui ji, dasivijo ji 
ant pirmutines nakvynes, isz- 
klojo didelei ir teip ingazdino 
jog Jonas Krisztofas del sujun- 
gimos, kaip kalbėjo sugny
bo. Nes sujungimą su tevum 
kuris už ko pasienio tai turėjo 
savo miorio dasekt buvo sun
ki.

Tuszczia tavęs tarė Lu-' 
tinskas, asz tavo turtu nenoriu 

: ir n'ęreikalauju, ba turiu savo
indrasino ji, pritraukė ir paku- 
ri jame da didesni karszti, o 
inpainiojus gerai in kilpas, ka
da jau mate jog pabėgt nega
les ir nepataikis, davė daeit ži
nai net lig tėvo ausu tyczia 
apie meiles su Starosta.

Žinojo jog tėvas jai gerai su
duos, ries buvo tvirta savije 
jog už starosto iszduos. Teip-gi 
ir stojosi pirmojo savo rusty- 
bai baisiai ja savo bizunu isz- 
szventines, ka ji jie savo atlai
ke narsiai, sėdo po tam ant 
arklio ir pasukęs savo dideli 
usa ponas Lutinskas nujojo in

Amerikos Ambasadorius Intaria Komunistus

Price $2.30s'*'' p°i,‘, “rl-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

Henry Cabot Lodge, Ame
rikos Amkasadorius Tautu 
Sanjung., New York mieste . 
vieszai intaria Korėjos ir 
Kinijos Komunistus už žvie- 
riszka pasielgimą su karo 
belaisviais. Jis vieszai kalti
na ir Sovietu Rusija, saky
damas kad Rusija prie tu 
žvieriszkumu prisidėjo jeigu 
pati juos nepapilde. Kai So
vietu Rusijos atstovas Vi- 

duonos. O kad pamylėjai tai ir 
paeziuokis bestyje, o ne, tai 
kaip matai tuojaus szausiu 
kaip szuuiui in galva, teip Die
ve man padek.

Starosta pamate dabar jog 
czion ne szposai ir pradėjo ap- 
mislinet duota jam ant to tris 
dienas, Mėgino pabėgt, nes kur 
tau, brolai szlektos Lutinskai 
kuriuos mus levas turėjo ant 
paszaukimb sergėjo ji kaipo 
akis galvoje. Baisiai susirūpi
nės piktas pasiutęs Jonas Kris- 
tafas tuom atsitikimu nelai
mingu norint nenoringai ture-

szinskis piktai atsikirto ir 
užsigynė, Amerikos Amba
sadorius jam staeziai pasakė 
kad jis arba visiszkai spau
gas, aklas ir kvailas ir neži
no; kas jo kraszte darosi, ar 
jis yra baisus melagis ir 
veidmainis. Tai buvo gal 
asztriausi žodžiai bet kada 
isztarti staeziai in Rusijos 
atštova.

□ □ □ 

jo tiktie ir stot in sžluba. Mis
lino sau jog prižadėjai apsipa- 
cziavimo, pataikins užvilkint 
11 žl e n g v i n t ta, o paskui isz si- 
painiot isz tuju kilpų.

Nes ne teip taį galima pada- 
ryt kaip panuslnit, senas Lu
tinskas nenorėjo nei klausyt 
apie atidejima szlubo ant to- 
liaus. Jonas Krisz'tafas maty-

(Tasa Ant 2 puslapio)

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

Per paczta, 35 Centai.

Stebuklinga Puodą, 1 
Velniszka Maluna, 
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Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
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graži, tai galima tikėtis gra
žiu metu, o jeigu szis menesis 
szaltas, tai negreit bus pava
saris, nes vasara bus lietinga.

Nauji Metai atėjo, bet 
kokia mums ateiti, atnesz, tai 
sunku inspeti. Bet kam turime 
rūpintis apie tai, ko patys ne
žinome ir negalime žinoti ? Ge
riausia turėti vilti Dievuje, pa
tiems daryti gerai ir gyventi 
pagal Dievo tiesas ir busime 
užganėdintais.

Subatoje “Deszimtuku 
Vajus” prasideda, rinkliava 
del paliegusiu nuo Polio ligos. 
Prezidentas Franklin D. Boo
se veltas szita vaju, ipvede ir 
pradėjo.

Nauji Metai. Tai gal 
butu Adomo, musu visu tėvo 
gimtadienis? Taipgi Szvento 
Ma'karijo, o Tautiszka Vardi
ne: Aiguste.

’Stanislovas Lesuski, 
(William Smith), Lenkas, nuo 
702 W. 'Centre uly., staiga pa
simirė pas savo suinu, Leonar
da, 628 W. South uly., Nedėlios 
vakara. Velionis gimė Maha- 
nojuje. Per Pirmoji Pasaulini 
Kara jis tarnavo Amerikos Ar
mijoje. Buvo angliakasis, ir 
paskutini karta dirbo Maha- 
uoy City kasyklose. Paliko sa
vo paczia Ona, po tėvais Du- 
linskiute; tris sūnūs: Leonarda 
mieste; Pranciszka ir Juozą 
namie; du. anukus ir seserį P. 
Klemovicziiene, mieste ir broli 
Adoma isz Elizabeth, N. J. 
Laidotuves invyko Ketverge 
ryta, su apiegomis in Szv. Juo- į 
zapo bažnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapinėse. Graborius K. 
Rėklaitis laidojo.

Nedelioj pripuola Szven- 
cziausios Jėzaus Vardo ir Szv. 
Gene vai tęs, o Tautiszka Var
dine: Buste. Taipgi ta diena: 
1794 metuose inv'yko treczias 
Lenkijos ir Lietuvos valstybes 
padalinimas; 1777 m., per 
Amerikos revoliucija ipriesz 
Anglija buvo kruvinas susi
kirtimas Princeton mieste; 
1949 m., baisios viešnios in 
Warren, Arkansas, 512 žuvo, 
o 275 sužeisti.

Musu skaitytojas, ponas 
Petras Mikolaitis, isz Shenado- 
ro, lankėsi mieste su reikalais, 
ir prie tos progos atlankė 
“Saules” Redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Acziu už at si lankymą.

Panedelyje pripuola Szv. 
Titus, o Tautiszka Vardine: 
Trainis. Menulio atmaina Jau
nutis. Ir ta diena: 1905 metuo
se, Ruski u Port Arthur bu vo 
Japonu paimtas.

Utarninka .pripuola/ Szv. 
Simeono Stilyties, o Tautiszka 
Vardine: Vytautas. Ir ta die
na: 1838 m., Anglijos kariuo
menes po vadovyste iszdaviko 
Benedict Arnold u’žeme ir api- 
plesze Richmond miestą; 1933 
m., Prez. Calvin Coolidge pasi
mirė nuo szirdies ligos, jis bu-

į . i
vo szeszios deszimts metu am- priversti apleisti savo namus į 
žiaus; 1226 m., Rimgaudas už- ; del to gaisros.
eme Lietuvos Kunigaikszczio . Keturi menesiai atgal pana-
sosta; 1777 m., Benjamin 
Franklin pribuvo in Prancūzi
ja isz Amerikos, prasizydamas 
kad Prancūzijos Laivynas pa
dėtu Amerikiecziams kariauti 
priesz Anglus.

Ponia J. Czeskuviene 
nuo 314 E. Market uly., kuri 
sirgo'per koki tai laika ir turė
jo operacija in. Doctors ligom 
buteje, Philadelfijoje, ana die
na sugryžo namo.

Seredoj pripuola. Trys 
Karaliai.

Shenandoah, Pa. Anta
nas Czaponis, 223 W. Cherry 
uly., likos nuvežta,s in Geisin- 
ger ligonbute, Danviliojo del 
gydymo.

Edvardas Shumski ir jo 
pati Ella, isz Shenadoro, pra- 
szo Pottsvilles Korto kad per
mainytu ju pravarde nuo 
Shumski ant Schuman.

AUTOMOBILIU
AUKOS ANT 

VIESZKELIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tancziu doleriu iszmoketi del 
iszkados padarytos ant tiek 
automobiliu. Tai visai ne dyvai 
kad visos tos automobiliu ap- 
draudos kompanijos dabar ima 
pasneliszkai pabranginti tokia 
automobiliu apdrauda.

Dabar jau aiszkus dalykas 
kad musu vieszkeliai ir musu
automobiliaį sudaro didžiausi 
pavoju žmogui. Sziandien au
tomobilius yra pavojingesnis 
negu atprovintas karabinas.

Sztai jau ir Nauju Metu 
szventes. Ar mes ir per naujus 
metus turėsime taip pat skai
tyti musu vieszkeliu ir musu 
automobiliu aukas?

75 ISZSIGELBEJO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SOVIETISZKOS Prezidentas Eisenhoweris 3 ISZ 5 PABĖGUSIU

szus gaisras isztiko szita apy
linke ir buvo padaręs baisiai 
daug iszkados. Szitas paskuti
nis gaisras padare daug dau
giau iszkados negu visi tie ki
ti sykiu sudėti.

Keletą vaikucziu buvo isz- ' 
mesti isz atidalytu langu per 
ta gaisra, bet nei vienas nebu- : 
vo labai sužeistas. Apie tris- i 
deszimts penki žmones buvo ' 
su kopecziomis iszneszti isz tu 
degancziu namu. Dauguma ju 
buvo pakirti ne tiek ugnies, 
kiek durnu nuo to gaisro.

Daktarai sako kad nei vie
nas isz sužeistųjų nebuvo taip 
sužeistas, kad dabar reiketu 
kokios jam operacijos. Jie sa
ko kad laime visiems buvo kad 
gaisras buvo in laika užtiktas 
ir taip pat in laika užgesintas, 
kad nei vienas nebuvo pavo
jingai sužeistas.

RADO EROPLANO 
SZMOTELIUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kara, kai jis jieszkojo kito 
dingusio eroplano. Kiti lakū
nai rado to antro eroplano 
szmotelius ant mažos Agrihan 
salos, apie trys szimtai asztuo- 
nios deszimts myliu nuo Guam 
sales.

Iszrodo kad tas eroplanas 
sudužo in augszta kaina ant tos 
mažos salos. Isz deszimts lakū
nu ant to Laivyno R4D8 ero
plano nei vienas neiszliko gy-
va s.

Szitie eroplanai isz Guam 
Salos,seka oro ir vėjo bangas 
kad isztyrus orą ir kad butu 
galima laivams ir eroplanams 
praneszti apie ateinanezias 
viesulas padangėse ir ant ma
riu.

LAIMINGU NAUJU
METU VISIEMS!

deszimts penki žmones buvo

Atsisveikinimas

Senas Metas atiduoda svietą in rankas 
Naujam Metui,

juiiiilllllllUiiH?

KALĖDOS
LONDON, ANGLIJA. — 

Per Kalėdas Maskvos radijas 
per kelias dienas bliovė apie 
laisve Rusijoje. Sovietai gar
siai skelbe, kad visiems valia 
garbinti if kitus dievus, die- Į 
vaiezius, apart Malenkovo, 
Stalino, Lenino ir Markso.

Sovietu radijas didingai 
skelbe savo žmonių laisve, pa
sigyrė, kad per Kalėdas Kata
liku Katedra. Rygoje, Latvijo
je Bažnyczios Lietuvoje buvo 
pilnos dievotu žmonių.

Tas radijas nepaaiszkino 
kad tuose krasztuose daugiau 
kaip devynios deszimts penk-. 
tas nuoszimtis gyventoju yra 
Katalikai. Viena katedra ar 
kelios bažnyczios tai tik maža 
saujale prilyginus prie tiek 
Kataliku.

Tas Sovietu radijas nutylė
jo, nieko nesake apie tai kad 
toje prikimsztoje Katedroje 
tose prisikimszusiose bažny- 
cziose nebuvo nei vieno Kuni
go Szventas Miszias atlaikyti 
ar Bažnyczios Sakramentus 
suteikti.

Nei Katalikams nei kitu ti
kybų žmonėms jokios laisves 
nėra Sovietu Rusijoje.

Sovietu Rusijos tikėjimas 
yra Komunizmas. O Komuniz
mo pagrindas yra bedievyste!

Viso svieto vadai, net ir So
vietu Rusijos vadai dabar kal
ba apie taika ir apie žmogaus 
laisve. Bet nei tos taikos nei 
tos laisves negali būti tame 
kraszte, kur Kunigai ir kiti 
dvasios vadai yra kankinami, 
persekiojame ir žudomi.

Tai nepaskelbtas karas 
priesz visus laisvus krasztus. 
Ir didžiausia nelaime yra tai j 
kad visos to nepaskelbto karo 
aukos yra isz laisvu krasztu 
puses.

Tu auku tarpe jau dabar 
randasi keturi Kardinolai, tris- 
deszimts du Arkivyskupai, 
szimtas septyniolika Vyskupu, . 
trisdeszimts du pralotai ir 
daug baisiai daug Kunigu.

Vengrijoje ir dabar kalėji
me randasi Kardinolas Mind- 
szenty ir du Vyskupai; kitas 
Vyskupas buvo Sovietu nužu
dytas.

Kardinolas Wysynski, sep
tyni Vyskupai ir vienas pralo
tas yra suaresztuoti Lenkijoje.

Kardinolas Stepinac yra su- 
aresztuotas Yugoslavijoje. O 
Yugoslavija dabar seilinasi, Į 
gerinasi Amerikai. Ir musu 
valdžia dabar Yugoslavams1 
milijonus doleriu pilte pila.

Ir negalima nei suskaityti | 
kiek Kunigu, Misijonieriu ir 
Vienuoliu tie laisves skelbėjai, 
Sovietai yra iszžude.

Bet del propagandos, per 
Kalėdas, Sovietai didingai ir 
melagingai, garsiai bliovė apie 
Laisve, Lygybe ir Taika. Skel
bė kad bažnyczios buvo pilnos 
per Kalėdas. Bet jie labai pa
togiai pamirszo pasakyti, kad 
tose bažnycziose nebuvo nei 
vieno Kunigo.

Katalikai po visa svietą per 
Kalėdas paaukojo malda už 
tuos, kurie sziandien “džiau
giasi” Sovietu laisve. Dalis tos 
maldos szitaip skamba:

“Atsimink tuos, Vieszpatie, 
kurie yra neteisingai teisiami, 
kurie yra pasmerkti baigti sa
vo gyvenimą kalėjimuose, 
tremtyje ar vergiszkoje nelais- ! 
ve j e, kurie kenezia mara, bada

KALINIU SUIMTI
DETROIT, MICH. — Poliui- 

jautai sueziupo tris isz tu pen
kių pabėgusiu kaliniu, kurie 
buvo pabege isz Jackson kalė
jimo. Jie buvo sueziupti kai 
jie gere, baliavuojo ir triuksz- 
mingai apvaikszcziojo savo 
nauja laisve pas viena savo 
dranga, toki pati žulika ir raz- 
baininka.

Tie pabėgusieji kaliniai, at
vykę in Detroit miestą, tuojaus 
susinesze su kitais tokiais 
niekszais, kurie jiems parūpi
no ne tik nakvyne, bet ir va- 
karuszkas iszkele.

Bet kai tie ju draugai daži- 
nojo apie ju nauja laisve ir 
juos priėmė, teipgi ir polici- 
jantai, savais keliais teipgi da- 

’ žinojo, ir visai nepraszyti atej 
in tas vakaruszkas.

Mat, policijantai kiekviena
me didžiame mieste, turi daug 
pažystamu, ir neva “draugu“

Prezidentas Eisenhoweris 
žiuri in paveikslus Agrono
mijos sztabo parūpintus, pa
rodyti kaip valdžia stengia
si sutaupinti vandeni ir že
me ant didžiausiu ukiu. Jis 
vėliau paskyrė daugiau pi

nigu szitam darbui, sakyda
mas kad dabar visi Ameri- 
kiecziai pamatys ir supras 
kad mes baiku nekrecziame, 
bet stojame in darba ir nori
me visiems pagelbeti.

ir visokeriopas nelaimes del 
Tavo Vardo.

“Atsimink, Vieszpatie, visus 
Tavo žmones, kurie kenezia po 
bedieviszka valdžia, ir ap- 
dengk visus juos Savo miela- 
szirdyste ir iszpildyk ju mal
das del galutinio iszganymo. 
Ir priimk tuos, kurie yra savo 
gyvastį paaukoję Tavo Gar
bei.”

2 VAIKUCZIAI ŽUVO

Namai Sudege

tie namie užsidegė.
Ugniagesiai rado tik sude

gusius lavonėlius mažucziu, 
trijų metu Bobby Forehand ir 
jo sesute devyniolikos mene
siu amžiaus.

NELIEKITE ASZA- 
RU DEL TU 22

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

iszreikszdami, tiek daug 'asza- 
ru iszliedami ant tu niekszu, 
iszdaviku, skriaudžiame savo 
vaikus, isztikimus kareivius, 
kurie nejieszko garbes, nepra- 
szo užuojautos ir nesiderina su 
Komunistais, bet savo pareiga 
atlieka be jokio verkszlenimo 
ir be jokiu derybų del isztiki- 
mybe savo krasztui.

Tegul visi tie dvideszimts 
du palaidūnai kareiviai isz ki
to bliudo paragauna.

NORFOLD, VA. — Gaisras 
isztiko Forehand szeimynos 
namus, • ir du maži vaikucziai 
sudege, žuvo.

Jųdviejų motina, asztuonio- 
likcs metu amžiaus Ponia Lo
rie Forehand, buvo iszejus in 
aptieka, “drug-sztori” nusi
pirkti iiekarstu, kai ta nelaime 
atsitiko.

Policijantai spėja kad alie
jaus pecziukas susprogo ir taip WPirkie U. S. Bonus!

Anglijos Karaliene Su Savo Vyru

tokiu vagiu, prasikaltėliu ir 
skarmalių tarpe. Policijantai 
žino kad toks ar toks yra pra
sikaltęs, bet policijantas jo ne- 
iszduoda ir ji nesuaresztuoja, 
bet leidžia jam eiti kaip ėjo, 
tik su szita sanlyga kad nuo to 
laiko tas vagis ar taip prasi
kaltėlis žino kad tas policijan
tas žino. Tai tada, kada polici
ja nori ka sužinoti apie kitus 
prasikaltėlius, policijantai nu
eina pas tokius savo pažysta
mus, ir “draugus”, ir papra- 
szo kad dažinotu kur toks ar 
toks razbaininkas dabar ran
dasi. Policijantai tiems savo 
pažystamiems skarmalams nie
ko neprižada, nieko neduoda, 
ir nei per puse žodžio negrasi
na. Bet tie skarmalai gerai ži
no kad policijantai juos gerai 
pažinsta, ir kad gali būti labai 
riestai jiems jeigu tie polici
jantai liausis buvę ju “drau
gais”. Už tai jie kad ir savo 
geriausius draugus policijai 
iszduoda jeigu tik poliejia to 
pareikalauja?

Taip ir buvo su szitu pabė
gėliu kaliniu vakaruszkoms.' 
Vienas isz ju draugu apie tai 
pranesze policijai. Bet kuris 
taip padare jie niekados nesu
žinos, nes policijantas neplepes 
nes tas jo pažystamas “drau
gas” gal ir kita syki gales jam 
patarnauti.

Razbaininkai labiau bijosi 
tokiu mažu prasikaltėliu, nar
kotiku, girtuokliu ir valkatų, 
negu paežiu policijantu. Jie ži
no kad tokiu iszdaviku randa
si kiekvienos gaujos tarpe. Bet 
katras yra toks, kada, kaip ir 
ka jis iszduos, jie jokiu budu 
negali žinoti.

INJOJO IN SALIUNA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sa, alų ir cigara, ir paskui pa
bėrė sauja pinigu ant baro del 
pundo visiems kostumeriams.

Tai yra bagoeziu paprotys, 
pirma diena po Kalėdų iszjoti 
ir visus kuriuos jie sutinka ap
dovanoti.

Anglijos Karaliene, Elz
bieta Antroji, su savo vyru, 
Philip, Edinburgh kuni- 
gaikszcziu, iszlipa isz Gothic 
laivo in Cristobal. Jiedu ežia 
ant trumpo laiko sustojo ir

paskui iszplauke in Fiji sa
las. Karaliene su savo vyru 
ketina visa pasauli apva
žiuoti ir visas laisvas viesz- 
patystes aplankyti.
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