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Isz Amerikos
KELIOS ‘MAŽOS’ 

SKOLOS

NEW YORK, N. Y. — Ho
race Dodge, kuris ne už ilgo 
paveldės apie dvideszimts asz- 
tuonis milijonus doleriu, dabar 
yra biznierių ir sztcrninku rei
kalaujamas atsilyginti už kelis 
mažus pirkimus, kaip asztuo- 
nios deszimts trijų tukstancziu [ 
doleriu vertes karolius, kurios 
jis buvo be pinigu nupirkęs sa
vo žmonai, Gregg, ir asztuo- 
nios deszimts septynių doleriu 
spilkutes prisegti jųdviejų sū
nelio palukes. Isz viso tas bu
siantis bagoczius milijonierius 
dabar yra insiskolines daugiau 
kaip du szimtu devynios de
szimts du tukstancziu doleriu.

Biznieriai ir sztorninkai da
bar staiga susirūpino, kai jie 
dažinojo kad szito bagocziaus 
motina ketina jam sumažinti 
pinigus del tokiu iszlaidu.

Brangiu žemcziugu pardavė
jas, Harry Winston reikalauja 
kad jis ne tik jam atsilygintu 
bet dar penkis tukstanczius 
doleriu pridėtu už visa ta 
skunda ir in teismą patrauki- 
ma.

Valstijos teisėjas davė tam 
-bagocziui tik penkiolika dienu 

sugražinti tuos jo žmonos ka
rolius ir brangu žiedą, kurie 
kasztuoja daugiau kaip szirn- 
ta septynios deszimts tukstan
cziu doleriu.

Bet tam nabagui bagocziui 
ne taip lengva bus tuos bran
gius žemcziugus sugražinti, 
nes kai tik jis juos buvo davės 
savo žmonai, ji tuojaus juos 
pasiuntė savo tėvui in Beloit,

Konferencijos
Pirmininkas

Karalaitis Wan Waltha- 
yakon, Thailand kraszto Už
sienio Ministeris, tapo pir
mininkas pirmo Genevos 
Konferencijos posėdžio.

Czia iszrodo visai nesvar
bu. Bet czia Amerikos atsto
vai laimėjo nemaža pergale 
virsz Kcmunistiszkos Kini
jos. Dabar, kai atstovas isz 
Thailand yra vienas isz pir
mininku, tai Komunistiszka 
Kinija negales nei reikalauti 
kad vienas isz jos atstovu 
butu pirmininku.

Policijantas Šarže n tas 
Kenneth Anthony, ant szan- 
tes stogo su karabinu ir po
licijos virszininkas Harry 
Grosslaus su maszininiu ka
rabinu laukia kol pasirodys 
septynios deszimts vieno 
meto amžiaus William O. 
Henry, kuris buvo nužudęs 
savo žmona, savo sunu, tris- 
deszimts devynių metu am

Wisconsin. O jos tėvas juos 
tuojaus padėjo in banka.

Dabar visi sztorninkai ku
riems jis yra skolingas reika
lauja kad jis tuojaus atsilygin
tu, o jeigu ne, tai jie grasina ji 
ne tik patraukti in teismą, bet 
ir in kalėjimą patupdinti.

RUSIJA BIJOSI
AMERIKOS

Neiszdrys Mus
Bombarduoti

WASHINGTON, D. D. — 
Amerikos Apsaugos Sekreto
rius Charles E. Wilson, ramina 
mus ir sako, kad Sovietai už 
jokius pinigus neiszdrystu ant 
musu kraszto paleisti atomine, 
sprogstanezia bomba, Jis sa- į 
ko kad Sovietai gerai žino kad 
mes jiems szimteriopai už pus
valandžio atkerszintume.

Jis sako kad, galimas daig- 
tas, kad Sovietai turi atomine 
bomba, bet ar viena ar dvi, ar 
daugiausia koki tuziną, bet 
Amerika turi kelis szimtus ir 
gali kelis tukstanczius greitai 
pasigaminti

Jis toliau pataria kad mes 
tiek daug negrasintume Sovie
tus kaip mes galime susprog
dinti Maskvos miestą. Jis sako 
kad Rusijos varai ta ir patys 
gerai žino ir už tai nedrysta 
ant musu kraszto pultis.

5 EISENHOWERIO 
PAGELBININKAI 
PATRAUKTI IN

TARDYMUS

WASHINGTON, D. D. — 
Senatorius Joseph R. McCar
thy pritarė Senatoriui John L. 

žiaus ir savo dukteri, Ponia 
Ethel Lowry. Jis buvo su sa
vo szeimyna susiginczines 
apie tikėjimą ir apie kuria 
bažnyczia reiketu lankyti. 
Policijantai stengiesi ji isz- 
kraustyti isz jo namu su ga- 
zais, bet kai nepasiseke jie 
nuszove ta seni. Tai atsitiko 
in Canton, Ohio.

o o □

McClelland, kad penki augsz- 
cziausi Prezidento Eisenhowe
rio patarėjai ir pagelbininkai 
butu paszaukti ir priversto pa- * 
siaiszkinti, kodėl jie iszleido 
insakyma kad Armijos advo
katas ir patarėjas John G. 
Adams, daugiau neatsakytu in 
Senatorių tardymus.

Adams prisipažio kad jam 
Armijos virszune buvo insa- 
kius kad jis tylėtu.

Dabar Senato komisija nori 
žinoti kodėl visiems armijos 
atstovams yra staiga uždraus
ta liudyti ir aiszkintis.

Vienatinis valdžios didžiū
nai liko, kuris dar nebuvo pa
trauktas in szitus nelemtus 
tardymus. Jis yra pats musu 
kraszto Prezidentas, Eisenho- 
weris.

Jis jau ke’is sykius, bet la
kai atsargiai, pareiszke kad 
visi szitie Senatoriaus Mc
Carthy tardymai jam nepatin
ka. Bet vieszai jis dar neisz- 
dryso stoti priesz Senatorui 
McCarthy.

BAGOCZIAUS
DUKTĖ MIRĖ

PARYŽIUS, PRANCŪZIJA 
—Asztuoniolikos metu amž
iaus įsakei Patino Goldsmith, 
Pietų Amerikos milijonieriaus 
Antenor Patino vienatine du
krele pasimirė po labai pavo
jingos operacijos ant jos sme
genų.

T juodbruve jauna ir bago- 
ta gražuole pasimirė Amerikos 
ligoninėje, Paryžiuje. Ji buvo 
czia su eroplanu greitai atvesz- 
ta isz garsios Paryžiaus Neuil
ly ligonines, kur penki dakta
rai buvo padare jai operacija.

Jos vyras, teipgi milijonie
rius, James Goldsmtih buvo 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VALDININKAMS UŽ
DRAUSTA KALBĖTI

_____

Vaszingtono Adminis
tracija Insake Visiems 

Tylėti

WASHINGTON, D. D. — 
Prezidento Eisenhowerio Ad
ministracija isz Vaszingtono 
iszleido grieszta insakyma kad 
nei vienas nieko negali sakyti 
apie nutarimus ir nusprendi
mus, kurie invyko Sausio-Jan. 
dvideszimts pirma diena, kada 
Sherman Adams, Prezidento 
Eisenhowerio vyriausias pata
rėjas Sherman Adams ir Val
džios Bendras Advokatas, Her 
bert Brownell su kitais augsz- 
tais valdžios atstovais buvo su 
sirinke nuspręsti apie tai kas 
reikia daryti apie Senatorių 
McCarthy ir jo Senato komisi
ja, kuri tuo laiku pradėjo vie- 
szai iszduoti kad daug Kornii- 
nistu randasi aiigsztose armi
joje.

Armijos patarėjas, John G. 
Adams per tardymus pasakė 
kad jam buvo Prezidento Ei
senhowerio patarėjo Sherman 
Adams insakyta viską sura- 
szyti apie eilini kareivi Schine 
ir kaip Senatorius McCarthy 
ir jo sztabas stengiesi Armijos 
augszcziausius karininku pri
versti kad jie butu tam eiliniui 
kareiviui prielankus? Jam tai 
buvo insakyta in Bendro Ad
vokato Brownell ofisus.

Bet per tardymus, staiga 
atėjo insakymas isz Baltųjų 
ofisu kad jis nieko daugiau ne
sakytu.

Armijos advokatas Joseph 
N. Welch pasakė kad John G. 
Adams buvo gavės insakyma 
isz Administracijos virszunes 
kad jis daugiau nieko nesaky
tu ir nesiaiszkintu.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ISZVEZA
SUŽEISTUS ISZ

DIEN BIEN PHU

Nei Žodžio Apie Gene
rolą De Castries Ar

Slauge

HANOI, INDO KINIJA. — 
Prancūzai pradėjo su mažais 
eroplanais iszveszti savo su
žeistus kareivius isz Dien Bien 
Phu.

Komunistiszka valdžia in 
Viet Minh paskelbė kad ji pa
leis keturis szimtus ir penkios 
deszimts sužeistu Prancūzu ka
reiviu. Tai putreczio szimto 
mažiau negu Prancūzu valdžia 
tikėjosi.

Komunistai buvo paskelbė 
kad jie buvo suėmė tūkstanti 
keturis szimtus sužeistu, kai 
jie paėmė Dien Bien Phu tvir
tove.

Prancūzai negali dideliu ero- 
planu pavartuoti, nes vietos 
del tekiu dideliu eroplanu nu-

Sveczias Genevos
Konferencijoje

Poc Phien, Augsztas Ko- 
misijonierius isz Cambodia, 
Indo-Kinijos pribuvo in- Ge
nevos konferencija. Jis czia 
ne kaipo delegatas ar atsto
vas, bet tik kaipo sveczias. 
Kadangi jo krasztas randasi 
arti prie Vietnam, kur ka
ras siautė tik kelios dienos 
atgal, jis nori pasiklausyti 
kaip kiti krasztai ta klausi
ma iszspres.

sileidimo yra suardytos, ir Ko
munistai nesiskubina jas pa
taisyti. Maži eroplanai gali 
iszveszti tik viena, du ar dau
giausia keturis sužeistus ka
reivius ant sykio. Iszveszti 
keturis szimtus penkios de
szimts tokiu sužeistu kareiviu 
užims mažiausia dvi sanvaite.

Pirmieji, kurie buvo iszvesz
ti, buvo taip užeisti, kad val
džia nepaveiino laikrasztinin- 
kams su jais pasikalbėti.

Kol kas dar nėra nei žodžio 
apie Brigados Generolą Chris
tian de Castries. Nors Komu
nistai sako kad jis buvo suim
tas ' ir paimtas in nelaisve. 
Teipgi nei žodžio apie ta vie
natine mergina, slauge, kuri 
buvo pasilikus su tais Prancū
zais toje tvirtovėje.

Žmogžudis Iszneszamas Isz Stubos

kai policijantai pribuvo. Po-Septynios deszimts vieno 
meto amžiaus senio William 
O. Henry lavonas yra iszne
szamas isz jo namu, in Can
ton, Ohio, kur jis buvo nu
žudęs savo žmona, sunu ir 
dukteri, kai visi jie susigin- 
czino apie tikėjimą. Jis buvo 
užsirakinės savo namuose'

Yak. Vokietijoj Yra 470,000 
Svetimszaliu

Vokiecziu vyriausybes ofici- 
czinis “Bulletin” Nr. 4, 1954 
duoda statistika, kiek Vokieti
joje yra Užsieniecziu isz viso. 
Oficiozo žiniomis, j u Vak. Vo
kietijos teritorijoje yra apie, 
470,000. Savo padėtimi jie: 
skirstomi in keturias grupes. 
Pirmieji laikomi svecziais, at
vykusiais in Vokietija su 
trumpalaikėmis vizomis. Jie 
tvarkomi pagal bendruosius 
Užsieniecziu nuostatus ir pa- 
vyzdis, norėdami gauti darba 
arba verstis savo profesija, tu
ri tam tikslui gauti isz Vokie
cziu leidimą. Jie lieka savo 
krasztu konsulatu žinioje.

Kita kliasa sudaro vadinama i 
“Užsieniecziai be tėvynės” 
(Heimatlose Auslander) kurie 
nenori arba negali gryžti in sa
vo senąsias tėvynės. Dalis ju 
buvo atgabenti darbams in Vo
kietija, kita dalis: patys in ja 
atbėgo, kaip politiniai pabėgė
liai nuo Bolszevizmo. Tai buv., 
D. P., ankseziau globoti UNR- 
ROS ir IRO. Vokiecziai in juos 
žiuri kaip in buvusias Antrojo 
Pasaulinio karo ir Nac-Socia- 
lizmo aukas, todėl laiko savo 
pareiga pagal galimumą pa
lengvinti ju sunku likimą. To
dėl 1951 metuose Balandžio 25 
diena buvo iszleistas instaty- 
mas apie “teisine benamiu Už
sieniecziu padėti Fed. Vokieti
joje”, kuriuo esminiais punk
tais in ju padėti dar daugiau
atsižve’giama, negu pagal 
“Tarpt. Pabėgėliu Šeimose” 
nuostatus. “Bulletin” pabrė
žia, kad, iszskyrus teise suda
ryti politines partijas ir vers
tis politine veikla, szie bena
miai Užsieniecziai paprastai 
beveik sulyginami su Vokie- 

licijantai stengiesi pirmiau 
gražumu ji prikalbinti pasi
duoti, paskui jie paleido ke
lias aszaruojanczias bombas 
bet kai tas senis dar vis ne
pasidavė jie buvo priversti 
ji nuszauti.

□ □ o 

cz'u piliecziais. Stengiamasi 
jiems taip pat padėti suteiki
mu reikalingu kreditu, parupi- 
nimu butu ir taip toliaus. Pa- 
vyzdis: ligi sziol buvę paten
kinti ju 744 p areiszkimai gauti 
kreditams, siekiantiems dau
giau kaip 4,1 mil., DM. Viduti- 
niszkai suteiktasis kreditas 
siekia apie 5,050 DM. Kas me- 
nesis tokiu pareiszkimu nau
joms paskoloms gauti viduti- 
niszkai gaunama nuo 170 iki 
200. Ju tikslas skaieziu sunku 
pasakyti, bet JT Auksztasis 
Komisaras Pabėgėliu Reika
lams yra pateikęs nurodima,- 
kad ju yra apie 240,000. Isz to 
skaieziaus apie 180,000 gyve
na isz normaliu pajamų, nes 
pavyzdis apie 20,000 dirba tik 
prie Santarvininku invairiu in- 
staigu, o apie 30,000 ar kiek 
daugiau gauna bedarbio pa- 
szelpa.

Artimi savo teisine padėtimi 
jiems yra tie Užsieniecziai, ku
rie yra atsiradę Vokietijoje po 
1950 m., Birželio 30 diena, ir 
kuriems czia buvo suteikta po
litine priegloba. Vienok jie 
yra laikomi szaltojo karo au
komis, bet už ta kara Vokie
cziu instaigos nesiima sau prie
voles pasirūpinti ju likimu. Jie 
tvarkomi pagal 1951 m., Birže
lio 28 diena. Tarptautine Sei
mą, nustatanezia politiniu pa
bėgėliu teises. Szie teisiniai 
nuostatai Vokietijoje insiga- 
liojo 1953 m., Gruodžio 24 d. 
Kas turi teise in politinio pa
bėgėlio varda, ligi sziol būdavo 
nustatoma “Valkos” stovyk
loje prie Nurnbergo.

Paskutine Užsieniecziu Vo
kietijoje grupe sudaro tie, ku
riu praszymai “Valkoje” su
teikti jiems politinio pabėgėlio 
teises yra atmesti. Jie ir toliau 
tebelaikomi Užsieniecziais, tu- 
rineziais isz Vokietijos iszvyk- 
ti, jei czia patys negali sau pa
sirūpinti pragyvenimo. Isz 
szios k’iascs daugiausia suda
ro vad. “nelegaliųjų”. Vienok 
isz ju tegali būti jiega per sie
na isztremiama, palyginti, tik 
labai nedaug, nes Federalisz- 
koj Vok, Vokietijos vyriausy
be nenori tuo badu jiems pa
kenkti, kadangi Kc-munistiniu 
krasztu vyriausybes galėtu 
jiems atsikerszyti, jei butu jie
ga gražinti atgal. Rūpinamasi 
tokius paskirstyti po visa Vo
kietija. Apskritai, kaip nuro
doma minimajame biuletenyje, 
Vokiecziu vyriausybe, nors ir 
turėdama milionus pati savo 
pabėgėliu, kiek sanlygos lei
džia, stengiasi Užsieniecziams 
politiniams pabėgėliams ir 
žmonėms be tėvynės kiek gali
ma padėti. Vienok tikimasi, 
kad prie szios veikimose isz- 
sprendimo prisidės ir visas 
laisvasis pasaulis.

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Biznis visur, rodos, ne toks 

geras. Visi skundžiasi. Darbi
ninkai 'beveik visur mažiau 
darbo valandų gauna per san- 
vaite.

lyginti Anglijos Churchilliui, 
kuris yra ne vien tik valdinin
kas bet savo mastu yra mokslo 
žmogus.

——————— • t

Mums musu valdžia Vasz- 
ingtone ne visa teisybe pasako 
apie kas ten darosi Indo-Kini- 
jojc, nes valdžia bijosi mus per 
daug i sz g az d i n t i.

Armijos Sekretoriui In Pagelba

Kai kurie įpranaszauja kad •t ■ ,biznis bus geresnis ateinanti
rudeni. Bet kaip tai butu sun
ku.'pasakyti, nes nematyti kad 
darbininkai daugiau darbo tu
rės.

Dabar jau tikrai galima sa
kyti kad yra tikras pavojus 
kad Amerika gali būti invel- 
ta, intraukta in ta kara Kinijo
je, kaip buvo intraukta in ta 
Korėjos kara.

Kiti sako kad kai Amerika 
ims siusti daug kariszku gink
lu in ludo-Kinija, tada bus 
daugiau darbo visiems ir biz
nieriams bus geriau.

Taip 'buvo per Korėjos ką
rą.

Ne 'politika, bet bedarbe nu
spręs ateinanezius rinkimus. Ir 
tik durnius balsuos taip kaip 
jam ‘bus jo politikieriaus insa- 
kyta.

• • "

Nors Prezidentas Eisenho- 
weris savo draugams užtikri
na kad jis antru kartu nestos 
in. rinkimus del Prezidento, ne
tikėkite. Jam ta garbe labai 
patinka, ir jo žmona jeigu ne 
draugai ji privers vėl stoti in 
rinkimus.

Generolas Charles P. Sum- 
merall, kalbėdamas anie szio 
kraszto veikimus del apsaugos, 
sako: “Mes niekadob nebusi
me Vėl taip neprisirenge, kaip 
buvome priesz Antra Pasauli
ni Kara. Žmones dabar ima su
prasti koks pavojus mums isz 
visu pusiu gresia, ir jie prisi
rengė daug ka paaukoti del ap
saugos.”

————— a •
Pietų Korėjos Prezidentas, 

Syngman Rime, apvaikszczio- 
damas savo septynios deszimts 
devinta gimtadieni, pastebėjo: 
“Mes negalime suprasti, kaip, 
po viso to kas yra invy'ke, mu
su draugai dar vis gali tikėtis 
kad per konferencijas, posė
džius ar derybas, Genevoje, jie 
gales Komunistams kelia pa
stoti.”

Apsaugos Sekretoriaus pa- 
gelkininkas, H. Struve Hen
sel, kuris yra Senatoriaus J. 
McCarthy intartas už niek- 
sziszka melą, kaslink jo suk- 
taus biznio, insikiszo in szi- 
tus ergelius tarp Senato Ko
misijos ir Armijos ir ežia, 
paveiksle, jis pataria, Armi
jos Sekretoriaus vyriausia
jam advokatui, kaip pagel

bėti Sekretoriui ir kaip atsi
kirsti priesz Sen. McCarthy 
ir jo advokato Roy Cohn in- 
taringus klausinėjimus.

Senatorius McCarthy yra 
vieszai intares Apsaugos 
Sekretoriaus pagelbininkas, 
Hensel yra puikiai pasipini
gavęs isz Armijos apsaugos 
kontraktu.

□ o o

SHAKESPEARAS
MUMS NE NAUJIENA

Anglijos Ministeris, Wins
ton Churchillis pasitrauks isz 
valdžios, ne tiek kad jis bus 
priverstas, kiek kad jam maži 
politikieriai jau taip insipyko 
kad jis negali ju pakęsti.

' • • "

Kai Winston Churchillis pa
sitrauks isz valdžios, tai mes 
neturėsime nei vieno tikrai 
mokyto žmogo valdžioje per 
visa svietą. Jis yra paskutinis 
tikrai ipokytas žmogus, 'bet 
kurioje valdžioje.

Jan deszimts metu kai musu 
mokslincziai yra darbavosi ant 
tos atomines bombos. Pirmoji 
tokia bomba buvo • pakeista 
1945 metu vasara.

Eisenhoweris gera darba at
lieka Vaszingtone, bet jis, toli 
gražu niekados negalėtu prisi-

Price $2.30 s,‘" p°i"1
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

UHiV-fOltit FOUNTAIN

Dabar ta nauja vandenilio 
bomba, kuri tukstancziais sy
kiu baisesne ir smarkesne už 
ta atomine bomba, net ir moks- 
lincziams protą sumaisze. Jie 
prisipažinsta kad tos vandeni
lio bombos jiegos dar nėra isz 
matuotos ar nustatytos, jis sa
ko kad jie negali pasakyti kiek 
jiegos ji turi ir negali užtikrin
ti kad jie gali jos baisias jie- 
gas suvaldyti, kai ji bus pa
leista, ar susprogdinta.

• • •

Negana tik žiūrėti in 'žvaigž
des; reikia in jas siekti. Mažas 
daigtas kad mes jas nepasiek
sime; gana kad mes sieksime 
ir taip patys didesni ir tobu
lesni tapsime.

Pypkes Durnai

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

Svetimoj Szalyje

Būdamas svetimoj szalyj 
žiurėjau

In jurgynus, lelijas, rūtas,
Ju žydėjimu gražiu gėrėjaus, 
Bet turėjau mintyje kitas. 
Tas žalias rūtas, kuriems 

dabinas
Skaiczios, jaunos dukters 

Lietuvos,
Isz kuriu žalia vainiką pinas, 
Ant nuvargintos dedas galvos. 
Tuos jurgynus, ka mažuos 

darželiuos
Auga tarpe rutu kvepencziu
Ir kurie, kaip Lietuvos 

berneliai,
Žydi tarp Lietuvaicziu 

Grakszeziu.
Ir žydėkit, Lietuvos mergeles, 
Ir žydėkit jus kaip kvietkeles!

NEW YORK. — Europio- 
ežiai dažnai mums prikisza 
kultūros stoka. Daugelis isz ju 
mano, kad eiliniai Amerikie- 
cziai pilnai pasitenkina komi
ku knygute, gurksznodami li
monadą ir klausydami per ra
diją, kurtina,nezios d'žazo muzi
kos.

Sovietu propagandos maszi- 
na, visada, pa,siruosziusi isz- 
naudoti savaip Anicrikiėcziu 
savotiszkuma skleidžia pasau
liui nesąmones apie Amerikie- 
cziu kultūra. Sovietai visaip 
stiprina Europiecziu baime, 
kad mes ulžyersinie ju sausže- 
ma komikais ir įpueziama gu
ma, paskandindami amžiams 
.Senojo Pasaulio kultūra.

Su szitokiais gandais kovoti 
nelengva. Isz. dalies jie gali bū
ti atremti musu statistikos 
(žmonių veikimas) daviniais 
apie simfoninius orkiestrus, 
muziejus ir knygynus. Negali 
taip pat būti u'žmirszta ir pas
kutiniaisiais metais taip gaiva
lingai iszsipletusi nauja ryszio 
priemone, televizija. Ar tai ge
rai, ar ne, bet televizija Jungti
nėse Valstybėse dabar užpildo 
poilsiai! janeziu žmonių laika 
daugiau, negu bet kokia kita 
laiko užėmimo priemone.

1952 metu pabaigoje sziarae 
kraszte buvo naudojama apie 
20,000,000 televizijos aparatu. 
Kiekvienais metais ju skai- 
c-zius padaugėja. G. milijonais. 
Tankiai geros programos, kaip 
yra patyrusios skelbimu agen
tūros, žiūrima apytikriai 13 
milijonu namu Amerikoje.

Akyvaizdoje szitokios statis
tikos, televizija, aiszku savaime 
yra. tapusi Amerikos gyveni
mo kulturiniuapspektu. Kokia 
jos intaka? Gera, ar bloga?

Negalima kategoriszkai at
sakyti. Per televizijos ekranus 
viena sanvaite praeina 1,000 
valandų programos. Aiszku, 
neiszvengiama blogu pasirody
mu, demoralizuojaneziu blogai 
paraszytu vaidinimu. Vienok 
yrą teisybe, kad televizija, to- 
limiausiems Amerikos kam
pams ir jo gyventojams, daž
nai perdavė tokia programa, 
kurios kitu atveju szie niekad 
nebutu pamate.

Juk praėjusiais metais viso
je Amerikoje buvo matomi to

kie szadevrai: Toscanini diri
guoti NBC Simfoniniai koncer
tai; Maurice Evans vaidines 
Mamleta; Metropolita.no Ope
ros iszpildoma “La Boheme”; 
George Bernard Shaw ir Luigi 
Pirandello pagrindiniu veikalu 
pastatymai; pasikalbėjimai su 
Bertrand Russell ir Robert 
Frost; apsilankymas pas daili
ninką Thomas Hart Benton jo 
namuose; Modernaus Meno, 
Gamtos Istorijos ir kitokiu 
muziejų programos ir sekma
dienines Lincolno Zoologijos 
sodo programos. Operos pre
mieres kaip “Amabl and the 
Night Visitors” paraszyta Me- 
notti ir “The Bat” (Szikszno- 
sparnis — Johano Strauso) ir 
daugybe kitokiu “deimaneziu- 
wu.”

Tai buvo televizijos metu 
rinktiniai dalykai vienok vis- 
tiek niekad priesz tai tiek
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galybe, o tame kambaryje pa
slėpta, visa slaptybe apie ja/ 
Tau ja paėmus gales stotis di
džiausios permainos, kokiu ne 
asz nežinau. Paežiam reikes 
rūpintis visame, jeigu kas at
sitiks.

Pakrapszte Juozas galva ir 
nieko nesakydamas tsisedo. 
Bet neilgai jis sėdėjo, nes senis 
ji vadino pas save in kita sa
los kraszta pasilsėt. Žuvies 
jam buvo paduota ant vakarie
nes, o pavalgęs Juozas prasze- 
si, kad jam leistu pasilsėt.

Senis gi per visa nakti mie
got enmiegojo, vien tik mane, 
kaip sugavus Urano galybe in 
savo žiną, o tada būti galin
giausiu visame pasaulyje.

Stengėsi inkvept Juozui mis- 
li, kad tik tas paskui nepamis- 
lytu kitai]) ir nepasiliktu sau 
Urano galybes, o tada jau jo 
galybe jam nereikalinga.

* *

Sesers Iszgelbejimas
Vėlai ryte pabudo Juozas 

ant salos, kuri jau visai kitaip 
iszrode, negu kad priesz už
miegant: visa buvo medžiais 
apaugus daili, r jis suprato,

kad tai ta vieta, kur jam rei
kėjo priimt.

Atsistojo, apsidairė ir pa
lengva, siauru takeliu ženge 
artyn prie palociu. Viskas teip 
atsitiko, kaip kad buvo pasa
kyta per Didi Arą.

Perėjus tiltus, atsidarė var
tai ir jau jis rengėsi žengti per 
juos tolyn per palocius apsup
ta puiku daržu kaip su perku- 
iiiszku trenksmu, vėjo kauki
mu, jam bežiūrint isz oro nusi
leido vienas isz milžinu, kuris 
buvo vyriausiu isz likusi! Ura
no broliu, kuris buvo pasiren
gęs iki gyvos galvos gint savo 
palocius, kad niekas prie ju nė
rė i k ai i n g a s n ep r i e t u.

Priesz Juozą tas pasirodė la-. 
Lai dideliu, nes jis pats buvo 
tik vidutiniszko ūgio vyras ir 
jam’ anuo prisiėjo nusigast, o 
labinus da jo dideliu kardu, bet 
atsiminęs Aro žodžius, narsiai 
stojo su prieszu in kova iszsi- 
traukdamas savo plona, karda.

Vos praslinko kelios minu
tes kaip anas kirsdamas per 
Juozo karda su savuoju, anuo 
kardas lūžo pusiau ir griebėsi 
už kito kardo, bet Juozas tuo 
žygio paguldė ji po savo kojų 
ir po suSzilimo ii’ nuvargimo 
eme szluostytis prakaitą kaip 
vėl pirmam panasziu bud u isz 
oro nudribo kitas in kritusio 
vieta. Ir teip visi jie iki pasku
tinio stojo priesz Juozą, bet vi
si gule po kojų jam, kol ga
ilaus priesz Juozą stojo ir pas
kutinis jauniausias demonas, 
ir mėgino Juozą kytriau nudet 
bet matydamas, kad negales, o 
norėdamas vienas isz visu likti 
gyvu, ir kad nepaimtu Juozas 
su savim tos jaunos mergaites, 
abiem rankom smarkiai jis isz- 
kele savo dideli karda in vir- 
szu ir visu smrkumu paleido 
isz savo ranku ant Juozo, teip 
manydamas jis isz tolo nudėti 
bet Juozui pasitraukus iii sza- 
lis, karda tik palytėjo jo rublis 
persmeigdamas Juozo užpaka
lyje esant dvieju pėdu storio 
medi perdėm. Tai-gi jeigu nar
susis Juozas, kuris jau iki pas
kutinio dalaike, dabar butu pa
puolęs po tuo kardu, jeigu tik 
per pora trejata coliu nebutu 
pasitraukęs, butu likes pri
smeigtu prie to medžio.

— O Didis Are! Suszuko 
Juozas, kaip akimirksni je at
sirado prie lelijos, ir tik visai 
truputi pirmiau už savo prie- 
sza. Lelija, teip puikiai žydėjo, 
kad jam net pagailo jos skint.

Juozas ežia kardu per vėrės 
savo priesza, sieke lelija, kaip 
tik palytėjus ja ranka, stojosi 
priesz ji jauna, mergaite, kuri 
turėjo jau apie szesziolika ar 
daugiau metu.

Meilei vienas kita, kaipo 
broliai pasveikino, nors pažint 
jau kitas kito negalėjo, tik isz 
pasakojimu sužinojo, jog yra 
broliai ir vaikai vienu tėvu.
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Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; ' Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.l28-M)vi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

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

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

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

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

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

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernaclina. 61 
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 

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

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

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

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

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

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

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

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausy ta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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 Iszmokejimo 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 
nekurias 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 bilda, 15c.

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutinju 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:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

Metropolita.no
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Karaliaus Nužudymas

.Karaliene su savo vyru vis
ką teip padare, ka sake: nusvi
lino jam'barzda, o tas mislyda- 
mas kad netyczia, jai dovano
jo, ne kiškelio ant jos neužpyk- 
daraas. Anksti ryte ji sztai nu
sieto, o jam liko pritaisyta 
lygiai tokia pati kita, barzda ir 
ūsai.

Paskui ome s penkis afieie- 
rius jis skubiai iszvažiavo.

Juozas teip-gi prisitaisė to
kius usus ir barzda, o paemes 
tiek pat kiek ir pirmas aficie- 
riu kurie jam buvo isztiki- 
miausi, leidosi in kelione.

Karaliene likus namie, vis 
geide, kad Juozui viskas gerai 
nusisektu, kad karalių, jos vy
ra, jis nužudytu.

Juozas kitais keliais pasilei
dęs, greicziau tenai nuvyko, o 
perstatytas karalium, liko pri
imtas.

Tikrasis karalius teip-gi at
vyko ir kailp tas visus nustebi
no, kad ežia radosi du. tokie 
pat karaliai, kurie persistatė 
isz tos pat karalystes.

Galinus jiedu susiejo in vie- ♦
na.

Perpykęs karalius, kada pa
mate Juozą, kuris teip-gi pat 
iszrode, kaip ir jis, pastūmė ji 
atgal.

— Asz esu karalius tos ka
ralystes, tu tik apgavikas!

— Asz esu karalius, majio 
ta karalyste, atkirto- jam Juo
zas.

Visi isz to tik stebėjosi, nes 
niekas nežižinojo katras isz ju 
teisybe' sako. Jiedu gi ilgai 
gincziojosi. Prie ju buvo ir 
abieju pusiu isztikinii aficie- 
riai.

Karalius isz piktumo, žino
damas, kad Juozo -barzda pri
taisyta tik del pasirodymo, 
kad niekas nepažintu, griebe 
Juozui už barzdos ir ja nuiple- 
sze nuo jo veido, tada visi pa
mate kad Juozas ne karalius ir 
jau szoko ant jo suimt ji. Bet 
Juozas, kaip tai ant laimes su
griebė arti stovincziam kara
liui už barzdos, ir jam nuple- 
sze, ir vėl ju niekas negalėjo 
atskirt.

Jiedu tada griebėsi už kar
du, bet liko ežia sulaikyti per 
karalių, kuris buvo praszes ant 
svodbos, ir liko iszvesti in soda 
ant lygios vietos, kur paskui 
ant karaliui davus ženklą, tar
pe ju prasidėjo dvikove.

Po ilgai kovai tikrasis kara
lius krito, pervertas Juozo

SAPNORIUSI

I
 Su 283 Paveikslais j t 

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio j! 
Iszaiszkina sapna ir kas j! 
ateiteje stosis. Su priedu ]! 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos, po- 
pieros virszeliuose. :: ::
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Pinigai reikia siusti su ]• 

užsakymu: J-
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kardu per krutinę, o Juozas 
tada liko pergalėtu ir busimu 
karalium tos karalystes.

Jųdviejų užtarėjai, aficie- 
riai taip-gi tarp saves pakele 
kara, bet Juozo puseje vėl bu

TARADAIKA

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥* 
«**¥*¥*******¥*******+:*■¥*•»

Suvienytojos V aisti jose 
pabaigoje sanvaites, 

Atsibuna daugelis autobiliu 
nelaimiu, 

Kuriose užmuszta ir sužeista 
daugelis -žmonių, 

Kaip ant geležinkeliu
Paskendima ir kitokiose 

nelaimėse, 
Ypatingai jeigu būna kokia 

szvente. 
Graudu kad tosios nelaimes

Yra. priežastim 
neiszmintingmno

Ir kvailystes paežiu žmonių 
Kurie yra. pavojum,

Ne tik del saves, 
Bet ir del kitu žmonių. 

Bet ant kvailumo nesiranda, 
gyduolių.

Juk žmones czionais 
Suvienytose Valstijose gyvena 

Staigai, skubina in darbus 
Ir varo automobilius kaip 

pasiute,
Panasziai daro ir prie 

visokiu - p a s i 1 i n k sm i n i m u, 
O vis skubina prie mirties 

ir sužeidimu.
Daugelis žmonių nepaiso ant 

Gero patarimo ir 
pamokinimo!

* * *
Ana sanvaite turčiau rdkqln Ana sanvaite turėjau reikalą 

dideliam mieste,
Ir atlikęs pasekmingai 

savo reikalu..
Stovėjau prie Lietuviszkos 

bažnyczios,
Lau k d am as k a,r ūko, 

Kad važiuoti ant geležinkelio 
stoties.

Tame užtemimui ant 
bažnytiniu trepu,

Sedinczia kokia tai moterele, 
Kuri lingavo in visas puses,

Ir k a toki sau pono si a 
murmėjo.

Turėjau gana laiko ir 
Supratęs kad tai Lietuve, 

Priėjau prie jos užklausdamas 
“Ko motinėlė taip karsztai 

meldi nuo Dievulio?” 
Moterele dirstelėjo ant manės,

Kaip szuo ant nulupto 
zuikio,

Ir ka toki atsake po nosia.
Asz nelaukdamas atsakymo 

pradėjau vėla:
1 ‘ Matau mocziute, 

Jau toki blogi laikai dabar 
užėjo.

Kad ir Dievulis užmirszo 
apie žmones!”

Moterele pakele akis 
atsiliepdama:

“Asz del saves mažai 
Iszpraszau nuo Dievo, 

Asz tik meldžiuosiu kad 
Alano nęprietelei greicziau 

pastiptu,
O po tam tai jau asz pati 

duosiu sau rodą,
Ir nuo nieko, nieko 

nereikalausi,!!! ’ ’ 

vo virszus, Juozo oficieriai 
anuos pergalėjo.

Tuoj Juozas leidosi atgal in 
savo karalyse ir tuoj turėjo a.t- 
sibut ju vestuves su karaliene, 
kuria jis ir kuri ji teip. mylėjo.

Pora, dienu priesz szliuba, 
ryta karaliene atsikėlus buvo 
labai nusiminus, o pamatęs tai 
busimas jos vyras Juozas, pa
klausė, kame dalykas, ji ant to 
atsake:

— Sapnas, kuri asz szia- 
nakt sapnavau, verezia mane 
reikalaut tavęs, kad tu man at
tiktum dla, viena da.lyka,, teip-gi 
tu pirm liksiant mano vyrui 
turi tai iszpildyt.

— Del tavęs, mieliausioji, 
viską gatavas atlikt. Jis ja ap
kabindamas tarė:

— O mielas mano, tai yra 
gana sunkus dalbas ir daug 
sunkesnis bus, negu kad pirm 
tu atlikai.

— Sakyk man tuoj, o asz 
gatavas ji tuoj atlikt.

— Man szianakt per sapna. 
pasirodė puiki vandenine leli
ja., kuri mane teip vilioja, ir 
asz turiu ją turėt ant savo 
szliubo, nuo kada tu lieki ma
no vyru ir karalium. Ji randa
si viduryje juriu, vandeniuose, 
o turėsi nuvažiuot, nuskint ir 
parvežt ja. man.

— Viską apsiimu atlikt del 
meiles tavo.

— Bet žinok, kad ji ten 
yra. saugojama ir sunku bus 
prieit. Taigi saugok savo gy
vastį, nes asz myliu tave labiau 
už viską ir nenoriu, kad tu žu- 
tum. Bet laike trijų menesiu tu 
ja turi man pristatyt, o jei ne 
tada ašz žinosiu, kad jau tu 
dingės. 1

Tuoj liko parengti laivai in 
kelione, kur viename važiavo 
Juozas su savo tarnais, o kita
me kitas generolas. Kitas lai
vas buvo siuncziainas' tik del 
to, kad jeigu su vienu atsitiks 
kokia, nelaime, kitas iszgelbes.

Laivai iszsyk plauke pagro
tu, tada, tie generolas susieida
vo-. Juozas kitam isz-pasakojo 
apie viską, su kokiu tikslu jis 
ten važiuoja, manydamas, jog 
tas priigelbes jam, bet tas, vis
ką sužinojus, pavydėdamas 
Juozui karalienes, leidosi sau 
vienas su savo laivu ir žmonė
mis, kad pirma Juozo nuskint 
ta lelija., parvežt ja karalienei, 
o paskui pasakyt jai, kad Juo
zas su laivu ir žmonėmis din
go ir tada kalbint su juo apsi
vesi, kad likt karalium.

Vienok jis, bevažiuodamas, 
paklydo ir už trijų sanvaieziu 
pargryžo namo, kur paskui ap
skelbė, kad Juozas su savo lai
vu ir žmonėmis dingo, kad 
Juozo laivas susidaužė; bet ka
ralienė .da jam ne labai tikėjo 
ir lauke, nes da toli buvo galas 
trijų menesiu.

Juozo Laivas Susidaužo

Bet to generolo, nors iszsyk 
tik melagingi pasakojimai isz- 
sipilde: Viena, diena pakilo au
dra, laivas pradėjo daužytis, 
nunesze ji ant skalus ir susi
daužė.

Neinate Juozas kur dingo jo 
kiti keliauninkai, bet jis sten
gėsi tik save gėl'bet ir pasitai
kė jam susilaikyt už nulužusio

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima. 

laivo masto, ir teip jis per dvi 
dienas plaukiojo, kol gailaus 
vanduo isznesze ji ant kranto 
labai skaluotos salos. Czia jis 
sustojęs, tikėjosi jokio gyvio 
nesiranda ir mane likti bado 
auka. Apie karaliene, kuria 
teip mylėjo ii- del kurios jis 
ežia atsidūrė, jau buvo visai 
pamirszas. Žuvu jau, pamisli jo 
jis sau, ir po ilgo nemigo, už
snūdo ant kietos skalos sėdė
damas.

* * *
Didis Aras

Kada jis pabudo,' pamate 
szalia save stovinti sena, žila, 
ilea iki žemai barzda, ir plan- O
kais seni, kurio jokiu rubu ne
simatė, vien tik plaukai ji den
gė. Senis prakalbėjo in Juozą 
labai storu balsu:

— Jaunas vaikine, ko tu 
czia atsiyrei, ko reikalauji, ko 
jieszkai ?

Ne su noru atsiyriau, tik 
vanduo mane czia atnesze. Ko 
reikalauju, tai nemana!!, kad 
tu galėsi man suteikt, ko asz 
jieszkau, to czia Hera. Rimtai 
atsake Juozas, paskui atsisto
jo ir pažvelgė ant senio.

— Asz esu garsus Didis 
Aras, visu visuose reikaluose 
prigelbetojas, visiems darau 
gero ir per mano galybe lieka 
iszvalnyti visokiu raganų ir 
raganių pavergtieji!1. Aiszkino 
senis. Tai-gi sakyk man, ka asz 
galiu tau prigelbet ?

— Jeigu tu esi tekis geras 
ir galingas, tai pasakyk man, 
kur rudas i tos trys salos ir ta 
lelija, kuria mano pati sapna
vo. Ji nori kad asz jai ta lelija 
parveszcziau. -Szaltai kalbėjo 
Juozas.

— Tu tai pats tureli pada
ryt, tik tau mano patarimai 
reikalingi, nes kitaip tu jokio

120 E. Centre Str., 
Mahanoy City, Pa.

jis rado ta padkava, ir kad nuo 
to laiko viens isz ju gimines
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. butu negalėsi ten ant tu salų 
j dasigaut, o kad ir pasitiko 
kam ten dasigaut, tai Uranus 
su savo broliais užstoja, kelia 
ir pražudo ta. Bet Uranus jau 
dabar mirė, tik jo broliai ten 

i vieszpatauja. J u galy be yra 
gana didele, didesne da už ma-

i '
no, lodei ir man reikia, ilgai su 
jais kautis, kol kas prie ju da- 
sigauna.

Juozui kurtai prisiminė gir
dėtas Urano vardas, bet per/ 
daug metu jis negalėjo atsi
mint, buvo pamirszes, kad jis 
rado ta padkava, kuris parode 
savo tėvui ir per kuria, liko jo 
sesuo prakeikta.

— Tai tu sakai, kad man 
y ra galima ta. lelija nuskint? 
Tarė Juozas.

— Teip. Tik tu turėsi pil
dyt viską, ka asz tau paliepsiu.

— Del jos asz viską galiu 
iszpildyt, vėl Juozas atsiminęs 
apie karaliene tarė.

— Gerai. Dabar klausyk: 
Rytoj ryte tu iszbusi ant tos 
salos, tai yra pirmutines isz tu 
trijų salų, per kurias tau rei
kės eiti prie lelijos. Kana busi 
aut tos salos, eik takeliu, kuris 
ves tave link palociu. Prieit 
prie palociu iszsyk negalėsi, 
nes jie yra apkasti trijais gi-

Ant Pardavimo
Labai pigiai parduodamas 

mūrinis mimas ant 231 East 
Centre St. Loto didumas 22 x 
125 ped., taipg-i ant to loto ran
dasi kitas namas, medinis ant 
East Railroad St. Locnininkas 
gyvena kitam mieste. Del pla
tesniu informacijų, atsiszauki- 
te pas:
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- liais revais, kurie yra pilni 
: vandens. Kada busi arti pirmo 
revo, užmink ant akmens, ku
ris rasis po tavo kojų, aut visu 

i szalu. pasigirs varpu skambėji
mai, t('ip garsus kad net kur
tins tave. Tuoj nusileis tiltai 
ir eik tada per juos in palocius.

— O a r man niekas nieko 
nedarys ?

— ' Teip. Kada vartai a.tsi- 
i darys, priesz tave stos vyriau
si jus po Ura.no brolis, raganius, 
nes jis ant to laiko pargrysz 
apgint palocius ir ta lelija. Tau 
reikės su juo kovot tol, kol tu 
ji padėsi aut vietos, bet jis ta
ve padėt negales, nes asz pri
gelbėsiu.

— O kaip tie Urano broliai 
iszrodo? Juozas paklausė.

— Jie visi iszrodo ir yra 
dideliais milžiniszkais vyrais, 
drueziai apsiginklavę po du 
kardu. Kada, tu ta paguldysi, 
stos priesz tave kitas, tose to
liau Didis Aras.

Juozas pažiūrėjęs in savo 
karda, kuris buvo lengvas, plo
nas, nedrūtas, tarė:

— Jie yra. milžinai, apsi
ginklavę po du kardu, o ar ma
no szitas vienas dalaikys?

Kardas dalaikys. Jie vi
si devyni stos priesz tave, bet 
po viena, kada tik tu viena liū
dėsi. Pinna jie teip narsiai ne
kovojo, bet dabar, po Urano 
mireziai, labai narsiai kariau
na su tais kurie atsilanko pas 
juos ant ju salų.

Vėl Juozas nurimo, ir jam 
po galva pradėjo kas tokio 
suktis ir vėl stengėsi sugaudyt 
misle apie Urana, kurio varda 
jis kada tai girdėjo, bet nega
lėjo atsimint. Ir po ilgo misliji- 
nio jis atsiminė apie tai kaip

arba pradžia 
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turėjo tekt Urano giminei, na 
ir pradėjo mislyt, kad ten gal 
randasi ir jo sesuo, tada jis da 
labiau užsidegė piktumu priesz 
Urana ir brolius.

— Ta lelija yra mergaite, 
o ta mergaite yra tavo sesuo, 
— patvirtino Juozą tie žodžiai 
apie jo seserį. Tik žinok, kad 
ta lelija ne visada ten vande
nyse būna, ten iszbuvus tik 
viena valanda kas diena, vėl 
sugryžta ant tos vidurines sa
los. Ta valanda yra nuo vie
nuolikos iki dvylikai. Tavo se
suo nežinos kad tu tenai busi.

— Tada asz galėsiu pa
laukt kol ji sugrysz ir paemes 
ja nusivešiu.

— Kada tu iszmuszi jau vi
sus, o paskuitnis, matydamas, 
kad jau negales priesz tave da- 
silaikyt, lesis prie lelijos, kad 
ja pirma tavęs nuskynus, bet 
tu suminėk mane, o tuoj ten at
sidursi, ir tada jau bus laikas, 
kada ji ten žydes. Paskui tave 
ten pribus ir paskutinis da gy
vas likes milžinas, kuris ir-gi 
ateis prie jos, bet tu ji czia 
lengvai apgalėsi, o kada pridė
si prie lelijos ranka ji stosis 
mergaite, tavo sesere. Aiszki
no jam senis.

— O, kad asz dabar gale- 
cziau matyt savo seseri, geide 
Juozas.

— Be laiko negalima.
— Tai dabar žinau visus 

tavo patarimus ir sesuo' liks 
iszgelbeta. Gyvastį savo ati- 
duoeziau, bet ji turės likt liue
są nuo tu demonu, kalbėjo Juo
zas.

— Na, dabar gerai. Tu ži
nai, ka asz tau pasakiau, bet 
da pasakysiu, ka tu man už tai 
turi atlikt.

— Bile ka tiktai prisakysi.
— Kada paimsi seseri nuo 

Urano- grabo, tau reikes gryszt 
per ta paezia sala atgal. Rei
kes tau nueit in Urano kamba
rį ir tenai jo kampe pastatyta 
lazdele, paimt ir pristatyt man.

— Ha, ha, ha! Jau kad asz 
juos visus isznaikinsiu, tai ka 
man reiszkia ta lazdele paimt. 
Juokdamasis kalbėjo Juozas.

— Tas tai bus tavo sun
kiausias ir pavojingiausias 
darbas! Bet ta lazdele būtinai 
man turi but pristatyta, nes 
kitaip tu negalėsi pargryžt, ir 
karaliene liks pati kito genero
lo, gazdino ji Didis Aras.

— Del sesers viską pada
rysiu, ka tik tu reikalauji.

— Bet žiūrėk: tas darbas 
bus sunkiausias, nes tada asz 
jau neturėsiu jeigu tau prigel- 
bot, toje lazdoje randasi visa

(Tasa Ant 2 puslapio)
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ZiniosVietines Armijos Ad. Teisinasi

— Seredoj pripuola * Szv. 
Petro Celestino ir Kryžiaus 
Diena, o Tantiszka. Vardine: 
Skaituolis. Ir ta diena: 1643 
m., Pi r mu t in e Am er iko s K on - 
federacija: sudaryta,

— Ketverge pripuola Szv. 
Bernardo Sienieczio, o Tautisz- 
ka Vardine: Szviedris. Taipgi 
ta diena: 1946 m., Booth Tar
kington, garsus Amerikos ra- 
szytojas pasimirė. Jis'buvo su
laukės septynios deszimts sze- 
sziu metu; 1942 m., Amerikos 
Laivynas ir Marinai paskelbė, 
kad jie ims ir juodukus, nige- 
rus, tai pirmas sykis Amerikos 
istorijoje kad juodukai butu 
laivyno imami; 1550 m., numi
rė Didžiosios Lietuvos Kimi- 
gaiikszczio Augusto žmona, 
Gertule, Lietuvos Kunigaiksz- 
te; 1927 m., Charles Lindber- 
ghas perskrido Atlantiko ma
res vienas.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Audriojo Bobola, Szv. Valen
to, o Tautiszka Vardine: Aly- 
ve. Ir ta diena: 1949 m., Apsau
gos Sekretorius James V. For- 
restal nusižudė. Jis kuri laika 
sirgo ir buvo ligoninėje, isz ku
rios jis iszszoko per Įauga; 
Pirma Shevouth diena; 1813 
m., gimė Vokietis muzikantas 
ir muzikos raszytojas Richard 
Wagner; 1881 m., Amerikos 
Raudonasis Kryžius insteig- 
tas; 1950 m., žemes drebėjimas 
Peru kraszte, užmusze penkios 
deszimts szeszis žmonas.

Shenandoah, Pa. — Kunigas 
Bernardas A. Szimkus, J. C. D. 
vikaras isz Szv. Jurgio parapi
jos, likos perkeltas in Szv. Ka
zimiero parapijos Philadelphi- 
joje, o isz tos parapijos Kuni
gas Stanislovas Raila, vikaras 
užims Kum Szimko vieta,

Deer Lake, Pa. — Nelaime 
atsitiko ant vieszkelio Rt. 122 
ir Aulburn arti Deer Lake, kai 
automobilius kuri vairavo se
nukas Warren Mock, 65 metu 
amžiaus, isz Schuylkill Haven, 
trenke in dideli tractor-trailer, 
prigulintis prie Sherk Motor 
Express isz Lancaster, kuri 
vairavo Eugene S. Newman, 34 
metu amžiaus, isz Briar Creek, 
arti Bloomsburg. Senukas 
Meek ir jo žmona likos užmusz- 
ti, o ju anūkėlis Roy Meek, 
penkių metu amžiaus likos su
žeistas ir randasi Read ingo li- 
g-onbuteje. Policija sako kad 
senukas Warren Aleck kaltas 

z už nelaime.

Philadelphia, Pa. — Gerai 
žinomas Antanas Džikas, var
gonininkas isz Szv. Jurgio pa
rapijos, kuris sirgo per koki 
tai laika, pasimirė Panedelyje, 
Gegužio 10-ta diena 1954 m., 
3619 E. Thompson uly. Velio
nis gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Vargoninkavo mieste Brook
lyn', N. Y., ir Connection te, o 
1929 metuose atvyko in Szv. 
Jurgio parapija Ph ii adei ph i jo
je. Velionis prigulėjo prie Lie
tuviu Muzikos svetainėje ir 
Liet. Rep. Paszelpos Kliubo. 
Laidotuves i n vyko Suhatos ry
ta, Gegužio 15-ta diena,, su Szv. 
Misziomis in Szv. Jurgio baž- 
nyczioje 9:30 valanda ir palai
dotas in parapijos kapinėse.

A. a. Antanas Džikas per il
gus metus vede Lietuviu pro-

John Adams, Armijos vy
riausias patarėjas ir advo
katas kuris gina Armijos 
Sekretorių Stevens nuo Sen. 
McCarthy užpuolimu, ežia 
mosikoja su rasztu, kuri jis 
buvo priverstas vieszai pa
rodyti Senato komisijai. Szi- 
tas rasztas buk neva pripa- 
rodina kad Sen. McCarthy 
sutiko liautis intarinejes 
Komunistus karininkus in 
Fort Monmouth, New Jer-

grama. Philadelphijoje. Jis 
teipgi prisidėjo prie Lietuviu 
vaiku garsaus beno, kai Kuni
gas J. J. Bagdonas, (isz Tama
qua, Pa.)buvo ta'bena sutveręs 
Richmonde. Jo radi jo progra
ma buvo visu Lietuviu mėgia
ma; jo metiniai piknikai buvo 
visu Lietuviu kas vasara lau
kiami. A. a. Antanas Džikas 
nesveikavo per koki tai laika, 
bet nepaisant savo ligos, jis 
vis vede savo radijo programa 
ir vargonavo Szv. Jurgio ibaž- 
nyczioje. — Amžina, atilsi.

SHAKESPEARAS
MUMS NE NAUJIENA

(Tasa Nuo 2 Puslapio)

daug, bet kokios pasaulio sza- 
lies, žmones neinate.

Raszydami Užsienin liutniai 
pažymėkime programa kuri 
Jums patinka televizijos ekra
ne. Europoje ji tebėra pradinė
je stadijoje ir jiems tikrai la
bai indomu, kaip ir kas rodo
ma Amerikos televizijoje, kad 
isz to susidarytu inspudi apie 
Amerikos gyventoju kultūrini 
lygi. Ir vienos dienos televizi
jos alpraszymas Europieczius 
nustebins, sužinojus, jog szalia 
vakariecziu Kaubojų filmu, 
mes Amerikiecziai turėjome 
progos klausytis simfoniniu 
koncertu: Chopena, sekti klasi
ne drama, Shakespeare, klasi
kine ir populiaria muzika ir 
mena. — C.C.

DIDŽIU EŽERU

KELIAS BUS
ATIDARYTAS

Prez. Eisenhoweris 
Ant Bylos

WASHINGTON, D. C. — 
Per daugiau kaip trisdeszimts 
metu byla del atidarymo di
džiųjų ežeru buvo kas metai in-

’ sey, kai Armija sutiko tuos 
Komunistus suimti ir isz- 
mesti. Sen. McCarthy užsigi
na ir sako kad jis jokio to
kio sutikimo su Armija nėra 
niekados padaręs. Jis sako 
kad Armijos sztabas tik ta
da susirūpino apie Komunis
tus ant savo sztabo kai jis su 
savo komisija pradėjo vie
szai paskelbti kokie ir kiek 
Komunistu randasi armijo
je.

neszta in Kongresą ir kas me
tai buvo atidėta ar iszmesta.

Dabar Prezidentas Eisenho
weris ta byla priėmė ir ant jos 
pasirasze.

Iszkasti kanala tarp tu di
džiųjų ežeru, kad dideli preky
biniai ir kariszki laivai galėtu 
plaukti, pavyzdžiui isz Chica- 
gos staeziai in Atlanto mares, 
Amerikai kasztuos daugiau 
kaip szimta penkis milijonus 
doleriu.

Kanados valdžia sutinka 
tiek pat milijonu pridėti.

Daug žmonių, augsztu val
dininku baisiai prieszinosi, sa
kydami kad mums jokios nau
dos isz to nebus. Jie sako kad 
tie didieji ežerai per tris ar 
keturis menesius per žiema yra 
užszale ir laivai negali plauk
ti.

Beveik visos darbininku 
unijos teipgi prieszinosi, saky
damos kad tokis laivams kelias 
atims daug darbu, kaip ant 
geležinkeliu ir ant vieszkeliu.

Bet Prez. Eisenhoweris sa
ko kad tokis laivams kelias bu
tu labai reikalingas jeigu ki
tas karas prasidėtu.

VALDININKAMS UŽ

DRAUSTA KALBĖTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Demokratai ant tos Senato 
Komisijos dabar reikalauja 
kad ne tik Apsaugos Sekreto
riaus pagelbininkas Adams, 
bet kad ir visi kiti, kad ir aug- 
szcziausi valdžios atstovai bu
tu paszaukti, ir butu priversti 
po prisieka pasakyti ka jie 
žino.

Laikrasztininkai tuojaus už
sipuolė ant laikrasztininku se
kretoriaus, Baltuose ofisuose, 
Murray Snyder, ir jo klausė 
kas ten Vaszingtone darosi.

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

Bet jis trumpai atsake kad jis 
nieko nežino ir nieko negali 
pasakyti.

Iszrodo kad tas insakymas 
atėjo staeziai isz Prezidento 
Eisenhowerio, ir už tai Demo
kratai dabar reikalauja kad ir 
pats Prezidentas pasiaiszkintu 
kodėl visiems negalima žinoti 
kas ten dabar uždraudžia tei
sybe paskelbti.

Dabar iszrodo kad Armijos 
sztabas tikrai bijosi Senato
riaus McCarthy ir kad Senato
rius McCarthy teisingai yra 
intares visa Armijos Sztaba. 
Nes jeigu viskas armijoje tvar
koj, tai kodėl dabar net ir aug- 
szcziausias valdžios sztabas bi
josi szitu klausinėjimu ir tar
dymu?

BAGOCZIAUS
DUKTĖ MIRĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

prie jos lovos kai ji pasimirė 
ligoninėje.

Jiedu pernai, Sausio menesi 
pagarsėjo kai jiedu pabėgo ir 
apsiženyjo, ners jos tėvas bai
siai prieszinosi. Jis grasino 
jos iszsižadeti, bet paskui suti
ko ir priėmė ja atgal.

Geriausi ant viso svieto dak
tarai buvo paszaukti jai in pa
gelta, bet operacija nepasise- 
ke ir ji pasimirė.

13-kos Metu Amžiaus 
Lietuvaite Pasakoje

Apie Gyvenimas 
Lenkijoje

Balandžio 5 diena 1954 m., 
Londono uoste isz Lenku laivo 
“Lublin” iszlipo 13-kos metu 
Lietuvaite Maryte Penikaite, 
pati viena keliaujanti pas savo 
tęva in Kanada. Karo metu 
Maryte su savo motina atsidū
rė Lenkijoj, o tėvas pateko in 
Vakaru Vokietija. Priesz pen- 
keris metus mirė Marytes mo
tina, ir mergaite buvo paimta 
in prieglauda, o tėvas tuo laiku 
iszvyko in Kanada, pradėjo 
rūpintis atsiimti dukterį. Po il
go susiraszinejimo ir vaiksz- 
cziojimo po instaigas, kai visos 
viltys atgauti dukterį atrodė 
žuvusios, Marytei Varszuvoje 
buvo iszduoti dokumentai, ir, 
lyg kokiam poksztui, Balan
džio 1 diena, ji buvo pasodinta 
Gdynėje in prekini laiva. Taip 
ji atsidūrė laisvame pasaulyje. 
Londono uoste viesznio isz 
Sziaures pasitiko DBL S-gos 
atstovas Žukauskas ir laikinai 
ja apgyvendino Lietuviu Na
muose. Po sanvaites ji iszplau- 
ke in tolimesne kelione okea
ninio laivo I klases kabinoje. 
Anoje Atlanto puseje jos ne
kantriai lauke iszsiilges tėvas. 
Apie gyvenimo sanlygas Len
kijoje jaunos keleives netenka 
klausti. Tai matyti kad ir isz 
jos apsirengimo ir pasiruoszi- 
mo tolimai kelionei: ji iszlipo 
isz laivo Londone neturėdama 
ne tik jokio ryszulelio, bet net 
dantims szepetelio. Rankoje 
laike pluoszteli dokumentu, 
suvyniotu in laikrasztini po
pierių. Lietuviu rupeseziu Lon
done ji buvo aprengta ir aprū
pinta reikalingiausiais kelio
nei daiktais. Dokumentams lai
kyti Tautos Fondos padovano
jo jai nauja rankinuka. Suži
nojusi apie Tautos Fonda, la
bai sujaudinta del nuoszirdaus 
priėmimo, ji pasižadėjo suau

gusi būti Fondo rėmėja, ligi 
Lietuva bus iszlaisvinta.

Mergaite pasakoja, kad karo 
metu pateke in Lenkija, Lietu
viai yra labai persekiojami ir 
dažnai isztremiami atgal in 
Sov. Sanjunga, greieziausiai in 
Sibirą. Ji žino invyki, kada 
moteris, kurios atėjo suimti, 
mirė szirdies smugiu.Prieszin- 
gai pastaruoju metu plintan- 
czioms kalboms apie tariama 
tikybos laisve už geležines už
dangos, mergaite sako, kad 
bažnycziu lankymas yra su- 
risztas su dideliu pavojumi. Ji 
pati gelejusi tik slaptai isz- 
sprukti isz prieglaudos ir nie
kam nežinait nueiti in pamal
das. Jei apie tai butu sužino
jusi prieglaudos vadovybe, tai 
ji butu atsidūrusi “pataisos 
namuose”. Vyresnio amžiaus 
žmones, jeigu turi valdines tar
nybas, in bažnyczia eiti ne- 
drysta. Nors bažnyczios yra 
pilnos, bet tarp maldininku 
sunku sutikti vidutinio am
žiaus žmonių. Paprasti žmones 
darbininkai ir keleiviai trauki
niuose, kuriuos jai teko matyti 
Lenkijoje, visi rode neapykan
ta Sovietams. Kiekvienas norė
tu Luti jos vietoje ir iszsprukti 
in laisvaji pasauli, deja, ji bu
vo vienintele isz milijonu, ku
riai nusiszypsojo laime.

Maryte Penikaite, kaip rodo 
jos Varszuvoje iszduoti doku
mentai, yra kilusi isz Raseinių 
apskrities. Jos tėvas dabar gy
vena Toronto mieste. — E.

VAK. VOKIETIJOJ 
YRA 470,000

SVETIMSZALIU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Vokiecziu pabėgėliu minis- 
teris Prof. Oberlanderis, pasi
sakydamas priesz nepasitikėji
mo rodymą Vokietijoje esan
tiems Užsieniecziams, pažymi, 
kad Užsienyje atsidėjus stebi
ma, kaip Vokiecziai su Užsie- 
niecziais elgiasi. Ministerio 
nuomone, nuo to daug priklau
so, ar pavyks pavyzdis: atsta

Amerikos Sek. Italijoje

Amerikos Sekretorius 
John Foster Dulles, (po kai
re) sveikinasi su Amerikos 
Ambasadorka, Clare Boothe 
Luce, (antra isz deszines) ir 
su Italijos Premieriu Mario 
Scelba, Milano mieste, Itali
joje. Amerikos Sekretorius 
gryszta isz Genevos konfe
rencijos, kur jam visai nepa- 
siseke.

Isz ežia Sekretorius va
žiuoja staeziai in Vaszingto- 
na iszduoti savo keliones 
apyskaita Prez, Eisenhowe- 

tyti gerus Vokiecziu, Lenku 
santykius ir Sovietu lydėtoju 
valstybes vėl laimėti laisvajai 
Europai.

Ministerio pateiktais duo
menimis, net ir stovyklose gy- 
venaneziu Užsieniecziu 4,598 
patys užsidirba sau pragyve
nimą. Tai sudaro apie 1/3 visu 
ju dirbti galineziuju.

Valkos stovykla jau panai
kinta. Paskutiniai užsienie- 
cziai iszgahenti in Landshuta. 
Ateityje Valkoje bus patikri
nami tiktai tie, kurie praszosi 
suteikiami Vak. Vokietijoje 
polit., prieglobos teise. Vokie
cziu instaigese, tvarkaneziose 
Užsieniecziu pabėgėliu reika
lus, reiszkiama nuomone, kad 
Užsieniecziu inkurdinimas di
desnėmis masėmis gyvena
muosiuose vienetuose nedave 
lauktu pasekmu, nes girdi, ten 
jiems trūksta galimumo susi
rasti sau darba.

Vokiecziu “Deutsche Zei- 
tung”, nurodęs, kad 95% Vo
kietijon prievarta atgabentu 
svetimszaliu buvo UNRROS ir 
IRO gražinti in tėvynės arba 
inkurdinti svetur, toliau pažy
mi, kad vis dėlto pereitais me
tais Vak. Vokietijoje buvo dar 
232,600. asmenų, pabėgusiu isz 
Rytu. Tarp ju didžiausia skai- 
cziu sudaro 84,500 Lenku, 26,- 
900 Pabaltiecziu, toliau pagal 
dydi eina 22,200 Jugoslavu; 
13,900 Vengru; 13,800 Rusijos 
Ukrainiecziu; #11,400 Czeko- 
slovaku; 6,100 Rumunu; 1,600 
Bulgaru ir 52,200 be pilietybes. 
Isz benamiu Užsieniecziu 38,- 
000 dar tebegyvena stovyklose. 
Vienok ten, kur stovyklų nėra 
pavyzdis: Prancūzu zonoj, 
laikraszczio nuomone, Užsie- 
nieczius pavyksta lengviausiai 
in jungti tarp Vokiecziu, ir ten 
yra didžiausias tarp Užsienie
cziu ir Vokiecziu vedybų pro
centas.

Britai specialiszka schema 
pasisakė priimsia 2,000 pabė
gėlių, pirmoj eilej tu, kurie at
bėgo isz Bolszeviku užgyventu 
krasztu po 1945 m. Kandida
tai jau parinkti ir ju sanraszai 
pasiusti in Geneva. Nustatyta, 

kiek j u bus priimta isz Triesto, 
kiek Žydu ir t.t. Per pasitari- 
ma Koblence paaiszkejo, kad f 
didesni galimumai pagal szia 
schema iszvykti in Didž. Bri
tanija yra moterims iki 40 m., 
ir jaunimui, taip pat szeimynos 
nariams ir tiems kuriuos pasi
žada kas nors D. Britanijoje 
iszlaikyti. Vienok atranka pa
daryta pirmoj eilej in insilei- 
džiamuosius žiūrint kaip in 4 
darbo jiega. Norintieji ten

I vykti buvo parenkami per sa
vanores emigracijos organiza
cijas ar tautinius komitetus.

Vokiecziu laikraszcziai skel
bia, kad daugumo pabėgėliu 
emigracija isz Vokietijos sziuo 
metu lengviausiai eina in Ka
nada. Kanada ypacz mėgsta 
Vokiecziai. In ja pereitais me
tais iszvyko maždaug penkis 
kartus daugiau žmonių negu in 
Australija. Kanados emigraci
niai ncetrai Karlsruhe j e, Han- 
noveryjerMunchene turi daug 
darbo. Ypacz pageidaujamos 
žemes ūkio pajiegos ir invairus 
techniniai specialistai. —E.

MUSU
SKAITYTOJAMS

riui. Pirm negu Sekretorius 
pribuvo in Vaszingtona, jau 
visi laikrasztininkai ir re
daktoriai staeziai ir vieszai 
sake ir rasze kad visa ta jo 
kelione in ta konferencija 
buvo visai už dyka, nes jis 
susikirto ne tik su Kremlino 
atstovais, bet ir su Anglijos 
ir Prancūzijos atstovais. 
Jam dar bevažiuojant namo 
atėjo žinios kad Komunistai 
yra laimėje kara Indo-Kini- 
joje.

C3 C3 ra

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la- 
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu bu du negali galas su galu 
suvesti.

“Saules”, redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai “Saules” redak- * 
ei j a labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka * 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai- * 
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 4 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

į L. TRASKAUSKAS f 
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