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Laivai Bombardv ----------- ------------ *
Isz Amerikos Visos Gražios

GASPADINE
GAVO $167,000

Isztikimai Darbavosi
Savo Bosui

PHILADELPHIA, PA. — 
Buvusi sekretorka kuri paskui 
tapo gaspadine szeimininke, o 
po tam slauge savo bosui, Geo. 
D. Beaston, gyveno ant 6129 
Cobbs Creek Parkway, ir buvo i 
buvęs Philadelphijos miesto 
virszininikas. Jis savo tai gas-l 
padinei paliko treczdali puses 
milijono doleriu turto.

Szimtas szeszis deszimts 
septynių tukstancziu doleriu 
paveldėjimas teko Poniai Eva 
Catnach, penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus.

Jo sūnūs gavo po treczdali 
to jųdviejų tėvo turto. Ponas 
George D. Beaston paliko po 
doleri visiems savo giminiems, 
ir draugams, kurie norėtu kiek 
isz jo turto reikalauti.

Jis paliko tiek pinigu savo 
gaspadine už tai, kad ji taip 
sanžiningai ir pasiszventusiai 
darbavosi jam kai jis buvo su-

Pat Patterson, isz Hous
ton, Texas, (stovi truputi že
miau) buvo iszrinkta kaipo 
“Megstiniu Karaliene” del 
1950 metu. Ji ežia stovi sza- 
lia dvieju kitu teipgi gražu 
paneliu kuriodvi laimėjo an
tra ir treczia garbes vieta to
se gražuoliu rungtynėse, ku
rios buvo vedamos in Cen

tral Park Tavern on the 
Green, New York mieste. Vi
duryje stovi Paulette Hen
drix isz Savannah, Georgia, 
kuri antra garbes vieta lai
mėjo. Ant virszaus stovi 
Norma Bartlett, isz New 
York miesto. Ji treczia gar
bes vieta laimėjo.

sirgęs.

PLIENAS ARMIJAI
PENNSYLV ANUOS

SANVAITE

doo,™.. MAiNiERiu pavojus Amerikai
Anglijoje Gresia Isz Kitu

LONDON, ANGLIJA. —
Anglių kasyklų mainieriai 
Anglijoje gavo algas pakelti, 
padidinti. Jiems algas padidi
no valdžia, nes visos mainos 
Anglijoje yra po valdžios 
priežiūra.

Iki dabar mainieriai Angli
joje, kurie dirba ant virszaus 
gauna mažiausia keturiolika 
doleriu ant sanvaites, o tie, ku
rie dirba po žeme gauna sze- 
sziolika doleriu ir deszimts 
centu ant sanvaites. Apie du 
szimtai devynios deszimts 
tukstancziu mainieriu negaus 
daugiau, nes jie dabar džiugiau 
už kitus uždirba.

Bet visi kiti, apie keturi 
szimtai tukstancziu mainieriu 

i dabar gaus daugiau mokėti. 
Bet kad jie ir daugiau gaus 
mokėti už savo darba, jie vis 
daug,daug mažiau uždirba ne
gu paprastas mainierys Ame
rikoje.

Krasztu Rytuose
Philadelphijos Turtingas Žmo
gus Savo Gaspadinei Paliko 
$167,OOO Turto; Anglijos Mai
nieriai Gaus Daugiau Mokėti; 
Prancūzai Praszo Daugiau Ap

saugai Pinigu Isz Amerikos
*

Sužeistas Amerikietis TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos Di

WASHINGTON, D. C. —
Amerikos valdžia yra jau da
bar paskyrus daug daugiau 
plieno ir geležies armijai ir ka- 
riszkiems fabrikams. Dabar 
kariszki fabrikai gaus nuo 
penkto iki dvideszimts penkto 
nuoszimczio plieno fabriku.

William H. Harrison, virszi- 
ninkas komisijos kuri prižiūri 
kad kariszki fabrikai turėtu 
gana tavoro, sako kad tie fa
brikai dar daugiau plieno gaus 
ir kad kiti fabrikai turės su 
mažiau plieno apsieiti, jeigu 
tik bus reikalas daugiau to 
plieno ir geležies tiems karisz- 
kiems fabrikams ir armijai.

KLAUSIA TRUMANO

Su Kuriuo Tikslu Jis 
Važiuoja In Pacifika?

OGDEN, 'UTAH. — Repub- \ 
likonu Partijos Pirmininkas, 
Guy George Gabrielson, per 
prakalbas, pasakė kad visi mes 
“melsimės kad Generolas D. 
MacArthuris, iszdrys Prezi
dentui Trumanui pasakyti ka 
jis mislina ir kaip jis jauezia- 
si,” apie Pacifiko klausima?

Jie vieszai szitus klausimus 
iszkele prezidentui Trumanui:

“Ar tu važiavai pas Genero
lą MacArthur su juo pasitarti 
ar ji pamokinti?

(Tasa Ant 4 Puslapio)

HARRISBURG, PA. —
Pennsylvanijos valstija isz- 

kilmingai ir didingai apvaiksz- 
czioja savo sanvaite, su paro
domis, prakalbomis ir pana- 
sziai.

Pennsylvanijoje randasi be
veik daugiausia invairiausiu 
fabriku. Ji virszija visas kitas 
valstijas su savo fabrikais ir 
pramone.

Pennsylvanijoje randasi vie
nas isz didžiausiu parku visoje 
Amerikoje. Yra didesniu par
ku, bet jie yra gamtos darbas, 
reiszkia jie ten jau buvo pirm 
negu jie buvo valdžios paskirti 
kaipo parkai. Bet Philadel
phijos Fairmount parkas yra 
žmogaus ranku darbas.

Pennsylvanijoje randasi gra
žiu miszku ir dideliu ir mažu 
žvejoto jams ežeru ir upiu.

Pennsylvanijos valstija bu
vo viena isz pirmųjų trylikos 
valstijų, kurios sudarė pamata 
pagrindą visoms Suvienytu 
Valstijų valstybėms.

Pennsylvania teipgi gali di
džiuotis, kad ežia randasi la
bai daug dideliu miestu, geru, 
placziu vieszkeliu ir geru gele
žinkeliu.

Jau baigiama statyti tiesus 
vieszkelis nuo vieno Pennsyl
vanijos kraszto iki kito, be jo
kiu kryžkelių. Tai bus viena
tinis tokis vieszkelis Ameriko
je.

Pennsylvanijos Sanvaite isz-1

kilmes labai tinkamai prasi
dėjo su malda.

Pennsylvanijoje randasi la
bai daug gražiu ir geru, augsz- 
tu mokyklų, nes žmones ežia 
yra invairiu tikėjimu.

Įeina gandai kiti
KARAI GRESIA

TRYS EROPLANAI
SUDUŽO

L . v
I 7 Žuvo Anglijoje

LONDON, ANGLIJA. —
Septyni lakūnai žuvo ir trys 
eroplanai sudužo dvejose ne
laimėse, virsz Anglijos per sze- 
sziu krasztu manevrus.

Anglijos ‘Wellington’ dvie
ju inžinu bombneszis susimu- 
sze su Belgijos ‘Mosquito’ ero-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Labai pavojingai sužeis-

džiausias ir galingiausias kariszkas laivas, 
“Missouri” su trisdeszimts penkiais kitais 
kariszkais laivais jau treczia diena kai bom
barduoja ir naikina. Karo fruntas dabar 
teisasi net szimta trisdeszimts myliu.

• Vienas “Missouri” laivas tik per viena 
valanda paleido daugiau negu asztuonis szim- 
tus tukstancziu svaru sziuvu ant prieszo 
uosto, in viena miestą.

Ir visi, kiti Amerikos kariszki laivai pri-

FAIRFIELD, SUISAN AIR 
FORCE, CALIFORNIA. — 
Dabar, kai Prezidentas Truma- 
nas iszskrido in Pacifiko van
denyno Wake Salas susitikti ir 
pasiszneketi su Generolu Mac- 
Arthuriu, visi laikrasztininkai 
pradėjo putas plakti, kad buk 
Generolas MacArthuris nori 
asmeniszkai praneszti Prezi
dentui Trumanui kokis pavo
jus Amerikai gresia isz kitu 
Komunistiszku krasztu, toli
muose Rytuose.

Kai Trumanas iszskrido isz 
Amerikos in Pacifika, slaptos 
ir kariszkos policija parūpino 
jam visiszkai saugu kelia sker
sai Pacifiko vandenynus. Lai
vai plauks skersai ta kelia, ir 
kariszki ir greiti pesztukai ero- 
lanai skris virsz ir apaezioj jo 
ercplano; visos eroplanu stotys 
per visa ta kelione, per radijo 
palaikys santykius ir susinesz- 
imus su tuo Prezidento Truma- 
no eroplanu, kad niekas nega
lėtu jokiu budu užsipulti ant to 
eroplano.

Trumanas keliose vietose 
buvo sustojęs, ir jo politiniai 
prieszai dabar ima intarti kad 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ALIJANTAI
VERŽIASI PIRMYN

TOKYO, JAPONIJA. — Ali- 
jantu kariuomenes jau dau
giau kaip deszimts myliu ran
dasi anapus to trisdeszimts 
asztuntcs linijos rubežiaus, 
Komunistu kraszte, Korėjoje. 
Tai reiszkia jie yra apie septy
nios deszimts myliu nuo Komu
nistu Kcriecziu sostines, Pyon
gyang. Komunistai ginasi ir 
nepasiduoda.

Komunistu Premieras Kim 
Il Sung, per radija kalbėjo ir 
sake, kad jie nepasiduos, bet 
kariaus už savo tėvynė. Jis per 
radija kalbėjo atsakyti Gene
rolui D. MacArthuriui, kuris 
buvo pareikalavęs kad visos 
Komunistu armijos mestu gin
klus ir pasiduotu.

Amerikos laikrasztininkai 
sako kad Amerikiecziai yra 
tiek daug karabinu ir ginklu 
suėmė isz Komunistu kad jie 
dabar yra priversti leisti Ko
munistams belaisviams tuos 
karabinus neszti

tas Amerikietis kareivis yra 
ežia neszamas in ligonini 
eroplana nuo karo frunto. 
Du kareiviai ji nesza, o tre- 
czias jam kraujo parūpina, 
nes sužeistasis neteko daug 
kraujo kol jis buvo ežia at
gabentas isz karo lauko. Ka
ro sztabas nepranesza ant 
kurio karo frunto szitas ka
reivis buvo sužeistas, bet tik
sako kad tai buvo Korėjoje.

siartino prie kranto ir paleido visus savo 
didžius karabinus ant miestu, miesteliu ir 
tvirtovių. Visi tie bombardavimai prisi
mena tuos bombardavimus per antra kara 
kai Amerikiecziu laivių paklupdino Japonus 
pirm negu musu kareiviai insibriove in ta 
kraszta.

Už tai dabar eina gandai, kad Ameri-
PRANCUZAI kiecziai ketina pasiunsti savo kareivius toli 

PRASZO GINKLU in sziaure, kad nukirtus visu tu Korėjos 
------ Komunistu kelia atgal in Sovietu Rusija ar 

WASHINGTON, D. C. — . .... ...7.
Prancūzijos Apsaugos Minis- iii Kinijos Manchiurija.
teriai dabar kreipiasi in Ap- Ą « a n* • a x i” i 
saugos Sekretorių Generolą Amerikos, AllgllJOS 11 AuStrallfOS kaHSZ-
Marshall ir praszo daug dau fcj Įaįvaį rfabar labai drąsiai prie pat Ko-
isz Amerikos. rėjos kranto priplaukia ir daužo Komunis-

jie susitiki ir pasisznekejo tu tvirtoves. Kiti Amerikos kariszki lai-
Marshall ir su Amerikos sek. vai kurie veža kariszkus eroplanus dabar 
reteriumi Dean Aehesonu ir (Įiasįaj priplaukia prie pat kranto ir paskui 
pareikalavo • didesnio kąsnio « .
isz tu pinigu kuriuos Amerika paleidžia savo kariszkus eroplanus priesz 
yra paskyrus Europos krasz- KomiinistUS.
tams priesz Komunizmą.
(Amerika yra paskyrus szitam O tuo paežiu laiku musu eiliniai ka- 
darbui $5,222,500,000). .... . . . v»

n reiviai eina pirmyn ir vis veržiasi arcziauPrancūzai dar vis labai bijo- # t f 1
si vokiecziu ir baisiai jiems ne-ir arcziau prie pat Komunistus sostines.

(Tasa Ant 4 Puslapio) t (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
pyksta ant Jugoslavijos.

Sovietu Rusija daug ko pa
simokino apie Amerikiec?ius 
per Korėjos kara. Sovietai da
bar geriau, invertin a Amerikos 
kareivis gali laibai greitai ap- 
siprasai bet kokiose aplinkybė
se. Jie sako kad Amerikos ka
reivis yra. daug geresnis už sa
vo karininkus, kurie nėra verti 
savo tu augsztu viėtn. Ameri
kos lakūnai daug daugiau ga
lėtu nuveikti jeigu jie butu ge
riau iszmokinti ir isz] avinti. 
Jie turi geriausius kariszkus 
eroplanus, bet nemoka kaip 
juos vartuoti. Amerikos armi
jos dideli karabinai, artilerija 
yra labai gera bet kareiviai 
kurie ta artilerija variuoja ne
gana yra iszlavinti. Bet apart 
viso to, Sovietai sako kad ne
galima baikas krėsti su Ame- 
rikiecziais kareiviais.

Kai Tautu Sanjunga nutarė 
stoti Pietų Koriecziams in pa
gelba ir tenai paskelbė kara 
priesz Komunistus Korieczius, 
beveik visi Tautu Sanjungos 
nariai pasižadėjo t nejaus pri
statyti ginklu, kareiviu ir pi
nigu.

Jau keli menesiai praėjo ir 
tos paramos ar pagelbos dar 
vis isz niekur nematyti.

Jie buvo pasižadeje prista
tyti laivu ir t a voro. Bet ir czia 
buvo tik tuszti žodžiai.

su-Kai Komunistai buvo 
muszti Korėjoje, visi- Azijos 
žmones pradėjo labiau gerbti 
Amerikos armijas ir dabar jau 
ima skaitytis su Amerikos val
džia.

Didi Anglijos valdovai ir 
atstovai dabar serga. Anglijos 
Užsienio Sekretorius Ernest 
Bevinas jau seniai serga ir. ga
li pavaikszczioti tik su lazdele. 
Sir Benegal N. Bau, Indijos 
kraszto atstovas vėžio liga ser
ga. Jis buvo atvažiavęs in 
Amerika, kur jam daktarai pa
sakė kad jis turi vėžio liga, bet 
jis dar vis dirba savo krasztui.

Pypkes Durnai

t Vieni prizai, jo po aszluoai.i 
tukstanezius kareiviu, kiti po 
penkis t u kst an ežius, dar kiti 
po keturis tuksianezins. Musu 
karininkai tikėjosi sudaryti 
Tautu Sanjungos galinga ar
mija isz trisdeszim’ts ar ketu
rios deszimts tukstaneziu ka
reiviu.

Laikraszcgiai raszo apie 
“Tautu Sanjungos” Armija, o 
ant Korėjos karo lauko tik 
Amerikiecziai kariauja ir krin
ta. Anglija su Australija nors 
biski prisidėjo.

Nors Amerika daug davė ir 
daug daugiau rengiasi įduoti 
Jugoslavijai, bet Jugoslavijos

Amerikiecziai negalėjo taip 
ilgai laukti, kol dipliomatai ir 
politikieriai isizsipesz, susitai
kins ir stos mums in pagelba. 
Musu kareiviai buvo jau stu
miami prie pat mariu kranto 
iisz Korėjos, kai Europos fra
kuoti ponai, dipliomatai in mi
tingus bėginėjo. Už lai Ameri
kos valdžia parsitraukė trisde- 
szimts ar keturios deszimts sa
vo kareiviu ir pradėjo Komu
nistu plekti Korėjoje.

Kelios trumpos isztraukos 
isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara.

“Pagoniszkos Dainos”
Czia durys, kurioms rakto 

neradau;
Czia szyras, per kuri 

nebematau!
Sziek-tiek kalbos apie Mane— 

Tame,
Ir nebera MANES—TAVĘS 

daugiau!

Negali žeme man iszaiszkinti;
Nei mares mėlynos, ju

Vieszpati
Raudoj anezios, nei reidantis

dangus
Atskleist ano pasaulio 

paslaptį.

To TAVĘS manyje 
darbuojanezio

Ūksme meldžiau nors mažo
žiburio

Tarp apjuostu tamsumu ir
miglu,

Pažinti ženklą savo kryžkelio;

Bet iszgirdau Jo Baisa 
sakanti: 

“Ar vis dar neiszmokai, tu 
kvaili, 

Pažint save? Gimei ir gyvenai 
Aklai; ir eisi taip in ateiti!“

beti! Mano motinos veidas pa
sirodė man! Tuojau insprau- 
džiau 'pinigus žmogaus rankon 
ir tariau: “ Sztai te tau; aisz pa
siliksiu sau szita,” ir pirm ne
gu jis suriko, asz nubėgau isza- 
lin pasislėpti, ir atsisėdęs, žiu
rėjau in ta rožaneziu.

Asz pamaeziau musu nameli. 
Jaukuose ir mano sena motina 
(Dieve duok jai dangų!) sedin- 
czia kreseje szale triobeles su 
rožaneziumi rankose. Saule bu
vo skaisti, ir gyvulėliai lauke 
bėginėjo, o mano mamyte žiu
rėjo in mane! Asz paklausiau, 
ar ko nori, mama? Ne, sunau, 
tik tu buk geras! Asz kalbu ro
žaneziu už tave! Teve, asz gir
dėjau jos baisa teip aiszkiai 
kaip girdžiu pats savo, ir jis 
mane sugraudino. Asz pasiry
žau pasitaisyti ir tapti doru 
žmogumi ir matyti kunigą 
szianakt. Asz turėjau maža vil
ties rasti teip vėlai naktyje, ir 
asz manau Dievas pasigailėjo 
manes, iszrinkdamas Tamista 
man patarnauti.

— Sunau, tariau, ar nori 
ai likti iszpažinti ?

— Tam asz czia atėjau, Te
ve!

Asz’ insivedžiau ji kambarė
liu, pasiėmiau stula, jis atsi
klaupė ir atliko iszpažinti.

Tai buvo nepaprasta. Tam
sus! kambarys, vientik karido- 
riuje žiburėlis spingsojo; tyla 
ir ramumas namelyj ir iszei- 
nama mudu ir vėl stovėjom 
priemenėje ir jis tarė:

— Teve, pasiteikek manim! 
Asz neturiu ne skatiko ir neži
nau kur gauti! Subatoje asz 
sugražinsiu tamistai kiek man 
paskolinsi sziandien.

Asz inkiszau ranka, kisze^ 
niun. Isztraiikiau du paskuti
niu doleriu.

— Gaila, kad tik tiek turiu 
tariau.

— Tiek uužteks, Teve, Asz 
bandysiu susirasti darba, o už
dirbės sugrąžysiu, ateinanezio- 
je Subatoje. Sudiev!

— Dievas telaimina tau, 
įsunau, tariau. “Sudiev.” Ir 
uždariau duris.

jis nuėjo, linksmas su tvirtu muno. 58 puslapiu. 15c. * 
pasiryžimu. Žiūrėdamas in 
tuos dii doleriu, tariau pats: 
sau: “O, jus maldingos moti
nos, kurios meldžiatės už savo 
paklydusius sūnūs, niekados 
nenusiminkite. Dievas iszklau- 
so jus maldas. Jie pagrysz, ir 
bus džiaugsmo danguje isz nu
sidėjėlio, kuris pagryžta, isz 
paklydusiu atveliu, atrastu per 
jus nuolatines karszfas maldas 
Nėra reikalo priminti, kad jis 
pagryžo sekanti szesiztadieni 
ir dabar tankiai atsilanko pas 
mus, nes nuo to laiko gyvena 
dorai ir net paVyzdingai.

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

LIETUVISZKAS

SAPNOR1US
Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Pirkie U. S. Bonus

apie 
apie 
15c 

apie

166 Trys istorijos apie 
M ai kiaus, Iszklausy ta 

vargszo, Geras Medėjus.

172 Dvi istorijos apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No.
Sūnūs 
malda 
15c

No.
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziii Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietu viszku vaiku. 25c.

No. 176M> Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima1 Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.i

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu- 

, su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
mafos rastos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Bazbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,
skausmai, Mocziutes pasako ji
nai, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Banka apveizdos, Nedae- 

■ jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
cziq^ nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla. 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. .155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Drangai. 136 pus
lapiu 25c.

No.
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

MOTINOS :: :: 
:: ROŽANCZIUSTautu Sanjungos kareiviu 

buvo vieta szalia musu karei- 
nes musu 

kareiviams jau insipyko ka
riauti, kentėti ir kristi.

delegatai. Tautu San jungo jo *viu ant to frunf0>
nesutiko remti Amerikos ir vi
sos Tautu Sanjungos nutarimą 
siunsti kareivius in Korėja. Ju
goslavijos delegatai sako kad 
tai butu buvę prieszingai vi
siems Lenino mokslams ir pa
taliniams. Amerikos Taryba 
dabar jau ima nerimauti ir

t
“SAULE” YRA 

GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta-! 
vo dovanos! Prenu- 
merata Suv. Valstijo-, 
se metams $5.00. j 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant > 
reikia drauge ir pre- j 
numerata siunsti per? 
Money-Orderi arba į 
pinigais registruotam > 
laiszke.

i

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

Tu krasztu kareiviai turėjo 
stoti in szita kara, ne vien tik 
už tai kad mums ju pagelba 
buvo ir yra reikalinga, bet kad 
czia ir ju klausimas. Jie pa- 
mirszta kad Stalinas labai aky
liai temija ir seka szita kara. 
Ir Azijos krasztai seka szita 
kara ir nori žinoti kokia vieny
be palaiko tie Europos krasz
tai.

Nors Komunistai dabar jau 
sumuszti Pietų Korėjoje, bet 
karo galas, dar toli. Dar ir da
bar tu krasztu pagelba reika
linga.

Ir turime atsiminti, kad Ko
rėjos sukilimas tai tik pradžia. 
Aiszkiai galima numatyti kad 
tokia pats karas gali ne už ilgo 
iszkilti Indo-Kinijoje, Formo
sa, Irane, Graikijoje ar kad ir 
paežioje Vokietijoje.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysak» 

:: Tiktai 15< ::

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

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

yiSA vakara iszbuvau klau
sykloje. Penkiolika minu- 

cziu priešz dvylika lipau savo 
kambarį ir iszgirdau skambi
nant. Nuėjau prie duru.

— Kas czia? Paklausiau.
— Žmogus; noriu matyti 

kunigą!
— Bet ne laikas matyti ku

nigą. Ar’ kas serga?
— Teip, Teve, pasigirdo 

liūdnas balsas. Asz esu bloges
nis už ligoni!

Atsidariau duris ir pama
eziau žmogų, prastai ąpsiredu- 
■si.

— Teve, tarė jis, ar nori 
iszgelbeti duszia ? .

Jis inejo vidun, man ne kvie- 
cziant. Toks jo pasielgimas 
man iszrode keistai. Vienok 
sziuosyk asz nesibijojau. Kari- 
doriuje maž-ka szviete žiburys. 
Asz pradėjau domėtis in valka
ta. Jis nulsiieme kepure, ir asz 
pamaeziau balta, iszbly'szkusi 
veidą, sutarszytus plaukus, 
sziaip-teip sulopyta sermėga 
ir juodas rankas. Jo akis žibė
jo lyg norinezio ka nepaprasta 
pasakyt. Asz laukiau ka jis 
pradės.

, ❖ ❖ ❖
— Teve, asz esu vagis ir 

priklausau prie vieno plesziku 
pulko! Nesibijok, tarė jis, ma
tydamas kad asz pradėjau 
trauktis atbulais. Asz kitados 
buvau geras katalikas, bet keli 
metai jau kaip nepildau tikėji
mo. Szianakt asz užpuoliau ne
kalta žmogų, kuris buvo ka-tik 
gavės užmokesti. Alsa pagrie
biau ji už kaklo ir iszemiau isz 
jo kiszeniaus popierinius suvy
niotus pinigus. Insimaisztes in 
ijuose buvo rožanizius. Pama
tęs rožaneziu asz pradėjau dre-

Ilgai nebegalejan užmigti. 
To žmogaus veidas stovėjo 
man akyse, ir tas rožanezius 
ir ‘toji aiszki iszvaizda jo mo
tinos sedinezios kreseje kal- 
banezios rožaneziu pasirodė 
man net sapnyje.

— Arjisgrysz? Klausiau 
pats saves, ir variau szalyn 
abejojima. Visa sanvaite mans- 
cziau ar jis ateis. Asz žinojau 
kad jis kada nors, 'bet maniau, 
kad galbūt negreit.

Atėjo szesztadienis. Vakare 
einant isz savo kambario va
karieniauti, mandagus žmogus 
pasikėlė nuo kėdės prieaugėje 
kur lauke, ir eme eiti artyn.

— Teve, jis tarė, asz atėjau 
sugražinti jums du doleriu. Ga
vau darba.

Asz nepažinojau jo kol jis 
prakalbėjo, o todo pasisveiki
nau su jo.

— Man linksma matyti Ta- 
inis'ta, tariau. Asz žinojau kad 
Tamista. gryži kada nors, bet 
nemaniau kad teip greit.

— Asz norėjai duota žodi 
iszpildyti. Teve, jis tarė. Kuo
met asz susipratau ir atėjau 
pas jus, asz žinojau, jog Die?- 
vas padės man, ir teip atsitiko. 
Acziu. Jam ir mano gerai mal
dingai motinai.

— Tamista ir ve] ateisi? 
Užklausiau.

— Teiip, Teve; asz ateisiu 
kita szesztadieni.

Palikes mane ties durimis,

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ba- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Bažan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv, 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

apie
Nno-

apie

be.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu knygų t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin? 
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c.

No. 205 Sieniniai
riai, ant 1951 m., 15 
ežio per 23% coliu 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Kalendo- 
coliu plo- 
ilgio. Po

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti t i K 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 100 
ekstra del prisiimtimo, kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Svarbus Klausimas
* i- • X ■ • ' ’1 ' < & fe c

i venime visai neatkreipiame 
į domes in gamtos grožybes. Alės 
giriamės tuo kad žmogus pro
tingas snaverimas, tuomet, kai 
gyvuliai apdovanoti instinktu; 
bet kaip mažai szis iszgirtas

SVARBIAUSIA ko reikia 
iszmokti gyvenimo tai mo

kėjimo gyventi. Apie nieką 
taip nesuisiirupina žmones, kai]) 
apie nžlaikyma gyvybes ir 
drauge s n tuo kuo mažiausi 
prideda pastangų 1 nupinti ja 
kaip reikia. Tai ne labai leng
va. Gyvenimas, kai]) sako, 
trumpas, geros* aplinkybes 
greit praeinanczios, prityrimas 
netikslus, sprendimas apsun
kintas. Laime ir pasisekimas 
gyvenime priklauso nuo mus 
paežiu, 'bet ne nuo aplinkybių. 
Žmonių sunaikinusiųjų patys 
save daug daugiau, negu žmo
nių sunaikytu kitu; daugiau 
namu ir miestu su griautu žmo
ni u rankomis, negu vėtromis ir 
žemes drebėjimu.

Pi keži ari šia s žmogaus prie-, 
szas gyvena jo krutinėję.

Dauguma žmonių didesne 
dali savo gyvenimo gaiszina 
tflm, kad likusiąją dali praleis
tu nelaimėje. Per daug karsz- 
tas kraujas jaunystėje padeda 
ta padaryti, ko jie senatve bai
siai gailisi. Isz tikrųjų, kas 
praėjo ir padaryta negalima 
nei perdirbti, nei sugražinti! 
Žmones myli save, labai stip
riai, bet neprotingai. Negalima 
tvirtinti, kad pasaulyje nėra 
rupescziu, nesmagumu ir žmo
nes laimingi, bet galima saky
ti, kad jie galėtu būti laimingi 
ir jeigu žmones nelaimingi, tai 
paprastai isz savo kaltes. Dau
gybe isz musu didesne dali sa
vo laimes gaiszina be naudos. 
Visu lindniausiieji žodžiai, ka
da nors isztarti arba paraižyti, 
buvo ir bus žodžiai: “tai buvo 
galima.”

Daugelyje atsilikimu to, ka. 
mes pripažystaimo blogu iszt.ik- 
ruju yra geru, bet blogai pa
kreiptu arba perėjusiu savo ri
bas. Koks nors ratukas arba 
net vienas dantelis pasijudinęs 
isz vietos suardo veikimą viso 
mechanizmo.

Tas pat yra ir su žmogumi; 
jejigu jisai nepildo gamtos in- 
Fitatymu, tai turi būti pasiren
gęs nukenteti.*

Narsumas perejes savo ribas 
vadinasi, kvailybe, meile; silp
numu, taupumas ir szyiksztu-
mn. Mes patys užtraukiame 
ant saves nelaimes savo klaido
mis ir neteisingais pasielgi
mais. Ales dažnai sąmoningai 
darome ta, ka skaitome blogu 
arba, klyst ame. Pirmame atsi
tikime nuo blogu pasielgimu 
gali mus sulaikyti musu sanži-
ne. Abelnai mes darome blo
gai tik tuomet, jeigu su žinia 
papildome 'bloga; darydami 
nesąmoningai ka nors blogo 
n uodemes nepapildome.

Norėdami nuo paklydimu 
i'sz'sigelbeti turime klausyti 

! protingu patarimu musu gim
dytoju, vyresniųjų musu drau
gu ir teipogi pasitikėti savo 
iiszauklojimu ir patys savimi. 
Muisu auklėjimas yra dalis mus 
paežiu; kiekvienam isz musu 
reikia iszmokinti ir iszaukleti 
nors viena mokini, patys save.

Ka mes palyte iszmokstame 
tas stipriau insiszaknija mu
myse negu tas,ka mus iszmoki- 
na kiti. AIusu auklėjimas neuž
sibaigia* tame laike, kuomet 
mes iszeiname isz mokyklos: 
jis tuomet tik prasideda ir tę
siasi per visa musu gyvenimą. 
Kaip butu gerai, sako Seneka, 
jeigu žmones manksztintu sa
vo smegenis taip, kaip jie 
manksztina kulia ir taip uoliai 
rūpintus apie geradejystes, 
kaip jie rūpinasi apie smagu
mus. Kai kurie mano, kad pa
sauly viskas isz anksto paskir
ta ir kas skirta yra atsitikti 
būtinai atsitiks, nors mes szi- 
to nenorėsime.i

Žmogus' yra skaitomas ma- 
szina, žaislu rankose auksztes- 
niuju jiegu. Da'bar kyla klausi
mas > ar mes galime valdyti sa
vo gyvenimą arba nuteisti esa
me likimo valiai ir maloniai. Tu ; 
szita klausima galime duoti | 
aiszkn atsakymu: “Žmogus! 
yra žmogumi ir valdovu .savo j 
likimo.” Jis pats kaltas, jeigu 
neturi valdžios ant savo liki
mo. Musu valios stiprumas 
taip didelis, kad su pagelba 
Aukiszcziausiojo mes galime 
v i suomei) a Imti tokiais, kokiais 
norėsime, jeigu tik rimtai ir 
tvirtai pasiryžę Imsime ta pa
siekti. Turėdami valdžioje sa
vo likimą privalome užduoti 
sau klausima, kuo mes norime 
Imti ir kaip geriau galime isz- 
naudoti turtingas gyvenimo! 
dovanas.

Kai. kurie žmones turi tikslą 
gyvenime, kiti jo neturi. Pirm 
viisu mes privalome stengties 
praleisti gyvenimą kuo geriau
siai ir naudingiausiai.

Alės neprivalome turėti sau- 
garbystiniu tikslu, nes atsieki
me jn turėsime nepasisekimą. 
Labai liūdna darosi matant 
žmones nepasinaudojanezius 
geromis progomis. Dauguma 
žmonių galėjo Imti laimingais 
acziii gabumams, ^ kuriuos jie 
liszaikvojo be naudos arba jais 
paniekino. Vieni mano, kad 
smagiai gyvena dėlto kad nie
ko neveikia; kiti jieszko sma
gumu patenkinime kūno geidu
liu. Mes niekiname ir dirbame 
žala musu kunui, kuris pas mus 
vienas ir nuo jo sveikatos pri
guli dvasios ramumas. Ales gy-

BALTRUVIENE

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Viena bobele man raszo, 
Ir taipgi praszo, 

Kad asz in jos miestą, 
atsilankyezia, 

Ir koki ten paretka 
padaryczia.

Alat, kelios moterėles suėjo, 
Alų ir gnzute vilko, 

O vis in pragarine tilpo.
Sztai failas pasikėlė, 
Per duris moterėlės 

iszpuolinejo, 
Nes susilaikyt negalėjo.

Ten buvo ir viena 
smarki,

Tai toji buvo lyderis, 
Keletą tu motorėliu biauriai 

pliovojo, 
Insigavo in viena kareziama, 

Kur pridirbo fonuos 
gana, 

Publika subėgo daugybe, 
Pamatyti nors viena biaurybe.

Jeigu asz buezia vyras, 
O kad tokia moterėlė 

tureežia, 
Tai asz gyva nelaikyczia, 

Ir tos moterėles, 
Dideles nevalos,

Alat, susmirdia ir suvagia, 
O jau ka stubose, 

Tai kaip bak-hause, 
Negaliu visko iszsakyt ir 

ir apraszyt,
Ka mano akys ten regėjo, 

Tai jau tikra szem!
* * *

Vienam mieste buvo 
pasilinksminimas vakarėlis,

O gerymo nestokavo, 
Taigi, kas ko norėjo, 

Tai ii- gavo.
Pa s ii in k sm i n ima s f ra uk esi, 

Net per kita diena, 
Apėmė svaigulis kožna viena, 

O kad to velniukas norėjo, 
Sztbi ir failas prasidėjo, 

Per keletą ypatų,
Vieni ant. kitu mėtėsi, 
Ir kaip monkes ėdėsi.

Sargai pasisuko, 
Ir visus in lakupa 

pasuko, 
Fainos užsimokėjo, 

Isz to visko pasidarė ramybe!
* * *

Hei jusu dypųkeles, 
Katros neseniai pribuvote 

mano mergeles, 
Jeigu jau katros guzutes 

priputia, 
Tai susivaidykite, 

Juoku isz saves nedarykite. 
Isztikro ne viena vyro negaus,

Žinau apie tokias, 
Ka vyrus subytina, 
Daugelis stikleliu in 

save pila, ' 
Be pailsio ir tai su vienu 

kvapu, 
Prie visus akiu.

— Neužmirszkite kad Jusu 
laiszkai žmonėms in Užsieny 
duoda tam tikra Amerikos 
vaizda. Bet lai tas vaizdas bu
na teisingas vaizdas.

protas padidino žmonijos lai
me. Alės kankiname save abe
jojimais, baime ii- rupeseziais. i 
Nors per daug neturime susi
rūpinti, bet mos turime Imti at
sargiais net ir tuose atsitiki
muose, kuomet insitikrine esa-
me, kad neklystame. Tikroje 
szviesoje klaidos yra biaurios 
ir vargiai ka nors pritrauktu, 
neprisidengo geradejystes ru
bais. Alus turi džiuginti., kad 
mes sziamę pasaulyje, kame 
tiek daug visokiu klaidu, ne 
iszsyk pavirstame blogais žmo
nomis) ir reikalinga sziek tiek 
laiko, kad mus isztvirkintu. 
Pereidami nuo pavienio žmo
gaus prie visos žmonijos' paste
bėsime dideli paniekinimą duo
tomis mums dovanomis.

Alos galimo pripažint i drau
ge su Niutonu, kad žmones pa-
naszus yra vaikams žaidžian
tiems pajūryje; jodome pri
traukia gražios straiges, gra
žios juru žoleles; jie be alodai 
ros renka jas ir džiaugiasi, hm 
taipn didžiausios tiesos vande
nynas tuno priesz juos neiš
tirtas.

Nėra nei vienos medžiagos, 
kurios naudingumas ir ypaty
bes mums Imtu pilnai žinomos. 
Jeigu mes Imt time geriau susi- 
bems ir gamtos jiegomis, tai 
pažine su medžiagos ypaty- 
gal mums užtektu vienos ar 
dvieju darbo valandų patenki
nimui musu protingu fiziniu j 
reikalavimu ir pas mus liktu! 
užtektinai laiko proto auklėji-1 
mni. Pavyzdžiuiu, iki sziam! 
laikui mažai isznaudojama ga-į 
ru jiega, o reikszme elektros į 
tik dabai1 pradeda suprasti. J 
Energija beganezio vandens ir 
dabar. lieka nesimaudo!a.

Gal but niekas neabejoja,; 
kad ateityje bus atrasta Inks-; 
taneziai nauju dalyku, isz ku-! 
riu daugybe randasi gal ir da
bar musu akyse. Dėlto nėra, 
nieko stebėtina tame, kad va
dinamos civilizuotos tautos 
barsto milijonus pinigu, idant 
naikint vieni kitus ii1 pesztus 
kaip laukiniai žvėrys už žemes 
ploteli, kai tuo tarpu didžiau
sias tiesos vandenynas tuno 
priesz juos neisztirtas'. Praeju-. 
siais laikais mažai kas rūpino
si davus savo vaikams mokslą, I 
nors ir dabartiniais laikais 
daugelis žmonių skundžiasi I 
nereikalingumu mokslo, s'kun-Į 
džiasi brangumu jo nepastebe-! 
darni, kad tamsumas daug 
brangiu atsieina. Mokykit! da
bartiniais laikais yra daugiau, 
bet jose labai mažai atkreipia, 
domes in doros auklejima. 
Kaip iszdava yra iszsipla tinusi 
nuomone, kad peržengdami ko
ki nors insakyma, mes be abejo 
darome blogai, galime padary
ti nelaimingais kitus, bet už tai 
padidiname savo ypatiszka 
laime ir galime tapti pasiturin- 
cziais; nors pataikavima sayo 
geiduliams, szyksztuma, tingi
nyste ir panasziais in jas klai
das negalima pateisinti, bet jos

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 9G pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20<
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Philadelphijos Didvyriai — Asmeniszkas Susineszi- 
mas yra reikalingas iszaiszkin- 
ti Amerika pasauliui. Galima 
ta padaryti laiszkuose in už ju- 
ri draugams ir giminėms.

Svarbus Praneszimas
Susimildami, jeigu iszkeliai> 

nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunezia savo

Czia tai Philadelphijos 
pragarsėjusieji sportininkai, 
beisbolininkai, kurie buvo 
laimėje National beisboli- 
ninku rungtynes ir stojo 
priesz New York beisboli- 
ninkus. Nors jie pralaimėjo 
viso kraszto cziampijonata, 
bet visgi jie labai atsižymė
jo, nes buvo pirmutinis sy
kis in trisdeszimts penkis 
metus, kad beisbolininkai

isz Philadelphijos miesto 
taip augsztai pakiltu tokiuo
se loszimuose.

Isz kaires in deszine stovi: 
ratelio vedėjas, Eddie Saw
yer, Eddie Waitkus, (Lietu
vis); Mike Goliat; Granny 
Hamner; Wlilie Jones; An
dy Seminick; Del Ennis; 
Ritchie Ashburn, ir Jack 
Mayo.

□ rm o

gali atneszti nauda saskaiton 
kitu, kad gyvenimas lengvas 
ir pilnas smagumu kiekvienam 
kuris žiuri tiktai saves, ir kad 
geraszirdingmnas ir gerade- 
jyste laibai pagirtinos, bet rei
kalauja atsisakymo net nuo 
paežiu nekalcziausiu pasilinks
minimu. Bet is'zti’krnju taip nė
ra.

Žmogus su blogais palinki- 
maiis tampa vargu blogiausio
jo valdovo, savo ypatišzku gei
duliu. Nedorybes# visiszkai nė
ra didvyriszkumo, nes kiekvie
nas silpno budo kvailys gali 
būti nedoru; būti doru reikia 
būti didvyriszku. Szis ar ki
toks pasielgimas žemina žmo
gų ne dėlto, kad jis 'blogas, bot 
jis blogas dėlto, kad žemina, 
žmogų. Jeigu per iszkreipta su- 
pratima apie dora pradėtu blo
ga skaityti geru, lai ir tuomet 
tas1 bulu kenksmingu žmogaus 
laimei ir jo dvasios ramumui. 
Dekartas duoda keturias tai
sykles1 praktiszkam gyvenimui. 
Žmogus privalo, jis sako, gy
venti sulyg instatymu ir tiky
bos, kurioje iszaukletas buvo. 
Antra-— visuose aasitikimuo- 
se, kada reikia veikti, žmogus 
turi veikti greitai vadovauda
masis savo sveiku protu ir 
kantriai laukti pasekmių. Vie
nok reikia jieszkoti laimes ap- 
ribavinie savo noru, o ne ju pa
tenkinime. Tikslu savo gyveni
mo statyti tiesos jieszkojima.

Kitas duoda, sekanezius pa
tarimus: “.Gulkite vienu laiku 
su jeriukais ir kelkit.es drauge 
su ve veršeliais; linksminkitės, 
bet neperdaug; bukite rimtais, 
bet nepaninriisiais'; turėkite 
sveika valgi, bet negausu.; lais
va laika praleiskite doruose 
pasilinksminimuose, be reika
lo neini arkite žmonių, bet ne
pasitikėkite tais, kuriuos ma
žai žinote.” Beabejo mes nega
lime pergyventi savo gyveni
mo be nesmagumu ir neramu
mu. Kame saules szviesa, ten 
ir szeszelis. Nekalbant apie tai, 
kad mes turime daug vargo, 
aeziu tam, kad musu gyveni
mui padėtos ribos, mums vi
siems reikia pergyventi atsi- 
skirima su sziuo pasauliu myli
mu ypatų, pats gyvenimas pai
nus; pasaulis i-andasi kūdikys
tes stovy; mes ir patys toli esa
me nuo supratimo visko reika
lingo musu būviui. Ales mažai 
žinome gamta, medžiagos ypa
tybes ir jiegas mus apsiau-

ezianezias, todėl visuomet tu
rime būti pasirengusiais sutik
ti kentėjimus ir vargus.

Dąrsiai galima sakyti, kad 
nėra priedermes ir pareigu, 
kurias iszpilde mes netaptume 
laimingesniais ir nėra pagun
dos, nuo kurios nebūtu vaistu. 
Vienas pasakė, kad gyvenimas 
yra komedija tiems, kurio 
mausto ir tragedija; kurie jau- 
czia. Taip, gyvenimas būna 
tragedija, labai mes ji patys 
padarome. Mes laibai paliuke 
esame nepastebeti laimingu 
metu, o nepamirsztame skaity
ti kiekviena minute vargo ir 
kentėjimu. Ales negalime lauk
ti, kad visuomet, ir visur turė
sime pasisekimą. Neprivalome 
didžiuoties savo sveikata, ge
rove ir labai sielvartauti, kada 
krintu ant musu nelaimes. Tie
sa, sunku atrasti teisingas ke
lias: jis yra. vienas su daugeliu 
takeliu uukrypstaneziu iii sza- 
lis. Kaip pas laiva yra tik vie
na linkme, kurioje jis gali pa
siekti tikslą, visos kitos krip- 
tys nuves ji toli nuo uosto, in 
kuri plauke. Žinoma negalima 
užginti, kad kas nors bloga ir 
neprotinga labai dažnai būna 
malonu ir gali kada-nekada at
neszti didžiausio smagumo; 
nepripažinti szita, taį reiszkia 
nepripažinti pagundų. Bet rei
kia žinot, kad nusileisdami 
szioms pagundoms, mes perka
me jas brangia kaina busimų
jų vargu, mes aukojame labai 
daug sulyginant su ta menka 
gaunama nauda. Viena valan
da neprotingo smagumo apmo
koma yra gailescziu keletu me
tu. Vienu žodžiu, norina būti 
laimingu reikia Imti doru žmo
gumi. Turtas ir laime drauge 
viens su kita neina; žmones 
būna nelaimingi turėdami, ro- 
dos,, viską, kad butu laimingi. 
Ne visi isz musu gali pasiekti 
turtu, tarnyseziu arba pagar
bu, bet kiekvienas isz musu ga
li Imt i geru, protingu, kilniu. 
Musu gyvenimas galima suly
ginti su teatru; žmonių darbas 
su vaidinimu. Turtas ir netur
tingumas, valdovai ir pavaldi
niai tai tik dalys; vaidinimo. 
Dienai pasibaigus teatras už
sidengs, kaukes nukris ir kiek
vienas bus teisiamas isz jo dar
bu. — K. A.

— GALAS —

varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszUcu sziandieu 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ii’ greieziau gau
site laikraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” Redyste
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Žinios Vietines
— Szia sanvaite yra žino

ma kaip “Pennsylvanijos Val
stijos Sanvaite.”

— Seredoj (pripuola Szv. 
Lukosziaus Evangelisto. Ir ta 
diena 1783 metuose Amerikos 
Kongresas panaikino savo ar
mija ir paleido kareivius va
žiuoti sau namo.

— Musu gerai žinomas 
tautietis ponas Andrius Rėk
laitis, nuo 206 W. Centre uly., 
kur jis serga jau nuo kokio tai 
laika ir gydosi Pottsville ligon- 
bute, likos iszvežtas in Jeffer
son ligonbute, Philadelphia, 
Subatoje, septinta valanda ry
te del operacijos. Mes visi vėli
name ponui Reklaieziui greito 
pasisveikimo.

— Ketverge Szvento Petro 
Alkantro. Taipgi ta diena: 
Anglijos, Amerikos ir Rusijos 
didžiūnai susirinko Moskvoje; 
1781 metuofee Anglijos Char
les Lord Cornwallis su savo ar
mija pasidavė in Yorktown, 
Virginia, jis ežia buvo insika- 
ses, tikėdamas kad Prancūzas 
LaFayette neiszdrys ant jo 
pultis per tvirtoves, jis gerai 
numanė, 'bet nenumato k a Ge
nerolas, Jurgis Vaszingtonas 
susilaukė pagalbos isz Prancū
zijos laivyno, kuris inplauko in 
Chesapeake inplauka. S u 
Prancūzu pagalba, Vaszingto- 
nas nukirto Anglo Charles L. 
Cornwallis susisiekimą ir taip 
priverto ji pasiduoti.

— Ponia Marijona Ancera- 
vieziene nuo 916 E. Pine uly., 
tarnaus ant “džjures” Potts- 
villes korte, prasidedant Lap- 
kriezio (Nov.) 13-ta diena.

— Panedelyje, Spalio, Oct. 
26-ta diena, iszvažiuos in Phi
ladelphia, Pa., 21 vyrukai ku
rie likos paszaukti del karisz- 
kos tarnyi&tos. Žemiau paduo
dame vardus tuju kurie apleis 
isz:

Shenandoah — Walter Slo- 
vick, Vincent Namiotka, Ja
mes Engleberger, Francis Le
wis, Victor Kondracki, John 
Boris, Leonard Usalis, St. Sa- 
dusky, Jos. Bonenbergor ir 
Jos. Yanushefsky. — Shenan
doah Heights — Paul Ryan. 
Frackville — And. Andrusi- 
chen. Mahanoy Plane — Fran
cis McMonegal. McAdoo — 
John Nestron ir Leon Shott. 
William Penn — Win. Steele. 
Lost Creek — Martin Murphy 
ir Michael Pengrin. Kelayres— 
Jos. Camilleri. Oneida — Carl 
Mehalick ir Carl Fickner.

— Stephen Smellowsky, 
Slavokas, nuo 426 W. Railroad 
Uly., staigai krito negyvas nuo 
szirdies atako, Petnyczios ryta 
apie 11:30 valanda, ant W. 
Centre uly. Velionis gimęs' Ma- 
hanojuje. Buvo angliakasis ir 
dirbo Knickerbocker kasyklo
se. Paliko savopaczia Florence 
ir sunu Steponą, kuris tar
nauja armijoje; savo sena mo
tinėlė; 'broli, ir trys seserys. 
Laidos Utarninke, su apiego- 
mis Szv. Marijos bažnyczioje 
devinta valanda ryte ir palai
dos in parapijos kapines. Gra- 
boriai Gravi tz laidos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Jono Kantieto. Ir ta diena 1946 
metuose Vokiecziai turėjo lais
vus rinkimus, tai buvo pirmu
tiniai in keturiolika metu. Jie 
nubalsavo už Socialistine val
džia; 1507 m., Zigmantas An
trasis priima Lietuvos Kuni- 
gaikszcziu vainiku.

Shenandoah, Pa. — Kazi
mieras Slavinskas, nuo 514 E. 
Centre uly., likos 'sužeistas in 
koja laike darbo Knickerboc
ker kasyklose. Gydosi namie.

— Kietos Anglies Mainie- 
riu Unijos virszininkai sako 
kad galimas daigias, kad ne už 
ilgo John L. Lewisas pareika
laus naujo kontrakto asztuo- 
nios deszimts tukstaneziu mai- 
nieriams.

John Matos, narys Mainierin 
Tarptautinio Sztabo, pasakė 
Shenandoah miesto Mainierin 
Sztabui, kad unija dabar jau 
tariasi apie toki , pareikalavi
mu. John Mates sako kad jis 
da tikrai negali pasakyti kada 
tokios derybos prasidės, bet 
galimas daigias kad tai gali 
būti ne už ilgo.

Frackville, Pa. — Gerai ži
nomas George W. Miller, 62 
metu amžiaus, miesto virszi- 
ninkas “Bordžesas” krito ne
gyvas savo namuose, 116 So. 
Nice Uly., Petnyczioje, apie 
8:30 valanda vakaro, nuo szir- 
dies atako. Paliko paezia, sunu 
ir dvi dukterys. Buvo Masonas. 
Pala i dot a s Pan ed ei y ji *.

Philadelphia, Pa. — Žmogus Į 
kuris stengiesi sustabyti pasi- 
baidusi arkli, buvo ■ sužeistas 
kai pasibaidęs arklys staiga 
pasuko in szona ir vežimas ap- 
virao ant to žmogaus. McKin
ley Major, dvideszimts keturiu 
metu amžiaus žmogus, norėjo 
ta pasibaidusi arkli sustabdyti. ; 
Policijantai sako kad McKin
ley Major 'buvo sukviestas bet 
no taip labai sužeistas. Jis bu- i 
vo nuvesztas in Women’s Ho
meopathic ligonine.

KLAUSIA TRUMANO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

‘‘Ar teisybe, kad kaip tik po 
Rinkimu, tu sutiksi duoti vie-! 
ta Komunistiszkos Kinijos at-: 
stovui Tautu Sanjungoje?

‘‘Kaip Prezidentas ir jo 
sztabas dabar žiuri in Formo
sa Salos klausima?

‘‘Ar szitas mitingas Pacifi- 
ke yra tik kitas žingsnis prie 
pataikavimo Komunistams?

Republikonu Partijos Pirmi
ninkas, Gabrielson visiems pri
mine, kad pernai Generolas 
Douglas MacArthuras buvo 
parengęs raportą Veteranams, 

j bet paskui greitai atszauke, 
kai gavo insakyma isz Vasz- 

i ingtono. 
_______

EINA GANDAI KITI 
KARAI GRESIA

PRANCŪZAI
PRASZO GINKLU
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

patinka kad Amerika nori Vo
kietija apginkluoti pirm negu 
kiti krasztai bus atstatyti ir 
apginkluoti.

Pirkte
U. S. Bonus

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Trumanas savo garbes vieta 
isznaudoja, ir nori kad visi 
vien tik in ji ir in jo partija 
žiuretu.

Kai Trumanas iszvažiavo isz 
Amerikos, tai tuo paežiu sykiu 
isz Tokyjos iszskrido Genero
las Mac Arthuris in Wake Sala 
kuris sako kad viskas surengta 
jiem dviem susitkiti ir pasitar
ti. Eina gandai kad Generolas 
MacArthuris yra labai susirū
pinės kad Komunistai keliuose 
musu krasztuose nepradėtų ki
tus karus. Ne už tai kad jie ti
kėtųsi laimėti, bet Demokra
tams butu geriau, kai jie galėtu 
ka kita kaltinti už savo 
klaidas.

TRYS EROPLANAI 
SUDUŽO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Apsaugos Sekretorius Eina In Darba

Generolas George C. Mar
shall eina in Vaszingtono 
ofisus pasitarti su kariszka 
Senato komisija apie apsau
gos reikalus ir klausimus. 
Kaipo naujas Aps-augos Sek- 
retoriuus jis nori pirmiau 
pasitarti su Senato Komisija 
pirm negu jis darys kokias 
permainas ‘ ar savotiszka

tvarka inves.
Kongresas" turėjo visai 

nauja instatyma investi, 
kad butu galima Generolui 
Marshall ta vieta užimti, nes 
Konstitucija reikalauja kad 
Apsaugos Sekretorius butu 
civilinis žmogus, ne karinin
kas.

□ o o

ATVYKO SZIE
LIETUVIAI

TREMTINIAI

VISU ‘BALF’ SKYRIŲ
VALDYBOMS

planu, netoli nuo Herne Bay, ir 
tie eroplanai nukrito.

Du Anglijos greiti kariszki 
eroplanai susimusze; vienas 
nukrito ir jo lakūnas žuvo; an
tras dar galėjo nusileisti, nors 
buvo labai sumusztas. Antro 
to eroplano lakūnas iszsigel- 
bejo.

• Tautu San jungos Vieliava

UŽDEGE
UNIVERSITETĄ

____ j
ANN HARBOR, MICH. — 

Lotynu kalbos mokytojas Mi
chigan valstijos Universitetą, 
policijantams prisipažno kad 
jis to Universiteto kambarius 
uždege. Tas gaisras padare ble- 
dies, iszkados už $618,000. Szi
tas gaisras buvo Birželio June 
szeszta diena.

Szitas mokytojas, trisde- 
szimts metu amžiaus Robert 
H. H. Stacy buvo szia sanvaite 
suaresztuotas ir intartas už ki
ta gaisra, kuris padare iszka- 
des už du szimtu tukstaneziu 
doleriu.

Jis buvo in kalėjimą patup- 
dintas kai negalėjo pastatyti 
penkiolikos tukstaneziu dole
riu kaucijos.

Universiteto Ligonines Dak
tarai sako kad szitas mokyto- i 
jas nebuvo pilno proto, nuo to 
laiko kai jis pargryszo isz vais- 
ko, 1942 metuose. Jis toje ligo
ninėje gydiesi.

kyti ir apginti Berlyną, jeigu 
Sovietai užsipultu. Jie tik tiek 
sako: sors Sovietai turi dau
giau kareiviu; bet mes turime 
geresnius ginklus. Jie sako 
kad jeigu ežia kiltu susikirti
mas tai Amerikiecziai pir
miausia paimtu in vaiska vi
sus Vokiecziu policijantus.

2 VYSKUPAI DINGO
VATIKANAS — Vatikano 

radijas pranesza kad Vysku
pas Paul Go j die, isz Presov, 
Czekoslovakijoje dingo isz sa
vo Diecezijos ir niekas nežino 
kur jis dabar randasi.

Bažnyczios vyriausybe Ry
moje, Romoje, sako kad Czekai 
Komunistai dabar dar labiau 
persekioja visus Kunigus, no
rėdami visiszkai isznaikinti 
Kataliku Bažnyczia Czekoslo
vakijoje, ar ja taip pavergti 
kad ji butu valdžios valdoma.

SOVIETAI
PROTESTUOJA

DAUGIAU
KAREIVIU

VOKIETIJAI
BERLYNAS, VOKIETIJA. 

— Amerikos Armija siunezia 
daug daugiau kareiviu in Vo
kietija, kad sutvirtinus apsi
ginklavimą ir apsisaugojima.

Kcmandorius Leitenantas 
Generolas Manton S. Eddy sa
ko kad dauguma tu musu ka
reiviu važiuoja staeziai in Ber
lyną. Jis Sovietus perspėjo kad 
užsipuolimas ant Berlyno reik- 
sztu atvira kara su Amerikie- 
cziais.

ISZ RUSIJOS. — Rusija da
bar sako, kad du Amerikos ka
riszki eroplanai tyczia apszau- 
de Sovietu eroplanu vieta neto
li nuo Vladivostok uosto.

Sovietai pasiuntė laiszka 
Amerikos Ministeriui, Walwo
rth Barbour. Sovietu Užsieno 
Ministeris Andrei Gromyko ta
me laiszke reikalauja kad tie 
Amerikiecziai lakūnai butu nu
tausti, ir kad Amerika užmo
kėtu už j u padaryta iszkada.

Amerikos Ministeris ta laisz 
ka visai nei neprieme, sakyda
mas kad ežia ne jo reikalas, bet 
Tautu Sanjungos.

Antanaitis: Jonas, Ona, An
tanas Irena ir Aldona, Chicago, 
III. — Arnauskas: Pranas, Ele
na, Vytautas, Danute, Donald
sonville, La. — Bastian: An- 
sas, Marta, Renate, Tomas ir 
Robertas in Northfield, Minn. 
— Bujau'skas: Petronėlė, in 
Windsor Hill, Conn. — Gale- 
jiene: Marija, Chicago, Ill. — 
Cesnakaviczius: Alfonsas, in 
Chicago, III. — Islinskas: Jo
nas, Stanislava, Waterbury, 
Conn. Gaputiene: Veronica, in 
Waterbury, Cpnn. — Janavi- 
eziene: Karolina, Philadelphia, 
Pa. — Jankauskas: Povilas, 
Cicero, Ill. — Juknins: Motie
jus, Olga, Gone, Spring-field, 
111. — Kaselis: Ona, Albinas, 
Eugenija, Detroit, Mich. — 
Kaselionis: Regina ir Antanas, 
Stamford, Conn. — Kisielius: 
Jonas, Albina, Irene, Elena, in 
New Britain, Conn. — Kiz- 
lauskas: Czeslovas ir Lucia in 
Brooklyn, N. Y. — Konce: Al
fonsas, Marija, Raivis, Water
bury, Conn. — Krasauskas: 
Vladas, West Gash ire, Conn.— 
Laciene: Marta ir Helmutas, in 
Chicago, IH. — Matijoszaitis; 
Antanas, Ona, Aldona, Ona, 
Juozas, Zigmas, Terese, Phila
delphia, Pa. — Meile: Zuzana 
ir Pranas, Chicago, Ill. — Mik- 
lovas: Zuzana, Alfonsas, Kris
tina, Chicago, Ill. — Mileris: 
Prane, Vytautas, So. Boston, 
Mass. — Motiejūnas; V ik toras, 
Urszule, Alfonsas, Chicago, Ill.
— Montvilas: Jonas, Detroit, 
Mich. — Ogintas: Stasys, De
troit, Mich. — Paulauskas: 
Leonydas, Aleksandra, Algir
das, Spotswood, N. J. — Pau
lauskas.- Juzefą, Brigita, Pet
ronėlė, Chicago, 111. — Rama
nauskas: Stasys, Elena, Jūra
te, Romualdas, Adolfas, Lin
den, N. J. — Ratkelis: Juozas, 
Philadelphia, Pa. — Trakselis: 
Liudvika, We'bberville, Mieli.
— Valeptinas: Kazys, Phila
delphia, Pa.

Bartkus: Feliksas, Dalias, 
Texas — Eskis: Jurgis, Ane, 
Jurgis in San Francisco, Calif.
— Karaliene, Elena, San An
tonio, Texas. — Kontvaninis: 
Alfonsas, Stanislava, Ena, ir 
Alfonsas, Mountain View, Mo.
— Simaitis: Ona, Ermanas, 
Ida ir Monika, in Alice, Texas.
— Virusiene: Apolonija, Virul- 
syte Danute iri Los Angeles, 
California.

— BALE o Imigracijos Ko
mitetas.

BEIT’ Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranešame! Bizni be pinigL 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalaujį 
kožna doleri. ACZIU!

BROOKLYN, N. Y. — Ben- 
drojo Amerikos Lietuviu Pa- 
szelpos Fondo Direktorito nu
tarimu, “BALF” Metinis Sei
mas in vyks “1951 m., Sausio 
(Jan.) 5 ir 6 d. d.,” Hotel New 
Yorker, Eighth Ave., ir 34th 
St., New Yorke. Pirmoji Sei
mo sesija prasidės Sausio 5 die
na deszimta valanda ryto. 4

“BALF” skyrių valdybos 
praszomos isz anksto suszauk- 
ti visuotinus skyrių nariu su
sirinkimus ir iszrinkti delega
tus Seimui (Renkamas vienas 
delegatas nuo 25 nariu). Butu 
naudinga, jei visi skyriai isz 
anksto pranesztu Centrui kiek 
turi pilnateisiu nariu ir bent 
trumpai iparaszytu apie savo 
nuveiktus per paskutinius me
tus darbus. Ta medžiaga in- 
jungsime in bendra pranoszi- 
ma apie BALF veikla.

Iki Seimas invyks, patartina 
skyrių valdyboms paraginti vi
sus narius pilnai sumokėti sa
vo metines duokles ir jas pri
siųsti BALF Centro rasztinei.

Kiekvienais metais Seimo 
metu skyrių delegatai inteik- 
davo savo skyrių aukas. Butu 
gražu, kad ir sziais metais visi 
skyriai, kiek galėdami, aukotu 
Lietuviu imigracijos ir seneliu, 
ligoniu ir vaikucziu szelpos 
reikalams.

Delegatu ingaliojimo blan
kai Seimo delegatams bus isz 
BALF Centro iszsiusti vėliau.

BALF Seimo delegatai pra- 
szomi pranciszti ar reikia rezer
vuoti viesz'butyje kambarius.

— Kun. Kan. Juozas B. Kon- 
czius, Pirmininkas. Nora M. 
Gugiene, Sekretore.

— Gink Amerika ir Pasau
lio Taika raszydamas laiszkus 
draugams ir giminėms Užsie-

PRANESZIMAS! '
Mes mėgstame teisingysta ir 

geidžiame, kad ir visi teisia- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango^ popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver-

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

Tautu Sanjunga, kuri su
silauks savo penktu metu su
kaktuves per sanvaite tarp 
Spalio (Oct.) dvideszimts 
antros ir dvideszimtos asz- 
tuntos dienos, dabar pergy
vena savo pavojingiausias ir 
skaudžiausias dienas.

Szita Tautu Sanjungos 
Vieliava nuvede Amerikos

kareivius in ta tolima Kerė
jos kraszta, kai jie užėmė ka- 
riszku policijantu vietas ta 
kraszta apsaugoti nuo užpuo
liko. Korėjos karas ir Euro
pos klausimas ir visos Azijos 
klausimas dabar Tautu San
junga isztirs kaip ugnis auk
są isztiria.

o □ CJ

Karo Sztabas neprasesza 
■kiek Amerikiecziu dabar atva
žiuoja ir kiek dar atvažiuos, 
tik sako kad nauji kareiviai 
užims vietas tu kurie jau yra 
savo laika iszbuve Vokietijoje. 
Karo Sztabas teipgi nieko ne
sako apie didelius karabinus ir 
kanuoles ir tankas, ar in jas 
dabar veža in Berlyną.

Augszti karininkai Berlyne 
nesako ir nepranaszauja kaip

LAIVAI BOMBAR
DUOJA KORĖJA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bombnesziai ir kariszki ero
planai diena ir nakti daužo ir 
ardo Chongjin miestą, kur ran
dasi dideli plieno fabrikai. 
Czia randasi apie szimtas devy
nios deszimts tukstaneziu

ilgai musu kareiviai galėtu lai- ■ žmonių,

nyje!

Pirkte U. S. Bonus
« ‘‘NOVENA’’

Stebuklingo Medaliko
Dievo Motinos Garbei, 

Į/jįjĮ per paczta 15 Cts.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam!
:: Reikalam* ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.


