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344 Daugiau Laivu U.S
Isz Amerikos Mažiausia Bažnyczia

BANKIERIUS 
NUSIŽUDĖ

BELVIDERE, N. J. — Ke
turios deszimts septynių metu 
amžiaus bankierius, kuris ilga 
laika dirbo in First National 
Banka in Belvidere miesteli 
nusiszovė save banko j e, kai ki
ti darbininkai buvo arti prie 
jo.

Jis buvo nuvesztas in War
ren ligonine, in Phillipsburg, 
kur daktarai sako kad jis pa
vojingai yra sužeistas.

Bankos virszininkai sako 
kad viskas Lankoje yra tvar
koje, kad tas darbininkas Kel- 
low jau kuri laika buvo susir
gęs ir buvo labai nusiminęs. 
Bankos virszininkai tuoj aus 
pasiszauke žmones visas kny
gas bankos peržiureti, bet jie 
rado viską tvarkoj.

DVIRATIS IR

Mažiausia bažnyczia ir 
mažiausia parapija apie ku
ria mes esame girdeje ar 
skaitė, yra szita, in kuria 
lankosi mažucziai nuo dvie
ju iki asztuoniu metu am
žiaus. Visi mažucziai parapi- 
jiecziai akyliai ir rodos die
vobaimingai klausosi savo 
jauno kunigužio, asztuoniu 
metu amžiaus Larry Belau, 
kai jis sako pamokslą. Szita

bažnytele randasi in Dinuba, 
California; ji kasztavo net 
deszimts tukstancziu doleriu 
pastatyti. Lankos, sakykla 
ir altorėlius yra taip tyczia 
del mažucziu pastatytas. Vi
sa ta bažnytėlė yra tiktai 
trisdeszimts keturiu pėdu il
gumo ir dvideszimts trijų 
pėdu platumo, ir yra pabu- 
davota szalia senos Meto
distu bažnyczios.

AUTOMOBILIUS

ST. PETERSBURG, FLA. -| 
Charles D. Colt, asztuonios de
szimts keturiu metu amžiaus 
žmogus važiavo ant savo dvi- 
raczio ir susimusze su aute mo
biliu, kuri vairavo James A. 
Petrie, asztuonios deszimts 
vieno meto amžiaus žmogus.

te ir sako kad jis bus kaltina
mas už apsileidimą savo pa
reigose. Tas mokytojas tuo pa
ežiu kartu apskundė visa mo
kyklos sztaba.

Mokytojas sako kad jis jau 
per dvideszimts viena meta 
mokytojauja ir kad jam jau 
insipyko Luti mokyklos sztabo

PATARIMAS Kiniecziai Komu
T • M /"X nistai Remia KorėA

tini Laiszka Savo
Dukrelėms

COLLINGDALE, PA. — 
Jaunas Amerikietis kareivis, 
Korėjoje, kur ten susirado po- 
pieros gabalėli, ir pasirėmęs 
ant savo geležines kariszkos 
kepures, ant karo lauko para- 
sze savo dukrelėms laiszkeli.

Dukreles gavo ta laiszkeli, 
ir už trijų dienu jųdviejų moti
nėlė gavo žinia kad jos vyras, 
jųdviejų tėvas ant karo lauko 
krito, ir žuvo. Jis buvo John J. 
McCormick, dvideszimts asz
tuoniu metu amžiaus veteranas 
isz Antro Pasaulinio Karo.

Sztai kaip tas jaunas karei
vis savo dukrelėms rasze: 
‘‘Mylimuosios Joannie ir Rose 
Marie:

Czia jųdviejų tėvas kalba. 
Asz noriu kad judvi dabar pa
siklausytumėte, kai mama 
jums szita mano laiszka pa

jos dede, James Kelly, asz- skaitys. Insivaizdinkite kad 
tuonios deszimts devynių metu asz su jumis kalbu, 
amžiaus buvo ant virszaus ir 
lauke vakarienes apie keturios 
adynos po pietų. Jos vyras 
Bernardas, septynios deszimts 
vieno meto amžiaus tuo laiku 
gryže isz darbo.

Ugniagesiai ir policij antai

jos Komunistus
Szvedu Karalius Gustaf V Mirė; 
Gen. Eisenhoweris Sako Jis Eu
ropos Armijų Komanda Apsiims 
Jeigu Jam Bus Skirtas; Popie
žius Parasze Nauja Malda In 

Marija, Dievo Motina

Joannie, tu dar per jauna 
mane atsiminti, nes tu visai 
maža buvai kai asz turėjau isz- 
važiuoti. Bet asz tave tankiai 
nesziojau ir ant ranku supau.

Rose Marie, tu jau turėtai 
mane atsiminti, nes mudu tan-

GENEROLAS WASHINGTON, D. C. — Laivyno Szta- 
EIS E N H O W E R bas ana diena paskelbė, kad bus statoma 

ir gaminama trys szimtai keturios deszimts 
keturi laivai, kurie bus intaisyti apsiginti 
nuo povandeniniu laivu, submarinu.

Du maži povandeniniai laivai bus pa
statyti ir szimtas septynios deszimts du maži 
laivai, kurie bus intaisyti sekti povande
ninius laivus ir jieszkoti paskandintu sprogs-

Gal Bus Europos Anui 
ju Komandorius

WASHINGTON, D. C. —
Dvylikos Tautu Kariszkas Ko
mitetas del Atlantiko Sutarties 
vienbalsiai sutiko priimti ir 
paskirti Generolą Dwight D. 
Eisenhoweri kaipo vyriausia-

Nei vienas nei kitas nebuvo su
žeistas, bet Charles D. Colt, po
licij antams pasakė kad James 
A. Petrie, asztuonios deszimts 
vieno meto amžiaus žmogus 
yra dar per jaunas vairoti 
automobiliu.

MOKYTOJAS
PRAVARYTAS

Skundžia Mokyklos 
Sztaba

LANSDOWNE, PA. —
Augsztesniosios Mokyklos mo
kytojas buvo pravarytas ir isz 
savo darbo atstatytas už tai 
kad jis pareikalavo kad mo
kyklos sztabo nariai jam užmo
kėtu kai jis dirba prie futboles 
loszimo. Jis tos mokyklos szta
ba apskundė ir patraukė in De-1 
laware apygardos teismą.

Mokytojas A. Todd Coron- 
way, isz Glenolden buvo gra
sinamas kad jis bus pravarytas 
jeigu jis nesutiks pardavinėti 
tikietus del futboles loszimo.
Jis sutiko tenai dirbti bet pa
reikalavo kad jam mokyklos 
sztabas mokėtu pustreczio do
lerio ant valandos.

Susikirtimas tarp to moky
tojo ir mokyklos sztabo invyko
kai mokyklos studentai futbole 
losze. priesz Sharon Hill. Mo
kyklos sztabas ji tuoj aus atsta-

karabelninku. Jis sako kad kai 
jam buvo pasakyta kad jis turi 
renkti tikietus per futboles lo- 
szima, jis pasakė kad jis nori 
kad jam butu užmokėta pus-! 
treczio dolerio ant valandos, 
kaip ir kitiems tokiems kup- 
cziams. Jis sako kad visi moky
tojai yra po prievarta priver- 
cziami dirbti per futboles lo- 
szima.

Mes su tuo mokytoju sutin
kame ir sakome kad sziandien 
mokytojai musu mokyklose 
yra priversti būti tiktai klap- 
cziukais tiems mokyklos szta
bo ponams. Jau beveik laikas 
kad visi suprastu kad mokyto
jas yra iszmokintas ir iszlavin
tas ne del kokio ten futboles 
biznio, bet del musu vaiku mo
kinimo ir lavinimo. Iszrodo 
kad futbole yra daug svarbes
ne negu mokslas musu mokyk
lose ir kolegijose.

ŽMONA SUDEGE
PHILADELPHIA, PA. — 

Szeimininke sudegė kai jos pe- 
czius užsidegė ir jos drabužius 
uždege in Germantown.

Ponia Ellen Haviland, sze-j 
szios deszimts asztuoniu metu 
amžiaus moteriszke, nuo 843 
East Locust Ave., pasimirė ant 
trepu kai jos dede ir kiti kai
mynai stengiesi ja iszgelbeti 
isz gaisro kuris isztiko jos na-' 
mus.

buvo paszaukti, bet jau buvo 
per vėlu. Ponia Haviland buvo 
nuveszta in Germantown ligo
nine kur Daktarai paskelbė 
kad ji jau buvo mirus.

17 KOMUNISTU 
SUARESZTUOTA

Ju Tarpe “Vilnies” 
Redaktorius

CHICAGO, ILL. — Slapta 
FBI Policija suėmė ir suaresz- 
tavo septyniolika Komunistu. 
Pirmiausuia FBI policijos 
agentai suėmė tuos kurie yra 
Rusijos propagandos žinovai 
ir kurie per ilgus metus skleidė 
ta propaganda Amerikoje.

Beveik tuo paežiu sykiu FBI 
policija atsilankė pas Komu
nistus ir kituose didesniuose i 
miestuose, kaip New York, San 
Francisco, Detroit ir kitur.

Chicagoje buvo suimtas sze- 
szios deszimts metu amžiaus 
Vincas Andrulis, kuris gyveno 
ant 2846 North Mozart uly. Jis j 
jau ilgus metus buvo redaga
vęs lietuviszka dienraszti' 
“Vilnis.”

Sykiu buvo suimtas ir Moses i 
Reznikov, szezszios deszimts 
keturiu metu Žydelis, kuris 
leido Žydu kalba laikraszti, 
“Morning Freiheit.” Jis teip-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

kiai iszeidavova pasivaiksz- 
czioti; asz tau nupirkdavau za- 
bovu ir saldainiu. Man taip 
malonu būdavo kai kiti žmones 
sakydavo kad tavo akutes to
kios kaip mano. Atsimeni ta 
szunyti kuri asz tau syki nu
pirkau ir parnesziau? Kai ma
myte užriszdavo dideli kaspini 
ant to szunyczio ir tu ji prisi
glaudus nesziodavai: Kokia 
graži ir linksma tu buvai!

Asz noriu kad judvi abi ži
notumėte kad. asz ir dabar la
bai norecziau Luti namie su 
judviem. Bet daug blogu ir ne
geru žmonių randasi ant szio 
svieto, ir jeigu jiems butu pa
vėlinta daryti ka tik jie nori, 
tai nebutu vietos tokioms ge
roms mergaitukems, jos nega
lėtu eiti in Bažnyczia ir bijotu- 
si eiti in mokykla.

Už tai asz dabar turiu padė
ti tokius blogus žmones musz- 
ti ir juos sustabdyti kad jie ne
ateitu kur judvi su mamyte gy
venate.

Gal užims daug laiko, ir gal 
jųdviejų tėvas turės eiti net in 
dangų. Dievuliui padėti. Tai 
jeigu man reikes eiti in dangų 
tai asz noriu kad judvi būtu
mėte geros savo mamytei, nes 
ji jums labai gera ir ji judvi la
bai myli.

Ji visados rūpinasi apie jud
vi, ir prižiūri judvi kai asz toli 
nuo jos ir jųdviejų. Matote asz 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ji Komandoriu visu Vakaru 
krasztu armijų Europoje.

Generolas Dwight D. Eisen
howeris, dabar Columbia Uni
versiteto Prezidentas, atskri-

GENEROLAS
DWIGHT D. EISENHOWER

do in Vaszingtona isz Charles
town, West Virginia. Jis visa 
savo Universiteto tvarka suar
dė ir sunaikino su savo važia
vimu in Vaszingtona pasitarti.

Jis priesz tai ilgai kalbėjosi 
su Vaszingtono didžiūnais ir 
atstovais ir paskui pasakė kad 
jis atvažiuoja pas juos asme-
niszkai pasitarti.

Prezidentui Trumanui labai 
patiktu jeigu Gen. Dwight D. 
Eisenhoweris sutiktu tokia 
vieta užimti, nes tada nebutu 
jam vilties stoti in Prezidento 
rinkimus už keliu metu.

Generolas Dwight D. Eisen- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

taneziu mainu, ar bombų. Szimtas sep
tynios deszimts senu laivu bus pertaisyta ir 
prirengta tokiam paežiam darbui.

Laivyno Sztabas teipgi rengiasi paga
minti dvideszimts devynis kitus didesnius 
povandeninius laivus, submarinus. Paskui 
keturi kariszki laivai bus intaisyti kariauti 
priesz prieszo povandeninius laivus.

Statymas ir pagaminimas szitu laivu jau 
yra paskirtas kelioms kompanijoms įvai
riuose miestuose, kaip Philadelphia, Pa., 
Charleston, South Carolina ir San Francis
co, California.

Daug kitu laivu dabar gaus naujus ir 
didesnius ir geresnius karabinus, kad jie 
galėtu ant savo stogu priimti didesnius ir 
greitesnius kariszkus eroplanus.

AMERIKIECZIAI BELAISVIAI NUŽUDYTI

TOKYO, JAPONIJA. — Ateina dar 
daugiau žinių apie Korėjos Komunistu žvie- 
riszkumus. Dvideszimts devyni Amerikie- 
cziai belaisviai buvo subadyti, sumuszti ir 
nuszauti, ties Manchurijos rubežiaus.

(Tasa Ant 4 Puslapio)



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Mes moterėlėms patartnihe 

apie savo metus nemeluoti, ir 
nesigirti kad jus dar vis jau
nos, kad jums kada nors neat
sitiktu, kaip atsitiko Butku
vienės susietkai.

Ana diena ji nuėjo pas savo 
kleboną praszyti pagelbos ir 
patarimo, ir prasze kad jis jai 
padėtu. Sztai ka ji savo klebo
nui papasakojo ir jam pasi
skundė :

Kai ji atvažiavo in Amerika 
tai ji save pasijaunino visais 
keturiais metais, nes jai kava
lieriai rūpėjo ir ji nenorėjo kad 
ja vadintu senmerge. Ji vėliau 
ir apsidraudė, ‘ ‘ inszurance ’ ’ 
iszsieme ant tu pajaunintu me
tu ir viskas buvo tvankoj. Bet 
dabar jau beda ! Ji dabar tik
rumoje turi, szeszios deszimts 
penkis metus ir nori gauti se
natvės pensija. Bet sulyg visu 
savo rasztu Amerikoje, ji yra 
tik szeszios deszimts vieno me
to.

Klebonas, iszklauses visa 
jos pasaka, jai ramiu balsu pa- 
aiszkino kad jis jokiu budu jai 
negali dabar padėti, kad ji da
bar turi laukti dar keturis me
tus kol galės gauti bet kokia 
pagelba del senatvės isz val
džios'. Klebonas dar tai mote- 
riszkei pridėjo, kad iszrodo 
kad ji dabar turi pakuta dary
ti del savo jaunystes kvailumo.

K;; i kurie žmones dabar va
lu gera bizni, siausdami kava 
ir cigaretus savo draugams Vo
kietijoje ar Italijoje. Jie ne tik 
patys siunezia tuos dalykus sa
vo draugams, bet prisikalbina 
ir kitus žmones, kad jie kas an
tra san vaite siunstu kelis sva
rus kavos in Vokietija ar Itali
ja, kur ta kava būva parduoda
ma už trib ar keturis sykius 
brangiau negu ežia.

Romas, Chicago, Ill. — Kirszi- 
ninkas; Jonas, Chicago, Ill. — 
Kondratas: Alfonsas, Julijona, 
Regina, Greene Maine. — Lip- 
syte: Marija, Elizabeth, N. J.— 
Liukinevicziute: Konstancija, 
Cleveland, Ohio. — Mieczius: 
Juozas, Karolina, Chicago, Ill. 
—Misenis: Jurgis, Ona, Stase 
O., Kestutis, Eimutis, Peru, N. 
Y. — Namrusas: Konstancija, 
Rase, Dayton, Ohio. — Opas- 
novas: Marija, in Wellesley, 
Mass. — Grantas: Aleksandras 
Veronika ir Irena, Baltimore, 
Md. — Pabrinkis: Stasys, Ro
chester, N. Y. — Paplauskas: 
Leonardas, Emilija, Leonar
das, Chicago, 111. — Paul..s: 
Ileincas, Chicago, Ill. - Po 
ežius: Zofija, Alfons W., Chi
cago, Ill. — Pundys: Alfonsas, 
Cicero, III. — Ratkelis: Juozas, 
Philadelphia, Pa. — Rudys: 
Bronius, Dina, Chicago, Ill. — 
Plisas: Arminas, Chicago, Ill. 
— Samuolis: Vladas, Kase, Al-’ 
gimantas, Liubartas, Andru
lis, Rytis, Chicago, 111. — Sa
palas: Jonas, Aleksandra, New 
Britain, Conn. — Savokaitis: 
Anupras, Ona, Irena, ir Nijole, 
Wilkes-Barre, Pa. — Szesta- 
kauskas: Adele — Waterbury, 
Conn. — Šimonis: Marija, Ed
vardas, Nijole, E. Chicago, 
Ind. — Skeberys: Leonas, Ma
rija, Baltimore, Md. — Herr-

Į mann: Wilhelm, in Baltimore, 
j Md. — Skrupskelis: Pranaši, 
Ona, Omaha, Nebr. — Stirbys: 
Pranas, New Britain, Conn. — 
Sumakeris: Bronius, Ona, Ro
mualdas, Antapas, Anele, Al-

' dona, Adele, in Philadelphia, 
, Pa. — Vaivada: Kostas, in 
' Springfield, Ill. — Venclaus1- 
kas: Stanislava, Marijonas, 
Danute, Rochester, N. Y. — 
Žilius: Sansomas, New York, 
N. Y. — Zubras; Kazys, Chica
go, Ill. — Nagurskis: Mykolas, 
Rochester, N. Y.

— BALF Imigracijos Kom.

KALBĖDAMI APIE
DIDELI BIZNI

NEW YORK. — Kada mes 
raszome draugams ar gimi
nėms Užsienyje atsiminkime 
dažniausiai vartojama kritika 
priesz Amerika. Kur tik buna 
koks abejojimas arba, nesupra
timas, nedraugingi propagan
distai stvėrėsi už to ir iszpu- 
czia menknieki in mil'žiniszka 
dalyka. Visi, kurie tik daly
vauja, savo laiszkuose “kovo- 

nore-s pataisyti 
teisybes isz-

paminėsime 
nesupratimu, 
biznio” (Big

visiam pasauliui. Klausimus ir 
patarimus siuskite in Common 
Council for American Unity, 
20 West 40th St. New York 18, 
New York.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

LIETUVISZKAS

SAPN0R1US
Su 283 Paveikslais

Lapkritis - November

Ponia ūary McCormick isz 
Collingdale, Pa., gavo pirmuti- 
ni czeki del tukstanezio doleriu 
*‘už ta laiszka kuri jos vyras 
buvo judvi' ju vaikams pasiun
tęs i> z Korėjos ■ kelios dienos 
priesz tai, kada ji ant to Ko
rėjų:-. frunto žuvo.”

KATALOGAS
KNYGŲ

135a NOVEMBER1950
SUH MON TUE WED THUR FRI

t____

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. 172 Dvi istorijos apie 
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), Kaimiecziu 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 
Lietuviszku vaiku. 25c.

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

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

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

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mjslinimo 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- 
matos 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.

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkina sapna ir kas 
ateitoje 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.

Ūkininku Priežodžiai: Sau
lėta Szvento Martyno diena, 
gabena asztre žiema. Szven- 
tos Elzbietos diena pasako 
kokia žiema. Didis sniegas 
duoda daug vaisiu ir duobi- 
liu. Jeigu per Visus Szven- 
tus szala, tai ateinanezioji 
žiema bus lengva. Sename 
Rymos Kalendoriuje szitas 
(Lapkr.) menesis buvo de-

vintas ir nuo Lotynu kalbos 
“Novem“ devinto gavo sa
vo varda Anglu kalboje. 
Nors Julijonas permaine ka
lendorių ir szitas menesis ta
po vienuoliktasis, jo vardas 
pasiliko Novemberis. Menu
lio atmainos: Delczia 2; Jau
nutis 9; Prieszpilnis 16; Pil
natis 24.

□ o o

je už teisybe, 
panaszius visus 
kraipymus.

Szia sanvaite 
tik viena isz tu 
Lieczia “didelio
Business) role Amerikoje. Į

Savo mintiję “ka žmones Į 
Užsienyje galvoja apie Jung. J 
Valstybes, Common Council i 
for American Unity rado kad 
žmones Užsienyje tiki, kad ' 
“didelis biznis” paiprasczian 
vadinamas “Wall Street” kon
troliuoja Amerikos gyvenimą, 
kad jis nustato tautine ir tarp
tautine politika ir spaudžia 
žmones. Gal skamba indomai 
bet yra pareiga laiszku-raszy- 
tojo apie tai rimtai pasvarsty 
ti ii’ pareikszti teisybe.

Ka reiszkia didelis biznis? 
Nieko kito tik biznis kuris pri
taikintas milžiniszko kontinen
to reikalavimams. Tai yra biz
nis kuris pritaikintas produk
cijai tu daiktu, kurie būtinai 
reikalingi musu gerbūviui kaip 
asmenys ir musu saugumui 
kaip tauta.

Be didelio biznio nebotu lai
mėjimo karuose. Nebutu ilgu 
linijų automobiliu isz musu 
fabriku, kad eilinis pilieczio 
gyvenimas 'butu lengvesnis ir 
smagesnis.

Be masines gamybos kainos 
prekios kiltu, invyktu bedarbe, 
algos pultu ir visas puikus 
vaizdas Amerikos gausingumo 
ir turto butu pakeistas.

į Laiszku raszytojas gali per
statyti tikra ženklai ir verte- 
didelio biznio invaisiais bu
dais.

Gal laiszko raszytojas dirba 
didelėj bendrovėj. Jis gali na
tūraliai kalbėti apie savo kas
dienini da.rba, kiek algos gau
na, kiek valandų dirba, apie 
apmokamas atostogas, apie ca
feteria kur kasdien valgo. Jis 
gali pabrėžti kad didelese iszr 

' dirbystes insteigt savarbiau- 
sios ir stipriausios darbo uni- 

i savo protekcijoms ir 
Tarnvha, ka geresni pasamdyt progoms darbininkams.' Visa 
Iszpildyti pasaulio pareiga. Įaį kitaip skambės nuo prie- 

— — — i spaudos paSaku, kurias neži-
Midus, Dievaitis Gėrimo, visus neliai ir blogos valios asmenys 
Mus pila, ir vis pils, kaip skleidžia.

burbulus g gaj laiszku raszytojas dir- 
Zemyn isz perteklingo kieliko, į)a mažiame fabrike, tada gali 
Kuris vis pilnas bus, kai mus’ papasakoti kaip produktai ku- 

, nebus.

pypkes Durnai

Politikieriai dabar viens ki-j 
ta szmeižia ir peikia, nes Rin
kimai artinasi. Po linkimu jie 
vėl bus draugai.

Kanados valdžia atėmė paspor 
tą. viza nuo savo kraszto moks 
Imcziam Reymond Boyer, ku

ka ti k : >a‘bą ige a vo kalėji
mo bauda del dvieju metu ka
lėjime Jis buvo savo paspor- 
tu; ii' viza.- perdavęs, teismui 
kai jis buvo pasmerktas, New 
i ork m:: - te, Kanados Užsie- 
i' • t Ais L. B. Pearson
-•ako, kad Boyerio parportas 
buvo i z jo atimtas už tai kad 
vrldzia daug daugiau dažinojo 
apie j<> nipinejimus ir iszda- 
vj - tęs per ta laika, kada jis tu
pėjo kalėjime.

THE HOT WATER
THE AVERAGE
FAMILY
NEEDS

for as little as
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”
Nesibijok, kad musu atskaita
G amta užbaigdama, neras in ta jos su

N!j\V YORK. — Atvyko szie1 
Lietu v i ai Termtiniai:

Bertulyte: Rūta, Detroit, j 
Alich Bleczertas: Albinas, 
Veronica ir Algirdas, Philadel
phia, Pa. — Brasaite: Stanisla- ( 
vas, Chicago, Ill. — Degutis: 
Aleksas, E. Chicago, Ind.— 
Hoffmann: Albert, Konstantin, 
Aldona, Detroit, Mich. — Kali
nauskas: Juozas, Cicero, Ill. — 
Kavarskas: Zenonas, Water
bury, Conn. — Kavaliauskas:

Kai Asz ir Tu, szi slenksti 
žemiszka

Peržengsiva, kaip ilga laika 
dar

Gyvuos gyvenimas be 
mudviejų!

Kiek lupu dar ragaus szi 
gėrimą!

Gimimas ir mirimas mudviejų
Pasauliui reiszkia tiek, kiek 

septynių
Didžiųjų Mariu bangos 

sudreba,
Kai akmeni kas inmeta tarp j u.

Pirkie
b. S. Bonus

riuo'S jis gamina siuncziami in 
i didesnius fabrikus pagamini-
mui masines gamybos reikme
nų. Be didelio biznio mažas biz
nis nuvystu ir pražūtu, abieji 
bizniai veikdami kartu, pada
re Amerika kokia ji sziandien 
yra.

. Mes visi užsiėmė dideliame 
biznyje — vienu budu ar kitu, 
kaipo darbininkas, pinigorius 
vartotojas arba prižiūrėtojas. 
Kada savo Užsienio draugams 
mes suteiksime proga visa tai 
suprasti, tik tada sudarysime 
tikra Amerikos vąizda.■ ' M '

Czia yra vienas isz vienu 
sanvaitiniu straipsniu, kuriuos 
ruoszia Common Council for 
American Unity, pastangoje 
padėti Amerikos piliecziams 
pasakyti teisybe apie Amerika

100 A DAY

Think of it! Turn the hot water tap in the 
bath, shower, kitchen sink or laundry., .and 
find' hot water ready every time!

You can have it for as little as 10£ a day... 
automatically.. .with an electric water heater!

Reduced water heating rates introduced 
recently for PP&L customers make this 
economy possible now...today! Investigate 
through your local office of PP&L...then 
order your electric water heater from your 
local electrical appliance retailer immediately 
...start enjoying automatic hot water! the 
clean, safe, electric way.. .today!

' ■ • f-.' ' ’ . ; • ■ - ■ •

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Kitokios Knygos 
f

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. l§c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo 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.
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gUVO szalta naktis’ Angsz- 
lai iszkiles menulis szviete 

savo sidabriniais spinduliais. 
Mieste buvo didelis judėjimas1, 
pulkai jaunu vyru ir moterių 
ėjo in teatrus ir panaszai pasi
linksminimo vietas, kad nžmir- 
szus dienos sunku darba ir su

ryti? Pinigai jam reikalingi, su 
jais galėtu linksmai pragyven
ti, bet atsiminęs Septinta Die
vo Insakyma, nutarė sugražin
ti pinigus savininkui. Tuojaus 
metes laikraszczins ant žemes, 
nusiskubino paskui, .Gal savi
ninkas ir jam kiek duos! Jonn-

vo vargus. Nei vienas isz pra- 
einanczin nepatemijo vargszes 
moteriszkes, stovinezios szali- 
gatvyje. Apiplyszusi, suvargu
si drebėjo nuo szalczio. Laiky
dama rankoje dideli ryszuli, 
laikas nuo laiko apimdavo tai 
deszine, tai kaire. Jos akys bu
vo pilnos aszaru. Moteriszke, 
žiūrėdama in praeinanczia 
žmonin minia, prisiminė tas 
dienas kuomet ir ji buvo links
ma ir laiminga, bet girtybe at- 
nesze vargus ir aszaras! Nuo 
apsiverdimo ji nemato links
mos valandėlės. Ir taip bėgas 
laikas atnesze vis didesni ir 
didesni vargai Atėjo diena, 
kuomet badas inženge in ju na
mus ir jo vyras, parėjės girtu
tėlis namo, iszvare savo paezia 
su kūdikiu, kuris tebuvo vos 
keletos menesiu. Ji dabar ne
žinojo ka daryti su savo sū
num ? Baisios mintis prislėgė 
jos szirdi. Ka daryti? Kur ji 
dėti? Vereziau kam nors ati-I 
duoti, negu matyti savo kūdi
ki badu mirsztant. Piktai dva
sia pripildė1 galva visokiomis 
blogomis mintimis, bet jos 
szirdyje gyvuojanti krikszczio- 
niszki budai nedave jai inmes- 
ti savo kūdiki upėn. Verkda
ma, nuėjo gatve pati nežinoda
ma kur beeinant i. Staiga mote
riszke atsiminė, kad prie B 
gatves randasi prieglaudos na
mai. Ji tuoj nusiskubino prie
glaudos linkui.

Priėjus prie duru, da karta 
prispaudė savo kūdiki prie 
szirdies, pabucziavo jo susza- 
lusi veideli ir, paskambinus 
varpeli, skubiai nuėjo, palik
dama savo kūdiki.

Praėjo apie deszimts metu. 
Jonukas būdamas prieglaudos 
namuose, pradėjo svajoti apie 
platuju pasauli. Jisai niekuo
met pasaulio nebuvo mates, to
dėl dabar užsigeidė ji iszvysti, 
tapti liuosu tartum paukszte- 
lis.

Apleidęs prieglauda, pradė
jo pardavinėti gatvėse laik- 
raszczius; tokiu bildu pelnėsi 
sau pragyvenimu. Viena vaka
ru Jonukas stovėjo nulindęs, 
mažai teiszpardave laikrasz- 
eziu; nebus nei už ka duonos 
nusipirkti I Žmones nežinojo, 
kad jisai isz to turėjo pragy
venti, o jeigu ir žinojo, nenorė
jo jam padėti! Priėjo vienas 
gražiai apsirengęs žmogus ir 
nusipirko laikraszti. Jonukas, 
nuliūdęs, padavė reikalaujama 
laikraszti ir vėl nuleido akis 
£emyn. Ir sztai ant žemes pu
pate kokius tai popiergalius, 
vrebancziomis rankomis pa
mes nuo žemes pamate kad tai 

butu popieriniu pinigu. Ka da-

BALTRUVIENE

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 

r*~7 Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas-50 Kortas su kon
ventams $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.

Ana diena, per viena miestą 
pravažiavau, 

Tai daugybe žmonių maeziau, 
Ir ten tokiu vyreliu, 

Kur veidai susiraukė, 
Sėdi nuo ryto saliunoje, 

Laukia isz kur susimylejimo, 
Ar kokis žmogelis , 

neužklius, 
Ir jiems užfundys, 

Dabar nei vakarais 
nesivalkioja, 

Namu daugiau prisivaktuoja, 
Jeigu nors kiek'pinigėliu 

turėtu, 4
Tai nei velniasju 

nesulaikytu, 
Per naktis saliunoje sėdėtu. 

Jus bobeles susitarkite, 
Tokiu tinginiu nelaikykite, 

Geriaus iszvarykite, 
Kam jums vargt, 

Ir lokius tinginius szert!
# * *

Viename pleisukyje,
Pen n s y 1 v a n i j o j e u žk a bor y j e, 

Kelios szeimynos ten gyvena, 
Bet kaip tosios bobeles 

gyvena, 
Tai jau gana!

Girdėjau kad neszvarios, 
Girtavime pasileidę, 

Ir su savo kaimynais muszais, 
Ir kur tik sueina tai 

peszasi.
Tai matote ka girtavimas 

padaro, 
Vis tik trobelio daro I

. 'T'

Svarbu tilipona žinia 
aplaikiau, 

In ta ja pleisa tuojaus 
nupleszkejau, 

Ten kelta bobeles radau, 
Tuojaus inspeksija padariau. 

Mat, visos geros drauges, . 
Tik ju vyrai buvo kvailiai, 

,Sžtvo bobelių nedažiurinejo, 
Tosios in svietą iszpu'szkejo. 
Badai kur ten viename mieste 

apsistojo, 
Ir tenais kokioj tai vietoj 

nakvojo.
Dabar ju vyrai bėdavojo, 

Po pakampes staugia, 
Kad už daug paleido, 
Sportelius prie bobelių 

prileido. 
Girdėjau kad vyrai geri, 

Bet blogai kad jos padare, 
Badai bobeles neužilgio 

sugrysz, 
Badai ant geležinkeliu trauks, 

Atleidimo vyru szanks, 
Girdėjau kad vyrai puikiai 

jais priims, 
Nedorus darbus joms primins,

Senatorius Estes Kefau- 
ver, Demokratas isz Tennes
see valstijos, prasikaltėliu ir 
žuliku isztyrimo komisijos 
pirmininkas, pasiteirauja 
per telefoną apie viena sviet- 
ka, Ralph Capone, kuris yra 
brolis to po visa Amerika ge
rai žinomo gamblerio, žuli- 
ko ir razbaininko, milijonie
riaus Al Capone. Kai Sena
torius Estes Kefauver su sa
vo komisija pradėjo teirau
tis apie tuos žulikus, keli to
kie gembleriai labai greitai 
pabėgo in kitus krasztus, ke
li policijos virszininkai nu
sižudė; o beveik visiems po
litikieriams kiszkos dreba.

kas pasivijo, visas pailsės, nu
sigandęs, negalėjo nei žodžio 
isztarti, tiktai padavė savinin
kui pinigus. Pastarasis labai 
nustebo, bet paemes pinigus, 
insidejo in kiszeniu.

— Kaip tavo vardas? Kur 
tu gyveni? Užklausė.

— Alano vardas Jonas, at
sake vaikas. Kur asz gyvenu? 
Pratese atsidustdamas.

— Kaip, ar tu neturi levu ’
— Ne, tamista! Alan sake, 

kad mane rado prie prieglau
dos duru palikta.

Labai gerai. Eik su ma
nim !

Ir turtuolis, pasisodinės Jo
nuką in automobiliu, nusivožė 
pas save. Pavažiavo keletą 
varsnų už miesto, automobilius 
sustojo prie puikiu namu. Tur
tuolis insivede Jonuką in vidų. 
Jonukas, niekuomet suprasti 
kas atsitiko, e

Turtuolis buvo pirklys, ku
rio turtamsi nebuvo galo. Vie
nok jo gyvenimas nebuvo 
linksmas, nes senatvėje neturė
jo vaiku. Pamatęs Jonuko gra
žu pasivedima, nutarė laikyti 
vaika pas save. Ant rytojaus

PASZVENTINO
į ^♦♦♦♦♦♦♦♦Z**Z>*X******<*Z**Z**Z*******

pAKALNEiS Grail ris gavo 
nuo savo brolio isz Ameri- 

Į kos gera pinigu krūvele, ir ge
ra ju dali Alauszinkui paauka
vęs, likusias pinigais iszsistalo 
sau naujus triobesius. Triobe- 
siai buvo toki gražus, jog jo1 
gyvenimą žmones dvareliu ome 
vadinti. Niekas, būdavo, pro jo 
gyvenimą nepraeis, valandėlė 
nepastovėjęs ir juo nepasigere- 

j jes.
Graitusbnvo jau gerokai pa- 

l augės vyrukas ir prastos isz-; 
vaizdos, bet mergeles prie jo 
meilindavosi, lyyg muses prie 
medaus. Bet joms patikdavo 
ne pats vyras, bet jo gražus, su 
dideliais langais ir iszpuosztu 
prieangiu namai. Pastatęs tro
bas, Graitus nurasze da broliui 
Amerikon, kad da pinigu pri
siųstų, nes trūksta pinigu tro- 

j bu vidui iszdabinti. Trims me
nesiams praslinkus, vėl susi
laukė nuo savo brolio da pini
gu krūveles. Graito brolis pini
gu, matyti, turėjo — užsiimda-

' vo Brooklyne namines degtines į 
i gaminimu ir jos po žmones ve- Į 
žiojimu.

I
Gavės d a nuo brolio pinigu,! 

Greitus sumanė iszkelti namu! 
paszventinimo pokili. Isz senu- 
senoves Lietuvoje yra papro- 
tis, jog, nauja trio'ba pasta- 
ezius, sukviecziama gimines iri 
prieteliai pasilinksminti. Sve- 
cziai ir tuszti neateina: Alote- 
ris atsinesza visokiu užkan
džiu, o vyrai, buteliuku. Gral
ius, kaip tikras Lietuvis, ir no
rėjo visus Lietnviszkus papro- 
czius sekti. Pridarė aluczio, 
prikepo pyragu, parsziuku ir I 
žąsiuku, sukvietė sau tinkamus 
kaimynus r draugus.

Pora varstu aplinkui* buvo 
girdeli girtu dainų balsas 
Graitaus trioboje. Bot 1o da. 
negana! Paupiu Baltrus suma
no kiloki pasilinksminimą. Pa
lipęs ant kėdės, jis sziaip in 
susirinkusius prabilo: “Drau
gai ir drauges, mes einame, lyg 
vėžiai, atžagariai. Kunigai pir
ma triobas paszventina, o po to 
lik valgoma ir geriama, o mes 
da triobu nepaszventine ulio- 
jame. Taip negerai. Alums trio- 
boms paszventinti kunigu ne
reikia, mes ir palys galime jas 
vandeninai aptaszkyti. Tai va-

geradejas, parėjės isz miesto, 
pranesze Jonukui kad jisai pa
rūpinę jam mokytoja. Jonukas 
isz džiaugsmo negalėjo nei žo
džio isztarti.

Laikas bego. Jonukas taip 
pasižymėjo savo gabumais, jog 
mokytojas patarė turtuoliui 
leisti vaika in kolegija. Kasga- 
lejo apsakyti Jonuko džiaugs
mą, kuomet jo geradejas už
klausė: Ar jisai norėtu būti 
kunigu? Turtuolis iszleido Jo
nuką in kolegija, vėliaus in se
minarija kame jisai buvo visu 
gerbiamas ir mylimas.

Po keletos metu Jonukas už
baigė mokslą. Atėjo linksmoji 
insiszventinimo kunigystėn 
diena. Džiaugėsi patsai gera
dejas, džiaugėsi jo pati ir visi 
pažinstamieji žmones, nes ma
te aiszkiai Dievo palaima.

Graudžiai jos giedos, 
Vyrelius neapleis niekados!

Taip tai apmokamas teisin
gumas ir gailestingumas. Die
vas laimina kiekvienam, kuris 
gyvena sulyg Jo Insakymu; Ji
sai laimina visiems, kurie 
vaikszczioja tiesos keliu!

an official inspection station early—to 
make certain that your car is safe for 
the hazardous winter driving to come. 
The new inspection period starts on 
November 1, 1950. Like all previous 
car inspections it has one purpose— 
the safety of you and your family. This 
is a proved fact. Safety statistics show 
that semi-annual inspection has made
Pennsylvania cars four-and-one-half 

'times safer than the national average 
in preventing accidents due to the
mechanical failure of cars.

f

the "danger spots” in your car that may lead 
to serious traffic accidents. Twice a year, car 
inspection carefully checks the following:

TIRES — 1. For exposed cord 
fabric. 2. For cuts and bruises, 
3. For ruptured casings.

BRAKES— 1. Stopping distance.
2. Lining and brake drum.
3. Emergency brake. 4. Line 
and cylinders. 5. Rods and 
clevis pins.

STEERING and WHEELS —1. Front 
end wheel alignment, spindle, bush
ings and pins. 2. Steering wheel for, 
excessive play. 3. Main shaft. 4. Cross 

shaft. 5. Steering rod ball 
sockets. 6. Pitman M arm. 7: Alignment of 9 front axle and shock 

Of absorbers.

GLASS
— 1. Windshield, side windows and 
rear window glass for cracks or 
breaks. 2. For discoloration.

MIRROR — 1. For proper 
mounting and clear vision. 
For blemishes.

LIGHTS — 1. Headlights for beam 
candle-power . . . for aiming 
and proper distribution of 
light. 2. Tail and stop lamps. 
3. Flares, reflex reflectors, 
directional signals, clearance 
and side marker lights. 4. Ail

lighting equipment on car must work.

HORN — 1. Press horn 
button. Horn must be 
audible for at least 200 feet.

4)

EXHAUST MUFFLER AND PIPES
— 1. Muffler, manifold (_ fl---------- į
and pipe for leaks or |
loose connections. w.;., ,, . ,

REGISTRATION-!. Serial and regis
tration plate numbers against owner's 
card. 2. Unobstructed I —
view Qf license plates.

1 ’W’"‘ I

WINDSHIELD WiPERS-l Handoratito.

rubber parts, including 
hose and fittings.

the faults, if any, that car inspec
tion detects. Get your "inspected and approved” 
sticker. Know that your car is mechanically safe. Yon 
will not be permitted to drive—without this sticker—after 
January 31, 1951.

MAKE SURE YOUR CAR IS SAFE...
' THEN DRIVE IT SAFELY

COMMONWEALTH OF
Department of

JAMES H. DUFF 
Governor

PENNSYLVANIA
Revenue

OTTO F. MESSNER
Secretary of Revenue

lio prie darbo! -Tuo vieni pri- 
tvarta nuėjo, nupjovė kumelei 
uodega ir isz jos krapyla pasi
daro, o Balinis apsivilkės bal
tais trinyeziais ir marga mar- 
szka, apsigaubės, užgiedojo 
“Asperges” ii- iszejo triobu 
szventinti. Eidami apie triobas 
giedojo kas pasitaikė: szauke, 
reke, szvilpe. Vieton žvakių ne- 
sze užsidegė degutuotus paga
lius ir 1.1. Isz szalies in tas ap-

| pyle bliuda. vandens, kiti in 
eigas žiūrint, nežinojai, ar 
žmones tai daro, ar kipszai ves
tuves kelia.

Užsibaigė “Apeigas” sviedė 
bliuda ir patveri, deganczius 
pagalins vėl kur pasitaikė, ir 
in vidų suėjo, vėl tose inkurias. 
Buteliukas tusztejo po buteliu
kui, o kai visi buteliukai isz- 
tusztejo, vieni gulėjo patvo
riuose, kiti pasuoliuose; visu

Pargryszta Sužeistieji Kareiviai

Armijos kariszkas laivas 
inplauke in San Francisco 
miesto uosta su du szimtu 
keturois deszimts vienu su
žeistu kareiviu isz Korėjos. 
Tai buvo pirmutinis tokis 
laivas kuris tiek daug musu

sužeistųjų kareiviu parvežė 
namo. Priesz tai sužeistieji 
buvo parvežami su eropla- 
nais.

Visi sužeistieji buvo nuo 
laivo nuimti ar nuvesti ir 
nuveszti in Letterman ir

Presideo ligonines. Szitie 
kareiviai, kuriuos ežia ma
tote randasi in Crissy Field, 
netoli nuo San Francisco, 
Calif ornij oje.

ra □ o

ji egos atimtos.
Greitaus trioboje ramu, ne 

mažiausio balselio negirdeti, 
tik pasigerusiuju knarkimas ir 
kieme mažos ugneles traszkeji- 
nujs. Alai deganti pagaliai, ' in 
skiedras pamesti, pradėjo deg
ti. Jau ir saulute; nusileido, ki
lo smarkus vejas. Užsidegė 
Graitaus triobos ir dangus nuo 
gaisro paraudonavo.

Kai žmones subėgo, jau rado, 
Graitaus tvartus ir kietis su vi
sais gyvuliais ir grūdais sude
gusius, jau pradėjusi ir gyve
namoji trioba degti. Vargais 
negalais, žmones girtuoklius 
iszgelbejo, o namu užgesinti 
nebegalejo.

Ant rytojaus1 iszsipagirojns 
Grail as su savo svecziais ka tik 
isz proto neiszejo. Visa# jo tur
tas sudegęs, o svecziu, ratai ir 
arkliai.

Graitas ve] praszo savo bro
lio pinigu, bet tas ju jau nebe- 
parsiunte, nes ir jis pats jau in 
Brooklyno policijos rankas pa
kliuvo.

«*♦♦ ♦ «

Graitas isz sjelvartos apsir
go ir mirdamas tarė: “Teisin
gai mane Dievas nubaudė, už 
tai kad leidau savo trioboje jo; 
varda iszniekinti. — P, K.

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

PRANESZIMAS!
Mes mėgstame teišingysta ir 

geidžiame, kad' ir visi teisin- 
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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiam!
:: Reikalam! ::

1
135 WEST CENTRE STREET

Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA

Pirkie U. S. Bonus.

* Uncle Sam Says

Now is the time to make certain yont 
dollars are not contributing their share 
In creating inflation. If you’re really 
wise you’ll see that they aren’t idling, 
either. Make sure they’re working for 
you today so that tomorrow those 
dreams of yours will come true. The 
safe and sure way is to enroll for thei 
U. S. Savings Bonds Payroll Savings 
Plan where you are employed. Bonds 
purchased on this automatic plan actu
ally add to your “take home savings.”1 
“NOV LET’S ALL BUY BONDS.” •

U. S. Treasury



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Ramu Po Audros

— Seredoj pripuola, pirma 
diena Laipkriczio (November), 
vienuoliktas menesis szio me
to. Menesis paszvenstas ant at
minties Dusziu Czyscziuju. 
“Visu Szventu Diena” kad 
Kataliku Bažnyczia meldžiasi 
in visus dangaus Szventuosius, 
in tuos kuriu niekas neprimena 
ir niekas tik viens Ponas Die
vas žino. Ir ta diena 1934 me
tuose Prezidentas Franklin D. 
Booseveltas insake Vidaus 
Sekretoriui Harold L. lokes, 
su kariuomene užimti visas 
anglu kasyklas, mainas, kai 
John L. Lewisas iszszauke 
530,000 mainieriu ant straiku. 
Ir ta diena 1943 m., 'buvo vėl 
pavėlinta szviesas vartuoti aut 
Atlantiko, Pacifiko ir Gulf 
krantu, nes per kara buvo už
drausta kad prieszas su savo 
eroplanais ežia neatskristu.

— Žinios isz Brooklyn, N. 
Y., pranesza kad panele Petro
ne V. Kralikiute, isz Brooklyn, 
N. Y., duktė ponios Margare- 
tos Kralikiencs, nuo 333 W. 
Mahanoy Avė., mieste, ir An
tanas Kazlauskas, isz Brook
lyn, N. Y., likos suriszti mazgu 
moterystes, Szvento Jurgio 
bažnyczioje, per Kleboną, Kum 
Antanu S. Petrauską, Brookly- 
ne. Szliubas invyko Spalio 
(Oct.) 21-ma diena. Svotai bu
vo: panele Ona Kralikiute, se
suo jaunavedės; Joana Krali
kiute, giminaite; Jurgis Kaz
lauskas, br’olis jaunavedžio, ir 
Pranciszkus Batrus, giminai
tis jaunavedės. Vestuves invy
ko in Szv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Jaunavedžiai apsi
gyvens Brooklyne.

-— Seredoj atsidaro Med
žiokles szesonas ant žuikucziu 
ir nekuriu mažu paukszteliu.

— Rinkimai artinasi.
— Seredoj Szv. Miszios 

Szv. Juozapo 'bažnyczioje bus 
laikomos: 6, 7, 8 ir 9 valanda 
ryte. Miszparai 7-ta valanda 
vakare.

— Sirgdamas per keletą 
sanvaites, senas gyventojas, 
Jonas Katkus, nuo 1034 E. 
South uly., numirė Subatoje, 
6:30 valanda ryte. Velionis gi
mė Lietuvoje. Atvyko in Phila- 
delphijos miestą, po tam apsi
gyveno Mahanojuje. Buvo 
angliakasis ir paskutini karta 
dirbo Park Place kasyklose. 
Velionis neturi jokiu giminiu. 
Jo kūnas likos paszarvotas pas 
ponios Mares Aleksynienes na
muose, 1101 E. Mahanoy uly. 
Laidotuves invyko Panedelyje 
deszimta valanda ryte ir palai
dotas in V.D.L.K. kapines 
Frack viliojo. Graborius Liud
vikas Traskauskas laidojo.

— Ketverge pripuola “Už- 
duszine Diena; 1920 m., radijo 
stotis KDKA Pittsburghe isz- 
leido pirmutine pasekminga 
radijo programa.

—r Petnyczioj pripuola Szv. 
Huberto. Ir ta diena 1783 m., 
Amerikos armija buvo visisz-' 
kai panaikinta.

Baltai apsirenge Sziaures 
Koriecziai Komunistai, lai
kydami rankas iszkele virsz 
savo galvos, tvarkingai ir 
taikingai eina pavieniui in 
nelaisve. Amerikos Marinai
kareiviai juos veda ir prižiū
ri kad nei vienas isz ju nepa
bėgtu ar nepasiprieszintu.

Szitas paveikslas buyo nu
trauktas isz eroplano ir ma
tyti kad visas tas krasztas

vėl ramus. Amerikiecziai 
szitokius Komunistus dabar 
iszkrapszto isz visu kampu. 
Kai kurie Koriecziai Komu
nistai nenori pasiduoti, ir 
vis kariauja. Tokie dabar 
yra suszaudomi jeigu jie ne
pasiduoda. Matyti kad Ko
rėjos Komunistai dabar ne
turi nei vietos in kuria 
trauktis ar kur bėgti.

o □ o

Shenandoah, Pa. — Juozas 
M. Matuseviezius, nuo 115 So. 
Bower uly., puldamas namuose 
Subatoj po pietų, likos pavo
jingai sužeistas in galva, nuo 
ko mirė Nedėlios ryta apie 8:30 
valanda. Gimęs Lietuvoje. Bu
vo angliakasis, paskutini karta 
dirbo Maple Hill kasyk. Pali
ko paežiu Helena (Savakynie- 
ne), po-suni Juozą Savukyną, 
ęlvi po-dukres; Ona, pati Jur-

gio Valaiczio, Philadelphia ir 
Agnieszka, pati Jono Norcikio, 
namie; dvi seserys: Mare Fay- 
ert, Philadelphia ir'Margareta, 
Olszauskiene, Shamokin, taip
gi asztnonis anuku's. Laidos 
Ketverge, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 vai. ryte, 
ir palaidos in para, kapines. 
Graboria.i Oravitz laidos.

Chicago, Ill. — Gerai žino
mas Advokatas Antanas A. 
Olis, staiga 'susirgo. Gydosi 
Billings ligonbute. Advokatas 
Olis yra Sanitarinio distrikto 
globėjas.

Stockholm, Szvedija. — Ka
ralius Gu'staf V, 92 metu am
žiaus, kuris sirgo nuo kokio tai 
laiko nuo Bronchialinio slogi- 
mo, numirė Pctnycziojo, Drott- 
ningholm palociame. Jo vieta 
užėmė Kunigaiksztis. Gustaf 
Adolpa’s, 67 metu amžiaus.

LIETUVIAI ISZ 
SCHUYLKILLO 

PAVIETO!

Balsuokite Už

John J. 
Downey

. . Del. . . 
LEGISLATORIAUS
Pirmam Distrikte

I

Visu Prietelius Vyras 
Kuris Visados Iszpildo 

Jusu Praszymus!

Praszo Jusu Balso 
Ir Paramos!

Rinkimai Atsibus
Utarninke, Nov. 7 D.

(Demokratas)

NAUJA MALDA

In Pan. Szvencziausia
VATIKANAS, ITALIJA. — 

Szventas Tėvas Pijus Dvylik
tasis, pats parasze Nauja Mal
da in Panele Szvencziausia, 
Dievo Motina. Jis ta malda pir
mąjį syki vieszai skaitys Utar- 
ninke, trisdeszimts pirma die
na Spalio (Oct.) menesio, per 
didinga ir iszkilminga proce
sija. Procesijoje bus neszama 
Paneles Szvencziausios stovyla 
isz Dangaus Altoriaus Bažny- 
ezios in Szvento Petro didinga
Bazilika.

Tukstancziai Kataliku kal
bės ta nauja malda in Marija 
su Popiežiumi.

Szventas Tėvas vieszai ir 
iszkilmingai, kaipo visos Kata
liku Bažnyczios galva paskelbs 
Bažnyczios mokslą ir tikėjimą;
kad Panele Szvencziausia, Die
vo Motina buvo paimta in dan
gų su duszia ir su kunu.

Kai kurie isz musu skaityto
ju klausia kad mes paaiszkin- 
tume ka tai reiszkia tas tikėji
mas in Dievo Motinos Paėmi
mą in Dangų. Mes patartume 
jiems geriau pasiklausti savo 
Kunigu, nes ežia yra tikėjimo
dalykas.

Bet trumpai mes drystume
szitaip paaiszkinti: Po kiek
laiko, po Kristaus Užžengimo
in Dangų, Jis pasiėmė pas save 
in dangų Savo Motina Marija. 
Jai nereikejo numirti kad ji in 
dangų nueitu pas savo Sunu, 
nes Jis ja pasiėmė su duszia ir 
su kunu. Reiszkia, jos kūnas 
nesupuvo ant žemes kaip visu 
kitu žmonių; jos kūnas nesu- 
gryžo in dulkes kaip musu tu
ri sugryszti.

Kaip tai invyko, mes negali
me suprasti, bet gerai žinome 
kad Dievas galėjo taip pada
ryti. Jeigu mes tikime kad 
Kristus Pats isz Numirusiu 
prisikėlė, tai mums daug leng
viau tikėti kad Jis kita gali
prikelti numirusiu, ar ji visai 
nuo mirties iszsaugoti.

Kai kurie dabar sako ir 
klausia : Argi ežia ne koks nau
jas mokslas, naujas pridiecz- 
kas prie tikėjimo? Visai ne! 
Katalikai nuo pat Krikszczio- 
nystes pradžios tikėjo kad Pa
nele Szvencziausia buvo savo
Sunaus paimta in dangų, bet 
iki dabar tas tikėjimas nebuvo 
Bažnyczios oficialiszkai pa
skelbtas.

PASKUTINIS
PATARIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvau pagautas tarp dvieju 
vainu, ir už tai asz dabar toli 
nuo namu. Asz esu toli, ant ka
ro frunto, už tai kad asz ka
riauju už ta, kas asz manau yra 
gera ir teisinga.

Asz neriu kad judvi nors 
viena dalyka gerai atsimintu
mėte. Jeigu sanžine jums^akys 
kad yra gera ir teisinga, tai vi
sados taip darykite. Kartais 
isz pradžios žmones gali ir 
juoksis ir tycziosis isz jųdviejų 
bet, galu gale, visi judvi gerbs 
jeigu judvi laįkysities savo nu
sistatymo ir savo žodžio.

Kai judvi užaugsite ir jau 
busite jaunos paneles, nieka
dos nepamirszkite savo moti
nėlės. Ji tankiai sau nesipirko 
geresniu drabužiu, kad jud
viem gražesnes sukneles nu
pirktu. Visados klausykite sa
vo mamytes. Eikite kas Nedele 
in Bažnyczia, ir visados mels
kitės už savo teveli.

Tai atsiminkite, kai užaugsi
te, szita mano laiszkeli vėl per
skaitykite, jeigu manes jau ne
bus ežia, ir mes negalėsime 
kaip suaugusieji pasiszneketi. 
Atsiminkite ka asz judviem no
rėjau pasakyti, atsiminkita 
kad asz judvi ir mamyte labai 
myliu.

Už keliu dienu asz busiu ko
kioje skylėje griovyje, Korė
joje, kur asz dabar kitiems pa
deda priesz tuos negerus žmo
nes. Už tai asz dabar judviem 
siunezius visa savo szirdies 
meile ant szitos popieros, szi- 
tame laiszkelyje. Asz nuolatos 
nesziojcsi jųdviejų ir mamytes 
paveikslus su savimi, prie savo 
szirdies. Ir jeigu man reikes ei
ti ir Dievuliui padėti danguje, 
žinokite kad paskutines mano 
mintys buvo apie judvi ir ma
myte. Bukite geros, ir lai Die
vulis jus laimina.

Jusu Tėvas.

UKRAINIECZIU
KONGRESO

DESZIMTMETIS
NEW YORK. — Spaliu 1 d., 

Cziurlioniecziu susirinkimo 
pasirodymo lankytojams ei
nant lauk -isz Carnegie Hall 
svetainėje, gatvėje lauke kita 
didele minia, vykstanti Ameri
kos Ukrainiecziu Kongreso 
Komiteto deszimtmeti pagerb
ti.

Ukrainiecziu iszkilmems va
dovavo Politines Komisijos 
galva, adv. Step. Jarema. Kal
bėjo Kongreso Kom-to vice- 
pirm. Dmytro Halyczyn, NYU 
profesorius James Burnham 
(kuris pakartotinai ragino 
Lietuvius, Latvius, Estus, Uk- 
rainieczius ir kitas pavergtas 
tautas sutelkti savo pajiegas 
bendrai kovai) abudu Ameri
kos senatoriai isz New Yorko 
Herbert H. Lehman ir Irving 
M, įves, Kanados Parlamento 
narys Ukrainietis Diek, ir 
Kongreso Kom. pirm. prof. 
Lev E. Dobriansky.

Tenka pastebėti, kad senato
rius Lehman aiszkiai pasisakė 
už Ukrainos hepriklausomybe, 
už Genocido sutarties užtvirti- 
ma už Komunistu pavergtu 
tautu iszlaisvinima. Senatorius 
įves ragino “palaikyti vilties 
žiburį” ir “sulaikyti Sovietine 
iszplatinima. ’ ’

Garbes svecziu tarpe buvo 
ALT atstovas — LAIC direk
torius su žmona.

Don’t Sabotage Progress
<1.

A PLAIN STATEMENT OF FACTS FOR THE THINKING CITIZEN

Hon. JAMES H. DUFF 
for U. S. Senate

Under Pennsylvania law, a Governor cannot serve for two con
secutive terms.
Governor Duff, who has given this State its most able, efficient and 
progressive administration in modern years, thus cannot continue 
in the office.
He can, however—as U.S. Senator—continue to devote his sound 
statesmanship, humanitarian outlook and fighting determination to the 
service of Pennsylvania . . . and the nation. I
Your vote can elect him U.S. Senator! . ,
A Record of Achievement and Practical Economy
The well-balanced program in which Governor Duff has combined 
sound plans with swift action, has brought real benefits to every 
community, every home and every citizen—farmer and businessman, 
employer and employe, young and old, healthy and afflicted.
It has brought Pennsylvania recognition as a national leader in industry, 
agriculture, health, highways, education and the battle against polluted 
water and air ... at the lowest cost per capita of any large State. 
Continuance and expansion of this program which has made Pennsylvania 
a better place in which to live and work is pledged in the Republican 
Party’s platform.
Your vote can prevent sabotage of this program!

Governor Duff supports the man with the heart, mind and vigor to 
carry through the program so well planned, so effectively progressing. 
That man is John S. Fine, eminent for more than 22 years in Penn
sylvania’s civic and judicial life. Fine is forceful, progressive and able. 
He will make a great Governor.
The other candidates on the Republican ballot have likewise proven 
their worth and experience in government. That is why their names 
are on the ballot.
Your vote can elect them just as it can prevent amateurish tinkering or 
deliberate sabotage of a great program for a great 
State. The thinking voter will not be confused by 
false premises and false promises. He will, elect—

Hon. JOHN S. FINE 
for Governor

Tib®? \ JAMES H. DUFF
i ... I for U. S. SENATE

LLOYD H. WOOD 
for lieutenant Governor

WILLIAM S. LIVENGOOD, Jr. 
for Secretory, Internal Affair*

JOHN S. FINE
for GOVERNOR

JOHN C. BELL, Jr.
for Justice, Supreme Court

BLAIR F. GUNTHER
for Judge, Superior Court

★ THE REPUBLICAN STATE COMMITTEE OF PENNSYLVANIA * 
M. HARVEY TAYLOR, Chairman

CZEKAI SUSITAIKO
SU SUDETAIS

LONDON. — “Lwow i Wil- 
no” praneszimu, Rugpiuczio 4 
diena Miunchene Vokiszkuju 
Sudėtu Interesu Gynimo Ko
miteto atstovai Lodgmann, 
Reicher ir Schuetz ir Czeku 
Taut. Komiteto Londone pirm, 
gen. Lev Prchala pasirasze 7 
straipsniu sutarti.

Apart bendru posakiu apie 
demokratija, laisve ir t.t., “at
metama teorija buk nuskalti- 
mas galis kristis ant visos tau
tos.” Sudetai “turi tieses gryž- 
ti in Sudetija, kad jau ten gy
vendami galėtu dalyvauti tau
tu apsisprendime apie savo li
kimą.” Lenkai iszveda, kad 
netgi viso sudėtu kraszto su- 
gryžimas Vokietijo “yra vie
na sutartimi numatytu gali
mybių.”

Komentatorius Cat vertina 
szi susitarimą esant Lenkams 
‘ ‘ kenksminga tarptautinėj e 
arenoje.” Nuo saves jis pride
da:

“Ponai Vokiecziai! Esama 
invairiu broliu Slavu. Tokie, 
kuriu sostine jus užemet be 
szuvio, ir tokiu, kurie savaja 
sudegino. Be to, ežia reikalas 
lieczia ne tai, kieno politika 
buvo iszmintingesne ar tiksles
ne, bet tai, kad santykiuose su 
Lenkais, negalima tam tikru 
dalyku laukti.”

Žodžiu, kai kas bevelija pūs
tis ir pūstis — ligi, molines ko
jos apžergs plota tarp Oderio 
ir Dauguvos, ir gaus Lietuva 
magaryczioms “bent 25 me
tams, ligi iszaugs nauja Lietu
viu gentkarte, ’ ’ anot vieno 
slapto memorandumo isz pa
starojo karo metu. — LAIC.

“Talmudo Paslaptys”
■' ' f’’,/ '

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 
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Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Pirtie U. S. Bonus

AMERIKIECZIAI
BELAISVIAI 
NUŽUDYTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Eina gandai kad Komunistai 
dabar atsikerta, nes jie gauna 
pagelbos isz Kinijos.

Pietų Korėjos Generolas, ku
rio armija yra pasiekus Yalu 
upe, sako ‘‘Dabar mes jau sto
vime priesz Kinijos Komunistu 
armijas.” Ta Yalu upe yra ru- 
bežiaus tarp Korėjos ir Man- 
churijos.

Vienam Amerikiecziui pasi
sekė pabėgti isz nelaisvės, kai 
Komunistai vare pirm saves 
pusantro szimto Amerikiecziu 
belaisviu in Manchurija. Jis 
sako kad Komunistai nuszove 
apie septynios deszimts Ameri- 

į kiecziu kareiviu belaisviu ana 
Pfftnyczia, kai Amerikos lakū
nai suardė geležinkeli ir sustab 
de traukini su sprogstanezio- 
mis bombomis.

Korėjos kareviai sako, kad 
prieszo virszininkai dabar kal
ba Kiniecziu, o ne Koriecziu 
kalba per savo radijus ant ka
ro lauko. Isz ko aiszku kad 
Kinija siunezia szeszis tukstan- 
cziu kareiviu, Korėjos Komu
nistams in pagelba kad jie ga- 
letu sumuszti Amerikieczius.

Iszrodo kad Komunistu vie
natine viltis yra'ankstyva žie
ma, kada tenai baisiai szalta ir 
daug sniego tuose kalnuose. 
Tada butu labai sunku juos isz- 
krapsztyti isz tu kalnu. Jau 
dabar tenai baisiai szalta ir 
yra daug sniego.

GENEROLAS
EISENHOWER
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

howeris sako kad jis nei tos 
vietos, nei to darbo nenori, bet 
kad jis jauezia kad jis daug 
daugiau gero galėtu Amerikai, 
savo krasztui padaryti, jeigu 
jis ant tokio paskyrimo sutik
tu.

Pirkie U, S. Bonus Saandien!

17 KOMUNISTU
SUARESZTUOTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

gi vadovavo darbininku unijo
je. Suimtas buvo ir Carl Szk- 
liar, Komunistu valdomajai 
mėsos apdirbimo ir pagamini
mo unijai.

Suimta buvo ir Ukrainie
cziu, Jugoslavu ir Lenku Ko
munistu.

Tie, kurie nėra Amerikos pi- 
liecziai bus iszveszti isz Ame
rikos, kiti ežia bus nubausti.

Naujas instatymas reikalau
ja kad visi Komunistai Ameri
koje užsiregistruotu ir vieszai 
pasiskelbtu kad jie yra Komu
nistai. Jau praėjo paskutine 
diena jiems užsiraszyti, ir tie 
kurie neužsirasze gali būti tuo- 
jaus suaresztuoti.

-----------o-----------
— Teisybe Apie Amerika 

turėtu būti atskleidžiama netik 
per “Voice of America,” bet ir 
per “Amerikos Plunksna” 
tuose laiszkuose kuriuos Ame
rikiecziai svetimos kilmes ra- 
szo draugams ir giminėms už- 

' sienyje. Ar Jus atliekate savo 
dali?

^A - B - CELA“v£l 
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