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KORĖJOJE PAVOJUS!
Isz AmerikosRaszytojas Pagerbtas
120 ŽUVO VIESULOSE

PHILADELPHIA, PA. — 
Viešnios ir szturmas, lietus, 
sniegas ir vejas baisiai daug 
iszkados padare, ir szimtas 
dvideszimts žmonių žuvo.

Szitas szturmas buvo dides
nis ir baisesnis negu 1948 me
tuose.

Mažiausia trisdeszimts du 
žmones žuvo Pennsylvanijoje, 
New York trisdeszimts trys; 
Connecticut szeszi; Maryland 
keturi; North Carolina du; 
Maine du; Massachusetts du; 
Vermont, Virginia, ir New 
Hampshire po viena.

Po visas szitas apylinkes 
elektros, telefono ir geležinke
liu susisiekimai buvo nutrauk
ti ir suardyti.

Szturmas apdaužė du trecz- 
dalis Pennsylvanijos. Lietus, 
sniegas ir pūgos suparalyžia
vo daug miestu vidur-vakaruo
se. Kai kuriuose miestuose bu- į 
vo beveik trys pėdos sniego.

Mokyklos, sztorai, fabrikai 
ir mainos buvo uždarytos. Ge
ležinkeliu kompanijos per ra
diją ir per laikraszczius pra- 
nesze kad traukiniai beveik vi
sur pasiveline, o kitose apy
linkėse visai negali eiti.

Mahanoy City apylinkėje la
bai daug namu nukentėjo nuo 
lietaus ir nuo to baisaus vėjo. 
Tvoros buvo nuverstos, stogai 
atlupti, stulpai nukirsti, me
džiai iszrauti, telefono ir elek-

William Faulkner, raszy
tojas, buvo iszkilmingai pa
gerbtas, ir jam buvo suteik
ta Nobel pagerbimo garbe 
del raszybos ir literatūros, 
del praeitu metu atsižymeji- 
mo. Jis daugiausia rasze ir 
raszo apie Amerikos pietiniu 
valstijų žmones ir gyvenimą.

DIDELIS GAISRAS

$500,000 Iszkados 
Michigan Valstijoje

IRONWOOD, MICH. —
Szitame mieste atsitiko di
džiausias gaisras, kuris sunai
kino kelis blokus, skvierus na
mu ir biznio ofisu. Sudege ka
vine užeiga, drabužiu sztoras, 
aptieka ir deszimtuku szztoras. 
Isz viso iszkados per gaisra bu
vo padaryta suvirsz puses mi
lijono doleriu.

TUKSTANCZIAI
RAUDONŲJŲ KAREI

VIU ANT FRUNT0

Priesz Tautu Sanjungos 
Kariuomenes

TOKYO, JAPONIJA. — 
Dviejos Raudonųjų Armijos, 
kuriose randasi daugiau negu 
szimtas tukstaneziu kareiviu 
stengiasi atsilaikyti ant sze- 
szios deszimts myliu frunto 
priesz Tautu Sanjungos ka
riuomenes.

Amerikos ir kitu tautu armi
jos dabar yra prisirengusios 
pultis ant tu Raudonųjų. Ame
rika su kitomis tautomis turi 
teipgi apie szimta tukstaneziu 
kareiviu ant szito frunto. Bet 
musu ir musu draugiszku tau
tu armijos turi geresnius gink
lus ir daugiau maisto negu tie 
Raudonieji.

Iszrodo kad dabar prieszas 
in priesza žiuri ir laukia pama
tyti kuris pirmutini žingsni 
žengs.

Amerikos, Anglijos ir Pietų 
Korėjos armijos tik laukia žo
džio pultis ant Raudonųjų Ki-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

ISZDAVIKAI
NUTEISTI

SEOUL, KORĖJA. — Ma- 
jer Generolas Lee Ho pranseza 
kad asztuoni szimtai septynios 
deszimts septyni Raudonieji 
sukilėliai, iszdavikai yra Ko
rėjos Respublikos kariszko 
teismo nuteisti mirties bausme.

Generolas Lee Ho, Vice-Ko- 
mandorius kariszko teismo, 
Korėjoje, sako kad szimtas 
szeszios deszimts vienas tokis 
iszdavikas jau buvo suszauny- 
tas.

EROPLANAS
NUKRITO IN MARES

tros stulpai buvo nuversti.

VIENUOLIKA DINGO
SUVAŽINĖJO

SAVO VYRA

Amerikiete

Amerika Negali
Apsaugoti Visus

Europos Krasztus
y

New Jersey Valstijos 
Audra

NEW JERSEY. — New Jer
sey valstija, būdama arti ma
riu, baisiai nukentejo nuo vie
šnios vėjo ir szturmo.

Policija pranesza kad tris
deszimts du žmones žuvo ir 
vienuolika dingo per pastarą
sias kelias dienas, kai viesulos 
apsupo ta valstija.

Elektros ir telefono stulpai 
buvo nuversti ir in sziupulius 
paversti.

Vejas ežia uže ir staugė net 
szimta asztuonias mylias in 
valanda. Beveik visi fabrikai 
buvo uždaryti. Tik keli sztorai 
bizni dare.

Visos mokyklos ir kolegijos 
buvo uždarytos. Visiems moki
niams ir studentams buvo in- 
sakyta būti namie kol jie isz- 
girs ka apie apylinkes viesu
las ar sniegą.

-----------n-----------
USr* Sieniniai Kalendoriai 

1951m., 15 coliu ploczio, 23 % 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ., 
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Jis Draugavo Su 
Svetima Moterimi

- AKRON, OHIO. — Dvide- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
žmona, Ponia Marie Law, bu
vo suaresztuota ir padėta po 
penkių tukstaneziu doleriu 
kaucijos.

Ji labai sumusze savo vyra, 
dvideszimts septynių metu am
žiaus, Russell su jųdviejų au
tomobiliu. Jis dabar ligoninė
je, kur Daktarai sako kad jis 
pavojingai sužeistas.

Policijos Kapitonas John X
Struzenski sako: “Jeigu jis 
pasimirs, tai jo žmona bus kal
tinama už žmogžudyste.”

Ponia Marie Law sako, kad 
ji su automobiliu prispaudė sa
vo vyra prie medžio, netoli jų
dviejų namu. Ji tris sykius sa
vo vyra vijosi su automobiliu 
kol ji prie to medžio prispaudė. 
Ji sako kad ji norėjo ji tik isz- 
gaždinti, nes jis buvo užsidėjęs 
su svetima moterimi.

PEARL HARBOR. — Dvie- 
j u inžinu Laivyno kariszkas 
eroplanas nukrito in mares, 
netoli nuo Oahu. Penki lakūnai 
ir darbininkai žuvo szitoje ne
laimėje. Visi jie prigulėjo prie 
Keturiolikto Laivyno Distrik- 
to.

Nelaime atsitiko apie puse 
po vienos po pietų. (Musu lai
ku butu puse po szesziu vaka
re).

Lakūnas ir o pagelbininkai 
buvo iszskride tik pamėginti 
ir patikrinti savo eroplano ka
rabinus ir bombas kai ta ne
laime atsitiko.

Eroplanas visu smarkumu 
skrido žemyn in paženklinta 
vieta, kur jis paleido savo 
sprogstanezias bombas ir pas
kui kilo vėl atgal in padanges 
kai vienas jo sparnas nulužo 
ir jis krito kaip paszautas 
pauksztis in mares. Du kari
ninkai ir trys kareiviai žuvo 
ant to eroplano.

PERGALĖJIMAS
SUMISZIMO

Tikras Pavojus Amerikos A rmi- 
joms Korėjoje, 877 Iszdavikai 
Pasmerkti Mirti; $400,000,000 
IszkadosPadaryta Per Viesulos; 
23 Kareiviai Sužeisti Traukinio

Nelaimėje Screven, Ga
-

KETURI MIRĖ

AUDROJE
TOKYO, JAPONIJA. — Asztrus ir 

žiaurus Komunistu atsikirtimas Korėjoje da
bar sudaro tikra pavoju musu Amerikos 
kareiviu armijoms, kurios dabar sudaro skai- 
cziu apie szimta tukstaneziu.

Komunistai Koriecziai su Komunistu Ki- 
dabar ima atsimuszti antChester, niecziu pagelba 

visu frontu.

Iszrodo kad musu Generolo MacArthur 
karas bus baigtas priesz 

Kalėdas buvo per drąsus ir per ankstyvas! 

Dabar, apie szimtas tukstaneziu Ameri
kos kareiviu atsidūrė in tikra pavoju kad 
jie bus apsupti ir sunaikinti, nes tie Ko
munistai Koriecziai su Kiniecziu pagelba ima

Dvylikos metu amžiaus 
Pia Lindstrom, loszikes In
grid Bergman ir Daktaro 
Peter Lindstrom dukrele, 
neseniai tapo Amerikiete. Ji 
savo tėvo buvo praszius kad 
ji nori patapti Amerikiete į 

pirm negu ji važiuos aplan
kyti savo motina, kuri da
bar yra ženota su Italijonu.

Jos motina, Ingrid Berg
man, pamėtė savo vyra, su
sidėjo su Italijonu Rosellini, 
susilaukė kūdikio su tuo Ita
lijonu pirm negu ji buvo su 
juo ženota ir pirm negu ji 
gavo divorsa nuo savo vyro 
Daktaro Peter Lindstrom. '

Kai dabar szita Pia Lind
strom važiuos aplankyti sa
vo motina Italijoje, ji va
žiuos kaipo Amerikiete. Ji 
ežia su savo tėvu Daktaru 
Peter Lindstrom nusitraukė 
paveiksią. Teismas yra nu
sprendęs kad ir tėvui ir mo
tinai valia ta dukrele pasi
dalinti.

NEW YORK. — Sziandien 
visur pasaulyje užpuolimus 
per kitus gresia laisve. Jiega 
ir baime jos veiklus agentai. 
Ruoszdami savo priesz-valsty- 
binius veikimus tie, kurie ne- 
kenezia laisves pasitiki sumi- 
szimui.

Sumiszimo strategija yra 
panaszi in Hitlerio, bet taktika 
yra gudresne. Ji iszkraipo žo
džius kaip “demokratija,” 
“taika-mylinti”, “laisve-my- 
linti” kad ju reikszme butu vi- 
siszkai prieszinga; kitus kalti
na su užpuolimą, karo pelna- 
grobyste ir su kitais prasižen
gimais priesz žmonija, ka vis
ką jie patys veikuoja. Ji nu
duoda padėti vargsziems, kuo
met tikrovėje jie patys verezia 
žmones daryti ka jie nori. Su
miszimo strategistai veikia su 
specialems grupėms, bandyda
mi inkursinti viena grupe 
priesz kita. Jie iszpuczia ne
svarbius dalykus paežiu laiku 

(Tasa Ant 3 Puslapio)

DOVER, DELAWARE. — Į 
Keturi žmones žuvo per viesu
las Delaware ir Maryland vals
tijose. Lietus pavirto in sniegą 
ir paskui visi vieszkeliai buvo 
kaip grynas ledas.

Willie Harris isz
Pa., ir Charles Moore isz Port 
Mahon, Delaware stengiesi pa
vairuoti savo automobiliu, ne
toli nuo Port Mahon, kai baisi 
banga juodu apsėmė ir insi- pasigyrimas kad 
trauke in mares.

Thcmas D. Martin ir Eugene 
Farlow, jurininkai buvo už- 
muszti in automobilaius nelai
me, kai trys automobiliai su- 
simusze netoli . nuo . Princess 
Ann miesto, Maryland.

Upes ir upeliai visur szitoje
apylinkėje taip patvino kad pasirodyti kaipo tikrai galingi, ir jie nepa- 
prasilieio per savo krantus. . « , . >siduos taip greitai, kaip Generolas

Vejas ežia uže.apje asztuo- ,v . .
nios deszimts penkias mylias ArtHUHS UlUmS pHZtidCJO. 
in‘valanda. Daug mažesniu ..
miesteliu buvo visiszkai nu- Galingiausios musu armijos dabar 
kirsti nuo susisiekimo. priverstos trauktis ir tik gintis. O 

į T^P viskas buvo^suparaly- v |j įįengjma pjrmyn dabar
ziuota kad buvo sunku ir kas r & u j “
nusipirkti. Tik keli sztorai bu- nei SZOektOS. 
vo atdari, nes kiti neturėjo ko 
parduoti. Buczernes ir grocer - 
nes, kurios dar turėjo kiek 
maisto buvo priverstos visiems 
nors po biski parduoti.

Ocean City ir Atlantic City 
miestai buvo visiszkai nukirs
ti nuo susisiekimo. Net ir trau
kiniai negalėjo prie ju priva
žiuoti.

Prekybiniai eroplanai buvo 
greitai inveszti in saugias vie
tas ir nei vienas nepakilo. Ero
planai kurie in szitas vietas isz 
tolimu krasztu buvo atskridę Generolas gali suklysti, 
gavo insakymus kitur skristi 
nusileisti.

Mac-

yra 
apie 
nėra

Per tris dienas ir tris naktis Komunis
tai puolasi ant musu kareiviu ir musu ar
mijos yra priverstos trauktis atgal. Kai 
musu kareiviai traukiasi, baisiai daug ju žūva.

Visi mes džiaugiemies kad jau prama- 
teme karo gala, kai Generolas MacArthur 

ie asmeniszkai paleido žinias, kad karas jau 
baigiasi, bet dabar mes matome kad ir 

Niekas nesitikėjo 
tokio pasiprieszinimo isz tu Komunistu.

I



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
veikia musu žmones ir musu 
atstovus ir kokia intaka jie da
ro ant visos musu kraszto 
tvarkos.

kairiaja puse. Tokiu Vaszing
tone randasi daugiau, negu vi
sas tūkstantis.

Kai Algor Hiss buvo pa
smerktas teisme, kai buvo pri- 
parodyta kad jis savo vieta 
valdžioje isznaudojo, iszduoda- 
mas Komunistams daug Ame
rikos svarbiu ir slaptu rasztu; 
Amerikos Sekretorius, Dean 
Acheson visiems laikrasztinin- 
kams vieszai pasakė kad jis ne
gali dabar savo seno draugo 
pasmerkti ar iszsižadeti.

Reiszkia Amerikos Sekreto
rius paniekina musu Teismą; 
geriau tiki in sena dranga ku 
ris buvo Komunistas ir savo 
kraszto iszdavikas negu in sa
vo kraszto teismą.

Dabar butu labai gerai da
žinoti, kodėl, per kara musu 
galingos armijos ncmarsziavo 
staeziai in Berlyną ir Praga, 
kai Vokiecziai jau tik traukie
si r niekur mums kelio nepa
stojo. Kodėl musu kariuome
nėms buvo uždrausta marszuo- 
ti skersai Elbe upe, kai tenai 
jie Vokieczius jau buvo surnu- 
sze.

Szitokius tardymus butu ga
lima pradėti isz pat virszunes, 
butu galima pasiteirauti apie 
musu Sekretorių Dean Ache
son.

Czia, jau biski po biski, pa
sirodo tas galingas ratelis val
džioje, kuri niekas negali suar
dyti ar paszalinti isz augsz- 
cziausiu vietų musu kraszto 
valdžioje. Nors jau kelis sykius 
augszcziausi vadai buvo pra
varyti ir permainyti, szitas ra
telis likosi.

Butu gerai dažinoti kode! 
musu galingi Generolai su savo 
armijomis turėjo su.-toli ir tu
pėti ir laukti kol Sovietu armi
jos daejo ligi nustatytos vie
tos. Kas tas vietas nustato ir 
kodėl ?

Labai butu žingeidi! daži
noti : Kodėl musu atstovai Vai
tos Konferencijoje Sovietams 
czebatus laižė. (Czia buvo ir 
Hiss kaipo patarėjas.)

Kas ir kode! Pabaltijos tau
tas, Latvija, Lietuva ir Esto- 
nija atidavė Sovietams?

Ka raszo musu skaitytoja, 
ponia H. Mitchelliene isz Van
dergrift, Pa. — Gerbiama 
“Saules” redakcija: Prisiun- 
cziu jums mano užmokesti už 
prenumerata už laikraszti 
“Saule ” kur asz skaitau jau 
nuo 1915 m., ir vėlindama jums 
visiems sveikatos, laimes ir gė
liukio ir Linksmu Kalėdų. 
Laikrasztis “Saule” yra man 
tinkamiausias laikrasztis kuris 
mane atlanko su svarbioms ži
nioms ir butu man begalo sun
ku skirtis su juom!

Pypkes Durnai

na vaidmenį Amerikos Lietu
viu Susivienyme Baltimoreje. 
Tais paežiais metais Vytautas 
dalyvauja Kataliku Susiv. De
troito Seime. Seimui pasibai
gus Algimantas važiuoja lan
kyti savo pažinstamulius New 
Yorke. Na- ir sužino isz savo 
draugu kad Vytautas gyvenas 
New Yorke ir kad turis pusėti
nai pelninga užsiėmimą. Drau
gai, susitinka. Tikrai džiugi 
valanda, po taip ilgo klajojimo 
vėl kalbasi dalynasi nuomo
nėms ypatingai Amerikos Lie
tuviu visuometniu gyvenimu ir 
patyriais inspudžiais isz dvie
ju didžiuliu organizacijų Sei
mu. Vytautas, Kadangi Tams
ta gryžti isz Baltimores Amer. 
Lietuviu Susiv. Seimo, tai ka 
gi ten pastebėjai, patyriai? Al
gimantas — Asz nebuvau Sei
mo atstovu, dalyvavau kaipo 
sveczias. Tautininku Susiv. 
man buvo vienas isz indomiau- 
siu svarstymu tai vienas jau
nuolis isz kurio kalbos galima 
spėti kad jis yra. Juristas, Ad
vokatas. Jis pasiūlė inneszima 
ir griežtai reikalavo kad Tauti-

GRUODIS —- DECEMBER

Szis menesis paszvenstas 
del Vieszpaties Jėzaus atėji
mo in pasauli. Ūkininku 
priežodžiai: Jeigu Gruodžio 
menesyje beržo sula da teka, 
bus lengva žiema. Jeigu per 
Kalėdas szala, tai Velykos 
bus baltos. Jeigu ant Kalėdų

daug sniego ir szala, tai ge
ras metas del javu. Jeigu tas 
menuo sausas, tai ir pavasa
ris bus sausas. Gruodžio me
nesio menulio permainos. 
Delczia 2, Jaunutis 9, Priesz- 
pilnis 16, Pilnatis 24, Delczia 
31.

Dabar prasideda, visa eile 
tardymu, teismu ir atsiszauki- 
mu, per kuriuos tie galingi Ko
munistu užtarėjai ir draugai 
stengsis iszteisinti, sumažinti, 
ir susz^elninti jeigu visiszkai 
ta iszdavika neiszteisinti.

HHWATO JĮ. .......■

Mes Amerikiecziai greitai 
pamirsztame ir greitai dova
nojame. Komunistai ir ju va
dai tikisi kad ir szita syki mes 
pamirszime ir dovanosime. Bet 
iszdavikyste yra biaurus daly
kas1!

Teipgi dabar butu gera pro
ga dažinoti kaip tokie svarbus 
ir slaptingi rasztai buvo isz- 
neszti isz Amerikos Taryybos, 
ir kaip Sovietams pasisekė 
tiek daug dažinoti apie musu 
planus ir musu tvarka.

Amerikos Sekretorius, pasi
teisindamas. ir pasiaiszkinda- 
mas siavo nusistatymą net ir 
Szventa Raszta invele, per- 
skaitydamas Szvento Motie
jaus Evangelijos dvideszimt 
penkta skyrių, stengdamasis 
su Szvehtu Rasztu uždengti sa
vo toki nieksziszka bizni. Mes 
Ponui Acheson galėtume ir ki
tas vietas toje Evangelijoje 
priminti, bet jis neklausytu ir 
nepaisytu. Jo isztikimybe ne 
musu krasztui, bet savo plauko 
draugams.

Amerikos Sekretorius labai 
greitai užmirszo tuos 250,000 
mirusius jaunus Amerikie- 
czius

Nebutu pro szali pasiteirau
ti kas ten atsitiko Kinijoje; ko
dėl Generolas Stilwell mums 
akis taip apmuilino ir Kinijos 
vada Chiang Kai-shek taip su
viliojo ir paskui apleido. Ko
de! mes teip rememe ir pagel- 
bejome Chiang Kai-shek prie- 
szams Kinijoje? Mes czia ne 
tiek kaltiname Generolą Stil
well, kiek tuos kurie jam davė 
insakymus ar patarimus.

Visi tie insakymai ir darbai 
I pareina isz augszcziausios 
Amerikoje vietos, musu Tary
bos.

r Kodėl musu augszcziausioji 
Taryba nepaklausė Generolo 
Wedemeyer, keturi metai at
gal kai jis visus perspėjo kad 
Stalino padupezninkas Gene
rolas Mao Tse-tung yra pavo
jingas ir galingas Kiniecziu 
prieszas?

Senatorius Kari E. Mundt 
nori kad Senato Komisija da
bar isztirtu visus to iszdaviko 
Kiss darbus ir jo intaka. Mes 
patartume tam Garbingam Se
natoriui czia nesustoti, bet pa
reikalauti kad yisi to iszdaviko 
draugai teipgi butu isztirti, ka 
jie dare ir daro, su kuo jie 
draugauja ir kaip jie yra nusi
statė ant klausima apie Rusija 
ir Komunistus, ir kaip jie pa

Butu gerai žinoti ar Sovietai 
ketina Amerikai atmokėti tuos 
vienuolika bilijonu doleriu, 
kuriuos mes jiems paskolinome 
per kara. Ir kur tie laivai, ku
riuos mes Stalinui per kara pa
skolinome. Jis turi devynios 
deszimts penkis musu laivus.

But gerai žinoti vardus visu 
: tu darbininku ir atstovu, kurie 
dabar randasi svarbiose vieto
se Vaszingtone ir krypsta in

| SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir

.. .MALDA...

Motinos Szvencz.
, T“*—“——■

Sapnas Motinos Szven 
cziausios, mieganezios Į 
ant kalno Alyvų, žemei j 
Batanijos, bažnyczioi 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col. j 
TIKTAI, 25 Cts.
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savo konversija greieziau per
gyvens pamirsz tuos sziurksz- 
tumus ir turės pastovesniu 
tvarka ir suteiks Vadovybei 
goresni kooperavima ir pasity- 
kejima. Lietuviu Kataliku Su
siv. ateitis yra labai miglota. 
Dabar! ybc Vadovybe paneigė 
viską ii- paliko vien del saves. 
Nariuose neturi pasitykejimo. 
C) pats gerai žinai jeigu kur nė
ra. vieni antriems pasitykeji
mo ten negali būti nei pasek
mių. Gaila Algimantai kad mes 
tokius tik inspudžiais galime 
viens su antru pasidalinti.
(Vytautas Vy-nis (J. B. Szg.)

Važiavimas Ant Smert 
:: Ir Gyvasties ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

* 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”

Vai GERK! Nes nežinai isz kur 
eini,

Nesupranti kodėl tu ežia esi.
Vai GERK! Nes nežinai 

kurlink vyksti;
Nei nežinai kodėl ežia gyveni.

Gegute sukukavo, kai gimiiau;
Paaugės asz Gegute

užmusziau.
Pamėgdžiojant Gegute

pasenau,
Ir SAU szias dulkes 

užsitarnavau.

ISZ
SZALIES STEBINT

Du draugu, Vytautas ir Al
gimantas, gelbstint savo gyvy
be, nuo žiauruju Rusu Komu
nistu paspruko 1944 metais in 
Vokietija. Jie buvo apsiszvie- 
te lanke Vytauto Didžiojo Uni
versitetą, Kaune. Vokietijoj 
pasimetė patieko ten prie dar
bu, vėliaus in iszvietintiems as
menims stovyklas. Ten nemaža 
teko patirti vargo ir skurdo. 
Draugai tremtyje viens kito 
jieszkojo bet neturėjo tos lai
mes susitykti. Amerikiecziu 
Armija užima Vokietija ir 'bu
vusio je draugai atsiduria 
Amerikiecziu globoje, o vė
liaus Jungtinėse Amerikos 
Valstybese. Vytautas apsigy
vena New Yorke, o Algiman
tas Chicagoje. Susirand sau 
darbus' ir kaipo tikri ir augsz- 
to lavinimo jaunuoliai stojo in 
Lietuviszka, visuomenini judė
jimą. Jiems rupi plataus masto 
Lietuviu ir ju veikymo gyveni
mas. Vytautas pradeda ir pasi- 
nera darban su Lietuviu R. K 
Susivienymu. Algimantas gi 
susidomeja ir veikia su Lietu
viu Amerikos Susivienymu.

Bet ežia neviskas atatinka ju 
galvosenoms. Vienas ir kitas 
stengiasi, suprasti tuju organi
zacijų tikslus ir ju darbuotie. 
Vytautas vyksta Lietuviu Ka
taliku Seimą Bostone. Czia jis 
dalyvauja tik kaipo nuoszalus 
stebėtojas. Algimantas už 
dvieju metu, toki pat suvaidi-,

ninku Seimas priimtu rezoliu
cija, nusakant aiszkiai kad Ko
munistai ir ju pritarėjai, nega
lėtu būti nariais Susiv. Vyriau
siojo Valdyboje ir nebūtu pri
imami in Susivienymu. Vytau
tas — Atsiprašau nejaugi las- 
voje Amerikos szalyje Lietu
viu tarpe atsiranda Stalino 
czebatlaižiu kurie dargi veržia
si in Amerikos Lietuviu Susi- 
vienyma? Tai netyketinas da
lykas! Tai kaipgi ta dalyka 
baigė? Algihiantas — Buvo ga
na karsztu gineziu. Vienok re
zoliucija inneszimas praėjo 
‘vienbasiai’ kitaip sakant nie
kas nebalsavo priesz inneszi- 
ma. Vytautas — Beje girdėjau, 
kad per raszymas senųjų Ap
saugos liudyjimu taip vadina
mos “Konversijos” klausymas 
žadėjo but audringas? Ar ne- 
galetumei apie ta konkrecziu 
žinių suteikti? Algimantas — 
Aiszkus dalykas, buvo gineziu 
aiszkinimu, bet mano nuomo
ne beklausant Vyriausios Val
dybos raportu, tai kitos iszei- 
ties būti negalėjo. Juk tas pa
darytas Valstybių reikalavi
mais, paeziunariu gerovei. Da
bar Susiv. bus ipanaszius Ame
rikos Apdraudos Kompanijų 
bizniui. Dar galiu pridurti ir 
tiek, kad Valdyba perraszyma 
pravedė labai ekonomiszkai, ir 
perraszymo fonde liko apie 
$50,000 doleriu. Valdybes ra
portai buvo aiszkus ir perra
szymo pinigai tapo sugražinti 
kitaip sakant pervesti Apdrau
dos Fondam Tai tiedu klausy
mai mano nuomone buvo patis 
isz svarbiausiu. Tai tiek galiu 
Tamstai pasakyti. Na, o kaipgi 
su Amerikos Lietuviu Katali
ku Susiv. Seimu Detroite klau
sė Algimantas. Vytautas — 
Taip, asz buvau irgi tik stebė
toju svecziu Lietuviu Kataliku 
seime, ir daugel ka patyriau. 
Seimas buvo gana trukszmin- 
gas. Priežastis tai perraszy- 
mas narystes certifikatu. • Ne- 
pasitinkinimai prasidėjo Bos
tono Seime, kuomet Lietuviu 
Kataliku Susiv. Vadovybe at
sisakė iszduofie apyskaitas isz 
pravestos “Konversijos.” Mat 
Kontroles Komisijoj neleido 
p a tikrinti “ Konversijos ’ ’ 
apyskaitas. Susiv. Sekr. kon
troles Komisijaj pasakė Anglu 
kalboje kad “not your damned 
business” kaip man buvo pa- 
aiszkinta tai Lietuviszkai 
reiksztu, “ne tavo prakeiktas’ 
reikalas,” ir kad apyskaita 
lazduosiąs Susiv, Seimui. Vie-j

nok nei apyskaitos, nei knygų] 
Seimui nepridave patykrini- 
mui. Tai kaipgi in ta dalyka at- ] 
sinesze Seimo atstovai pastebi, 
Algimantas. Man kaipo pasza- 
liecziui atrodė kad jau isz 
anksto daugelis atstovu taip 
nuteikti, kad Kontroles Komi
sijos reikalavima palaike 
menkniekiu ir czia buvo aisz
kiai pastebėta kad nekurie bu
vo gerai pavaiszinti ir szvilpe 
baube, kad viskas tvarkoje. Pa- 
galiaus Kontroles Komisijai 
pasisekė savo “specijaliai” 
spausdinta Seimui raportą at
stovams iszdalynti. Dalys at
stovu gryže isz Seimo visokio
mis prinomenis bando reikalą 
taikiu budu iszlyginti. Bet pa
sekmių. Detroito Seime paaisz- ' 
kejo kad Kataliku Susiv. per
raszymo apyskaitų patykrini- 
mas buvo atsidūręs net Scran- 
tu Diecezijos Vyskupijos Rasz-

ignoruojami arba atimamas 
balsas. Kataliku Susiv. nariai 
turėtu rausti isz gėdos už to
kius atstovus kurie buvo De
troito Seime atstovais. Vienas 
isz taip vadinamos “opozijos” 
atstovu man yra pareiszkes 
kad gaila kad Tamsta mažai 
mus pažinsti. Girdi vienas isz 
Valdybos nariu yra daugel 
kartu vieszai pareiszkos kad 
giliai apgailestauja esąs Lietu
viu. Vienok isz Lietuviu minta 
ir lobsta. Na, o kas gi tie per- 
vieni skundėjai Vytautai? 
Kiek man teko patirti tai yra 
gan žymus Kataliku Susiv. 
Veikėjai. Kontroles Komisijos 
nariai; Pranas Katilius ir Vin
cas Griesztoraitis, Juozas 
Venslauskas, buvęs Susiv. Vice 
Pirsniu inkas; Petras Talkevi- 
czius 155 kp. Fin. Sekretorius; 
Simanas Galinis, buvęs Susiv. 
Vice Pirmininkas; Vincas Kes

su paniekinimu, paskui pasikė
lė ir prisiartino prie savo vyro.

Tame įpradejo in karezema 
rinktis žmonis ir su baime žiu
rėjo kaip Kutkovas dėjo lai
minga ant ranku Podbelskio. 
Paskui paliktas abudu paszali- 
neje stubelojo, kur ponia Van
da verke, o pats kalmukas sė
do prie stalo ir tusztino stikle
li po stikleliui.

Jau buvo gerai pritemia, 
kaip pamisimo apie kelione ad- 
gal. (j kad vienas isz arkliu da 
szlubavo, liepe vežėjui palikt 
ta arkli, o ant vietos pakin
kyti jo, ant kurio atjojo. Ne pa
klausė Stasio vežejaus, kad va
žiuot vieszkeliu, o. ne giriomi 
kur daugybe vilku.

— BUS DAUGIAU —

PLATINKIT!
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tinei. Paglios Luzerne County 
Civiliam Teisme.

Tai visgi indomu Vytautai,

kauskas, 7-tos kp. narys; Dr. 
A. J. Valibus 'buvęs Centro Dr. 
Kvotėjas ir Juozas B. Szaliu-

bet del kogi czia keliama byla nas, buvęs Susiv. Centro Sek- 
civiliam teisme? Ne už ka kita, retorius. Bet priede to viso De-
kaip tik už “dolerius.” Juk 
pats pastebėjai, kad Tautinin
ką organizacijos Vadovybe su
taupė už perraszyma apie $50,- 
000.00. Gi Kataliku Susiv. Va
dovybe tarpu saves pasidali
no apie $20,000.00 buk tai už 
savo darba. Na, o juk tie kurie 
dalynosi gauna isz Susiv. ata
tinkamas algas, taip kaip yra 
nustatyta Susiv. Konstitucijos 
ir nebuvo jokio pamato kitaip 
elgtis. Juk tos paezios teises 
abieju organizacijų. Jeigu 
Tautininku Susiv. nariai ne
galėjo dalintis, tai kaip, galėjo 
padaryti Kataliku Susiv. Va
dovybe? Tai dėlto yra civiliam 
teisme byla.

Vytautai, visgi mane negali 
intykimti kaip susirinkę Seime 
atstovai galėjo ta viską pra
leisti, na ir dargi iszrinkti tuos 
paežius asmenus in Susiv. Va
dovybe. Gal but Algimantai, 
kad mano pasakojimas ka'ž 
kaip nėra tau suprantamas, j 
Bet kaipo stebėtojui, tai man 
prisiminė sena Rusu patarle 
“rublis kalba, rublis tyli.” Ka
taliku Susiv. Seimo laiku tik-

troito Kataliku Susiv. Seimas 
gal labiausiai buvo indomus 
tuomi kad nepaisant priduotu 
Seimui per Kontroles Komisi
jos narius raportu kuriu nelei
do perskaityti ginezias, baubi
mas tęsęsi apie pus valandi pa
kolei leido perskaityti, vienok 
dar labinus baube kad nebe- 
tilptu Seimo protokole. Toliaus 
kaipo apvainikavima to viso 
taip vadinama “Teismo Komi
sija” pasiūlė ir nieko nesi
klauso pareiszke kad Skundė
jai Susiv. Valdybos už pasida
lintus apie dvideszimts tuks- 
taneziu doleriu yra kalti Uuž 
Valdybos nariu szmeižyma” 
butu nubausti. Pastovėjau ir 
ta kad skundėjai reikalavo isz- 
klausymo ju raporto. Vienok 
Teismo Komisija pasakė kalti, 
na ir liko kaltais. Czia paselgta 
tikrai mudviem gerai žinomu 
budu tai yra Bolsževikiszkai. 
Kaltas ir baigta.

Gaila Vytautai ka czia man 
nupasakojai. Juk tai staeziai 
netyketina. Na o ar teko kal
bėtis su nubaustaisiais kuriu 
ten keli buvo Seimo atstovais

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
S^ 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma 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., 

Mananoy City, Pa.,U.S.A.

arba pradžia
SKAITYMO 

...ir...
RASZYMO

rai buvo jaueziama kad yra 
vartojama tokia taktyka kaip 
kad mums abiem gerai “žino
ma isz santykiu su Komunis
tais” Lietuvoje. Žinai kad vie
nu tarpu net vienas isz Dva- 
siszkiu Seimo atstovu griežtai 
protestavo priesz prezidiumo 
biauriai szaliszka vadovavima.

ka jie apie tai mano? Taip, kal
bėjau. Man atrodo kad jie yra 
rimtai pasiriže kovoti Už kon
versijos pasidalintus pinigus, 
na ir už juju “nubaudyma.” 
Sako mes užvesime nauja byla. 
Ar jie ta darys ne man spręsti.

Kaip ten nebutu konkliuzija 
aiszki, kad mudviejų patyrtos

64 pus., Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

Detroito Seime vadinama “op- žinios dvieju didžouliu Lietu- 
ozicija” negalėjo kalbėt Susiv. viszkuju organizacijų nėra 
reikalais, paklausymai buvo džiuginanezios. Tautininkai

“SAULE” 
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Smert ir Gyvasties
y^R. tikrai Vincai nori priim

ti. dinsta Rusijoje?
— Asz mistinu, jog tikrai 

priimsiu! Du tukstancziu. rub
liu ant meto pradžios, tai ne
gali paniekyti. Tik pamislyk 
sau, jeigu czionais Galicijoj 
gausiu raudona dinsta, tai gal 
gauczia tūkstanti rensku, o tai j 
toli szaukid. ligi dvieju tuks- į 
tancziu rubliu!

—' Nes už tai, busime toli, 
nuo giminiu, tarp svetimu, kur 
uredninkai Maskoliai kankina : 
Lenkus.

— Juk tėnais ilgai ne gy
vensime. Traukyje keliu metu 
galime sudėt pora tukstancziu, 
o tada sugryszime in savo sza-1 
Ii ir susidavadysime pagal ta
vo norą. Juk jau pati žinai ge- i 
rai isz desekimo, jog czionais 
gero ne turėjome.

— Juk teip, turi teisybia, 
nes asz rodos prijaucziu, kad i 
ežia, rodos ant mažo nustot, ne-, 
gu tonais turėti daug.

— Esi da maža, mano Van- ’ 
da, bijasi 'žmonių. Svetimoje ■ 
szalyje ne yra teip baisu, kaip 
tau nuduoda. Tonais smagu gy
vent, kur yra gerai. Juk ir to
nais buna Lenkai. Galiu priim-' 
ti dinsta.

— Teip, teip, nes,.. .
— Nes, gal ne važiuosi su 

manim ?
— Ar ne! Vincuk! Asz su 

tavim in gala svieto važiuo- 
czia!

Teip kalbėjo tarp saves jau-' 
na porele, vos puse meto, kaip 
gyvena su savim. Vincas Pod
belskis buvo pabaigtu tekni- 
ku, ir turėjo vieta prie mažo 
fabriko Galicijoj. Kaip tik ta 
vieta aplaike, tuojaus apsivedė 
su jauna Vanda, narsia ir gud- 
ra mergele, nes ne turtinga. O 
kad mylėjosi abudu, 'buvo per 
tai laimingi.

O

Turėjo vidutini apsiejimu. 
Alga buvo ne didele, o da turė
jo kas menesis mokėt po kiek 
už paimtus daigtus ant skoles,

reikėjo paezedžiai gyventi. Nes 
ir daug ne reikalavo, tai ir 
džiaugėsi isz savo gyvenimo.

Tame per storonia gavo Len
kijoje vieta inžinieriaus prie 
statymo didelio fabriko mies
te Ž., ir ta clafba pavede Vin
cui Podbelskiai su alga dviem 
tukstaneziais rubliu ant meto 
ir stabas del gyvenimo. Misli- { 
no dabar, jog gerai padarys 
priimdamas ta dinsta. Pati jo, 
kaip jau žinome su skausmu 
szirdies apleidinejo Galicija. 
Tiktai da. džiaugėsi vilte, jog 
už poros metu sugryž adgal su 
pinigais ir tada laimingai gy
vens.

Price $2.00s“"poinl
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Ant vienos parte gana 
dovanu sudėjo, 

Bet tas ant gero 
nenuėjo,

O kad dovanu daug 
sudėjo, 

Tai ir brangiai už viską 
užmokėjo, 

Kitu kartu ne bus to, 
Ant tos partes moterėles 

su vyrais musztis, 
O ir tarp saves rovėsi, 
Tai ne dyvai, nes ten 

• visos moterėlės, 
Neszvarios ir nelabos.

* * *
Kur ten netoli nuo 

.Springvalleys, 
Kelios moterėlės ant 

vienos ulyczios, 
Vienoje grinezioje nuo 

pat ryto, 
Per dienas tik geria, 
Ir pasielgia negerai,
Tik girtuokliauja, 
Ir nepasiliauja, 

Tai tikrai sarmata, 
O jus begedes, girtuokles!

Ar tai taip geros 
moterėlės daro ?

O, tikrai ne!
Juk auginate vaikus, 
Taigi, kas isz ju bus?
Ir kokia nauda isz 

ju turėsite, 
Kada senatvės sulauksite?

* * *
Vienas sportas musu 

' apylinkėje, 
Nelaime patiko,

Badai vienoje pleise 
pansus paliko, 

Vyras nuo darbo 
parejas, 

Klause savo bobele, 
Kas ežia atsitiko?

Bobele pradėjo 'baisiai 
s tenet, 

In savo vyra pradėjo 
kalbėt:

Duszuk, mylimasi 
guzutes atneszk, 

In saliuna begk, 
O josios vyras, 

In sportuko pansus 
inszoko, 

Mat, rado keletą 
szimteliu doloriuku, 

Sztai josios vyras, 
Staigai dasiprato 

triksa, 
Bobele iszsiunte sportuka 

lauk, 
Nes buvo pavojus,

Vyras užsimanstines, 
Užmokėjai už ta 

triksa gerai, 
O sziandien tas sportukas . 
dabar mėlynas neszioja, 

Niekur jam vietos 
nesiranda, 

Nes tie, kurie apie 
tai žino,

* Baisiai ji kankina!

II.

Miestas Žabina, kaip jau 
augszcziau pasakyta, guli Len
kijoje toli iiuo geležinkelio.

Podbelskiai netrukus apsi
prato ant naujos vietos.

Vienas turėjo isztikro daug 
darbo. Mokestis buvo gera, bet 
ir galvos sukymo invales. Jo 
pati'užsiiminėjo naminiu dar
bu,.kad ne butu nuobodu ir už- 
mirszt apie savo szali. Su nie- 
kuom in pažinti ne sueitinejo. 
Ne trukus užgimė sūnelis. Tai 
ir džiaugsmo buvo invales. Bu
vo in tęva panaszus kaip la- 
szas in lasza. Ponia Vanda, da.-į 
bar daugiau turėjo užsiėmimo 
prie savo sūnelio. Ir teip sveti
moje szalyje gyventu tiktai 
sau namineja. laimeja, kad ne 
butu ne Maskoliszka latrybe. 
Turėjo dideli nevidoną, kuris 
ju labai nekentei Buvo tai po
licmeisteris Kutkovas ir tas 
persekojo juos nuo pat pra
džios. Buvo tai niaurus ir sta
tus žmogus, kuris per savo 
biauruma daejo to dinsto Ru
sijoj, o kokiu ten ne stokuoja 
da ir sziandien. Mat ir tojo 
Kutkovo sūnūs buvo inžinie
rium ir mistino, jog kito tokio 
ant svieto nesiranda kaip jis. 
Mokinosi po teisybei inžinie- 
rystos bet tos ne pabaigė. No
rėjo jis ta vieta gaut, nes ne 
priėmė ji ba ne tiko.

Pikturna savo vare Kutko
vas ne ant glaunu inžinierių, 
ba tie buvo turtingi ir gera 
varda turėjo, tai nuolatos nu
žiūrėjo Podbelski, kuris vieta 
jojo sunaus turėjo užemias, o 
apie ka Podbelsks nežinojo.

III.

Kas gyvena dideliame mies
te, tai tas žino jog be jokio 
reikalo buna paszauktu in pa- 
licijos. Podbelskis ne trukus 
persitikrino kad bus ne gerai, 
ba jau aiszkiai pradėjo valdžia 
persekioti ji.

— Ar žinai Vincai, kalbė
jo karta ponia Vanda, man isz- 
rodo, jog pasielgimas palic- 
meisterio yra su iszrokavimu. 
Mes gyvename malsziai, o pali- 
cija nuolatos prie mus kabi
nasi.

Teip nori mus isz ezion isz- 
varyti, idant jo sūnūs, tas 
katras galėtu užimti mano vie
ta, tarė Vincas su kartumu. 
Nes žiūrėsime kas isz to nusi- 
des, gal nubos mus persekiot, 
juk asz nieko pikto ne pada
riau !

Karta po tuom pasikalbėji
mui, sėdėjo Podbelskis kaviny- 
czioje prie stalelio, o tolinus 
prie kito stalelio sėdėjo keletas, 
jaunumenes, tarp tu ir Kutko
vo sūnūs, kurie vis prikaiszine-

jo Poclbelskui. Iszgere per tai 
greitai savo kava ir rengėsi 
iszeit. Ir toji jaunuju gauja pa
sikėlė, o jaunas Kutkovas teip 
stojo prie duriu, kad 'Vincas 
turėjo iszeidamas pro ji da- 
lypsteti ji.' Vos praėjo, sztai 
Kutkovas atsigryžias paszau- 
ke:

— Ilei, latro, kam mane 
stumdai ?!

Padbelskui kraujas užvirė. 
Lyg sziam laikui tokiu žodžiu 
no buvo girdėjas, jog kad kas 
ji latru pa vady,tu ir tai da. prie 
tokio susirinkimo ir da kas! 
To buvo jam perdaug.

— Kas yra latru? Paszaų- 
ke pakeldamas lazdele.

Nes ir gauja Kutkovo pake
le lazdeles musztyne butu bu
vus. Toje valandoje visi sve- 
cziai ka buvo kavinyežioje, ne
galėjo nukenst idant gaujisz- 
ka latryje užpuldinėtu ant 
žmogaus nekalto. Visi laike 
szali Podbelskio.

Pasida re riksmas:
— Szalyn su Kutkovo! Au

si szoko su lazdelėm prie Kut
kovo ir jo draugu, jog tiejei 
vos spėjo pabėgt isz kaviny-, 
ežios.

Namieja. kada. Vanda daži- 
nojo nuo Vinco apie tai, paėmė 
jam už kaklo ir melde.

— Pamesk ta dinsta! Tai 
musu prapultis. Nuo sziandien. 
da labinus Kutkovas mus per
sekios. ‘

— Ka vėlei,.ramino ja Vla
das. Juk ne esame piktadariai 
nieką mums pikto ne davės.

Nes ne teip mislino kaip kal
bėjo paežiai.'

In antra diena po tam ap- 
vaiksztinejo AGncas diena savo 
varduvių. O kad labai teisin
gai apsieitinejo su savo darbi
ninkais fabrikinais, tai labai ji 
mylėjo. Sziandien visi su žibu- 
res padare paroda ir su vadu 
Kranauskiu trauke prie namo 
kuriame Podbelskis gyveno.

Vincas labai susigraudino 
pamatęs ta nepaprasta paroda, 
tare in paezia.

— Kaip tai yra smagu, jei
gu žmogus patinki del visu.

Ponia Vanda tylėjo. Kada 
jau buvo vėlus laikas, pasiro
dė kokis tai ateivys persiredes 
namia Podbelskio. Tasai žmo
gus tuojaus numėtė pritaisyta 
barzda ir lakmona, o priesz 
Podbelskius stojo jaunas vir- 
szininkas palicijos.

— Ka ponas ezion nori ma
no stuboje? Paklausė Podbels
kis, atvesias nuo pirmutines 
baimes.

— Asz noriu ponstva per- 
serget idant kagreieziause pra- 
siszalintum!

— O tai del ko?
Policmeisteris prisiekė poną 

; prapuldint!
Szios dienos paroda darbini- 

. ku padavė jam medega ant nu- 
• žiūrėjimo pono, jog esi susine- 

; szias su Nikilistais ir Socialis- 
■ i tais.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 

vH Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 .^etas—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.

Vanda, dideliai susįrupinus. . Negalėjo važiuot ' ' 
A^yras prisiartino ir kalbėjo: siu keliu per gneo, ne
— Dabar turi apsimalszin-' daug vilku. Drasku galėjo va- 

ti mano 
prie darbo.

O atsigryžias in uredninka, 
policijos paklausė:

— Isz kur ponui parėjo ant pusią, 
misles del mus tai slaptybe po
licijos?

— Ponia, tarė jaunas žmo
gus, tėvas mano vadinasi Kro 
minskas, tasai senukas, ka dir
ba fabrike, o poną labai myli mainyti arklius, 
be esi del jo labai geras. Del to kaime gaut arkli, visi buvo už- 
pona prasergseziu ir gerai po
nas padarysi, kaip mano rodos 
paklausysi.

— Dėkui ponui, puikus sū
nau puikaus tėvo, tarė Pod
belskis paduodamas ranka ant 
atsisveikinimo.

Vyras prisiartino ir

Vanda, reikia imtis žinot vieszkehu, kad ir buvo 
1 daug toliau.

Be jokio atsitikimo perva
žiavo viena diena ir da kitos 

Nes apie pietus apszlu- 
bo vienas arklys. Atsiyrė in 

5 viena kaima ir sustojo pasiga
nyt.

Podbelskis butu važiavęs 
tuojaus, kad butu galėjas per

ims negalėjo

IV.

Abudu Podbelskiai skubino
si už viena kito sucletineti 
daigtus ka nereikalingiausius 
ir didesnes vertes, o vidunak- 
tyja kad būti pasirengusius 
ant pabėgimo. Buvo tai ant 
pradžios žiemos, sniegas bal
tavo ant lauku.

Podbelskis turėjo

imti, o su vienu negalėjo toliau 
važiuot. Da turėjo pusią die
nos kelione per gires.

Ne buvo kitokios rodos kaip 
tiktai laukt, kol gal arklys pa
sitaisys.

Kožnas žino jog jeigu reikia 
lauukt, tai labai ilgiuosi. Di- 
džiausioja nerimastija sėdėjo 
Podbek;kiai karezemoje, o ady-' 
uos iszrode kaip metai.

Žiurekie Stasi, ar da sartis 
s'zlubuoja, tarė jau kelintu kar-j 
tu Podbelskis vežejaus. Tasai 
iszojo. Sztai sugryžta su bai
me.

■ 'Poneli, jau po, visam, 
policmeisteris Kutkovas, yra 
ežia, jau užsuka prie kareze- 
mos.

mieri 
gautis artimiausiu keliu Iv0, 
Austrijokinio rubežiaus fabri
kas turėjo savo arklius del ve
žiojimo daigiu ant stacijos ge- Ponia Vanda klikterejo.
ležinkeliu. Iszrinko ka dm- Vincas pabalo kaip drobe ir 
cziausius pora arkliu kad da- ^utis sukando.
vežtu ligi rubežiaus.

Sudėjo in rogias reikalin 
ginusius daigtus kuriu ne nore 
jo palikt. Labiausia rūpinosi 
apie kūdiki. Mažiuleli turėjo 
vežt iri toki szalti. Indejo in pa
talėlius ir skepeta ir motina 
paėmė ant keliu. Podbelskis 
paėmė su savim sena žmon‘n 
isz fabriko kuris žinojo gerai 
kelia. Prižadėdamas jam su
rast gera vieta Galicijoj, ba ne
galėjo sugryžt, kad ne patekt 
in nagus policmesterio.

Iszvažiavo vidunaktija
Per miestą pervažiavo p- 

maželi, o už miesto suplakė 
arklius.

— Del Dievo! Kas gali ma
ne tame nužiurineti? Praszau- 
ke Podbelskis.

— Kutkovas teip tikrina o 
ir davest patropys. Pone, jo 
sūnūs tai didelis latras, patai
ko visokius, rasztus nudavinet, 
to ir davadnu pridirbs. Tegul 
ponas skubina prasiszalint kad 
ne butu per velei. Ponas gali 
numanyti, kas poną laukia, jei
gu pateksi in nagus Kutkovo; 
o ar ponas kada sugryszi isz 
Siberijos, tai didelis klausi
mas.

— O tu Dieve, Vincuk, asz 
tau sakiau, jog tas žmogus tai 
musu nelaime! Szauke ponia Adresas

pa-

dunaktija reikėjo bėgt?
_ Ne isz vi jo mano kokia 

piktadaryste.
_  Labai gražiai pasakini, 

asz ir ne abejoju apie tamistos 
dorybia. Nes tamista tuom pra- 
sižengiai, jog padarini demons
tracija prieszais 'Jo Mylesta 
Cara ir nužeminai jojo virszi- 
ninkus.

— Pats ponas netiki, jog 
asz esmių demonstratorium.

— Turiu tikėt, jeigu laike 
kratos tavo name radau dava- 
dus, visokias laiszkas, adre
sus, drukus ir 1.1.

x — Viską, buvo galima pa
daryti, sumurmėjo Podbelskis.

— Teip, teip, ne reikalinga 
tiejei teisinimai. O kam. ežia 
man su tamista nereikalingai 
teip ilgai gaiszyt. Žinai tamis
ta, jog esmių Kutkovas, polic
meisteris isz Žabino. Asz ežia 
važiavau paskui, kad suaresz-. 
tavo t tamista varde Caro!

Ponia. Vanda kuri stovėjo 
szale vyro ir drebėjo, pradėjo 
garsiai verkt.

— Ne verk, Vanda, ramino 
ja Vincas, Dievas yra teisin
gas, Jis iszrodys mano nekal- 
tybia, o nubaus tuosius, katrie 
mane no kaltai persekioja. Ti- 

, kiu in tai drueziai.
— Ponas policmeisteri, es

mių pono nevalninku.
Toje valandoje, kada žanda

ras isziminejo geležinius pąn- 
tukus isz savo krepsziaus, po- 
mos Vandos pasibaigė kantry
be. Puolė priesz Maskolių ant 
keliu ir melde sudėjus rankas:

— Maloningas ponia, mano 
vyras niekame nekaltas, pave- 
linkie mums sugryžti in tevy- 
nia!

Szetoniszkas szaipas sukrei
vino totoriui snuki Kutkovo.

Tylėk, tylėk, patoga ,ga- 
hibka, tu ne reikalausi keliaut 
111 Liberija, pasiliksi Žabiniu, 
Po mano apgloba, o asz moku

' Ir teisybe, Kutkovas su žan- 
. daru pribuvo in pirmiause per 

žiurėjo roges stovinezias priesz 
karezema. Palingavo galva su 
nz^anedejimu, pažino jog rado 
ka norėjo rast. Už minutas in 
ejo m karezema.

, . Pagavome pauksz- 
tukus, tarė su szaipu, par 
Jas Podbelskius. Ne gražu bu- 
™ del jus, teip greitai begti 
isz. Zabmo. Policija labai lindi 
Pono direktoriaus.
ri J iNeHuau’ ka ‘«ki pada- 
uau, jog mane polieiE u L
k°t, atsake PodbeKl^ besz- apszenavot tokias galbukas, ir 
ilias. S nusuni- n°rejo da paglostyti veidą. Nes

Ponia. Vanda dirstelėjo ant jo 
(Tasa Ant 2 puslapio)

Ar 'isztikro, o del ko vi.

aelai W Ae Aliais

yver^ata.

' Pushing'L M
■’ Mahanoy City, Pa. U. S. A
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— Su'batoje, treczia valan
da po piet, Szvento Juozapo1 
bažnyczioje, panele Adele, 
duktė pons. Pranu Petkievi- 
cziu nuo 210 E. Pine uly., ir Ar
thur Vaisto, sunns* pons. Oscar 
Vaistu, isz Brooklyn, N. Y., li
kos suriszti mažgu moterystes 
per Kleboną Kun. P. C. Czesna. 
Svotai buvo Alicija Urboniute 
ir Joseph Mundy. Jaunave
džiai apsigyvens in Dallas, 1 
Texas.

— Mahanojuje ir apylinkė
je Readingo ir kitos . kasyklos 
mokėjo szia sanvaite: Seredoj 
ir Ketverge.

Petnyczioj pirma diena 
Gruodžio (Dec.); paskutinis 
menesis szio meto! Ir ta diena: 
yra Szvento Elegejo.

— Artinasi Kalėdos; atli
kite savo pirkinius anksti ir . 
szelpkite savo biznierius, pas 
kuriuos gausite viską.

— Subatoj pripuola Szven
to Bibiano. Ir ta diena 1823 
metuose Monroe Doctrine In- 
statymas visoms Europos Tau
toms aiszkiai pasako kad Su
vienytos Valstijos nepavelins 
nei vienai Europos Tautai pa- 
siunsti savo armijas in Ameri
ka, Kanada, Meksika, Panama 
ar Pietų Amerika; 1859 metuo
se John Brown buvo pakartas, 
jis stengiesi sukurstyti juodu
kus, nigerus vergus, kad jie sa
vo vergystes panezius nusi
kratytu, jis sziandien yra skai
tomas kaipo Amerikos didvy- 
rus ir muczelninkas; 
Lietuuviai pergalėjo 
ties Sargune upe.

— Kita sanvaite:
pripuola pirma Adventu Nede- 
lia, taipgi Szvento Pranciszko 
K. Ir ta diena: 1563 
Kataliku Dvasiszkoji Taryba,
u'žbaige savo posėdi kuriame 
jie pasmerkė Martyno Liuterio 
klaidingus mokslus; 1267 m., 
Lietuviai pradėjo kara su Cze- 
ku Karaliumi Ottokaru.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Petro Chrys. Taipgi ta diena: 
1783 metuose po asztuoniu me
tu kaipo Amerikos Preziden
tas Jurgis Vaszingtonas atsi
sakė stoti in rinkimus trecziu 
sykiu, ir jis ketvirta diena 1783 
m., pasakė savo atsisveikinimo 
prakalbas New York mieste, ir 
pasitraukė isz Vaszingtono ir 
isz politikos.

— Utarninke pripuola Szv. 
Sabo. Ir ta diena: 1611 metuo
se Szventas Rasztas buvo isz- 
verstas in Anglu kalba; 1905 
m., Pirmasis Politiszkas Lietu
viu Seimas Vilniuje, jis buvo 
vadinamas Didysis Seimas.

— Keturiasdeszimts Valan
dų Atlaidai Szvento Juozapo 
bažnyczioje prasidės antra Ad
ventu Nedelia, Gruodžio Dec. 
10-ta diena per Szv. Miszias 
8-ta valanda ryte. Pamokslai 
bus sakomi Lietjiviszkai ir 
Angliszkai. Atlaidai užsibaigs 
Utarninko vakara, Gruodžio 12 
diena.

1234 m., 
Mozūrus

Nedelioj

Gal Bus Korėjos Užveizdotojas

William A. Worton, isz 
Los Angeles, buvęs Marinu 
kareiviu Generolas, kuris 
neseniai užbaigė savo darba 
kaipo Los Angeles miesto 
policijos virszininkas, gal 
bus paskirtas kaipo visos 
Korėjos užveizdotojas. Jo 
pareiga butu padėti Korie- 
cziams atstatyti savo pramo
ne.

Jis dabar yra Los Angeles 
miesto policijantu komisijo- 
nierius. Jis sako kad jis yra 
gavės kelis tokius pasiulini- 
mus isz Vaszingtono. Bet 
jis nesako ar jis toki darba 
sutiktu imti ar ne. Jis laik- 
rasztininkams tik tiek sako, 
kad tokis atstatymo darbas 
Korėjoje bus milžiniszkas.

PERGALĖJIMAS
SUMISZIMO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

neteisingai perstatydami arba 
tikslai apleisdami svarbius.

Akyvaizdoje szios grėsmės 
aiszku kad tie, kurie buvo ben
drai susivieniję priesz Naciz
mą ir Faszizma dabar turi ben
drai veikti priesz Komunizmą. 
Bet kova priesz Komunizmą 
negali būti tik negatyvi, ji turi 
būti tikri.

Marshall Planas yra svar
biausias pavyzdis sustiprini
mui laisves teigiamu budu. Jis 
buvo pavadintas “duosniau- 
sias” aktas istorijoj. Tikrai 
duosniausias. Jis parodo valia 
laisvu žmonių apsaugoti savo 

| laisve.

metuose

kuris sirgo per koletą mene
sius, numirė Seredoje, 10:30 
valanda ryte. Ginies Lietuvoje RAUDONŲJŲ KAREI- 
atvyko in Amerika 1888 metuo
se. Daugelis metu atgal velio
nis buvo vedėjas Lietuviszkos 
orkiestros. Paskutini karta 
dirbo Locust 'Coal Co., Packer j 
Nr. 4 kasyklose. Paliko sunn !
Adolipa ir duktere Mare namie, Į 
taipgi tris anukus. Jo pati mirė 
Balandžio 4 diena 1944 metuo- j 
se. Laidotuves invyks Panede- 
lyje, deszimta valanda ryte, ir 
palaidos in Kalvarijos kalno 
kapines. Graboriai Oravitz lai
dos.

’ — Sekantieji turėjo opera
cijas Locust Mt. ligonbute: Jo
nas Macziunas isz Mahanoy 
City; Edvardas Vaitkieviczius 
ir Juozas Gasieviczius isz She- 
nadoro.

TUKSTANCZIAI

Girardville, Pa. — Juozas 
Sinkieviczius, kuris buvo ant 
burdo pas W. Stoczkelius, 135 
W. Ogden uly., mieste, numirė 
Nedėlios vakara. Velionis gi
mė Lietuvoj, atvyko in Ameri
ka 1915 metuose. Kitados dir
bo Hammond kasyklose. Velio
nis neturėjo jokiu giminiu. 
Laidotuves in vyko Seredos ry
ta su apiegomis Szv. Vincento 
bažnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in Szv. Marijos ka
pines Shenadoryje.

KAREIVIU TRAU
KINYS SUSIMUSZE

Shenandoah, Pa. — Senas 
muzikantas, Jurgis Kerevi- 
czius, nuo 225 W. Lloyd uly.,

apie Ranka apveizdos, Nedae- ka musu Iszganytojaus Jezuso 
jusia žudinsta, Paskutine vale Kristuso, peraszyta isz gro- 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-į matos rastos grabe musu iszga- 
szaukt tęva zokoninka Berną-1 nytojaus Jeruzolime. 10c.
dina. 61 puslapiu. 15c. No. 200 Eustakijuszas. Isto-

No. 145 Trys .■, istorijos apie rija isz pirmutiniu amžių krik- 
Velniszkas malūnas, Kaip stu- szczionybes. 128 puslapiu. 35c. 
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku-

j ežios nakti. 61 puslapiu. 15c.
No. 148 Dvi istorijos apie 

didele Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apraszymas, apie Duktė akmenoriaus, Kla,

ra, Nuspręstasis, Ant kiek už-
No. 103 Vaidelota, apysaka laiko moteres paslaptį. 61 pus. 

isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
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
mano. 58 puslapiu. 15c.

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

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, 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 
Razbaininka. 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 pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, arba Pasibudinimas 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c. mislinimo Kanczios Viesz. Mu-

No. 142 Trys istorijos apie su Jezuso Kristuso. Knygute
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- senoviszka būda 10c 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos

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. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

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

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

k n y g u t 
iszmo kojinio 
25c.
k n y g u t e

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 Draugai. 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- 

i 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, 

1 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. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 
Duktė 
tuvos.

No.
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 ii 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra 
džia skaitymo ir raszymo, de] 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 

ponu, 78

apie
Nuo-

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 180 Kvitu
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 Kalendo- 
coliu plo- 
ilgio. Po

aPieiriai, ant 1951 m., 15 
ežio per 23% coliu 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tiR 
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. 
KSr3 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.

Mes neturime suklydyt kad 
darbas greitai baigsis. Save in- 
amžinantieji diktatoriai Krem- 
line vis baugins silpnus ir bai
lius. Nervu kare, kuria jie pa
siryžę tęsti, jie vaidins karin
ga ir kurstoytojanezia role. 
Mes turime būti pasiruosze vi- 
sokiams sukilimams, tikėdami 
kad mes galėsime iszvengti tik
rojo karo.

Darbas bus sunkus. Daug 
lengviau pasiduoti paskaldy- 
mams negu būti suvienytais. 
Bet yra svarbu mums ir pa
sauliui būti suvienytais ir su
stiprinti savo ir kitu insitiki-

VIU ANT FRUNTO nima pagrindiniais instaty- j 
mais kurie sudaro laisve.

Todėl mes turime remti mu
su valdžios tvirta pasiryžimą 
padėti laisviems žmonėms isz- 
saugoti savo laisve. Mes turi
me remti judėjimą insteigti 
sanjunga Vakaru Demokrati
jų. Mes turime remti Atlantic 
Pakta, Europos Programa ir 
iszsiuntima militariniu reik
menų draugingoms ir laisviems 
žmonėms, kurie dabar yra sve
timos diktatūros priespaudoje.

Pasiūlome kad szie dalykai 
butu atsiekti rėmuose Jungti
niu Tautu kur galima; bet ka
da akcija Jung. Tautose yra 
užkirsta galutinu ir neiszmin- 
tingu veto, szi tauta negali abe
jingai laikytis.

Turime dėti visas pastangas 
invykdinti “Displaced Per
sons Instatyma” didžiausiu 
pasekmingumu todėl kad prie 
dabartiniu aplinkybių tas ak
tas gali tapti vienu isz didžiau- 

, siu inrodymu tikros demokra- 
. tijos.

Amerikiecziu nuomones irgi 
skirtingos. Demokratijos pa
grindas duoda žmonėms teise 
būti laisvais ir laisvai iszspres- 
ti invairius klausimus. Mes vi
si suprantame ir žinome truku
mus musu demokratijos būdoj 
bet mes pasiryžę niekados ne
duoti savo prieszams progos 
isznaudoti sziuos trukumus de
mokratijos sunaikinimui.

Mes Amerikoj turime neuž- 
mirszti ta musu amžina teisy
be kurie skelbia Nepriklauso
mybes Deklaracija kad “vifei 
žmones yra suverti laisvais ir 
lygiais.’’ Mes turime mokslus 
savo tikybų: Kataliku, Protes
tantu ir Žydu, kad visi yra 
broliai.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

niecziu.
Komunistai Kiniecziai da

bar visomis jiegomis ir kuo 
greicziausiai stengiasi pasirū
pinti geras tvirtoves ant Man- 
džiurijos rubežiaus, nes jie ge
rai žino kad j u armijos nega
les atsilankyti priesz Ameri- 
kieczius Korėjoje.

Komunistai dabar stengiasi 
gerai apginkluoti nauja savo 
sostine Sinuiju ir elektros fab
rikus prie Yalu upes.

Generolo MacArthurio at
stovai sako kad jie visai netu
ri vilties ir nesitiki kad Komu
nistai Kiniecziai pasitrauks 
isz szito susikirtimo del kokiu 
nutarimu, kurie iszeitu isz 
Tautu Sanjungos. Jie sako kad 
tie Komunistai Kiniecziai pa- 
žinsta ir invertina tik viena in- 
sakyma, ir kad tas insakymas 
yra geri karabinai ir kariszki 
ginklai ir Amerikos armijos.

PRANESZIMAS!
Siuneziant pinigus per ban 

kini uze-ki arba ekspresini mo 
uey orderi in iszdavysta “Sau 
ies,” pridekite deszimts centr 
prie paskirtos sumos nes muši! 
ba nkos reikalauja deszimb- 

kai traukinys, kuris veže ka- eentu už iszmokejima czekiu u 
ekspresiniu kvitu. Busime jum? 
dėkingi už tai ir neužmirszkitt 
ateityje, kada sinusite czekiu? 
arba ekspresinius money orde 
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima monej 
orderio. Acziu visiems. 

“Saules“ Redyste.

SCEEVEN, GA. — Dvide- 
szimts trys vyrai buvo sužeisti

reivius susimusze su freit-ka- 
riu.

Gaisras, kuris iszkilo isz to 
susimuszimo sudegino trauki
nio stoti prie szito miesto. Keli 
karai ir freitkariai sudege ta
me gaisre.

Daugiau negu du szimtai 
kareiviu suspėjo iszlipti ar 
iszszokti isz to traukinio ir ne
buvo sužeisti. Tie kurie buvo 
sužeisti buvo daugumoje apde
ginti. Kaip tas susimuszimas 
atsitiko, geležinkelio kompa
nijos atstovai dar nesako ir ne- 
aiszkina.

Pirkie
U. S. Bonus

Szie gyvi instatymai turi 
intaka musu sanžinej ir elgse
nose. Kada mes juos tikrai 
pagerbsim musu szalis pasida
rys brolystes krasztas. Viltis 
ir pavyzdis laisve; mylintiems 
žmonėms. —.C.

172 Dvi istorijos 
Mariu, Sruolis isz 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos

apie 
Lie

apit

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

1951m.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! Užsi
-------------------  kalbyt

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna.

apie 
apie 
15c 

apie

Skripko-

istorijos
Lietuvos

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 Kai 
vari ja Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

pagal
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu-

|L. TRASKAUSKAS
* LIET UvTs Z K A S
* GRABORIUS
£ Laidoja Kunus Numirėliu.
> Pasamdo Automobilius Del
* Laidotuvių, Kriksztyniu
* Vestuvių Ir Kitokiams 

:: Reikalams ::
WEST CENTRE STREET 

Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA.
mr-M-H-H-K-fm-K*****************
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Pirkie U. S. Bonus
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Pirkie U. S. Bonus Sziandien!


