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Viso Pasaulio Baime
Isz Amerikos
MacARTHUR NENO
RI PAGELBOS NUO 
CHIANG KAI-SHEK
WASHINGTON, D. C. — 

Iki dabar retas kuris dryso 
skersa žodi pasakyti priesz Ge-1 
nerola Douglas MacArthuri/ 
Jis buvo kaip koks ponu po-1 
nas, kuriam net ir Prezidentas 
turėjo pataikauti ir nusilenkti.

Bet dabar jau net ir Senato
riai piktai ima reikalauti kad 
Generolas MacArthur pasiaisz- 
kintu ar pasitrauktu.

Senatorius Joseph R. Mc
Carthy, Republikonas isz Wis
consin dabar net ir Prezidentą 
Trumana ima nagan. Jis sako 
kad jeigu Prezidentas Truma
na s nesutinka imti in talka 
Chiang Kai-sheko kareivius 
Korėjoje, tai reikia Trumana 
isz Vaszingtono iszmesti.

Musu vaikai ant karo frunto 
krinta, jiems nori kiti in talka 
stoti, o Trumanas su MacAr-j 
thuriu, pasako, acziu, mums 
pagelbos nereikia.

Kinijos tautininku armijos 
dabar randasi ant Formosa Sa
los. Visi jie baisiai neapken- 
czia Komunistu, nori priesz 
juos kariauti, bet musu ponai 
sako mums pagelbos nereikia,

Kinijos tautininku armijos 
dabar randasi ant Formosa Sa
los. Visi jie baisiai neapken- 
czia Komunistu, nori priesz 
juos kariauti, bet musu ponai 
sako mums pagelbos nereikia, 
nors musu kareiviai traukiasi, 
krinta ir mirszta.

Charles di Umberto su sa
vo žmona užsidengia savo 
veidus kad juos niekas isz 
paveikslo nepažintu. Jiedu 
atskrido isz Trenton, N. J., 
in Chicaga, kaipo svietkai, 
nes jiedu daug žino apie nu-

žudinima William Drury, 
buvusio policijanto. Di Um
berto yra intares savo dran
ga Charles Rotundo, saky
damas kad jo draugas daug 
daugiau žino ir gal jis yra 
tas žmogžudis.

ISPANIJOS
ATSTOVAI

PROTESTUOJA

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Ispanijos Respublikos Ministe- 
ras Alvaro de Albornoz su visu 
savo sztabu tremtyje, pasitrau
kė ir atsisakė, norėdami paro-
dyti savo nepasitenkinimą su 
Tautu Sanjungos nusistatymu 
pripažinti Ispanijos valdžia ir 
priimti Francisco. Franco par
tija ir valdžia in Tautu San- 
junga.

Ministeras Aivaro de Al
bornoz inteike savo atsisaky
mo rasztus Prezidentui Diego 
Martinez Barrio kuris yra 
skaitomas kaipo Ispanijos Pre-
zidentas tremtyje.

Visi tie Ispanai kurie dabar 
yra isztremti isz savo kraszto 
del politikos, baisiai pyksta ir 
prieszinasi kad Tautu Sanjun-
ga rengiasi ta ju kraszta pripa

Komunistai Stu-
me U. S A. Armija

Atgal Iki Seoul
New York - Philadelphia Gatve- 
kariu Da rbininkai Nori Didesniu 
Algų; Charles G. Ross Preziden
to Trumano Spaudos Sekreto-
rius Pasimirė; U.S.A. Lakūnai 
Iszžude 2,600 Kom. Kareiviu

MERGAITUKES
LAVONAS PAKO

VOTAS DARŽE
Policija Jieszko Tėvu

MUSKEGON, MICH. — Ke- 
turiu metu amžiaus mergaitu- 
kes Carol Smith lavonėlis bu
vo surastas, gilioje skylėje, 
darže. Policijantai dabar jiesz
ko tos mergaitukes tėvus, ku
rie dingo Lapkriczio dvide
szimts ketvirta diena.

Policijos virszininkas, Axel 
Pederson, sako kad lavonėlis 
buvo surastas iszkastoje sky
lėje, dvylikos pėdu gilumo. La
vonėlis buvo pamelinaves ir la
bai sumusztas ir apdraskytas.

-į z.
Policijantai sako kad jie gal 

ras dar daugiau lavonu tame 
darže, nes jie nežino kur dingo 
kiti du vaikucziai. a

Plunksna gali būti galinges
ne už karda. Jusu laiszkai gi
minėms ir draugams Europoje 
padeda skleisti teisybe apie 
Amerika!

PREZ, TRUMANO 
SEKRETORIUS

PASIMIRĖ
WASHINGTON, D. C — 

Charles G. Ross, Ameriko Pre
zidento Trumano Spaudos Sek
retorius ir artimas draugas, 
pasimirė savo ofise, Utarninke 
vakare. Jis tuvo szeszios de- 
szimts penkių metu amžiaus.

intakingu laikraszcziu redak-l 
torius.

Apart jo naszles, jis paliko 
du sunu ir kelis anukus. Jo 
szeimyna, draugams ir pažys
tamiems pasakė, kad jie ne- 
siunstu kvietku del szermenu, 
bet kad paaukotu kiek pinigu 
del ligonu, kuriems pagelba 
yra labiau reikalinga negu mi-. 
rūsiam kvietkos.

žinti.
Amerikos valdžia su Truma

nn teipgi rengiasi Ispanijos 
valdžia pripažinti^Musu kari
ninkai jau nuo antro pasauli
nio karo pabaigos vis sake ir 
dabar sako kad Ispanijos 
krasztas mums labai reikalin
gas, jeigu kada iszkiltirkaras 
su Rusija.

DIDESNIU ALGŲ
PHILADELPHIA, PA. — 

Gatvekariu, strytkariu kon
duktorių, darbininku unijos 
Prezidentas, Michael J. Quill,

AMERIKIECZIAI 20 WASHINGTON, D. C. —Visos Ameri- 
V' į 7

MYLIU ŽEMIAU kos ir tuo paežiu sykiu, viso pasaulio
Pyongyang klausimas yra Korėjos krasztas.

tokyo, Japonija. ~ Amerika bijosi tikro ir didelio karo. 
Kiniecziu raiteliai vejasi Ame-iprįsjDažiiista, kad ji negali ap- 
rikieczius, kurie yra jau dau- ” 1
giau negu dvideszimts myliu SSUgOti VISUS EllfOpOS kraSZtUS.
pasitraukė žemiau Pyongyang AmClikoS Valdžia tllO paCZlU SyklU pl'3- 
miesto, Komunistu sosties. e .

Iszrodo kad Amerikiecziai SZO kad prieszas liautųsi puolėsis ant jos 
tus nustumti atgal net iki se. prįsipažinsta kad mes neesame prisiren- 
oul miesto, isz kur jie buvo ka- 1 r 1 
ra pradeje. ge del pasaulinio karo, ir paskui visiems
G—^a^“ grasina kad Karo Sztabas ir visa Ameri-

pranesza kad unija dabar rei
kalauja kad visu tu darbiniu- __ _
ku algos butu paskelbtos szi tik laukia progos atsikirsti. Jis kuriam prieszui.

visus ramina, sako kad Ameri- pESOlOIie yF3 
kiecziai tvarkingai traukiasi ir ,

prisirengus, atsikirsti, bet

Jis ka»tik buvo pasikalbėjęs 
su penkios deszimts laikraszti- 
ninku, jiems paaiszkindamas 
Prezidento Trumano ir Angli
jos Ministerio pasikalbejima 
kaslink Korėjos klausimo.

Jis dar vis sėdėjo prie savo 
stalo, kai tie laikrasztininkai • 
iszejo. Czia jis ir pasimirė. 
Jis renge prakalbas del radijo 
kai ta szirdies liga jam užėjo.

Brigados Generolas Wallace 
H. Graham, Prezidento asmen- 
iszkas gydytojas buvo paszauk 
tas, bet Charles G. Ross jau bu
vo negyvas.

Su juo ofise tuo laiku buvo 
jo sekretorka, Panele Myrtle 
Bergheim, kuri paszauke dak
tarą.

Charles G. Ross buvo garsus 
ir gabus laikrasztininkas, jis 
yra laimėjęs augszta Pulitzer 
garbe, už savo rasztus, jis yra 
buvęs laikrasztininku mokyto
jas, profesorius. Prezidentas 
Trumanas ji pasiprasze in Va- 
szingtona kai tik jis tapo Pre
zidentu, 1945 metais. Jis su 
Prezidentu Trumanu ėjo moks
lus in Independence, Missouri.

Jis yra buvęs keliu dideliu ir

AKUNAS SVEIKINO 
SZEIMYNA

Eroplanas Nukrito;
Lakūnas Žuvo

LANCASTER, PA. — Jau- 
nas Laivyno . lakūnas, dvide
szimts dvieju metu amžiaus 
Theodore R. Szmidt, ant sykio 
žuvo, kai jo mažas eroplanas 
nukrito ir sudužo.

Jo motina, Ponia Ruth E. 
Schmidt ir jo dvideszimts pen
kių metu amžiaus sesuo, Pauli
na, mate kai jo eroplanas nu
krito. Policijantai neleido joms 
prieiti prie sudužusio eroplano.

Jaunas lakūnas mokinosi 
kaip skristi su eroplanais. Jis 
mokinosi in Norfolk, Va. Jis 
kelis sykius buvo isz ten atskri 
dės ir vis pasveikindavo savo 
motina ir seserį isz padangių, 
prilenkdamas savo eroplano 
sparnus.

Szita syki kas ten atsitiko 
kad eroplano inžinas sustojo, 
užgeso ir eroplanas nukrito.

Firkie U. S. Bonus Sziandien!

menesi. sako, kad asztuntoji armija ga-
Jis sako kad tos straikos gal Ii pati apsidirbti su tais Komu- 

butu paskelbtos kaip tik priesz
' Kalėdas, kada daug daugiau 
žmonių važiuoja, Kalėdoms ap
sipirkti. *

Straikos butu paskelbtos 
Philadelphijoje ir New York 
mieste. Nors unijos kontrak
tas neužsibaigia iki Vasario 
(Feb.) menesio vienuoliktos 
dienos, Michael J. Quill sako, 
kad jeigu nebus galima strai- 
kuoti, tai darbininkams bus 
insakyta tyczia isz lėto dirbti 
ir visa tvarka ardyti, kai jie 
dirba ir tuos strytkarius vari
nėja, draivina.

Amerikos valdžios sztabas 
nesusiszneka ar nepasita- 

vieszai pranesza savo nu- 
tvarka ar prisipažinsta prie

Iszrodo kad
nistais. Bet, nors Generolai if Kai'O SztabaS 
mus ramina ir sako, kad nėra .
pavojaus, musu armijos nuo vi- ^3, plIUl O g 
su karo fruntu traukiasi ir už- sistatVHlUS, 
leidžia savo vietas Komunis
tams..

Amerikos lakūnai daužo Ko
munistu eiles, bet iszrodo kad 
tie Komunistai turi daugiau 
kareiviu negu Amerikiecziai 
bombų. Per viena diena Ame
rikos lakūnai iszžude du tuks- 
taneziu szeszis szimtus raudo
nųjų kareiviu, bet negalėjo tos 
armijos sustabdyti.

Tukstancziai Kiniecziu žuvo 
. beeidami in Pyongyang miestą

IRANE NERAMU kareivis su^yžes n*s*li ve(^am^ Vietminh sukilėliai gresia ant
isz karo frunto, sako kad: Mes VISU fruntu.
tiek kuiku neturėjome, kiek tu Prancūzijos kraszto virszininkais prane- 
raudonųjų pasirodė! 3 r

Armijos, Laivyno ir Marinu SZH, kad ju armijos atsiėmė Ghuphaisan 
kariszki eroplanai ir bombne- • t • ■ . « .

EHERAN, IRAN. Augsz- sziai daužė ir plake ir žudė K11F1S TSllUdSl 3pIC
tas valdžios narys pranesza, tuos raudonuosius, bet negale- mylios fiUO MoiiCay, bet prisipažinsta kad 
kad Irano armija yra uždrau- jo ju sustabdyti.
dus kareiviams atostogas ir 
yra insakius armijoms būti pri
sirengusioms diena ir nakti.

Kareiviams Nėra
Atostogų

baimes.

PRANCŪZAMS PAVOJUS

SAIGON, INDO KINIJA. — Kariszko 
Sztabo atstovas mums pranesza kad visas 
Prancūzijos frontas sziaures-rytu kraszte, 
Indo-Kiniioje dabar yra pavojuje. Komu-

sukilėliai szita miestą ir
Redakcija “Saule” sudeda.ranfĮasj vjsaj netoli, 

szirdinga acziu, visiems tiems , . ...

dvideszimts trys

Janinai miestą, 
beveik kas nak-

Oil Ullg llOXUlliO M.AVJLACL Al XXVWXKVA. I —«■ t • • • • v 1 • • !•

Irano krasztas rodos nujauezia katrie platina laikraszti ir ra- tl kaniUOj-3, inSlVerŽdcirni IF apVOgdaOll 113-
(Tasa Ant 4 Puslapio) gina kitus prie skaitymo! | (Tasa Ant 4 Puslapio)(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
tuos Komunistu kandidatus. 
Matyti kad Komunistai su ka
rabinu ir botagu stebuklus 
daro.

Eina gandai kad Indo-Kini- 
ja pareikalaus ir gaus Nepri
klausomybe. Amerika ketino 
ežia pasiunsti maisto ir karisz- 
kos pagelbos, bet dabar iszro- 
do kad ir Amerika turės laukti 
ir pamatyti isz kur vejas pu- 
czia.

Italijos Komunistai dabar 
vis areziau ir szilcziau glau
džiasi prie Yugoslav i jos Ko
munisto Tito ir tolinasi nuo 
Rusijos Stalino. Sovietai yra 
labai susirūpinę.

Daugiau negu penkiolika 
milijonu Kiniecziu per szia 
žiema nuo bado ir szalczio pa
simirs, jeigu jie nesusilauks 
pagelbos isz Amerikos. Ameri
ka. dabar nenori ir nedrysta 
siunsti Kiniecziams pagelba, 
nes tenai Komunistai vieszpa- 
tauja.

Vaszin^tono agentai ir dip
liomatai sako, kad dabar jau 
vėl bus bėdos su Austrijos 
klausimu. Ant Austrijos klau
simo jau beveik du metai kai 
Amerika stengiasi susitaikinti 
ir susiszneketi su Rusija. So
vietai Austrijoje dabar rengia 
policijantu rajonu, kuris val
dytu kai visos armijos isz ežia 
pasitrauktu. Amerikiecziai sa
ko kad jiems visai nebutu nau
jiena jeigu jie iszgirstu kad So
vietai savo valdžia užvestu vi
soje Austrijoje.

Automobiliai brangsta! Ge
neral Motors ir Ford kompani
jos jau pranesza kad nauji au
tomobiliai pabrango. Fordo 
automobiliai pabrango n u o 
$87.50 iki $165.00 daugiau. Ge
neral Motors kompanija savo 
automobilius pabrangino apie 
penktu nuoszimeziu. Kitos 
kompanijos p’anasziai savo au
tomobilius ne už ilgo pabran
gins.

Nors Prezidentas 1 rnmana • 
laikrasztininkam s szy pso jasl 
ir nuduoda kad viskas Purko
je, bet jis yra baisiai susirū
pinės.

Jau isz visko iszrodo kad 
Amerika ne už ilgo pripažins 
Ispanijos valdžia ir tam. krasz- 
tui paskirs ambasadorių. Nors 
Trumanas baisiai prieszinasi 
tam ir sako kad, kol jis gyvas 
bus jis to kraszto nepripažins, 
bet karininkai, Generolai ir 
Admirolai jau seniai Truma- 
nui ir visam jo sztabui kaulija 
kad Amerika turi Ispanija pri
pažinti ir priimti kaipo drau- 
giszka. kraszta. Ispanija mums 
butu labai reikalinga jeigu isz- 
kiltu karas su Sovietu Rusija. 
Didžiausias prasikaltimas Is
panijos nėra tai kad ji buvo ar 
yra Fasisztiszkas, bet kad tas 
krasztas yra Katalikiszkas. 
Bet iszrodo kad net ir Truma
nas dabar ateina in protą ir su
tinka pripažint Ispanijos val
džia.

Sumanioje, Bucharest mies
to virszininkai pranesza, kad 
rinkimai jau baigti. Komunis
tu partijos kandidatai beveik 
vienbalsiai buvo iszrinkti. De
vynios deszimts asztuntas nuo- 
szimtis už Komunistus, pusan
tro procento balsavimo popie- 
ru buvo sugadinta, ir tik puse 
vieno procento buvo priesz

Apie
Žmogų Kuris Niekad

Negrieszino

yiENAS kaimelyje gyveno 
vargingas žmogus kuris bu

vo labai doras ir dievobaimin
gas; norints buvo apžiles kaip 
karvelis, bet savo gyvastyja da 
niekad ne sugrieszino, niekam 
ne persiženge mažiausiu žode
liu. Pyko velnias pekloja bai- 

i šiai; pasikasė po ause szaukda- 
i mas:

kol gerai neužsigere.
Parėjo namon. Pradėjo da

ryt riksmą. Nuo riksmo pabu
do anūkėlis ir pradėjo verkti. 
Norėjo kirst kūdikiui per pa
ežius kad tylėtu, bet pataikė1 
per galva, o kūdikis nutilo ant 
amžių! Po tam, ne tik keikei 
velnią, bet ir Dieva ir visus 
szventus.

LIETUVISZKAS

Amerikos Sekretorius Dean 
Acheson prisipažinsta kad jis 
yra pavargęs ir pailsės.

Vaszingtone dabar szviesos il
gai dega nakczia. Dipliomatai 
atstovai, valdininkai ir val
džios sztabo nariai ilgai dirba 
ir labai rūpinasi.

Senatoriai ir Kongresmenai 
dabar jau vieszai puolasi ant 
valdžios sztabo virszininku, 
kaltina Trumana ir intaria 
Sekretorių Achesona, už visas 
tas klaidas padarytas Korejo- 
jo.

Pypkes Durnai
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”
Ka? Isz Niekybes nejauslios 

gundyt
Esybe, ir už pikta palaikyt
Szi junga uždraustu 

džiaugsmu, kuri
Mirties bausme privalome 

laikyt!

: — Žmogus gali net trukti 
i isz piktumo! Kiti norints dori, 
bet taip ar sziaip sugrieszina, 

; bet tasa senis, gali sziandien ar 
rytoj numirti, o da nieko nepa
pildo pagal mano paliepimo. 
Na palauk tu aniuoleli, jau asz 
tau duosiu rodą!

Vargszas nežinojo, jog vel
nias ant jo stato kilpas; gyveno 
malsziai savo grinczeleja, mel
dėsi kas dien pas. D ieva, nie
kam pikto ne padare ir gyveno 
pagal prisakymus Dievo.

Sztai nežinia isz kur stojo 
priesz ji velnias, ir tai taip 
kaip ji Dievas sutvėrė; dantis 
turėjo kaip arklio, kojos ark
lio, ant galvos ragus, o isz už- 

' pakulio uodega ir pradėjo:
— O ka, ar žinai tu ka turi 

priesz save? Nuo tavo užgimi
mo nuolatos einu paskui tave, 

Į o da ne karta negalėjau tave 
invest! in pagunda! Dabar isz- 
sirink sau, ka nori, ar užmuszi 
žmogų, ar priesztarausi priesz 
Dieva ar pasigersi! Isz tu trijų 
grieku, turėsi kanecz viena 
iszsirinkt. Ryto vela, ežia atei
siu idant man pasakytum, ka 
iszsirinkai.

Kada pabaigė velnias iszlo- 
ke kaminu.

O ka ant to dievobaimingas 
žmogus ?

Po teisybe nenusigando jis 
labai, ba žinojo, kas su Dievu, 
tas Dievas su juom skaitė per 
visa diena isz makla-knyges, o 
ant galo da pasimeldęs, atsidu
so:

Tai matote ka daro girtuok
lyste? Jeigu ne butu pasigerės, 
galėtu numirti szventu, o po 
tam nebutu didesnio persižen- 
gelio, vagies, žudintojaus už 
ji. Sunkiausia, karta pasigert 
po tam jau viskas eina lengvai.

O tasai juodasis pekloja 
linksminasi ir da lyg sziai die
nai linksminasi, jog ne be rei
kalo iszrado degtine.

----- PABAIGA-----

$60,000 VERTES
MAISTO LIETU

VIAMS VOKIETIJOJE

pa- 
viso

vel-

Ka? Atmokės JAM silpnai 
gaivalas

Grynuoju auksu už szias 
saszlavas?

Ar skus už skola nepaskolinta?
Isz tikro; prastas ežia 

pirkliavimas!

O Tu, Kuris klasta ir 
vilkduobe

Apsedai mano kelia; ir MANE, 
Klajotoja inpainiojes slasta, 
Nebausi mirtinąją nuodėmė!

Kiekvienas laiszkas isz Ame
rikos in Užsieny yra laisves ir 
demokratijos pasiuntinys.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.

SAULE PUBLISHING CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Knygos Did. 3%x5i4 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

— Ir ne vesk mus in 
girna, 'bet iszgelbek nuo 
pikto.

Bet ka? Ant rytojaus
nias vela inszoko per kaminu 
szaukdamas:

— Na, ar jau iszsirinkai?
— Jau, iszsirinkau. Jeigu 

esi velniu, tai eiki in pekla, 
kur tave Kris t ūsas uždaro, o 
žmonimi duoki ipakaju. Jau asz 
del tavo noro nesugrieszinsiu.

— Bet asz tau kalbu, jog 
isz to neiszsisaugosi; ba nesi
randa ir nebus žmogus ant 
svieto, kuris nors karta nesu- 
grieszintu savo gyvasti. Vel
nias gal turi teisybe. O, nesi- 
prieszinsiu jam, nes ka ežia da
ryt! Užmuszt žmogų? E, tai 
butu labai sunkus griekas! Per 
visa savo gyvasti nieką ne nu- 
skraudžiau ne mažiausio kūdi
kėlio, o dabar ant kart turetau 
užmuszt žmogų! Tone pada
rysiu, Dievui priesztaraut, o ir 
tai butu didelis griekas! Ar-gi 
dabar ant senatvės turetau 
Dievui prieszintis? To nedary
siu. Pasigert! Ha! Tai butu 
mažiausias griekas, juk per pa
sigėrima niekam pikto ne pa
darysiu. Ka ? Pasigersiu, parei
siu namo, iszsimiegosiu ir bus 
gerai, velnias paliks mane pa- 
kajuja.

Kaip pamisimo taip ir pada
re, stojo nuo stalo ir nuėjo in 
karczema, kur vienas po kitam 
iszgerdavo stiklelius degtines,

BROOKLYN, N. Y. — Ben
drojo Amerikos Lietuviu Pa- 
szelpos Fondo pastangomis 
sziomis dienomis isz Amerikos 
valdžios atsargu gauta 60,000 
svaru pieno milteliu, 30,000 
svaru sūdyto sviesto, 30,000 
svaru kiausziniu milteliu ir 
20,000 svaru sūrio.

Sviestas, kiausziniu ir pie
no milteliai priesz keletą dienu 
buvo pakrauti Great Lakes 
uostuose in laivus S/S Vatna- 
jokull ir S/S Cygnus, kurie jau 
iszplauke in Vokietija, kur bus 
išzkrauti ir gerybes iszdalintos 
Lietuviams Tremtiniams. Su
ris jau pakuojamas ir sziomis 
dienomis bus iszsiustas Vokie
tijon.

Szios trys siuntos, skaitant 
valdžios nustatytomis žemiau
siomis kainomis, vertos $40,- 
600. Jn pasiuntimas atseis apie 
$1,500, tokiu bildu bendra sziu 
siuntu verte yra $42,100 ne
skaitant ju transportacijos Vo
kietijoje.

Szias gerybės Lietuviams 
pavyko gauti tik BALF’o pa
stangomis. Kaip žinoma, 
B ALF’as yra Amerikos val
džios pripažinta ir inregistruo- 
ta paszelpos instaiga, kuri nau
dojasi visomis valdžios teikia
momis privilegijomis, teikia
momis pripažintoms paszelpos 
organizacijoms Am e r i k o j e.

Privatiems asmenims ar ne
pripažintoms organizacijoms 
szios siuntos, skaitant rinkos 
urmo kainomis kainuotu $60,- 
000. Tuo tarpu BALF’ui jos te
kainuoja tik tiek, kiek kainuos 
ju supakavimas ir vidaus 
transportacija, o juru trans- 
portacija apmoka Fedcraline 
V aidžia.

Jau vien szios siuntos, nežiū
rint kitu, pateisina Bendrojo 
Amerikos Lietuviu Paszelpos 
Fondo veikla ir patvirtina jo! 
reikalingumą ir naudingumą 
Lietuviu paszelpos veikloje.

Dar yra asmenų ir net orga
nizacijų, kurios mano, kad tie
siogine paszelpa Lietuviams 
Vokietijoje ar kitur yra nau
dingesne, negu per BALF’a. 
Pavyzdžiui, vienas BALF sky
rius, kuri pavadinsime. Sky
rius X, sumanė užpirkti ir su
rinkti maisto produktu ir juos 
pasiusti in Vokietija. Produk
tu surinko 206 svarus, kurios 
inkainavo $49.00 sumai ir juos 
szimet Spalio men. pasiuntė in 
Vokietija. Pasiuntimas kaina
vo $29. Kiek gi kainuotu per
siusti 140,000 svaru maisto 
produktu, jei jie butu pasiusti

3i> matydamas tokius szeimi-1 Pasiskaitymo Knygeles 
ninko turtus ir tarė jam:

Asz niekuomet da ne-
tokiu turtu, kaip ta-

asz nei nesvajojau, kad ga-
taip brangiai sveczius

SAPNORIUS • vo 
Įima , 
vai—

! man rodosI ■ 
! žmogaus 
ti. Tu visu laimingiausias!

Turezius, atsidusęs, paėmė į 
į isz aukso bliudo gražu obūoli ! 
’ ir padavęs svecziui tarė: 
! Meldžiamasis! Asz prilygstu 
į szitam obuoliui; pavirszutinei 
jis gražus, bet sztai kas yra jo į 
viduryj. !

Taip kalbėdamas, szeiminin- j 
kas perpjovė obuolį pusiau, ir 
viduryj visi pamate kirmėle, 
kuri ede ta gražu vaisiu.

— Ir asz, pavirszutinai 
sprendžiant, esu laimingas, tę
sę turezius, bet ir mano baisus 
kirminas ėda!

Szituos žodžius kalbėdamas, 
didžturtis pradengė savo rū
bas ir parode .ant krutinės bai
sia žaizda, veži, kurio jokiu bu-

, , a Įima iszgydyti.
Kas man isz turtu, kal-

i kas man

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

Penkios Istorijos apie Burikė 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užlickos isz Senovės

iszinti! Bicziuli malonusis, Padavimu; Peary ant Žemgalio 
kad laimingesnio (Atminimas isz keliones in Le- 

pasauly negalima ras- dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

l Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20$

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

panasziu bildu? Czia yra aisz- 
kus inrodymas, kad per BALF 
paaukotas doleris yra daug 
naszesnis, negu tiesiai pasius
tas.

Szia proga visos organizaci
jos ir asmenys prijaiiczia Lie
tuviu paszelpos darbui praszo- 
mi bet kokia pagelba Lietu-i du nega” 
viams Užsienyje siusti BALE’-1 — _____
ui, nes kiekviena BALF’ui at- bėjo toliau turezius

‘ i isz mano kambariu, valgiu ir 
gerymu, jeigu netekau sveika
tos ir kas valandėlė mirtis gra-

siustą auka atnesz mažiausia 
trigubai daugiau, negu siun- 
cziant privaeziai.

Sveikata
Brangiausias Turtas

sina.
Sveeziai, ta pamate, atsidu

so ir tarė:
hiV !Wi,kata tai di®ansia 

’ tai b‘'angiausias tartas!

Vienas labai turtingas žmo-' i*****į*T****************4c^ 
gus gyveno puikiuose kamba- * ŠIENINIAI *
ruošė, kuriu sienos net blizgė
jo nuo aukso. Dėvėjo jis bran
gius rubus, gardžiai valgė ir 
skaniai gere: kasdiena pas ii 
buvo, tartum, didžiausias po
kylis, nes ir muzike grieže ir 
svecziu daug Imdavo. Ant sta
lu stovėjo aukso ir sidabro to- 
rielkiai ir kliudai kaupinį ska 
niu valgiu: isz aukso tauriu 
svecziai gere skanius gerymus

Karta, per toki pakyli, buvo 
szeimininko senas 'pažystaiTla 
ir bieziulis; jis dideliai stebė jo.

*
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NUODININKE :-:
^♦♦♦*****t*****************************************4**************************<

'J'ARP užsilikusiu isz senovės 
tankiu giriu Lietuvoje palei 

pati vieszkeli stovi nemažas su 
senoviszkoms trioboms kai
mas.

Tame kaime gyvena pasitu
rintis ūkininkas, Juzapas Žag
ris, labai szlyksztus žmogus.

Nerasdamas kitokio ’budo 
padidinimui savo turtu jis su
manė apvesdinti savo vientur
ti sunu. Tas nesiprieszino. Po 
keliu sanvaieziu tėvas jau ren
gė vestuves, džiaugdamasis, 
kad ateis penkių szimtu rubliu 
mergos kraiezio.

Isz vakaro priesz vestuves, 
Žagris su savo žmona sėdėjo 
ant szilto pecziaus <ir kalbėjosi.

-r- Acziu Dievui, jau viskas 
surengta. Ryt sulauksime mar- 
czios su geru kraieziu.

— Viskas, tai viskas, bet 
da mums reikia gaut kokia mo
terį kad pradėtu ruosztis. Ži
nai, kad mano sveikata jau 
menka ! Atsake Žagriene.

— Na tai galima ir pasam- 
dyt. Asz manau Žižiene. Ji da 
žiema in dvara neeina. Jai duo
si duonos puskepali, tai ir pa
dės ežia tau ruosztis.

— Taip, ji butu gera, netin
gine. Bet bijau, kad ji kartais 
ežia ka nepadarytu. Tu žinai 
ka apie ja kalba.

— Kalba, tai kalba, bet tan
kiai žmones apkalba ir netei
singai, Žagris atsake, badyda
mas su nykszcziu pypki.

'— Ka ežia neteisingai! Juk 
tu pats žinai, ka padare Ru
džio versziukui. Kaip tik pa- 
maezius pradėjo gražiuotis, 
versziukas tuo iszvirto ir gata
vas! Na, ir keno ežia kalte? 
Arba vėl Juzėno vaika kaip tik 
pašig’ražiavo, tnojans vaika in 
kamuolį sutraukė. Vistiek ji, 
yra negera! Kalba kad jos ir 
moezia. tokia buvo, už tai ja gy
va ant laužo sudegino.

— Bet asz manau, kad ji 
pas mus nieko nepadarys. Asz 
jos gražuoju papraszysiu, kad 
ji nieko nedarytu.

— Na kaip sau nori, žino
kis, su ranka numojo Žagriene.

Ant paties galo kaimo, riog
sojo sulužus nedidele grinczele. 
Joje gyveno naszle Žižiene su 
dvejetu mažu vaikucziu. Jos 
duondavi vyra sumalė dvare 
kuliamoji maszina. Ji duona 
uždirbdavo eidama in dvara 
arba patarnaudama ūkinin
kams.

Vargas ir nepriteklius isz- 
mokino ja nuolankumo ir man
dagumo, ji mokėjo kiekvienam 
tart malonu žodi, niekas jos ne
matė piktos ir nusiminusios, 
niekad nerugojo ant savo ne
laimingo likimo, o visus nusi
minusius stengės suramint. 
Prie tokio malonaus budo ji tu
rėjo da nepaprastai gražu su
dėjimą. Ji buvo vidutinio ūgio, 
veidas baltas sumaiszytas su 
raudonais dažais, akys mėly
nos, dideles; gražai suaugę ant 
galvos tamsus garbiniuoti

plaukai dabino jos visa pavy- 
dala.

Szita graži moteriszke turėjo 
neszti sunku gyvenimą junga. 
Kada ji pasilikdavo su. savo 
mylimais mažais vaikucziais 
be duonos ir kitu gyvenimui 
reikalingu daigtu, tada eidavo 
pas ūkininkus maldaut pagel
bės. Jos malonus žodžiai su- 
szvelnydavo ir kietas ūkininku 
szirdis ir suszelpdavo ja pagal 
iszgale. Vienok visi apie ja blo
gai sznekejo.

Vieni sakydavo, kad ji turi 
pikta dvasia ir su tos dvasios 
pagelba vilioja isz ju sau rei
kalingus daigtu®. Bet moterisz- 
kiai in akis ne vienas nedryžo, 
to pasakyt.

Žagris ptisteiraves su savo 
motore, pasikvietė Žižiene pa
tarnaut per vestuves.

Anksti ryta Žižiene atėjo in 
Žagrius. Szeimininkas, priėjės 
prie jos szypsodamasis tarė:

— Na, tik žiūrėk, tamistyt, 
kad jau ežia kas bent blogo ne
atsitiktu !

Viskas bus gerai, atsake ji. 
Asz stengsiuosi daryt koge- 
riausia.

Apie vidurdieni atbarszkejo 
keli vežimai vestuvninku; tarp 
ju buvo ir linksmus jaunave
džiai. Bobeles jaunavedžius 
patiko, pagal senovės paproti, 
su duona, druska ir kitokiomis 
ceremonijoms. Po to, visi su
sirinko in seklycza ir prasidėjo 
vaiszes, o paskui szokiai.

Pagarsėjęs visoj apylinkei 
pesztukas, szokdamas visaip 
kraipė savo ilgas kojas, staiga 
pavirto ir pradėjo bjauriai 
“oži pjaut.” Paskui kitas 
pjaudamas oži smuko laukan. 
Vėliaus pas stala viena bobele 
nuvirto ir pjaudama oži biau- 
rei reke. Už pusvalandžio isz 
linksmu veselninku pasidarė 
baisus ligoniai, tik keletas sve- 
cziu liko sveiki. Nuo “©žig
uos” užsinuodijo oras, kad net 
per kaima einant reikėjo dru- 
cziai užspaust nosies sznerves 
nuo tos smarves.

Žižiene tuo tarpu kamaroje 
gamino svecziams valgius. Vė
liaus inejo ir, pamaezius tokia 
baisia regykla nei nejuto, kaip 
iszta.re ežiuos žodžius:

— Del Dievo! Kas-gi da 
ežia pasidarė?

— Da klausi, gyvate, kas 
pasidarė! Ogi tu nuodininke 
parnuodijai visus! Koliojo ja 
Žagriene atsikeldama nuo suo
lo.

Ka-a-a? Suszuko Žižiene 
nerviszkai.

— Ji, ji, kūma, ežia pada 
re! Kita boba in Žagriene tarė. 
Treczia vėl szauke:

— Ta gyvate parnuodija 
visus! Ji pernai mano versziu- 
ka parnuodijo!

Vienas vyriszkis suszuko:
— Duot tai gyvatei! Tegul 

pataiso tuojau s visus.
Tnojans kelios drąsios da

vatkos pagriebė moterį už 
plauku, pradėjo nemielaszir- 
dingai tašyt, szaukdamos:

— Atitaisyk, gyvate, ba 
mes tave nžmuszime!

Moteriszke teisinos ir prasze 
pasigailėjimo, vienok apsvai
gusios bobos neklauso. Ka tik 
nutveria tuom musza nelaimin
ga motere ir prisispyrusios 
s*zauke:

— Atitaisyk ba neiszliksi 
gyva!

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
jįĮB^ Nauju Metu Kortas (Tiktai

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

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Moteriszke verkdama teisi
nosi :

— Del Dievo, kagi asz ati
taisysiu kad asz nieko nežinau!

Priszoko da keli vyrai ir vie
nas smarkuolis kirto jai in vei
dą sakydamas:

— Tik mano kumsztis gal 
isz vary s isz tavęs pikta dvasia 
ir tu pataisysi visus svotbinin- 
kus!

Moteriszke nuo smarkausi 
vyriszko smūgio parkrito gulė
jo asloje pastyrąs, be žado ir 
apsipylus ne kaltoms asza- 
roms.

Žagriene, pagriebus nuo 
lango apmusijusi kryžių, pri- 
kiszo jai prie lupu ir szaukia:

— Bucziuok, gyvate, jeigu 
nekalta esi!

Žižiene nesijudino. Ji buvo 
apalpus.

— Tyczia ragana apsimetė 
negyva. Da jai reikia duot! 
Rėkavo apsvaigęs vyras ir ke
letą sykiu spyrė jai in szona: 
Da reikia iszriiest ant sniego, 
tegul visiszkai nustimpa!

Ir pagriebęs apalpusia mote
rį isznesze pro vartus ir inme- 
te in pilna sniego griovi.

Szek tikia atsigavę, kai ku
rie vostuvninkai suvirto in ro
ges ir leidosi namo Saulei nusi
leidus pas Žagri jau nebuvo ne 
vieno svetimo žmogaus, iszsky- 
rus tilt jauna mareziule. Tada 
Žagris rūkydamas pas pecziu 
pypki, sau vienas kalbėjo:

— Svdoba jau pasibaigė ir 
visi valgiai ir gerymai pasili
ko czieli. Nors biski nesmagu
mo buvo, bet tas ant gero.

Už keliu valandų atsigaivino 
sumusztoji moteriszke. Vos-ne- 
vos atsikėlė isz gilaus griovio 
ir vaitodama nuo baisiu sopu
liu, nustverdama už tvoros, 
parėjo in savo szalta sulūžusia 
bakūže. Isz jos ji daugiau ne- 
iszejo, pasingus kėlės sanvai- 
tes, numirė! Vaikucziai liko 
paimti ūkininku globom

Praslinkus metams, pas ki
ta ūkininką buvo kokia tai 
puota, kur buvo užkviestas ir 
Žagris. Gerokai insigere ūki
ninkai užvedė kalba apie Žag- 
rio nelaimingas vestuves. Vie
ni sake, kad tikrai nabasznin- 
ke Žižiene parnuodijo, kiti 
sziaip visokias priežastis state, 
bet ne vieni negalėjo prirodyti 
teisingai. Pagalinus gerokai in- 
kauszes Žagris tarė:

— Ne vyruežiai! Asz ma
nau kad tam niekas nebuvo 
kaltas, kaip tik asz. Turbut pa- 
iszkadijo vestuvininku vidu
riams mano lasziniai ir alus. 
Mat, laszinus asz iszvires visa 
diena szaltam vandenyj mir
kiau, o in alų dėjau naminio 
tabako lazdų. Turbut perilgai 
tuos laszinius ar mirkiau, o in 
alų mažu biski perdaug taba
ko dėjau, tai už tai teip veme.

Tapapasakojęs, Žagris isz- 
bere stiklą degtines. Neprotau- 
janezius kaimieczius tas jo pri
sipažinimas ne kiek nenustebi
no. Jie vienbalsiai tarė:

— Gal but, kurna, ir tavo 
teisybe!

Tuorai kalba apie vestuves 
užsibaigė.

❖ ❖ ❖

Tabako in alų dėdavo netik 
seninus, bet ir dabar tuos savo- 
tiszkus nuodus kai-kurie ūki
ninkai naudoja. Mat nuo tokio 
tabakinio alaus greit galima 
pasigert. O tas ir svarbu ūki
ninkams. Mat tokio alaus ma
žai iszgeria. O jie kartais kur 
suserga, tuomet žmones ne alų 
kaltina, bet gėriką. Sako:

— Tas netikės gėrikas,

kad greit pasigeria ir da ser
ga.

Lasžiniu mirkimas szaltam 
vandenyj yra tai iszradimas 
dideliu sžyksztuoliu. Mat, to
kiu lasžiniu sveezias greit pri- 
valgo ir pasidaro teip, kad vil
kas sotus ir aszka lieka sveika.

GALAS

Jau jus mergeles 
tylėtumėte,

Juoku nedarytumėte, 
Kaip tai vienoje 

pleise,
Tiek nesmagumo 

prisivirė, 
Sau sarmatos pasidarė, 
Viena mergele skunde 

vyreli, 
Ant keletą tukstaneziu.

Gal už koki ten 
trobeli,

Už tai kad josios 
ne eme,

Nes su kita ant 
užsaku davė!

Tai. tikras trobelis.* * *
Vienas isz mano 

draugu Piteris, 
Jau penki metai 

žentas, 
Nuėjo in sztora duoti 

papikszyt laikrodėli, 
O tasai žiegormaisteris,

Norėjo jam parduoti 
radijo.

Maigudnes, kaip jis 
užpyko!

Tasai draugas Piteris 
sako,

Jog namie turi gy va 
radijo,

Kad ne viena radijo 
ja nesubitys,

O jisai, tas draugas 
Piteris,

Jau teip yra sik 
Nuo tojo gyvo 

radijo,
Jog kam užmokėtu, 
Už iszvežima josios 

ant dumpo!* * *
Ana diena skaicziau, 

Kad eroplanas trenke 
in telegrafini stulpą, 

Ir susiteszkino ant 
szmoteliu,

Tai tau ne f įmes! 
Jeigu butu trenkęs 

in menuli, 
Ar kita kokia 

žvaigžde,
Tai nesaky'cziau nieko, 

Bet in telegrafini 
stulpą.

Tai ir asz ta 
padarycziau, 

Su savo autobiliuka,
Teisybe ane?
* * * 

Ilarisvilleje tūla
mergele, 

Stragi Lietuvaite.
Isz szios laisves 

daug naudoje, 
Po visas pleisas

bėgioję.
Vyreliai tosios monkes 

saugokitės!
Su ja visai 

neužsiduokite, 
Nes trobeli turėsite.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 102 Prakeikta, meilinga* 
kriminaliszkas apraszyma*. 
202 puslapiu. 35c.

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis),• • talpinasi sekanti skaitymai 
Ila 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 > 
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- 
xe, Luoszis, Viena motina, Vai
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

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

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute <r 
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 žemė, 
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 apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

No. 134 Dvi istorijos apie 
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu 15e

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios istorijos 
apie Maža katiluka, Lietuvos 
skausmai, Mocziutes pasakoji* 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras.

apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa 
szaukt tęva zokoninka Berną 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabe 
go, Stebuklinga puodą, Daine 
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijom apn 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku 
t-zios nakti 61 puslapiu 15c

No. 148 Dvi istorijos api> 
Joną ir Alena. Pavojinga klai 
da. 45 puslapiu 15c

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

No. 151 Penkios istorijos a 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg 
• lienis Jonuką* karalium 61 
puslapiu. 15c.

X’o 152 Try* istorijo* apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo 
galis. 62 puslapiu. 15c.

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

No. 155 Szakinis Nedora* 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus 
lapių 25c.

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori 
ju apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, De] pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li. Aržiuolas ir Uosis. Rudvne. 
Puiki pasiskaitymui knygute 
100 puslapiu 25c

No. 162 Try* istorijų* apu 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka. 
Protas ant proto, Keletą trum 
pu pasiskaitymu 22 pus. 10< 
Nevalioje pas Maurus, View/, 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo 
gus. 121 puslapiu. 25c

No. 166 Try* istorijos apu 
Sūnūs Malkiaus. Iszklausytc 
malda vargszo. Gera* Medėju* 
15c

No. 172 Dvi istorijos api< 
Duktė Mariu. Sruolis isz Lie 
t u vos. 68 puslapiu 15c.

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

No. 175 Pasiskaitymo kny 
gėle. Kuczios Žemaites vaizde 
lis, Gudras Piemeniu, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks 
lais), Kaimiecziu Aimana v \ 
mai, Eiles, Kokais budais ap 
gavikai apgauna žmonis, Prie 
tarai ir Burtai, Keletą Juoku i> 
Paveikslai. 15c.

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

No. 176]/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnią- 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

No. 196 Stacijos arba Kai 
varija Viesz. Jezuso Kristusc 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap

Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.
No. 142 Trys istorijos apie 

Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos

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 
u lindi mas, upie Jezu Kristų.
6c

Kitokios Knygos

No 178 Tik rausias Kabalas 
arba atidengima* paslapcziu a- 
••ite* su pagelba kazirom. 10c.

No 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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

No 20Ž Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15 c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 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

PRANESZIMAS!
Siuncziant pinigus per ban 

<ini czeki arba ekspresini mo- 
>ey orderi in iszdavysta “Sau- 
es, ” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
lankos eikalauja deszimte 
•entu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czėkiue 
arba ekspresinius money orde
rius. pridėti .deszimtuka. Bet 
leigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio Acziu visiems.

“Sanles’’ Redyste.

Neužmirszkite kad dabai 
‘Saules” prenumerata in Su 

vien. Valst. yra $5.00 metams 
n $3.00 ant puses meto

»
 ‘‘NOVENA”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

Neužmirszkit atnau- 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tąi 
pranešame! Bizni be pinigu 
muku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

mislinimo Kanczios Viesz. Mn 
su Jezuso Kristuso. Knygų t.» 
reikalinga ant Gavėnios. Paga 
senoviszka būda 10c., paiga 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu

Pirkie
U. S. Bonus



Žinios Vietines

vardus tu'

John Pe-
Jos. Roo-

Motina Kolegiste
SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Washington, D. C. — Wm. 
W. Boyle, Jr., Demokratu Tau
tinio Komiteto pirmininkas, 
pasveikino tautines grupes už 
ju gausu dalyvavima paskuti
niuose rinkimuose.

P. Boyle, paskaitęs raportą 
inteikta Michel Cieplinski, De
mokratu tautinio
Tautines Divizijos egzekuty- 
vio direktoriaus,

Komiteto

Dvideszimts devynių me
tu amžiaus, Ponia Elizabeth 
Freret, trijų vaikucziu moti
na, skaito pasaka savo szei- 
mynelei, vaikams Norman, 
Payne ir Charles. Jie gyvena 
Vaszingtone. Ju motina ga-

vo augszcziausius mokslo 
laipsnius, isz szimto trisde- 
szimts vieno studentu klases 
George Washington Univer
sitete. Ji sako kad ji myli ir 
mokintis ir darbuotis.

privilegijas ir rinitai dalyvau
ja szios szalies gyvenime.”

BALF’O SEIMO
BANKIETAS

SAUSIO 6, 1951

Jieva Trecziokiene, vice-pirm. 
Juozas B. Lauczka, sekr. Aldo
na Staszinskicne, ižd. Dr. Al
dona Szliupaite, nariai — Kun. 
J. Gurinskas, Brone Spudiene 
ir inž. Al. Novickis.

PRANCŪZAMS

numirė Nedelioj, savo namuo
se. Apie dvideszimts penki me
tai atgal velionis gyveno She- 
nadoryje, po tam apsigyveno 
Tamakveje kuris laike salinu a.

du sunu,
I dvi dukterys ir keletą anūkus. 
’ Prigulėjo 'prie SS. Petro ir Po

x’ i lo parapijos.

Lost Creek: John Coyle, ir
John Donlevy.

Kelayres: John Vacante.
McAdoo: Jos. Bobeck, Hugh 

O’Donnell.
Upper Shaft: Luther Kauf-: Paliko savo paezia, 

man.
Frackville: Jos. Lahage.
Shenandoah; Rob. Brennan,

Jos. Palubinsky, John Kali- 
nowsky, Jos. Walentowicz, Jo
seph Morris, Victor Misknis, IRANE NERAMU

i Francis Telenda, James Cuff. --------
Shenandoah Heights: Fran- (Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Tik septyniolika dienu 
ligi Kalėdų!

— Bizniava dalis miesto li
kos puikiai papuoszta ant Ka
lėdiniu Szvencziu.

—- Seredoj, Gruodžio 13-ta 
e 1 

diena, 5:30 valanda ryte, isz- 
važiuos in Philadelphia, Pa., 
22 vyrukai, kurie likos pa- 
szaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame 
kurie apleis isz:

Mahanoy City — 
reira, Geo. Balonis,
ney, Ed. Gimeno, Louis Lesa- 
witch ir Harry Budwash.

Bowmans — Wm. Bickow- 
ski.

Jacksons — Wm. Keating.
Morea — John Sagan.
Buck Mountain — James 

Flaim.
Frackville — Leonard Tom

ko, Stephen Kaliher, John 
Schucker, ir St. Olszewski.

Girardville — David Car
duff, Vincent Diamond.

New Philadelphia — Walter 
Stutz.

Cumbola — Alvin Lubinsky.
Lavelle — Lawrence Wel

ker.
Kaska — Charles Joy.
Ashland — Wm. Hatzel.
Middleport Wm. Yeastedt.
— Ana diena apvaiksztine-

jo savo gimimo Dienos sukak
tuves, gerai žinomas musu tau- Į cis Glowacki. ------- -
tietis, ponas Andrius Reklai- — Kita sau vaite: Nedelioj kad jeigu karas Korėjoje padi- 
tis nuo 206 W Centre uly.. ku- pripuola Antra Adventu Nede- dės ir paasztres, tai Rusija ga- 
riam linkėjo gero pasivedimo' lia, taipgi Szv. Eulalijos. Ir ta Ii matyti proga užsipulti ant 
ir daug sveikatos jo draugai ir diena 1822 m., gimė muzikan- 
prieteliai į tas, pijanistas Cesar Franck,
' - Panedelyjė, Gruodžio 11' Biege mieste. Belgijoje. _ 
diena, 5-ta valanda ryte, iszva- _ . . __
žiuos in 
daktariszko peržiūrėjimo 
vyrukai, kurie likos pašzaukti 
del kariszko tarnystes. Žemiau 
paduodame vardus tu kurio 
apleis isz:

Trenton: Philip Roberts, 
Charles Kariavage.

Delano: Ed. Kershetsky.
Lofty: Frank Shaller.
Barnesville: Nevin Speidel,

Luther Leitzel.

PONAI
BIZNIERIAI! j
Geisdami apteikt savo ge- ' 
rus Kostumerius, privalo ; 
isz laiko duoti atspaudyt <

Sieninius ■
Kalendorius ;

1951m. i
ir iszsirinkti kokiu nori J

; iszsirinkt. Į

> Dabar Laikas! užsi :
[ ------------- :------  kalbyt '
’ ir nelaukti ilgai! Nes kas J 
’ pirmesnis, tas gales isz- .] 
* sirinkti puikesnius!!! J

PAVOJUSBROOKLYN, N. Y. — Penk
tasis metinis BALF-o seimas

“yra labai malonu žinoti, kad’invyks Sausio 5-6 dienomis 
svetimos kilmes Amerikiecziu' New Yorke. Jis bus
balsai pasiekė toki aukszta j l]otcl New Yorker posėdžiu sa- 
skaieziu sziose praeituose rin- • • ->
kiniuose. ’ ’

Svetimos kilmes Amerikie
cziai suprato tikrai, kad Prezi
dentas Trumanas ir Demokra
tu Partija giliai susirupine 
žmonių gerove, sake p. Boyle.

Jis ypacz in vertino svetimu 
kalbu spauda kuri turi apie 22 
milijonu skaitytoju. Beveik 
800 laikraszcziu 26 kalbose vi
soje szalyje tikringai padėjo 
nuszviesti sziu dienu svarbius 
klausimus, kurie taip reikalin
gi iszlaikyti geresnes ir stip
resnes Amerikos, ir ugdymui 
geresnes pilietybes.

P. Boyle pareiszke savo di
deli pasitenkinimą kad tiek 
daug tautiniu grupiu vadu bu
vo iszrinkti in Kongresą, vals
tijų legislatures ir in apskri- 
cziu ir miestu vietas.

“Demokratu partija, sako p. 
Boyle, džiaugiasi kad per jos 
pastangas daugiau 
kilmes Amerikiecziu naudoja gimo komisija sudaro garbes 
savo konstitucijines teises ir pirm. prel. J. Balkunas, pirm.1 dėti “Kovai už Teisybe.

pareiszke

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

leje. Paskutiniai du seimai bu
vo Chicagoje ir Ph iladelphijo
je, kur susilaukta labai gražios j 
vietines visuomenes paramos. į 
New Yorke seimas isz eiles bus j 
jau treczia karta. Seimo užbai- į 
goję invyks seiminis hankie- i 
tas. Jis bus Trijų Karalių' 
szventeje, szesztadieni, Sausio 
6 d. Jam ruoszti BALF-o cen
tras pakvietė atskira komisija,1 
kuri rūpinasi kiek galima dau
giau žmonių sukviesti in szi 
bank i eta, kurs turės būti tikra 
seimo puoszmona. Bankiete 
bus visa eile inžymiu svecziu, 
kuriuos pakvietė BALF-o cen
tro valdyba, Programa bus pa- 
invairinta indomia koncertine 
dalimi, kuria iszpildyti malo
niai sutiko operos artiste Vin
ce Zauniene ir pianistas Al. 

I Mrozinskas. Bilietai po 5 dol.
50 et,, gaunami pas komisijos 
narius, BALF-o rasztineje ir 

svetimos pas platintojus. Bankieto ren-

mus ir žudydami žmones.
Sukilėliai yra po vadovyste 

1 vieno Ho Chi Minh, kuris savo 
' kariszkus mokslus yra iszejas 

’ Maskvoje, ir kuris Maskvai 
' tarnauja.

Jau beveik metai kai Pran- 
I euzai traukiasi isz Indo-Kini- 
! jos. Jie ant visu frontu yra ple- 
kiami ir muszami. Tik ana me
nesi Amerika buvo pasiuntus 
daug kariszku eroplanu Pran
cūzams, kad jie galėtu atsigin
ti nuo tos sukilėliu Komunistu.

“Kova Už Teisybe” kuria 
mes Amerikiecziai turime vyk- 
dinti, turi mus atvaizduoti ne 
kaip Komunistu propaganda 
mus atvaizduuoja, bet tokiais 
kaip tikrai esame” — Prezi
dentas Trumanas paeriszke. 
Laiszkai kurie teisingai apibu
dina Amerikos gyvenimą, ra- 
szyti sveturgimusiu Amerikie- 
cziu savo giminiems ir drau
gams Užsienyje gali daug pa- 

' (trr____ : —x ;>

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna.

Talmudo Paslaptys'
Apie Žydu Tikybos Prisaky' 
mus. Labai užimanti Apysaka

:: Tiktai 15tf ::

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

Svarbus Praneszimas

ir užimti aliejaus krasztus.
Sovietams ežia teipgi rupi 

geras uostas prie Indian mariu 
■___ — Panedelyje pripuola Szv. Irano žmones sako, kad jeigu

in Philadelphia Pa del Damasuo. Taipgi ta diena 1941 Pasaulinis Karas iszkiltu, tai
25 metuose Vokietija su Italija Rusija pirmueziausia pultusi 

paskelbia kara priesz Amerika, ant ju kraszto, nes Sovietams
— Utarninke pripuola Pa- ju aliejus butu labai reikalin- 

110 Guadalupija.
— Seredos ryta, apie vie- 

įr nuolikta valanda, ugnis kylo 
pas “Veterans of Foreign 
Wars” namuose, prie kampo 
First ir E. Centre uly. Kaminas 
užsidegė nuo ko buvo gaisras.! 
Bledies padaryta ant keliolika 

-r, TT. , ,r ' tukstaneziu doleriu.'Raven Run: Vincent Marco
ni.

Pattersonville: Anthony An
drews.

Ringtown: John Krantz.
Kelayres: Patrick Lutz.
Lost Creek: Thomas McDo

nald.
Shenandoah: Josef Austrą, 

John Yanchulis, Dan. Salva-1 
dore, Robert Metcusky, Jos. g 
Flaherty, Leonard Nowak, Ed. 
Cebulskie, John Mizzer, Thad- 
deus Drozdoski, John Metkus, 
Jr., Ant. Chuplis, John Mudrey 
Jr.. •

Shenandoah Heights: Wm.
Roberts, John Kurilla, Jr.

PLAN NOW

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
nate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
iai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunczia savo 
varda ir pravarde bet nepaduos 
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greicziau galėsi 
me permainyt ir greicziau gau
site laikraszti. Kitaip antinus 
nerugokite, jog laikraszczio ne
atlaikote. “Saules” Redyste

for
gas.

Pirkie (J. S. Bonus

Homemaking is

PENNSYLVANIA POWER <&• LIGHT. COMPANY

It’s the handy, convenient 
profitable, too!

Adequate wiring.
pleasanter when you have (1) electric 
wires with large enough capacity (2) 
sufficient circuits (3) plenty of outlets 
and switches conveniently located.

Reliable refrigeration. Keep all day- 
to-day foods chilled electrically.. .and 
buy perishables at low in-season prices, 
then store them ip the freezer com
partment.

- way...and

in an

a ALL-ELECTRIC KITCHEN

o 
o 
o

Minersville, Pa. — Katarina 
Molakievicziene, nuo 523 Pine 
Hill Uly., numirė Nedėlios va
kare savo namuose. Gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
1908 metuose ir apsigyveno 
Minersvilleje. Paliko tris sū
nūs, trys dukterys ir keletą 
anukus. Laidotuves invyko 
Ketverge devinta valanda su 
apiegomis Szv. Pranciszko 
bažnyczioje ir palaidota in pa
rapijos kapines.-

— Keturi Minersville stu
dentai isz Szv. Patriko para., 
mokyklos Pottsville, likos su
žeisti Seredos ryta apie 8:15 

y- Subatoj pripuola Szv. valanda, kai ju autobusas pri-
- Leokadijos. Ir ta diena: 1934 gulintis prie Szv. Kyrano para- 
metuose Italijonai kareiviai pįjos isz Heckscherville, tren- 
susikerta su Ethopijos karei- jce įn troka, kuri vairavo Ja
vinis; 1608 m., gimė Anglijos mes Civiterse isz Johnstown, 
poetas, dainius John Milton; prįe kampo Front ir Sunbury,

• 1267 m., Gudai nužudė Didiju uly., mieste. Iszkados padary- 
Lietuvos Kunigaikszti Ryman- įa ant keletą tukstaneziu dole-' 

' ta. riu.
Seredoj Gruodžio (Dec.),

13-ta diena, 5:30 valanda ryte, Atlas, Pa. — Seredos ryta, * 
išzVažiuos in Philadelphia, Pa., devinta valanda, gaisras sunai-

i 19 vyrukai kurie likos pa- kino Atlas Garment Corpora- 
szaukti del kariszko tarnystes. ’ tion fabriku. Bledies padary- 
Žemiau paduodame vardus tu ta ant $140,000. Apie 120 žmo- 
kurie apleis isz:

Quakake: Ed. Fegley.
Tamaqua R. D. 2: Peter Mas- Tamaqua, Pa. — Paulas Ma- 535 west centre street 

hack. i tuleviezius, nuo 314 E. Union *
Sheppton: James Vozar. ! uly., kuris sirgo per tris metus, j*

KALĖDOS 
ARTINASI!

SAULE” YRA
GERIAUSIA

DOVANA!

nes dirbo tame fabrike.

Kožnas kalba apie Dovaneles 
ant Kalėdų, del savo mylimųjų 
ir pažystamu.

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,” 
kasztuoja tik Penkis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant san- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinancziais 
straipsneliais per visus metus.

Ar gi galite surasti pigesnes 
Dovaneles, kuri jus atlankytu 
per visus metus, už Penkis Do
lerius?

Carefree Cooking. The Electric 
Range oven enables you to cook whole 
meals automatically.. .just set the dials, 
flick a switch and forget it. And flame
less electric cooking gives you better
tasting, more nutritious meals every 
time.

J L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
J Laidoja Kunus Numirėliu. J y y
v Pasamdo Automobilius Del * *?■
* Laidotuvių, Kriksztyniu
J Vestuvių Ir Kitokiams
* :: Reikalams ::

Telefonas Nr. 78
MAHANOY CITY, PENNA, 

j Jc*>*^^*******-M***-|<*-MC'K*'K

Work-free dishwashing. Place dishes 
and silver in the electric dishwasher, 
flick the switch.. .and your dishwashing 
chore is finished. Then follow through 
the same easy way with pots and pans! 
Everything turns out grease-free and 
sparkling clean... and dries without 
wiping...and all that washing and dry
ing time is yours to use as you wish!

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.


