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Gelbėkime Savo Kareivius!f

Isz Amerikos
VĖL VISKAS
BRANGSTA

Laikine Pastoge

WASHINGTON, D. C. —
Mes jau kelis sykius in savo 
“Kas Girdėt“ straipsnelius 
esame rasze, kad viskas vėl 
ima brangti; mes visu menesiu 
pirmiau praneszeme, kad plie
nas pabrangs ir nauji automo
biliai bus dar brangesni.

Kaip tik taip dabar ir atsiti
ko! General Motors ir Fordo 
kompanijos pranesza, kad visi 
j u automobiliai dabar pabran
go, nuo septynios deszimts pen
kių doleriu iki dvieju szimtu 
doleriu daugiau. Jie jau ir taip 
buvo per brangus!

Kai valdžios agentai parei
kalavo isz tu kompanijų pasi- 
aiszkinimo: Kodėl jos taip da
bar pabrangino savo naujus 
automobilius? Jie trumpai at
sake ir priparode, kad plie
nas dabar jau visais szesziais 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EROPLANAS
SUDUŽO; 3 ŽUVO

ASHEVILLE, NO. CAROLI
NA — Amerikos Laivyno ero- 
planas veszdamas keturis žmo
nes sudužo in kaina, apie de
szimts myliu nuo Asheville. 
Trys ant syk žuvo ir ketvirtas 
buvo labai sužeistas.

Vienas Laivyno karininkas, 
kuris ežia atskrido isz Green
ville, South Carolina, sako kad 
tas eroplanas buvo atskridęs 
isz Atlantic City, N. J.

Laivyno Sztabo virszininkas 
sako kad tie vyrai skrido in 
Ashville, del pratybų. Jie buvo 
palike Atlantic City puse po 
dvieju po pietų. Eroplanas jau 
artinosi prie Asheville miesto, 
kai nelaime atsitiko.

LAKŪNAS
UŽS1MUSZE

DALLAS, TEXAS. — Laku- 
nas, trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Leitenantas James 
Arthur Bradley, isz Dallas, 
Texas, užsimusze kai jo eropla
nas užsidegė.

Jis ka tik buvo pradėjęs va
žiuoti su savo greitu kariszku 
eroplanu, kai tas eroplanas už
sidegė. Jis dar nebuvo nuo že
mes pakilęs. Jis butu galejes 
iszsigelbeti jeigu butu greitai 
sustabdęs savo ta eroplana, bet 
jis butu in važiavęs in apie 
szimta automobiliu kurie ant

Kareivis marinas William 
E. Morton, isz Nashville, 
linksmai szypsojasi ir paro
do savo laikine pastoge ant 
karo frunto. Marinai szituo 
laiku artinosi prie Chosin, 
kur randasi dideli elektros 
fabrikai del visos Korėjos. 
Marinai dabar jau isz ežia 
yra pasitraukė.

SVARBIAUSIAS
PRANESZIMAS

NEW YORK. — Karo metu 
visada reikia būti pasiruoszu- 
siems visokiems blogiems invy- 
kiams. Laimėjimas, kuris atro
do užtikrintas gali būti staigiai 
atstumtas.

Ir taip invyko Korėjoj. At
rodė kad Jung. Tautu armijos, 
žygiuodamos in sziaure prie 
Manchurijos sienų jau baigė 
kara. Musu kareiviai tikėjo 
parvažiuoti priesz Kalėdas. 
Bet staiga be jokio inspejimo 
dideli pulkai stipriai ginkluoti 
ir puikiai iszlavinti Kinu-Ko- 
munistai instojo in kova. Da
bar mes negalime pranaszauti 
kaip dalykai bus už keliu san- 
vaieziu arba menesiu, bet tik 
galime sakyti kad kautynes ne 
taip greitai užsibaigs.

Kodėl szie Kiniecziai instojo 
in kara? Atsakymas vis neaisz- 
kus. Gal Kiniecziai, apgauti 
propaganda ir nežinojimu, ti
kėjo kad Jung. Tautos ir ypa
tingai Jung. Valstybes turėjo 
agresyviniu tikslu. Jie gal ti
kėjo kad j u armijos nesustos 
prie sienos, kad jie neleis Kini
jai vartoti sziaures Korėjos 
vandenio jiegas.

Jeigu szis paaiszkinimas yra 
teisingas, tai invykiai Korėjoj 
ne toks militarinis nepasiseki
mas kaip teisybes nežinojimas.

Amerikiecziams yra stebėti
na, kad su visoms pastangoms 
lig sziol iszaiszkinti szalies 
tikslus ir motyvus, kad pasau
lyje yra toks nežinojimas. 
Amerikos Balsas, valstybinin
ku deklaracijos, pastangos va
du Korėjoj platinti teisybe 
prieszui, viskas neatsieke savo

NUŽUDĖ MAŽA 
MERGAITE

CHARLESTON, W. VA. — 
Jauna porele in West Virginia, 

ipolicijantams prisipažino kad 
jiedu užmusze trijų metu mer
gaite, Ida, už tai kad ji nenorė
jo iszgerti liekarstas kurias 
jiedu norėjo jai duoti.

Dvideszimts septynių metu 
amžiaus Junius Ross Smith ir 
jo žmona, dvideszimts asztuo- 
niu metu amžiaus, isz St. Al
bans, buvo suaresztuoti.

i Ta trijų metu mergaite ir 
jos asztuoniolikos menesiu se
sute buvo .jųdviejų tėvo Hope 
Smith paliktos pas ta jauna 
porele del keliu menesiu. Nors 
mergaituke.s pavarde tokia pa
ti kaip tos jaunos poreles, ji 
nėra jokia jiems gimine.

- DVI MOTERYS 
ŽUVO

I ' : ■

Automobilius Susikūlė
Su Traukiniu

_____ .
EASTON, PA. — Dvi mote

rys buvo užmusztos ir mažas 
trijų metu berniukas buvo la
bai sužeistas, kai j u automobi
lius susimusze su greitu trau
kiniu, prie kryžkelio netoli nuo 
Easton.

Ponia Dorothy Green, tris
deszimts penkių metu amžiaus 
ir Panele Hattie Green, ketu
rios deszirnts penkių metu am
žiaus isz Fork apygardos buvo
ant vietos užmusztos. Trijų ti. 
metu vaikutis Donald buvo nu- 
vesztas in Easton ligonine.

Policij antai rado abi mote
ris negyvas ant traukinio ke
lio, rieliu, nes jos to trenksmo 
buvo iszmestos isz automobi- 
liaus. Vaikutis pasiliko in su- 
muszta automobiliu.

SZPIEGAS GOLD 
NUBAUSTAS

NEW YORK, N. Y. —Harry 
Gold buvo teismo pasmerktas 
ant trisdeszimts metu in kalė
jimą, už tai, kad jis daug slap
tu dalyku pranesze Sovietu Ru
sijos agentams, per Antra Pa
saulini Kara.

Szitas nubaudinimas buvo 
asztriausias npbaudimas apart 
mirties pasmerkimo.

Pirm negu jis iszgirdo savo 
pasmerkimą, Harry Gold pa- 
reiszke, kad jis yra teismu ir 
teisėjais patenkintas ir kad 
jam buvo duota kiekviena pro- 

; ga apsiginti. Jis sako, kad jis 
yra užganėdintas ir kad jis yra 
visiems dėkingas už teisinga 
teismą ir tardymą. Jis toliau 
padare pastaba, kad tokis teis
mas ar tokia pilna prasikaltėlio 
laisve neinmanoma Sovietu 
Rusijoje.

Valdžios teisėjas James P. 
McGranery nubaudino Harry 
Gold ant trisdeszimts metu in 
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REDAKTORIUS
PASIKORĖ

NEW YORK, N. Y. — 
Septynios deszimts vieno meto 
amžiaus, buvęs redaktorius 
Melvin Woodworth pasikorė 
savo namuose. Jo žmona The
resa, sako kad jis ilga laika la 
bai sirgo is daug buvo iszken- 
tejes. Jis paliko trumpa rasz- 
teli, sakydamas kad jis jau il
giau negali tu skausmu trivo-

Wcodworth raszydavo
i straipsnius in labai intakingus 
ir garsius biznio laikraszczius 
ir žurnalus, kaip Doremus and 
Co., ir New York News Bureau.

GALIMA KARO
ISZVENGTI

Dave Milijoną BERLYNAS, VOKIETIJA.

vieszkelio važiavo. Vietoje kad tikslo. Priesz visa ta, stripri ir 
tiek žmonių užmuszes, jis sten- melaginga Komunistu propa- 
giesi savo deganti eroplana ganda pavojingai plėtojasi.
pakelti virsz tu automobiliu ir Daugelis ko reikalinga. Vie- 
taip pats žuvo. i (Tasa Ant 4 Puslapio)

Negali Būti Jokio 
Pataikavimo, Jo
kio Mainikavimo

................ . -

Szpiegas H. Gold Gavo Trisde
szimts Metu In Kalėjimą; Plie
nas Ir Automobiliai Pabrango; 
Daug U. S. Kareiviu Kurie Buvo 
PerKiniecziuKom., Apsupti, Su- 

gryžio In Hungham Uosta
* X------------------------------------------

Milijonierius Frank Z. At- 
ran, fabrikantas paaukojo 
visa milijoną doleriu Mount
Sinai ligoninei, in New York 
miestą. Jis in Amerika atva
žiavo 1918 metuose, bėgda
mas nuo Bolszeviku po Pir
mo Pasaulinio karo.

— Daktaras R.alph Bunche, bu
vęs Tautu Sanjungos tarpinin
kas Palestinoje, sako kad Ame
rika dar vis gali iszvengti Tre- 
czio Pasaulinio Karo. Jis sako 
kad jeigu Amerika paskelbtu 
kara priesz Kinija, tai tada jau 
iszkiltu kitas Pasaulinis Ka
ras.

i
“Jeigu iszkils Treczias Pa

saulinis Karas,“ jis sako, “tai 
tada jau nebus galima kalbėti 
apie pergale, nes visi pralai
mės! Tada mes galėsime kalbė
ti tik apie tai kas liko, bet ne 
kas laimėjo.“

Daktaras Ralph Bunche at
vyko in Berlyną tik ana diena.
Jis važiuoja in Stockholm, 
Szvedija, kur jis bus apdova
notas su Nobel Garbes pažymė
jimu, del savo pasidarbavimo 

i del taikos. I

WASHINGTON, D. C. — Anglijos Mi- 
nisteris Attlee tarias su Prezidentu Truma- 
nu. Jis nori kad Amerika nepavartuotu 
ta Atomine, Sprogstanczia Bomba priesz 
Komunistus Korėjoje. Ar Ponas Attlee 
patartu kad geriau kad daugiau Amerikie- 
cziu tenai pražūtu, kad prieszas iszliktu gyvas?

Ponas Atlee sako, kad jeigu Amerika 
pavartuotu ta Atomine Bomba, tai jis pa
reikalautu kad visi Anglijos kareiviai isz 
to karo pasitrauktu. Ar Ponas Attlee vie- 
szai norėtu pasakyti kad tik maža saujele 
jo kraszto kareiviu ir dabar tenai randasi? 
Ar Ponas Attlee panasziai pasakytu, kad jo 
kraszto kareiviai pasitrauks, jeigu iszkils 
karas su Rusija?

Ponas Attlee nori kad mes dar pasi
tartume su Kinija, kad mes tiems Kinijos 
Komunistams, jiems pataikautume. Ar Po
nas Attlee taip greitai užrnirszo kas atsi
tiko Muenchene, kada Anglija Hitleriui pa 
taikavo ir Laisva ir Nepriklausoma krasz- 
ta taip begiediszkai iszdave ir pardavė?

Nėra mums sarmatos, kad musu karei
viai dabar traukiasi. Nėra gėdos kad du 
szimtai tukstaneziu kareiviu negali atsilai
kyti priesz viso milijono!

Bet visai Anglija amžina sarmata, kad 
ji prie Taikos stalo, per savo pataikavima, 
pardavė laisvus Žmones!

Anglijai nebuvo sarmata, kai jos karei
viai buvo priversti pasitraukti isz Dunkirk, 
Amerikos žmonėms nebuvo geda, kad musu 
kareiviai turėjo apleisti Bataan Salas. Abieju

krasztu armijos, besitraukda- 
mos po prisieka prižadėjo su- 
gryszti, ir sugryžo. Bet isz Mu- 
encheno nebuvo kelio atgal, 
kaip nebuvo ir Judosziui, kuris 
Kristų buvo pardavės.

Gal musu armijoms reikes 
pasitraukti in' Seoul, gal jos 
bus visiszkai iszstumtos isz 
Korėjos. Bet, vis tai ne galas! 
Anglai sugryžo in Dunkirk, 
Amerikiecziai sugryžo in Ba
taan, sugrysz ir in Korėja. Bet 
isz Muencheno, nuo pataikavi
mo stalo nebuvo kelio atgal.

Kaip su Hitleriu nebuvo ga
lima susitaikinti, taip negali
ma ir dabar su Mao Tze-tung 
susitaikinti gražumu. Jeigu 
mes jam ir pataikautume, jeigu 
mes jam ir nusilenktume, jeigu 
ir jis sutiktu pasitraukti su ar
mijomis isz Korėjos, jis tai 
darytu vien tik, už tai, kad jis 
daug ka pelnytu! Bet, jo žodis 
tiek vertas kiek buvo ir Hitle
rio. Sp razbaininku galima tik 
su karabinu derintis!

Kai kurie sako kad mes da
bar jau matome, kad musu ar
mijos yra sumusztos Korėjoje, 
ir vienatinis dalykas dabar da
ryti, tai pasitraukti.

Szitie žmones pamirszta 
kaip Antras Pasaulinis Karas 
prasidėjo, ant Pearl Harbor 
Salos. Puse musu laivyno bu 
vo ant mariu dugno, musu ar
mijos buvo suskaldytos ir isz- 
žudytos. Bet, ežia nebuvo jo
kiu derybų, jokio pataikavimo 
ir mes ta priesza ant keliu pa- 
klupdeme, ne per musu didž
ponius dipliomatus prie Taikos 
stalo, bet, su karabinais ant ka
ro lauko.

Mes negalime su Komunis
tais derintis, jiems pataikauti! 
Jie neinvertina garbes žodžio, 
nesilaiko sutareziu! Mes ne-
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Kas Girdėt
sadoje dirba', ir tas Vengras 
automobiliu tiems Komunis
tams nuveže'in Kinijos Amba
sada.

Teisiu Bylos Diena — Apsaugoti Teise 
Garbinti Yra Szventa Pareiga

Daug dipliomatu dabar vie- 
szai intaria Generolą MacAr- 
thuri, kuri iki sziol niekas ne- 
iszdryso kibinti. Dipliomatai 
gerai žino ka Anglija, Prancū
zija ir kiti krasztai sako apie 
ta -Generolą, ir kaip jie reika
lavo kad Generolas MacArthur 
sustotu prie Yalu upes ir Korė
jos Komunistu toliau nesi vytu.

Visi dipliomatai daug sykiu 
perspėjo Generolą MacArthur 
apie kokis pavojus jam gresia 
jeigu jis peržengs ta Yalu upe, 
bet MacArthur nieko nepaisė 
ir savo dare, ir atsitiko kaip 
tik taip kaip tie dipliomatai 
buvo sake.

Dabar, kai musu vaikai krin
ta ir mirszta ant Korėjos lau
ko, kada sprog’stanczios bom
bos in padanges isznesza musu 
kareivius, kada Korėjos snie
gas yra paTaudonaves nuo 
Amerikieczin iszlieto kraujo, 
Ponas Dean Achesonas, Ame
rikos Sekretorius, sau ramiai 
raszo ir skaito moksliszkas 
prakalbas. Jis jau tiek klaidu 
yra padaręs, kad sunku rasti 
nors viena invvki ar viena s/-

O
ant szitokio žmogaus 
nas turi pasitikėti, 
žmogaus nutarimo ii 
mo kabo tukstaneziu musu vai
ku gyvastis.

n u

Bet kai kurie augszti diplio
matai tik galvas pakrato ir 
klausia: “Kaip galima Genero
lą pravaryti karo laiku?” Vie
nas Prancūzas tuo j aus atsako: 
“Mes per Pirma Kara prava
rome Marshal Joffre.” Kitas 
Anglijos atstovas dar prideda: 
“ Ir mes atstatėme Lord Kitch- 
ner.” Ir mes dar galime pridė
ti prie tos pastabos, kad Prezi
dentas Lincoln as pravarė visa 
eile Generolu.

Komunistai vis mums aisz- 
kina ir sau giriasi kad Juozas 
Stalinas yra darbininku drau
gas, bet ar jie žino kad Stali
nas nėra nei viena diena savo 
gyvenimą dirbės. Jo rankos 
niekados nepažino pesliu nuo į 
darbo, bot ant ju randasi bai
siai daug nekaltu žmonių krau- į 
jo.

Generolas George Marshall, 
kalbėdamas in Moterų Laik- 
rasztininkiu susirinkimą, at
sargiai kalbėjo apie Generolą 
MacArthur, nes vienas Genero
las kito Generolo nekaltina. 
Bet jis iszrodo pavargęs in be
veik vilties netekos. Generolas 
Marshall pats galėtu mums 
daug pasakyti kas ten Kinijoje 
atsitiko ir kas dabar darosi.

• Kai Stalinas buvo septynio
likos metu amžiaus jis stojo su 
revoliucijonieriais ir jau. nuo 
to laiko jo vienatinis darbas 
buvo žmones supjudinti ir bun- 
ta kelti.

Daugiau negu penki miestai 
Rusijoje yra jo vardu užvar
dinti. '

Pypkes Durnai
Vienas Lietuvis ūkininkas 

iszvažiavo medžioti briedžiu. 
Jis visa diena brido per snie- 
ga, klumpuojo, ėjo, lipo ir var
go, bet nei vieno briedžio nei 
nepamato. Pavargęs jis parva
žiavo namo in savo ūki ir prie 
pat savo namo duriu užtiko di
deli raguota briedi, kuri jis ir 
nuszove.

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.

“Kongresas neinves jokio 
instatymo kaslink paskyri
mo kokio tikėjimo, ar kas
link uždraudimo žmonėms 
tikėti kaip jie nori ir su
pranta ...”

Szitaip prasideda pirmu
tinis punktas tu instatymu, 
kurie buvo pridėti prie mu
su kraszcO Konstitucijos. 
Isz viso buvo deszimts tokiu 
instatymu. Jie buvo priimti 
Gruodžio (Decemberio) pen
kiolikta diena, 1791.

Szitie instatymai aiszkiau 
iszaiszkina ir užtikrina pi- 
liecziu teises kaslink tikėji
mo, laikymo ginklu, pasky
rimo kareiviu in piliecziu 
namus, greito ir teisingo 
teismo; kaslink per dideliu

kaucijų ar nubaudimu, spau
dos laisve ir kaslink svietku 
ir prasikaltėliu teisiu.

Laikytis szitu instatymu 
nėra taip lengva'kaip iszro
do, nes visokiu klausimu ir 
keblumu buvo iszkile nuo 
tos dienos iki sziai dienai.

Tikėjimo teise ar laisve 
buvo tankiausiai puolama ir 
sziandien randasi daug to
kiu puskeptu neva mokslin- 
cziu ar szimto procento neva 
sanziningu piliecziu, kurie 
norėtu ta laisve panaikinti.

Garsus Kuniguis, Meto
distas, Daktaras Harold A. 
Bosley, isz Evanston, Illinois 
perspėja visus Amerikie- 
czius kad tikėjimo laisvei 
sziandien gresia pavojus.

jis nekaltas, arba gali apeliuo
ti in augsztesni teismą. Daryti 
ta turi pasamdyti advokatu.

Daugeli sykiu reikalas per
duotas augsztesni am teismui 
del tolesnio nusprendimo ir ta- j 
da prasikaltėlis turi pristatyti 
paranka ir gauti advokatu ji 
apginti.

Ta paranka yra užtikrini- 
1 mas kad prasikaltėlis pribus 

asmenisžkai ant tolesnio isz-
■ klausymo, kitaip paranka pra- 

' puls. Paranka gali būti pinigai 
' arba nejudinamas turtas. Abie-
• juose atsitikimuose drangas ( 

prižada turtą teismui. Jeigu 
' prasikaltėlis nepasirodo ant to- 
; lesnes provos arba iszklausy- 
Į mo, draugas gali pamesti pi- 
I nigus arba turtą. Svarbu pra- 
' si kalteliui bandyti sumažinti I . Li parankos suma lyg mažiausio 
į laipsnio. Yra žmones liroe va-! 
j ro tikra bizni užstatyti paran-: 

kas prasikaltėliams ir jie ima Į 
i augsztus užmokesezius už tad 
d Yra gerai del kuriu atsitikimu! 

bet yra labai sunku tiems ku-
: rie daug pinigu neturi.
■ *■ i

Advokato klausymas yra! 
da svarbesnis. Yra daug 
advokatu. Yra geru “ 
Aid” draugyseziu. Yra dau
gelis geru vieszu apgineju. 
Yra advokatu, kurie neturi 
patyrimo ir ju nežinojimas tei
siu padaro isz ju prastus apgi- 
nejus. Negalima spręsti ar ad
vokatas geras ar blogas nuo 
sumos kuria reikalauja. Reikia 
samdyti toki kokis ateis ant 
iszklausymo. Todėl svarbu tu
rėti gera advokata, arba “Le
gal Aid” organizacija. _ U p

geru

Gimimo Dienos 
Dovana

“Pagoniszkos Dainos”
KA REIKIA DARYTI 
JEIGU BŪNI KADA 
SUARESZTUOTAS

du 
au- 
in 

ne-

O Tu, Kuris isz dulkes 
žemiszkos

Sutverei žmogų, Rojų; teipgi 
szios

Gyvates veiklia veisle Rojuje, 
Insejai nuo gyvenimo pradžios.

Kinijos Komunistu Ambasa
da Budapeszte, Vengrijoje, 
parsitraukė isz Amerikos 
nauju automobiliu. Kai tie 
tomobiliai buvo atveszti 
traukinio stoti, Komunistai
žinojo ir nemokėjo kaip juos 
varinėti. Jie kreipiesi in Szvei- 
carijos Ambasada pagelbos, 
nes tie automobiliai buvo at
veszti isz Amerikos per Szvei- 
carija. Bet Szveicarai manda
giai pasiaiszkino kad jie tuos 
automobilius Komunistams tik 
pardavė ir nesutiko Komunis
tus iszmokyti kaip juos vari
nėti. Tada Komunistai kreipie
si in Amerikos Ambasada. 
Amerikos Ambasada maloniai 
pasiuntė Vengrą, kuris Amba-

Už visa nuodėmė, kuria 
žmogaus

Baltasis veidas apszmeižtas, 
sunaus

Nužeminta susimylejima 
Suteik ir imk, nes jam jau nėr 

dangaus.

Kai Kamazan, su mirsztanczia 
diena,

Badu nusilpnės prasiszalina
Slapta; dar syki vienas sau 

stubo j ’
Stovėjau su pavidalais greta.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Ka daryti kuomet žmogus 
suaresztuotas, yra klausimas 
kuris gal užinteresuos visus 
kurie su tuo dalyku neapsipa- 
žine.

Kiekvienas prasikaltėlis ga
li būti suaresztuotas. Ir netik 
prasikaltėlis, bet policistas ga
li snaresztuoti asmeni kuris 
neaiszkiai elgiasi. Instatymai 
nustato baudžiamus prasikal
timus. Prasikaltimai yra invai- 
riu laipsniu svarbumo:, žmog
žudyste yra aržiausias prasi
kaltimas, terp kitu yra užpuo
limai, apvogimai, ir 1.1. Kaiku- 
riose vietose peržengimas vie
tiniu regulaciju yra prasikalti
mas.

Pageidaujant suaresztavima 
kokio nors asmenio, reikia nu
eiti in sudžia (taikos arba po
licijos, arba pas panaszu vir- 
szininka) papasakoti jam vi
sus tikrus atsitikimus, užvar
dinti žmogų, kuri nori kad su- 
aresztuotu ir prislėgti prie vi
su dalyku. Jeigu, sudžios nuo
monėj, yra prasikaltimas, tai 
iszduos1 insakyma (varanta) 
snaresztuoti žmogų. Tas insa- 
kymas pavėlina policistui, po
licijos tarnui arba kitam afi- 
cieriui suarcsztuoti invardinta 
asmeni.

Policistas arba kitas aficie- 
rius paima insakyma ir suima 
invardinta asmeni. Policistas 
gali vartoti antrankius, jeigu

' reikalinga. Jeigu sunrosžtuo- 
tas'asmuo nenori eiti su poli- 
cistu tai policistas gali imti bi
le kokias priemones priversti 
ji, ir net suaresztuotas asmuo 
norėtu nuo policisto pabėgti, 
policistas gali ji szauti.

Laukiant sudžios iszklausy- 
ti reikalu, invairiu valstijų in
statymai pavėlina policijai im
ti suaresztuoto akmens foto
grafija, padaryti pirsztu in- 
spaudos rekordą, padaryti kra
ta ir atimti nuo jo apkaltinan- 
czius daigius.

Yra invairus budai suaresz- 
tavimo. Pav., jeigu žmogus tik 
sukilimą toki galima suaresz- 
tuoti apeliuojant in policista. 
Bet kai kuriuose atsitikimuose 
policistas gali aresztuoti be in- 
sakymo.

Antras-žingsnis yra iszklau- 
symas. Sudžia suszaukia visus 
liudininkus kurie kanors žino 
apie reikalu ir apkalba visa at
sitikima su jais. Kuriose vals
tijose apkaltintas žmogus gali 
būti iszklausytas apsiginti sa
ve. Prirodymai priosz apkal
tinta žmogų turi pertikrinti 
sudžia, kad yra teisinga byla 
priesz ji. Jeigu tokiu prirody
mu nėra, tai apkaltintas gali 
■būtie paliuosuotas.

Bet kuomet yra prirodymu, 
tai apkaltintas gali būti tuoj 

i sudžios nubaustas.
(Daugeli atsitikimu sudžios 

virszininkas gali nubausti pra
sikaltėli sulyg savo valios). 
Tokiame atsitikime prasikal
tėlis gali daryti viena isz dvie
ju dalyku save apsisaugoti. Jis 
gali parodyti prirodymus kad

ir tik gydytojas jiems gali pa
gelbėti. Jis mums geriausia ga
li patarnauti iszegzaminuodas 
mas mus regulariszkai syki in 
metus, gimimo dienoje, ir pa
tariant kaip galime ir tolinus 
laikyti szita brangia dovana, 
jos netrotyt.

Mokyklose musu mokytojos 
mokina vaikus ir mergaites 
kaip tapti drutesniais ir svei- 
kesniais, ne tik iszdesto moks
lą, ir mums augusiams vertėtu

szva-|se^ti tu mokytoju mokinimus.

prastas taisykles.
Ar žinai kokia yra ta dova-.

na? Sveikata. .
Ar apsipažinęs su loszos tai

syklėmis? Yra paprastos ir ki- 
| bai lengva jas sekti, — 
|Jos seka:

Užtektinai miego ir pasibo- 
vinimo 'szviežiame ore ii ant
saules.

Paprasto, maitinanezio mais
to su daug vaisiu ir žaliu 
daržovių.

Kūno, proto ir dvasios
rūmas.

Kūno veikimu rogulariszku- i
imant viską in vidimus I pj^jg ĮJ & BODUS

Tavo pirmoje gimimo dieno
je gavai brangiausia visame 
pasaulyje dovana. Negali tos 
dovanos nusipirkti, ir ieio-nČ*) u pd- 
mesi, lengvai negalėsi atgauti 
bet gali ilgiausia laika į lai
kyti jeigu tik seksi loszos pa-

lapu

mas — 
ir vidurius szvariai laikyti.

Užtektinai vandens iszlanko 
ir viduriuose.

Pasilsėk kuomet jautiesi pa
vargęs, fiziszkai ir protiszkai.

i Užtektinai pasilinksminimo 
i kad nuolat Imtum linksmu, ir 
! visuomet atsimink senoviszka 
! patarle: linksmas tegul ir kitus 
i linksmina.

Ar nenori, pabandyti sziasj 
taisykles ir pasilikti sveiku, 
linksmu ir iszmintingu?

Pasilikti sveiku yra papro-j 
tis, ir vienas isz geriausiu in-! 
gyti.

Kaikurie paproeziai nėr ge
ri, bet mus dabar užimantoja 
tik gerieji. «

Vis tautu žmones gali sekti 
szias taisykles ir ingyti svei
kus paproezius, kurie juos už
laikys sveikais ir drūtais, kad 
Jie galėtu dirbti, pasibovinti ir 
isztikio. pasinaudoti gyvenimo 
geriausiais daigtais. Yra dau<» 
~’ kurie turi užtektinai 
U71V’ >et.truPuti neatsargiai 
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

G^iau Žmogui ar Mului?Į
kita syki, žiūrėk ir visos algos 
neiszteko! O kad jis norėtu 
nors truputi žmoniszkai gy
venti, rėdytis ir valgyti, tai tos 
užniokesties toli nebotu gana. 
O ka jeigu jis da užsimanytu

VIENA karta, teko man eiti’ 
drauge su mano kurnu Pos

meliu pro brokeri: szalia slūg
sojo pajuodęs durbankis, o ant 
jo virszaus matyt 'buvo žmogų 
variuojant mula. Varinėja, .sau 
bevarines, važioja akmenukus 
ir visokias nuotrupas ir pila 
jas in krūva, nieko rodosi, ta
me ypatingo ne buvo; asz ma
tydavau ta pati kas miela die
nele. Bet. mano kūmas Posme
lis baisu koks dimnas žmogus, 
jam viskas kitaip iszrodo; ne- 
syki žeptels koki žodi, kad pats 
nežinai, kaip smegaune pasuk
ti. Teip ir dabar saka: Kūmai, 
ar matai ta mula? “Matau, at
siliepiau. O dreiveri (varitoja) 
matai! Kodėl nematysiu, da, 
garbadie, ne spaugas!

— Na-gi kat ram isz j u ge-' 
riaus? Klausia kūmas tolinus.

— Kaip tai katram? Žino
ma varytojui.

— O asz sakau, jam szim- 
ta syk bloginus, o mului gė
riams.

— Hm, kaip tai?
— O sztai dreiverys tai 

Raulukas Pus'kelnis; man 
dingtų ji pažinti?

— Kur-gi nepažinsiu!
— Tai žiūrėk. Jis turi dirb

ti tiek valandų, kiek ir mulas.
— Žinomas daigtas, kad 

tiek.
— Bet mulas pabaigos dar

bu, žino kad jo laukia sziltas 
tvartas' ir užkrautas maistas.

— Ne kitaip.
— O matyk, Raulukas to 

nežino. Mulas nesirūpina, kuo 
pakurti tvaria, ne apie pasza- 
ra, ne apie avižas: kompanistu 
galva atlieka viską už ju; o 
Raulas pats turi rūpintis apie 
kurą, kad butu namie szilta, 
pats turi susigaminti anglių, 
arba nusipirkti augliu, arba jo 
žmona, nors būdama prie kūdi
kio, arba, pametus vaikus na
mie, turi prisirinkti anglių ant 
durbankio.

— Hm!
— O ne kitaip. Raulas turi 

kas menesis už gyvenimą ir 
muistą užmokėti, o mulas ne !

Asz nusijuokiau.
— Paliauk besijuokęs, nes 

nežinai, isz ko szaipaisi. O ar 
numanai, kodėl teip yra?

— O kode! ?
— Todėl, kad už mula 

kompanija užmokėjo pinigus, 
nupirko ji, o Raulas, nepirktas 
daigtas; dėlto apie mula kom
panija turi rūpintis, o apie 
Raula, ne! Pagaiszus mului, 
kompanija turėtu didele pra- 
gaiszti, o kad Raulukas isz pa
trūkimo arba nuo szalczio ir 
bado apsirgtu ir kojas užverstu 
tai kompanija ne galvoje. In jo 
vieta ateis szimtas kitu R-aulu- 
ku, kurie apsiims dirbti ta pa
ti darba, da gal už pigesne al
ga.

— A-a! Sztai kame dalyks!
Valandėlė mudu tylėjome. 

Man niekaip negalėjo iszsitek- 
ti galvoje, kaip tai mului esą 
gerinus, negu Ra ui ui; nein- 
stengiau suprasti, kad tie po
nai kampanistai labinus rūpin
tųsi apie gyvulius, negu apie 
žmogų.

— Vienok, Rauluks gauna 
kas menesis užmokesti,“ at si 
liepiau asz ant galo; o mulas 
negauna, tai vis Raulukui ge
riaus.

— Ar isztikrųju? Na pa
žiūrėsimo. Raulas gauna už

mokesti, tai tiesa, bot gauna 
tik ant to, idant aprūpinti savo 
gyvenimą: užmokesti namu sa
vininkui samda (randa) už 
kampa, iszmaitinti ir apvilkti 
save ir szeimyna ir užkiszti da 
kitas skyles, kaip tai: ant baž- 
nyczios, mokslinczios, szelpa- 
mos draugystes, Susivienijimo,

BALTRUVIENE

Apie Hamtramk mieste, 
Neseniai kokia ten moterėlė 

apsigyveno, 
Mat, nuo visu atlikus, 
Ir kaip da, niekam 

netikus!
Su ja kaip dedama, 
Ne josios dukrele, 

v Tai jau gana 
Po namus tik laksto, 

’ Ir skandalius rankioja. 
Taigi, tikra liežuvninke, 

Kaip josios mamute, 
O jeigu mergele nepasitaisysi, 

Tai nuo manes skaudžiai 
Kalėdiniu dovaneliu aplaikysi!

* *
Dievulis vis gerai daro, 
Kad niekszius in tolima 

svietu iszvaro, 
Tankiausia tonais apsigyvena, 

Kur nei žvėris gyveni i 
negali, 

Ir Dievo namai nieks ten 
nestato.

O kad jau tenaitines 
moterėles, 

Girtos visados, 
Niekad negali iszsipa.giriot, 

Ba girtos visados.
O kitos bobeles sėdi 

sal iunoje, 
Apie savo szeimyna visai 

nedboja,
O ju vyreliai isz darbo 

pareina, 
Valgio jokio neranda, 

Mat, monkia isz saliuno 
parsiveda, 

Ir in lova paguldo, 
Ba neturi kada valgio 

pagaminti, 
Tik viena pas kitas 

liežuvius neszioti, 
O visos in viena pleisa 

susirenka, 
Kaip mat, viena kita tuojaus 

apjuodina, 
Stiklelis ir gnzute, 

Geriausias del ju mylimukas.
Mat, tos moterėlės ne 

kvailio s, 
Kada iszdžiusta burnos, 

Tai viena kita 
sveikina, 

Ir gairingos liežuvius 
vilgina, 

Tik tada buna gana, 
Kada jau naktis prisiartina.

parsikviesti laikraszti, viena, 
kita, knygute ir retkarcziais 
pasilinksminti? Sakau kūmai, 
kad ant to visko neisztektu ir 
tu pats gerai žinai, kad neisz
tektu. Ir teip buna tada, kada 
darbai eina gerai.

O kas tada, jei parsiena dirb
ti tik po puse dienos arba kas 
antra diena, kaip tankiai atsi
laiko? Tada ne viens Raulasi 
inbreda in skola sulyg austi už 
kampa ir maistu, o apie kitus 
reikalus nėra ne ka szneketi.

— Tiesa kūmai, turėjau 
prisipažinti Posmeliui.

— Na, matai. O mului vis 
viena: dirba ar nedirba, o 
maistu vis gauna ir visada turi 
gera tvartu, szildoma net 
“sztymu” (garu), apie ka 
Rauluks ne sapne negali sva
joti.

— Beje, tame yra kiek tei
sybes.

— Žinoma, ir ne kiek, bet
daug teisybes. Arba emus vai- 
kus Rauluks turi gerai pasu
kini i galva, kaip tuos savo 
pauksztelius apdengti, iszan- 
ginti, duoti jiems sziek-tiek 
mokslo. Teip pat turi rūpintis 
ir apie savo žmona, o mulas 
nieko to nepažinsta. Rauluks 
jau isz pat mažumėlės vargda
vo nedavalges, ne damigos, 
szalczio krecziamas ir darbo 
papjautas, nors da tada ne pa- 
jiegu nebuvo turejes; o apie 
mula da isz mažens vaiksz- 
czioja, szeria, szukuoja, prižiu
ro, tartum koki ponaiti. Tai 
matai, kūmai: apie miliukus 
žmones rūpinasi, o apie kūdi
kius ne isz tolo. Kam-gi go 
riaus? Sprensk pats.

— Ii- isz kur tu, kūmai ta 
viską isztraukei? Atrėmiau 
asz palūkėjęs, ir kas tai mate 
teip pasmuoti? Juk mulas gy
vulis, o Raulas, Dievo sutvėri
mas, tai kaip-gi ežia, lyginti ?

— Tai da arsziaus, daug 
arsziaus. Teisybe, kad žmogus 
ne gyvulis, bet dėlto žmogų 
skaudžiaus, negu gyvuliu už 
gauna, kiekviena, skriauda ir 
paniekinimas. Kad mula ir nu
skriaudžia, arba ir musza, tai 
jis jo neatjauezia teip skau
džiai, kaip žmogus. Dėlto man 
ir dyvai, kad užstojo toje to
kia. gadyne, jog kompanistai 
gyvuli augszcziaus stato ir rū
pestingai prižiuro, negu žmo
gų; o žmones skriaudžia ir isz 
tos skriaudos lobsta. Sztai, kad

Nelaime

Alexander Ross stengiasi 
savo žmona nuraminti. Jis 
pakliuvo tarp policijantu ir 
razbaininku ant ulyezios in 
Los Angeles, Calif., ir buvo 
paszautas, sužeistas. Jis bu
vo nuvesztas in George St. 
ligonine. Vienas vagis raz- 
baininkas teipgi buvo pa
szautas.

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

20 Centai.
Saule, Mąhanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

ir tas pats mulas.
— Et! Insikandai ta mula 

ir pletpsi iki svieto pabaigai! 
Purksztelejau asz su piktumu.

— Kas mulas, tai mulas, o 
kas žmogus tai žmogus! Veluk 
pamesk, tokias sznekas nes 
Rauluks, kad dasižinotn, tai 
supyktu už tai!

— Supyktu? Už ka-gi? Už 
teisybyo? Na, mielas kūmuli. 
Už teisybe pykti, tai blogas 
darbas. O ant galo ne vieno 
Rauhiko dalis blogesne už mu
lo dali, bet ir kiekvieno isz 
darbininku, sztai mano, arba 
tavo.

— Mano? Niekad, kaip 
sviets svietu!

— O teip, ir tavo, nes ir tu 
toks darbininkas, kaip asz ir 
Rauluks.

— Koks darbininkas toks 
darbininkas, bet visgi jis žmo
gus, o ne mulas. Mulas stovi 
pririsztas ii’ turi dirbti, kada 
jam liepia, o asz nepriverstas.

— Ne? Ar-gi isz tikrųjų? 
Na-gi pamėgink: mesk dirbės 
tai ne in burna neturėsi ka in
duti, o badas, tai didele prie
varta. Da pasakysiu kad val
gyti tau visada reikia, o dirbti 
tu gali ne tada, kada nori, bet 
tik tada, kada gausi darba. O 
kad negausi darbo ir ne uždirb
si su centu, kas tada bus?
• — Didelio daigto! Grysziu 
in savo szali.

— Jei turėsi ant laivakor
tes isztekliaus. Be to gerai tau 
teip kalbėti, kad tu turi pali
kes tėvynėje sziokia, tokia ūke, 
bet kaip tam, kuris te nieko ne 
paliko?

— Turi dirbti ežia, kaip 
mulas.

— Na, taigi asz teip ir sa
kau. Ir teisybe, kad priverstas 
dirbti, nes kitaip padavęs ba
du. Teip, mes visi prispirti esa
me dirbti ir pardavinėti save 
ant keliu valandų kas dien, vi
si darbininkai, ir Rauluks, ir 
tu, ir asz ir kiekviena kitas. 
Reikia parsiduoti už tuos men
kus keletą centu, del sausos 
duonos. Mula, jei parduoda, tai 
parduoda, kiti ir jis to nejau- 
czia, nes tai gyvulis; o mes pa
tys save priversti pardavinėti 
tas daro mus daug nelaimin- 
gesniais už mula; be to parduo
tas mulas turi viena poną kuris 
del savo naudos rūpinasi, kad 
mului butu gerai, o mes kad ir 
galime mainyti savo ponus, bet 
ne meno neatsitiksime tokio, 
kuris rūpintųsi apie mus arba 
musu szeimyna, nes jam nėra 
ne jokio reikalo rūpintis.

— Ne, tai kas isz to visko 
iszeina? Paklausiau savo kū
mo?

— Isz to iszeina, kad mums 
patiems reikia rūpintis, idant 
musu “ponai,” tai yra tie, ku
riems mes save parduodam at
lygintu mums bent tiek, kiek 
mului; kitaip sakant, kad duo
tu mums už darba tiek, idant 
isztektu ant visu musu reika
lu, taip kaip visi mulo reika
lai buna užganadinti; jie turi 
mokėti mums tiek, kad mes, 
musu paezios ir vaiku turetu- 

■ me nors gyvenimą, ruba ir 
! maistu, ne žiūrint ant to, eina 
darbai ar ne, teip kaip yra su 
mulais. Iki teip ne bus, žmo
gus turi užvydeti mului.

Teip užbaigęs mano kūmas 
savo kalba. Parėjės namon, 
ėmiau svarstyti Posmelio žo
džius ir kas kart man spraudė
si in smegaune daugybe nauju 
klausymu. Jei bus kada, kita 
syki-papasakosiu, kokias mis- 
lis atvedė man in galva Posme
li sznekos.—galas—

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji. Katalogai dabai 
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*. 
’02 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, ap.ssak. 
isz pirmutines puse> -zimtnn 
<-zio iszimta isz Lietuviszku už 
lieku. Su paveikslais 177 di 
lėliu puslapiu. 35c

No 111 Sziui itii (3 dalis),: 
alpiuasi sekanti skait - ma 

įla isz maiszo iszlins, Apie oo 
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 pasakaitę mai ii 
i 52 puslapiu 15c

No. 112 Trys apysakos apu 
pinigai galva žudžiai, Kažan 
ežius iszgelbsti nuo smert, Sz\ 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip trauki giliukninirai “ini 
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera 
ta. Puikus apraszymas. 1.19 pu 
slapiu. 15c.

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

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne
rti uno. 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 Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautojei 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. L5c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokama.- žiedas, n apie 
Drūta \lsni 62 puslapiu I5<

No 134 Dvi istorijos api< 
Baisi Žudinsta, apie t rlika 
Razbaininka. 43 puslapiu 15«

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Ro;»erta> Velnias, \l<- 
dejus, 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. 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

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

No. 144 Penkios istorijos

apie 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 apie 
\uka \'i* ilistu. "Re ūkia'

• zio> naktį 6] pu-dapiii 5*
No4, 148 D\ i'torijo.' 

lona i* Mena. Pavojinga klai 
la. 45 puslapiu I5<-

No I5o Keturio> 'sipi jo- 
api< Duktė akmeni»riaus, Kla 

a. Nusprr<ta<i' \ui ■ 
■ ik- nio’er--' p;i<lapti 61 pu*

>1
N<» 151 P- iiKio' istorijų- 

pm Valias Szvilpika.', as mer 
ga. Gražios akys. Tarnas, Va-g 
lii-nis Jonuką- karalium 61 !
ii'lapiu I5<

<. 15 I i \ ■ -Im i -> dį»i> ! 
Kajimas. Drūtas i’etras. Nuo ■ 
žalis 62 puslapiu 15c

No. 153 Trys istorijoj. ap’<- 
Gailuti. Du broliai. \laj<‘r<. 
duktė 62 puslapiu. I.ic

No 155 Szakinis N<‘dora- 
Zydas ir Du Draugai 130 pu
la pi n 25<-

No 158 Ketinio istorijų- 
apie Kapitonas Siormfu-* i 
danguje. Pa beg- le. Kasgi is? 

■ • re ’’igaii'a- a - -ii' 
15<

\<> llili Keturiolika -šiuri 
ju apie Po laikui, (hiytes lai 
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiau ga reni s, Viesz 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
'žvake, Del pirsžtiniu. A pu 
mirimą, saule, menesi, žvaigž 
dės ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li. Aržinolas ir Uosis. Btidviu*. 
Puiki pasiskaitymui knygute 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apn 
Baisi naktis* Dzuoko pasaka. 
Protas ant proto, Keletą trum 
ini 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. 172 Dvi istorijos apu 
Duktė Mariu. Sruolis isz Lir 
tuvos. 68 puslapiu 15c

No. 173 Trys istorijos api 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus 
+5 puslapiu. 15c.

No 175 Pasiskaitymo sa
gele, Kuczios Žemaites vaizde 
lis, Gudras Piemenlis, Isz k< 
susidarė Anglis (su paveiks 
lais). Kaimierzin Aimanavę 
rnai Eiles. Kokai1-' budai- ap 
g.-t' -ka- ipga ma žmonis 
t arai n i -oriai Kernį . m»i- ■■ 

a vei k slid I5i
\o 17H A I >e < eia ima (»t -- 

džia skaitymo ii ras-.virio, d 
l.ietuviszku vaiku 25c.

No *76‘ l'rv - I torijo 
apit Irlanda Rob» rta- eh-m 
ir Medijus 78 pus 2<ic

No. 194 Priimpa- vale ■ ■ 
rna> pagal iszguldima Kuo r> 
liaiiskio, su nekurai- -landii 
ai1- oadejirn.-iis 25-

No I9f> Slaci a K a
arija VirsZ IP7U'< K ri'i n*-

ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe mnsu iszga- 
ny to jaus Jeruzolime. 10c.

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

No. 201 Istorija apie Arnži 
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudvmas. npip Jezu Kristų

!>■

Kitokios Knygos

I7> l'ikruusias Kabalas 
. i.;, m idvugimas puslapcziu a- 
eites -n pagelba kazirom. 10c.

No HO Kvitu knygų t
-ang <teni'. Jei isziriokejimo

■ - '■ o iam- ?5c.
No. 180 Kvitu knygute 
aug.-mm-, del kasieriąuk 

-mdetu’pinigu ant susirin- 
irnn 25c.
No. 202 Novena, Stebuklin- 

■ > Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygai;

10c.
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap 
mislinimo Kanczios Viesz. Mn 
su Jezuso Kristuso Knygų r* 
reikalinga ant Gavėnios. Paga1 
senoviszka būda 10c.. pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Groinata arba Mu

i ž' i a‘ a m kn ygas isz szio 
atalogo reikia paminėti tifi 

numeri knygos. Pinigus sius
kite pet paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigai- siusti, tai reikia užre-

■ 1 f-.-•;

gistruoti laiszka su pinigais.
Nepamirszkite dadeti 10< 

i-kstra del prisiuntimo kasžtu.
Visi, Money Orderei ir pini-

• . . * • • J-■*»--.V*’’

zai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 

■ dreso: ‘
• • ' •’ •’ • t.. - “ '■. . ,.. ■■' * '

SAULE PUBLISHING 00., 
Mahanov City. Pa. U S? A

PRANESZIMAS!
Siuncziant pinigus per ban 

Kini czeki arba ekspresini md 
iey orderi in iszdavysta “Sątt 
es,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
hankos reikalauja deszimts 
rentų už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszKite 
ateityje, kada si imsite czekiu? 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
joigtf siunsite money orderiu 
per paczta. tada pącztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
irderio. Acziu visiems.

“Saules” Rpdvste

Neužmirszkite kad dabai 
Saules” prenumerata in Su 

vien. Vaiši, yra $5.00 metam“
$3 00 ant nusės meto

‘ ‘ N O VENA ”
Stebuklingo Medaliko

■ Dievo Motinos Garbei, 
e ' • ’ U ’k.’ **•'*»'

per paczta 15 Cts. ..

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

-y U

'£1 Neiįžniii szkit atnau 
lit, -.avo prenumerata užlaik

ai szt i “ Sa u le. ” Del daugelis
• • • •' • u U■ ’ •nika> jau pasibaigė ir apie tai

• * 'r'v r ‘ '

ra urs erne ’ Bizni be pinigu 
•nikų vargti, ypatingai laik 

raszczio, kuris sureikalauje 
kožna doleri. ACZITH



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA. •

Žinios Viet ines Pagerbia Eroplano Iszradejus

— Szaltas ir atmainingas 
oras.

— Tik trylika dienu ligi 
Kalėdų!

— Ana diena motoravo in 
miestą ponia A. Kriaucziunie- 
ne, josios dukterys: ponio- 
Agota Oceliuniene ir Magda
lena Mekuniene, ir anūkes Ma
ryte, Pranciszka ir Magdaleny 
te visi isz Port Carbon, kurie 
atsilankė pas savo gimines , 
Bakszius, Gudaiczius ir Pa 
isziukiniene, ir prie tos pro
gos atlankė ir ‘ ‘ Saules ’ ’ redak
cija, atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti. Ponia 
Kriaucziuniene yra musu sena 
skaitytoja ir skaito laikraszti 
“Saule” per daugelis metu. 
Acziu visiems uz atsilankynia.

— Seredoj pripuola Szven- 
tos Lucijos.

— Musu sena skaitytoja 
ponia F. Lakoniene, duktė 
Florence ir žentas Pranas To- 
maszauskai ir dukrele Mariu
te visi isz Shenadoro, lankėsi 
mieste pas pazinstamus, taip
gi ‘‘Saules” redakcija, atnau
jinti prenumerata savo my Įima 
laikraszti “Saule” ant atei- 
nanezio meto. Tariame visiems 
musu szirdinga acziu uz atsi- ■ 
lankymą.

— Ponstva Simonai Čer
niauskai isz Shenadoro, moto- j 
ravo in miestą, kuriu atsilankė 
in “Saules” redakcija, ir -pil
ko labai gražiu sieniniu kalen
dorių del 1951 m. Ponstva Čer
niauskai yra mušiu skaitytojai 
laikraszczio “Saules” per dau 
gelis metu, ir myli skaityt 
“Saule.” Acziu už atsilanky- 
ma.

IO?
■■g

SZPIEGAS GOLD
NUBAUSTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

SVARBIAUSIAS
PRANESZIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nas isz pasekmingu teisybes 
rasztu kaip szie straipsniai nu
rodė kas sanvaite yra asme- 
niszkas žodis atskiro Ameri- 
kieczio, paraszytas draugisz- 
kame laiszke savo draugams ir 
giminėms Užsienyje.

Jeigu kiekvienas Kinietis

— “Social Kiiubas” kuris 
pastate puikia egle prie kam
po W. Centre ir Catawissa uly,, 
meldžia visu kad juos suszelp- .

Galingi ir greiti Mustang, 
kariszki eroplanai, pesztu- 
kai lekia virsz paminklo, ku
ris buvo pastatytas pagerbti 
Wright Brolius, kurie iszra- 
do eroplana in Kitty Hawk, 
North Carolina. Daug žmo
nių susirinko prie to pa
minklo, Gruodžio (Decembe- 
rio) septyniolikta diena, ku
ri yra apvaikszcziojama pa
gerbti tuos brolius iszrade
jus.

Keturios aeszimts septyni 
metai atgal, Gruodžio septy
niolikta diena du broliai isz
radejai nustebino visus ku
rie iszgirdo ka jiedu buvo 
padare.

Orville Wright nuskrido 
szimta dvideszimts pėdu in 
dvylika sekundų, in Kitty 
Hawk, North Carolina. Jo 
brolis Wilbur nuskrido asz- 
tuonis szimtu ir penkios de- 
szimts dvi pėdas in penkios 
deszimts devynias sekundas. 
Tai buvo negirdėtas dalykas 
kad maszina, sunkesne už 
orą, galėtu nors nuo žemes 
pakilti.

Broliai Wright buvo isz 
Dayton, Ohio.

Sziandien eroplanai gali 
skristi daugiau negu septy
nis szimtus myliu nuskristi 
in mažiau kaip valanda.

Wright broliai per du me
tu taisė ir tobulino savo ero- 
plana, kol jie galėjo skristi 
dvidešimts keturias mylias 
in trisdeszimts asztuonias 
minutas.

Paskui kiti iszradejai pra
dėjo savo eroplanus statyti 
ir tobulinti kol tie eroplanai 
per Pirmąjį Pasaulini Kara 
jau galėjo skristi pusantro 
szimto myliu in valanda.

Per Antra Pasaulini Kara 
eroplanai skrido jau penkis 
szimtus myliu in valanda. O 
dabar szitie naujausi eropla
nai dar greieziau gali skris
ti, ir jiems nei sparnu dabar 
jau nereikia.

Lakūnas, kuris sziandien 
vairuoja viena isz tu nauju 
eroplanu visai nei negirdi 
savo eroplano inžinu staugi
mo, nes inžinai užpakalyje, o 
eroplanai lekia greieziau ne
gu balsas, ir už tai tam lakū
nui tyku ir jis nieko negirdi 
nors visi jo inziniai baisiai 
staugia.

kalėjimą. Jis uždėjo dar pen
kis metus kalėjimo, virsz tu 
dvideszimts penkių metu, ku
riuos buvo pataręs Teisėjas ir 
advokatas J. H. McGrath.

Harry Gold sako, kad jis ne
ketina kreiptis in augsztesni 
teismą, nes jis mislina kad szi- 
tas teismas ji teisingai pasmer
kė. Po deszimts metu jis gales galėtu sziuo tiesioginiu ir tiki- 
praszytis, kad jis butu paleis- noneziu budu būti užtikrintas 
tas!

Teismas buvo priparodyta, tikslus, Komunistu propagan- 
kad Harry Gold darbavosi So- ^a pražūtu. Kinu armija neper- 
vietams nuo 1953 metu. Per žengtu Korėjos siena dalyvau- 
Antra Pasaulini kara jis daug kovoje jeigu jie žinoti kad 
Amerikos armijos paslapcziu P pagrista melais ir iszkraipy- 
perdave Sovietu agentams nuo mais-
Daktaro Klaus Fuche, kuris Gaila, kad milijonai Kinijos 

negali sulaukti 
laiszku isz Amerikos. Bet vis- 
viek Amerikiecziai gali pasius
ti kiek nors laiszku savo gimi
nėms Kinijoj. Laiszkai in kitas 
szalis turėtu pabrėžti svarbu 
dalyka, kad Amerika neintere
suota imti kitu žmonių terito
rijas, ji niekad neatims kitu

apie tikrus Jung. Tautu pulku

; Anglijoje buvo nubaustas ant gyventoju 
keturiolikos metu in kalėjimą.

MOTERISZKE
NUŽUDYTA

Iszniekinta Ir Nužudyta
BOYLSTON, MASS. — Mo- 

teriszkes pusnuogis lavonas 
buvo surastas girioje netoli 
nuo Boylston miesto. Policijan
tai sako kad ji buvo pirmiau 
iszniekinta ir paskui nužudyta. 
Policijantai spėja kad mote- 
riszke buvo apie dvideszimts 
penkių ar trisdeszimts metu 
amžiaus. Jie sako kad ji tenai! 
gulėjo apie penkias dienas 
pirm negu policijantai ja už-i 
tiko. Jos veidas buvo sumusz-' 
tas ir pamelynaves. Kol kas po
licijantai dar nesurado jos var
do.

pi,jonu pa.sinauilojo dvasiszkai 
Daugeli.- kunigu pribuvo 

tumete pinigiszkai kad galėtu l’<UWh-’^ Nuli P. L. Czesnui. 
padalint dovaneles del vargiu- ---- -————————
gu vaiku per Kalėdas. Kiiubas Shenandoah, Pa. — Kazi- 
bus visiems dėkingas už aukas, mieras u arenas nuo 232'/j W.

Ketverge Szv. Spiridi- ihoyd uly., likos sužeistas in 
Ir ta diena: 1911 metuose ph’szta laike darbo Hammond

111

no
Pasaulio Pietinis aszigalis pa
siektas Ronald Amundsen, ta

kasyklose.
— Jonas Maciejlinas, nuo

risburg ir Alicija, namie. Du 
brolius': Joną, isz Eddystone ir 
Vinca, Boston Run, taipgi tris 
anūkus. Likos palaidota Pa- 
nedelio ryta su apiegomis Ap- 
reiszkimo P. M. bažnyczioje 
9:30 valanda ir palaidota in 
parapijos kapines Frack vii] e je. 
GraboriusV. P. ^Bartaszius lai
dojo.

VĖL VISKAS
BRANGSTA
il Tasa Nuo 1 Puslapio)

X2™ v“ AMERIKIECZIAI
szaliu žmonių.

Svarbiausia žinia, ir yra 
kuklus dalykas musu garbinga m am ą neimti* <stpn 
szalis turi tik garbingu tikslu. ApSUpil, MCII
Kaip Prezidentas Trumanas gjaSj PrasimilSZtl; Ka- 
pareiszke San Francisco nese- į . . , . . n . T T
niai” Amerika stovi už laisve HSZkl URlVžli i HC UOS“ 
visiems; Rusija stovi už nauja t() Laukįa IszVeSZti 
kolonializmą. i ’ . .

Tegul tas praneszimas buna Kareivius 
pakartotas kiekviename laisz- --------
ke, jis turi būti paskleistas pa
saulyje kaip naujos dienos sau
les szviesa. — C.

TRAUKIASI

GELBĖKIME
SAVO KAREIVIUS!

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikos kariszki eroplanai ir 
bombnesziai visomis galiomis 
stengiasi pramuszti kelia del 
dvideszimts tukstaneziu Ame
rikiecziu kareiviu ir Marinu, 
kurie yra Kiniecziu Komunistu 
apsupti.

Asztuntos Armijos fruntas
galime prisipažinti, kad mes dabar tykus.
jau sumuszti ir nugalėti, mes Armijos sztabas stengiasi 
negalime pasiduoti! tuos apsuptus kareivius isz tu

Jeigu mes turime apleisti kalnu isztraukti. Eroplanai ir 
Korėjos kraszta, tai tegu musu dideli armotai diena ir nakti 
karininkai su musu armijomis daužo tuos Komunistus Kinie- 
ta kraszta apleidžia, kaip ap- ežius, 
leido Bataan Salas, prisiekda
mi sugryszti. Korėja negali 
tapti antru Muenchenu. Hit
leris mus pamokino kiek kasz
tuoja pataikavimas!

Naujas Lietuviu Transportas
Gaileviczius: Juozas

ze, Martynas, Jonas, Baltimore 
Md. — Giriunas: Andrius, in 
Cleveland, Ohio. — Ilgimas: 
Adomas, Veronika, Worcester, 
Mass. — Kauneckas: Elena,

y. — Kreiczas: Marta, Rūta

Luksys; Aleksas, Port Plain, 
N. Y. — Malaczauskas: Jonas, 
Maria, Detroit, Mieli. — Mi- 
siulis: Vincas, Gintautas, Al
vinas, New York City. — Ned
zinskas: Dominika, Philadel-

Janina Eu- phhi, — Normantas: Dani

aszigali pasiekė; 1799 m., Pir- 237 \\. Lloy d uly., kuris sirgo 
mutinis Amerikos Prezidentas per keletą sanvaites, :
Jurgis Vaszingtonas mirė Mt. 
Vernon, Virginia.

— Ponia J. Giliene ir suims 
Albertas isz Girardviiles mo
toravo in miestą su reikalais ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” Redakcija, atnaujinti sa
vo prenumerata už laikraszti 
“Saule.” Acziu už atsilanky
ma.

— Ponas Jonas Szatas, ge
rai žinomas musu tautietis isz 
New Philadelpbijos, motoravo 
in miestą, atlankydamas savo 
senus pažinstamus, ir prie tos 
progos atlankė “Saules” ., re 
dąkcija, nes poną.-. Szatas yra 
niujSu-senas-'Skaity tojus. Acziu 
Už atvSilaukyma.

—- Petnyczioj Szv. Valeria-

Subatos ryta, 9:45 valanda, 
Locust M t. ligonbute. Velionis 

į gimė Lietuvoj, atvyko in Ame-

inb Shenadoryje. Paskutini 
karta dirbo Maple Hill kasyk
lose. Paliko savo paezia J ieva; 
try s dukterys: J. Czovanes, W. 
Sidėravicziene isz miesto ir P. 
Baker, Philadelphia. Du bro
lius; Vincą ir Antana Lietuvo
je. Laidos Seredoje, su Szv. Mi- 
sziomis Szv. Jurgio bažnyežio
je devinta valanda ryte ir pa
laidos in parapijos kapines.

numirė Minersville, Pa. — Helena, 
pati Bernardo Sausanaviczio, 
nuo 253 Laurel uly., staiga, nu
mirė savo namuose. Taipgi pa
liko duktere Mare ir sunu \Vin- 
i'ieida; trys seserys; Margareta 
Sweitzer isz Summit Hill; 
Pranciszka. Gormaniene, Ma- 
hanoy City ir Laura Gratkaus- 
kiene, Philadelphia. Laidotu
ves in vyko Utaminke su apie- 
gomis Szv. Pranciszko bažny- 
czioje, devinta valanda ryte ir 
palaidota in parapijos kapines.

Philadelphia, Pa. — Policija 
buvo papraszy ta jieszkoti de
vyniolikos metu amžiaus Mar- 

įGilieiic Lz miesto ana diena era Later, kuri 
laukėsi pas savo dukterų ir 
žentą. Monika ir Blada Galkai

j Ski ent'one.
Nrir . Ponia M. Stulgaitiene , -------------------------
isz McAdoo, lankėsi pas savo 
šhsūte, ponia Pranciszka Urbo- i ventoja. ponia Ona Szidiszkie- 
miėnė,. aiit Catawissa uly., taip
gi: dalyvavo Keturiosdeszimts 
Valandų Atlaidų Szv. Juozapo 
bažnyczioje. Ir prie tos progos 
atlankė ir “Saules” redakcija, 
atnaujinti savo prenumerata 
už laikraszti. Szirdingai acziu 
už atsilankyma.

. — Keturios deszimts Va 
landų Atlaidai užsibaigė isz- 
kihningai Szv. Juozapo bazny- 
ežibje, isz kuriu daugelis para-

Girardville, Pa. — Ponia J 
ui lesto ana 
savo

Frackville, Pa. — Sena, gy

ana
’ dingo isz savo namu.
labai susirupinus ir

sanvaitei 
Ji buvo 
serganti 

kai ji dingo. Ji iszejo isz savo
namu apie penkta valanda po 
pietų, sakydama kad ji eina 
pasivaikszczioti, ir paskui ne- 
sugryžo. Josios motina Mary 
A.iidersun sako kad paskutina- 
ji syki kas ja mate tai buvo 
prie trlsdeszimtes ir Haver- 

įford ulyczios. Ji jau ilga laika 
kaip serga ir savo sveikata yra 
labai susirupinusi.

doleriais ant tono brangesnis.
Valdia stengiasi gražumu 

praszyti fabrikantu, kad jie sa
vo prekes nepakeltu, nepa- 
brangintu, bet matyti, kad gra
žumu nieko gero nebus nu
veikta.

Prezidentas Trumanas su vi
su savo sztabu turėjo jau seniai 
nustatyti kasztus ir algas, kad 
tie fabrikantai negalėtu taip 
pasipiniguoti ir visus mus isz- 
naudoti. Bet Trumanas bijosi 
taip padaryti, nes jam net jau 
ateinancziu metu rinkimai ru
pi, ir jis nenori nei viena žmo
gų užpykinti.

Kad nauji automobiliai pa
brango, tai gal beda, nes jeigu 
automobilius bus per brangus 
mes ir be automobiliaus apsi
eisime. Bet ežia tik ženklas, 
tik szeszelis to kas ateina ir 
kas musu laukia. Automobi
liai pabrango už tai kad plie
nas pabrango. O kai plienas 
as pabrangsta, tai beveik vis
kas pabrangsta, nuo peilio ir 
videlcio iki traukinio ar namo.

ĮiiO nuo 118 N. Line uly ., numirė 
Ketverge 5:59 valanda vakare, 
savo namuose. \ clione gimė 
London, Anglijoje, atvyko in 
Amerika būdama da jauna 
mergaite. Po tėvais vadinosi 
Ona Markievicziute. Paliko sa
vo vyra Jurgi; du sunu, kurie 
tarnauuja del “Dede Sarno,”y Redakcija “Saule” sudeda 
Jurgi isz Washington, D. C., im szirdinga acziu, visiems tiems 
Kazimiera, New Cąstle, Del., katrie platina laikraszti ir ra- 
dvi dukterys: Florence, Har- gNia kitus prie skaitymo!
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NEW YORK. — Panedelyje |Y
Gruodžio (Dec.) 11 d., laivu Brooklyn, N. Y. — Giedra: El- 
“ General McRae” in New Yor- 
ka atvyko szie Lietuviai Trem
tiniai:

Andriulaitis: Jieva, Sey
mour, Conn. — Balsys: Anta
nas, Watertown, Conn. — Ba
naitis: Adolfas, Leokadija, Ro
mualdas ir Steponas, Gary, 
Ind. — Beceroviene: Lidija, in 
Manhasset, L. I., N. Y. — Bor
manas: Marija, Rimvidas, in 
Omaha, Nebr. — Butkeviczius: 
Antanas, Barbora, Rūtenis, in 
Chicago Ill. — Derenczius: 
Adele, Juozas K.
genijus, Cicero, Ill. — Bulai
tis: Simanas, Detroit, Mich. — 
Duoba: Jonas, Ona, Vile, E. 
Chicago, Ill. — Gaucys: Alfon- į 
sas, Chicago, Ill. — Jaczkunas: 
Vytautas, Cambridge, Mass. — 
Kaminskaite: Elvyra, Chicago, 
111. — Kaziauskas: Petras, 
Melrose Park, Ill. — Kijaus- 
kaite; Ona,. Yonkers, N. Y. — 
Knieza: Antanas, Elizabeth, N. ■ 
J. — Konradas: Aleksandra, 
Detroit, Mich. — Kundrotas: 
Juozas, Juzefą, Agne, Brook
lyn, N. Y. — Lapinskas: Boles
lovas, Veronika, Stasys D., Re
gina. A., Norwood, Mass. — Le
vinas: Jonas, Antanas, Chicago 
Ill. — Lintakas: Julius, Chiga- 
go, Ill. — Mccziene: Stefanija, 
Brockton, Mass. — Pecziulyte: 
Ona, Cicero, Ill. — Radvinaus- 
kas : Vincas, Brooklyn, N. Y. — 
Sejonas: Petras, Cleveland, 
Ohio. — Silinskas: Voldema
ras, Philadelphia, Pa. — Slikas 
Jonas, Wanda, Lilija, Detroit, 
Mich. —- Stankeviczius: Anas
tazija, Jurgis, in Cambridge, 
Mass. — ■Stankūnas: Aldbna, 
Jonas, Magdalena, S. Boston, 
Mass. — Tiszkus: Stasys, An- j 
tanina, Romualdas. DuBois, ! 
Pa. — Venezius: Juozas, Cleve
land, Ohio. — Vitkauskas: Au
gustinas, Detroit, Mich.

elius, Barbora, Algirdas, Ja- 
wita, Chicago, 111. — Pranokus 
Vladas, Rozalija, Vladislav, in 
Baltimore, Md. — Racziukaitis 
Petras, Baltimore Md. — Saka- 
viezius: Alfonsas, Worcester, 
Mass. — Šilinis: Petras, Chica
go, 111. — Skerstenas: Anele, 
Jūrate, Worcester, Mass. — 
Šlepetys: Teodora, Aldona, in 
Detroit, Mich. — Smilgis: Ar
noldas, Marija, Vytautas, Steu
benville, Ohio. — Steponavi- 
czius, Česlovą, Cleveland, O.— 
Steponaviczius': Bronius, Ro
chester, N. Y. — Zalensas: Juo
zas, Saginaw, Mich.

— BALE Imigracijos Komi
tetas.

bet iszrodo, kad yra 
daugiau tu Kiniecziu negu 
Amerikiecziai turi kulku!

Majos Generolas Edward M. 
Almond sako, kad jo armijos 
tuojaus susisieks su tais apsu- 
tais Marinais. Laikrasztinin- 
kai ant karo frunto sako kad 
szito Generolo armijos yra tik 
apie keturi szimtai mastu nuo 
tuo apsuptu dvideszimts tuks- 
taneziu kareiviu.

Amerikos kariszki laivai sto
vi in Hungham uosta, pasiren- 
ga plaukti in Hamhung ir isz- 
veszti visus tuos kareivius, kai 
tik jie prie to uosto gales pra- 
simuszti.

Daug Kiniecziu Komunistu 
skubinasi skersai sniegotus 
kalnus, musu tiems kareiviams 
kelia užkirsti.

Amerikiecziu armotos per 
isztisa diena ir per kiaura nak
tį staugia, daužydamos Komu
nistu tvirtoves.

Laikrasztininkai ant to karo 
frunto sako kad jie yra tikri 
kad musu kareiviams pasiseks 
prasimuszti, bet kad tas prasi- 
muszimas baisiai daug kasz- 
tuos Amerikiecziu kareiviu 
gyvastimis.

Amerikos kariszki eroplanai 
ir bombnesziai daužo Kiniecziu 
armijas, kurios marszuoja už
kirsti kelia besitraukiantiems 
Amerikiecziams.

Bet Kiniecziai, nepaisant 
Amerikos eroplanu ir bombne- 
sziu vis artinasi prie Amerikos 
Asztuntos Armijos, ant kurios 
jis rengiasi visu smarkumu už
sipulti už keliu dienu.

KALĖDOS 
ARTINASI!

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?

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.Utarninke Gruodžio (Dec.)

12 diena laivu “General Ste
wart” in New Yorka atvyksta 
szie Lietuviai Tremtiniai:

Adomaitis: Jonas, Marcele,
Detroit, Mich. — Baceviczius: 
Zigmas,. Omaha, NebiT— Bag
donas: Jonas, Great Neck, N. Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A.

LA Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ.,


