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Isz Amerikos DAUGIAU
SUVARŽYMU

Socialistu Vadas Viskas Paszieliszkai

Bavarijos kraszte Socia
listu Partija pasirodė tvir- 
cziausia ir galingiausia. So- 
calistai laimėjo rinkimus per 
kuriuos svarbiausias klausi
mas buvo to kraszto apsi
ginklavimo klausimas. So
cialistai yra pareiszke kad 
jie yra prieszingi visam tam 
sutvarkymui, kuris vėl Vo
kietija apginkluotu. Bavari
jos žmones jau yra kelis sy
kius paragavę Vokietijos 
kariszkumo ir jie sako kad 
jie daugiau tokio pyrago ne
nori isz tu savo susiedu.

RADO AUTOMOBI
LIU IR LAVONA

EŽERE

Biznierius Dingo 18 
Menesiu Atgal

Brangsta; Krasztas
Rengiasi In 

Kara

WASHINGTON, D. C. — 
Szeszi menesiai praėjo kai val
džia nutarė jau isz tikrųjų 
ginkluotis ir imti vįsa pramo
ne po savo tvarka. Ir matyti 
kad iki sziol buvo tik taikos,
tik pradžia.

Ateina žinios isz Vaszingto- 
no, kad už keliu dienu valdžia 
paskelbs daug kitu suvaržymu 
ir bizniui ir darbininkams. Val
džia nori kasztus, perkes sulai
kyti, nori teipgi daug fabriku 
paversti in kariszku ginklu fa
brikus.

Kongresas dabar duoda ir 
daug daugiau duos teisiu ir in- 
galiojimu Prezidentui Truma- 
nui, kad jis galėtu nustatyti
kasztus, algas, pirkimą ir par- 
davima ir kad jis galėtu pri
versto fabrikantus gaminti ka-
riszkus ginklus.

Jau dabar yra nustatyta 
kiek galima imti už nauja au
tomobiliu. General Motors au
tomobiliu kompanija norėjo 
pasiprieszinti ir buvo nusista- 
czius Prezidentui atkerszinti
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ir visai ateinancziu metu auto
mobiliu neparduoti, bet už ke
liu dienu buvo priversta nusi
leisti.

Ateina žinios, kad už keliu 
dienu bus nustatyta kiek gali
ma imti už visokia mesa, už 
aliejų ir gazoliną, už plieną ir 
kitokias geležis.

PRINCETON, N. J. — Asz- 
tuoniolika menesiu atgal Wal
lace Leonard Alexander, Phi- 
ladelphijos biznierius, dingo ir 
niekas nieko apie ji nuo to lai
ko negirdejo.

Kelios mergaites cziužinejo 
ant to Lake Carnegie užszalu- 
sio ežero ir per leda užtiko pa
skendusi automobiliu.

Kai policijantai isztrauke ta 
automobiliu isz to ežero, jie ra
do to biznieriaus jau beveik 
supuvusi lavona. Jie dažinojo 
mirusio varda ir pavarde isz 
jo laikrodėlio. Automobilyje 
jie rado maža revolveri ir ke
lias neiszszautas kulkas.

Policijantai, kol kas negali 
iszaiszkinti kaip ežia ta nelai
me atsitiko, nes tas ežeras yra 
apie myle nuo vieszkelio, ir ro
dos, beveik staeziai negalima 
per klaida in ji invažiuoti.

Prekių Valdymo 
Direktorius

Mayoras Michael V. Di- 
salle, isz Toledo buvo pa
kviestas prižiūrėti ir sutvar
kyti visas prekes, ar visus 
visu daigtu kasztus. Kiek 
mums teko dažinoti, tai jis 
sutinka ta darba imti. Jis

SZV. PETRO KARS
TAS SURASTAS

VATIKANAS, ITALIJA. — 
Ateina jau patikrintos žinios, 
kad Szvento Petro karstas yra 
surastas, Vatikano giliuose 
skliepuose.

Szventas Tėvas Pijus Dvy
liktasis taip pranesze pęr savo 
pamokslą, per radija priesz 
Kalėdas.

Szventas Tėvas ragino visus 
pilnai invertinti savo Laisve ir 
Nepriklausomybe ir visomis 
galiomis stengtis ja apsaugoti 
nuo tu kurie dabar nori viso 
svieto žmones pavergti.

Jis sako kad jis turi vilties, 
kad jeigu visi laisvi ir geri 
žmones palaikys vienybe, tai 
vis prieszai bus nugalėti, ir 
taika vėl sugrysz ant szio 
svieto.

Jis toliau sako kad Kataliku 
Bažnyczia nori ir yra pasiren
gus gražiai ir tinkamai pasi
tarti su Rytiniu krasztu vadais 
ir sudaryti nors kokia sutarti 
tarp Rytu ir Vakaru.

Didžiausias pavojus visam 
svietui gresia isz tu vadu, ku
rie yra arba prieszingi ar visai 
nesupranta Krikszczionystes 
ir jos tikėjimo.

-------- ---------------------------------------------------------------------------------- ■

ŽUVO GAISRE

Venezuelos
Prezidentas

Daktaras German Suarez 
Flamerich, buvo iszrinktas 
ir invezdintas kaipo Vene
zuelos kraszto prezidentas. 
Kraszto taryba ji iszrinko ir 
paskyrė in vieta buvusio 
Prezidento, Leitenanto Pul
kininko Carlos Degado 
Chalbuad, kuris buvo nuga
labintas keli menesiai atgal. 
Daktaras German Suarez 
Flamerich yra pirmutinis 
žmogus, kuris nėra karinin
kas būti paskirtas in tokia 
augszta vieta tame kraszte.

GENEROLAS ŽUVO

Kai jis dingo, tai bankos 
virszininkai atidarė jo baksa 
banko j e ir rado szeszios de- 
szimts tukstaneziai doleriu 
grynais pinigais. Bet bankos 
virszininkai sako kad viskas 
buvo tvarkoj, ir kad nebuvo 
jokiu klaidu jo knygose ir ne
buvo jokiu suktybių.

tik ana sanvaite atskrido in 
Vaszingtona su valdžios ero- 
planu ir pasitarė su Prezi
dentu Trumanu ir su kitais 
valdžios sztabo nariais. Isz- 
rodo kad už keliu dienu ar 
sanvaieziu ne tik prekes bet 
ir algos bus baldžios nusta
tytos ir suvaržytos.

ARPAI skamba, atsisveikindami su Senu 
Metu Seneliu, ir linksmai sveikindami 

T Nauj” Metu ^aunut’’ kuris visiems
\ 0’s rodos daug žada, kuris visiems daug 

vilties duoda.

Seni metai, kaip szitas senelis, jau nieko negali 
9 mums prižadėti, jokios vilties duoti, nes io metu

a. dienos, tos gyvenimo peskos, iau baigiasi.

Sunku sau akis apdumti ir sakyti, kad pra-
I ėjusieji metai buvo laimingi ar geri? Per daug

N pergyvenime, per daug rupeseziu, per mažai vilties.

Per praėjusius metus, mes vėl pradėjome
40) atsisveikinti su savo vaikais, kurie vei in kara 

važiavo in tolimus krasztus.
F / V"'*

O Mateme daug klaidu ir suktybių augsztose 
valdžios vietose, girdėjome daug visokiu intari- 

Ua mu ir gandu.

hf* Gal nauja szluota geriau szluos; gal nauji 
metai geresnio ko mums atnesz; gal mes ko gero 

A susilauksime. Mes nežinome, bet mes turime vilties.

Per tuos metus praėjo ir Kataliku Bažnyczios 
» Szventieji Metai, kada daug Kataliku važiavo in 
’ V Vatikana apsilankyti pas Szventaji Tęva, Piju 

Dvyliktąjį. Gal kaip tik tokiu Dievo maloniu 
ir palaiminimo visam sziandien reikia ir trūksta. 

K Bet, kas buvo iau praėjo; lauksime pažiūrėti 
kas bus: Bet, belaukdami, ne pro szali, viens 
kitam drąsiai ir linksmai linkėti:

“LAIMINGU NAUJU METU!”

i

PLYMOUTH, WIS. — Tik 
kelios valandos po to, kai jos 
gražiai aprėdė ir apkaisze sa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Motina; Du Vaikucziai

Kai mes kalbame apie jau- 
navedi tai szitas karaliszkas 
asmuo tikrai yra jaunas jau- 
navedis. Karalius Mahara- 
jadhiraja Gyanendra isz Ne
pal apsiženijo su to Nepal 

i kraszto anūke. Jis ežia svei
kina savo kraszto kareivius. 
Jis tapo karaliumi kai jo dė
dė buvo paszalintas isz to 
sosto.

i

SEOUL, KORĖJA. — Ame- 
rikos Asztuntos Armijos ka
rininkai ir kareiviai su nuliū
dimų iszgirdo kad j u Leitenan
tas Generolas Walton H. Walk 
er, žuvo automobiliaus nelai
mėje.

Jis su mažu kariszku auto
mobilius skubinosi in iszkihne- 
se, kur jo sūnūs buvo gerbia
mas už drąsą ant karo lauko. 
Jo mažas automobilius pasly
do ant slidaus kelio ir susikūlė 
su armijos troku.

Generolo Walker kūnas bu
vo su kariszkomis gedulio apei
gomis palaidotas Tokyo mieste 
Japonijoje.

Generolas Walker jau ne sy
ki buvo iszgelbejes Tautu San- 
jungos armijas Korėjoje, kai 
Komunistai pradėjo atsikirsti.

Major Generolas Frank Mil
burn užėmė jo vieta, kol pribu
vo naujas Leitenantas Genero
las Matthew R. Ridgway, ku
ris su eroplanu iszkrido isz Va- 
szingtono kai tik gavo tas liūd
nas žinias.

Generolas Ridgway yra atsi
žymėjęs kaipo drąsus karinin
kas. Jis per ana kara daug sy
kiu su savo kareiviais szokda- 
vo isz eroplanu su parasziutais 
anapus prieszo frunto, kur pa
vojus būdavo didžiausias. Jis 
yra vedas armijas Afrikoje, 
Italijoje, Sicilijoje; paskui bu
vo pasiunstas in Paciiika, isz 
kur jis buvo atszauktas ir pa
skirtas vėl in Europa.

Jeigu Generolas Walton H. 
Walker butu kiek pagyvenęs, 
jis butu buvęs paskirtas Pilnu 
Generolu, nes jis buvo labai 
garbingai atsižymejes.
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LAIMINGU NAUJU į 
METU VISIEMS!

Kas Girdėt

----------- _
Nors dabar mes szvencziame 

Naujuosius Metus Pirma Sau
sio (Jan.) diena, vienok seno
vėje taip nebūdavo. Priesz 
Rugsėjo keturiolikta diena 
1752 metuose, Anglija su savo 
naujai insigytu krasztu, Ame
rika, visai nepaisė apie Pirma-

- ------ —--- v 
ja Sausio diena, nes Nauji Me
tai pripuldavo Kovo (Mareli) 
dvideszimts penkta diena.

Bet nereikia nei taip giliai 
knistis in ta barzduota senove. 
Tie žmones kurie dar vis var
iuoja Gregoriszka kalendorių, 
szvenczia savo Naujus Metus 
atskirai nuo musu.

Popiežius Gregorius Dvylik
tasis, 1592 metuose sudarė ka
lendorių, kurio mes dabar ne- 
vartuojame, bet daug žmonių 
szvenczia Kalėdas ir Naujus 
Metus sulyg to seno iszrokavi- 
mo. Už tai, ir tas skirtumas.

Anglai tiki, kad labai gerai 
pradėti pinigus in banka dėti, 
czedyti per Naujuosius Metus. 
Ir ežia rodos geras ir patarti
nas paprotys.

Maža apvali duonos bandu
ke Žydams per Naujuosius Me
tus reiszkia, kad visi metai bus 
sklandus ir ta duonele.

Perzijoje, Armenietes gas- 
padines Nauju Metu ryta atsi
kelia ir skubinasi visokiu py- 
ragaicziu iszkepti. Paskui su 
tais pyragaicziais vaiszina sve- 
czius,, nes per Naujuosius me
tus ežia visi svecziuojasi.

Prancūzams Nauju pirmoji 
diena yra szventa ir labai svar
bi diena. Jie duoda dovaneles; 
biznieriai atsilanko pas savo 
kostumerius, ir viens kita svei
kinasi. Prancūzai ta diena ei
na in kapines ir aplanko savo 
giminiu kapus ir juos papuo- 
szia.

Prancūzijoje ant ukiu ir kai
muose kunigas paszventina 
galvijus, kad juos jokis pavo
jus neužpultu per ateinanezius 
metus.

Japonijoje per Naujuosius 
Metus varpai skambina szimta 
asztuonis sykius, primindami 
visiems Japonams savo dievai- 
ezio Buddha szimta ir asztuo
nis prisakymus.

Rusijoje, priesz revoliucija, 
prie Caro, Naujus Metus pa
sveikindavo su kanuolems, ar- 
motais, szaudima szimta sykiu. 
Caro žieminis palocz.ius būda
vo atidaromas per Naujuosius 
metus. Ulyczios 'būdavo gra
žiai iszpuosztos.

Mums Amerikiecziams Nau
jieji Metai tai yra baliavuoji- 
mo, ūžimo, “Good-Times” lai
kas, kada viens kitam gero ve-

Praleidžia Žiema

Visiems musu skaitytojams 
linkime “Laimingu Nauju, 
Metu!”. Ir geriausio pasiseki
mo.

Oras in Pa'm Springs, Ca
lifornia buvo gana grains ir 
gana sziltas saitai panelei, 
kad ji galėjo linksmai nusi- 
szypsoti ir savo gražuma 
laikrasztininkams parodyti, 
kai visi mes su braszkan- 
cziais dantimis keneziame 
žiemos szalczius. Ji yra Pa
nele Dianne Carlson. Kai 
mes ilgus, vilnonius apati- 
niusu nesziojame, ji insauly- 
je sau szildosi ir gal isz mu
su biski pasijuokia.

liname; su stikleliu kitam svei
katos linkime ir patys ta stik
leli iszmaukiame. Kliubai, ga
liūnai, sales ir kitos užeigos bu
vo pilnos baliavuojaneziu.

Gal Amerikietis daugiau be
du turi, kad jam labiau rupi 
viską in szali mesti, viską ipa- 
mirszt i.

Bažnycziu varpai skambina 
ir sveikina Naujuosius Metus. 
Gal tie varpai nori ir priminti 
kad rytoj, kita daina tie insi- 
linksmine dainuos:
“Dul dul-dul-dul-duledele,

Skauda mano galvele.”

Bet, neužiurint kaip ten ne
bus, kaip mes lauksime ir su
lauksime tu Nauju Metu, mes 
visiems savo draugams, skai
tytojams da karta linkime: 
“Kuolaiminglausiu ir Kuopa- 
sekmingiausiu Nauju Metu!”

--------------- --------------------
Redakcija “Saule” sudeda 

szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra-
gina kitus prie skaitymo!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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”
Kad net palaiduoti szie pelenai 
Tokius žabangus skleistu, kad 

medžiai,
Kurie jais mis ir MAN pavesi 

duos,
Kitus prikalbintu GERT 

amžinai!

Stabai, kuriuos mylėjau taip 
labai,

Ne vien tik varda nuskriaudė, 
bet sztai

Prigirdė Garbe szioj’ taurelėje, 
Ir gera varda pardavė pigiai!

Pasitaisyt asz tankiai 
prisiekau....

Kai prisiekiau, ar blaivas asz 
buvau?

Po to atej ’ Pavasaris ir asz 
Visu tu prisieku atsisakiau.

Kalėdų Diedukas Jau
:: :: Buvo! :: ::

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Petrai, tavo žodžiai man 
veria szirdi, nevartok ju. Ži
nau kad neturiu teises būti 
sziame name. Žinau kad tau su
teikiau nesmagumu, žinau, kad 
vaikucziams asz neesiu reika
linga, žinau ta visa, bet, Nau
ju metu naktis mane ežia trau
ke. Tikėjausi pamatyti vaiku
czius prie eglaites, nemaniau 
nei skambinti tik per Įauga pa
sižiūrėti in ju veidelius, bet ju 
nemaeziau ir buvo be galo szal- 
ta ir norėjau susiszildyti. Tu 
uždarei man duris, asz to ver
ta. Dėkui, mergele, už szilta ar
bata, esiu tikra, kad Petras ta
vyje ras ko manyje nebuvo. 
Nepavydžiu tau! Pavelykite 
man pamatyti vaiku'czius, j u 
neprikelsiu tik pasidžiaugsiu 
jais ir pranyksiu, praszesi Ag
ne.

— Leisk jai, Petruk, mal
davo Elze. Nauju metu naktis 
jai suteikė ta laime. Vis-gi ji 
yra ju motina !

— Gali eit, tik žiūrėk kad 
neprikeltum, nes tu jiems esi 
mirus, supranti? O, beje, kas 
atsitiko su tavo antru vyru? 
Ar gal tave pamėtė? Paklausė 
Petras.

— Pamėtė? Nusistebėjo Ag
ne. O ne! Visai ne! Mudu gy
vename gražiai tik asz buvau 
nerami, nes man rūpėjo vaiku- 
cziai ir, dabar žinodama kad 
jus visi esate laimingi, gal asz 
sugryžus in jo namus rasiu ra
muma. Jis mane myli, taip kaip 
tu myli szia prakilnia mergai
te. O, veskite mane pas vaiku- 
czius, nes noriu sugryžti pirm 
negu Vladas pabus.

Vaikucziai per miega links
mai szypsojosi, tarytum pui
kiai sapnuoja. Agne vaikuczius 
pabueziavo ir padėkojus Elzei 
už ju gražu auklejima, atsisvei 
kinus, iszejo pas savo Vlada,

❖ ❖

Taikos Balandėlis

Komunistai Paryžiuje szi- 
tokius paveikslus yra iszka- 
bine po visa piiesta. Jie po 
szitu taikos balandėliu yra 
parasze kad szitas taikos ba
landėlis kaip bomba su
sprogsta in kara. Jie sako 
kad visas svietas dabar žiuri 
in Amerika kaip in ta 
sprogstanti balandėli. Bet 
mes ir kitu krasztu žmones 
kaip tik taip žiūrime in Ru
sija.

Ir, dabar žiudedamas in be- 
sijuokianezius vaikuczius, pa
juto, kad szie Nauji Metai lai
mingiausi.

Elze pastebėjo maža dėžutė 
pakabinta eglaitėje. Buvo už- 
raszytas jos vardas. Atidarius, 
pamate begalo gražu nedideli 
deimantini žiedą.

— Petrai, Petrai, žiūrėk ka 
man Kalėdų Diedukas atne- 
sze! Linksmai szauke Elze. Bet 
pavela vo.

— O ka-gi tokio jau jis pa
liko mano mergaitei. Juokėsi 
Petras.

— Ak, Petrai, asz laimin
ga, gaudama nuo tavos ta žie
dą. Dėkui už ji Petreli. Bet asz 
tau tai visai maža dovana da
viau. Bet kita syki gausi di
desne, juokavo Elze.

—■ Asz gausiu dovana ko
kia gali, bet kuris geras vyras 
gauti, panele, erzino Petras*

— O kokia jau tu tokia di
dele gausi, domėjosi Elze.

— O-gi tave, mano miela. 
Už keliu sanvaieziu busi mano, 
tai man bus geriausia dovana, 
juokėsi Petras.

— Petrai, ar tu nesigaili 
Agnes? Ji tokia suvargus va
kar vakare atrodė. Man josios 
gaila, kalbėjo Elze.

— Gailėtis josios? O, ne 
asz ir jai noreczia nupirkti do
vana, kad ji prasiszalino isz 
ežia ir davė man proga tave pa
mylėti. Tegul Dievai ja laimi
na. Asz perdaug laimingas jos 
gailėtis, eiksz ežia ir duok savo 
sužieduotiniui gera buczki ir 
paskui eisime valgyti, nes pil
vas marsza groja.

Taip Petrui ir jo visame na
me vieszpatavo rami dvasia, 
visi buvo laimingi. Tik varg- 

■ sze Agne, gryžo pas Vlada sun
kia szirdžia. Kas, kad Vladas 
ja mylėjo, ir ji ji, bet-tai tusz- 
czia meile! Juodu buvo sugyve
nę mergaite, bet ir ta paezia 
Dievulis atsiėmė kol buvo da 
visai maža. Vladas sau gar
džiai miegojo. Agne tyliai in- 
lipo in lova ir da gailiai apsi
verkė. Bet, jeigu turėjau drą

Matyti kad dabar karas 
priesz Komunistus yra veda
mas ne tik su karabinais ir 
kariszkais ginklais, bet ir su 
propaganda.

Sovietu propaganda sako 
kad Amerika rengiasi in ka
ra, kad Amerika nori kitus 
krasztus užkariauti ir pa
vergti su savo doleriais; o 
jie patys kaip tik ta daro, 
kuomi jie mus intaria.

o o □

sos palikti viską užpakalyj, tai 
ko ežia man verkti? Ryt Nau
ji Metai! Dauguma džiaugsis 
ta garbinga szvente, o man, tai 
bus tik paprasta diena! Taip 
manydama, užmigo sunkiu 
miegu.

Nauji Metai teikia ramybe 
turintiems lengva szirdi.

----- 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. 152 Trys istorijos 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 . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

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

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

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

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus.
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie 
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

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

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

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

No. 176Y2 Trys Istorijos? 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
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 Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 

lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 13J3 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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

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. 
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 istorijom 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

szaukt tęva zokoninka Berną- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tifi 
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 
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SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.. - U. S. A
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“ Kalėdų Diedukas Jau Buvo”

bus jusu motina. Ir jai busite 
negeri tai Kalėdų Diedukas ki
ta meta nieko neatnesz. Ta pa
sakęs, iszejo sunkia szirdžia in 
dauba. Petras per kėlės sanvai- 
tes vaikszcziojo kaip nesavas.

yAIKUCZIAI, kelkitės, Ka
lėdų Diedukas jau buvo! 

Žiūrėkite ka jis jums paliko, 
turbūt buvote geri vaikucziai? 
Taip kalbėjo Elze, keldama sa
vo podukra ir posūni Kalėdų' 
ryta. Ilgai kalbėti nereikejo, 
nes kaip matai, Kaziukas ir 
Elenute szoko isz loveles ir be- 
go prie papuosztos eglaites. Ju 
džiaugsmas buvo neiszpasaky
tas,

LAIMINGU NAUJU 
METU VISIEMS!

>»»)(-**4-X-*X-4)4-******>*****

Pradėjo ragauti namines. Daž
nai girtas pareidavo.
iszsipagiriodavo tai gailėdavo
si savo pasielgimo. Elze bandė 
jam inrodyti kad jis turi pa- 
mirszti savo neramumą, kaipo 
vyras. Kas-gi nutiktu su vai
kucziais, jeigu ir jis juos ap
leistu? Ir Petras gerai supras
davo kad negerai daro ir ban
dė pasitaisyti.

Kas tai galėtu būti to-j — Agne! Tarė Petras. Ko 
Kuomet kiam vėlam laike ir da tokiam tu ežia atėjai? Juk tu sziuos

szaltyj? Stebėjosi Elze. j namus apleidai isz savo valios. | 
— Palauk, asz eisiu pažiu- Asz tavęs nepatenkinau, tu pa

sirinkai Vlada. Ir kuomet me
tus laiko iszvargau ir tuo pa
ežiu sykiu tave pamirszau ir 
insimylejau in szia prakilnia 
mergaite, kuri tavo kūdikius 
auklėja taip kaip savo, tu dry
žai ateiti ir da sudrumsti ma-’ 
no ramu gyvenimą! Kodėl?

reti, tarė Petras. Nusistebėjo
ežiams žaisti. Kuomet jie yie-j 
res duris, pamate iszblyszkusia 
Agne!

— Tu?! Ir Petro isztartam
žodyje buvo pilna paniekos.
Uždare, paliktamas Agne tam
sumoje k

Kas te buvo? Domėjosi Vaikucziai tavęs nebemini. Tu 
jiems esi nereikalinga, nes jie, 

... ... ... rado tvirtesne meile už tavo,
tai ko tu isz mus nori?

— Kožnas žmogus Suvien., 
Valstijose aplaikytu po 500 do- - 
leriu, jeigu visas turtas butu 
iszdalytas lygiai visiems.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!
— Žinai ka, szirdele, pasi

imk vaikuczius ir važiuok pas 
seseri. Kitos aplinkybes gal 
tau sutvirtins nervus. Asz tie
siog nesuprantu tavo elgimosi. 
Ar-gi nustojai mane mylėti? 
Ar kas kitas tave vargina, pa
sakyk man gal galėsiu tau pa
gelbėti, kalbėjo Petras.

— Gerai, važiuosiu pas se
serį. Nesirūpink apie mane, asz

nes atrodė kad Kalėdų jaueziuos per daug nuvargus, 
Diedukas ta atnesze ko vaiku- supranti, kad du mažus vaiku
cziai pageidavo. Gerai būti ge- ežius turėti ant ranku, tai ne 
riems vaikucziams, tarp saves 
kalbėjo Kaziukas ir Elenute.

Beszvencziant sztai ir Nauji 
Metai! Petras su Elze ir džiau
gėsi drauge su vaikucziais nes 
ypatingai Kalėdos ir Nauji Me
tai Petrui atnesze laime, kurios 
jis niekad nesitikėjo susilauk
ti. O, metai adgal kaip Agne ji 
apleido ir paliko “Dievo Va
liai,” o iszejo su kitu laimes 
jieszkoti. Ilga laika Petras ne
galėjo suprasti, kad Agnes nė
ra tik nuolatinis vaikucziu 
verkimas “Kur Mamyte” duo
davo suprasti kad jos isztikru- 
ju nėra! Jiedu gražiai sugyve
no per devynis metus. Nei jis 
pats, nei kaimynai nežinojo

juokai! Ir Agne daugiau nieko 
nesakius, nuėjo in virtuve.

f 
iszbuvo be-

Gryžus in

kad Agne nėra savo gyvenimui 
pasitenkinusi. Ji 'buvo begalo 
sugabi szeimininke, savo ma
ža szeimynele kuogeriausiai 
prižiūrėjo ir laikui leidžiant, 
pasidarbuodavo vietinėse mo
terų draugijose. Isztiesu Agne 
buvo pavyzdinga motore.

Petrui prisiminė kaip karta 
Agne parėjus isz savo drauges, 
namo pareiszke kad Autose su
silaukė labai gražaus giminai- 
czio, kuris mano ežia apsigy
venti. Ague juokdamosi isz- 
reiszke, kad gal reikės ji pavi
lioti, nes begalo gražus. Petras 
erzino ja ir tuo kalba baigos.

Autose surengė baliuką duo
ti progos Vladui susipažinti su 
vietiniu jaunimu. Buvo ir Pet
ras su Agne. Petrui isz karto 
Vladas patiko ir kaip matant 
juodu susidraugavo. Vakaras 
praleistas gana smagiai. Jis vi
sai neabejojo, kad jam butu ko
kis pavojus isz Vlado puses; 
nes jis tikėjo kad Agne ji myli 
ir jam jokio nesmagumo nesu
teiks. Ir visai domesio nekreip
davo in ta tikra teisybe kad 
Vladas mėgo daugiau szokti su 
Agne, nei su jaunomis merge
lėmis. Ir jam būdavo smagu

Agne pas seseri 
veik menesi laiko, 
namus, pasidarė kiek geresne. 
Petras taip ir mane, kad jai 
reikia permainos.

Petrui prisimena, kaip po 
keliu menesiu Agnei parvažia
vus, parėjus isz darbo, viduj 
rado didele netvarka. Vaiku
cziai kampe sėdėdami verke ir 
szauke mamytes. Ant stalo gu
lėjo didelis vokas. Drebanczio- 
mis rankomis praplesze ir ban
dė skaityti.

— Teveli, asz noriu valgy- 
' ti, kalbėjo Elenute.
I — Teveli, asz noriu mamy
tes, verke mažas Kaziukas.

— Cit, vaikucziai, ramino 
juos Petras. Patylėkite kol asz 
perskaitysiu laiszka, o ne, te 
tau, Elenute, pinigu, eikite su 
Kaziuku in krautuve ir nusi
pirkite ko norite. Tik mane pa
likite ramybėje.

Vaikucziai lyg suprasdami 
tėvo nelaime tuoj nutilo ir pa
ėmė pinigus, iszbego in krau
tuve.

Likes vienas Petras skaito ir 
savo akims netiki, bet'tai Ag
nes rasztas, laiszkas. Ji raszo:

“Nepyk, Petreli, asz gana il
gai kovojau su savo jausmais, 
bet esu per silpna atsilaikyti. 
Ji beprotiszkai myliu. Ir abiem 
mum bus geriau negu gyventi 
kartu ir tavęs neapkensti. Vai
kuczius buezia paėmus, bet ar 
asz ju verta? Nemanyk kad 
man yra lengva juos palikti. 
Ne! Bet tu galėsi juos geriau 
iszaukleti negu asz. \ Pasakyk 
jiems kad asz esiu mirus. Ne- 
noreczia kad jie žinotu jog asz 
ju atsižadėjau. Jie manes tada 
tikrai neapkenstu. Rasi laime, 
Petrai, nes tu eisi puikus vyras 
ir asz, tikia rnotere, neturiu 
teises prie tavo szvarios mei-

žiūrėti in beszokanczia Agne ir' les. Atleisk ir pamirszk! —Ag
didžiuodavosi, kad toks gražus 
vaikinas jo žmona szokina.

Prabėgo metai. Vladas daž
nai pas Petrus atsilankydavo. 
Agne darėsi daug piktesne ir 
kartais visai nesukalbama. Ne
žiūrint kaip Petras taikydavo

ne.

Agne, Agne, ka tu padarei, 
balsiai verke Petras. Bet visur 
buvo tyla. Kam rupi jo nelai
me? Szirdi begalo skaudėjo. 
Petras nesirūpino apie save,

jai niekaip negalėjo intikti. bet jis suko galva, ka veikti su 
Kuo tolyn, tuo Agne darėsi ar- 
szesne.

— Agne, kas tau darosi, ar 
tu nesijauti gerai? Karta Pet
ras paklausė Agnes. .

— O, palik mane ramybė
je! Ruscziai atsake Agne.

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

mažais vaikucziais? Tuo tarpu 
sugryžo vaikucziai su daug 
saldainiu. Ir Petras jiems pa- 
aiszkino, kad ju mamyte dau
giau negry sz!

Prisimena, kaip jis ėjo jiesz
koti pagelbos pas Autose. Au
tose begalo gailėjosi, kad Vla
das taip pasielgė. Ir ji pyko 
Agnes tokiu pasielgimu. Auto
se pagelbej suorasti jauna El
ze, kuri apsiėmė szeimininkau- 
ti ir prižiūrėti Petro vaiku
czius už l^bai maža mokesti.

— Vaikucziai bukite geri 
itę Elzės nes ji dabar Į

★ BALTRUVIENE *
* * 
^^^^^^^^^^^^-K^-K**********-*

Tas mano kūmas Taradaika, 
Da nesugryžo isz savo 

keliones, 
Mat, man paliko vela su 

badaromes!
Taigi, artinasi Naujas Metelis, 

Bet ka daryt, 
Turiu visur lakstyt, 

Žinutes jumis daneszt. 
‘ Žinote kad “Saule” 

visiems szvieczia, 
Už tai ir mane kvieczia, 

Žinia gavus, turiu klausyti, 
Po pleisus visur lakstyti, 
Ba jeigu to nedaryczia, 
Tai ant pragyvenimo ■ 

neturecziau.
Mano mylimos szirdeles, 
Tik jus mane klausykit, 

Kaip mokysiu, taip darykit: 
Vyreli savo tikrai, mylėkite, 

Namelius savo szvariai 
laikykite, 

Savo vaikelius dorai gyventi 
mokykite.

Visados Dievuli mylėkite, 
Girtuokliu niekad 

nepristokit.
Žinoma, papratę esate vyrus 

sūdyti, 
Ir tankiai labai supykstate, 
Už tai man vyreliai ir raszo, 

Kad jus pabarti praszo, 
Praneszimas su žodžiais 

nemalonus, 
Bet asz praneszima, 

Viską negarsinu, 
Kaip galėdama jus mokinu, 
Katra jau bausmes verta, 
Tai toji turi būti pabarta. 
Taradaika ir asz “Saulei” 

tarnaujam, 
Asz suprantu namu darbus, 

O Taradaika biznius ir urėdus, 
Su tiligramus gauname 

rodą, 
Jeigu žinute netikus,

Tai mes siuneziame in gurbą. 
Bet keletą telegramų, 

Turime peržiureti, 
Ant praszymo visiems 

atsakinėti.
Mokslas sako, 

Turime mylėti mes visus, 
Su visais teisingai 

kalbėtis,
dabar ir vietos jau neturiu, 

Ant to ir užbaigsiu.
Visiems vėlinu, 

Laimingu Nauju Metu!

Elze tarnaudama Petrui pa
milo ji ir jo vaikuczius. Visaip 
jam bandydavo intikti. Taupy
davo jo uždirbtus pinigus ir 
kaip imnanydama stengėsi pa
lengvinti jo gyvenimą. Vaiku- 
cziai jau retyn minėdavo savo 
motina, nes prisiriszo prie jau
nos Elziutės.

Prabėgo metai. Petras pats 
stebėjosi kad viskas aplink ėjo 
taip Szvelniai. Pinigu turėjo 
pusėtinai. Vaikucziai gerai pri
žiūrimi, gražiai augo. Elzės ra
mus ir linksmas būdas jam. tei
kė namuose tikra ramuma. Ir 
retyn vis retyn testovejo Agne 
jo vaidentuveje. Artinosi Ka
lėdos ir vaikucziai su nekan
trumu ju lauke. Vis klausė tė
vo ir Elziutės ar jie geri ir ar 
jiems ka Kalėdų Diedukas at- 
nesz.

— Atnesz, jai tik busite 
taip geri kaip iki sziol buvote, 
atsakydavo Petras.

■— O, bet asz manau kad ir 
teta Elze gaus ka nuo Kalėdų 
Dieduko, nes ji visada tokia 
gera, prakalbėjo Kaziukas.

Elze tai girdėdama paraudo. 
Jos žvilgsnis susitiko su Petro 
žvilgsniu ir', o, Petro szirdyj 
pasidarė neiszpasakytas leng
vumas. Tarytum jis rado seniai 
pamesta daigia. Isz to žvilgs
nio, jis iszskaite užtektinai. Jis 
suprato, kad ji todėl jam gera 
ir jo vaikucziams, del to, kad ji 
ji myli! Petras liepe eiti vaiku- 
cziamsžais ti. Kuomet jie vie
nu du liko, Petras Elzės pa
klausė: Ar ji apsiimtu būti jo 
žmona?

•— Ak! Petrai, tai bus ma
no laimingiausios szventes. Jau 
jeigu tu butum nieko nesakęs, 
tai jau asz pati bueziau pasi
siūlius būti tavo žmona, juoka
vo linksma Elze.

— Atleisk, Elziute, jai ta
vo gerumo pirmiau nepastebė
jau. Supranti mano padėjimą. 
Mylėjau Agne isz tikros szir- 
dies.

— Nekalbėkime apie tai, 
pertrauke Elziute.

— Leisk man pabaigti. 
Taip, mylėjau Agne ir jos toks 
pasielgimas mane paliko be 
nuovokos. Asz dabar aiszkiai

• . Imatau kas butu nutikę jai Au
tose nebutu tavęs suradus. Da-' 

' bar praeitis baigia nykti. Ir, 
Elziute, jai sutinki būti mano, 
tai jau asz už savo vargus bu
siu szimteriopai atmokėtas.

— Kas praėjo tai žuvo! 
“Nėra to blogo, kad neiszeitu 
in gera,” juk taip sako Lietu- 
viszka. patarle. Asz tavo Agnes 
nepažinojau, bet asz jai esiu' 
dėkinga, kad ji prasiszalino, 
nes kitaip nebueziau tavęs su-! 
tikus! Ir Elziute karsztai pa- 
bueziavo linksma Petra.

Elze.

— Petrai, ar girdi? Kas ten 
buvo? Kas tau darosi, kad tu 
visas drebi? Pasakyk, maldavo 
Elze.

— Ten už duriu yra mano 
kūdikiu motina! Ko ji ežia no
ri, nežinau, bet tiek žinau, kad 
ji nėra ežia pageidaujama. Su 
panieka kalbėjo Petras.

— Petrai! Suszuko Elze. 
Tu taip negali daryti! Nauju 
metu vakaras, žmones kiekvie 
nas bando ka nors gera pada
ryti artymui. Ir tu jai duris už
darei? Asz eisiu ja inleisti.

—- Elze, asz tau draudžiu 
tai daryti, suszuko piktu balsu 
Petras.

— Petrai! Atsimyk, kad da 
asz ne esiu tavo rnotere, kad į 

mane taip valdytum. Ir jeigu 
tokis užkietelis esi, asz tavęs 
nenoriu! Jai mane myli, tai tu 
Agne insileisi ir nors jai duosi 
suszilti. Petruk, parodyk, kad 
esi vyras ir jeigu mes vienas i 
kita karsztai mylime, ji mums 
nieko nepadarys, szvelniai kal
bėjo Elze.

— Gerai, 
sutiko Petras.

Elze pravėrus duris sukliko. 
Petras pribėgo pažiūrėti kas 
atsitiko. Priesz juodu szaltoj 
žemeje be nuovokos gulėjo Ag
ne. Juodu ja innesze ir pagul
dė ant lovos. Elze tuoj paga
mino sziltos arbatos ir davė su- 
szalusiai Agnei.

(Tasa Ant 2 Puslapio)

Komunistai Klausosi

O

ir k

gali ja inleisti,

Isz karto kuomet Agne pra
vėrė akis, ji negalėjo suprasti, 
kur ji randasi. Kuomet pažino 
Petrą, ji emo gailiai verkti.

Nauju Metu naktis. Dalyva
vo vien tik namiszkiai. Po va
karienes vaikucziams insakyta 
anksti gulti, kitaip Kalėdų 
Diedukas, matydamas kad vai
kucziai nemiega, apleistu ju 
namus kitais metais. Vaiku- 
cziai tekini nubėgo gulti ir 
kaip matai nudavė miega. Pet
ras su Elze ir rengėsi eiti gulti,

— Amerika randasi 
aukszcziausi kalnai, isz kuriu
42 randasi Kalifornijos valsti- kaip kas tai skambuti paskam- 
joje. Įbino.

Sovietu atstovas in Tautu 
Sanjunga, Jacob Malik, 
klausosi kai Amerikos atsto
vas, Warren Austin sako 
prakalbas per mitinga Tau
tu Sanjungoje. Jis buvo pa- 
reiszkes savo nepasitenkini
mą ir savo pasiprieszinima 
Amerikos delegatui, kai 
Amerikos delegatas intare 
komunistine Kinija už netei- 
setina insikiszima ir 
puolimą 
atstovas 
stabdyti 
Austin
drausti kalbėti, bet jam ne- 
pasiseke. Amerikos atstovas 
vieszai ir drąsiai intare ir 
kaltino Komunistine Kinijos 
valdžia. Tas intarimas So
vietu atstovui Malik baisiai 
nepatiko, bet kaip matyti isz 
szito paveikslo jis turėjo ty
lėti ir klausytis.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 

' t

reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. ,

užsi-
Korejoje. Sovietu 
Malik norėjo su- 
Amerikos atstovą 

ir norėjo jam už-

Kalendoriaus Gražuole

Panele Barbara Harvey, 
kolegiste Colorado kolegijo-. 
j e, buvo isz penkių tukstan- 
cziu kolegiscziu iszrinkta 
kaipo gražiausia, ir kaipo 
tinkama del “Esquire,” vy
ru žurnalo kalendoriaus del 
ateina,ncziu metu. Szitas 
“Esquire” žurnalas vis ren
ka paveikslus gražiausiu 
merginu ir moterų.

Panele Barbara Harvey

. A

ne vien tik tuszczia garbe 
užsitarnavo savo gražumu, 
bet ji dabar už dyka važiuos 
in New York miestą, kur ji 
gaus proga pasirodyti muv- 
ing-pikczieruose ir ant tele
vizijos. Ji yra penkių pėdu 
ir penkių coliu augszczio ir 
sveria szimta tris svarus; 
geltuonplaukes akys mėly
nos kaip dangus.

Uncle Sum Says

BONDS

Pirkie U. S. Bo

64 pus., Did. 5?l
Dabar Po 2a

■ • S AULE 
MAHANOY CITY, 1"

arba pradžia :
SKAITYMO ;

...ir... :
RASZYMO :

You have, right at hand, the means of 
changing the course of your life—just 
sign up today at your company’s pay
roll office for the Payroll Savings Plan, 
and indicate the amount you wish to in
vest from each pay check. U. S. Savings 
Bonds are better than money. If you 
lose cash, it’s gone. If a Bond is lost or 
stolen, it will be replaced. So start sav
ing—TODAY. S. Treasury Department

Pirkia U. S. Bonus Sziandien!
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Generolas Paul H. Streit, 
užpakalyje, stovi prie vieno 
sužeisto kareivio.

Sugar Notch, Pa. 
gyventojas Mykolas,

332 Academy uly

8
15
22
29

10
17
24

Penkios deszimts Ameri- 
kiecziu kareiviu, kurie buvo 
sužeisti, bekariaudami 
priesz Komunistus Korėjoje, 
dabar yra gydomi in Walter

api'e- 
baž- 
rvte,

Reed ligonine, Vaszingtone. 
Generolas visiems jiems 
teike garbes ženklelius 
szitas paveikslas buvo 
trauktas.

9 10 11 12
16 17 18 19
% 24 25 26 27

14
21
28

SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

te. Troko draiverys Jos. Ma
kowski, penkios deszimts pen
kin metu, amžiaus žmogus isz 
Keiser, liėbuvo sužeistas.

1951 AUGUST 1951

“SAULE‘

nyczįoje devinta valanda 
ir parapijos kapines.

1951 MARCH 1951

para., kapinbs Frackvrlleje.

Pottsville, Pa. 
szimts metu amžiaus
Meuto, isz Hazleton, Pa., buvo j 
užmusžtas, kai automobilius,'

1951 APRIL 19511951 FEBRUARY 1951 
>UN MON TUE WED THUR~FRI IRT

Žinios Vietines

SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

isz 
su 
at- 
at- 
už

laikraszti — Szirdingai acziu 
už atsilankyma.

1951 JULY 1951
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Panedelyje p r i p u o 1 a 
pirma diena Naujo Meto.

Utarninke, Šzvencziau- 
sias Jėzaus Vardas. Ir ta diena 
1599 metuose Žemaicziai 
gryszta prie Kataliku tikėjimo 
ar, kaip kiti kalendoriai sako: 
Žemaicziai Antru atveju ver- 
cziami priimti Krikszczionybe!
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boriaus W. H. Waters koply- 
czios, 200 N. Jardin uly.' She-' 
nandpah, su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje devinta va
landa ryte, ir palaidotas in 
Szv. Jurgio parapijos kapines.

1951 MAY 1951
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SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

13
20
27

14
21
28

8 
15 
22 
29

2
9

16
23
30

10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

10

24

11
18
25

12
19
26

6 
13 
20 
27

14
21
28

8 
15 
22 
29

2
9

16
23
30

Tai ir po Kalėdų; dabar 
lauksime Nauju Metu!

Už tai kad pinna diena 
Naujo Mėto pripuola .Panede
lyje, tai miesto sztoriai, bankai, 
kasyklos, fabrikai ir pacztas 
nedirba ta diena; “Saules” 
ofisas ir spaustuve bus ta diena 
uždaryti.

Lauksime dabar Nauju 
Mėtų, su vilczia, kad jis bus 
maloningas, ir atnesz daugiau 
musu gyvenime!

Visiems linkime idant 
tašai naujas metas “1951” bu
tu laimingesnis, idant Dievas 
užlaikytu visus sveikatoje ir 
apsaugotu nuo visokiu nelai
miu.

Nesziotojai laikraszczio 
Saules” geidžia iszreikszti 

szirdinga acziu visiems skaity
tojams už atminti su pinigiszka 
dovaneliu ant Kalėdų, bet bu
vo tokiu kur užmirszo apdova
noti tuos nesziotojus laikraszti 
in namus. Neužimirszkite juos 
dovanoti per Naujus Metus. 
Szirdingai Acziu!

Ponia J. Ardickiene 
Shenadoro, lankėsi mieste 
reikalais ir prie tos progos 
lanke “Saules” redakcija, 
naujinti savo prenumerata

Naujas Metas “1951.’* 
Visiems linkime Laimin

gu Nauju Metu ir kad Dievas 
įisus užlaikytu sveikus ir gy- 

įs ateityje.
Rusnaku Kalėdos pri- 

Sausio (Jan.) 7-ta diena. 
£ita Panedelyje ‘Saules’ 

įa bus uždaryta visa 
ir mes norim priimti 
nti Nauja Meta! 
nito Juozapo bažny- 
Naujus Metu Szv. 

us laikomos Vidur- 
2ta vai., kitos Miszios 

valanda ryte.
Serai žinoma gyvento- 

William Penn kaimelio, 
Pranciszka Stemleriene 

kas Vincas Medelinskas, 
F mieste su reikalais, ir 
s progos atsilankė in 

les” redakcija atnaujinti 
prenumerata už laikrasz- 

izirdingai acziu už atsilan- 
na..

Subatoj pripuola Szv. 
abino.

Kita sau vaite: Nedelioj 
pripuola Szvento Silvestro 
taipgi paskutine diena 1950 
meto!
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Katarina Palomene, kur 
ji gyveno pas savo sunu Alber
ta Paloni, 330 W. Centre uly., 
staiga numirė pareita Subatos 
ryta. Jos vyras Jurgis mirė 
1929 metuose. Velione prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos 
ir prie Said. J. Szirdies ir Ro- 
žancziavos draugija. Paliko du 
sunu: Alberta mieste ir Jurgi, 
isz Wilmington, Del., tris anū
kus, taipgi seserį Mare Twis- 
don, Philadelphia. Laidotuves 
in vyko Ketverge, Gruodžio 28 
diena, su apiegomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje devinta va
landa ir palaidota in parapijos 
kapines. Graborius L. Tras- 
kauskas laidojo.

Coaldale, Pa. Sirgdamas 
ilga laika/ senas gyventojas 
Aleksandras Baczkus, nuo 43 
E.' Howard Ave., numirė Nede
lioj popiet, savo namuose. Pas
kutini karta dirbo Lehigh Na
vigation Coal Co., kasyklose/ 
Velionis prigulėjo prie Lietu-; 
viszko kliubo mieste. Paliko 
savo paezia Helena; tris sūnūs: 
Aleksandra isz Mt. Carmel;
Alberta, namie ir Joną, mieste; Į 
duktere R. Debliene, Union,! 
N. Y., keturis anukus ir broli' 
Toma. Baczku isz Maiianoy 
City. Laidotuves invyko Sere
doje.
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Ūkininku Priežodžiai: Kad 
pradžia ir pabaiga tame me
nesyje graži tai galime tikė
tis gražiu metu. Jeigu szi- 
tam menesi pasirodo uodai, 
tai reikia taisyties skranda. 
Sausis, kad mig luotas, tai
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“Nebusime BALF 
Seime, Bet Prisidėsime 

Darbu”
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ŽUVO GAISRE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Shenandoah, Pa. Marijo
na, mylima pati Antano Dau
girdo, nuo 215 E. Oak uly., nu
mirė Ketverge Gruodžio 21-ma 
diena, popiet, Good Samarita- 
no ligonbute, Pottsvilleje, kur 
ji ten gydėsi per viena sanvai- 
te. Velione gimė Cumboloje, ir 
po tėvais vadinosi Marijona 
Quirk. Paliko dideliame nuliū
dime: savo vyra Antana; sunu 
Joną; trys seserys ir keturis 
brolius, visi gyvena 'Cumibolo- 
je. Laidotuvės invyko Utarnin- 
ke, Gruodžio 27-ta diena su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny
czioje devinta valanda ryte, ir 
kuna palaidojo iii pa lapijos 
kapines. Graborius Kazimie
ras Rėklaitis laidojo.

Teofilą Stanuliene nuo 
30 So. Emerick uly., pasimirė 
Utarninko ryta namie. Velione 
gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika. 1921 metuose. Paliko 
savo vyra Simona; duktere He
lena, namie; sunu, kareivi Pfc. 
Juozą, kuris tarnauja Korėjo
je; du brolius: Prana ir Antana 
Aleknavieziai isz Connerton ir 
seseri Anele, Lietuvoje. Laidos 
Subatoje, su Szv. Misziomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje 10:30 
valanda ryte, ir palaidos in pa
rapijos kapines. Graborius L. 
Czaikauskas laidos.

Juozas P. Menkieviežius 
(Mencavage) isz Lost Creek 
kaimelio Nr. 2, numirė Nedė
lios ryta 10:24 valanda Lącust 
M t. ligonbute. Velionis sirgo 
trumpa laika. Gimęs Slienado- 
ryje. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko dideliame 
nuliudime: broli Joną isz Lost 
Creek, ir sekanezios seserys: B. 
Bliuviene, Lost Creek Nr. 2; H. 
Kinsinger, Shenandoah; E. 
Derringe, Shenandoah Hgts.; 
P. Gray, New York; J. Vaisiu- 
nas, Cicero, 111., ir panele Zuza
na isz Milton, Mass. Laidotu
ves atsibuvo Seredoje, isz Gra- 
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Girardville, Pa. Albertas 
Vabolis, senas angliakasis, nuo 
19 W. Ogden ui., numirė perei-! 
ta Ketvergę, Gruodžio 21-ma 
diena, 3:30 popietu, savo na
muose, nuo dusulio. Velionis' 
paskutini karta dirbo Packer 
Nr. 5 kasyklose 1948 metuose.! kuriame jis važiavo paslydo 
Ginies Lietuvoje, atvyko in' 
Shenadoryje 1907 metuose, o 
1908 metuose apsigyveno Gi- 
rardvilleje. . Paliko paezia (Po 
tėvais Bctricia Bernotiute); 
keturios dukterys: Ona Morrill 
Nat rick, Mass.; Mildreda Ba- 
doniene ir Tese Kostick, mies
te ir sesute vienuole Humbeli- 
ne, O. P., isz Puerto Rcio; du 
sunu: Yncia, Washington, D. 
C’., ir kareivi Pvt. Joną, kuris! 
tarnauja armijoje, Fort Bragg,' 
N. C., ir daug anuku ir anūkes. 
Laidojo Utai'ninke, Gruodžio 
26-ta diena, su Szv. Misziomis1 
Szv. . Vincento bažnyczioje 9 
valanda ryte, ir palaidotas in

vo Kalėdų Eglele, motina su 
savo dvejais vaikucziais žuvo 
gaisre, kuris ligi žemes sudegi
no ju namelius prie Crystal 
Lake. Nelaimingieji buvo Po
nia Edwin M. Watts ir jos sze
sziu metu dukrele, Dianne ir 
szesziu metu sūnelis Edwin.

Jos vyras tuo sykiu buvo 
iszejes in vakaruszkas, kurias 
jo kompanija buvo surengus 
savo darbininkams. Kai jis 
iszgirdo apie ta baisia nelaime, 
jis apslobo ir buvo nuvesztas 
in Sheboygan ligonbute.

BROOKLYN, N. Y. — Kaip, 
žinoma, BALF metinis Seimas 
invyks 1951 m., Sausio (Jam) 
5-6 dd., Hotel New Yorker, 
New Yorke.

Ne visi BALF skyriai ir ko- 
oper uo janezi os o rga 11 izac i jo s 
skyriai neturi tam tikslui pini
gu, kiti neturi galineziu isz 
gales jame' dalyvauti. Vieni 
darbo iszlikti nariu. East St. 
Louis, Ill., skyriaus pirminin
kas pranesza, kad priesz kuri 
laika jo skyriaus nariai susi
rinkę nutarė in BALF Seimą 
delegato nesiust i, nes atseit u 
labai brangiai, o skyrius netur
tingas. Toliau pirmininkas sa
ko, kad nors ir negales seime 
dalyvauti ju atstovas, jie visi 
sutartinai, nuo Gruodžio 4 d., 
pradės savo mieste drabužiu 
rinkimo vaju, o po nauju metu 
suruosz viesza pramoga, kurios 
pelnas eis Lietuviu paszelpos 
reikalams. Be pramogų ir dra
bužiu vaju bus renkamos ir au
kos.

Kitas skyrius, taip pat ne
turtingas ir toli nuo New Yor- 
ko, trumpai ir aiszkiai pareisz- 
kia: “Labai gaila, Seime nebu
sime, neturime pinigu ir laiko. 
Bet nesirūpinkite mes busime 

Žilinskas,! su Jumis mintimis ir darbu, 
nuo 332 Acacleiny uiy., Wad kiek mwsu jiegos leis, pagelbe- 
j'ior Run, pasimirė •Gruodžioj skne toliau tęsti taip reikalin- 
14-ta diena. Vęliohis gimė Lie-į®a Lietuviu paszelpos darbu.”

bus sliapas mentas. Jeigu 
Sausyje žole auga tai tos pa
baigoje bus menkai. Jeigu 
Sausis szaltas, 
pavasaris,' nes 
lietinga.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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Wilkes-Barre, Pa. — Anta- 
• nas Sutkus, miesto gyventojas, 
į nuo 456 E. South Uly., numirė 
Gruodžio 13-ta diena savo na
muose, Paliko savo paezia, tris 
sūnūs, penkios dukterys ‘ir 

,V daug aliukus. Likos palaidotas 
i . . . . ■ į Gruodžio 16-ta diena, su' ant ulvczios Saint t lair įmes-Į . rn . ,: gomis Sžvencz. 1 rejybes, teli ir susimusze su kitu auto-;” 
mobiliu ir troku. Du kiti buvo Į 
sužeisti. Saržeritas Geo. Smay-I 
da isz Hazleton, automobiliaus 
draiverys, varytojas buvo su
žeistas. Ponia Eliza both Ant- I 
houy, trisdeszimts szesziu me-; 
tu amžiaus, isz Baltimore, Md.p 
kuri važiavo in antra automo-l 
Liliu, su savo vyru buvo su
žeista. Saržentas ir ji buvo

15 coliu ploczio x 23 b col. J 
ilgio. Po 40c., arba 3 už $1 * 

Adresas: *
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. * 'T- 

SAULE PUBLISHING CO. *

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Sr 283 Paveikslais

tUvoje, ir atvyko in AmerikaJ ’ u .pI960 metuose. Paliko sunu, tris . 
dukterys, keturiolika anuku ir 
keletą pro-anukus. Laidojo 
Gruodžio 14-ta diena su Szv. 
Misziomis SS. Petro ir Povilo 
bažnyczioje ir palaidotas in pa
rapijos kapines.

wig

LAIMINGU NAUJU 
METU VISIEMS! SUN MON TUE WED THUR FRI SAT
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Tai tik pora pavyzdžiu, kaip 
BALF skyrių nariai jaucziasi 
ir ka mano apie Lietuviu pa- 
Szelipos darbo reikalingumą.

Kiek mums žinoma, daugu
mas BALF skyrių, ypacz isz 
artimesniu miestu, atsius savo 
delegatus in BALF Seimą, 
1951 m., Sausio 5-6 dd. New 
Yorke. Jeigu kurie skyriai iki 
sziol da savo atstovu in seimą 
lieiszrinko, pasiskubinkite tai 
padai-' J, nes laiko liko nedaug 
Juo daugiau žmonių dalyvaus 
seime, juo geriau.

— BALF Valdyba.

Britanijos Lietuviai 
Dėkoja

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Maiianoy City, Pa.,U.S.A.
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Didžiosios Britanijos Lietu-j* 
viu San junga prisiuntė BALF ¥ 

¥ 
¥pirmininkui Kan. Kun. J. B. 

Koncziui szitokio turinio pada- 
kos laįszka: “Didžiosios Brita
nijos Lietuviu Sanjungos Sky
rių atstovai,, susirinkę in meti
ni ‘suvažiavimu szi met Spalio 
14-15 dd. Londone, prasze ma
ne perduoti Tamstai nuoszir- 
džiausius sveikinimus ir gilia 
padėka už nenuilstama 
masi musu tautiecziais 
kraszte.

Lai Dievas Tamstai
ir toliau Jusu darbuose musu 
tautos labui.

— M. Bajorinas, Centro Val
ei y bos Pi rm in i 11 kas.
¥4- 4-4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-4 4- 4- 4- 4- 4-4-4-

rupiu i- 
sziamei

1951 NOVEMBER 1951
SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

\2 3

18
25

12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

22
29

28 24

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunus Numirėliu. J 
Pasamdo Automobilius Del*

Laidotuvių, Kriksztyniu 
Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams

¥

¥

WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

535

MARCH 
DIMES

JANUARY

padeda

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 - 26 27

28 29 30 31 j

1951 DECEMBER 1951
SUN MON TUE WED THUR FRI SAT

16 
23,

3 4
10 11
17 18

25

5
12
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26

6 
13 
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8
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