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isz Amerikos
Gandai Sutirpo

Gandai kad Kunigaiksztis 
isz Windsor, Anglijos ir Ku- 
nigaiksztiene persiskyrė ir 
dabar jau jieszko divorso, 
iszgaravo ar tikriau sakant 
sutirpo, kai laikrasztininkai 
gavo szita paveiksią jųdvie
jų. Kunigaiksztiene atvažia
vo ežia in New York miestą 
Lapkriczio menesyje, bet jis 
turėjo pasilikti Prancūzijoje 
ant biznio. Bet, sako kad vi
si tie gandai apie jųdviejų 
persiskyrimą yra tik tusz- 
czios bobų pasakos.

LIŪDNOS KALĖDOS

Žuvo Daug Žmoniu

WASHINGTON, D. C. — • 
Kalėdos turėtu būti džiaugsmo 
szvente. Bet daug szeimyniu 
sziais metais kaip ir kitais me
tais tas szventes labai liūdnai 
praleidžia.

Valdžia buvo perspejus vi
sus kad per Kalėdas apie ke
turi szimtai keturios deszimts 
žmoniu žus ant vieszkeliu per 
Kalėdas. Iszrodo kad dar net 
ir daugiau žuvo szimet: Dau
giau negu szeszi szimtai.

Policija pranesza kad dau
guma tu nelaimiu butu buvę 
galima iszvengti, jeigu žmones 
tik paklausytu patarimu ir 
perspėjimu.

Policija sako kad daugiausia 
tu nelaimiu atsitiko už tai kad 
draiverys per greitai važiavo 
ir iszsigeres savo automobiliu 
draivino.

O szventes dar nepasitaige. 
Per Naujus Metus žmones dar 
daugiau iszgeria ir dar dau
giau važiuoja, draivina.'

NAUJAS METAS 1951!
jau atėjo, 

žmogui szi žinele:
Nauji Metai 

Linksma
Linksmai varpai suskambėjo

’ Draugas draugui ties rankele,
Trokszta laimiu daug linkėti, 

Nauju Metu laimingiausiu,
Kur tik žiuri daug linksmumo 

Rodos Rojus atsidarė,
Mažas, didis pilu’ ramumo, 

ta sudarė? 
metus, 
juose atrado: 
vargus senus, 
nusibodo,

AMERIKIECZIAI
APLEIDO HUNG

NAM MIESTĄ

Beveik Visi Iszsigelbe- 
jo; Kiniecziai Negalėjo

Prieiti

Sužieduotuves

SZOKIKE
NUŽUDYTA

LENKAS SUIMTAS

Laivu Kompanijos
Pirmininkas

NEW YORK, N. Y.—Roman 
Kutylowski, Lenkiszkos Gdy
nia-Amerika laivu kompanijos 
pirmininkas, be jokio paaisz- 
kinimo buvo suimtas ir su- 
aresztuotas, kai jis atskrido in 
New York miestą.

Szita Gdynia-Amerika laivu 
kompanija turi ta lai va Batory 
ant kurio Komunistas Gerhart 
Eisler pabėgo kai jis buvo FBI 
policijos jieszkomas.

Szitos kompanijos virszinin- 
kai yra intarti kaipo Komunis
tai, kai klausimas iszkilo per 
Senato tardymą. Visi virszi- 
ninkai, kaip ir szitas Roman 
Kutylowski užsigina ir sako 
kad jie nieko bendra neturi su

Darbininkas Prisipa- 
žinsta; Ja Pasmaugė
NEW YORK, N. Y. — Dar

bininkas kuris isz vieno darbo 
in kita eina per metus, ir ku
ris obolius ant ukiu renka, 
skina, prisipažino kad jis pa
smaugė buvusia szokike, loszi- 
ke, Evelyn (Yvonne) Hughes.

Keturios deszimts vieno me
to Birger Nordvist prisipažino 
polici j autams kad jis pasmau
gė ta szokike kai ji jo neprisi
leido. Jis ja pasmaugė Ash
land vieszbuczio kambaryje, 
kur jis buvo laikinai pasigyve- 
nes.

Buvusi szokike buvo apie 
penkios deszimts metu am- 
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Komunistais.
Kutylowskis yra penkios de

szimts penkių metu amžiaus, ir 
nors gimęs Rusijoje, jis yra 
Lenkijos pilietis, ir visur važi- 
neia su Lenkiszku paszportu 
ir viza.

ACZIU VISIEMS! i

Siuncziame S z i r d i n g a 
Acziu visiems tiems kurie 
prisiuntė in redakcija gerus 
velinimus ir atmintis redak- . 
cijai “Saulei” kaipo ir at
naujino prenumerata už 
laikraszti, nes tas mums su
teikia didžiausia džiaugsma 
kad skaitytojai neužmirszta 
atsilyginti už laikraszti, nes 
tai yra mums didžiausia do
vana ant Kalėdų! Szirdingai 
Acziu!

_ REDAKCIJA.

Sziltos Kalėdos

Ruth Hadloch yra pasirė
džius taip kad ji butu Kalė
dų Dieduko žmona. Bet ežia 
jai visai neszalta, nes ji yra 
apsigyvenus in Phoenix, in 
Arizona slėni, kur žiema 
oras yra toks kaip ežia buvo 
Birželio menesyje. Ji sako 
kad ji dabar nei nenori 
gryszti in savo namus, ir 
Oak Park, Ill.

HUNGNAM, KORĖJA. — 
Nors Amerikiecziai buvo pri
versti apleisti Hungnam mies
tą, kuri Komunistai Kiniecziai 
buvo apsupę, bet jie beveik vi
si suspėjo sulipti in j u laukian- 
czius laivus. Amerikos didieji 
karabinai, kanuoles, armotai 
neprileido Komunistus insipul- 
ti in ta miestą kol pskautinis 
Amerikietis kareivis neinlipo 
in laiva.

Czia isz tikro buvo labai di
delis darbas, nes net szimtas 
penki tukstaneziai kareiviu jos tėvo nuosavybe ar in 
turėjo pasitraukti, ir visi jie 
buvo iszvesti su laivais. Uoste, 
Laivyno didieji karabinai, be 
jokio sustojimo szaude virsz 
Amerikiecziu in Kinieczius, 
kurie negalėjo musu kareiviu 
nei paimti nei sustabdyti.

Szitas pasitraukimas užėmė 
trylika dienu. Kai Karo Szta
bas nutarė kad reikia isz 
Hungnam pasitraukti, Angli
jos, Amerikos, Korėjos ir Puer
to Ricos kareiviai buvo iszsi- 
skirste nuo Wonsan iki Man- 
džiurijos rubežiaus. Insakymas 
trauktis buvo visiems slaptai 
pranesztas ir visi pradėjo 
trauktis in Hungnam prie uos
to.

Armija iszsiveže septynioli- 
x-4-»F4-************’<-*>************><-><-M-x-)4-4**M-4-4********4-*»<-4-x-*M-**>**4-4-j(-**>FJt-»M-*x->4-** ka tukstaneziu penkis szimtus 

| tik apie 20 mylios nuo miesto, visokiu kariszku vežimu ir tris 
I kuri Amerikiecziai iki sziol szimtus penkios deszimts tuks- 
stengiesi isz paskutinuju 
kytis. 

Tie Komunistai dabar 
blausiai puolasi ant Pietų 
rėjos armijų. Korėjos kareiviai 
czia kariauna ir krinta begin
dami savo kraszto sostine ir 
savo žmones.

Czia iszrodo kad pradžia di
delio susikirtimo, kuri Komu
nistai Kiniecziai jau per kelias 
sanvaites rengia.

Amerikiecziai nuo visu 
fruntu traukiasi. Keliose vieto
se jie buvo pristumti prie pat 
mariu kranto ir tik su laivais 
galėjo pabėgti. 

Tukstaneziai Koriecziai da
bar bėga isz sostines, Seoul 
miesto. 

Amerikietis laikrasztininkas 
William J. Waugh sako, kad 
jau eina gandai kad Kiniecziai 
yra jau prade j e pultis ant 
Seoul miesto.

Kas-gi 
Atsimena

Daug
Žad’ jau

viską
Mary Hope Bromfield, 

duktė garsaus raszytojo, 
Louis Bromfield susižiedavo 
su Robert Stevens in Plain- 
field, N. J. Jiedu apsiženys 
in New York miestą. Jųdvie
jų apsigyvenimo vieta bus 
arba Malabar ūkis, kuris yra

senus
klaidu
gerint

Vergais būti
Sako, “Pulsim prie Augszcziausia,

Savo klaidas apraudoti.”
Nauju Metu pradžiutelei

Pasirinksim mes takeli,
Tas kuris veda in ta szali, 

Kur saulute skaisti szvieczia.
• 4

Ten atrasim savo dali,
Ten laimuže brangi kvieczia,

Lai szi metai bus džiaugsmingi,
f

Skaisti saule szviesz tamsoje,
Bukim dori, iszmintingi,

Like Tėvo mus’ globoje.

NEREIKALAUS
DIDESNIU TAKSU

Prez. Trumanas Sako, 
Kad Nėra Reikalo 

Taksas Pakelti

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas sako, 
kad jis nepraszys Kongreso pa
kelti visiems Taksas po Nauju 
Metu.

Trumanas ka tik parvažiavo 
isz trumpu atostogų per Kalė
das in Independence Missouri. 
Parvažiavęs jis per pustreczia 
valanda tariesi su Sekretoriu
mi Dean Achesonu ir Apsaugos 
Sekretoriumi George C. Mar
shall, ir su Iždo Sekretoriumi, 
John W. Snyder, ir su Armijos 
Sztabo virszininku, 
Omar N. Bradley.

Mansfield, Ohio.

MILIJONAI BĖGA

Koriecziai Traukiasi
Nuo Komunistu

Karalaitis Be Bedu
lai- taneziu tonu kariszku ginklu.

Ka musu kareiviai negalėjo ar 
la- nesuspėjo iszsiveszti, jie su- 

Ko- sprogdino ar sudegino.
Japonai ežia, szitame mieste 
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Apelsiniu Karaliene

Szvedijos Karalaitis Carl 
Gustav visai nesirūpina apie 
savo kraszto klausimus ar 
bedas. Jis savo kambarėlyje 
linksmai hovinasi ir slauges 
klauso. Jis yra sūnūs Kara
laites Sibylla ir buvusio Ka- 
ralaiczio Gustav Adolph, ku- 

Generolu ris žuvo eroplano nelaimėje.

Valdžios sztabo laikraszti- 
ninku sekretorius, Joseph 
Short pranesza kad jis nesitiki 
kad Prezidentas Trumanas 
praszys visiems Taksas pakel
ti kai Kongresas vėl susirinks. 
Bet jis greitai pridėjo kad jis 
tikrai nieko apie tai nežino, ir 
kad visi žino kad tik kelios die
nos atgal Prezidentas Truma
nas buvo iszsireiszkes kad rei
kės daug daugiau pinigu vesti 
kara, ir už tai reikes Taksas

KARAS SIAUCZIA

20 Mylios Nuo Seoul 
Miesto

Kiniecziai Rengiasi Del
Didelio Užsipuolimo

TOKYO, JAPONIJA. —
Baisus ir žiaurus karas jau

pakelti.

Koriecziu Prezidentas Syng- 
man Rhee pataria visiems 
žmonėms dabar iszsikraustyti, 
kad paskui jie netrukdytu ar
mijoms kai ir armijos bus pri
verstos trauktis.

siauezia prie pat Seoul miesto, muilo.

Indijoj randasi daugiau kai 
du milijonai neregiu žmoniu, 
kurie neturi tam tinkamu kny
gų del skaitymo.

Amerikonai per metus su
naudoja tris bilijonus svarus

Devyniolikos metu am
žiaus, Doris Moncrief, isz 
Floridos Universiteto buvo 
iszrinkta kaipo apelsiniu ka
raliene del 1950 metu. Laižy- 
bos buvo vedamos isz penkių 
apygardų toje apylinkėje, ir 
visos gražuoles stojo in tas 
laižybas kurias szita gra
žuole laimėjo. Ji eina moks
lus in Florida Universitetą 
ir ji tas laižybas laimėjo ku
riose stojo dvideszimts pen-
kios kitos gražuoles.

PUSAN, KORĖJA. — Szim
tai tukstaneziu Koriecziu da
bar bėga, neszasi kiek tik jie 
gali nuo Komunistu. Visi jie 
bėga in Pusan miestą kur Ame
rikos armija spėja kad ne už il
go tu beganeziu Koriecziu bus 
virsz milijono.

Jau dabar pus-treczio szimto 
tukstanezio prie szito Pietinio 
uosto randasi. Vieni važiuoja, 
trokais, laivais, automobiliais 
ar pešti bėga.

Armijos sztabas norėtu, kad 
visi jie važiuotu in Vakarus, 
bet jie nori pasilikti su Amėi- 
kos armijomis tikėdamiesi kad. 
Amerikiecziai ežia vėl atsilai
kys, kaip ir pirmiau atsilaikė.

DAUGIAU
KARININKU

Armija Reikalauja 
Daugiau Visokiu 

Karininku

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sztabas pranesza kad 
už keliu dienu bus paszaukti 
atgal in vaiska daug daugiau 
karininku: daugiau negu de
szimts tukstaneziu Leitenantu 
ir Kapitonu; asztuonis szimts 
devynios deszimts Daktaru ir 
asztuonis szimtus penkios de-
szimts dantistu.

Armija sako kad ji tikisi kad 
dauguma stos savanoriais. Bet 
jeigu neatsiras gana savano
riu, tai tada jie bus imami taip 
kaip jauni vyrukai yra imami.

Jau dabar nuo Korėjos karo 
pradžios dvideszimts septyni 
tukstaneziai karininku buvo 
atszaukti in vaiska.

Dabar reikia ir Kapelionu 
isz visu tikybų. Armijai dabar 
reikia trisdeszimts keturiu ka-
pelionu daugiau.



“Ba ule” mahANOy CITy, PA.
Pasekmingu Nauju Metu!

LAI DIEVAS laimina visiems mu- 
su skaitytojams su Naujais Me- 

tCZjw ta’s- Kad Jis suteiktu sviekata 
ir prailgintu gyvastį visiems, ir 

kad “1951” metas atnesztu kožnam
trokszta nuo Vieszpaties Dievo, ir kad 
kožnas turėtu ramybe ant žemes! 
szirdingai vėlina, “Saules” Redakcija

ka

Kas Girdėt
< . *

N eužmirszkite guodotini ..... . . »
skaitytojai atsilygint su prenu
merata už laikraszti “Saule,“ 
nes da turime kelis szimtus, 
kurie apie tai nžmirszo ir pra- 

sj-ize idant nesulaikvt laikrasz- 
‘ežio. Paskubinkite!

(Balf Pirmininko Kan. Kun.
■ Dr. J. B. Koncziaus kalba, pa
sakyta 1950 m., Gruodžio Dec. 
25 diena per Wilkes-Barre

■ dio stoti.)

Brangus Lietuviai!

Nepaprastais pasaulio 
Lietuviu tautos sukrėtimo

ra

Szventuosius Metus, tenai pa
liko, praleido dargiau negu 
szimta dvideszimts viena mili
joną doleriu.

Žydai szvenezia savo Nau
juosius Metus per deszimts die
nu rudenyje. Žydu tos szven
tes ar iszkilmes prasideda su 
“Rosh Hashana“ ir baigiasi su 
“Yom Kippur.“ “Rosh Ha
shana.“ tai yra szvente, kuri 
Žydams primena svieto sutvė
rimo diena, ir teipgi yra meti
ne sudno teismo diena. Ir vis
kas griesztai užsibaigia, su 
“Yom Kippur,“ tai yra atgai
los diena. Tai matyti, kad Žy
dams Naujieji Metai nėra bą
li avuojimo ar 1 i n k s m y b e s 
szvente, bet griesztos atgailos 
dvasia ežia vieszpatauja.

Nevedąs — Kaip žmonys m.i- 
szneka, tai paeziuoti vyrai il
giau gyvena negu jaunikiai. 
Asz in ta netikiu!

Pacziuotas — O, teip, asz jau 
| turiu 56 metu, žmona mano 43 
; metu, tai sudėjus draugia pasi
daro 99 metu! Tai mat, ar tu 
būdamas jaunikiu, 'sulauksi 
tiek mėtų?

Frank van Wie, szeszios de
szimts metu amžiaus valkata, 
atėjo in teismo ofisus, Hobo
ken mieste, New Jersey ir pra- 
sze Teisėjo, kad Teisėjas ji pa
dėtu in kalėjimą del szimto 
penkiolikos dienu. Jis pasi- 
aiszkino Teisėjui kad jis neturi 
namu, nežino kur jis galės žie
ma praleisti. Teisėjas sutiko, 
ir dar jam palinkėjo “Szventn 
Kalėdų ir Laimingu Nauju Me
tu.“

Įlindai teipgi žiuri in Nau
juosius Metus kaip in atgailos 
szvente. Jiems Naujieji Metai 
ateina pavasaryje. Ir mums 
rodos kad ežia ir protingiausia 
nes su pavasariu rodos ir vis
kas atbunda, viskas vėl prasi
deda.

Mozlemai turi labai keista 
kalendorių, kuris yra labai se
nas, net nuo szeszis szimtus 
dvideszimts szeszis metus 
priesz Kristaus gimimą. Szitu 
Mozlemu kalendorius turi dvy- 

*^iika menesiu, kaip ir musu, bet 
ežia Nauji Metai prasideda su 
Jaunucziu menuliu, ir paskui 
eina savo dienas per tuos dvy
lika menesiu, nepaisindamas 
menulio permainų ar trumpes
niu ar ilgesniu dienu ar nak- 
cziu. Tokia betvarke stumia 
ta kalendorių diena po dienos, 
menesis po menesio, metai po 
metu atgal, kad už trisdeszimts 
trijų ir puses metu tas kalendo
rius iszeina isz viso meto, pa- 
trotina pilna meta.

Chicagoje Ponia Marian Do
rnick, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus moteriszke parei
kalavo divorso nuo savo pen
kios deszimts metu amžiaus 
vvro, sakydama kad “Jis per 
sziuos metus man net penkios 
deszimts sykiu apdaužė akis.” 
Jos vyras, net su pasipiktini
mu atsikirto: “Ponas Teisėjau 
visai neteisybe; asz jau apdau
žydavo tik du sykiu in menesi, 
ii* vis tik ant pedes. ’ ’

Slidžia — Kiek turi metu?
Kaltininkas — Dvideszimts 

devynių metu, ponas sūdžiau!
Sudžia — Bet, metrikuose 

parodo trisdeszimts vienas.
Kaltininkas — Mat, asz du 

metu sirgau, tai tu neskaitau!

Pypkes Durnai

Kiniecziai labai .gražu, ir 
mums rodos labai patartina 
paproti; Nauju Metu iszvaka
rėse jie visiems apsimoka, už
simoka visas savo skolas, kad 
galėtu isz naujo pradėti gyven-

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”

ir 
lai

kais, džiugu Szv. Kalėdų pro- 
į ga prabilti in jus, mieli klausy
tojai, Wyoming Klonio Lietu
viai. Vieszpaties Kristaus gi- 

i mimo prisiminimas yra 
džiaugsmo diena. Jau 1950 
karta visas krikszczioniszkas 
pasaulis iszkilmingai prisime- 

į na szi nepaprasta i n vyki. Ti
kintieji, geri katalikai, ta die
na per atgailos sakramenta 
apsiplovė nuo savo nuodėmių 
ir Szventojoje Komunijoje su- 

į sivienije su Kūdikėliu Jėzumi, 
sveikindami vieni kitus ir in- 
teikdami dovanas, gryna san- 
žine linksmi savųjų tarpe, pra
leidžia szias szventes.

Mes, Lietuviai, gyvena lais
voje ir isztekliu szalyje, Ame
rikoje esame laimingi. Mes 
ežia turime savo bažnyczias, 
savo kunigus ir Lietuviu kal
ba siuneziame savo maldas, 
giesmes ir mintis in Auksz- 
cziausiaji.

Mums, Amerikos Lietuviams 
linksma ir malonu, kad nuo ka
ro pabaigos iki sziu Kalėdų su
silaukėme 25,000 Lietuviu 
Tremtiniu isz sunaikintos Eu
ropos. Daugelis ju yra musu 
artimi gimines, prieteliai ir pa- 
žinstami. Jie visi yra pabėgę 
isz brangios Lietuvos. Jie ap
leido savo numylėta Tėvynė, 
savuosius ir visa turtą, gelbė
damiesi nuo Sovietu-Rusu 
žiaurumu. Malonu ir džiugu 
juos ežia turėti. Nuoszirdžiau 
šiai sveikinu senus Amerikos 
Lietuvius už sudarymą garan
tijų tremtiniams. Acziu Dievui, 
mes Lietuviai priglaudem sa
vuosius Lietuvius Tremtinius 
ir broliszkos meiles vedini isz- 
tieseme jiems pagelbos ranka. 
Su pasididžiavimu galime, pa
sigirti, kad Lietuviai visu ki
tu tautu tarpe tuo atžvilgiu už
ima pirma vieta. Tai žino Ame
rikos valdžia, visuomenes vei
kėjai ir tarptautines organiza
cijos. Garbe už tai Lietuviams! 
Isz szirdies linkiu naujaku
riams Lietuviams Dievo palai
mos ir geriausios sėkmės Dėdės 
Šamo vaiszingoje žemeje.

Likusiems Te vyne je Lietu
viams Kalėdų szventes yra la
bai liūdnos: ju szeimynos yra 
iszardytOs, ūkiai iszdraskyti, 
nuosavybes sunaikintos, szven- 
toves iszgriautos, dvasiszkiai 
ir visuomenes vadai iszvaryti 
in Sibirą nelaisvėn, ar uždary
ti kalėjimam Jie visi negailes
tingai Komunistu žudomi. Die
ve, buk jiems gailestingas! Mu
su gailestingumas ir pagelba 
negali ju pasiekti. Komunisti
niame pragare esantiems nėra 
iszsigelbejimo. Laimingi tie 
kurie suskubo pasprukti isz 
Komunistinio jungo.

neaplankys Kalėdų senelis. Jie 
iszbalusiais veideliais, prislėg
ta nuotaika laukia dar baises
niu laiku. Jiems gresia naujas 
Komunistinis pavojus ir žudy
nes. Kaip Erodas, Kristui gi
mus, iszžude nekaltus kūdikius 
ir suaugusius tikslu isznaikin- 
ti krikszczionija.

Mes, Lietuviai, bukime gai
lestingi ir duosnus saviesiems. 
Gelbėkime Lietuviu tauta nuo 
iszžudymo, nuo isznaikinimo. 
Susispietė in Bendrąjį Ameri
kos Lietuviu Paszelpos Fonda, 
vadinama BALFu, teikime pa- 
gelba kiekvienam Lietuviu pa
tekusiam in skurdą ir varga. 
Jei busime vieningi, Sovietu 
Rusija nepajiegs sunaikinti 
Lietuviu tautos. Musu Tauta 
pergyveno kryžiuoeziu žiauru
mus, Rusu Caro priespauda, 
baudžiavos laikus, pergyvens 
ir sziuos žiaurumus ir prie
spaudos kankines.

Ramybes Karaliaus gimimo 
szventeje bukite ramus ir 
linksmi Kristuje. Nei Komu
nistu žiaurumai, nei kiti gyve
nimo pergyvenimai tegul nesu- 
drumsezia musu sielų. Gyvas 
tikėjimas, pasiaukojimas kil
niems tikslams, pagelbos teiki
mas įn varga „papuolusiems, 
kova už savo tautos gerove ir 
Tėvynės laisve, tegul stiprina 
musu jiegas kovoje už kilnius 
siekimus.

Savo kalba baigiu Maironio 
poeto žodžiais: “Drąsiai, auk- 
sztai pakils balsai, iszausz ki
ta gadyne. Užgims darbai, pra- 
szvis laikai pakils sena. Tėvy
nė.“

Nes kas paszelpa pavargėliui 
duos,

Kėntejimo skausmą nura
mins-

Nuopelnas isz kaneziu iszva- 
duos.

Ir dangaus vartus atidaris.“

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

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

Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c. 

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

No. 155 Szakinis . Nedoras
Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c. 

No.
apie

apie
Nuo-

apie

MEILE ARTYMO

Vienas turtingas žmogus, 
kuriam visados vargas artymo 
rūpėjo, ėjo viena vakara vėlai 
pro kalvi, o girdėdamas kad 
da dirba. Pažiurėjo per atida
ryta langeli tardamas:

“Da prie darbo meigfereli, 
kaip jums ne nusibosta?“

— Ne del saves asz dirbu, 
bet del Susiedo, atsake kalvis. 
Kaip ponas žinai, patiko ji di
dele nelaime, jog per ugni pa- 
trotino visa turtą. Keliu asz 
dvi adynas ankseziau ir gulu 
tris adynas vėliau, del to kad 
norint dvideszimts penkis cen
tus galeeziau duoti kasdien 
tam žmogui isz savo uždarbio, 
o kad biiczia turtingas duoezia 
jam daugiau. Dekavoju Dievui, 
jog ne stekas darbo! Kas turi 
sveikas rankas ir gali dirbti, 
tai ir artymui turi ka norint 
gero padaryti!

— Tas darbas yra doras ir 
asz 
ne-

at-

geras, tarė turezius, nes 
misliju jis, niekados jum to 
sugrąžys.'

— Tegul ir teip butu,
sake kalvis. Nesirūpinu apie 
tai, vienok esmių persitikrinęs 
kad ir susiedas būdamas ma
no vietoj, teip pat darytu. Kas 
teip daro kaip sako, to niekad 
mielaszirdyste Dievo ne ap-

158 Keturios istorijos 
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 kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
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, de] 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176į4 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

lieku. Su paveikslais. 177 di-1 
dėlių puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi ęekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra-j 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
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 szposėlei, 
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.

L o. 127 Trys istori jos apie e^sį.ra prisįuntimo kasztu.

istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

szaukt tęva zokoninka Berna- 
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 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
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. 

į 15c.
i 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. 
USV Nepamirszkite dadeti 10^

Duktė Pustymu, Peleniute ir 1 
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 pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie į 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsni. 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 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

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

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

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A

Randasi ant svieto tokiu ap- 
szviestunu, kurie tiktai blizga, 
o ne szvieczia.

-------------------------
Žydo pati rengėsi ant mas- 

karadino baliaus ir paklausė 
savo vyro Tekaus: “loke, kaip 
asz turiu pasirėdyti idant ma
nės niekas nepažintu?“ O Ic- 
kus atsake: “Uji! Tiktai nusi
prausk ir susiszukuok, tai nie
kas tave nepažins!“

Žmones, kurie buvo nuvažia
vę in Roma sziais metais per

Nepaisant to, kad Vynuoge 
mane

Dažnai apgauna, szlove 
nupleszia,

Neiszmanau, ka perka 
vynpirkliai

Su pinigais uždirbtais 
Vynuoge.

Ak! Kad Pavasaris isznyksta 
su

Rože; ir kad Jaunyste su 
trumpu

Laiku prabėga, ir 
Laksztingalos

Daina pasibaigia Gullbes 
verksmu!

Lietuviai Tremtiniai iszsi- 
blaszke po pasauli sekaneziai: 
Amerikoje ju yra........ 25,000
Kanadoje ..................... 10,000
Anglijoje ......................  6,500
Australijoje ................... 3,500
Pietų Amerikos vals. . .. 2,000 
Dar laukiancziu emigruoti in 
Amerika apie 5,000.

Apie 3,000 seneliu, ligoniu, 
naszliu moterų su mažais vai
kais paliks tremtyje, nevai- 
szingoje Vokietijoje. Szia va
sara asz lankiau juos ir ma- 
cziau ju gyvenimo skurdą. 
Jiems Kuczios bus karezios ir 

! Kalėdos liūdnos. Ju va.ikucziu

lenks. Asz visada teip tikiu, 
tarė ir pradėjo smarkiau musz- 
ti in priekalą: Turezius nuėjo 
namo, susigraudinias ir garbia 
del kalvio perimtas.

Ant rytojaus jam atnesze ke
lis dolerius, tardamas, kad tai 
mokestis už padaryta miela
szirdyste susiedui; bet kalvis 
ne priėmė, tiktai prasze kad 
nelaimingam jo susiedui dova
notu, kuriam labiau jie buvo 
reikalingi.

Ne atsake jam to turezius, 
atidavė pinigus jo susiedui, o 
Dievas nusiuntė jam palaimi- 
nima.

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

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

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
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-i 
ežio iszimta isz Lietuviszku už-i

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos
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Paskutinis Metu Vakaras
QRE smarkiai szalo, sniegas 

snigo ir temo. Buvo .pasku
tinis metu vakaras!

Ta vakara. ėjo ulyezia var
ginga mergaite; maža vien
plauke, basa.

Isz namu ji buvo iszejusi su 
klumpėmis; bet naudos isz ju 
maža turėjo. Tos klumpes buvo 
motinos, ir mergaitei smuko. 
Nukrito jai nuo kojų, besku
bant per ulyezia; bijojo, kad 
nesuvažinėtu jos ratai. Vienos 
klumpes negalėjo rast, antra
ja, pagriebęs nunesze koks 
vaikpalaikis. Toliau, mergaite 
gavo eiti basa. Jos kojos nu
raudo, pamėlynavo nuo szal- 
czio. Raudonoje prikyszteleje 
ji neszesi degtuku, viena dėžu
tė ji turėjo rankoje. Per -visa 
diena ne už skatiką nebuvo 
pardavusi.

Visa drebėdama szalcziu ir 
badu, slinko ji toliau, gaila bu
vo žiūrėti in ja!

Ant ilgu szviesiu jos plauku 
gražiai nuleistu ant pecziu, 
sniego kąsniai krito; bet ji ėjo 
sau, ir tiek. Pro langus visur 
matyti buvo žiburiai ir visur 
kvepėjo kepta žąsieną, kiek
vienas Naujuju Metu lauke. Ta 
visu laukiamąja szvente ir ji 
galvoje turėjo. '

Kerteje, tarp dvieju namu, 
katrų vieni labiau in ulyezia 
buvo iszsikisze, varguole atsi
sėdo pasilsėti. Ji susitraukė. 
Savo nuszalusias kojeles dra
bužėliu pridengė. Atsisėdus 
rados da szalcziau, bet namo 
gryžti nedryso; ji nebuvo par
davusi nei vieno degtuko, nei 
vieno skatiko nebuvo ta diena 
gavusi. Tevąs ja tikrai pri- 
musz; antra, namie buvo ne- 
szilta. Troboje juos stogas te
dengė, bet ir tas buvo skylėtas: 
pro ji, nors paezios didžiausios 
skyles buvo sziaip taip užkisz- 
tos sziaudais ir kitais galais; 
vejai visur pute.

Jos rankytes buvo beveik pa
stirusios nuo szalczio. Vienas 
degtukas galėjo jai padėti, kad 
butu drysusi iszimti isz dėžu
tės, bruksztelti in siena ir pasi- 
szildyti pirsztus.

Pagaliau iszdryso. Isztrauke 
degtuką. Pszsz! Žybtelėjo, in- 
sidege. Ranka mergaite laike 
ties pat degtuku, o jo* liepsna 
buvo skaisti ir didele, kaip 
žvakes!

Ir tikrai buvo gražus tas ži
burėlis. Mergaitei rodėsi kad ji 
sėdinti priesz didele geležine 
krosui, žibaneziomis vario ko
jomis ir vario gaubtuvu. Kaip 
smagiai liepsnojo ugnis, kaip 
maloniai ji szilde! Mergaite 
jau buvo betiesianti ir kojeles 
prie krosnies suszildyti, bet, 
ugnele staiga užgeso, krosnis 
isznyko, ir jos rankose nudegu
sio degtuko galas liko.

Mergaite kita braukė. Deg
tukas- žybtelėjo, ir toje vietoje, 
kur krito szviesa, siena radosi 
giedri, kaip duju apdangalas, 
ir mergaite galėjo matyti kas 
yra . kambaryje. Stalas balta 
staltiese buvo apdengtas, jo vi
duryje gražiausia parceliano 
lekszte szvytejo, toje kepta žą

sis, obuoliu ir slyvų prikimsz- 
ta, kėksojo ir gardžiai kvepė
jo. Ir kas instabiausia: ta žą
sis paskui staiga nuszoko nuo 
leksztes ir kraipinedama su 
peiliu ir szakutemis krutinėję, 
eme tiesiai in mergaite eiti.

Bet ežia degtukas vėl užgeso', 
ir mažutėlė stora, drėgna, szal- 
ta siena, priesz save mate.

Ji inbrauke da* viena degtu
ką ir sziuo kartu prie puikios 
eglutes atsidūrė. Eglute buvo 
da didesne ir gražesne, negu 
ta, kuria buvo maeziusi pro 
stiklo duris lobingojo pirklio 
troboje. Tukstancziai žvakių 
dege žaliose szakelese, ir margi 
paveikslėliai, kokiu matydavo 
magazinu languose, isz auksz- 
to in ja veizdėjo. Ju pasiekti 
mergaite isztiese rankeles, bet 
tuo tarpu degtukas vėl užgeso. 
Eglutes žvakutes eme kilti vis 
auksztyn ir pagaliau pavirto 
dangaus žvaigždėmis ir augsz- 
tybese žibėjo. Viena žvaigžde 
nukrito ir krisdama paliko 
paskui save ugnies ruožą.

— Tur būti, kas mirszta? 
Pagalvojo mergaite. Nes mo- 
cziute kuri ja viena temylėjo ir 
kuri dabar jau mirus buvo, pa
sakojo jai, kad, einant kam 
nors isz szio pasaulio pas Die
vą, krintanti Dangaus žvaigž
de.

Mergaite da karta brukszte- 
lejo degtuką. Vėl viskas nu- 
szvito ir tuo nuszvitimu stovė
jo priesz ja senoji moeziute, to
kia pat szviesi, spindinti, tokia 
pat rami ir mylinti, kaip ir ki
tados.

— Moeziute! Suriko ma
žyte. Atsiimk mane pas save! 
Asz žinau, tu nueisi, kai užges 
degtukas; tu pranyksi, kaip 
sziltoji krosnis, kaip gražioji 
kepta žąsis, kaip- gražioji, di
džioji eglute!

Ir ji bruksztelejo visa dėžu
tė degtuku: norėjo kad senele 
ilgiau pabūtu su ja.

Ir degtukai insidege taip 
skaiseziai, jog aplinkui pasida
rė szviesiau, negu vidurdieni. 
Niekados da moeziute nebuvo 
tokia didele ir graži; ji pasi
ėmė mergaite ant ranku, ir abi, 
szviesios ir linksmos, pakilo 
uaksztai, be galo auksztai nuo 
žemes; jos leke ir leke vis in 
auksztybes; ir ten, kur jos nu
lėkė, nebuvo nei szalczio, nei 
bado, nei vargo; jos buvo pas 
Dievą.

Iszauszo szaltas rytas. Ker
tėje prisiglaudusi prie sienos, 
sėdėjo vargsze mergaite. Jos 
skruostai buvo raudoni, lupos 
szytpsojo, vargsze su szalo pas
kutine senųjų metu nakti!

Naujųjų metu saule patekėjo 
ties mažu lavonėliu. Sustingusi 
sėdėjo mažyte su savo degtu
kais, kuriu viena dėžutė buvo 
sudegusi.

— Jos norėta pasiszildyti, 
kalbėjosi žmones.

Bet niekam ne in galva neat
ėjo, kiek daug jos gražybių ma
tyta, kokioje szviesybeje jos 
nulėkta su moeziute in Naujų
jų M etų linksmybes!
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Nėra Czion
Tau Vietos!

arti du tukstancziai metu 
adgal, ėjo keliu du vargszai 

Juozupas ir Marija in Jeruza- 
lema iszpildydami prisakyma 
žemiszko Ciesoriaus Augusto.

Miestas buvo pilnas, viesz- 
bueziai visi pilni, užimti tur
tuoliais. Juozupas su Marija 
nuvargia kelionių, meldžia 
prieglaudos, baladoja in duris 
szaukdami: "Priimkite mus, 
duokite nors koki kamputi 
mums pasilsėti!”

ganė gyvulėlius. Likos priimti 
■szirclingai! Apsinakvojo varg
szai prastam tvartelyje Betle- 
jaus. Ir tenai gimsta svieto Isz- 
ganytojas! Asilas ir jautis pa
žino savo sutvertoj u, puolė 
abudu ant keliu, puczia savo 
szilta gura. Szilde ir garbino 
savo sutvertojo, tieji neiszmin- 
tingi sutvėrimai, kurie pasiro
dė geresnais už svietiszkus 
žmonis. Varguolei piemeneliai 
sveikina. Aniuolai žengia isz 
dangaus in prasta kutelia gie
dodami: "Garbe Dievui Ant 
Augszty'biu, o ramybe žmo- 
nims geros valios!”

Panaszai ir sziandien teip at
sitinka. Tas pats Iszganytojas 
baladoja in kožno žmogaus 
szirdi melsdamas: "Atidarykie 
savo szirdies dureles, inleisk 
mane in vidų, geidžiu atsilsėti 
tavo szirdyje, noriu su tavim 
gyventi!” Bet nedekingi žmo
nis stūmė Ji nuo saves szauk
dami: "Eik szalin! Kristau!” 
O kitas sako: "Asz tavęs nepa
žystu!” Kiti vela kalba: "Sza
lin Kristau, mano szirdyje ne
siranda tau vietos, nes asz gar
binu galinga Doleri labiau už 
Tave, todėl mano szirdyje tik 
jam vieta, bet tau vietos ne
yra.” Kiti vela sako: "Mano 
szirdyje tau vietos nesiranda, 
nes joje vieszpatauje paleistu
vyste, girtuoklyste, skriauda 
artymo, tinginysta. ” Stuma 
kožnas nuo saves ta brangu 
Iszganytoja, kuris jieszko sau 
vietos szirdyje vargszo ir to
nais būna priimtas.

Sziandien žengia dvasiszkai 
Iszganytojas ant žemes. Szian
dien apvaikszcziojame Jo gi
mimo diena. Skamba džiaugs- -4). *
mingai tiejei varpai, atsikarto
ja džiaugsmo balsai: "Garbe 
Dievui ant augsztybes, o ramy
be ant žemes, žmonim geros va
lios!” Bet ar visi ta atjauezia- 
me? Kad tai diena džiaugsmo 
iszganymo?

Pažvelgiame in tuos turtuo
lius, kurie apimti guodulyste 
kurie trokszta artymo skriau
da! Pas juos nėra Kristaus 
Dvasios, jieje neatjauezia 
džiaugsmo Kalėdų! Kiti vėla, 
yra paskendia flirtuosią, gere- 
lebapja, mano kad Kalėdų 
Szvente yra tiktai kimo pa
linksminimui diena, o ne du- 
szios iszganymo diena. Bet pa
žvelgkime po pastogia darbi
ninko žmogelio. Czia rasim 
dideli skirtumą. Darbininkai 
žmonelei, lygiai kaip tieje Bet- 
lejaus piemeneliai, po sunkaus 
darbo dienai, po mažam pasil
siu!, iszgirdia varpo baisa, 
skelbenti džiaugsminga Kris 
taus užgimimą, bėga isz visu 
szaliu in bažnyczia, klaupia 
prie prakarteles, sveikina nau- 
jei gimusi kūdikėli Jezu, pri
ima in savo szirdi po paveikis- 
lu duonos Szvencziausia Suk- 
ramenta, todėl sziandien pas 
prastus darbininkėlius tjk 
Kristusas gyvena, nes jieje pri 
ėmė ji in savo szirdis.

Kada Kristusas užgimė Bet 
lejaus kūtelei, tai Jeruzaliau- 
mieste buvo didžiausias lėbavi
mas ir triukszmas, bet tik Bet- 
lejaus kūtelei buvo ramu, nes

kūdikėlis Jėzus altoriaus na
melyje, rankeles isztieses szau- 
ke visus: "Jus visi, kurie 
vargstate ir esate apsunkyti, 
eikite pas mane, asz jus pri
glausiu, asz jus suraminsiu,”

Brangus brolei ir sesutes 
darbininkai, eikime visi szian
dien in bažnyczia, pagarbinti 
taji Kūdikėli Jezu, su tokia 
szirdžia, kaip garbino Ji Bet- 
lejaps piemeneliai. Jisai mus 
suramis ir iszgydys musu szir
dis, kurias svieto pragaisztin- 
gas kardas sužeidė. Apszvary-j 
kime savo szirdis nuo visokiu 
nudemiu kada priimsime Kūdi
kėli Jezu Szvencziausiame 
Sakramente, kad musu szirdis 
Jam butu teip malonios, kaip 
buvo maloni Betlejaus prakar- 
tele ir kad mes galėtumėm 
siunsti drauge su aniuolais ta! 
saldžia giesme: "Garbe Dievui 
ant augsztybiu, o ramybe ant 
žemes, žmoniems geros va
lios!” — L. D.
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Nelaimingas
:: Turtuolis

ĄUGSZTOJ suniurusio j grin- 
x eželyje gyveno žmogelis su 

paezia ir penketu vaikeliu ma
žu didelyja ubagysteja. To
liaus taip jiem veda ir vargas 
dagriso, jog jau ne turėjo su 
kuom vaikelius pavalgydin’t. 
Ne viena karta alkani atsiguli 
ir pabudę neturėjo su kuom 
bada nuvaryt.

Viena karta, kada jau badas 
pradėjo baisiai spaust, o vai
kai klykdami prasze duonos, o 
kurios nei szmotelio ne turėjo, 
susitarė tada abudu tėvai pa
sikart. Pirmiausia pagal sutar
ti, ketino vyras, o paskui pati 
pasikart.

Iszsirenge tada, paemes su 
savim virve in laukus ant 
gluosnio pasikart.

Jau insikabino ir jau priri- 
szo virve, kad sztai pamate

pauksztuke lizdelyja, o jame 
penketą ciplelu, da pliku; mo
tina szokinejo nuo vienos ant 
kitos szakeles, kad gint nuo 
užpuolos. Matydamas tasai 
biednas žmogus, užsimislino 
sau:

— Ką tai asz noriu daryt, 
ar-gi ne esmių protingesniu už 
tas paukszteles? Ir asz turiu 
namie tiek mažiuleliu pauksz- 
teliu, bet mano paukszteliai ir 
taip yra apdengti ir turi pasto
ge nuo lietaus ir veju. O vienok 
ju motina ne apleidžia, o bet 
rūpinasi juos ant svieto užlai
kyti O isztikro tasai pauksztis 
mane užgedina .tada ir jisai 
apie mano nelabista priesz Die
va liūdins! Ne, asz sau gyvas
ties ne atiminėsiu, sugrysziu 
pas mano szeimyna ir maitin
siu kaip galėsiu! Atriszo virve 
nuo szakos ir nuėjo namo.

Žmogelio pati net stebėjosi 
kad da gyvena, mislino mat 
jog jis be duszios. Paklausė jo 
apie priežaste gyvenimo, pasa
kė kas ji sulaikė. Priek tam ir 
jai davinėjo rodą, kad smerti 
sau nedarytu, dirbtu prie drau
ges su pagelba Dievo, o vai
kelius iszmaitins ir užaugins. 
Pati eme tuos žodžius in szir
di ir gyveno kaip Dievas pri
sakė.

Norint tasai žmogelis nepa
sidarė sau smerties, tai ji san- 
žine nuolatos spaude ir sznabž- 
dejo, jog keisesjimas ant pat- 
žudinstos yra didžiausiu nusi
dėjimu. Apmislino eiti in isz- 
pažinti, apie viską pasakyt ir 
numest ta kas jo szirdi siege.

Kaip mislino taip padare, o 
kunigas pagyre ji už tai ir szir- 
dyja džiaugėsi, jog Dievas da
vė už paveizda pauksztelius, 
jog atstojo, ne patžudinsta 
dvieju.

Nenustojo vienok kunigas 
ant to, nes Nedelioje pasakė, 
per pamoksta apie Apveizda 
Dievo, jog per maža pauksztu- 
ka tokius didelius daigtus da
ro.

Reikėjo to, jog ant to pa
mokslo buvo vienas didelis po-

Futbolininkas
Aiszkina

Laivyno Kolegijos studen
tas ir futbolininkas, Bob 
Zastrow, rodo savo sužei- 
duotinei, Panelei Junette 
Pfueler, kur jis padėjo savo 
draugams sumuszti Armijos 
Akademijos geriausius fut
bolininkus, kai Armija susi
kūlė su Laivyno Akademija. 
Jau daug metu praėjo kai 
Armija vis sumusza Laivyno 
akademijos sportininkus. 
Bet sziais metais Laivyno 
futbolininkai sukule ir su- 
musze Armijos futbolinin
kus.
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Kukuruzu Cziampijonas

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

Redakcija "Saule” sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

O kad buvo neturtingi, kož- 
nas juos atstumdavo kalbėda
mi: "Eikite toliaus, czion 
jums nėra vietos, ne esate tin
kami ! ’ ’ Nusiminė vargszai, nu
ėjo už miesto, kur piemeneliai

ten, nekaltos szirdies piemene
liai radosi. Už tai ir Kristui 
patiko tenai užgimti, kur buvo 
ramybe. Todėl ant svieto uže 
linksmybe, panasziai kaip Je- 
ruzaleme, pilnas kerszto, pui
kybes, goduĮy'stes ir neteisy
bių. Tik vien bažnycziosia kaip 
tam Betlejui, saldu ramu. Czia

Charles N. Fischer, kuris 
gyvena in Shelbyville, In
diana, laimėjo pirma garbes 
vieta ir dovana ir buvo pa
vardintas .kaipo ‘ ‘ Kukuruzu 
Karalius.” Jam szita garbe 
jau treczia syki teko Chica
go j e, kur kas metai yra ren
giamos rungtynes pažiūrėti 
kas geriausius ir didžiausius 
kukuruzus gali užauginti 
Jis ta garbe yra laimėjęs 
1940 ir 1949 metais ir dabar

sziais metais. Jis sako kad 
jam pasisekė tokius gražius 1 
ir didelius kukuruzus užau
ginti už tai kad jis pasėjo ge
ra sėkla ir kad jo ūkio žeme 
yra labai derli. Szitie kuku
rūzai yra vadinami po tam 
tikru vardu "844D Yellow 
Dent Hybrid.” Szimtai ūki
ninku buvo stbje in szitas 
laižybas, bet jis vienas lai
mėjo.

u □ a

nas ir mielaszirdingas. Tas ka
da nusidavė po pamokslui pas 
kunigą ir paklausė ar tikrai 
taip buvo, ba jis paszelps. Ku
nigas nusiuntė pas ta vargsza, 
o kada tasai atėjo, kunigas lie
pė apie viską priesz poną pra
kalbėt. Tasai iszklauses varg
szo, jog jau jo vargai pasibaigs 
ba davė jam dvaruka, gyvulius 
ir ta viską kas buvo reikalin
ga.

Mužikas turėjo nuo tada vis
ko pilna, taip kaip ponas. O 
kaip tai būna, jog žmogus ge
ram buvime netiktai Dievą, 
bet ir artyma užmirszta, jog 
taipos-gi užmirszta kuom buvo 
priesz tai, taip ir czion stojosi. 
Mužikas likes bagotu, ne pa
misimo apie tai, jog ta savo 
iszkelima turte pirmiause Die
vui padekavojo, kuris savo 
Apveizda taip nutaikė, jog pa
didino szirdi taip gero pono 
riesz tos dideles dovanos, ne 

mislino ir apie tai, jog kaip 
ai likosi per trueziu paszelp- 

is varge, taip dabar tur tas 
aryt artymui gerai, nes jis 
rieszingai mislino, kad tiktai 
as kartas butu daugiau tur
eliu ir tai kasztu kitu.

tsi taikė jog aplinkineja, 
kur gyveno, javai gausiai 
derejo, o dasižinojas jog . kur 
ten toliaus sviete neužderejd su
Uczia jog uždirbs, supilinejo 
n kieti ir jau pirmiausia ap
kaite kiek tai naudos turės pa- 
asari. Yra tai žinomu daigtu, 

iog tiktai biednėsni javai tuo- 
jaus po nukirtimui parduoda- 
ni, o pavasari perkant bran- 

■au moka. Bet ka gali daryt 
kentantis britvos griebėsi, 
’irktie rudeni, o parduot pa- 
asari daug brangiau yra tai 

\ agysta, o isz ko, da už gyvas
ties ar po smerties turi atiduot 
Dievui skaitli. Tokia bausme 
patiko ir taji szikszna. Javaigi 
pavasari daug buvo pagesni, 
negu jis rudens laike buvo pir
kęs, o nupirko daugeli tai ir 
daug trotino. Ne pripažino ta
me bausmes Dievo už nusidėji
mus, nes isz to rupesezio pasi
korė. Ir iszsipilde ant jo prie
žodis, jog "kas ketina pasi
kart, tai ne nusiskandys. ”

------GALAS—n
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Dienos Komiteto ir visus labai 
gražiai pavaiszino. Buvo nu
tarta laikyti kita susirinkimą 
in Fountain Springs Country 
Club ir tonai iszrinkti nauja 
Lietuviu Dienos Komitetą. Mi
tingas invyks paskutine nedele 
Sausio menesio, kada visi ku
nigai bus užkviesti dalyvauti.
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Žinios Vietines
1951!
Naujas Metas.
Sausis — January.
Visiems linkime Lai

mingu Nauju Metu.
Ponas Petras Mikolai- 

tis, žentas Feliksas Wowak ir 
jo dukreles Karolina ir Mari
jona visi isz Shenadoro, moto- 
ravo in miestą, kurie lankėsi 
pas gimines ir pažinstamus, ir 
prie tos progos ponas Mikolai- 
ti's atlankė “Saules” redakci
ja atnaujinti savo prenumera
ta už laikraszti “Saule.” Acziu 
už atsilankyma.
. M e n e s i s Sausis pa- 
szvenstas ant garbes Szvento 
Kūdikėlio.

Musu skaitytojas ponas 
Andrius Januseviczius isz 
Eamesvilles lankėsi in “Sau
les” redakcija su reikalais. 
Acziu už atsilankyma.

Agnieszka Lorenticne 
nuo. 38 Main St., New Boston 
Laimelio, numirė Utarninke, 
Gruodžio 26-ta diena 6:40 va
landa vakare savo namuose. 
Josios sūnūs Pranciszkus mirė 
tik deszimts dienu atgal New 
Haven, Conn. Velione sirgo per 
keletą menesius. Gimė New 
Bostone. Jos vyras Juozas mi
re 1923 metuose. Paliko tris sū
nūs: Vinca ir Juozą namie ; 
Vaiteku, Bethlehem; duktere 
Agnieszka pati William Norris 
New Boston, ir penkis anukus. 
Taipgi du brolius: Vincą Buff- 
ty, Neįv Boston ir Peter, Ta
maqua. Laidotuves invyko Su
katoje,: Gruodžio (Dec.) 30-ta 
diena su apiegomis Szv. Juoza
po bažh vežiojo devinta valan
da ryte, ir parapijos kapuose. 
Graborius L. Trauskauskas 
laidojo.

Sekanczios angliakasyk- 
los niokojo, Dec. 28: Continen
tal ir Locust; Dec. 29: Mid
valley, Germantown, Repplier 
ir Mammoth; Dec. 30: St. Clair.

Ana diena lankėsi mies
te, Profesorius Antanas Kli
mas, isz Philadelphia, Pa., su 
reikalais, ir atlankė redakcija 
“Saules.” Malonu buvo pa
žinti Prof. Klima. Acziu už 
atsilankyma.

Utarninke pripuola 
Szvencžiausio Jezuso Vardo.

Seredoje Szvento Geno
vaitės. Taipgi ta diena: 1777 
mqtuqsqv'pen Amerikoj revoliu
cija priesz Anglija': buvo kru
vinas susikirtimas Princeton 
mieste19.49 nu, baisios viešu- ♦-> . ■ ■ ■
los,’m Warren, Arkansas, 512 
žuvo) 275 sužeisti; 1794 m., 
Trpczias Lietuvos padalini
mas.. 'L Č

' ■ Ketverge pripuola Szv. 
Grigbro.

. ’ Petnyczioj Szv, Simeo
no. Stiliėtte's.

. Subatoj Trys Karaliai. 
, . Morta Zinkievicziene

isz miesto, turėjo operacija Lo
cust Mt.'ligonbute.

5^ Kunigas P. C. Czesna, 
parsikvietė pas save Lietuviu

numirė Panedelyje,
(Dec.) 25-ta diena,

"BAUbi” MAllAXIUS UItJ, i‘A.

Naujas Lietuviu Transportas

Shenandoah, Pa. Simonas 
Savage, nuo 121 So. Main uly., 
likos sužeistas in nugara ir 
galva laike darbo prie Hunter 
Tunnel arti Ashlando. Likos 
nuvežtas in Locust Mt. ligon
bute.

Marijona Madoniene (po 
tėvais vadinosi Marijona Sa- 
vakiute), nuo 6 William Penn 
kaimelio, 
Gruodžio
apie 6:30 valanda vakare, Lo
cust Mt. ligonbute. Velione sir
go jau nuo Rugpiuczio menesio, 
ir gydėsi Hahneman ligonbute 
Philadelphijoje, po tam in Lo
cust Mt. ligonbute Shenadory- 
je. Gimė Shenadoryje. Paliko 
savo vyra Antana; sunu Leo
narda, Philadelphia; trys duk
terys: Eleanora, pati Fr. Ne
bark, Brooklyn, N. Y., Evelyn, 
pati Irvin Shoup, Jr., Phila
delphia ir Irena, Brooklyn, N. 
Y., tris brolius: Stanislova isz 
Ringtown; Prana ir Alberta, 
Philadelphia; seserį M. Sukie- 
vieziene, Girardville ir keturis 
anukus. Laidojo Subatos ryta 
su Szv. Misziomis Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta valanda 
ir palaidota in Szv. Marijos ka
pines. Graboriai J. A. Oravitz 
laidojo.

Gruodžio (Dec.) 28 diena! viezius: Vincentas, in Beloit, 
1950 m., laivu “General Tay
lor” in New Yorka atvyko szie 
Lietuviai Tremtiniai:

Afanasievas: Petras, Ona, ir 
Virginija, E. St. Louis, Ill. — 
Augaitis: Juozas, Magdalena, 
Detroit, Mich. — Benderius: 
Viktoras, Konstancija in Oma
ha, Nebr. — Birštonas: Terese, 
Elena, in Detroit, Mich. — 
Brizgys: Petras, Emilija, ir 
Antanas, in Brooklyn, N. Y. — 
Cijunelis: Kazys, Margarita, 
Valeris, Chicago, Ill. — Gri- 
czius: Valerijonas, Adele, in 
Vandergrift, Pa. — Jonikas: 
Kazys, Waukegan, Ill. — Jus- 
kenas: Stanislavas, Leokadija, 
Kastytis, Chicago, Ill. — Ka- 
paezinskas: Augustinas, Jur
gis ir Teofile, in Watertown, 
Conn. — Karuža: Vytautas, 
Janina, Aldona ir Laimute in 
Cleveland, Ohio — Keseraus- 
kaite: Ona, Chicago, Ill. — 
Kinczius: Juozas, Detroit, 
Mich. — Kroicas: Jonas, 
Bridgeport, Conn. — Lukose-

Wise. — Maselis: Jonas, in 
Detroit, Mich. — Mažeikaite: 
Marija, Maspcth, L. L, N. Y.— 
Medenis: Viduvis, Rate, Isme- 
na, Maywood, 111. — Petraus
kas: Steponas, Marijona, Dan-į 
guole, Aquelina, Salomėja ir 
Virginija, Detroit, Mich. —Po
vilaitis: Jurgis, Marija, Phila
delphia, Pa. — Pudymaitienc: 
Ona, E. St. Louis, Ill. — Race- 
viezius: Tadas, Žentą, Irena, 
Hartmutas, Waterbury, Conn.
— Raczkauskas: Pranas, Eu
genija, Virginija, Pranas, Vy
tautas, Basking Ridge, N. J.— 
Raila: Juozas Vale, Detroit, 
Mich. — Stanulis, Jonas, Pro
vidence, R. I. — Svedarauskas: 
Dominikas, Setaukct, L. I., N. 
Y.— Vaitiekūnas: Petras, Lin
den, N. J. — Valaitis: Jonas, 
Detroit, Mich. — Venclauskas: 
Henrikas, Schenectady, N. Y.
— Vokenas, Veronika, Stefa
nija, Vanda; Chicago, 111.

— BALE Imigracijos Komi
tetas.

Kitas Mokslinczius Intartas SZOKIKE
NUŽUDYTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

LAISVES 
MOBILIZACIJOS 

VAJUS

Clarence Hiskey (po kai
rei) buvęs profesorius ir 
mokslinczius, buvo patrauk
tas in teismą, ir ežia stovi 
teismo kambaruose New 
York mieste. Ji tardo ir 
klausinėja Amerikos 
džios komisijonierius 
(deszineje).

Szitas mokslinczius

val-
Fay,

Cla-

rence Hiskey yra intartas ir 
suimtas su dvylika kitu to
kiu mokslincziu, kurie pa
niekino Amerikos Senato 
komisija, kuri reikalavo kad 
jie in kelis klausimus atsa- 
kytu Vaszingtone. Jis buvo 
paleistas po didele kaucija 
ir sutiko pribūti in Vaszing- 
tona del tardymu.

žiaus. Jos vyras Gordon Go- 
dowsky nusižudė ir paskui ji 
taip sau gyveno su John Mc
Donald taksės draiveriu.

Ji su szitu savo taip vadina
mu vyru baliavojo Kuczios va- 
kara in to darbininko, Birger 
Nordvist kambarį. Kai John 
McDonald iszejo in darba apie 
treczia valanda isz ryto, Nor
dvist pradėjo pultis ant Evelyn 
Hughes, kuri ji atstume. Jis 
pasigėrės ir inpykes ja pa
smaugė.

38,325 KARO AUKOS

Graikai In Korėja

Frackville, Pa. Gerai ži
nomas Daktaras William J. 
Dougherty, 58 metu amžiaus, 
nuo 101 N. Railroad Ave., nu
mirė Seredoj Gruodžio 27-ta 
diena "Warne ligonbute, Pbtts- 
villeje. Velionis turėjo szirdies 
liga. Paliko paezia, broli, sese
rį ir keletą anukus. Laidotuves 
invyko Subatoje.

Marijona Snarponiutc, 
23 metu amžiaus, nuo 34 So. 
Broad Mt. Ave., pasimirė Utar
ninke, Gruodžio 26-ta diena, 
3:40 valanda popietu, namuose. 
Velione sirgo ilga laika. Gimė 
Frack vi lie je. Paliko savo tėve
lius, pons. P. Snarponiai, taip
gi seserį A. Boriene, mieste. 
Laidojo Subatos ryta su apie
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je 9 valanda. Kuna palaidojo in 
Szv. Jurgio parapijos kapines 
Shenadoryje. Graborius V. 
Menkieviczius laidojo.

padėtis paliktu mus be 
vilties del jos ateities, 
tiktai vieniems Lietu- 
butu svarbus jos liki-

nu-
isz

Scranton, Pa. Vagis 
sinesze tūkstanti doleriu 
Nekalto Prasidėjimo Kataliku 
Bažnyczios klebonijos. Tuo lai
ku klebonas laike Miszias, kai 
tas vagis inejo in klebonija ir 
priverto gaspadine, Vera Hea
ley parodyti kur klebonas lai
ko pinigus. Jis nusistvėrė už 
vieno maiszo ir iszejo. Klebo
nas sako kad tame maiszo buvo 
daugiau kaip tūkstantis dole
riu.

Brooklyn, N. Y. — Szvencziu 
proga Bendrojo Amerikos Lie
tuviu Paszelpos Fondo valdy
bos ir administracijos vardu 
reiszkiu visiems Lietuviu 
Tremtiniu Paszelpos darbo 
bendradarbiams ir • gerada
riams nuoszirdžius sveikini
mus ir linkėjimus, o esantiems 
tremtyje Lietuviams linkiu 
kuo greieziansiai susilakti gra
žesnio ir szviesesnio rytojaus 
Laisvoje Tėvynėje.

— Kan. Kun. Dr. J. B. Kon- 
czius BALF-o Pirmininkas.

CHICAGO, ILL. — Baigian
tis 1950 metams, tenka su szir
dies skausmu pažymėti liūdna 
fakta, kad žinomasis despotas, 
kuris pavergė Lietuva dar ja 
tebekankina. Musu tėvu krasz- 
tas tebėra plesziamas; jo gery
bes vežamos in Rusija, kad ga
lėtu pasipuoszti ir skaniai pa
valgyti Bolszeviku biurokrati
ja; jo pramone ir žemes ūkis 
yra inkinkyti in karine Sovietu 
imperiallizmo maszina.

Ir kas už viską baisiausia : 
nepasiliauja Lietuvos žmonių 
gabenimas in sziaurines Rusi
jos sritis ir Sibirą prievartos 
darbams, kur daugelis ju žūna 
klaikiose skurdo, bado ir tero
ro sąlygose.

Szita pasibaisėtina Lietuviu 
tautos 
jokios 
jeigu 
viam.s
mas. Bet Lietuva nėra vienin
tele Bolszeviku tiranijos auka. 
Isztisa eile tautu isztiko tokia 
pat nelaime; ir ju iszgelbeji- 
mas yra neatskiriamai susijęs 
su Lietuvos, Be ju iszlaisvini- 
mo negalėtu jaustis saugios ir 
didžiosios Vakaru tautos, ku
rios dar tebėra laisvos.'

Jos vis aiszkiau mato gre
sianti pavoju ir paskutiniu lai
ku emc “mobilizuoti savo pa- 
jiegas” kovai priesz pleszi- 
kiszka Kremliaus imperializ
mą. Jungtines Amerikos Vals
tybes, kurios niekad nepripa
žino Lietuvos aneksijos, stovi 
szito galingo sanjudžio prie
šakyje.

Lietuviu tautos pastangos 
nusikratyti Bolszevikines tira
nijos jungo yra tos pasaulio ko
vos dalis.

“Taigi atėjo laikas ir mums 
mobilizuoti savo pajiegas!”

“Pradekime tuojau ir stoki
me in darba visi! ’ ’

Amerikos Lietuviu Taryba 
savo suvažiavime New York’e 
nutarė pravesti platu auku rin
kimą Lietuvos iszlaisvinimo 
reikalams. Todėl ALT Vykdo
masis Komitetas sziuo skelbia

Laisves Mobilizacijos Vaju
Pirmas szio Vajaus tikslas 

yra surinkti Lietuvos laisvini-

mo reikalams $100,000.
Antras jo tikslas: Tvircziau 

susiorganizuoti, intraukiant in 
darba daugiau Lietuviu drau
gijų ir paskiru asmenų, suda
rant savanoriu darbuotoju ir 
nuolatiniu aukotoju burius.

Treczias tikslas: Placziau 
paskleisti Lietuvos laisves idė
ja Amerikiecziu visuomenėje ir 
spaudoje, gauti valdžios žmo
nių ir intakingu asmenų para
ma Lietuvai.

Praneszdamas apie tai, ALT 
Vykdomasis Komitetas praszo 
visus ALT skyrius, draugijų 
sanryszius miestuose ir kitas 
Lietuviu organizacijas “tuo
jau” pradėti szitam “Laisves 
Mobilizacijos Vajui” ruosztis.

Nedelsiant susirinkite, pasi
tarkite ir padarykite planus. 
Renkite prakalbas ir pramogas 
Lietuvos iszlaisvinimo naudai; 
kvieskite in talka vietinius vei
kėjus; ingaliokite darbszczius 
ir patikimus auku rinkėjus; in 
formuokite spauda.

Paraginimai ir smulkesnes 
nurodymai yra siuneziami isz 
ALT Centro 1739 
St. Chicago 8, HL, 
kolonijas. Toliau 
siunsta daugiau.

Dar karta: Stokime visi in 
darba! Tuojau!

Mobilizuokime visas gyvą
sias Lietuviu tautos jiegas Lie
tuvos iszlaisvinimui!

— Amerikos Lietuviu Tary
ba Vykdomasis Komitetas.

So. Halsted 
tiesiog in 
ju bus pa-

AMERIKIECZIAI
APLEIDO HUNG- 

NAM MIESTĄ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

buvo praleidę tris szimtus mi
lijonu doleriu, statydami visai 
Azijai tvirtoves. Sovietai dar 
daugiau buvo ežia pinigu in- 
kisze. O dabar visas miestas su 
savo tvirtovėmis yra tik griu- 
vesai.

Per visa szita milžiniszka 
pasitraukima, prieszas nei sy
ki nepriėjo prie Amerikiecziu
frunto, nes Laivyno kanuoles, kos visai nekvėpa, o gražiausi 
armotai ji nedaleido. Sykiu su 
kareiviais apie devynios 
szimts vienas tūkstantis 
žmonių suspėjo pabėgti.

Graikijos valdžia nutarė 
pasiunsti savo kareiviu in 
Korėja padėti mums tenai 
kariauti. Graikijos Karalius 
Povilas peržiūri savo karei
vius, pirm negu jie iszva- 
žiuoja in Korėja. Atsisveiki
nimas su kareiviais invyko 
Athens mieste, prie Graiki
jos Nežinomo Kareivio ka-

po.
Tautu Sanjunga yra isz- 

leidus praszyma in visus 
laisvus krasztus pagelbos ir 
armijų. Keli krasztai jau yra 
pasiuntė savo armijas, kiti 
dar rengiasi pasiunsti. O 
musu kareiviai jau seniai 
kariauja ir krinta ant to ka
ro lauko Korėjoje.

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos karo sztabas pa
skelbia kad Korėjos karo au
kos dabar jau yra 38,325. Szi- 
tas skaiezius yra iki Gruodžio 
(Dec.) dvideszimts antros die
nos.

Apsaugos sztabo atstovai 
primena kad ežia tik tie yra 
skaieziuojami kuriu tėvams ar 
giminėms jau buvo praneszta 
kad j u kareivis buvo ar sužeis
tas ar užmusztas. Bet karo 
sztabas nieko nesako kiek mu
su kareiviu žuvo nuo tos die
nos. O kaip tik tada buvo dau
giausia nelaimiu, nes tada mu
su kareiviai traukiesi nuo visu 
fruntu, o ypatingai isz Hung- 
nam uosto. Galime būti tikri 
kad tas skaiezius padvigubės 
kai bus suskaitytos tos aukos 
nuo Gruodžio dvideszimts an
tros dienos iki dabar.

Sulyg szito skaieziaus, 6,432 
žuvo; 5,742 žuvo ant karo fran
to; 684 mirė nuo savo žaizdų li
goninėse ; szeszi mirė, kurie bu
vo paskelbti kaipo dinge; 
27,012 buvo sužeisti.

★

FIGHT 
INFANTILE 
PARALYSIS

JOIN "'MARCH OF DIMES
THE MADONAI FOUNDATION FOR INFANTILE PARAKS

Pinigiszkas Vajus del gydymo Paralyžiaus 
prasidės Jan. 15 diena ir tesis iki Jan. 31 dienai,

Antanas — Žinai Ignai, yra 
sakyta kad gražiausios kviet-

de- 
kitu

paukszcziai ne turi balso!
Ignas — Taip, ir gražiausios 

mergos neturi proto, nes vakar 
viena tokia atsisakė su manim 
ženvtis!

i

Jonas — Jau daugiau pas ta 
žmogų nedirbsiu!

Petras — Kas-gi pasidarė?/
Jonas — Nugi liepc man 

Ii namon ir pasakė man kad 
miu atstatytas nuo darbo!

ei-
cs-

Pirkie U, S. Bonus Sziandien!
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