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Komunistai rie Seoul
Isz Amerikos Geriausias Paveikslas

“MIRES” MARINAS į 
SUGRYŽO

Sako Laidotuves Buvo 
Per Anksti

GARDEN CITY, N. Y. — 
Albert Haebe, marinas karei
vis, kuris isz numirusiu sugry-j 
žo pas savo tėvus praleisti 
Naujuosiuus Metus, baikauda- 
mas sako kad jo laidotuves bu
vo biski per anksti.

Rugsėjo (Sept.) dvideszimts 
pirma diena jo tėvai isz Karo 
Sztabo gavo liūdna žinia, kad 
ju sūnūs buvo sužeistas sze- 
sziolikta diena to menesio. 
Paskui, už nedėlios tėvai gavo 
antra telegrama isz Karo Szta
bo; ju sūnelis pasimirė ligoni
nėje nuo tu žaizdų.

Tėvai savo bažnyczioje už-j 
prasze gedulingas pamaldas už 
savo sūneli. Kai tėvai gryžo 
isz tu gedulingu pamaldų jie 
gavo treczia telegrama: j u sū
nelis sveiksta Japonu ligoni
nėje.

Jis del Nauju Metu sugryžo 
pas savo tėvelius ir papasako
jo kaip ten viskas atsitiko. Jis 
buvo sužeistas netoli nuo Seoul 
miesto. Kai Daktarai pribėgo 
jam pagelbeti, kita sprogstan
ti bomba nukrito szalia jo ir 
sužeidė jam galva. Daktarai 
spėjo pasitraukti, bet mislino 
kad jis tikrai negyvas. Jis ne
teko sanmones, ir kai, už keliu 
dienu pabudo jis mate kad jis. 
Japonu ligoninėje, in Yosuka 
miestą, kur jis biski pagydė ir 
paskui pasiuntė atgal in Ame
rika. -

Juozas Vasiliauskas isz 
Waterbury, Conn., laimėjo 
pirma dovana tarp laikrasz- 
tininku kurie traukia pa
veikslus. Jis szita paveiksią 
pats nutraukė. Jis durnu ka
muolius ir ratus pute savo 
dukrelei ir taip nutaisė savo 
maszinele kad maszinele pa
ti nutraukė jo ir jo dukreles 
paveiksią. Vasiliauskas isz 
savo cigarete durnu szito-

kius ratelius pute ir jo duk
rele su iszpustomis akelėmis 
žiurėjo, ir už tai tokis gra
žus ir nepaprastas paveiks
las iszejo. Laikrasztininku 
sanjunga jam už szita pa
veikslą dovanojo pirma do
vana.

Vasiliauskas dirba in laik
rodžiu fabriką, Waterbury 
miestą. Jis yra buvęs karei
vis.

Nauji Metai Buvo Nekuriems Nelaimingi

PRANESZIMAS Amerikiecziai
Traukiasi Nuo 

Visu Fruntu
WASHINGTON, D. C. — I 

Jung. Tautu komitetui, Sovie
tu atstovas p. Viszinskis, nese
nai padare praneszima kuris 
tikrai nuvaizduoja melaginga 
Rusu galvojima. Jo praneszi- 
mas parodo, kodėl yra taip 

i sunku, laisvoms vakaru sza- 
lims, padaryti koki nors susi
tarimą su Rusija ir kodėl jie 
negali sutikti del tokio mažu
ti lio dalyko kaip kas yra už
puolimas ir kas neružpuolimas.

Vakaru žmonėms, užpuoli
mas yra toks aiszkus tikras, 
koks jis yra nekeneziamas. In- 
vyksta kada, bet kuri szalis už
puola ir spaudžia savo kaimy
ną.

Bet su Rusais kitaip! “Ru
sams,” pagal p. Viszinski, 
“karas yra teisingas kada jis

Generolas D. MacArthur Japo
nams Pasakė Kad Jiems Reikes 
StotilnKaraPrieszKomunistus; 
Didelis Eroplanas Sudužo, 17 
Žmones Žuvo Argentinoje; 
Daug Vyruku Stoja In Vaiska

kovojamas sunaikinti “Kapi- 
talizma” arba “Imperializ
mą.”

“Teisingas karas” sake p. 
Viszinskis, “yra iszlaisvinimas 
žmonių nuo Kapitalistines ver
gijos, arba iszlaisvinimas ko
lonijų ir priklausomu szaliu 
nuo Imperialistu jungo.”

Kitais žodžiais, jeigu Rusija 
užpuola savo kaimyną, arba 
jeigu Kcmunistinis krasztas, 
kaip Kinija, užkariauja arti
mas teritorijas, viskas tvarkoj 
jeigu ‘Komunistai pabrėžia, 
kad kaimynas yra Kapitalistas

GAL JAPONAI
KARIAUS

TOKYO, JAPONIJA. — Pietų Korėjos 
sostine, Seoul miestas pavirto in gyva pragara, 
kai žmones dažinojo kad Tautu Sanjungos

WASHINGTON, D. C. — j Isz tojo skaitlaus 330 mirė arba kad ji Kapitalistu vergija 
Per szventes Naujus Metus po automobiliu atsitikimuosia, o spaudžia.
visa sklypą mirė apie 440 ypa- likusiu nuo visokiu kitu nelai- Toki iszkraipyta mokymas, 
tu nuo visokiu atsitikimu. | miu. (Tasa Ant 4 Puslapio)

TOKYO, JAPONIJA. —
Generolas Douglas MacArthur annįjos jsz j0 ti ailkiaSI ir palieka ji Ko- 
Japonams yra pasakęs kad gal 
ir jiems reikes stoti in kara mUniStaiUS.
priesz Komunistus, nors jie yra 
iszsižadeje visokio karo savo 
naujoje Konstitucijoje.

Nors Generolas MacArthur 
taip dabar sako, bet tai reikes
kito Insakymo isz Tautu San- SU VISU SHVO SZtabu apleido SOStiuC, 
jungos ir isz Vaszingtono, pirm 
negu bus Japonams ar Genero-

Tiltai buvo užkimszti; žmones 
kurie negalėjo bėgti skersai tilta pasileido 
skersai užszalusia upe ant ledo.

Pietų Korėjos Prezidentas Syngman Rhee

TELEFONAVO
PREZ. TRUMANUI

Vaikas Per Ilgai Ant 
Karo Frunto

CUMBERLAND, MD. — 
Trisdcszimts metu kareivio 
motina per telefoną paszauke 
Amerikos Prezidentą Truma- 
na ir jam pasiskundė kad jos 
sūnūs jau per ilgai randasi ant 
karo lauko Korėjoje.

Ponia Robert E. Colomy, 
Prezidentui Trumanui pasi
skundė kad jos sūnūs buvo jai! 
paraszes laiszka ir buvo pasa
kęs kad jis jau ant karo frunto 
yra iszbuves net szimta ir sep
tynios deszimts dienu.

Prezidentas Trumanas jai 
prižadėjo kad jis tuoj aus isz- 
tirs ta klausima ir jeigu teisy
be tai jis insakys karininkams 
paleisti jos sunu Sarženta Da
vid Colomy nuo karo frunto, 
kad jis galėtu pasilsėti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kiniecziai Komunistai visai nepaisė kad 
kariszki eroplanai ir bombnesziai 

pilte pyle sprogstanezias bombas ir kulkas 
gaivu, ir szimtus žudė, bet jie vis 
ėjo, lipdami per savo draugu lavonus. 
Amerikiecziai 

pasitraukti isz
jau buvo aiszku, kad

ma invykdinti, nes dabar Japo
nams nevalia ginkluotis.

Jeigu jau mes prie to Priei‘ gflt ju 
name kad turime buvusi prie- 
sza in talka praszytis, tai argi pirmyn 
nebutu patartina ir su Kinijos •
Generolu Chiang Kai-shek pa- 
sikalbeti! Jis turi puses mili- VCfSti 
jono armija; jis ir gražumu ir 
piktumu praszo pavelinimo 
stoti mums in talka priesz tuos į-j ScOlll miCStC 
Komunistus. Bet politika 
Vaszingtone yra tokia sumai- Per viena diena Amerikos lakūnai pen- 
tam1" GeneroM ^nevaha “stotikįs SZ’mtaS SVkk' skrido V‘rSZ KomUlUStU 
mums in taika, nors musu vai. fronto ir tenai paleido savo sprogstanezias 
kai tenai kasdien krinta 
mirszta!

su Anglais buvo pri- 
Uijongbu miesto, tai 
jie negales atsilaiky-

ir
bombas, bet vis negalėjo sustabdyti ju 
marszavima pirmyn.

SEPTYNIOLIKA 
ŽUVO

7 Metu Mergaite 
Iszliko

DESZIMTS MILIJONU KORIECZIU BĖGA;
VIESZKELIAI PILNI LAVONU

KORĖJA. — Amerikiecziu armijos at-
Nepaprastas susirinkimas 

in Lake Success, invyko kai 
Tautu Sanjungos atstovai 
balsavo kaslink Kinijos 
vaisko insikiszimo in Korė
jos kara.

Sovietai ir trys kiti krasz- 
tai, kurie yra po Sovietu val
džia, nesutiko balsuoti. Bal
savimas iszejo penkios de

szimts vienas balsas už ir 
penki balsai priesz nutarimą 
priesz Rusija. Atstovai nu
tarė apsvarstyįi Korėjos ir 
Kinijos klausima. Rusijai 
baisiai nepatiko bet jos at
stovai nieko negalėjo pada
ryti.

Czia priesz mitinga pasi
taria, isz kaires in deszne:

Arne Sutide isz Norvegijos, 
Sir Gladwyn Jebb isz Angli
jos, Kenneth Younger taipgi 
isz Anglijos ir Jean Chauvel 
isz Prancūzijos. Žmogus ku
rio tik pecziai matyti yra 
Ernest Gross, Amerikos de
legatas.

Mar Del piata, Argentina- stovas sako, kad apie deszimts milijonu Korie- 
Dvylika keleiviu ir penki la- . < • . .
kūnai žuvo kai didelis eropla- CZ1U 06^3 OIJO OrteįSOCZlU KoOlUOlStll 
nas nukrito ir sudužo. Jis ka KjnįeCZjU. MotiOOS OeSZaSl S3VO UiaŽUCZiU. 
tik buvo pakilęs isz Mar Del
Plata ir skrido in Buenos Viena motina, nuo baimes pakvaiszusi, isz-
ATS-........................ .. mete savo kūdikėli isz greitai važuoianezio

Tarp zuvusiuju buvo ir Dak- , .
taras Amadeo Natale, gaisus traukinio, kad jis nepatektu in Komunistu 

(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Dideles kompanijos ir fabri

kantai dar syki pakele, padidi- į 
no algas savo darbininkams. 
Plieno fabrikai sutiko viso 
darbininku algas deszimts 
nuoszimcziu pakelti. General: 
Motors automobiliu kampanija 
sulyg kontrakto, pakele vi
siems darbininkams algas, tris1, 
centus ant valandos daugiau. 
Czia dirba 357,000 darbininku Į 
kuriems mokama nuo valandos 
ir 80,000 kurie gauna nustaty
tas algas.

Sziandien, tas doleris kuri 
jus turite savo kiszeniuje yra 
tik penkios deszimts centu 
vertas, prilyginus prie 1940 
metu dolerio. Reiszkia, jeigu 
deszimts metu atgal jus už
dirbote tris tukstanczius dole
riu iii metus, tai dabar turite 
uždirbti szeszis tukstanczius 
doleriu in metus, jeigu norite 
taip gyventi kaip gyvenote ta
da.

Robert Denham kuris buvo 
paszalintas , pravarytas isz 
bendros Kraszto Darbininku 
Sztabo tarybos yra dabar pJ- 
raszes ilga straipsni vienam 
Amerikos žurnalui. Szitame! 
savo straipsnyje jis intaria vi
sa Amerikos administracija,: 
sakydamas kad pati adminis
tracija stengiesi panaikinti 
Taft-Hartley Instatyma, ir kad 
administracija buvo pasam-! 
džius sžpiegus,. sznipus in jo 
ofisus. Jis sako kad ir dabar 
toje administracijoje ir toje 
taryboje randasi daug Komu-, IĮlįstu.

Amerikos valdžia dabar la
bai susirupinusi kad tiek daug 
Turkijos kareiviu žuvo ant Ko
rėjos karo frunto. Valdžia yra 
insakius savo Karo Sztabui ne
statyti Turkijos kariuomenes 
ant frunto jeigu tikrai nėra gy
vo reikalo.

Persiskyrė

Prancūzu Generolas de 
Lattre de Tassigny, (po kai
rei) , komandorius Pietų 
Unijos pestiniu kareiviu ir 
Field Marshal Viscount 
Montgomery, pirmininkas 
visu kariszku komandoriu 
dabar jau rodos persiskiria 
ant visados. Generolas de

Lattre yra paskiriamas kai
po vyriausias kariszkas ko
mandorius visu armijų in 
Indo-Kinija. Czia laikrasz- 
tininkai sako ir kiti raszyto- 
jai spėja kad yra pradžia 
visiszko atsiskyrimo su Va
karu Unija.

o o o

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.

Szveicarijoje, jeigu sveczias 
apsigyvena kuriame viėszbu- 
tyje del dvieju sanvaicziu, jis 
gauna $11.44 del iszdavineji- 
mo. Vieszbucziu sanvininkai 
taip dabar daro nes kitu 
krasztu vieszbucziai dabar 
prisivilioja daug tu svecziu, 
kurie pirmiaus atostogaudavo 
Šveicarijoje.

Trumanas isz Kongreso pa
reikalaus daugiau negu septy
nios deszimts penkis bilijonus 
doleriu del apsiginklavimo. Ir, 
kiek dabar galima pramatyti, 
tai nei Kongresas, nei Ameri
kos žmones jam nepasiprie- 
szins.

doleriu už kiekviena doleri.

Daug žmonių mums raszo ir 
klausia ar bus treczias pasau
linis karas? In tokius klausi
mus mes negalime atsakyti. 
Mes tik tiek žinome, kad 1945 
metais prasidėjo tas taip vadi
namas “Szalfas Karas” su So
vietais. Amerika, nustojo So
vietams pataikavus 1947 me
tais. Tas Szaltas Karas inkai- 
to iii maža kava Korėjoje, Bir
želio menesyje, 1950 metais, ir 
vėliau tapo tikru ir dideliu ka
ru kai Komunistiszka. Kinija 
insikiszo. Szitas karas gali pa
virsti in Treczai Pasaulini Ką
rą kai Sovietu razbaininkai 
jausis gana stiprus vieszai sto
ti priesz mus.

Amerikos valdžia dabar su
sirupinusi apie bada Rytuose. 
Szitie žmones Rytuose, kurie 
dabar badau ja, gali labai grei- 
tai stoti Komunistams iii talka, 
nes Komunistai jiems rojų pri
žada ir sako kad Kapitalistai 
Amerikoje jiems ta bada ir 
vargu prirengė.

Viena, motina savo sunui, 
kareiviui, pasiuntė in Ilung- 
nam, Korėja visa ibuszeli gra
žiu obuoliu. Kareivis isz paež
io parsivilko savo dovana per 
sniego pūgas. Jo motinai kasz- 
tavo dvideszimts keturi dole
riai tuos obuolius savo šune
liui pasiausti. O jos tas sūnelis, 
kareivis butu galėjęs tiek to
kiu paežiu obuoliu Hungnam 
mieste nusipirkti už penkioli
ka centu.

. Sveikatos Biuras Washing
tone skelbia, buk skaitlis pa
rodo, kad kas metas labai' 
mirszta jaunos merginos ir mo- 
teres nuo 20 lyg 30 metu. Badai 
daktarai neiszranda priežas
ties tuju jaunu mireziu, bet pa
gal musu nuomone, tai dalykas 
yra lengvas atspėti. Sziandien 
merginos ir moterėles rėdosi 
labai lengvai, apatiniu drapa
nų konia visai neneszioje, szil- 
kines paneziakas ir pantaplius 
neszioje lakiu didžiausiu szai- 
cziu o vasara kailinius ant kak-j 
lo. Kaipgi tokia, moterėlė ar 
mergina gali Imti sveika! Driek 
tam gere guzute, sugryžta vė
lybu laiku nuo szokiu ir paleis- 
tuvauje. Žinoma, ne visu gali
ma kaltyt, 'bet didesne dalis 
sziandien teip gyvena!

KA DIEVAS DUODA
:: TAI GERAI ::

suszlapes ir neužsidege. Pirk
lys užpieke savo arkli ir par
jojo laimingai. — Jeigu Dievas 
butu nedavus. lietaus, but 
žmogžudys nuszovus pirklį.

ŽIEMA

Kur pažvelgsi, visur balta. 
Gal ir saulei kartais szalta?
O, kad ji atbėgti czia, 
kailiniais apgaubeziau ja —
Man ant krosnies ju nereikia...
Ka gi vejas tenai veikia?
A, jis baldos in duris, 
mano, gal atidarys.
Ne, vyruti, neineisi, 
leisiu — szalczio man priveisi, 
del tavęs drebek paskui;
girdi, durys apsukui!

Bet ir k vaisas s patikėjo... 
jau prie lango sifbraszkejo. 
Barszkink sveikas dar labiau... 
asz tavęs nebebijau.

“Talmudo Paslaptys”

Buvęs Amerikos atstovas 
Argentinoje, Stanton Griffis, 
yra paskirtas kaipo Amerikos 
Ambasadorius in Ispanija, kur 
iki sziol mes neturėjome atsto
vybes.

1 " ■ " • •
Amerikiecziai tankiai mėgs

ta pasigirti kad czia, musu 
kraszte visi gali gauti mokslo, 
kad czia mažiau randasi 'be
moksliu, negu kituose krasz- 
tuose. Bet Tautu Sanjungos 
komisija, kuri isztyre szita 
klausima parodo kad Amerika 
yra szeszta nuo mokineziausios 
tautos. Virsz Amerikos randasi 
Szvedija, Finlandija, Prancū
zija, Kanada ir Czekoslovakija.

• •
Eina gandai kad ir merginos 

ir moterys turės užsiregistruo
ti, užširaszyti in vaisku, jeigu 
pasaulinis karas iszkils.

Armija labai rūpestingai su
daro ir laiko žemlapius, rasz- 
tus visu tu kapiniu Korėjoje, 
kur mušu kareiviai yra pako
voti, kad vėliau butu galima 
juos parveszti in Amerika.

Prezidentas Trumanas pyks
ta kad jo duktė Margarite yra 
gavusi kelis laiszkus, kurie jos 
baisa ir dainavima paniekina 
ir ja paezia pasziepia.

Ant viso svieto didžiausia ir 
bagoeziausia apdraudos, in
surance kompanija Anglijoje, 
Lloyd’s of London, netiki kad 
karas iszkils ateinaneziais me
tais. Szita kompanija dabar ap
draudžia visus kurie jieszko 
apdraudimo, insurance nuo ka-
ro del ateinaneziu ir duoda ap- 
drauda del penkios deszimts

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 nors pustynai 
zvilgterejima

Szaltinio duotu, kad
Keliauninką, 

Nusilpninta sustiprintu, kaip 
kad

Lietus atnaujina gyvenimą!

Kad tik laiku Sparnuotas
Angelas 

Suimtu surasza, priversdamas 
Raszeja inrašzyt visai kitaip, 
Ar visiszkai sudegint tas 

knygas!

Vienas pirklys jojo syki isz' 
prekymeczio namo. Jis. turėjo' 
su savim daug’ pinigu. Labai 
lijo ir pirklys buvo visas szla- 
pias. Jis labai skundėsi, kad 
Dievas davė bloga orą kelionei. 
Jis turėjo joti per viena tanku 
miszka, bet sztai pamate ant 
kelio žmogžudį, kuris szautu- 
vu in ji taikė ir jau iszszove. 
Bet nuo lytaus pistonas buvo

Apie Žydu Tikybos Prisaką 
mus Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15* • •

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

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.

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

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

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
gutis. 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 neatsargumu in balta 
vergija, Pųsiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
MeszLl-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuoląs 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, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 1763/2 Trys Istorijom 
apie Irlanda, Robertas Velniai- 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

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

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

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva žudžiai, Ražam 
ežius 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. 196 Stacijos arba Ka] 
vari ja Viesz. Jezuso Kristuso 
10c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap 
mislinimp 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

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

Pirkie

U. S. Bonus

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. 15co

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.

“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- i 
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie| 
Duktė Pustymu, Peleniute ir i 
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. J 33 Dvi istorijos apie i 
Neužmokamas žiedas, ir apie į 
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- j 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti- Į 
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-
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“SAULS” MAHAN0Y CITY, TA.

Meile Viską Pergalėjo
RUVO labai gražus, saulėtas

rytas. Saule savo spinduliu 
skaistumu pripildė orą kokiu 
tai nepaprastu ekstazijos ma
lonumu. Tai buvo Nedėlios ry-j 
tas. Jonas sėdėjo prie raškymo 
stalelio ir paiszeliu braiže po- 
piera, jis mokinosi savo lėkei-' 
ja. Kambaryje buvo gana dreg-! 
nas oras, o saulei inkaitinus 
lange apszalusius stiklus, ga
ras nuo lango da labiau pablo
gino orą Jono kambaryje.

Varpai pradėjo g aršiai 
skambint bažnycziu boksztuo- 
se invairiomis meliodijomis, ju 
aidas davė gražaus tono melio- 
diju harmonija. Buvo girdėt 
lauke žmones skubiai cinan- 
czius linkui varpu malonaus 
aido, jie skubinosi in bažny- 
czia. Jonas pažvelgė iii laikro
di, kuris automatiszkai skait- 
liavo laika; buvo jau puse de- 
szimtos. Nejucziomis Jonas pa
kilo ir užsidegė papirosu; jis 
pradėjo, neva jaust koki nera
mumą, ir spareziai žingsniavo 
po kambari.

V arpai paliovė, skambinę, 
bet ju aidas da vis buvo gir
dėt kur tai toli, toli tarsi pa
kartotina, graudi dainos melio- 
dija niūniavo. Jonas in bažny- 
czia nemanė eit, jis jau buvo 
atpratęs pamokslus bažnyczio- 
je klausyt.

Kadangi rytas buvo labai 
gražus, o kambaryje taip nyku, 
szalta, tai Jonas sumanė cit 
lauke pasivaikszcziote ir tyru 
oru pakvėpuot.' Iszejes jis pa
sileido prie skersgatviu, mane 
pereit in .szali miesto, kur ma
žiau žmonių vaikszcziojo, 
idant jam nekliudytu.

Jonas buvo virsz dvide- 
szimts keturiu metu amžiaus, 
jis mėgo mokintis žmonių gy
venimą, ir 1.1. Kuomet jis pri
ėjo sodną szalyje miesto, jis 
mane atsisese ant suolelio ir 
praleist valandėlė laiko tyra
me ore. Vejas asztrus smarkiai 
pute per ulyczios lygumas, 
ypatingai nuo ežero puses, Go
dosi ji kas trauke linkui miesto 
tada Jonas apsisukęs perėjo in 
kita tilyczia ir leidosi linkui 
miesto. Dabar einant jam prisi
minė Bostonas ir jame gyve
nanti Jono keliato metu drau
gai ir gimines. Prisiminė jam 
pergyventas laikas rytinėje 
dalyje Amerikos kontinento— 
didmiesty j Boston’e. Szis prisi
minimas Jonui buvo brangus 
todėl, kad jis jaute neva savo 
tcviszkc Boston’e. Ten Lietu
viu judėjimas, kuriame jis 
taipgi dalyvavo, jam atrodė 
kaip antra Lietuva.

Taip užsimanstes Jonas pra
eities gyvenimo inspudžiais 
Bostone, ne nepasijuto kaip 
priėjo vidurmiesti; jis butu da 
ilgiaus svajojęs apie praeiti, 
bet kažinkas paliete jo peti, ir 
paklausė:

— Kur eini taip anksti“?
— Ak, sveikas Paulius! 

Kur-gi patsai eini, gal in baž- 
pyczia?

— Ne, taip sau bastausi po 
ulyczias, atsake Paulius.

— Asz taipgi iszejau pasi-

Neužmirszkite g uodo tini
skaitytojai atsilygint su prenu
merata už laikraszti “Saule,” 
nes da turime kelis szimtus, 
kurie apie tai užmirszo ir pra- 
sze idant nesulaikyt laikrasz- 
czio. Paskubinkite!

vaikszcziot tyrame ore, pridū
rė Jonas.

— Taip, isztikruju gražus 
oras. O ka, ar jau pusrycziavai 
Jonai“? Jeigu ne, tai eiva už
kąst. Asz nuo asztuoniu po 
miestą vaikszczioju, veik isz
alkes jaueziuosi.

Jonas sutiko, nes patsai bu
vo jau iszalkes. Abudu pasilei
do skersai ulyczia, ir pagaliaus 
valgykloj. Paulius buvo Ame
rikietis, bet Jonas su juom bu
vo artimi draugai. Paulius už
sakė pusryczius sau ir Jonui. 
Jiedu atsisėdo prieszakyje prie 
mažo stalelio. Paulius buvo 
augsztas, geltonu plauku, tie
sus kaip paprastai daugelis ko
legijų atletu, studentu, taipgi 
buvo malonaus veikimo. Jo 
tėvai parėjo isz Holandijos, to
dėl Paulius, maloniai buvo pa- 
veldejes nuo tėvu Europiszkus 
paproezius, kas jame žymiai 
apsireiszke, už tai Jonas ji my
lėjo.

Pradėjus pusryczius, Pau
lius, mažai kalbėjo. Jonas te- 
mijo savo dranga, mane jis, 
kad Paulius tikrai iszalkes, 
kad taip mažai kalba; kitados 
pas ji kalbos kaip vandens.

— Pauliau, kur vakar va
kare buvai, kad asz tavęs kam
baryj neradau, paklausė Jonas.

— Buvau knygyne. Jonas 
toliau kalbėjo, bet Paulius ka
žin kodėl lyg susirupines ar už
simanstes, kartais net nepaste
bėjo apie ka Jonas kalbėjo, kas 
Jonui buvo naujenybe, insta- 
bu. Paulius užsidegė papirosą, 
ir pasirėmęs ant abieju ranku 
palinko areziau Jono, ir tarė:

— Jonai, ka veiksi szian
dien? Jeigu turi liueso laiko, 
tai užeik pas mane in kambari 
valandėlei, asz turiu pora kny
gų, kurias manau tau palikt.

— Ka, man knygas?
— Taip noriu tau jas ati

duot, perkirto Paulius Jono 
■klausymą. Asz Rytoj iszvažiuo- 
ju Jonai. Sziandien gal bus 
mudviejų paskutinis pasima
tymas.

— Ka tu sakai Pauliau, tu 
iszvažiuoji? Kur, namo? Kame 
dalykas, gal kas isz namiszkiu 
serga, ar mirė ?

— Ne, Jonai, namiszkiai vi
si sveiki, kiek man žinoma, bet,

— Ka bet, juk ne vakacijai 
rengiesi, perkirto Jonas.

— Mielas Jonai, iszvažiuo
ju visai!

Dabar Jonas akyvai pažvel
gė in savo dranga; jis mate 
Pauliaus veide ka tai nepa
prastai, susirūpinimą. Pau
liaus veidas buvo iszblyszkes, 
jo akys liūdesio ženklą turėjo. 
Dabar Jonas manė, jog kas 
nors blogo atsitiko su Paulium 
gal serga?

— Bet. Pauliau, kame gi 
dalykas, tavo namiszkiai svei
ki, ar tu sergi? Kame gi prie
žastis ?

— Mielas drauge, Jonai! 
Dalykai taip susidėjo, kad esu 
priverstas apleist mokykla, ir..

— Apleisi mokykla?! Juk 
tai misterija; asz tavęs nesu
prantu !

Dabar Paulius isztraukes 
laiszka isz kiszeniaus, paduo
damas Jonui tarė;

— Skaityk, o sužinosi.
Jonas su nusistebėjimu pa

ėmęs laiszka, pirmose eilutese 
skaitė:

“Brangus? mylimas Pauliau!)

Szis bus paskutinis mano tau 
laiszkas. Ak, brangusis Pau
liau, asz ilgiaus tavęs negaliu

tik prasidėjo, 
O jau žinia aplaikau

isz didelio miesto,
Ten kur apie

Pittsburgh.
Yra daug- bobų

nedoru,
Trauke gėrimą, 

Jog vos paeiti gal. 
Vyrai nieko negali 

joms pasakyti. 
Nei priesz bobas 

pasistatyti,
Tuojaus baisiai 

keikia,
O ir žandines 

apteikia. 
Nei in karczema negali 

ineiti, 
Jeigu nenori lielos 

pakelti.
Nubėgus namon varo, 
Ir da giedos padaro.

O jus vyrai, 
Darote labai negerai, 
Jog perdaug valios 

duodate, 
Ir teip apsileidžete.
Mat, sunkiai dirbate 

per diena,
O pareja neturite

. džiaugsmo, 1
Nes turite priesz bobas 

tupinet,
Ir da daug velniu 

girdėt.
* *

Tame steite
Niudžerzyje, 

Keletą nelabos bobos 
randasi, 

Nes kaip tik vyrai in 
darba nueina,

Tada tos bobeles in 
kuopa sueina, 

In saliuna susikuopina,
Ir gere per visa 

diena.
O kada vyrai isz 

darbo pareina, 
In užrakyta stuba 

negali ineiti, 
.Tada turi lauke 

sėdėti,
Kol bobeles stuba 

neatrakys.
Taigi, vyrai varga 

turi,
Ba kaip reike 

tai neprižiūri.
* * *

Ant vienos vestuves 
Pennsylvanijos mieste, 

Teip puikiai buvo, 
Kad daugybe žiopliu 

pribuvo,
O tai del to, 

Kad kaip gyvuliai 
pasielgė, 

Sztai ir žandariai 
atsibeldė.

Pradėjo nekuriu aresztuote, 
Bet gaspadine norėjo 

nepasiduot, 
Norėjo tos žandarius 

iszvaryt, 
Bet tie sargai norėjo 

proto pamokinti,
Kaip gerai kaili 

lupinėjo!

BAŽNYCZIOJE
» • . I . ‘ e • • »

(Nauju Metu Nakti)
____

Klupo senelis sugniužęs, 
varsto rožaneziu sudilusi. 
Menasi kelia, keluži, 
laime, tiek kartu apvyluiia.

Ka Nauji Metai jam teikia?
Kryžių, kasdiene Kalvarija. 
Metai senatvės paklaikę 
traukia agonijos arija....

Siaubas baisusis ji panezioja.
O, kaip graži ta naktis!
Rankos surizgo rožaneziuje.... 
puola, bueziuoja grindis.

laukt. Esu tėvu vereziama, ir 
ant tolinus jiems prieszintis ne
galiu. Pauliau brangus žinai 
kokioj padėtyj mano, ir ju gy
venimas. Mvlimiausis mano, tu 
tik vienas gali mane iszgelbet!, 
Pauliau brangus, lauksiu tavo 
galutinio atsakymo. — Tave
mylinti, Perle.”

Dabar Jonas jau suprato ka
me dalykas, ir gražindamas 
laiszka, tarė:

— Pauliau, gaila man tavęs 
ir jos. Bet, tavo užbrėžtas tiks
las? Juk tik vienas metas tik 
liko, pamanstyk sau! Užbaigsi, 
ir tada!

— Jonai, asz negaliu gai- 
szuot ne viena saiįvaite laiko! 
Kas man, kad asz busiu inži
nierius! Kuomi asz nebuezia, 
tas mane laimingu nepadarys. 
Ji yra mano gyvenimo didžiau- 
sis laime!

Jonas nejuczioms vos tik ne- 
suszuko, kvaily! Bet szaip taip 
susilaikė ir su nesmagumu 
klausė Pauliaus iszpažinties, 
toliau.

— Jonai, tu nežinai kokioj 
padėtyj ji randasi. Jos tėvai 
neturtingi, apart to, jos tėve
lis jau du metai kaip licgsta; 
ji vienatine ju duktė, savo pa
stangomis matomai negali pati 
save ir savo tėvelius užlaikyt. 
O ten yra kareziamninko sū
nūs, kuris ja nori vest, aukso 
kalnus jai ir jos tėvams žada, 
todėl tėvai ja verezia už to vai
kezo tekėt.

Jonas dabar matydamas 
Pauliu insijnylejusi, nenorėjo 
drumst ju meile, bet jis norėjo 
kaip nors patart, kad Paulius 
susilaikytu nuo apleidimo mo
kyklos.

— Pauliau, jeigu tu taip 
myli Perle, ir manai ja vest, ar 
nebutu geriau, kad jai pagelbe- 
tum pinigiszkai kol tu užbaigsi 
mokslą? Juk tavo tėvas turtin
gas, tau pagelbės tame.

— Ne, Jonai, asz tame pa- 
gelbos neturiu. Tėvai mano ne
nori kad asz ja veseziau. Su
prask, mano tėvas turtingas, 
jis nori, kad asz vesezia turtin
gu tėvu dukterį. Mano namisz
kiai jau turi man parinkę. Bet 
asz nusprendžiau visko atsi
sakyt, tėvu savo, ir mokslo, ir 
eit ten, kur mano siela, szirdis 
mane, trauki.a

Asz negaliu ja apleist, ji yra 
man brangiausia už viską pa
saulyj, asz ja turiu iszgelbet!

Jonas matydamas savo 
dranga meiles bangose pasken
dusi, pasiryžusi pasileist in gy
venimą ir kovot su jo žiauru
mais kaip su juriu bangomis, 
nepriesztaravo, nepaisant kad 
jis nesutiko su Pauliaus nusi
statymu. Jisai atrodė, kad 
Paulius gailėsis savo žygio ku
ri neapmanstes daro.

Laikrodis iszmusze dvylikta 
valanda, Paulius pakilo:

— Eiva pas mane, in kam- 
■ bari.

i Abudu iszejo lauk.
i

Apsuptiems Kareiviams Pagelba

Karo ginklai, karabinai ir 
kulkos ir maistas yra veža
mas eroplanais tiems karei
viams kurie yra Komunistu 
apsupti Korėjoje.

Pirmoji Marinu divizija 
sykiu su septintos divizijos 
eiliniais kareiviais dabar 
stengiasi prasimuszti isz szi-

tos vietos. Kai szitas pa
veikslas buvo nutrauktas 
buvo baisiai szalta. Musu 
kareiviai nėra pripratę prie 
tokio szalcžio ir už tai armi
ja skubinasi pristatyti szil- 
tesniu drabužiu ir gero 
maisto.

pažvelgė in saule, kuri jau ar- 
nosi prie vakarinio vietoj. 
Mieste visur judėjimas žmones 
viens pro kita eina, vieni lėtai, 
kiti rodosi, vėtros neszami, ka
žin kur skubinasi. Jonas su 
draugu lėtai ėjo. Paulius maus
tė apie savo mylimąją, Jono 
galvoj szvaistesi visokios min
tys; jis negalėjo insivaizdint 
sau Pauliaus reikalu. Ateje 
prie vieszbuczio, kuriame Pau
lius gyveno, elevatorium paki
lo iki trecziu lubu, ir pagaliaus 
kambaryje. Paulius gyveno 
kaip aristokratas. Jis turėjo 
vieszbutyj du kambariu, mie
gamąjį ir svecziams’priimt at
skira kam'bari, kuriame Pau
liaus buvo knyginelis.

— Pauliau, kaipgi in pažin
ti suėjus su savo numylėtinė?

— Asz ja pažinstu nuo ku- 
I dikystes dienu, t. y., nuo to lai-
ko, kada mudu drauge lanke-) jeigu tu galėtum dalyvaut, įna
me augsztaja mokykla. Ji yra 110 su Perle sutuoktuviu dieno- 
viena isz rimeziausiu merginu, je.
isz szimto ju ja viena lengva

NAUJI METAI

Tai ne pauksztis atplansoja, 
Ne maszinos sukas ratai, — 
Tai ateina, atduloja 
Vyt senųjų Nauji Metai.

Nesuprasi, ka jie lemia, 
Neinspesi, ka jie žada;
Ar kraujuose murdys žeme, 
Ar žmones gramzdins in bada.
Tu. Lietuvi, Katalike, 
Nebijokie laiko monu, 
Te jis raukia savo plike, 
Nelaikyti jo valdonu.
Dievas vienas visa valdo, 
Rankoj Jo laiku verpetai;
Jajam siunskie karszta malda, 
Tai ir bus geri sziemetai.

nai, acziu tau labai. Taip man 
labai gaila atsiskirt nuo tavęs, 
taipgi labai bueziau linksmas

Acziu, Pauliau. Azs ne-
iszskirt. Suprask, jeigu ji butu turiu laimes, juk žinai, Minne- 
panaszi kitoms sziu dienu mer
ginoms, asz jos nepaisecziau, 
nežiūrint, nors buezia in ja in-

sota isz ezionai labai toli, dide
le/ kelione.

Pauliaus tėvas buvo vienas
simylejes, del jos asz nepames- isz turtingųjų, pagarsėjęs ban- 
czia savo tikslą, mokykla, negi) kieriaus, Politikas Minneapo- 
prieszincziausi savo tėvu va-\ lio mieste, taipgi Paulius Hol- 
liai, bet del jos dabar viską 
atidedu in szali.

Jonas galutinai persitikri
no, kad jo draugas isztikruju 
neperkalbamas, priėjės pada
vė jam ranka ir tarė szypsoda- 
masis:

— Buk linksmas, Pauliau! 
Asz linkiu tau daug laimes jų
dviejų busineziame gyvenime, 
tik gaila, kad asz negalėsiu da- 
lyvaut jųdviejų sutuoktuviu 
pokylyje.

Paulius suspaudė Jono ran
ka, ir nenoromis nusiszypsojes 
tarė:

Mielas mano drauge. Jo-

SIENINIAI 

KALENDORIAI 
1951 M.

¥ 
¥ 
¥

Jonas
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JUOKAI ::

Kur Baigiasi
Krikszczionija

Tėvas — Juozuk, tu visa
dos turi dalintis su savo se
sute, visu kuom ka tik turi!

Juozukas — Ir jei gaunu 
nuo tavęs muszt?

Mokykloje

Petrukas — Ar asz galiu 
iszlikti isz mokyklos szian
dien po pietų? Mano tetos 
pus-sesere numirė!

Mokytoja — Tiek jau to 
Petruk. Bet kad nors kas ar
timesnis butu mires!

V Žinote Kad...

— Erelis iszleke in padan
ges 6,000 pėdu augszczio, ta pa
ti padaro ir juodvarnis.

— Tik viena pora isz tuk- 
stanezio susilaukė dagyvent 
auksiniu sukaktuviu savo vin- 
cziavones.

— Cukrus randasi 200 au- 
galosia ir medžiuosia.

— Meksike likos surastas 
liktoris isz gryno sidabro, ku
ris svėrė 2,750 svaru. Ispanija 
liktorių pasiėmė sau.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

dren, priklausė turtingu žmo
nių draugijai, bet jis būdamas 
mokykloje, draugavo su moks
leiviais isz biednesnio luomo. 
Jis labai mėgo Joną, jiedu tan
kiai praleisdavo liuoslaikio va
landas drauge.

Buvo jau puse vienuoliktos 
vakare. Jonas rengėsi cit in sa
vo buveine. Paulius padavė Jo
nui pora pažadėtu knygų, kai-1 
po atmineziai jųdviejų draugi
jos, atsisveikino jiedu ir per
siskyrė ant visados. Dabar Jo
nas liko vienas. Geriausias jo 
draugas ji apleido. Jonas turė
jo daug draugu mokykloje, bet 
ne vienas isz ju nebuvo toks 
kaip Paulius Holdren.

— GALAS —

Redakcij a ‘ ‘ Saule ’ ’ sudeda 
szirdinga acziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

★ 15 coliu ploczio x 23% col.
$ ilgio. Po 40c., arba 3 už $1
★ Adresas:
★ SAULE PUBLISHING CO.
t MAHANOY CITY, PA. U.S.A. ¥į DL-LIp IT O Rnnile

Sr, 283 Paveikslais

160 Puslapiu ;
8 col. ilgio, 5% col. ploczio ) 
Iszaiszkma sapna ir kas ; 
ateitoje stosis. 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.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!
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THRIFT MAKES HAPPY 
HOMES AND SOUND 
NATIONS. INSTILL IT 
DEEP. A .

George Washington, our first Presi
dent, said: “Thrift makes happy homes 
and sound nations. Instill it deep.’’

One of the best ways to put that ad
vice into action is to enroll today for the 
Payroll Savings Plan for the purchase 
of U. S. Savings Bonds. NOW, LET’S 
ALL BUY U. S. SAVINGS BONDS.

U. S. Treasury Department

Pirkię U. g. Bonus Šiandien!



"SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Žinios Vietines sis Dievas szimteriopai laimi
na visuomene, kuri taip duos- 
niai rėmo ta gražia pramoga.

— Panedelyje pripuola 
Szv. Apolinaro.

— Utarninke SS. Juliano 
ir Basilio. Ir ta diena 1945 me
tuose Generolo MacArthurio 
armija pribuvo ant Luzon Sa
los; 1950 m., Amerika pasižada 
ginti Yugoslavia, jeigu Sovie
tu Rusija ant to kraszto užsi
pultu; 1950 m., Mainieriai pra
deda daug mažu ir vietiniu 
straiku, nors unija jiems nepri
taria.

del Infan-

— Musu skaitytoja, ponia 
Jieva Petuszkiene ir sūnūs 
Vincas isz Shenadoro, motorą- ji
vo in miestą, kurie lankėsi sa
vo giminius, taipgi atlankė 
“Saules“ redakcija, atnaujin
ti savo prenumerata už laik- 
raszti. Acziu už atsilankyma.
.— Petnyczioj pripuola Szv. 

Simeono Stylito. Ir ta diena: 
1950 metuose Prezidentas Tru
manas nesutinka gelbėti ar 
ginti Formosa Salas, in kurias 
yra pasitraukęs Kinijos 'Gene
rolas Chiang Kai-shek su savo 
armijomis. Generolas Chiang 
Kai-shek buvo Amerikos pra
smės pagelbos kariauti priesz 
Komunistus Kinijoje; 1777 m., 
Benjaminas Franklin pribuvo
in Prancūzija isz Amerikos,’ 
praszydamas kad Prancūzijos 
Laivynas padėtu Amerikie- 
cziams kariauti priesz Anglus; 
1950 metuose Anglijos valdžia 
pripažinsta Komuniszka val
džia Kinijoje.

— Suimtoj pripuola Trys 
Karaliai. Ir ta diena: 1927 me
tuose: Amerikos Marinai isz- 
keliauja in Nicaragua. Kita 
sanvaite: Nedelioj pripuola’ 
Szventoji Szeiminele. Taipgi 
ta diena: 1950 metuose Ketu
rios deszimts vienas žmones 
pasimirė nuo lietaus, sniego, 
pugu, potvaniu vėjo ir szal- 
czio Amerikoje, o 41 žmones 
pasimirė, žuvo Katalikiszkoje 
ligonbuteje, kuria baisus gais
ras užtiko in miestą Daven- ■ V -* • . . -
port, Iowa; 1789 m., buvo lai
komi pirmieji rinkimai Ameri
koje. Nedelioj taipgi pripuola 
Ėusnaku Kalėdos.

—- Gruodžio (Dec.) 28 die- 
na, 1950 m., invyko 36-tosios 
Lietuviu Dienos Valdybos su
sirinkimas Szv. Juozapo kle
bonijoje, Mahanoy City, Pa. 
Sže.imininkas Kuri, klebonas 
Pijus Cžesna labai gražiai pri- 
eiiie sveczius. Sekantieji ren
gimo komiteto nariai daly vavo 
susirinkime: Pirmininkas, Ku
nigas Pijus Czesna, Szv. Juo
zapo parapijos klebonas Ma
hanoy City; Rasztininkas, Ku
nigas Petras Povilas Laumakis 
Szv. Kazimiero para., klebonas 
St. Clair; Iždininkas, Kun. Ka
zimieras Rakauskas, Szv. Juo
zapo par., vikaras, Mahanoy 
City; Kapelionas Kun. Dr. Kle
mensas Batutis, Szv. Petro ir 
Povilo par. klebonas, Tama
qua; Programos vedėjas, Kun. 
Jeronimas Bagdonas, Szv. Vin
cento par. vikaras, Girardville; 
“Auto“ ženklu komiteto pir
mininkas; Kun. Jonas Lukszys 
Szv. Jurgio par. vikaras, She
nandoah ir spaudos delegatas, 
Kun. Juozas Neverauskas, Szv. 
Jurgio par. vikaras, Shenan
doah. Pribuvo ir sveczias Kun. 
Geraldas, Pasijonistu misijo- 
nierius.

Metine finansine raportą isz- 
dave iždin. Kun. K. Rakauskas. 
Apyskaita buvo priimta, kaip 
skaityta. Viso pelno buvo $1,- 
125.00. Pelnas buvo skiriamas 
in tris dalis, būtent: $375.00 
Szv. Kazimiero Seserims, New
town, Pa.; $375.00 Szv. Pran- 
ciszkaus Seserims, Pittsburgh, 
Pa., ir $375.00 Seserims Jėzaus 
Nukryžiuoto, Elmhurst, Pa.

Szia proga 36-toji L. D. Val
dyba nuoszirdžiai dėkoja vi
siems, kurie kokiu nors budu 
prisidėjo prie pasisekimo Lie
tuviu Dienos, kuri buvo laiko
ma Lakewood Parke, Rugp. 
(Aug.) 15 d., 1950 m. Lai Gera-

— Sausio (Jau.) 15-ta die
na prasidės “March of Dimes, 
Deszimtuku Vajus, 
Ulinio Pa raly žo liga. Visi žmo
nes remia szita vaju. Tautinis 
ir gydymą parūpina medika- 
liszka priežiūra ir gydymą vi- 

j soma kudikiszko paraliszaus 
aukomis, nepaisant rases, meta 
arba tikybos. Vajus tesis iki 
Sausio 31-mai dienai.

— Sena gyventoja Ona Ma- 
zalewska (Lenke) nuo 416 W. 
Pine uly., kuri pasimirė perei
ta Subata savo namuose, likos 
palaidota Utarninke, su apie
gomis Szv. Kazimiero Lenku 
bažnyczioje ir palaiduota in 
parapijos kapines. Graborius 
L Traskauskas laidojo. Velio-

Lenkijoje, atvyko in 
Amerika daugelis metu atgal. 
Jos vyras Kazimieras mirė 
1931 metuose. Paliko du sunu 
Kazimiera ir Prana namie; ke
turios dukterys: Blance, pati 
Jono Vaitko, Zofija, pati Har
mon Clouser, Helena, pati Jos. 
Ronitz ' ir Stella Downey visi 
isz miesto, taipgi deszimts aliu
ku ir anūkes.

labai daug jaunu vyruku stoja 
in vaiska savanoriais.

Vienas armijos karininkas 
pranesza, kad dabar daug dau
giau stoja savanoriais, negu 
kada dar stojo nuo to laiko ka
da karas Korėjoje prasidėjo.

Jis paaiszkina kad szitie vy
rukai dar nori pasirinkti in ku
ria vaisko szaka jie stos: in 
Laivyną ar in Lakunu eiles ar 
in Marirnus; Kai vyrukas jau 
gauna pareikalavima isz vais
ko, tai jis jau negali pasirinkti 
ir turi stoti kur jis buvo pa-' 
skirtas.

Daug tu vyruku aiszkinasi 
kad jie jau ketino pirmiau sto
ti in vaiska, bet norėjo szven
tes praleisti namie; o dabar, po 
szveneziu jie pasirenge savo 
krasztui tarnauti.

GEN. EISENHOWER | 
IN PARYŽIŲ

Vadai Pasitaria

WASHINGTON, D. C. —
Generolas Dwight D. Eisenho- 
wer, Subatoje skris in Paryžių, 
kur jis pradės savo darba kai
po dvylikos tautu armijų ko-

VISZINSKIO.
PRANESZIMAS

. ne ginto

Shenandoah, Pa. — Pulda
ma trepais žemyn savo namuo
se, ponia Elzbieta Kubiliene 
nuo 232W. Lloyd uly., sužei
dė kaire ranka. Gydosi namie.

Tamaqua, Pa. — Senas gy
ventojas, Jurgis C. Tarasavi- 
czius, nuo 206 Market uly., nu
mirė Nedėlioję, 8:45 valanda 
ryte savo namuose. Velionis 
sirgo per szeszis menesius. Gi-

hanoy City 1903 metuose, po 
tam a,psigyvqno in Tamakveje 
1916 m. Kitados dirbo Lehigh 
Navigation kasyklose. Paliko 
pac-zia (po tėvais vadinosi Ona 
Kluczinskiute isz Mahanoy 
City); du sunu: Juozą, mieste 
ir Jurgi, Summit Hiil, taipgi 
tris aliukus. Laidotuves invy- 
ko Seredos ryta, deyinta va
landa su apiegomis SS. Petro 
ir Povilo 'bažnyczioje, ir palai
dotas in parapijos kapines.

Philadelphia, Pa. — “Mum
mer’s Parade“ paroda in vyko 
Panedelyje 8:45 valanda ryte. 
1,200,000 žmonių mate ta dide
le paroda. Pamatyti visa ta pa
roda, reikia daugiau kai penkis 
valandas iszstoveti. Pirma do
vana laimėjo Ferko Kiiubas 
$1,500.

SEPTYNIOLIKA 
ŽUVO

Generolas
Dwight D. Eisenhower

mandorius. Jo darbas yra ap
ginkluoti visa Europa ir parū
pinti armijas.

Su Generolu Eisenhoweriu, 
važiuoja Leitenantas Genero- 

niu metu mergaite, Susana ^as Alfred M. Gruenther, kuri 
Castilla, kurios tėvai žuvo toje Pats Eisenhoweris pasirinko 
nelaimėje. Ji buvo greitai nu-' kaiP° pagelbininku jam. Su 
veszta in Mar Del Plata ligo- jiemdviem važiuoja 
nine, kur Daktarai sako kad ji patarėju sztabas.

Generolas sako kad jis tik 
ant trumpo laiko iszvažiuoja in 
Paryžių. Jis ne už ilgo par-j 
grysz sudaryti visus reikalus ir 
nustatyti visa tvarka tokiai 
Europos armijai. O tokiam 
darbui jis norės pasitarti su 
daug karininku ir dipliomatu 
Amerikoje.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Gen. W. Bedell Smith, (po 
kairei) vadas viso žinystvos 
sztabo, su savo pavadotoju, 
pagelbininku, John S. Ehr- 
man atvažiavo in Vaszingto- 
na pasitarti su Prezidentu 
Trumanu, su valdžios sztabu 
ir su Kongreso vadais. Jie 
dabar tariasi apie pramone

ir bizni. Iszrodo kad labai 
galimas daigtas kad visa 
pramone ir biznis ir fabrikai 
bus paimti po valdžios tvar
ka, kaip buvo daroma per 
kara. Jie sako kad tas yra 
reikalinga jeigu mes norime 
numalszinti Kinieczius ir ki
to pasaulinio karo iszvengti.

akiu gydytojas.
Iszliko gyva vien tik septy

Fabrikantai sako kad jiems 
reikes apie du milijonu dau
giau darbininku kai jie pradės 
gaminti kariszkus ginklus. 
Reiszkia, visiems bus darbo.

Hypnotizmas Pagelbsti Mergaitei

jam. Su 
ir mažas

yra labai pavojingai sužeista. į 
Visi važiavo in Buenos Aires 

praleisti Nauju Metu szventes 
su savo giminėmis ir szeimyno- 
mis, kai nelaime atsitiko.

TELEFONO
STRAIKOS

2,600 Darbininku Nu
tarė Straikuoti

NELAIME
VENGRIJOJE

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Gruodžio trisdeszimts i
diena asztuonios deszimts vie
nas maineriu buvo užmuszta 
mainose in Tata’banya. Jie visi 
žuvo kai didelis susprogimas 

I atsitiko po žeme. Mainu vir- 
szininkai sako kad jie dar ne
gali pasakyti kas ten atsitiko, 
nes dar daug žemes reikia at
kasti. Tatabanya miestelis ran
dasi vakarinėje Vengrijos pu
sėje, netoli nuo Budapeszto.

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie du tukstaneziai szeszi 
szimtai telefono darbininku 
nutarė straikuoti. Jie reikalau
ja kad tie darbininkai ir dar
bininkes kurie ofisuose dirba 
prie telefonu, gautu nuo trijų 
iki penkių doleriu daugiau ant 
sanvaites. Kompanijos atsto
vai siulina nuo dvejų iki ketu- 
riu doleriu ant sanvaites dau
giau, bet unija nesutinka. Szita 
vietine telefono darbininku 
unija praszo ir kitu tokiu uni- 
jui jau pritarti ir sustraikuoti.

Telefono kompanijos atsto
vai sako kad unija buvo suti
kus pasiraszyti ant kontrakto 
Spalio (Oct.) trylikta diena, ir 
viskas buvo sutvarkyta. Bet 
paskui unijos atstovai, be jo-Į 
kio pasiaiszkinimo pradėjo kaip ji iszdryso patelefonuoti 
daug daugiau reikalauti, negu Prezidentui Trumanui, ji atsa
kus susitarta.

TELEFONAVO
PREZ. TRUMANUI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Kai ponios Colomy susietkos 
nustebusios, josios paklausė

ke kad, “ji nemato nieko czia 
tokio nepaprasto, nes Prezi
dentas Trumanas yra tokis 
pats žmogus, kaip ir kiti, ir 

APSIŽENIJO kad ji labai gražiai su juo pa- 
 sisznekejo,’’

STALINAS

PARYŽIUS, FRANCI J A. —------------------
Vienas Paryžiaus žurnalas, ku-į DESZIMTS M1LIJO- 
ris iszeina syki in sanvaite, ra-' 
szo kad Juozas Stalinas vėl ap- 
siženijo. Žurnalas raszo kad jis 
tas žinias buk gavės isz kokio 
ten Ivan Mirkin, kuris yra bu
vęs Stalino sargyboje. Jis sako --------
kad jo treczia moteris yra bu- rankas. Mažas vaikutis,

NU KORIECZIU 
BĖGA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

— Eskimoso moterys susi
laukė pirma kūdiki, turėdamos 
dvylika metu.

DAUG VYRUKU
STOJA IN VAISKA
WASHINGTON, D. C. —

Per kelias pastarąsias dienas

be- 
vusi lakūne, karininke Raško- neszdamas savo dar mažesne 
va. j sesute ant savo pecziu, krito

Ivan Mirkin sako kad szita 
Stalino moteris yra augszta, 
petinga, rudaplauke ir pilka- 
ake. Ji puikiai rėdosi ir tan
kiai pati vairuoja savo “Pack
ard” automobiliu, kuris buvo 
isz Amerikos partrauktas.

Stalino antroji žmona, Na- 
dyezhda Alliluyeva, labai stai- 
gai pasimirė 1932 metais.

negyvas ant vieszkelio.
Visai mažai žmonių buvo ga

lima su traukiniais iszveszti, 
dauguma buvo priversti pešti 
eiti. Vargas, badas, baime ir 
mirtis ėjo su szitais karo varg- 
szais.

Sumiszimas baisus; žmones 
žino kad reikia bėgti, bet sun
ku pasakyti kur bėgti.

Mergaite, septyniolikos 
metu amžiaus Eumice Kin- 
zer, isz Glenshaw, Pa., eina 
pati viena kai mokslinczius 
Daktaras Arthur Ellen ja 
per hypnotizma primigdina 
ir ja intikina kad ji gali pa
ti vaikszczioti, nors visi 
Daktarai yra pripažinę kad 
ji kolieka ir niekados nega
les vaikszczioti. Jis szita

mergaite gydo New York 
mieste.

Deszimts metu atgal szita 
mergaite buvo beveik supa
ralyžiuota nuo keliu operaci
jų ant jos smegenų ir iki da
bar negalėjo nei žingsnio 
žengti. Ji dabar jau rengiasi 
su kitomis savo draugėmis 
eiti ant szokio.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kuri iszjuokia Jung. Tautu pa
stangas apsaugojima taika, tu
ri būti Amerikiecziu iszaisz- 
kinta. Savo laiszkuose jie gali 
nurodyti melą ir raszyti teisy
be.

Jie gali sakyti kad užpuoli
mas yra užpuolimas — kad bet 
kokis neiszszauktas užpuoli
mas turi būti pripažintas ir nu
baustas jeigu taika, pagal tei
se, bus apsaugojima.

Praneszime Jung. Tautoms 
Lapkriczio (Nov.) 18 d., Hen
ry Cabot Lodge, Jr., žymus Se
natorius isz Massachusetts, at
sake in “Viszinskio Praneszi- 
ma.” Czia perskaitysime isz- 
traukas isz jo kalbos kad jie 
padėtu musu piliecziams pa
platinti teisybe sziame svarbia
me dalyke.

“Szis stebėtinas persistaty- 
mas,“ sake p. Lodge, “reiszkia 
kad jeigu vienai tautai nepa
tinka ekonomine ir socialc bū
da kitos tautos, ji gali pradėti 
kara su tuo krasztu ir ji nebus 
skaitoma užpuoliku. Mums ga
li nepatikti kitos szalies ekono
mine ir sociale būda. Mes nie
kad neslepeme teisybe, kad 
mes tikime, kad Sovietu reži
mas yra diktatarialiszkas ir 
kankinantis. Mes pilnai tikime 
kad Rusu žmonėms butu daug 
geriau jeigu Rusu valdžia pa
vėlintu savo žmonėms už save 
galvoti ir kad jie galėtu iszeiti 
in pasauli ir matyti kas ten da 
rosi.

“Bet tas nereiszkia kad mes 
vadintume kara sunaikinti So
vietu režimą arba kokia kita 
Sovietu ruszies būda, kaipo 
teisinga.

“Suprantama, kad nėr abe
jones, kad szalys su skirtin
goms ekonominėms ir socia- 
lems budais gali gyventi be ka
ro, bet taip negali būti jeigu 
viena szalis galėtu skelbti kara 
kitai szaliai, jeigu tik ta szalis 
yra skirtinga.

“Mes praszome Sovietu pa
keisti toki galvojima, tikime, 
kad jeigu tokia praneszima bus 
pakeista visas pasaulis gales 
ramiai ir taikingaigyventi. “

— C.

Pirmasis Bandymas

Istorija apie “AMŽINA ŽY< - 
DA.“ Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.
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Leitenantas Ben W. Brad
ley isz San Antonio, Texas 
užsitarnavo pirma garbes 
dovana už szita gražu pa
veikslą kuri jis nutraukė pa
vasaryje. Czia mažyte an- 
cziuke pirmąjį syki stengiasi 
plaukti, kai kiti ancziukai ir 
patele ant kranto tupi ir žiu
ri.

Leitenantas Bradley gavo 
penkis szimtus doleriu už 
szita paveiksią. Laikraszti- 
ninku sanjunga iszdalino isz 
viso szimta szeszios de
szimts septynias dovanas, 
kurios sudarė net deszimts 
tukstancziu doleriu isz viso.

MARCH 
DIMES

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

JANUARY


