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Daug Didesnes Taksos
Isz Amerikos

Naujas Spaudos 
Sekretorius

TĖVAS NUSIŽUDĖ TRUMANAS ATSA-
------ KO KONGRESUI

Sūnus Paimtas In -----
Vaiska Jis Valdo Armija

KOMUNISTAI
VARTUOJA AMERI

KOS BOMBERIUS

DETROIT, MICH. — Polici- 
jantai isz Detroit miesto pra- 
nesza kad keturios deszimts 
penkių metu tėvas, Alfred E. 
Cox paėmė trucyznos ir nusižu
dė, kai jo sūnūs, dvideszimts 
metu Billy Joe buvo paimtas 
in vaiska.

Kai tik jo sūnūs isž važiavo 
in vaiska, tėvas ta vakara isz- 

į gere trucyznos ir pasimirė.

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas sako 
kad jis gali pasiunsti musu ar
mija kur tik jis nori, be jokio 
pavelinimo isz Kongreso. Jis 
sako kad jis taip ir darys, ne
žiūrint ka Kongresmonai ar 
Senatoriai sako. Jis sako kad 
jis, laikas nuo laiko, pasitars 
su Kongresmenais ir Senato- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Prezidentas Trumanas yra 
paskyręs Joseph H. Short, 
kaipo Vaszingtono ir paties 
Prezidento spaudos sekreto
riumi.

Visi laikrasztininkai nu
džiugo kai jie apie tai iszgir- 
do, nes Joseph Short yra la
bai gabus laikrasztininkas ir 
visu laikrasztininku drau
gas. Laikrasztininkai dabar 
jaucziasi kad jie turi artima 
ir gera dranga Vaszingtone, 
kuris jiems padės kur tik jis 
galės. Jis yra Trumano drau
gas, bet jis teipgi savo insi- 
tikinimu nelamdo ir Truma- 
nui per daug nenusilelnks 
jeigu jis matys kad Truma
nas klaidoje. O kaip tik to
kio žmogaus laikrasztinin
kai nori kaipo spaudos sek
retoriumi Vaszingtone.

t1. . _ ._!■■1 ■■111 r., ..-1  .........................—■ ”■ ■■■ —" ■■■      ■

LAIVYNAS
MAŽIAU IMA

EROPLANAS
NUKRITO

7 Žuzo; 19 Sužeista
«--- —,

Kitas Eroplanas Su- j 
sprogo; 10 Žuvo
Ant Deganczio I 

Eroplano i ——————
PHILADELPHIA, PA. — 

Du maži kūdikiai ir penkios 
moterys žuvo kai keturi inžinu 

’ didis eroplanas nepataike ge-1 
: rai nusileisti ant Philadelphia ! 
i International aerodromo.

Didis DC-4 eroplanas buvo, 
atskridęs tik trumpa kelione, I 
isz Newark, New Jersey. Jis 
nusileido Philadelphijoje ir isz 
ežia butu skridęs in Norfolk, 
Virginia. Ant eroplano buvo 
dvideszimts du suaugusieji) 
žmones, trys kūdikiai ir trys i 
lakūnai.

(Tasa Ant 4 Puslapio!

Atsižymejes Loszikas

Ohio Valstijos Universite
to futbolininkas Vic Jano- 
wicz atsižymėjo savo loszi- 
mu ir buvo pažymėtas kaipo 
vienas isz geriausiu futboli
ninku, sportininku. Jam bu
vo szita dovanele suteikta in 
Downtown Athletic Club, 
New York mieste. Jis yra 
skaitomas kaipo visu Ame
rikos kolegijų ir Universite
tu geriausias futbolininkas.

Yugoslavams Pagelba

KORĖJA. — Komunistai 
Kiniecziai dabar vartuoja 

. Amerikos kariszkus eroplanus, 
bombneszius priesz Amerikie- 
cziųs Korėjoje. Jis net ir Ame
rikos lakunu ženklus yra uždė
ję ant tu eroplanu, kad Ameri
kos lakūnai mislytu kad jie yra. 
draugai.

Amerika buvo tuos eropla
nus davus Kiniecziams Tautie- 
cziams po ano pasaulinio karo. 
Daug’ tu eroplanu, kuriuos 
Amerika buvo Kinijai davus 
dabar randasi Komunistu ran-
koše, ir jie su jais puolasi ant 
musu kareiviu Korėjoje!

Tie Komunistai su tais musu 
eroplanais kelis sykius paleido 
sprogstanezius bombas ant mu
su kareiviu Sojong mieste.

SENMERGE
NUSIŽUDĖ

Nenorėjo Eiti In
Seneliu Namus

NEW YORK, N. Y. — 
Senmerge, panele Emilia Epp- 
ler, devynios deszimts vieno 
meto amžiaus-, buvo susirupi- 
nus kad ja nepadėtu in seneliu 
namus, iszszoko isz ketvirto 
augszczio kambario ir užsimu- 
sze.

Ji buvo labai nusiminus kai 
jos gimine pasimirė priesz Ka
lėdas.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Truman Sako Jis 
Valdo Armija; Ne
reikia Kongreso 

Praszyti
New York Biznieriai Nutarė Ko- 
munistiszko Laikraszczio “D.
W.” Neparduoti Savo Sztoruo- 
se; Armija Nori Daugiau Karei

viu; Taksos Visiems Padidės
U Z Vinie C 71U S WASHINGT0N’D- c- ~ Prezidentas Tru-

-—' J manas pasakė Kongresui, kad taksos tu-
Anglai Nori Pripažinti res būti du ar tris sykius didesnes negu 

Komunistus asztuoni bilijonai.

LAKE SUCCESS, N. Y. — Jis sako kad fabrikantai ir kompanijos
Anglijos delegacija Tautu San- (urj mokėti daug 
jungoje dabar nori susitaikinti . . . « . ...
su Kinij'os Komunistiszka vai- bililllkai till 1 dHUg

didesnes taksas, ir dar- 
daugiau mokėti. Prezi-

džia, gražumu jos praszyti kad 
jes armijos pasitrauktu isz Ko
rėjos, kad ten karas baigtųsi, 
ir už toki gražu Komunistu 
nuolankumą, Anglai nori pa
kviesti tuos Komunistus in 
Tautu Sanjunga.

Szitas Anglijos pasiulinimas

dentas Trumanas sako kad mes turime 
dabar mokėti, tiek kiek apsiginklavimas 
kasztuoja ir kad nėra reikalo valdžiai sko
lintis, kai piliecziai gali už viską per tak
sas užmokėti.

Tik 400 Kas Sanvaite 
. Isz Apylinkes

PHILADELPHIA PA . — 
Laivyno Sztabas pranesza kad 
dabar daug mažiau jaunu vy
ruku bus imama in Laivyną isz 
szitos apylinkes.

Komandorius Jay T. Pal
mer, kuris yra paskirtas del 
szitos apylinkes, sako kad Lai
vynas dabar priims tik apie 
keturis szimtus jaunu vyruku 
kas sanvaite isz szitos apylin
kes, kaip Philadelphia, Atlan
tic City, Asbury Park, Wil- 
inington, Allentown, Wilkes- 
Barre ir Reading. Jis sako kad 
per pastarąsias kelias sanvai
te? du ar’tris sykius tiek jaunu 
vyruku stojo savanoriais in 
Laivyną kas sanvaite.

Visos Laivyno mokyklos ir 
inrengimo vietos yra dabar per 
pilnos ir jau daugiau vietos 
nėra kol tie vyrukai jau bus 
inrengti del savo pareigu.

Palmer sako kad nei vienas 
(Tąsi#Apt 4 Puslapio)

Vokietijos atstovas svei
kinasi su Yugoslavijos dele
gatu, kuris buvo užtikrintas 
kad jo krasztas gaus daug 
maisto, ypatingai miltu, per 
Amerikos Marshallo plana 
ar nutarimą.^Miltai yra siun- 
cziami isz Palatinate malū

no, Mannheim mieste. Tai 
tik dalis tos pagelbos ir pa- 
szelpos, kuria Amerika yra 
Yugoslavams prižadėjus. Isz 
viso, Amerikos valdžia yra 
Yugoslavams paskyrus vie
nuolika milijonu penkis 
szimtus tukstaneziu doleriu

del miltu, kurie bus siunezia- 
mi isz Vokietijos ir Italijos. 
Tokia pagelba ir paszelpa 
yra skiriama tiems Europos 
krasztams, kurie’stoja priesz 
Sovietu Rusija.

□ □ □

yra susikirstytas in szeszis 
punktus, Anglijos Užsienio 
Sekretorius Ernest Bevinas, 
yra szitais iszdestes:

1— Komunistiszka Kinijos 
valdžia turi būti pripažinta 
Tautu Sanjungoje. (Ta pati 
valdžia kurios armijos dabar 
žudo musu vaikus.)

2— Kai ta valdžia bus pripa- 
I žinta, tada jau turi eiti dery-
i tos sustabdyti visa kariavimai 
, Korėjoje. (Kol tas invyks, tai 
musu kareiviai dar gali savo 

Į krauja tenai pralieti.)
3— Apsaugos linija turi būti 

nustatyta Korėjoje. (Ar Ang-
i lai tokie spangį kad jie neatsi- 
I mena kas jiems atsitiko ne taip 
seniai, kai Hitleriui buvo nu
statyta tokia apsaugos vieta, 
skersai kuria Vokiecžiams ne-

i buvo valia žengti?)
4— Tautu Sanjungos Komi

sija turi būti sudaryta, kuri 
visus Korėjos klausimus tvar
kytu. (Jeigu pati Tautu San
junga dabar jau prisipažinsta 
kad ji bejiege, tai ka maža ko
misija nuveiks?)

5— Tautu Sanjungos ir Ko-

Jis sako kad per szios metus valdžiai 
reikes keturios deszimts penkis ar pen
kios desziints penkis bilijonus doleriu. 
Tai reiszkia dvigubai kaip pernai.

Prezidentas sako kad del ateinaneziu 
metu reikes szimta keturios deszimts bili
jonu doleriu. Jis sako kad darbininku al
gos turi būti nustatytos ir suszaldytos, 
kad jie daugiau negalėtu reikalauti; ir 
kad fabrikantai ir kompanijos mažiau už
dirbtu.

Toliau jis sako kad daug dalyku da
bar nebus galima gauti; kaip nauju auto
mobiliu, refrigeratoriu, radiju, televizijų 
ir kitu panasziu dalyku. ‘

Prezidentas sako kad ne už ilgo karo 
sztabas pareikalaus apie milijoną darbinin
ku, nes vaiskui reikes trijų milijonu dvie
ju sžimtu tukstaneziu žmonių priesz Birže
lio trisdeszimta. Prez. Trumanas sako, kad

munistu armijos turėtu isz įie- visa tai yra reikalinga jeigu mes norime 
to, biski po biski pasitraukti • • i < . . ... n • r* ••

(Tasa Ant 4 puslapio) apsiginkluoti ir apsiginti nuo Sovietu Rusijos.
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'atiNaujas Lietuviu transportas KATALOGAS

Radijo ir televizijos fabri
kai dabar daug mažiau tu sa
vo maszinu ar aparatu gali ga-: 
minti, nes jie mažiau tavoro 
gauna.

“Pravda” rasze kaip links
mi ir patenkinti buvo žmones 

’ tenai po Rusijos valdžia. Tai 
i reiszkia kad Alaskos žmonos 
dabar yra nelaimingi, ir juos 
reikia, iszlaisvinti.

NEW YORK. - 
12 diena 1951 m. 
ral Stewart” in 1 
vvko szie Lietuviai Tremtiniai ;Į

Sznapso bus gana visiems, j 
ypatingai to sznapso, kuris yraJ 
ežia musu kraszte gaminamas. 
Dar vis galima gauti gana 
sznapsb isz Užsienio ir gal ir 
to mums szi karta nepritrūks, 
nes laivai vis gryszta tuszti isz 
Europos ir jie gali mums pri
statyti kiek tik mes galime isz- 
gert i.

Tautu San junga nesutiko ir 
vargiai kada sutiks pa skelbti 
Kiniecziu Komunistu valdžia 
kaipo užpuoliką. Jeigu prieitu 
prie balsavimo, tai Pietų Ame
rikos krasztai ir Europos ir 
Azijos mažesnioji krasztai bi
jotu balsuoti, o didesnes tanios; 
nesutiktu su Amerikos parei
kalavimu.

Valdžia užtikrina, kad cuk
raus visiems užteks ir kad ne
reikia jo per daug prisipirkti, 
prisikrauti. Sziais metais Ame
rika gaus asztuonis milijonus 
tonu cukraus. Tai daugiau 
gu pirmiau gaudavo.

ne-

Daug mažesniu krasztu da
bar nepasitiki ant Amerikos. 
Jie sako kad Amerika padare 
baisia klaida Korėjoje. Daug 
mažesniu krasztu dabar sutin
ka priimti Komunistiszka Ki
nija in Tautu San junga, nepai
sant k a Amerika sako.

■iziie Lietuviai Tremti-:
, laivu “Gene- niai:

Ambrozcvicziene: Sofia, De
troit, Mich. — Anysas: Jonas,

Baksvs: Pranas, Ona, Ramu- Adeline, Use, Renate, Chicago, 
tis, Birute, Vytautas, Chicago,! III. — Baltūsis: Stasys, Anas-. 
III. — Birskyte: Angele, Mat-j tazija, Jewel t City, Conu. 
tapau, Mass. — Bndreviczicne-J Bielskiene: Tekle, Philadel- 
Ona, Lina, YVorcester, Mass. — phia, Pa. — Birontas: \ ikto- 
Czerpinskiene: Aleksandra in ras. Cleveland, Ohio. — Bran-. 
Cleveland, Ohio. — Cesnakavi- las: Vladas, Anele, NewBri-, 

A! tain, Conn. — Bruckus: Boris,;
Locke, N. Y. Bandelis: Jur
gis, Chicago, Ill. — Burokas:; 
Mykolas, Detroit, Mich. — 
Czernius; Jurgens, in Omaha, 
Nebr. — Danilins: Morta, Bi 

, Cicero, 111.; nite, Petras, Cicero, ill. — 
Dumbra:'Steponas, in Omaha, 

,! Nebr. — Gudauskas: Alfonsas., 
;! Omaha, Nebr. — Kavaliūnas: 
J Jonas, Elzbieta, Vladas, Jonas, 
i! Detroit, Mich. —- Kazlauskas: 
:! Antanas, Elizabet, Y'iktor, De

An-

K n 1 Ij U ; No. 111 Sziupinis (3 dalis) 
-------- talpinasi sekanti skaitymai 

Visi pirmieji Katalogai dabar Ila įsz maiSzo iszlins, Apie uo 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

lieku. Su paveikslais. 177 did szaukt tęva zokoninka Berna- 
deliu puslapiu. 35c. < dina. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 146 Dvi istorijos apie
■ Auka Nihilistu, Stebuklas ku- .

ba ka negalėjo savo liežuvio i, 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Naujas telefonas dar vis sun
ku gauti. Žmones turi tris ar 
keturis menesius laukti kol ga
li gauti sau telefoną. Ameriko
je randasi 40,709,398 telefonu. 
Reiszkia vienas telefonas del 
dvideszimts septynių žmonių. 
Amerikoje randasi daugiau

Tautu Sanjunga dabar pra- 
szo ir nori taikos, nepaisinda- 
ma kiek ta taika, kasztuos ii1 
kas del tos taikos nukentės. 
Taip buvo po pirmo pasaulinio 
karo, taip buvo kai Hitleris 
pradėjo marszuoti, tai ir .dabar 

! vra. Ir kiekviena syki tokis paliego puse visu telefono visame; .& 1 . I taikavimas baisiai brangiai
Pa?anly-’°- I kasztnvo.

Daug biznierių dar vis nusi
skundžia kad dabar priviso 
tiek daug visokiu Vaju, kad jie 
jokiu budu negalėtu prie visu 
prisidėti, visiems nors kiek pa
aukoti. “Dabar visi kolektuo- 
ja, visi renka pinigus del viso
kiu tiksi u.Biznieriai sako kad 
jie pripažinsta kad visi tie tiks
lai yra geri, bet kad ju tiek 
daug dabar priviso, kad nega
lima visus paremti. Ir valdžia, 
ir valstija ir labdaringos drau
gijos ir kliosztoriai, ir misijo-j 
nieriai ir apygaros ir miestai ir ; 
parapijos visokias kolektas da- j 
ro ir reikalauja, kad prie visu' 
tie biznieriai prisidėtu.

Mes užjaueziame tuos biznie-, 
rius, bet dar pridedame kad ne j 
vien tik Mznienai, bet ir y-lln„nistn Ma0 Tze.tun„ 
prasti darbininkai taip pat da- r . . m „
bar nukenezia!

Dabar jau beveik staeziai ga
lima sakyti kad baisiai daug 
Komunistu yra inlinde in Tau
tu Sanjungos Sekretorijata.

Ir kas dar skaudžiau yra tai 
kad dauguma tu Komunistu 
Tautu Sanjungoje norą atvykę 
ežia isz Rusijos, bet jie yra isz 
musu paežiu neva-piliccziu, 
kurie Stalinui dabar tarnauja!

i Didžiausia beda yra kad mu- 
į su didžiūnai tarpu saves pcsza- 
; si ir negali susitaikinti nei ant 
; vieno klausimo.

Jau dabar visiems aiszku.
Į kad Karo Sztabas nesutinka su 

to Ko-

klausi-

Tie, kurie musu Karo Szta-, 
bni buvo davė tikriausias ži
nias apie kiek Komunistu Ki
niecziu buvo pasirenge pultis 
ant Amerikiecziu Koreoje, bu
vo kariszki žinovai Kiniecziai 
ant Formosa Salos. Jie isz 
anksto buvo pasako, kad trys 
szimtai tukstaneziu Komunis
tu randasi prie Korėjos rūbe-' 
žiaus. Taip ir buvo! Ir už tai, 
kad musu Karo Sztabas nein ti
kėjo, baisiai daug musu karei
viu žuvo, ir už tai visos musu 
armijos buvo priverstos trauk
tis, už tai musu kareiviai buvo 
sumuszt i!

Acheson as, J essup, 
ponai dipliomatai gal 
jau susiprato ii’ pamate 
klaidas, bet jau per vėlu atitai
syti.

Rusk, 
dabar

savo.

ežius: Antanina, Nerute 
fonsas, Toledo. Ohio. — 
vainis: Valerija, Jonas, Bro
nius, Martynas, Antanas, Phi
ladelphia, Pa. — Sankauskas: 
Valerija, Philadelphia, Pa. 
Grindaitis: Juozas
— Gudauskas: Kazimir, Balti 
more, Md. — Gustas: Marija. 
Omaha. Nebr. — Guzauskas 
Kestutis, Algirdas, Baltimore 
Md. — Hajeris: Zina, Marta, iii 
Dolgeville, N. Y. — Herhstas
Augustas^V., Augustine, Ly'- troit, Mieli. — Klavcanas: 

tanas, Ella, Rockford, Ill 
Klumbokaitis: Albinas, New 
Haven, Conn. — Lugauskas: 
Juozas, Chicago, Ill. — Miro
nas: Gabriele, Loreta, Gabrie
lius, Philadelphia^ Pa. — Nat-! 
keviezius: Yriadas, Omaha, Ne
braska.
Birute, Detroit, Mich. — Pavi-| 
lionis: Vytautas, Toni, Mar
shallton,' Del. — Penkauskaite: 
Lucija, Dayton, Ohio. — Pone
lis: Barbora, Pranas, Broad 
Brook, Conn. — Repszys: Al- į 
bertas, Andrejs, in Worcester,; 
Mass. — Sidlauskas: 
Antanas, Elena, Cicero, Ill.—

S. Boston, Mass. — Jes-
Antanina, Aiiouig,
Jocziene: Cecilija,

Afton, Iowa. — Ju-
Justas, Darby, I’a.

dia,
man tai te: 
Mass. — 
Aristidas, 
raszunas:
— Karboczius: Kazys, Fort' 
Johnson, N. YT. — Kulka: Jo-i 
nas, Elena, Chicago, Ill. — Liz-' 
das: Elena, Algirdas, Aloyzas, 
Omaha, Nebr. — Lukasevi-I 
ežius: Stasys, Ona, Vytautas,i 
Virginia, Ruta, Detroit, Mieb.
— Meilyte:- Gerda, Chicago,! 
Ill. — Miklaseviczius: Pran-; 
ciska, Great Neck, L. I., N. Y.
— Naujokaitis: Antanas, Ma-! 
nefa, Omaha, Nebr. — Nebijo-;
nat: Natalija, Walter, Chicago, Cemerkaite: Asta, Cicero, Ill.— 

Siloviene: Marijona, New York 
N. YL — Sirutaviczius: Vytau
tas, Sofia, Birute, Sofia, Danu-

No. 101 Kapitonas Velnias, 
i Puikus apraszymas, didele 

’; knyga, 404 puslapiu. 50c.
No. 102 Prakeikta, meilingas

■ kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
?! Gailuti, Du broliai, . i .

duktė. 62 puslapiu. 15c.
No. 155 Szakinis . Nedoras 

Žydas ir Du Draugai. 136 pus
lapiu 25c.

No.
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-; 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika

III. — Paikus: Bronius, Chica
go, Ill. — Petkus: Stanislovas, 
Cicero, III. — Petrosaite: Zofi
ja, Iijena, Buffalo, N. Y. — Pet- te, Cleveland, Ohio. — Smulks- 
rauskas: Stasys, Stase, (’hica-' tys: Albinas, YY aterbury, 
g0, m. — Rimbergas: Stase.! Conn. — Sperauskas: Antanas, 
Algirdas, Birute, Cicero, III. Detroit, Mich. — Svotelis: Ala-į 
Riipelkaite: Eugenia, Chicago,! Ėa, Alfonsas, Kymantas, An
ui.— Senkus: Magdalena. Ire drone, Vojune. Annapolis, Aid. 
na, Jurgis, Chicago, Ill. — Sko- Į — Tamąszuskas: Henrikas, in. j 
pas: Elvira, Edvardas, Aldona,; Rochester, N. Y. — Tarosas: 
Zofija, Genovaite, Chicago, 111.; Y ladas, Chicago, Ill. — Y^aicai-i 
— Sfulgaitis: Pranas, Detroit, US: Antanas, Chicago, Ill. — 
Alich. — Ūselis: - Jonas, Ona,! Vaitiekūnas: Vytautas, Cleve- 
Algirdas, Zigmuntas, Romas, į land, Ohio. — Yrendelis: Pra
ia S. Boston, Alass. — Vaiczie-! 
ne: Ona, Philadelphia, Pa. —; 
Zakelis: Vincas, Chicago, Ill.

NEW YORK. — Sausio Jan.
13 diena, .1951 ra., laivu ‘‘Gene
ral Sturgis” in New Y'orka at-

Pypkes Durnai

LAISVE
(Tasa)

Dabar tie patys Kiniecziai 
žinovai isz Formosa Salos sa
ko kad Sovietai jau dabar turi 
tris szimtus tukstaneziu savo 
geriausiu kareiviu prirengtu! 
pultis ant Alaskos. Bet musu : 
laikraszcziai tas žinias indejo' 
tik in paskutinius savo pusla
pius, kaip kad jos nieko no-i 
reiszkia ir vra niekam vertos.

Viso musu kraszto ateitis da
bar kybo ja ant to, ka. mes da
bar darysime ir ka už keliu 
menesiu darysime ne tik del 
savo laisves, bet viso svieto 
laisves. Juo daugiau laisves 
mes kitiems parūpinsime, juo 
daugiau mes patys turėsime.

Mes jau daug kartu raszeme 
ir sakome kad Sovietu Rusija 
turi aki ant Alaskos. Tik ke
lios dienos atgal Rusijos laik- 
rasztis “Pravda” drąsiai ra
sze, kad Amerika yra. pasivo- , 
gus Alaska nuo Rusijos ir kad Pirkie U. S. Bonus

Musu didžiausias pavojus; 
pareina isz baimes. O-ta baime! 
pareina, isz baimes bijoti. Tai' 
didžiausias ir svarbiausias

' skirtumas tarp pergalesJr pra- 
loszimo, tarp laisves ir vergys-

I tęs.
— BUS DAUGIAU —

visos bobos, teipgi juokai, ro- ežios nakti. 61 puslapiu. 15c. 
dos, trumpi pasakaitymai ir t.
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv< 
Kristupą, Juokingi szposelei, i ra, Nuspręstasis, Ant kiek už- 
Kaip traukt giliukningai eini- laiko motores paslaptį. 61 pus.

15c.
! No. 151 Penkios istorijos a- 
| pic Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tamas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe musu iszga- 
nytojaus Jeruzolime. 10c.

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

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apio Jozu Kristų. 
20c.

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

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla,

ki ir kiti szposelei. 20c.
No. 116 Istorija apie Siera-' 

ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119-Keturios istorijos
; apie Garžia Haremo ncvalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- !_ 
kueziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

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

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si-

i dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas

_________istori- ir pasaka apie čigonus. 45 pu-
' ju apie Po laikui, Onytės lai-; slapiu. 15c.^ 
me, Per neatsargumu in balta

fULl‘L vergija, Pusiaugavenis, Viesz-i 
j pats Jėzus ir miszke medžiai, 
I Žvake, Del pirsztiniu, -Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, j 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

, Puiki pasiskaitymui knygute. 
Anele, 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 
Sunns 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-

apie
Nuo-

apie
Majoro

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

No. 127 Trys istorijos apie 
i Duktė Pustymu, Peleniute ir!
Du Brolius. GO pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas
Valdimieras ir apie Bedali. 44 arba atidengimas paslapcziu a- 
puslapiu. 15c.

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

No. 132 Trys istorijos apie i 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62,pus. 15c.
žnas daigtas turi savo vieta, Ka:

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

No. 205 Sieniniai Kalendo- apie
. nai, ant 1951 m., 15 coliu plo- clDlC 7 7 i

15 ežio per 23% coliu ilgio. Po 
,C 40., arba 3 už $1.00.

apie

teitos su pagolba kazirom. 10c.
No. 180 Kvitu knygų t 

draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

pasakė katras paeziuotas. 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos ; 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

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

No. 176l/2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Ale-

Kaip Užsisakyti Knygas:

nas Chicago III. — Žalvs: Pet-. mU’ Ivam iszclavmetl Pinl£U8- dejas, Kaip Kuzma Skripko-
, o • m ’ z n • i 45 puslapiu. 15c. ronele, Bronius, l omas, ( hica- 1 1

go, 111. — Rupszys: Stasys, De
troit, Mich.

— B ALF Imigracijos Komi 
tetas.

Laimingos Keliones

ponu, 78rius likos turtingu 
No. 175 Pasiskaitymo kny- pusiapiu> 25c.

No. 140 Keturios 
i 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 

Kristuso ,. r> i \ • i a motinos, Pakutnmkas', Ar pa-

Jacob Malik, (vyras po 
kairei) atsisveikina su Rusi
jos Užsienio Ministeriu An
drei Viszinskiu, ant Pran
cūzu laivo ‘‘Liberte.” Vi- 
szinskas važiuoja atgal in 
Maskva.

Su Maliku yra jo žmona.
Viszinskis, atsisveikinda

mas dar rado viena proga 
atsikirsti AmeriRiecziams

sakydamas kad Amerika ir 
visi tie Atlanto sutarties ali- 
jantai yra ‘‘taikos prieszai.”

Generolas Wu Hsiu-Chu- 
an, Kiniecziu Komunįstisz- 
kos komisijos virszininkas, 
teipgi pribuvo atsisveikinti.

Už keliu dienu ir pats Ge
nerolas Wu Hsiu-Chuan su 
savo komisija iszvažiavo at
gal in Kinija.

ele, Kuczios Žemaites vaizde- 
I 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- 
j džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

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

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

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

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

Verksmai 
prie Ap-

Pirkie
U. S. Bonus

istorijos
Lietuvos

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
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. 
&AF Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. A

SKAITYKIT
“SAULE” ‘

PLATINKIT!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...MALDA...

SKAITYKITE ‘‘SAULE

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- f 

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

Knygos Did. S3/^1/^ c°h
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Vargingas Gyvenimas
ĮVAŽOJE ulyczaiteje, pusiau 

sugriuvusioj bakūžėlėje, 
vargingoje dalyje vieno miesto
czion Amerike, vedė savo var
ginga gyvenimą, szeimyna An
tano Žiemos.

Szeimyna susidėjo isz tėvo, 
motinos ir devynių vaiku ir tai 
da mažu, nuo asztuoniu mene
siu lyg asztuoniu metu, mat 
Žiemiene turėjo du kart po dvi- 
nukus.

Žiemis apsivedė devyni me
tai adgal. Susipažino krianeziu 
szapo, kur jiji prisiuvinejo gu- 
zikus prie drapanų, o jisai bu
vo preseriu arba prosytoju. 
Kožnas isz ju turėjo susiezedi- 
nias keliolika doleriu ant uždė
jimo savo szoimyniszko lizde
lio, o kad viens kitam patiko, 
nutarė susivienyt ir vesti drau-

a.uku ir panaszei atsitiko ir su 
Žiemiu szeimyna.

Motina isz didelio rupesezio 
pradėjo sirgti, o stokas sudru- 
tinanezio maisto lyg pabaigai

ge gyvenimo naszta ir vargus.

I

In meta po vinezevoniai, su-i 
silauke dvinukus, mergaite ir 
vaikinuka. Džiaugsmas tėvu 
buvo neapraszoma. Antanas 
buvo laimingu tėvu ir ne neju
to sunkeny bes savo užsiėmimo, 
nes dirbo da su didesniu pasi
šventimu. Sugryždavo isz dar
bo linksmai, paeziule ji pasitik
davo ant slenksczio su buczkiu 
ir saldu nusiszypsojimu.

Teip slinko menesiai ir me- j 
tai. Konia kožna. meta apie Ka
lėdas garnys juosius atlanky
davo su nauja rėksminga dova
neliu, o in keturis motus, vela ! 
paliko dvynus! Lyg sziarn ra-j 
sziraui turėjo devyns lienksmy- 
bes po savo pastogia. Bet gilu- 
kis žmogaus trumpas, kaip 
pasirodys isz tolimesnio mano 
raszymo.

Nelaime norėjo kad Antanas' 
baisiai apdegino ranka su pro
su. Jam nudavė, jog vanduo,. 
kuris susirinko po pūslele isz- 
te'kes ir žaidulis iszgis. Bet ne-į 
laime norėjo kitaip, nes žaidu-! 
lis prasiplatino, o ant galo už-Į 
trucino krauju visoje rankoje!'

Isz pradžių locnininkas fab
riko davinėjo Antanui maža 
suszelpinia, bet tai buvo per 
mažai del jo šeimynos, kaip 
laszas in mares. Ant galo Anta
nas turėjo nusiduot in ligonbu- 
te kur jam daktarai turėjo nu- 
pjaut ranka, o turtinga kom
panija del kurios dirbo, iszsi- 
kalbejo nuo atfeakomybes ir 
mokėjimo ‘ ‘ kompenseiszion, ’ ’ 
na, ir vargszas ant galo pasili
ko be nieko! Turėjo apleisti na
rna ir kraustytis in pasmirdu
siu bakuželia kurioje dabar 
randame Antano szeimyna.

Isz niekur jokios paszelpos, 
niekas negelbėjo ir nesirūpino 
apie juos. Puikus užmanymai, 
kokius sau darė ant ateities, 
dingo kaip muilinis burbulas.

Tėvas pasiliko kolieka. Su 
viena ranka negalėjo, jieszkoti 
darbo, bet žinojo jog ji niekas 
nepriims. Kagi galėjo nelai
mingas daryti, juk viąokiu be
rankiu sargu buvo pilna visur.

Negana to. Paprastai viso
kios nelaimes vaikszczioje po
roms po svietą, jieszkoęlamoS'
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Aplaikiau laiszka 
Nuo vieno vyrelio 
Laiszkas skamba 

szitaip: 
O, dede mano 

mylimasis Taradaikeli, . 
Rodą duok, 

Kad isz bėdos mane 
iszluosuok, 

Nes tikrai nežinau 
ka dalysiu, 

Ir kaip toliaus gyvensiu. 
Taigi, pas dede raszau, 

Ir nors rodos del 
savos praszau, 

Keletą metu kaip 
apsipaeziavau, 

Rodos paezia nėblogia 
gavau. 

Viena vyreli ant 
burdo laikau, 

Ir jokio baderio 
neturėjau.

O kad asz butau 
žinojus, 

Ir ta seniau datyrias, 
Kad tokis pasidarys 

triubelis, 
Kad velnias terp 
Kad velnias terp 

mudviejų insikisz, 
Butau tam visam 

užbogias, 
Ir tosios nelaimes 

nedaleides.
Mat, pradėjo vyreli, 
Boba, manes suvisu 

nekenst, 
Kada asz in darna 

nuėjau, 
O vakare parėjau, 

Savo bobele neradau!
Mislinau, gal in 

sztora nuėjo, 
Laukiu savo mylimos, 
Bet bobele neparėjo! 

Žiūriu in stalcziu 
kur pinigai, 

Mat, ir tiejei pražuvo, 
Taipgi tasai vyrelis 

kur ant burdo buvo. 
Ka asz dabar darysiu? 
Sztai susietkos mano 

atbėgo, 
Ir su dideliu greitumu 

inbego.
Užkliause manes: 

Ar tavo bobeles nėra? 
O asz atšaka vau, nebeyra! 

Sztai susiedkos mano 
'sako: 

Mos vakar matom ja 
su burdingeriu, 

Kaip važiavo ant 
autobuso. 

Taigi, abudu kaip 
dingo tai dingo! 

Dabar mylimasis .dėduli. 
Gal tu kur juos 

užtiksi, 
Ar nuo kitu iszgirsi, 

Asz dėkingas tam 
busiu, 

Ir da puikiai apdovanosiu.

Į

' iszseme sveikata nelaimingos 
motinos, na ir tūla diena likos 
supurai ižavota.

Dabar mirtis rodos stovėjo 
ant sargybos bakūžėlės kurio
je sienos buvo iszmusztos, po- 
piora apdriskus kabojo nuo lu 
bu, o vejas veržėsi isz visu pu
siu per szimtus plysziu. Todėl 
visa szeimyna. vargszo . Žiemos 
kente neišzpasakytinai. f

Kada tėvas sugryžo isz li- 
gonbutes, nesitikėjo surasti 
savo szeimyna tokiam vargin
gam padėjime. Priesz meta, ne
sitikėjo jog ji gilukis apleis ir 
paliks tokiam baisiam varge.

Ant gulinczios lovos sukal
tos isz prastu lentų, gulėjo sze- 
szelis moteres, visai nepana
šus in taja* sveika Onute, ko
kia buvo pažinojus fabrike. 
Motere gulėjo su insmeigtom 
akimi in lubas, o kalbėt nega
lėjo visai! Ant niek buvo sten- 
gimai mažiulelio kūdikio gu- 
linczio szale tojo szeszelio, ku
ris stengėsi iszgaut nors lasze- 
li pieno isz sudžiovusiu krutu 
gulinczios be žado motinos. Ko 
galima tikėtis isz tojo kauluo
to szeszelio? Ir vaikai iszrode 
negeriau.

Vaikai paregeja tęva mėtėsi 
prie jo kaip tai kitados dary
davo ir nemažai nusistebėjo, 
jog tėvas ju nepakele nuo 
grindų prie savo lupu, nes tik 
žiurėjo su ašaromis ir skaus
mu ant savo būrelio vargszu, o 
kada vienas isz vaiku pagriebė 
jam už tuszczios rankoves, at- 
szoko su baime ir neturėjo drą
sos volą prisiartinti prie tėvo.

Antanas Žiema puolė ant ke
liu prie gulinczios paezios, pa
guldė galva ant krutinės savo 
mylimosios, ir verke -kaip tik 
žmogus gali verkti didžiausio
je nelaimėje! Stengėsi apimti 

j kakla savo moteres, bet nega
lėjo, ba turėjo tik viena ranka. 
Atsikvotejas isz gailesezio, at
siminė, jog nieko negelbcs rū
pestis ir verksmas. Reike kur 
.jieszkoti duonos ir pieno. no<si 
jieszkoti duonos ir pieno, nes 
kitaip, visa szeimyna iszmirs 
badu!

Kada jo nesirado namie, jo 
vyriuose dukrele užsiiminėjo 
gaspadorysta, o sūnelis parda
vinėjo laikraszczius ant uly- 
cziu o už uždirbtus kelis centus 
pirkinėjo duonos ir pieno, kuri 
maža gaspadine inpildavo in 
sustingusias lupas serganezios 
motinos, o daugeli kartu netu
rėdama pieno, inpildavo in lu
pas motinos szilto vandens.

I
•e* *♦* *♦*

Antanas būdamas silpnu ir 
susirgtas iszejo laukan. Ėjo in 
fabriką kuriam dirbo. Ant uly- 
czios vieszpatavo didelis kru
tėjimas, nes kožnas skubino su 
kalėdiniais pirkinais. Inejas in 
ofisą, melde rasztininkes idant 
pranesztu savo bosui kad jisai
geidže su juom pasimatyti. Po ( 
kokiam laikui mergina iszejo . 
isz boso kancelarijos, pamojo 
pirsztu ir liepę Antanui eiti in 
vidur i.

Kada bosas paregėjo inei- 
nanti Antana isztrauke rankai 
ant pasveikinimo, o kada An
tanas padavė jam kairiaja ran
ka, rodos ka tokio atsiminda
mas sumurmėjo sau po nosia: 
linui, teip, teip atsimenu sau.

Kada Antanas apsakė jam 
apie savo nelaime ir da nebu
vo užbaigęs, bosas iszeme isz 
gerai pripildyto krepszio penk- 
dolerine bumaszka padavė, ro
dos nubodo jam apsakimas 
vargszo, norėdamas nuo jo at
sikratyt.

Neiszpasakytas gailestis ap
ėmė ji, bet ka galėjo daryt. Ve- 

! ly'bu vakaru ėjo namo iszsem-

tas ant kūno ir dvasios. Pati 
guli teip, kaip ja paliko, o vai
kai gulėjo ant grindų susiglau- 
dia viens prie kito užsidengia 
skarmalais.

Tik maža gaspadinele sėdėjo 
ir lauke sugryžtanezio tėvo. Už 
valandėlės atėjo vaikiukas 
neszdamas kapeli duonos ir 
bonkute pieno kuriuos pirko 
už uždirbtus centus./

Ne vienas nepriėmė atneszto 
maisto ne in lupas, melde idant 
tėvas prisidrutintu, bet ir tė
vas nejudino, tiktai paemes 
vaikus su viena ranka, pritrau
kė prie krutinės ir karsztai ap
siverkė. Po valandėlei visi ver
kia, suklupo ant kelio prie tė
vo kojų, nuvedė prie gulincziu, 
užklodamas su savo isztrintu 
overkoeziu, pats atsisedias 
prie stalo, palenkė galva ant 
vienos rankos ir teip permiego
jo visa nakti.

Ant rytojaus buvo Kuczia. 
Vos pradėjo auszt, vaikiukas 
stojo ant kojų, apsisupo in se
na szalika; iszbego laukan par
davinėti laikraszczius. Kada 
likusi szeimyna pabudo, jauna 
gaspadine nuprausė ir suszu- 
kavo vaikus, davė ka turėjo 
valgyt, trupinėli duonos ir po 
szaukszta pieno.

Tėvas kožna paglostė, pabu- 
cziavo ir paezia ir vela iszejo 
jieszkoti kokio nors užsiėmimo. 
Bet kada jam badas pradėjo 
kenkt, atsimindamas apie var
gą savo szeimynos ii* sergan
ezios moteres, kas tokis jojo 
szirdyje sujudo, nutarė už bile 
koki pasiszventima pasirupyt 
maisto del ju.

Isz didelio gailesezio ir ru
pesezio vos nepapaiko. Inejo in 
dideli sztora, kur terp daugelio 
žmonių, pasiseko jam atidaryti 
krepszeli vienos turtingos mo
teres isz kurio isztrauke pun
deli bumaszku. Nusiseko. Acziu 
Dievui, pamisimo, kada pradė
jo iszeitinet laukan. Jeįgu ka
da dasidirbsiu, tai jai viską sūdą dasictirbsiu, tai jai viską su
grąžysiu, o jeigu ne asz, tai ma
no vaikai.

Bet užmirszo vargszas, jog 
turtinga motere netekus pini
gu paszauke dažiuretoju ku
riam apsakė apie apvogimą. 
Tasai paszauke sztorini detek- 
tiva, kuris mate kaip Antanas 
sukinėjosi terp žmonių, tuo 
jaus puolė ant jo nužiūrėjimas 
ir pradėjo sekti paskui ji ir nu 
ėjo lyg gyvenimo.

Ant niek prisidave verks 
mai ir kliksmai vaiku, idant 
jiems neatiminetu, juju tęva 
Tiesos nežino susimylejimo 
Antanas Žiema turėjo eiti su 
palicijantu. Prisiartino prie 
gulinczios paezios idant atsi 
sveikyt, kad sztai iszgirdo 
graudinga atsidusavima, kuris 
iszejo isz •gulinczios moteres 
krutinės. Buvo tai paskutinis 
atsidusavimas nelaimingos, 
nes duszia apleido josios var
ginga kuna!

Antanas negalėjo ne žodelio 
isztart, tik graudžiai verke. Po 
tam pasakė vaikams ka turi 
daryti ir elgtis, likos iszvestas 
per palicijanta.

-TOLIAUS BUS—

Isz Šveicarijos ateina žinios 
kad Sovietai, bolszevikai da
bar Lietuvoje ir Latvijoje, de
gina Katalikiszkas knygas, 
ypatingia maldaknyges ir kny
gas apie Panele Szvencziausia. 
Jie sukrauna isz tokiu knygų 
lauža viduryje ulyczios ir pas
kui uždega.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Pajieszkomi Asmenys

Bakajsa-Kryževicziute, Kla
ra, — gyvenusi Wiesbadene, 
Vokietijoje.

Beiga, Pranas.
Bizowski, Charles — buvęs 

Vokietijoje kaip Amerikos ka
riuomenes kapitonas.

Buzas, Motiejus ir žmona 
Danevicziute-Buziene, Brone. !

Danevieziute-Bnziene, Brone 
ir vyras Buzas, Motiejus.

Grigaite (Grigas) Petronėlė, 
isz Veisėju vi., Seinų ap.

Kanapka, Kazimierai, isz 
Sitkaviznos km, Becajlu par., 
gyvenęs Kalvarijoje, ir vaikai 
Aldute, Edvardas, Jonas ii; 
Maryte.

Karanauskaite-AValainis, D. 
M., isz Vantainiu km., Krakių 
vi., Kėdainių ap., gyvenusi 
New Haven, Mich.

Karanauskas (Koronovski), 
John P., isz Vantainiu km., 
Krakių vi., Kėdainių ap.,-gyve
nęs 2421, 23rd St., Detroit, Mi
chigan.

Karanauskas, Jonas isz Van
tainiu km., Krakių vi., Kėdai
nių ap.

Kryževiczius-Bakajsa, Kla
ra, gyvenusi Wiesbadene, Vo
kietijoje.

Kulikauskas, Vincas, isz Pa- 
duszczio km., Antalieptės vl.,1 
Zarasu ap.

Miseviczius-Misiunas, Jonas, 
isz Sunkiszkiuu km., Skrebo- 
tiszkiu vi., Panevėžio ap.

Motiekas Banius, isz Guciu- 
nu km., Kamajų vi., Rokiszkio 
a p.

Ratkevicziene, žmona Au
gusto Ratkevicziaus.

Ratkevicziute Veronika isz 
Daukszu km., Krinczino vi., 
Biržų ap.

Sabanskaite, Praneiszka, isz 
Liaudiszkiu km., Radviliszkio 
vi., Sziauliu aip.

■Schultz, Adolph isz Jurbar-j 
ko.

Sedlickas, Andriejus, Kazi
mieras ir Motiejus, isz Pajau- 
ciszkiu km., Žaslių par.

Szulinskaite, Ona, duktė Mo
tiejaus.

Szulinskiene-tylertaite, Jule, 
isz Viduklės par., Raseinių ap., 
ir jos duktė Ona.

Sutkaityte, Veronika, isz 
Stolaukio km., Pajevonio vi.. 
Villaviszkio ap.

Sventickas, Vincas ir Agota 
Tylertaite-Szulinskiime, J ui 

isz Viduklės par., Reseiniu ap., 
ir jos duktė Ona.

Walainis-Karanauskaite, J • 
M., isz Vantainiu km., Krakių 
vi., Kėdainių ap., gyvenusi 
Now Haven, Mich.

Vasilius, Feliksas, isz ’’e' e- 
riu km., Užvenczio vi., Sziau
liu ap.

Vilys, Juozas, isz Taralclžiu 
km., Szalu par., Kamajų vi., 
Rokiszkio ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prasžomi 
atsiliepti in Consulate General 
of Lithuania 41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y.
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Didvyris Aukoja Kraujo

Pirkie Ų, S. Bonus Sziandien!

Buvęs Saržentas, trisde- 
szimts trijų metu amžiaus 
Charles MacGillivary auko
ja kraujo tiems kareiviams 
kurie dabar randasi Korėjo
je. Jis pats neteko vienos 
rankos per ana kara kai jis 
kariavo priesz Vokieczius 
priesz pat tas Kalėdas, kada 
Vokiecziu armijos prasimu- 
sze per Amerikos frunta.

Jis kraujo aukoja in Wal
ter Reed Ligonine, Waszing- 
tone. Jis sako kad jis buvo 
skaitės kad musu karei
viams reikia kraujo Korėjo
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Neužmirszkite guodotini 
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!

Price $2.00
COLORS: Red, Black. Green, 

Blue. Gray. Copper.
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Uncle Sam Says

je, ir jis sako kad jis gerai 
žino kaip tokis kraujas buvo 
reikalingas sužeistiesiems 
per ana kara.

Czia Kapitonas Robert 
Regan (po deszinei) stovi ir 
žiuri kaip Daktarka, slauge 
Shirley Dunn puse kvortos 
kraujo isz Saržento MacGil
livary rankos isztrau' ia.

Tukstancziai kareiviu bu
vo iszg Ibeti, kai buvo gali
ma jiems szįtokio kraujo 
greitai pristatyti, kai jie bu
vo sužeisti.

O C3 C3

Many thousands of U. S. Savings 
Bonds for Dad, Mother, and the chil
dren were given the place of honor en 
as many trees last Christmas Day. But, 
we are now in a new year with new 
birthdays coming up, and one of the 
best gifts you can bestow is a Savings 
Bond, the “Present With a Future.” 
Birthday after birthday, the Savings 
Bonds you give will grow and grow. 
Bond buying is the easiest way to ge 
gift shopping you can find. You can pur* 
chase them at any bank or post office. 
Start your children on the thrift habit—* 
the purchase of U. S. Savings Bonds, 

< U. s. Trrosur/ Orpqftmrot



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines Pavojingas Darbas LAIVYNAS
MAŽIAU IMA

INTARIA SAVO SENMERGE 
VYRA NUSIŽUDĖ

— Pctnyczioj Szvento Ma-' 
rijuso. Taipgi ta diena 1950 m., 
Bulgarijos valdžia pareikalau 
ja kad Amerikos Ministeris isz I 
to kraszto tuojaus pasitraukti1, 
jis buvo intartas kaipo szpie- 
gas ir iszdavikas, o Amerika 
sutiko parsitraukti ta misteri.1 
bet tuojaus uždare Bulgarijos ■ 
konsulata ir ministerija musu- 
kraszte.

— Subatoj pripuola SS. 
Fabiano ir Sebastino.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szventos Agnieszkos. I 
Ir ta. diena 1793 m., Prancūzė 
jos Karaliui Liudvikui buvo 
galva nukirsta; ir ta diena 1950 į 
m., Iszdavikas ir buvęs augsz- 
tas valstybinis darbininkas Al-, 
ger Hiss buvo nuteistas ant 
penkių metu in kalėjimą, jis 
yra buvęs tokioje atsakomin- 
goje vietoje, kad kai buvęs Pre
zidentas Franklin D. Boosevel- 
tas važiuodavo in tas konferen
cijas, Alger Hiss vis važiuoda
vo kaipo patarėjas.

— Panedelyje SS. Vincen
to ir Anast., ir ta diena: 1901 
metuose Anglijos Karaliene 
Viktorija, pasimirė.

— Utarninke pripuola Szv. 
Reimundo isz Peno. Taipgi ta 

.diena 1880 metuose Amerikos 
mainieriai susiorganizavo, vie
nybe sudaro.

— Senas gyventojas, ponas 
Jurgis Loukas, isz Minersville, 
Pa., lankėsi mieste pas J. Ma- 

-sius szeimyna 532 E. Mahanoy 
Avė., taipgi atlanko in “Sau
les” redakcija atnaujinti savo- 
prenumerata už laikraszti 
“Saule.” Acziu ponui Lenkui, 
už atsilankyma.

iff
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(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Didelis, prekybinis laivas 
su daug gazolino buvo pri
plaukęs prie pat kraszto ir 
butu invirtes in szita krioklį 
ant Hudson upes, netoli nuo 
Troy, N. Y. Bet keli maži 
laivai, kurie yra kaip tik 
tam padaryti, ji sulaiko ir

traukia nuo kraszto.
Ant szito laivo yra szeszi 

szmitai penkios deszimts 
tukstancziu gorcziu gazoli
no. Laivo kompanijos virszi- 
ninkai visomis pastangomis 
rūpinosi kad tas gazolinas 
neiszsilietu ant to upes, nes

tada visa upe butu pavirtusi 
in baisu gaisra isz tiek ga
zolino.

Darbininkams su tais ma
žais laiveliais pasisekė ta 
laiva atitraukti ir sugražin
ti in uosta, ir viskas buvo 
gerai.

RENO, NEVADA. —Milijo-' 
nierka, Ponia Janice Chase 
King, kuri neseniai susitaikė 
su Temple University ligonine 
kaslink jos mirusio tėvo pavel
dėjimo, dabar reikalauja Di- 
vorso nuo savo vyro ir reika
lauja kad ji butu paskirta kai
po savo dvieju vaiku prižiūrė
toja. Jos advokatas sako, kad 
dabar sargai yra pristatyti 
prie jos ir prie jos asztuoniu 
metu sūnelio Rufus, nes jos vy
ras pasivogė jųdviejų dukrele, 
keturiu metu Agnes.

Advokatas Lester D. Sum
merfield atstovauja milijonier-' 
ka Janice Chase King del to 
divorso, persiskyrimo. Jis bu
vo jos advokatas kai ji stengie
si sulaužyti savo tėvo Daktaro 
L. Chase paskutini palikimą. 
Jos tėvas buvo Temple Univer- 

__ sity ligoninei palikes $1,400,-
sirinkti kuria szaka karinome- i Per savo advokatą sa-
nes jie nori. ^e> kad jos tėvas nebuvo pilno

Laivyno Sztako atstovai sa- Prot° kai jis tiek tai Ii-

vyrukas, kuris nori stoti in 
Laivyną, nebus atstatytas, bet 
bus užregistruotas ir turės 
laukti isz kaleinos. Bet jis teip- 
gi paaiszkino, kad kai tie vy
rukai lauks savo kaleinos, jie 
nebus per ta laika paliuosuoti 
nuo vaisko, jeigu jie butu pa- 
szaukti.

Laivynas per pabaiga szio 
menesio ketina imti dvide- 
szimts viena tūkstanti jaunu 
vyruku. •

Lakunu Sztabas teipgi dabar 
ima mažiau vyruku, nes neturi 

! jiems gana vietos.
Tukstancziai vyruku dabar 

nori savanoriais stoti in Laivy
ną ar in Lakunu Sztaba nes jie 
nujau ežia kad jiems vistiek 

i reikes stoti in vaiska. O kai 
jie patys pasiduoda jie gali pa-

ko kad trumpu laiku Laivynas goninei Palik°> bet Paskui Į* su

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Ji gyveno su savo giminai- 
cziu, szeszios deszimts trijų 
metu amžiaus Percy Sykes.

Pirm negu ji iszszoko per ta 
langa, ji parasze trumpa laisz- 
ka savo tarnaite, sakydama jai 
kad ji gailesi kad ji turi szitaip 
savo gyvenimą užbaigti, ir kad 
ji dėkoja savo tarnaitei už la
bai gera patarnavima ir iszti- 
kimuma.

Jos giminaitis Sykes ketino 
apleisti tuos namus kai jo žmo
na pasimirė ir jau tariesi su 
miesto valdžia padėti savo te
ta, Panele Emilia Eppler in se
neliu prieglauda. Kai ji apie 
tai sužinojo ji taip susirūpino, 
kad ji isz tos rupesties nusižu
dė.

KLAIPĖDOS
SUKAKTIS

Shenandoah, Pa. — Sophie 
Mackai*ewicz, nuo 405 West 
Chester uly., mieste, paslydo, 
beeidama in darba isz ryto. Ji 
buvo nuveszta in Locust Mt. 
ligonbute, kur daktarai sako 
kad ji gal strėnas susitrenkė 
ar peczius susižeidė.

— Viktorija, nauja gimus 
dukrele pons. Vincu Horvatu, 
nuo 522 W. Coal uly., numirė 
Subatoje Locust Mt. ligonbute- 
je. Palaidota Nedėliojo, po pie
tų, Szv. Jurgio parapijos kapi
nes. Grahoriai Oravitz laidojo.

— Juozas Semotaviczius, 
Sr., numirė Panedelyje popiet, 
pas savo sunu Edvardą, 432 E. 
Lloyd Uly., sirgdamas per kele
tą menesius.. Gimė Lenkijoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Buvo angliakasis. 
Paskutini karta dirbo Packer 
Nr. 4 kasyklose. Paliko savo 
paezia Ona; du sunu: Edvardą 
mieste ir Juozą isz Arlington, 
N. J., trys dukterys: Dorota ir 
Ona, Arlington, N. J., ir Helena 
Levino, Union City, N. J., taip
gi penkis anūkus. Laidojo Ket
verge su apiegomis Szv. Jurgio 

•7 bažnyczioje 9 valanda ryte ir 
palaidojo in Szv. Marijos ka- • v * ’į «• ipines.

Nors Sausio (Jan.) penkio
likta diena jau praėjo beveik 
be jokiu iszkilmiu, bet ta die
na mums Lietuviams labai

sitaike su ta ligonine be teismo 
Jos tėvas, isz viso, buvo pali
kes $3,700,000.

Ji sako, kad jos vyras atva-įdW reikszmes turėtu turėti, 
žiavo in Washoe Pines, netoli ^es Yra Klaipėdos Atvada- 
nuo Reno miesto, kur ji yra da- j vimo Sukaktis, 
bar apsigyvenus, susitiko su 
jųdviejų dukrele ir ja iszsiveže 
su automobiliu, paskui iszkri-! priklausomybe buvo paskelbta, 
do su eroplanu in Maryland. ® Sausio (Jan.) penkiolika

Jiedu tuvo apsiženije 1941'diena’ 1923 metals KlaiPedos 
metuose krasztas buvo atvaduotas.

Szitas Klaipėdos atvadavi- 
TD T IM A NT A Q A A maS Lietuviams ne pigiai at‘ 1 KUiVlAIN A 3 A 1 o A- sėjo, nebuvo pasiektas be auku 

KO KONGRESUI pinigais ir gyvastimi.
Uz tai, po Vasario Szeszio- 

liktos, gal svarbiausia mums 
diena turėtu būti Sausio Pen
kioliktoji.

prirengs kelias kitas vietas ju
rininkams ir tada galės dau
giau vyruku imti.

’ Įima žuvusiu žmonių lavonu 
surasti.

Eroplano kompanijos agen
tai sako, kad jie dar nežino kas 
ten atsitiko, kad tas eroplanas 
taip greitai ir taip smarkiai 
nukrito.

dukterys: J. Bukauskiene Yon
kers, N. Y.; Aldona Anfusio- 
ne ir E. Buchman isz miesto, ir 
Konstancija ir sunu Juozapa' 
namie. Taipgi po-vaikus: Ade
le Umanic, West Chester; B. 
Ulcay, isz. Istanbul, Turkijoje, 
ir Viktorą Makausku, Roches-1 szturma, lietu ir sniegą. Laku-----------------
ter, N. Y. Laidos Sukatos ryta Į nas mažai ka galėjo matyti. UŽTARIA 
su Szv. Miszionus Apreiszki-i jam buvo per radija praneszta 

kad jis gali nusileisti. Jis lei
dosi mažai ka matydamas, bet 
pasitikėjo ant kaip tik tam in- i 
taisytu rodyklių savo eroplane.' 
Vieta kur jis leidosi buvo apie 
mylia ilgumo, bet rodos tas la
kūnas negerai pataikė ir jo ero
planas persilaužė per tvora ir 
perszoko per diddeli griovį 
pirm negu sustojo ir užsidegė.

Tai buvo tik puse valandos 
nuo to laiko kada jis iszskrido 
isz Newark miesto.

Ugniagesiai buvo paszaukti, I
bet pirm negu jie pribuvo, jau- vus rinkimus Korėjoje. (Ar 
na to eroplano patarnautoja, Anglai, ar Ponas Bevinas neno- 
Panele Mary Francis Housley ri atsiminti kad tenai jau buvo 
drąsiai ir ramiai pradėjo vesti rinkimai, bet kad Komunistai 
visus isz to deganezio eroplano. tu rinkimu nepripažino ir vėl 
Beveik visi kurie iszsigelbejo 
gali tai panelei būti dėkingi. 
Bet ji viena syki per daug 
gryžo in ta deganti eroplana. 
Ji sugryžo iszneszti keturiu 
menesiu maža mergaituke. Kai 
ugniagesiai priėjo prie to bai
saus gaisro jie rado ta Panele

mo P. M. bažnyczioje devinta į 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapines.

Girardville, Pa. — Ponia Iz
abele Stoczkeliene nuo Preston 
uly., paslydo lipdama in auto
mobiliu ir iszsisuko koja. Ji 
teipgi buvo nuveszfa in Lo
cust Mt. ligonbute.

— Mykolas Sakalauskas isz 
Wildcat kaimelio, arti Girard- 
villes, numirė pereita. Sukata, 
8:45 valanda, vakare namie, po 
trumpai ligai. Velionis gimė 
Lenkijoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal. Buvo ang- 
liakasis. Prigulėjo prie Lietu- 
viszkos parapijos mieste. Pali
ko savo paezia Konstancija 
(Winoskiute); tris sūnūs: Leo 
ir Chester, mieste ir Geralda 
namie; antika, Leo Sokoloski; 
broli Petra isz Philadelphia. 
Laidojo Seredos ryta, su apie
gomis Szv. Vincento bažnyczio
je, devinta valanda ir palaido
tas Szv. Juozapo kapines 
Fountain Springs.

EROPLANAS
NUKRITO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Eroplanas atskrido per

KINIECZIUS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

isz Korėjos. (Argi kaip tik nei 
taip buvo pirmiau tame pa-Į 
cziame kraszte, kai tas krasz- 
tas suskilo in dvi dalis? Ar 
Anglai akli; ar jie nemato, ne
atsimena kad keliuose Euro-

i „x.^ci/t TCnrnnnistai pos krasztuose Komunisrai 
kaip tik taip padare, ir paskui 
visa kraszta paėmė?)

6—Tada reiketu laikyti lais-

nepripažins, jeigu jie tuos rin
kimus pralaimėtu?)

Visi Pietų Amerikos krasz- 
tai yra davė savo žodi, kad jie 
stos už musu nusistatymą, pa
smerkti Raudonoj a Kinija kai
po užpuoliką. Bet j u atstovai 
dar laukia kol Anglijos atsto-

Laimėjo Vasario (Feb.) szesziolikta 
diena 1918 metais Lietuvos Ne-

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Frackville, Pa. — Ponia
Jean Andrews, nuo South Bail- 
joad uly., mieste, buvo nuvesz- 

J), ta in .Ashland State ligonbute, 
. kai ji iszsisuko koja ant sli- 
<■ džios ulyczios.

.. — Marijona Makauskiene 
; (.po tėvais vadinasi Alaburd-

. • žiute), nuo 337 S. Broad Mt.
Avė., pasimirė Panedelio vaka- 

’ i ra savo namuose. Velione nc- 
sveikavo per dvideszimts me
tu. Gimė Lietuvoje, atvyko fn 
Amerika 1913 metuose. Paliko 

. savo vyra Kazimiera; keturios

Coaldale, Pa. — Reimundas 
M. J. Bolinskas, 55 metu am
žiaus, nuo 43 W. High uly., 
mieste, numirė Panedelio ryta 
Veteranu ligonbute, Wilkes- 
Barre. Velionis kitados gyveno 
Lost Creek. Buvo veteranas isz 
pirmos svetines kares. Kitados 
dirbo prie Coaldale Nr. 8 ka
syklose. Paliko savo paezia 
Konstancija (Norkievicziute 
isz William Penn); sunu Alfre
da, Kutztown; dvi dukterys: 
Konstancija ir Joana namie; 
dvi seserys: G. Caltisco, mies
te ir Helena Bolinskiute, New 
York. Likos palaidotas Ketver
ge su apiegomis Szv. Jono baž
nyczioje 9 valanda ryte ir pa
laidota in SS. Petro ir Povilo 
parapijos kapines Tamaqua.

Housley sudegusia. Savo gle- vaį tuos savo sze3zįs punktus 
byje ji laike ta maža mergaitu- paskelbs Tautu Sanjungoje.
ke, Brenda Joyce,

Ji buvo juodbruva, graži ir 
vikri dvideszimts keturiu me
tu amžiaus mergina isz Jack
sonville, Florida, ir prie ero- 
planu dirbo tik penkis mene
sius, kai szita nelaime ja iszti- 
ko.

Baltimore, Md. — Kariszkas 
laivas “George Washington” 
ir Hawkins Point prieplauka 
užsidegė. Iszkados padaryta 
ant $25,000,000.

1

REARDAN, WASH. — 
Dvieju inžinu Prekybinis ero- 
planas, beskrisdamas in Seat
tle, nukrito, užsidegė ir suspro
go, apie asztuonios mylios nuo 
Reardan miesto.

Tuo laiku baisi sniego viešu- į 
la siautė ir visai nebuvo nieko 
matyti. Deszimts žmonių žuvo 
septyni keleiviai ir trys lakū
nai. To eroplano liekanos bu
vo iszmetytos per tūkstanti 
mastu.

Eroplanas buvo tik dvide- 
szimts myliu nuo Spokane 
miesto, isz kur jis tik kelios 
minutos atgal buvo iszskrides. 
Eroplanas susprogo in mažus 
szmotukus ir visai nebuvo ga-

Bet mums ne tik dyvai, bet 
net ir gaila, kad Anglijos val
džia yra taip nusistaczius ver- 
giszkai pataikauti tiems Kinie- 
cziams Komunistams.

Tai isz tikro durnu ir kvai
lu laiku mes esame susilaukė: 
Anglijos kareiviai kariauja 
priesz Kinijos Komunistus, sa
vo galvas gulo už savo krasz- 
ta; Kiniecziai žudo Anglijos 
vyrukus, pasisavina Anglijos 
turtą Kinijoje; ir dabar Ponas 
Bevinas sako kad reikia tiems 
raudoniemsiems nusileisti, pa
taikauti, ir net prie taikos sta
lo juos pasikviesti. Anglijos 
valdžia, tiek ir tiek milijonu

I doleriu yra gavus isz Amerikos 
tiek ir tiek paszelpos ir pagel- 
bos per du pasauliniu karu; o 
dabar, žiūrėkite ji stoja už Ko
munistus Kinieczius ir ardo 
vienybe!

Jeigu kas galėtu mums isz- 
i aiszkinti tokia sukta politika : 
Praszom!

Leitenantas Pulkininkas 
Bruce Hinton, trisdeszimts 
vieno meto amžiaus lakūnas 
isz Stockton, California, už
tiko Sovietu greieziausia ir 
geriausia kariszka eroplana 
MIG-15.

Kai tik tas Sovietu ero
planas pasirodė, Leitenantas 
Pulkininkas Bruce Hinton 
pasuko savo eroplano kara
binus in ji ir stojo in dviko
va augsztai padangėse. Už 
keliu minueziu tas Sovietu 
geriausias ir greieziausias 
eroplanas liepsnose krito 
kaip paszautas pauksztis.

Ta dvikova buvo padan
gėse virsz Korėjos.

Kad Leitenantas Pulki
ninkas Hinton nuszove So
vietu eroplana tai visai ne 
naujiena. Daug musu lakunu 
yra taip padare ir dabar da
ro. Bet kas buvo ežia labai 
svarbu ir kas davė musu la
kūnams daug vilties yra tai 
kad szitas buvo pirmutinis 
tokis Sovietu eroplanas, ku
ris stojo in kova su Ameri- 
kiecziais.

Iki dabar Sovietai labai 
gyriesi kad tas j u MIG-15 
kariszkas eroplanas ant viso 
svieto neturi sau lygaus. O 
Amerikietis lakūnas su 
Amerikos Saber Jet sutiko 
ta geriausia ir greieziausia 
Sovietu eroplana ir galėjo 
sugryszti ir papasakoti.

Harrisburg, Pa. — John S. 
Fine, isz Nanticoke, Pa., kuris 
likos aprinktas kaipo Pennsyl- 
vanijos valstijos gnbernato-

riais, bet j u pavelinimo ar su
tarimo jis nelauks, nes jis yra
Armijos ir Laivyno vadas ir 

s už tai jis gali daryti ka jis no-i 
i ri.

Keli Kongresmonai ir Sena- rium in vieta Governor James 
toriai grasino Prezidentą, sa
kydami kad Kongresas nesu-

I tiks paskirti pinigu armijai 
jeigu Prezidentas taip darys. 
Bet Prezidentas Trumanas 
jiems atsake kad jie neiszdrys- 
tu taip dabar daryti, nes jis ta-

! da kreiptųsi staeziai in Ameri
kos pilieczius ir nepaisintu nei 
Kongreso nei Senato.

H. Duff, tai priėmimas naujo 
gubernatoriaus invyko Utar- 
ninke, Sausio (Jan.) 16-ta die
na, 12:07 valanda popiete, o 
buvęs gubernatorius James H. 
Duff, kuris likos iszrinktas Se
natorium, priėmimas Naujo Se
natoriaus invyko Ketverge, 
Sausio 17-ta diena, Washing- 
ton, D. C.

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

lEEF 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,
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