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Isz Amerikos
I

v
Skaito Zinias

50,000 KAREIVIU

Armija Nori Daugiau

Kareiviu

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sztabas nori penkios 
deszimts tukstancziu kareiviu 
daugiau negu buvo nustatyta. 
Armija sztabo atstovai sako 
kad armijai tiek daugiau ka-Į 
reiviu reikia, nes labai daug 
musu kareiviu žuvo ar buvo su-! 
žeisti Korėjoje!

Jau ir taip armija reikalau
ja asztuonios deszimts tuks
tancziu kareiviu kas menesis 
per tris menesius. Bet apart to 
armija nori dar penkios de
szimts tukstancziu daugiau.

Korėjoje yra žuvę ar buvo 
sužeisti keturios deszimts du 
tukstancziai septyni szimtai 
trylika kareiviu, (kai szita 
straipsni skaitys musu skaity
tojai, tai tas skaiczius, be abe
jo, bus daug didesnis).

Iki szio laiko jau buvo paim
ta in vaiska keturi szimta pen
kios deszimts tukstancziu 
(450,000) jaunu vyruku!

Kareivis su jurininku 
skaito laikraszti, kuriame 
randasi žinios apie Preziden
to Trumano pareiszkima, 
kad Amerikos valdžios szta
bas tariasi apie pavartuoji- 
ma tos atomines, sprogstan- 
czios bombos virsz Korėjos 
kraszto, kad sustabdžius Ki-

Jiedu yra: Kareivis John 
Green isz Cleveland, Ohio, 
kuris priguli prie lakunu ir 
jurininkas Alex Kun, isz Ak
ron, Ohio.

Visi vyrukai vaiske seka 
visas žinias isz Vaszingtono, 
nes isz tu žinių, ankscziau ar 
vėliau turės paaiszketi ka

BOMBNESZIS 
SUDUŽO

Szeszi Žuvo 
Besimokindami

SEGUIN, TEXAS. — Szeszi 
lakūnai žuvo kai degantis B-29 
bombneszis nukrito ir sudužo 
netoli nuo Seguin miesto. Pen
ki suspėjo iszszokti ir nusilei
do su parasziutais pirm negu 
tas didis bombneszis nukrito.

Bombneszis buvo isz Ran
dolph Field, San Antonio, Te
xas. Kai jis nukrito ant žemes 
jis susprogo. Lakunu Sztabas 
sako kad tie lakūnai buvo isz- 
skride pasimokinti ir pasila- 
vinti ir susipažinti su tokiu 
bombnesziu, kai nelaime atsiti
ko.

KOMUNISTU

Amerikiecziai Isz- 
varyti Isz Won j u 
Miestą Korej oj e

Minksztos Anglies Mainieriai 
Gaus 20 Centu Ant Valandos 
Daugiau, Kietos Anglies Mai
nieriai Teipgi Gaus Tiek; Ko- 
munistiszka Kinijos Valdžia

Yra Užpuolike Korėjoje
nijos Komunistus, kurie da
bar taip plekia musu armi
jas tame kraszte.

musu valdžia darys: Pasi
trauks, nusileis ar in Tre- 
czia Pasaulini Kara stos!

LAIKRASZTIS

Nebus Parduodamas In

ALAN VALENTINE

PRAVARYTAS

Nesutiko Su M. DiSalle

AMERIKOS 8-TA
ARMIJA VIS GALI 

ATSIKIRSTI

Komunistams Korėjoje

kinti savo bosui Generolui Nat
han Twining, Karo Lakunu 
Sztabo Vice-Pirmininkui.

Pernai, už toki prasiszokima 
kitas Generolas buvo nubaus
tas ir pažemintas. Jis paskui 
pasitraukė isz armijos.

New York

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas buvo 
priverstas pareikalauti, kad 
Alan Valentine, Kasztu ir Algų 
Komisijos virszininkas, pasi
trauktu isz savo vietos!

Prezidentas Trumanas bai
siai nenorėjo taip padaryti, bet 
kitos iszeities jis neturėjo, nes 
Alan Valentine nesutiko nei 
ant vieno punkto su savo ben
dradarbiu Michael DiSalle. 
Kai jiedu nesutiko, tai nieko 
nebuvo galima daryti, nes 
viens kitam nenusileido.

Prezidentas Trumanas buvo 
jau kelis sykius pareiszkes kad 
jeigu jiedu nesusitaikins, tai 
jis bus priverstas pasilaikyti 
viena isz j u, tai Alan Valentine 
turės pasitraukti.

Taip ir buvo; Alan Valentine 
pasitraukė, bet nenusileido.

Czia Prezidentui Trumanui 
buvo labai nemalonus darbas 
pravaryti Poną Valentine, ku
ris buvo sutikės ta nemalonu 
darba imti, kai visi kiti atsisa
kė. O dabar jis yra pravary
tas. Jis to darbo isz pat pra
džios nenorėjo, bet sutiko imti 
vien tik už tai, kad Preziden
tas Trumanas ji taip prasze ir 
kalbino.

TOKYO, JAPONIJA. — 
Alijantu, taip sakant, Ameri- 
kiecziu kompanijos buvo isz-Į 
varytos isz Wonju miesto, ku
ris yra visu geležinkeliu Korė
joje centras. Komunistai ant 
szito miesto užsipuolė visu sa-, 
vo smarkumu ir Amerikiecziai 
buvo priversti pasitraukti.

Laikrasztininkai pranešėt, 
kad Amerikiecziai atsilaikė 
kai Komunistai pirma syki už
sipuolė, bet paskui jie pasi
traukė in pietus, in savo pri
rengtas tvirtoves anapus Won-

MAINIERIAMS 
DAUGIAU

WASHINGTON, D. C. — 
Anglių kompanijos sutiko, be 
jokio derėjimo duoti Minksz
tos Anglies Mainieriams dvide- 
szimts centu ant valandos dau
giau. Trys szimtai septnyios 
deszimts tukstancziu mainie- 
riu dirba Minksztos Anglies

NEW YORK, N. Y. — 
Biznieriai, kurie parduoda 
laikraszczius New York mieste 
turi unija. Jie yra dabar nuta
rė Komunistiszko laikraszczio 
“Daily Worker’’ neparduoti į 
savo sztoruose, ir neiszvežine- 
ti ji po visa miestą, kaip daro
ma su kitais laikraszcziais.

Komunistai stengiesi pasi- 
prieszinti, bet iszrodo, kad 
jiems nepasiseke.

Tos pardavieju unijos atsto
vai sako, kad jie tikisi kad ir j 
tie kurie prie j u unijos nepri
guli, panasziai darys ir nieko 
bendra neturės su tuo Komu- 
nistiszku laikraszcziu.

KIEKVIENAM $471

AMERIKOS NEW YORK, N. Y. — Tautu Sanjun-
PAREIKALAVIMAS labai žemai nupuolė ir apsiszauke, kai

----- - ji parode kad valdžia, krasztas, tauta ar 
U. S. Reikalauja Kad tuliku gauja gali su kariszkais ginklais, ar- 
Kinija Butu Paskelbta mijomis ir karabinais pareikalauti vietos to-

Kaipo Užpuolike ie »!>**• kaip dabar d“° Kiniios 
____ Komunistai.

LAKE success, n. y Vaszingtonas dabar virte verda, ir isz 
kai ji pareikalavo kad Tautu tCllcli J3U Oiszkiai gil’deti pikti! priekUlSZtll 
Sanjunga vieszai paskelbta 
kad Komunistiszka Kinija yra 
užpuolike Korėjoje, ir kai ji sj Įy|a jsz tolimu kiaSZtl! teipgi parodo ne
pareikalavo kad Peiping Kini-, / . .
jos valdžia butu nubausta. paSlteilKlIlima.

Amerikos delegatai per tris dabai SU 
tuszczias dienas tariesi su ki
tu tautu delegatais ant szito Sail 
klausimo ir prie nieko gero ne
priėjo. Kai nei vienas krasztas 
nepritare Amerikai, Amerikos musztjs jn savo moksllSzkaS ktUtinCS 
atstovai Tautu Sanjungoje nu- v . .
tarė vieni ta klausima ar pa- sarmatos užsidengti savo veidus.

ir priesztaravimu tokiai tvarkai. O ta bai-

Aiszku, kad milijonai žmo- 
nusivylimu žiuri in Tautu

Dabar tie Tautu Sanjungos nariai gali 
ir isz

ju miesto.
Alijantu, Amerikiecziu tro-j 

kai su maistu prasimusze pro 
Komunistu eiles ir paliko szim- j 
tus žuvusiu Komunistu viesz- 
kelyje.

Susikirtimas prie Wonju 
miesto yra asztrus. Szitas Ko
munistu užsipuolimas ant 
Wonju miesto parodo kur Ko-J

‘(Tasa Ant 4 Puslapio)
,  / i

GENEROLAS .
TARDOMAS

WASHINGTON, D. C. — 
Major Generolas Emmett O’ 
Doiihell pargryžo in Vaszing- 
tona pasiaiszkinti Lakunu 
Sztabui del savo prasiszokitno, 
kai jis per pasikalbejima su 
laikrasztininkas buvo prasita-1 
res, kad jis pataria tuoj aus pa-: 
leisti Atomines Bombas ant 
Kinijos.

Jam buvo insakyta atvažiuo-į 
ti in Vaszingtona ir pasiaisz-Į

Mainose.
Taip buvo nutarta per slap 

tus pasisznekėjimus tarp kom 
panijos atstovu ir mainieriu bo 
so, John L. Lewis. Kompani 
jos sutiko ant to kad nebutu jo 
kiu straiku dabar, kai visi fa 
brikai reikalaus daugiau ang
lių.

reikalavima iszkelti. Apie de- Jie yra praszomi jau penkta sykiVfilJ'/in TioL RoiLalan szimts mažesniųjų krasztu su-V d uzia 1 CK d tiko pritarti Amerikai Bet kyti Komunisztiszkai Kinijai liautis.
\ ia Isz£lheczlu ^UerFarpZZo’t neiszdrysta nei prasižioti.

WASHINGTON, D. C. — sakyti in ta klausima.
Kai Prezidentas Trumanas pa- Amerikos delegatai Tautu Senatorius Styles Bridges stacziai

insa-
Ir jie

sako,
: skelbe kiek pinigu reikes apsi- Sanjungoje tikisi kad visi At- kad jeigll dar bllS tokiu SZpOSU TaUtU San- 
ginkluoti ir valdžios tvarka lanto Sutarties krasztai stos už . . v. . ,

Tos žinios gal darbo žmogui 
bus malonios, bet, su tomis ži
niomis ateina ir kitos žinios 
kad “anglys vėl pabrangs!’’’

Kitos ' Anglies

vesti per ateinanczius metus Amerikos nusistatymą. Ameri- jUUgOJC, tai vicnatitlis zillgSllis Amerikai P3- 
' . 1 . t « i • • ■ daryti, vra pasitraukti isz tos Sanjungos.myna turėtu per taksas sumo-l sima be Anglijos ir Prancuzi-

| keti $1,884.00. Valdžia nori isz jos pagelbos. (O mes negalime Q jiegll Amerika ISZ tOS TaUtl! SanįuU- 
Amerikiecziu $71,594,000,000 namirszti kad Anadiia ir Pran- ’’° -

Mainieriai del ateinancziu metu.
pamirszti kad Anglija ir Pran-

: cuzija tiek milijonu doleriu ga- gos pasitrauktu, tai jau ir visa ta sanjun-
teipgi gaus tiek, kiek tie 
Minksztos Anglies Mainieriai 
gavo. Bet, ir czia matysime, 
kad anglys dar labiau pa
brangs. Nes kompanijos dabar 
yra nusistaiziusios duoti ka tik 
ir kiek tik John Lewisas reika
laus, bet, paskui savo anglis 
taip pabranginti, kad jos nei 
vieno cento isz savo kiszeniaus 
neturėtu mokėtu. Tai reiszkia 
“mainerys daugiau gaus, bet, 
dar daugiau pats iszmokes!

Bet kompanijos ir fabrikan
tai daug tu taksu užmoka ir 
taip iszeina kad kiekvienam 
žmogui pripuola iszmoketi ke
turis szimtus septynios de 
szimts viena doleri.

Kompanijos ir fabrikantai 
dauguma tu taksu užmoka ir 
už tai mums tenka mažiau isz
moketi.

vo ir gauna isz musu.
Matyti kad Anglija su Pran

cūzija labiau bijosi Rusijos ne-

Pirkie U. S. Bonus

ga žlugtu. “Amerikos pinigai užlaiko ta 
San junga!’’

gu jos mus myli. Anglai su
Prancūzais dar vis nori derin- Gal mums reiketu dar daugiau pinigu 
tis, dar vis pataikauti Sovietu . n • • m 1 1 «
Rusijai, ir nenori Stalino in- inkiszti m ta Sanjunga ir pareikalauti, kad 
žeisti, ar ji supykinti. įr Rusija tiek paaukotu. Tada pamatytu- 

Jau dabar tikrais pasirodo . . .
kad Tautu Sanjunga yra nie AW UlSZkiai kill mCS StOVime IF kilt 13U- 
kam neverta ir kad ji nieko ne- tu Sanįu|1ga ejna 
gali ir negales nuveikti kaslmk .
tarptautiniu klausimu. Bet ir Amerikos Politika nėra czia jau



*' Saulis * * mahanoy city, PA.

Kas Girdėt
Musu valdininku durnos 

klaidos prarado jiems baisiai 
daug draugu Tautu San jungo
je. Tautos, kurias mes suszel- 
pemo, kurioms mes tiek daug 
daverae ir duodame, dabar jau 
vieszai mums prieszinasi už tai 
kad tokie ponai kaip Acheso- 
nas, Jessup ir Rusk viską su- 
maisze.

sios dievobaimingi 
buvo viską pardavė, baltomis 
paklodėmis apsidenge ir lauke 
tos “Suduos Dienos.’1 Kai sau
lute pasirodė ta ju nulemta 
diena ir pasaulis dar vis krutė
jo ir “Sudna Diena” neatėjo, 
ju vadove, pasiaiszkino,. kad 
žmones pasaulyje visa Dievo 
tvarka suardė, nes jie jai nein- 
tikejo ir uuž tai pasaulis dar 
del keliu dienu pasiliko visas.

pasėkėjai IT « T * i * HP SNaujas Lietuviu transportas
Sausio (Jan.) 20 diena laivui 

‘1 General Muir 
atvyko szie Lietuviai Tremti-Į New Yorka atvyko sziė Lietu-

KATALOGAS I lieku. Su paveikslais. 177 di-1 szaukt leva zokoninka Berną-
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie

NEW YORK. — Sausio 22 
in New Yorka' d., laivu “ General Taylor ’ ’ in

0 dabar ilPravda” laikrasz- 
tis ima kalbėti apie Alaska. O 
Draugas Marshall Malinovsky 
ruoszia galinga Sovietu armija 
Sibirijoje, prie pat Alaskos. 
Amerikai bus labai reikalingi 
geri ir isztikimi draugai, jeigu 
Sovietai nutars atsiimti Alas
ka nuo musu.

Harley M. Grigg, Detroite, 
pareikalavo dviorso nuo savo 
paezios. Jis teisėjui nusiskundė 
kad jo žmonai labiau rupi tele
vizijos programs negu vyras, 
kad ji per kiaura nakti ml:.: tr: 
programas ir pa-k rr ' 
miega ir jam n opa-u 
ryczius.

Bet sziandiep Tautu Sanjun- 
gos nariai savo daina rieczia: 
Mes esame padare klaidu! Mes 
nesutinkame su Amerikos dele 
gatais. Mes norime pripažinti 
Komnnistiszka Kinija; mes 
reikalaujame kad tie Komunis
tai butu pakviesti ir priimti in 
Tautu San jungos bendrove.

Vienas vyrukas privažiavo k 
prie gazolino stoties, iszlipo isz 
savo automobiliaus ir savinin- 
Glen Hartsook paklausė, 
tai kaip biznis?”

“Labai gerai,” atsake 
ninkas.

“Tai duok man visus 
pinigus,
dydamas revolveri.

Savininkas Hartsook. jam 
atidavė trisdeszimts doleriu.

Isz szito atsitikimo matyti 
kad neverta visiems girtis kaip 
biznis eina.

Pripažinti ir priimti Komu- 
nistiszka Kinijos valdžia reisz- 
kia priimti Stalino dranga. 
Teipgi reiszkia atstumti ir pa
smerkti musu buvusi dranga ir 
alijanta Chiang Kai-shek, ku
ris mums visados yra buvęs isz- 
tikimas.

Koks ežia aprokavimas, kur 
ežia protas? Bet musu neve- 
mokyti politikieriai, Valdžios 
Sztabo nariai ir dipliomatai vis 
savotiszkai savo kvailystes pe
ria Vaszingtono ir nieko nepai
so.

Kinijos pravarytas vadas, 
Generalissimo Chiang Kai- 
shek turi tukstanczius kareiviu 
gerai ginkluotu ant Formosa 
Salos. Jis sako kad visi jie no
ri ir tik progos laukia gryszti 
in Kinija ir kariauti priesz Ko
munistus. Bet Vaszingtono po
litikieriai, žinovai ir puskepti 
moksliu ežiai jam nepavelina! 
Sulyg ju iszrokavimu, jiems 
geriau patinka kad Amerikie- 
cziai kareiviai kristų ant Ko
rėjos lauko, negu kad Kinie- 
cziai tenai kariautu.

dėlių puslapiu. 35c.
No. 111 Sziupinis (3 dalis) 

talpinusi sekanti skaitymai: Velniszkas malūnas, Kaip stu- 
Ila isz maiszo iszlins, Apie uo- dentas lojo o maluninkas pabe- 
ba ka negalėjo savo liežuvio 

į sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 

' visos bobos, teipgi juokai, ro- 
i dos, trumpi pasakaitymai ir t. į 
i t. 52 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie! 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir1 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie No. 178 Tikrausias Kabalas 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 arba atidengimas paslapcziu a- 

teites su pagelba kazirom. 10c.
No. 180 Kvitu k n y g u t

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

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

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

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg
dienis Jonukaą 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

rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų, 

j 20c.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No. 101 Kapitonas Velnias. 
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, Alajoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

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

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

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

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

No. 166 Trys istorijos apie puslapiu. 20c.
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta| No. 133 Dvi istorijos 
malda vargszo, Geras Medėjus, i Neužmokamas žiedas, ir

niai :
Apanaviezius: Vytautas, in 

Brooklyn, N. Y. — Bajoraitis: 
Marija, Danute, in Worcester, 
Mass. — Brakas: Vytautas, 
Anastazija, Regina, Buffalo, 
N. Y. — Brusdeilinaite: Uryte, 
So. Boston, Mass. — Bružaite: 
Petronėlė, Hilltown, Pa. — 
Bumbliauskiene: Jieva, Chica
go, Ill. — Ciuldenyte, Aldona,, Stanislavas, 
Hilltown, Pa.' — Butinaviczius Deckys: 
Povilas, Emma, Adolf, ir Holz- 

„ . j hans: Eva, Ella in Detroit Mi
I chigan. — Dainius: Alfonsas, 
Agnieszka, Alfons, Worcester, 
Mass. — Gineikis: Leonas, in 
Philadelphia, Pa. — Gobis: 
Juozas, Cleveland, Ohio. — 
Grabauskas: Ona, Cambridge, 
Mass. — Gudauskas: Alfonsas, 
Omaha, Nebr. — Hasonaitis 
Adolfas, Cicero, Ill. — Ivan
auskas : Antanas, Scottville, 
Mich. — Jaceviczius: Juozas, 
Juozas Jr., Aloyzas, Newark, 
N. J. — Kastantas: Jonas, Ele
na, Cambridge, Mass. — Kese- 
lys: Antanas, Barbara, Irena 
Al. in Detroit, Alich. — Kogelis 
Viktoras, AVaterbury, Conn. — 
Kireikis: Fabijonas, S. Boston, 
Al ass. — Knizikmuczius: Anta
nas, Kearney, N. J. — Kunczai- 
tis: Juozas, Cleveland, Ohio. — 
Alatecziunas: Antanas, Brook
lyn, N. Y. —- Paukštys: Pranas, 
Kazimieras, Romualdas, Mari- 
ja-Birute, S. Boston, Alass. — 
Petraitis: Juozas, Aleksandra, 
Janina, Chicago, Ill. — Pete- 
raitis: Francas, Rize, Pranas, 
Emilis, New York, 
Rutkauskas: Stasys
more, Aid. — Szimkus: Jokū
bas, Elzbieta, Pranas, Brock
ton, Alass. — Sziupinis: Stase, 
Jonas, Cleveland, Ohio. — Šu
kiene: Alorta, Ona, Erskine, 
Alinn. — Vaitiekaitis: Algir
das, Audrone, Arūnas, Detroit, 
Alich. — Auliukas: Ona, De
troit, Alich. — Atalutis: Jonas, 
Chicago, Ill. — Verszinskis: 
Efremas, Chicago, Ill. — Viz
girdas, Jonas, Dearborn, Alich.

savi-

savo
vyrukas atsake paro-

Keremos mieste, in British 
Columbia mažas būrelis žmonių 
susirinko vienuose namuose ir 
Jauke pasaulio pabaigos. Jie 

' save vadinosi “Szviesos Vai
kais.” Ponia Agnes Grace 
Carlson, szitu “vaikeliu” va
dove buvo paskelbus kad .pa
saulio pabaiga in vyks Sausio 
(Jan.) deszimta diena. Visi jo-

Vienas gembleris, žmogus 
kuris isz pinigu kazyruoja, 
pargryžo in Philadelphia su 
devyniolika tukstancziu dole
riu, kuriuos jis iszgrajino Flo
ridoje.

Kai tik jis sugryžo, jis sau 
nusipirko puiku automobiliu 
už keturis tukstanczius asztuo- 
nis szimtus doleriu.

Ta paczia diena jis nuvažia
vo in Atlantic City su keturio
lika tukstancziu doleriu, savo 
kiszeniuose.

Už dvieju valandų tame pa
mūres mieste jis viską praszvil- 
pe prie kazyru.

Jis visur jieszkojo draugu 
kad galėtu nors kiek pinigu pa- 
sižiczinti. Neradęs draugu, jis 
pardavė savo ta automobiliu 
už tūkstanti penkis szimtus do
leriu.

Tada jis gryžo prie tu kazy
ru. Jam per kiek laiko pasise
ko, bet paskui viskas vėl ėjo 
blogai. Už keliu valandų jis bu
vo tuszczias, grynas, plikas, be 
skatiko.

Jis pasiskolino du doleriu ir 
sugryžo in Philadelphia ant 
autobuso.

Balti-

viai Tremtiniai:
Antana viezius: Emilie, Pra

nas, Evr, in Floyd, Va. — An- 
tanavieziute Marija, Nashua, 
N. H. — Baltruszaitis: Anna, 
Chicago, Ill. — Bartaszius: Ka
zys, Ida, Gintautas, Detroit, 
Mich. — Bikinas: Ona, Kazi
miera, Brockton, Mass. — Da
niliauskas: Juozas, Eugenija,

Chicago, Ill. —
Evaldas, Elena, in

Southampton, Pa. — Fedoro
vas: Aleksandras, Anele, Juo
zas, Jane, Jonas, Stase, Lione, 
Evansville, Ind. — Gailevi- 
ezius: Juozas, Elena, Virginija, 
Baltimore, Md. — Galinaitis: 
Gustavas, Adele, Klaudija, Zi
ta, Biruta, Cicero, Ill. — Jokū
baitis: Juozas, Chicago, Ill. — 
Jureviczius: Joana, Feliksas, 
Žitkute: Zita, in Chicago, Ill.— 
Kempinas: Alfredas, Valtrau- 
da, Helmutas, Chicago, Ill. — 
Kilikeviezius: Viktoras, Chica
go, HL — Krantauskas: Bal
trus, Anele, Marija, Philadel
phia, Pa. — Kumfertiene: Te
rese, Omaha, Nebr. — Leveckis 
Gedeminas, Antanina, Vytau
tas, Birute, Regina, ir Romas, 
So. Boston, Mass. — Maczio- 
nis: Romualdas, Liudvika, Al
gimantas, Laimute, Vytautas, 
in Girardville, Pa. — Miliaus
kas: Emilis, Irma, Romanas, 
Rozita in New York, N. Y. — 
Minauskaite: Julita in Omaha, 
Nebr. — Minauskiene: Petro
nėle, Omaha, Neflbr. — Peteris: 
Petras, Ona, Romualdas ir Liu
da, E. St. Louis, Ill. — Pusdes- 
ris: Augustinas, Cicero, III. — 
Pužinauskas: Zenonas, Ona, 
Dalia, Chicago, Ill. — Rama
nauskas: Jonas, Monika, Jua
na, Jonas, Vidas, Cicero, III. — 
Vilczinskas: Česlovas, Erta- 
Joanna, Saulius, Laimute, E. 
St. Louis, Ill. — Vizginąs: Hen
rieta, Oskaras, in Madison, Va.
— Zgranka: Pranas, Highland, 
Park, Mich.

BALF Imigracijos Komi
tetas.

apie
Nuo-

apie

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

puslapiu. 15c.
No. 129 Keturios istorijos:

Ketvirtas prisakymas Dievo, draugystėms, del iszmokcjimo 
Keliautoje! in Szverita žeme, L
Beda, Tamsunus prigauna. 58 ^o. 180 Kvitu
puslapiu. 15c.

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

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke Pajieszkomi Asmenys

Anglijos valdžia dabar insa- 
ke savo fabrikantams mažiau 
nauju automobiliu gaminti, nes 
plienas yra reikalingas del 
ginklu.

Pirkie U. S. Bonus

LIETUVISZKAS n FlSAPNORIUSi^įį^
S>: 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

LAISVE
(Tasa)

Musu tikslas yra ne tik sau 
pasilaikyti laisve, 'bet ir ki
tiems ja suteikti ar palaikyti.

Buves Anglijos Alinisteris, 
Winston Churchillis yra pasa
kęs, kad del laisves jis savo 
žmonėms negali nieko kito pa-

Balseris, Jonas, isz Degučiu 
km., Naumiesczio vi., Taura
gės ap., ir szeimyna.

Czeplinskas Juozas ir žmona 
Koekevicziute.

Gerdvila, Stasys ir Vaclovas, 
sūnūs Mato, kuris buvo kilęs 
isz Szetos vi., Kėdainių ap., 
Gerdvylu km.

Ivanauskaite, Ona isz Var
ui u-Paežeriu.

Jasinauskas, Petras.
Kazlauskaite.. isz Plutiszkiu 

km., Mikaliszkio vi., Marijam
polės ap.

Koekevicziute- Cęplinskiene, 
! ir vyras Czeplinskas Juozas.
Kranauskas ar Kranevskis Jo- I
nas isz Vaitekunu km., Grin- 

i kiszkio vi., Kėdainių ap.
Maliszauskas, Antanas, Leo

nas ir Stasys ir Maliszauskaite 
Elena isz Mikaliszkio vi., Mari
jampolės ap., Plutiszkiu km.

Marasaite (Marasas) Elena, 
isz Skriauduczio km., Mari
jampolės ap.

Michelkevicziutes Bofilia ir 
Veronika gimusios Amerikoje, 
kuri laika gyvenusios Kalimo

Niksztaitiene-Titlute, Alarija 
isz Szilininku km.

Pokelis, Stanislovas ir Jani
na.

Titlus, Simon isz Szilininku 
km.

Titlute-Niksztaitiene, Alarija 
isz Szilininku km.

A^ainauskas, Antanas, Bro
nius ir Jonas kilę nuo Paneve 
žio.

Ablkas, Jonas isz Stunkunu 
km., Pandėlio vi., Rokiszkio 
ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in Consulate General
of Lithuania 41 AVest 82nd St.| su Jezuso Kristuso. Knygutėj 
New York 24, N. Y. j reikalinga ant Gavėnios. Pagal i

—--------------------- ; senoviszka būda 10c., pagal ]
Pirkie U. S. Bonus Sziandien! nauja būda 25c.

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. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

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

No. 197 Graudus
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Alti

Kristuso

Verksmai

-K-K*-K*-K¥-K*-X **¥**¥¥****■♦<* 
* 
★ 
★

SIENINIAI

KALENDORIAI
1951 M.

¥ 
¥ 
¥ 

■ ¥

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

si ul inti kaip tik krauja, darbaj Sancziuose. 
prakaito ir aszaras. Navickas Jonas, isz Telsziu,

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

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥

Pirkie
U. S. Bonus

SKAITYKITE “SAULE

pinigu ligoniams. 25c.
knygute 

draugystėms, del kasi oria u s 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

ygį No. 203 Knygute, Tretinin- 
' kiu Seraphiszkas Officium. 15c.

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

apie 
apie 
15c 

apie

Kaip Užsisakyti Knygas:

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

Drūta Alsni. 62 puslapiu.
No. 134 Dvi istorijos 

Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

No. 176^2 Trys Istorijos 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

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

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paseku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

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

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa-!

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tik 
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. 
IL1F Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Afoney 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

PLATINKIT!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
----- Viesz. Jėzaus ir

...MALDA...

/ \ Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- ( 

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

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

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Vargingas Gyvenimas
(Tasa)

Ta vakara, vaikiukas nepri- 
jausdamas nieko blogo, susi
laikė prie lango puikaus namo. 
Per langa mate puikiai parėdy
ta eglelia, o vaikai linksmai 
siautė aplinkui. Buvo tai na
mas locnininko fabriko kuria
me dirbo jo tėvas.

Neužvydejo mažas vaikiukas 
tuju žmonių laimes, bet savo 
mažoje szirdeleje pajuto dideli 
gailesti del visu žmonių ir svie
to. Pamisimo sau, kada ateis 
namo bus užganadytu ir 
džiaugsis su savo mamyte ir 
teveliu.

Bet regėjimą koki pamate 
inžengias in vidų savo vargin
gos bakūžėlės, numėto ji nuo 
kojų, o žodžiai užszalo ant var
gingu lupeliu vaikiszczio. Vai-

kai apsakė jam kas atsitiko tė
vui ir motinai, broleliams, se
selėms ir jam paežiam, supra
to neteisingysta visuomenes, o. 
iszsiverkias ant lavono savo 
motinėlės, atsiliepe in stovin- 
czius vaikus:

— Ne verkite vaikai: kada 
asz užaugsiu, atsimokėsiu 
jiems už visas skriaudas ir pa
niekinimus. Už tęva, motina, 
už jus ir save.

Ir vietoje giedoti linksmas 
Kalėdų daineles, vaikiuko kru
tinėję kilo revoliucija ir atsi- 
mok(ejimas už skriaudas isz 
ranku žmogturezio svieto, ku
rie nepažysta vargus vargingo 
darbininko.

Kas gali žinoti, kokia mislis 
apeminejo duszia vargingo to
jo vaikiuko! — F. B.

----- GALAS---- -
* /

■A

TARADAIKA

Atsikratė Nuo 
Sunkenybes

Girdėt, kad darote 
negerai, 

Jus apsenia girtuokliai 
Jau daug metu 

iSuvien. Valstijose gyvenate, 
O suvis nieko neturite.

Yra tokiu senu singeliu, 
Nei gero drabužio 

neturi, 
Kaip dryskiai iszžiuri.

Mat, gerus laikus 
turėjo,

Suczedyti pinigu ir 
galėjo, 

Bet sziandien nieko 
neturi, 

Ir da ka, baisiai 
iszrodo!

O ka paeziuotus kalbėti, 
Kurie nuo gerynio 

negali susivaldyti.
i Tikrai jau neteko 

proto,
O ant galo tokiais 

liks,
Jog kaip gyvuliai 

pastips.
Jeigu da katras paezia 

ir vaikus turi, 
Tai da susimylejima 

apturi,
O tai da arszau daro, 

Geriaus tegul pavaro, 
Tokio girtuoklio vaikai 

daug nukenezia,
O kaip toki s numirs, 

Paezia ir vaikus 
paliks, 

Pekloje duszia garmes, 
Nei szeimyna nesusimyles!

Kūdikis 
pradėjo

Suszuko

darbas kol kas tęsęsi nenuveik
tas.

— Ko atėjai ant svieto? Ji 
supurtė vaika.

— Viau, viau, viau! Tas 
giedojo užgautas.

Ir vėl paėmė skepetuke in 
rankas ir vėl glamžė prisireng
dama prie galo.

— Užsmaugsiu! Tarė.
Tamsa viisur aplinkui. Kū

dikis užsnūdo ii’ tylėjo. Ji pri- 
kiszo ausi prie jo. Taip jis ra
miai miegojo ir kvėpavo. Jis 
ne kaltas! Jai pasidarė gaila. 
Vėl ji pabudino ji, mat norėjo 
kad jis ja inpykintu. Kada pra
budęs kūdikis pradėjo verkti 
Staigai jo motina gniaužė, su 
szilkine skepetuke ir jau tik 
iszdave baisa:
- Yy!
Galu, gale kūdikis nutilo ir 

jau nebekvepavo! Ji viena. 
Sziurpuliai dabar ėjo jai per 
kuna taip, kad ji nežinojo nei 
ka daryt. Atlikus ta baisu dar
bą suvyniojo savo auka in 
skarmalus ir suriszo in didele 
vilnone skepeta. Pradėjus 
szvist ji iszejo neszina ryszi. 
Ėjo ji keliu miesto link. Kada 
pamate važiuojant žmogų, ji 
tarė:

— Gal galėtumėt tamsta 
pavežy t ?

— Ar toli einate?
— Einu in miestą.
— O ka czia neszate?
— Vilnas karszt.
Nors kelias buvo purvinas, 

bet žmogus pasigailėjo ir tarė:
— Na, tai jau sėskite.'
Ji inkele ryszi ir insilipo pa

ti. Kai susėdo žmogus užkalbi
no.

važiuot namon atriszes pažiu
rėjo “vilnas.”

— Vaikas! Tai rudguže, 
merga.!

Kas daryt? Atvažiavęs ark
lius pastate ant ulyczios, paliko 
ryszi ant vežimo ir užsislepes 
žiurėjo kas dėsis. Žmones ėjo 
pro szali ir niekas. Galu gale 
priėjo kareivis, apsižvalgė 
pagriebęs ryszi nubėgo.

— GALAS —

ir

“Neužmuszk”

riausiu pasaulio atsitikimu.
Miesto parke pradėjo griež

ti orkiestras. Vincas metes 
laikraszti in szali klausėsi mu
zikos. Ant galo sugriežė liūdna 
meliodija, kurios balso insi- 
klause Vincas. Užsisvajojo. Jis 
vis negalėjo perprasti pasau
lio surėdymą. Jis girdėjo gera 
velijanczias kalbas, bet darbu 
visur mate prasižengimus.

Liūdni tonai meliodijos 
skambėjo kas karta garsiau ir 
garsiau. Vincas paskendęs 
svajonėse nei nepastebejo kaip 
jo motina buvo parėjus isz 
miesto.

— Liūdna žinia asz tau 
Vincuti parnesziau isz miesto. 
Pradėjo Vincui sakyti, priėjusi 
jo motina.

— Ka-gi tokio pasakysi, 
mamyte? Klause nulindęs Vin
cas.

— Reiks tau, vaikeli iszei- 
ti in kariuomene! Mieste pa
skelbė valdžia mobilizacija!

Laikinai Be Darbo ‘urej? s,veikat0„s U galet“t0'liau keliauti. Peralkes valkio
josi per dienu dienas ir naktis 
norėdamas surasti ka nors nu
raminimui savo pilvo. Gamta 
isz saves nieko nedavė. Turėjo 
pats susijieszkoti sau maisto. 
Bet visu bijojo kad neiszkustu 
Vokiecziams.

Kaziukas pasimaisze po ko
jom ir Vincas treksztelejes par
griuvo ant žemes. Galvoj mai- 
szesi uže.

vaikai, 
už pra- 
laikui. 
vaikas

* * *
Viename dideliame mieste 

tikra velneva, 
Kad ir Lietuviai randasi,

Tai ne visi geri,
Nes randasi keli,

Jau ten moterėles gana, 
Daugelis be szliubo 

gyvena.
’ Netrukus susirupeziuoje, 

Velei pasimeta,
Ir paima vyreli kita,
O tas viskas negerai,

Taigi jeigu nenorite iii 
kaili gaut,

Tai moterėles lukaut,

gjUSILAUKUSI mergina kū
dikėli ne turėjo kaip auginti 

kadangi ji auginant nėr kada 
duona sau užsidirbti. Žiurėjo ji 
in ji ir verke. Paskui supykus 
gnybo jam in ausute. 
pajutęs skaudumą 
klykti.

— Kas czia yr?! 
sene boba.

— Jis verkia. Atsake mer
gina drebėdama.

E, tu! Ne moki nura
mint !

— Toks jis ne doras.
Sene susipasziojo pakula 

kuodeli ir vėl su koja pradėjo 
sukt rateli.

Mergina su savo vaikucziu 
gulėdavo pakuroje. Viena syki 
jai užėjo mintis, kad atimt gy
vybe kūdikiai. Vienok baugu. 
Žino, kad tas ant gero ne isz- 
eis!

— Vaikeli! Ji szauke: Ar 
tu nori gyvent?

— Viau, viau.! Vaikas szau
ke.

— Jis nenor, tarė ji sau.
— Viau, viau! Vaikas vėl 

kartojo.
—• Viau jam gyvenimas, ji 

sukuszdejo.
Paėmė ji savo plonąją szil- 

kine skarele kur jai mylimasis 
buvo nupirkęs, glostė ja tarp 
ranku ir mane atimt gyvybe 
tam menkam nekaltam gyvū
nėliui ! _

Baugu!
Naktis tamsi. Ji viena ir sza- 

le jos knerkia mažas, led gyvas 
naujo pasaulio gyventojas. Se
niau lyg tebebuvo ji da viena, 
pas ja ateidavo jos mylimasis! 
Tiek jis daug sznekedavo ir 
spausdavo ja prie saves. Dabar 
liko ji nereikalinga! Jos myli
majam ji dvoke. Seniau gaivi
nęs jo siela meiles szeszelis 
dunksojo toli praeityje. Dabar 
tik skausmai!

— Kam gyvent? Ji saves 
klausė.

— Viau! Atsiliepe vaikas.
Tarp ranku ji vis gniaužė 

szilkines skepetuke, kuria ma
ne užnert kūdikėliui ant kaklo 
iri patęst gerai. Visai neužilgo 
tas gali atsitikt, nes ji jau sa
vo minti vede prie galo.

— Padaryt! Ji kuszdejo.
Per ja perejo sziurpuliai ir 

vėl ji atmete rankas atgal. Josi 
szirdis buvo žmoniszka ir tas sze ryszi ir susitaisęs arklius

— Ar isz toli tamsta?
— Isz toli, ji atsake.
— Taip. Tai tamsta neszi 

vilnas karszt?!
— Neszu.
Žmogus pažiurėjo in ryszi ir 

in ja vėl tarė:
—' Kodėl tai ne vežte?
— Tai mat szi ryt Jokubu- 

ka iszsiunte in maluna.
— Žinoma gyvenime, pri

dūrė žmogus.
Be sznekedami privažiavo in 

miestą. Isz kaminu ruko augsz- 
tyn durnai, o ant ulycziu val
kiojosi keli nuskurę Žydai. 
Merga žvalgėsi. Paskui ji pa
sakė.

— Gal czia tamsta sustotu- 
te. Asz czia noriu ineit.

— Ar ilgiai užtruksite ?
— Asz tuojau sugrysziu, ji 

atsake.
Merga inejo in siaura uly- 

cziuke ir dingo. Žmogus pasi
žiurėjo in ryszi ir mane, kad ji 
nebĮis tokia kvaila “vilnas” 
palikus nubėgt sau kur. Užri- 
szo ji vadžias ant rungo ir nu- 
szokes nuo vežimo ėjo pažiūrėt.

— Tai kvaila! Už atvežimą 
vilnas paliko, tarė jis sau.

Arkliai prunkszte ir lingavo 
galvas. Jis sugryžo ir sėdės in 
vežimą nuvažiavo in diendarži 
pas Leiba, kur jis visada su
stodavo. Paszeres arklius pa
kilnojo ryszi.

— Sunkus.
— Ui, Motiejus! Paszneki- 

no Žydas.
— Ka?
— Ka turi parduot?
— Su reikalais sziandien.
Ne ino jis dabar ka padaryt 

su tos mergos rysziu.
— Vilnos juk tai neprastas' 

daigtas. Kam ji paliko ?
Nukėlė ryszi nuo vežimo ir 

inneszes pas Žydą iszejo in 
miestą su reikalais. Vąiksz- 
cziodamas žvalgėsi, ar nepa- 

• matys ta merga; bet niekur ne 
I mate. Vakare sugryžes iszsine-

pENKTAS Dievo Insakymas, 
liepia mums neužmuszti! 

Aiszkina kunigas mokykloje 
susirinkusiems vaikams. Visu 
vaiku veiduose matėsi didelis 
užimantas teisingu mokslu.

— Nemanykit kad jus tik 
užmuszdami galite nusidėti 
priesz Penkta Dievo Insaky- 
ma! Jus nusidedate, taipgi, su- 
muszdami ar užgaudami gy
vuli, arba inžeizdami s^vo 
draugus. Nusidedate jeigu ne>- 
klausote savo tėvu, ir t.t.

Po pamokos apleidę mokyk
la, iszvaikszcziojo visi 
Tik keli buvo palikti 
sižengimus ilgesniam 
Ju tarpe radosi lėtas
Vincutis. Kuomet kas langa 
iszdauzdavo, ar ka kita prasi
žengdavo, tai visuomet mes
davo ant jo kalte. Bet kada mo
kiniai padarydavo prasižengi
mus tai mokytojas visados jo 
klausdavo: Ar jis nežinąs kalti
ninko ? Visuomet būdavo jo pa
prastas atsakymas “Nežinau!” 
Ir tuo viskas baigdavosi.

Bet sziandiena. jis per pamo
ka tikybos kažin delko neuž- 
laike tvarkos; užka ir paliko 
Vincuti po pamoku.

Isztrukes, lyg isz kalėjimo, 
leidosi per kasztanu pasodyta 
alėja. Jis beeidamas atsiminė 
pasakytus kunigo žodžius. Czia 
jis niekaip negalėjo sau insi- 
vaizdinti: Delko jo tėvas pa
rėjės girtas muszo motina? Jog 
jo tėvas eina kas szventadieni 
in bažnyczia ir pamokslu klau
so to paties kunigo, kuris szian
dien Vincui taip gražiai aisz- 
kino apie nedorus žmonių dar
bus.

‘ ‘ Miela Mamyt! ’ ’
“Asz esiu sveikas. Tik man 

yra liūdna kad negaunu nuo 
Mamytes ant savo laiszku, ne 
jokio atsakymo! Mes dabar žy
giuojam ir žygiuojam kasdie
na užimdami naujas Vokie- 
cziu žemes. Mano pulko drau
gai labai biauriai elgias isz- 
daužydami Vokiecziu kultūros 
intaisymus. Kažin kada už
baigsim kruvina karai

Mes niekados nebematom 
szviesios dienos, nuo to laiko 
kada iszejom isz namu. Dau
giau nebeturiu ko beraszyti.

Bueziuoju miela, mamyt, 
szimtus kartu!

Jusu sūnūs Vincas.
Toki laiszka perskaitė Vin

co motinai kaimyną. Motina 
dėkojo Dievui kad jos sūnūs 
da liko gyvas. Buvo ko ir deka- 
voti, nes jau keli Vinco drau
gai buvo palaidoti tolimose Vo
kiecziu žemes szaly.se.

Padekavojus gerajam kai-

Szita maszina jau dabar 
nebereikalinga Vokietijoje. 
Ji buvo intaisyta prasikaltė
liams galvas nukirsti. Bet 
dabar mirties bausme panai
kinta Vakarinėje Vokietijo
je. Maszina randasi vieno 
kalėjimo skiepe.

mynui, senute iszbego pas bu
vusi Vinco dranga, kad para- 
szytu jos Vinceliui laiszka. Ži- 
nijo kad jis neatsisakys.

Ant dangaus mirgėjo mili
jonai žvaigždžių. Silpnas veje- 
Įis sziurindamas medžiu lapus 
pute isz vakaru szalies. Užsidė
jus rasai nebedulkejo keliai 
iszdžiovinti kaitriosios saulu
tes. Pasidarė vešu.

Isz tankaus eglyno iszlindo 
nudriskęs Vincas. Ar senai jis 
buvo galingas turėdamas ran
koj szautuva. Buvo aprėdytas 
puikiais kariszkais rubais. Bet 
dabar kitaip virto: bijojo visu 
kad kas jo neiszduotu, žvalge 
si prie kiekvieno lapo suvirpė
jimo. Iszejes ant vieszkelio žen
gė palengva mažais žingsniais. 
Paėjus užsuko in giria. Nefoe-

Bego metai kaip trumpos 
valandėlės. Musu Vincelis isz- 
augo dideliu vyru. Nebe viena 
mergina sukosi apie ji kad in- 
tikti.

Viena karta sėdi jis prie 
lango. Lauke saule kaitina nu- 
liudusia žeme, o sziltas vėjelis 
pagriebęs kvepianti lauku orą 
puczia in kambarį per atdara 
langa. Vincas gi varto ir varto 
nuolatos dideli laikraszti. Kiek 
ežia buvo priraszyta ant balto 
juodu. Czia vienos valstybes 
kareiviai musza kitos valsty 
bes kareivius. Czia laivas nu 
skendo paslėpdamas in vande 
ni milijonus turtą. Czia vėl ple 
szikai užpuolė ir t.t. Visas laik 
rasztis buvo priraszyta invai
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Didesniame apskrities mies
te laike Vokiecziai baudžiamu- 
u kuopa. Czia buvo suvaromi 

visi pabege ar kitaip prasikal
tę belaisviai. Turėjo atlikti ka
riuomenes manksztinima ir ki
tus sunkius darbus. Valgyti 
gaudavo mažiau už paprastus 
belaisvius. Už tai kankinami ir 
alkinami belaisviai mirdavo. 
Czia atsidūrė ir Vincas. Užsiu
vo ant nugaros balta kryžių, 
kad pabėgus greieziau galėtu 
surasti.

Viena karszta diena, kada 
kaitino ant dangaus saulute, 
vare “Kryžiokus” nuo darbo. 
Buvo labai dusznu. Vincas ne
beturėdamas jiegu griuvo ant 
ulyczios. Vokietis negalėdamas 
pakelti, musze Vincą szautuvu. 
Vincas nekele.

Kada Vincas iszvydo ligoni
ne labai (nustebo. Pradėjo kla
joti. Atsiminė kadaise girdė
tus žodžius “Neužmuszk!” Isz- 
lipes isz lovos priėjo prie lan
go ir iszszokes leidosi per uly- 
ezia in laukus atsigauti vasa
ros oru.

—Neužmuszk! Neužmuszk!”

— GALAS —

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!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Will you be "UP” or
"DOWN” in 1960?

Which will you be ten years from now 
—happy “Mr. Up” or despondent, care
worn “Mr. Down”?

We’d like all our depositors to be 
“Mr. Up” by 1960; and you can be, if 
you start now to save regularly—to 
save U. S. Savings Bonds.

Regular saving now can mean finan

cial independence for you and your 
family by 1960, for every $3 you invest 
now in U. S. Savings Bonds will bring 
you $4 in ten years.

i 4

So, if you want to be up and coming 
—start buying bonds regularly at this 
bank, either over the counter or through 
the Bond-A-Month Plan.

FOR YOUR FINANCIAL INDEPENDENCE
BUY U. S. SAVINGS BONDS

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA

szaly.se
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Žinios Vietines
— Szaltas oras.
— Szvento Juozapo para

pija gavo nauja varginininka, 
Prof. Joną Stanukoni, nesenei 
atvykęs su savo sžeimyna, isz 
St. Paul, Brazilijos.

— Julija, mylima pati My
kolo Grigaliūno nuo 1025 E. 
Pine uly., numirė Petny'czioj, 
penkta valanda po pietų, Ash
land ligonbute. Velione buvo 
invalide, pabėgus ant sveika
tos per szesziolika metu. Atvy
ko in Amerika būdama da jau
na mergina. Paliko dideliame 
nuliūdime savo vyra Mykolą; 
duktė Rozalija, pati Liudviko 
Diskieviczio namie; sunu Juo
zą mieste taipgi penkis anukus. 
Viena seserį ir tris brolius Lie
tuvoje. Laidotuves invyks Se- 
redos ryta, su apiegomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje devinta 
valanda ir palaidos in parapi
jos kapines. Graborius L. Tras- 
kauskas laidos.

—< Darbai gerai angliaka- 
syklosia eina, 'beveik dirba 
kožna diena.

— Ona, pati Jono Palavi- 
czio, nuo 108 W. South uly., 
pasimirė Ketverge vakara, 
Schuylkill Haven ligonbute. 
Velione sirgulavo per pusan
tro meto. Atvyko isz Lietuvos 
in Lansford miestą, o 1928 me
tuose apsigyveno Mahanojuje. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos ir bažnytiniu motoru 
draugijų. Paliko savo vyra Jo
ną; dvi dukterys: Margareta 
Pecziuliene ir Katarina Roda- 
slovickiene, isz New York; 
taipgi povaikus, Palavicziai: 
Prana ir Helena isz Philadel
phia ir Leona isz Reading. Lai
dojo Panedelyje su apiegomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje 9 va
landa ryte ir palaidota in pa
rapijos kapines. Graborius L. 
Traskauskas laidojo.

— Serėdoj pripuola Szv. 
Timotiejo. Taipgi ta diena 
1848 metuose surado aukso Ca- 
lifornijos valstijoje.

-— Ponia Agota Litvinavi- 
cziene, sūnūs Vincas ir jo sū
nelis Vincukas, taipgi anūkas 
Leonardas Kalietis, isz Shena- 
doro, lankėsi mieste su reika
lais ir prie tos progos atlanko 
‘ ‘ Saules ’ ’ redakcija. Ponia Lit- 
vinavieziene yra musu skaity
toja ir skaito “Saule” per 
daugelis metu. Ponia Litvina- 
vičziene patarė visiems skai
tyti “Saule” nes tai yra ge- 
geriauses laikrasztis. Acziu už 
atsilankyma.

— Ponia J. Macejiuniene, 
sūnūs Albinas ir jo sunelei Da
nielius ir Albinukas visi isz Ta- 
makves, lankosi mieste pas 
ponstva Ant. Szukieviczius ant 
E. Centre uly., ir prie tos pro- 
.gos atlankė “Saules” redakci- 
ja’atriaujiriti savo prenumerata 
už laikraszti “Saule.” Acziu 
visiems už atsilankyma.

— Gerai žinoma, miesto gy
ventoja, ponia Magdalena De- 
resžkione, nuo 609 W. Maha- 
inoy uly., likos surasta negyva 
savo miegama kambaryje per 
savo sunu Zigmantą, Panedelio 
ryta. Daktaras sako kad ponia. 
Dereszkiene staiga numirė nuo 
sžirdies atako. Velione gimė 
'Lietuvoje, atvyko in Amerika 
19Q7 metuose. Jos vyras Juozas 
mirė Birželio men., 13-ta diena 
1949 m. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos ir bažnyti
niu moterių draugijų. Paliko 
tris sūnūs: Joną, aptiekorius 
isz Minersville; Zigmonta na-

mie ir Juozą, isz Locust Valley 
ir tris anukus, taipgi du bro
lius: Daktaru Zigmonta Rudai
ti, Chicago, Ill., ir Joną Rudai
ti, Brooklyn, N. Y., taipgi sese
rį Morta Virbickiene, Detroit, 
Mich. Laidotuves gal invyks 
Ketverge su Szv. Misziomis 
devinta valanda, ir bus palaido-
ta in parapijos kapines. Grabo- mainose. 
rius Liudvikas Traskauskas 
laidos.

— Ketverge Szvento Povi
lo atsivertimo taipgi ta diena 
1915 metuose užbaigė statyt te
lefonas skersai mares ir aplink 
visa svietą.

— Petnyczioj Szv. Polikar
po, taipgi ta diena 1950 metuo
se žemes drebėjimas Iran 
kraszte, dvideszimts žmonių 
žuvo..

bėgti. Kai jis buvo pagautas, 
policijantai jo automobilyje 
rado kelis daigius, kurie gal 
buvo pavogti.

— Keturios deszimts trijų 
metu mainierys, Peter Dutzer, 
pasimirė Hazleton ligonbute j o, 
kur jis buvo nuvesztąs kai jis 
buvo sužeistas Spring Brook 

Jis paliko žmona ir
tris vaikus. Jam mainose buvo 
galva taip sumuszta, kad jis 
nuo tos žaizdos ir pasimirė.

Shenandoah, Pa. — Gerai ži
noma musu gyventoja, ponia 
Agota Litvinavicziene, nuo 
West Washington ulyczios ku
ri nesveikavo nuo kokio tai lai
ko, ana diena sugryžo isz Ash
land ligonbute, jausdama daug 
sveikam

— Po trumpai ligai, Mari- »
joną Kaledicne, nuo 416 W. 
Coal uly., pasimirė Seredos 
vakara, Ashland ligonbute. Gi
mė Lietuvoje, atvyko in czio- 
nais daugelis metu atgal. Jos 
vyras mirė keletą metu atgal. 
Paliko du sunu: Liudvika na
mie ir Jurgi isz Reading; duk- 
tere Konstancija, pati Jurgio 
Kegolio mieste, taipgi ‘tris 
anukus. Laidotuves invyko Pa
nedelyje su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje 9 vai., ryte 
ir palaidota in parapijos kapi
nes.

Gilberton, Pa. — Matas 
Yedsena, senas angliakasis nuo 
516 Main uly., numirė Sukatos 
ryta 7:10 vai., savo namuose. 
Gimė Lietuvoje, atvyko in 
Ameriką daugelis metu atgal, 
paskutini karta dirbo Gilber
ton kasyklose. Paliko savo pa- 
czia Ona (Dumbrauskiute); 
duktė H. Rafferty mieste; tris 
sūnūs: Mata ir Leonarda mies
te ir Edvardą, California, taip
gi szeszis anukus. Laidojo Se- 
redos ryta, su apiegomis Szv. 
Liudviko bažnyczioje, Maize- 
ville 9 valanda ir palaidotas in 
parapijos kapines.

Girardville, Pa. — Panedely
je, Sausio (Jan.) 22-tra diena 
laivu “General Taylor” in 
New Yorka atvyko szie Lietu
viai Tremtiniai: Maczioniai: 
Romualdas, Liudvika, Algi
mantas, Laimute ir Vytautas. 
Visi ketina apsigyventi pas sa
vo gimines Girardvilleje.

AMERIKOS 8-TA
ARMIJA VIS GALI 

ATSIKIRSTI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pittston, Pa. — Buvęs karei
vis, trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus Andrew Medvic, buvo 
surastas savo kambaryje negy
vas. Szalia jo lovos buvo med
žiokles karabinas. Jis gyveno 
netoli Pittston, in SyoyervilU 
miesteli. Valstijos policijantas 
Saržentas Charles Sampee, isz 
Wyoming apygardos, sako kad 
to buvusio kareivio motina 
Elzbieta ji rado jau mirusi. Tas 
buvusis kareivis buvo tik ke
lios dienos priesz tai paleistas 
isz silpnaprocziu namu.

Springfield, Ill. — Ponia Au
gust P. Wisnosky, isz Spring
field, Ill., kuri laimėjo szimto 
doleriu dovana, premija už pa- 
gaminima labai skaniu ir in- 
vairiu Lietuviszku valgiu, yra 
Moterų Sanjungos penkios de
szimts szesztos kuopos nare. 
Chicago Tribune laikrasztis 
dovana jai suteikė.

munistai siekia; jie nori dar ir 
dabar užkirsti kelia Asztunta- 
jai Armijai in Taegu, in kuri 
miestą dabar visi Amerikie- 
cziai ir Alijantai traukiasi.

Wonju miestas yra kelias 
staeziai in Pietų Korėjos szir- 
di. Amerikiecziu kariszkos 
tankos sugryžo in szita miestą 
ir rado ji jau savo draugu ap
leista. Daug Kiniecziu ir Sziau- 
res Koriecziu yra apspitę szita 
miestą.

Nors Amerikos kariszkos 
tankos dabar traukiasi ir 
gryszta, bet jos plekia ir mu- 
sza visus Komunistus, kurie 
pasirodo. Tos. musu tankos 
iszžude daugiau negu pustre- 
czio tukstanezio tu Komunistu 
kai jos traukėsi in saugesnes 
tvirtoves.

Bet isz viso to matyti kad 
Komunistai Kiniecziai ir 
Sziaures Koriecziai rengiasi 
prie dar didesniu užsipuolimu 
ant Amerikiecziu kurie dar vis 
traukiasi.

MOTINA - MOCZIAKA Ji stengiasi visus suvienyti ir policija, savo armijas, kad ji 
palaikyti broliszkuma savo 4 ’ ' "
apylinkėje, ir darbuojasi del 
savo apylinkes labo, ir stengia
si prisidėti prie visokiu Labda-1 
rytės darbu.

NEW YORK, N. Y. - De-į L^i daug Kataliku pri^li
. x x L. „ . prie szitos draugystes. Kai ku-szimts metu amžiaus Rosmarie L . x ., _ . . . nose miestuose ir Kunigai pn-Konko, per aszaras Teiseiuii . . rr . .x. . I guli prie jos. Keli Kunigai yra pasiskundė kad jos motina, vi-, . . .r pasakė kad jie dar vis prigulėssados yra pasigėrus, kad ji tik 5 ,. . x .i kol jie gaus insakyma isz savoisz paszelpos gyvena ir tuos pi-' 

nigus, kuriuos ji isz ■ 
gauna ji prageria, ir paskui 
iszvarydavo savo maža dukre
le ubagauti. Jeigu dukrele pa
reidavo tuszcziomis rankomis, 
motina ja teveik primuszdavo.

Susiedai patvirtino mažutes 
pasaka. Teisėjas uždėjo ant tos 
motinos penkiolika szimtu do
leriu kaucija, ir pavede mažu
te po susietkos Ponios Deresky 
prieglauda, kol Teisėjas nutars 
ka su tokia ragana daryti, ku
ri taip nuskriaustu savo duk
rele.

Priversdavo Dukrele 
Ubagauti

galėtu apmalszinti tokius raz- 
baininkus, kaip Viszinski, Ma
lika ir Mao-Tse-tung.

Tokiai Tautu Sanjungai rei
kia:

1— Tarptautine armija. ,
2— Panaikinti ta “ Veto, ” 

kad vienas krasztas negalėtu 
visu kitu norus ir inneszimus 
iszmesti.

3— Sudaryti dar keliu kitu
miesto vyriansybes apie ta In3taVm-i- kras2tu sutartis, kaip tai Pači-

Fabrikantu Prezidentas

ta

Ka Raszo Kareivis 
Pvt. J. A. Staricenka

Isz Fort Devens, Mass.
Didžiai Gerb. Redakcija!

Labai acziu jog Jusu reda
guojame laikrasztyje ‘Saule’ 
tilpo straipsnelis apie mane 
ir fotografija. Man buvo 
labai didele staigmena, jog 
tolimame, Lietuviu gyvena
mame, Amerikos kampe stai
ga asz tapau žinomas.

Noriecziau ir užsisakyti 
‘Saule,’ bet deja negaliu, nes 
kaip atrodo jau ilgai nebe
busiu ežia nuolat keisiu savo 
adresa. Bet tikekite jog ap
sistojus vienoje, pastovesio- 
je vietoje, tuoj pat ji užsi
sakysiu.

Tuo paežiu esmeniszkai 
sveikinu visus Pansilvanijos 
Lietuvius ir linkiu visiems 
geros sėkmės, būti gerais 
Amerikos piliecziais ir pa
triotais Lietuviais.

Su pagarba, 
Pvt. Juozas A. Staricenka.

Fort Devens, Mass.

DIDI BOMBNESZIAI
IN ANGLIJA

LONDON, ANGLIJA. —
Szeszi Amerikos didžiausi 
tombnesziai B-36 nuskrido in 
Anglija pereita Utarninka. 
Kiekvienas isz j u gali be jokio 
sustojimo nuskristi deszimts 
tukstaneziu myliu.

Tai pirmutinis sykis tokiems 
musu didiems bombnesziams 
iszskristi isz Amerikos. Jie vie
nas po kito nusileido ant La- 
kenheath aerodramo.

Beskrisdami skersai Atlan- 
tiko mares, jie paleido kelias 
bombas tik del praktikos, bet 
nepasako kurioje vietoje jie 
jas paleido.

Jie nuskrido apie septynis 
tukstaneziu myliu, isz Fort 
Worth, Texas, in Anglija. Ta 
kelione jiems užėmė dvide- 
szimts keturias valandas.

Armija ir Lakunu Sztabas 
aiszkina kad tie eroplanai isz- 
skrido isz Anglijos Subatoje ir 
sugryžo in Fort Worth, Texas 
Nedelioje.

EROPLANAS
SUSPROGO

TAUTU SANJUNGA
BE TVARKOS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Pottsville, Pa. — Joseph So
winski, pacztorius in maža 
miesteli tarp Minersville ir 
Pottsville, buvo suaresztuotas 
ir palaikytas ant tukstanezio 
doleriu kaucijos. Valdžios Ko- 
misijonierius, Arthur L. Reese 
isz Tamaqua, Pa., intaria Jo
seph Sowinski už pavogimą 
$325.36.

SOVIETAS SERGA

Sovietu Užsieno Minis- 
teris Nesveikoja

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Jacob A. Malik, Sovietu Rusi
jos antras Ministeris ir Mask
vos vyriausias delegatas Tau- 

Hazleton, Pa. — Hazeltono tu Sąjungoje dabar pavojingai 
miesto policijantai per isztisa Yra susirgęs, savo apsigyven-

tusiuose namuose ant 680 Park 
Avenue, New York mieste.

Ponas Malikas nėra dalyva-

miestą vijosi ir galutinai pasi
vijo girta draiveri. Draivorys 
tik tada sustojo, kada polici
jantai paleido kelis szųvius. ves posėdžiuose per kelias die- 
Kai jis buvo suimtas jis prisi- nas. Jo vieta yra užemes Sem- 
pažino kad jis yra Viktor Rut- yon K. Tsarapkin. 
korosky. Jis szalia saves ant 
automobiliaus sėdynės turėjo Ponas Malikas serga sžirdies 
dideli medžiokles peili. Kai jis liga, ir jau kelis sykius buvo 
susimusze su kitu automobiliu, tos ligos pakirstas. Jis yra ke- 
jis užgesino savo automobi- turios deszimts keturiu metu 
liaus szviesas ir stengiesi pa-į amžiaus,

Isz Rytu ateina žinios kad

CHICAGO, ILL. — B-26 
tombneszis, kuri lakūnas sten
giesi nuleisti ant slidžios žemes 
susprogo. Penki lakūnai ir 
darbininkai žuvo toje nelaimė
je.

Tas dvieju inžinu bombne- 
szis, eroplanas buvo tik szimta 
pėdu nuo geros vietos nusileis
ti, ant Glenview Navai Air sto
ties.

Ant eroplano buvo trys kari
ninkai ir tu kareiviai, lakūnai.

Eroplanas skrido išz Barks
dale Field, La.

Paskutinis raportas nuo to 
eroplano lakūno buvo kad jo 
eroplano sparnai apszale ir kad 
ledas tokis sunkus kad eropla
nas turi nusileisti. Jam buvo 
insakyta greitai nusileisti. Jis 
jau leidosi, kai visai netikėtai 
jis susprogo.

Eroplano liekanos buvo isz- 
metytos per visa mylia, skersai 
ir iszilgai. Kai eroplanas su
sprogo, jis ir užsidegė ir tame 
gaisre visi ant to eroplano žu
vo.

William H. Ruffin, prezi
dentas ir iždininkas Erwin 
Mills kompanijos, Durham 
mieste, North Carolina, buvo 
iszrinktas ateinaneziu metu 
prezidentas Amerikos Fab
rikantu Draugijos. Jis yra 
buvęs su Erwin kompanija 
nuo pat pradžios savo darbo.

KATALIKUS
PERSPĖJA

“Rotary” Draugyste 
Nepagirtina

VATIKANAS. — Kataliku 
Bažnyczios vadas, Szventas 
Tėvas, Popiežius Pijus Dvylik
tasis iszleido visiems Katali
kams insakyma kad “Rotary” 
Draugyste yra nepagirtina Ka
talikams, ir visiems Kataliku 
Bažnyczios Kunigams yra4 
griesztai uždrausta prie tos 
draugystes prigulėti.

“Rotary” draugystes virszi- 
ninkai Amerikoje sako kad jie 
negali suprasti kodėl Szventas 
Tėvas taip Katalikams uždrau
džia? Jie sako kad greieziausia 
Popiežius ežia kalbėjo tik apie 
ta draugyste Europoje ir Pietų 
Amerikoje, kur ta draugyste 
daug bendro turi su Masonais.

Mussolinis su savo Faszis- 
tiszka valdžia buvo uždraudęs 
“Rotary” draugyste Italijoje, 
nes ir jis sake kad ta draugyste 
yra susineszus su Masonais.

Nors gal bus pilniau paaisz- 
kinta atskiruose krasztuose, 
kaip szitas bendras uždraudi
mas turi būti priimtas visu Ka
taliku, bet nežiūrint kaip tas 
instatymas bus aiszkinimas del 
Kataliku, labai aiszku kad Ku
nigams nevalia prie tos drau
gystes prigulėti.

Kiek—mes žinome apie ta 
draugyste Amerikoje, tai ji yra 
del biznierių ir profesijonalu.

fike, Vidur-Rytuose ir Vidur- 
! jurose.

4- —Labai greitai isztirti vi
sus užsipuolimus ir tuoj aus nu
bausti tuos užpuolikus.

5— Kai tik vienas krasztas 
yra paskelbtas užsipuoliku ant 
kito kraszto, visi kiti krasztai 
tuojaus turėtu nutraukti visus 
santykius su tuo užsipuoliku ir 
iszmesti ta kraszta isz tos san
jungos.

Bet Tautu Sanjunga nieka
dos neiszdrystu priimti ar net 
apsvarstyti. Ir kodėl? Už tai 
kad visa Tautu Sanjunga bijo
si Rusijos!

O jeigu visa Tautu Sanjunga 
bijosi vieno savo nario, tai kam 
ta Sanjunga yra reikalinga? 
Geriau kad visi prisiraszytume 
prie Sovieto Rusijos ir Stalinui 
czebatus laižytume!

Bet dabar, penkios deszimts 
penkios tautos bijosi Juozo 
Stalino, bijosi jam Tautu San
jungos duris parodyti ir pasa
kyti jam, kad jis negali ežia su- 
gryszti kol jis nepasitaisys.

Trumpai pasakius: “Tautu 
Sanjunga dabar yra be tvarkos 
be j iegos ir be galvos! ”

tokia nekalta. Vaszingtono / 
mokslincziai baisiai daug klai-! 
du yra padare ir dabar daro.! 
Mes nuskriaudžiame savo isz-Į 
tikimiausius draugus, ir seili-j 
namies tiems, kurie musu visai 
nepaiso ir ant kuriu mes nega-j 
lime pasitikėti. Mes apleido
me Kinija, pastūmėme in szali 
Ispanija, (kuriai dabar imame 
gerintis) su Sovietais sutiko
me pavergti Czekoslovakija, 
Vengrija, Pabaltijos krasztus 
ir Balkanus, ir tik tada susi
pratome kai pamatėme Sovie
tu kariszkas tankas ir szimtus 
tukstaneziu ginkluotu karei
viu. Ir mes jokiu insitikinimu 
neturėjome, savo žodžio nesi
laikome, ar neiszdrysonie pra
sižioti. Musu atstovai nei vie-] 
na syki neatsistojo Tautu San- 
jungoje ir riepasake Ponams 
ViszinskiUi, Malikui ar Wu, 
kad jie yra melagiai, veidmai- ■ 
niai. Musu atstovai neiszdryJ 
so nei syki iszeiti isz tu posė
džiu, kai tie skarmaliai muši 
szmeiže ir niekino. Musu at
stovai tenai tik tupėjo ir tyle-' 
jo. Į

Ir nežiūrint to kad tie musu 
atstovai ir musu valdininkai i

I 
Vaszingtone gavo ir dabar 
gauna tukstanezius laiszku isz 

! žmonių, kuriems jau insipyko 
tokis nieko nedarymas ir kisz- 
kiaszirdiszkumas.

Tautu Sanjunga, kaip dabar 
ji yra vedama, visai nieko ne- 
reiszkia tarptautinėje tvarkoje 
nes ji yra te jiegos, nes ji pati 
bijosi savo nariu!

Tautu Sanjunga tik tada sa- 1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
vo tikslą atsieks, tik tada savo coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
pareigas iszpildys kada ji tu- $1.00. Adresas: Saule Publ., 
res savo kariszka, tarptautine. Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A,

SKAITYKITE “SAULE

“NOVENA” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

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

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

W Sieniniai Kalendoriai

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