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Mainieriai Straikuoja$

Isz Amerikos Namai Toli Nuo Namu

APVOGĖ BANKA

Du Jauni Vyrukai
Gavo $3,000

NEW CASTLE, IND. — Du 
vyrukai, gražiai apsirenge in- 
ejo in Mount Summit Banka. 
Jiedu buvo apsiginklavę su 
Vokiszku revolveriu ir ilgu 
peiliu.

’Jiedu užrakino bankieriu 
Harry Shively in bankos szie- 
pa ir pasivogė apie tris tuks- 
tanczius doleriu.

Už kokio pusvalandžio vie
nas kostumeris inejo in banka 
ir iszgirdo kai tas bankierius 
klabeso in siena. Jis paszauke 
policija. Erne kelias valandas 
kol policija galėjo ta bankieriu 
iszimti. Ohio valstijos poli ei - 
jantai ir valdžios FBI policija 
dabar jieszko tuvagiu.

JAPONIJOS
KLAUSIMAS

MAINIERYS ŽUVO

Užduso Nuo Gazo; An
tras Iszgelbetas

NANTICOKE, PA.—Vienas 
mainierys užduso, o antras bu
vo iszgelbetas, kai mainu ga- 
zas “Black Damp’’ juodu pa
gavo Susquehanna mainas.

Žuvo Stanley Waranko, sze- 
szios deszimts metu amžiaus. 
Mainierys Walter Alenginski, 
szeszios deszimts keturiu metu 
amžiaus buvo iszgelbetas ir 
greitai nuvesztas in Nanticoke 
ligonbute. Tie mainieriai dir
bo toje paežio j e vietoje kai ga- 
zas juodu pagavo. Nebuvo jo
kio susprogimo ar ugnies.

KARISZKAS ERO
PLANAS SUDUŽO

Virszininkai Nesupran
ta Kas Atsitiko

FORT WORTH, TEXAS.— 
Lakūnu Sztabo virszininkai 
negali suprasti, kas atsitiko, 
kad tas didelis B-36 kariszkas 
eroplanas, bomberis sudužo.

Tas eroplanas pasileido ir> 
ant žemes važiavo apie szimta; 
myliu ant valandos, bet nuo že
mes nepakilo ir nugrimzdo sta-I 
ežiai in ežerą. Paprastai, ero
planas ima kilti nuo žemes kai į 
jis įnsivažiuoja apie szeszios 
deszimts myliu ant valandos, j

Trys lakunu lavonai *buvo i 
surasti. Treczio lavoną rado, 
bet kai szitas žinias gavome, ji 
dar isz ežero nebuvo iszkele. 
Asztuoni kiti iszliko gyvi.

Szitas kariszkas eroplanas j 
buvo vienas isz didžiausiu antį

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Kareivis John Sasser isz 
Memphis, pasidalina arbuza 
(watermelon) su gražia 
“Corky” Gillis isz Los An
geles in kareiviams parūpin
ta ŪSO kliuba in Peters
burg, Virginia. Kareivis Sa
sser randasi in Camp Lee,

Virginia. Jis su kitais to
kiais kareiviais dabar yra 
vaiszinamas naujai pertvar
kytu kliubu, kurie per kara 
vaiszino ir linksmino musu 
kareivius. Tokiu ŪSO kliū
tų dabar randasi apie szim- 
tas septynios deszimts.

BAJORAS DIRBA ' ^mona P0^cijai pasiaiszki- 
no kad jos vyras netyczia per
sidūrė, kai jis parpuolė antSZTORE

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikos Taryba dabar norė
tu isztraukti isz Japonijos mu
su kariszkus valdininkus, ir in 
ju vietas paskirti* biznierius ir 

. taip sau nekarininkus.
Bet ežia nebus taip lengva, 

nes visa valdžia Japonijoje yra 
sukurta ir sudaryta apie Gene
rolą MacArthur.

Generolo MacArthur drau
gai Japonijoje sako kad Ame
rikos Taryba nori tenai paskir
ti pasaulieczius, už tai kad ji 
nori Generolą MacArthur isz 
Japonijos iszkraustyti.

Amerikos Taryba nori duoti į 
laisve Japonams nori leisti 
juos save valdytis.

Bet ežia nebus taip lengva. 
Generolas MacArthur yra pa-

I skyrės in visas svarbias ir in-
i takingas valdžios vietas 

___  augsztus karininkus, genero- i 
lūs.

Kaip dabar dalykai stovi, 
tai mums iszrodo kad Genero
las MacArthur pasiliks Japo
nijoje tol kol j^m patiks ir

Kompanijos Ne 
sutinka Mokėti 
In Mai
Paszelpos Fondo

• 1

erių

Puosznus Laivas “Noronic” Su-
____ z

dege Uoste Toronto, Apie 121 
\ŽmoniuZuvo Gaisre Ar Prigėrė; 
Taikos Sutartis Reikalinga Ja
ponams; Balkanuose Neramu 
Tenai Komunistams Prieszinasi

CHICAGO, ILL. — Bajoras 
Alexander Adam Broel-Plate- 
ris, pareina, anot Chicagosj 
laikraszcziu, isz Lietuviszko- 
Bajoriszko kraujo. Jis dabar 
dirba in Marshall Field sztora 
už trisdeszimts du doleriu ant 
sanvaites.

Szitas bajoras atvažiavo in 
Chicago Gegužio menesyje kai
po Benamis. Jo tėvo dvaras 
Lietuvoje turėjo 25,000 hekta
ru žemes ir buvo isz jo szeimy- 
nos atimtas pirmiau Sovietu, 
paskui Vokiecziu ir paskui vėl 
Sovietu. Jis sako kad jis links
mas ežia Chicago j e.

Jo bajorystes vardas buvo 
Lenku Karaliaus suteiktas jo 
ainiams szeszioliktame szimt- 
metyje. 1941 metais jo tėvas, 
buvęs Tsaro Armijos karinin
kas buvo isztremtas in Sibirą. 
Bajoras Alexander Adam Bro- 
el-Plateris paliko savo moky
tojavimo darba Kauno Uni
versitete ir sugryžo namo.

Po Sovietu atėjo Naciai. 
1944 metais pirm negu Sovie
tai sugryžo, jis apsiženijo, ir 
pabėgo in Bavarija. Jis sako raszteli kuri jis buvo 
1 JI    1 J 2 „ —„ — X — —2 _ • 4 4 — ,

BAISUS GAISRAS
ANT LAIVO ■ "

TORONTO, ONTARIO. — 
Didžiųjų Ežeru puosznus 

•“Noronic” laivas užsidegė 
uoste kai beveik visi atosto
gaujantieji keleiviai miegojo. 
Policija pranesza, kad apie 121 
žmonių žuvo ir daug buvo su
žeista.

Laivo kompanijos atstovai 
sako, kad penki szimtai ir dvy
lika žmonių ant to laivo buvo 
keleiviai ir szimtas septynios 
deszimts darbininku.

Laivas plauke isz Detroit ir 
isz Cleveland in Thousand Is
lands. Vieni sudege, kai nega
lėjo isz savo kambariu iszeiti, 
kiti szoko in vandeni ir prigė
rė.

Darbininkai užtiko ta gais
ra apie 2:30 valanda isz ryto 
(Subatoje). Bet tas gaisras 
taip greitai visa laiva apsupo 
kad daug žmonių nespėjo nei 
isz savo kambariu iszbegti.

Dar tikrai nežino kaip tas 
gaisras prasidėjo, bet ugniage
siai spėja kad jis prasidėjo in 
kambarį netoli nuo saliuno ir 
in tris minutas jau visas laivas 
liepsnavo.

“Noronic” laivas buvo vie
nas isz tu kurie veža žmones, 
kurie nori atostogas praleisti 
ant tu didžiųjų ežeru tarp Su
vienytu Valstijų ir Kanados.

PITTSBURGH, PA. — Kai visi žiurė
jo iu Plieno Fabrikantus ir kai visi lauke 
ežia Straiku, beveik niekas nesitikėjo, kad 

1 Mainieriai sustraikuos!
Dauguma tu 480,000 Mainieriu yra pa-

Policijantai rado negyva 
John Clark, su jo galva pasirė
musią ant krieslo. Jo žmona 
sako, kad jiedu buvo atvažiavę 
in Baltimore isz Wyoming, Pa. KEBLIOJE 
Tik dvi sanvaites atgal. i / PADĖTYJ

įsirengę Straikuoti, už tai, kad,
“Paszelpos Fondas Yra Sustabdytas!”
Kai szita straipsneli raszome, jau daug 

Mainieriu nedirba ir dar daugiau laukia 
insakymo Straikuoti.

Hazleton, Pa., Mainieriai dabar turi nau-
“Nera Paszelpos, Nėra Darbo!” 

Jie szita obalsi taiko prie savo kito obal-
“Nera Kontrakto, Nėra Darbo!”

Nors Straikos dar nepaskelbtos, bet 
John Lewis’ui nereikia pa-

Amerikos Taryba ji isz tenai 
neiszkrapsztys.

KETINO 6 ŽMONES .. D . t „ ..
NUŽUDYTI Sta *nas J'nta:. NeZ‘‘

____ no Ka Daryti
Nušzove Savo Buvusia 

Žmona Ir Save
BELGRADE, YUGOSLA

VIJA. — Kai Yugoslavijos Ti
to iszdryso Stalinui pasiprie
szinti, visi spėjo ir sake kad 
Stalinas ta prasiszokeli in ke- ja obalsi: 
lias dienas panaikins. Visi sa
ke kad Stalinas taip turės pa
daryti, kad pamokinus ir isz- 
gazdinus kitus tokius vadus, 
kuriu krasztai dabar randasi
po Rusijos valdžia. z Mainieriu bosui,

Bet iki sziol nieko pana- . . .g .
szaus nebuvo. Yugoslavas Ti- SKClbti StraiK3S} jaiU tik. I Clkid UUOti S3VO

Vesta drąsiai atsikerta Stalinui ir ya(jams žinoti, kad 1301 RUS llCpatioka, R 
- ■ Kremlinui prieszinasi ir ne

klauso.
Stalinas dabar atsidūrė tarp 

......... velnio ir mariu, tarp kūjo ir 
anks- priekalo. Jis labai norėtu ta SlSaKHJSlOS, Kati, 

kad per keturis metus visi jie cziau pasiraszes, kuriame jis 1 
gyveno gyvame pragare, kol kaltino savo žmonos antra vy- Yugoslavas nubausti, 
jiems pasisekė atbėgti in Ame-j ra Jack Campbell; ; 
rika.

CHICAGO, ILL. — Trisde- 
szimts penkių metu amžiaus 
žmogus, Leland E. Garrett ke
tino ir rengiesi nužudyti sze- 
szis žmones, už tai kad jis juos 
kaltino už savo “divorsa”. Jis ° 
nužudė savo buvusia žmona ir 
paskui sau kulka paleido in 
kakta.

Jis beviltiszkai buvo insimy- 
lejes in savo žmona, 
Campbell, trisdeszimts penkių 
metu amžiaus, ir jis negalėjo 
jos pamirszti ar be jos gyventi.

Policijantai surado maža

tie Vadai Unijų Kuopoms tuojaus pranesza.
Kai kurios Kompanijos staeziai yra pa- 

“Jos nesutinka ir nesutiks 
prasiszokeli Tito nugalabinti, R {j Į)vj(Įeszįn;ts Centu 11UO kickviCUO 

auuia vj- "C— "" -------- . Bet Jis
jos tėvus,ar nenori ar Bijosi pradėti kita, tono iszkastu anglių, in ta Mainieriu Pa-

ŽMONA SUIMTA

Jos Vyras Nudurtas

Ponus C. R. Halliwill; advoka- pasaulini kara. O jeigu jis už- 
ta Frank Fiorite ir jos drauge 
Panele Welcome Hutchinson, 
už ta Divorsa, kuris atskyrė ji 
nuo savo žmonos, kuria jis taip 
mylėjo.

“Per dvylika metu mano
BALTIMORE, MD. — John 

Clark, dvideszimts septynių 
metu amžiaus žmogus buvo su
rastas negyvas kambaruose 
Baltimoreje. Jo raudonplauke, 
dvideszimts keturiu metu am-; 
žiaus žmona yra policijos suim
ta ir intarta už jo nužudinima.

szelpos Eonda!” .
Unijos Vadai ims pasitarti

kabins Yugoslavija, tai tre-
I ežias karas jau bus pradėtas.

Yugoslavija, jeigu jis ta Tito IHJOS AtStOV3!S SZI3 Salite, 
nenubaus, tai ir kiti pavergtie- wjS() (|ar nej žodŽlO neglfdeti. 
ji žmones ras drąsos panasziai

Dauguma Mainieriu stacziaižmona Vesta ir asz gyvenome Jam pasiprieszinti. Jau dabar
labai gražiai ir buvome links- j Balkanuose neramu, jau dabar 013X31 MoioiCHll ISZCIS

su Kompa-
Bet isz Le-

sako, kad 
darba szia

PABĖGO ISZ SO
VIETU KALĖJIMO

Amerikietis Ir 3 Aug 
lai Buvo Kankinamimi,” jis buvo paraszes. “Kas ^enai ir kituose krasztuose

ežia pasipynė, kas ežia atsiti- žmones ima drąsos ir Komu- Sell!V3itC« 
ko kad mudviejų ta laime din- nistams prieszinasi.
go, asz nežinau ir nesuprantu! ----------------- u— . . . . . . ------- ----------- —,
Gal buvo tas jos antras vyras, dabar sudaro Moskvos di- tOS AllglieS MailllCnilJ I)Ct VISI IOCS J3U ISZ Anglai kareiviai, pabėgo isz 

(Tasa Ant 4 Puslapio) ; (Tasa Ant 4 Puslapio)

Yugoslavija su savo Tito jau
Didžiausias susikirtimas yra ir bus Minksz-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
—Vienas Amerikietis ir trys

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Kunigas Stasys A. Dobinis, 

Szvento Kryžiaus Parapijos 
klebonas, Mount Carmel, buvo 
pakeltas in Monsignora, Pralo
ta, kaipo “Right Reverend.”

Praloto Dobinio invilktuves 
in vyks Rugsėjo (!Sept.) dvide- 
szirdt devinta diena. Szvento 
Patriko Katedroje, Harris
burg, Pa.

“Saules” Sztabas sveikina 
Monsignora, Pralota Dobini; 
džiaugiasi kad dar vienas Lie
tuvis Kunigas užsitarnavo to
kios garbes.

pradžios ir be pabaigos daine
le butu galima sustabdyti ? Ge
resne tvarka fabrikuose, ma
žesnis biznierių ir fabrikantu 
pasipinigavimas ir (nepykite 
ant musu, mieli skaitytojai) 
daugiau darbo isz darbininko. 
Nei vienas darbininkas Ameri
koje sziandien nepersidirba. 
Jis visados skundžiasi, kad, 
dirbdamas kitiems jis nepra- 
lobs, turtelio nesusikraus, bet 
tuo paežiu sykiu jis nuo persi- 
dirbimo nepatruks.

Bedarbe ir Benamiai
ATVIRAS LAISZKAS 

LAIKRASZCZIUI

GERI SUSIEDAI

Kartas nuo karto, musu 
skaitytojai mums raszo ir 
klausia, kas ežia, Amerikoje 
darosi? Czia visko gana randa
si; turime daug pinigu; turi
me daug fabriku; turime dau
giau visko negu kiti; o, visgi 
pragyvenimas baisiai aunkus. 
r --------::--------

In szitoki klausima ne taip 
lengva atsakyti; negalima vie
nu žodžiu iszaiszkinti. Baisiai 
daug visokiu priežascziu susi
deda sudaryti tokia būkle: 
Viskas per brangu! Žmogelio 
doleris mažai vertas. Biznie
rius per mažai biznio daro. 
Fabrikantai per mažai savo 
tavoro parduoda, mažiau ga
mina daugiau darbininku at
stato. Žmones mažiau perkasi, 
sztorninkas mažiau parduoda, 
fabrikantas mažiau pristato, 
darbininkas mažiau dirba. O 
žmones mažiau perka už tai 
kad jo pinigai mažiau verti.

"■ • •
Darbo žmogelis savo vai

kams szia vasara nepirko nau
ju czeveryku už tai kad sztor
ninkas per daug už tuos czeve- 
rykus norėjo. Sztorninkas del 
dvieju priežascziu reikalavo 
tezeszis dolerius už trijų dole
riu vertes czeverykus: Jis no
rėjo daugiau pasipinigauti, ar 
jam tie * czeverykai daugiau 
Szia vasara kasztavo už tai kad 
fabrikas daugiau isz jo reika
lavo. O fabrikas daugiau rei
kalavo vėl del dvieju priežas
cziu: Ar fabrikantas norėjo 
daugiau pasipiniguoti, ar tam 
fabrikantui daugiau kasztavo 
už kad jo darbininkai daugiau 
isz jo reikalavo. O darbininkai 
daugiau reikalavo kaip tik už 
tai kad tie jo vaikams czevery
kai du sykiu tiek kasztavo. Ir 
czia vėl tas užburtas ratas, ir 
vėl czia ta daina, be pradžios ir 
be pabaigos.

< Jeigu mes jau po tikrai tei
sybe norėtume pirsztu priki- 
szamai priparodyti ir stacziai 
pasakyti kas czia labiausiai 
yra nusikaltęs, mes vėl turėtu
me drysti savo skaitytoju ne
apykanta ir sakyti, kad darbi
ninkas czia yra nemažai prasi
kaltęs. Darbininkas reikalau
ja algos del asztuoniu pilnu 
darbo valandų, bet jis nenori 
dirbti asztuonias valandas. 
Jeigu darbininkas gaus mokėti 
tiž asztuonias valandas ir dirbs 
tik septynias, tai fabrikantas 
yra priverstas savo tuos cze
verykus pagaminti už penkis 
dolerius ir pareikalauti sze- 
sziu. Juk jeigu lygybe vienam, 
tai ir kitam.

O jeigu musu skaitytojai jau 
ima ant musu pykti, kad mes 
taip jau kaltiname savo skai
tytojus, nes visi musu skaity
tojai yra darbininkai ar darbi
ninku szeimynos, tai mes sku- 
binamies dar pridėti, kad dar 
didesnis prasikaltėlis szitam 
prastam pragyvenimui už dar
bininką yra musu valdžia. Val
džia isz darbininko paima tris- 
deszimts centu isz kiekvieno 
dolerio kuri jis savo prakaitu 
uždirba. Reisžkia, jeigu tu už
dirbi viena doleri, tu gauni tik 
septynios deszimts centu. 
Reiszkia kai ju doleri praleidi, 
tu maisto, tavoro ar sznapselio 
gauni tik už septynios de
szimts centu. O mes czia biski 
prasiszokome ir ne taip pasa
kėme kaip norėjome pasakyti. 
Mums nereikejo nieko sakyti 
apie ta sznapseli, nes jeigu tu 
sznapseli iszsitrauki ar bute
liuką nusiperki, tai dar pridek 
dvideszimts centu prie tu tris- 
deszimts valdžiai. Reiszkia, 
kai žmogelis iszmeta doleri ant 
baro saliune, tenai, ant to baro, 
tikrumoje, guli tik pusdoleris.

r' • • —
New York valstija kas san- 

vaite iszmoka septynis milijo
nus, penkis szimtus tukstan- 
cziu doleriu tiems kurie dabar 
darbo neranda ir Paszelpa 
ima. Paszelpos ir apdnaudos 
sztabas dabar visiems jiems 
pasakė, kiad jeigu jie nori tos 
Paszelpos gauti, jie turi patys 
ateiti ir pasiimti ar nors na
mie tupėti. Nuo szio laiko Pa
szelpos Sztabas nesiuntines 
Paszelpos czekius žmonėms 
kurie atostogauja kalnuose, 
Floridoje ar Californijoje.

Visiems mums jau seniai bu
vo beda su pinigais. Nors ju 
daug rodos buvo, bet vis dau
giau reikėjo. Daug uždirbome, 
bet daugiau praleidome. Da
bar ir valdžia turi tokias pa- 
czias bedas. Amerikos valdžia 
dabar jau vėl turi skolintis.

• •
Amerika visiems prižada 

pagelba ir paszelpa ir paskui 
pati turi skolintis.

————— • • —
Valdžios skola padidės apie 

penkis bilijonus doleriu, atei- 
naneziais metais.

Visi tikejomies kad Viskas 
atpigs, kad pragyvenimas bus 
pigesnis, bet dabar matome 
kad nieko panaszaus nebus. 
Valdžia nori palaikyti tas 
augsztas ir brangias kainas 
prekes, kfasztus. 

• a
Illinois valstijoje brolis teis

me apskundė savo seseri, kuri 
buvo ji perszovus.

Mes jau seniai iszmokome ir 
supratome kad lygybes ant 
szio svieto nerasime.

■ • • 1
Kaip czia galima isz to už

burto rato iszlysti, kaip ta be

Brooklyne jauna porele, po 
szliubo ėjo skersai tilta ir pra
dėjo bartis ir pesztis. Vyrukas 
taip inpyko ant savo nuotakos, 
kad jis nuszoko nuo tilto. Kai 
policijantai ji isztbau'ke isz 
upes visas jo piktumas buvo 
iszgaraves ir jo insikarszczia- 
vimas atszales.

LANSDALE, PA. — Tai 
buvo labai jautrus ir net grau
dus straipsnelis apie Buck 
apygardos Benamius, Dypu- 
kus. Man net szirdi sujudino. 
Ypatingai tas papasakojimas 
apie Zeltins szeimyna. Isz tik
ro gaila; net aszaros ima byrė
ti-.

Tarpu abieju tėvu ir vyres
nes dukreles, reiszkila trys 
žmones, jie turi keturis dar
bus, gauna keturias algas.

Asz esu tikras, kad keli mili
jonai Amerikiecziu, kurie da
bar randasi be darbo, labai nu
sidžiaugs iszgirde kad ateive 
szeimynele, kuri nei musu kal
bos nemoka, gali jau užsidirbti 
daugiau negu szimta doleriu 
ant sanvaites.

Tai viskas tvarkoj, tiems at
eiviams. O kaip apie mus, czia 
gimusius ir gyvenanezius?

Asz teipgi turiu du vaiku- 
cziu, ir asz negaliu rasti darbo, 
kad galecziau juos tinkamai 
užlaikyti. Argi nebutu žingei- 
du apie mus Amerikieczius 
taip pat apraszyti ? Kaip mes 
galime ir galėsime 
myneles iszmaitinti,
darbus rasime, kiai tie ateiviai 
tokius darbus taip greitai susi
randa ir dar Slavo žmonas in 
'fabrikus siunezia dirbti?

Ar gal to straipsnelio raszy
tojas nežino kad Amerikoje

Tikra, Lietuviszka Tal
ka, Pas Kitatauczius

PRANCŪZAMS
DAUGIAUSIA 

GINKLU

WASHINGTON, D. C. —
Generolas Omar N. Bradley, 
Amerikos Armijos Sztabo va
das ir virszininkas, kalbeda-

savo szei-
kur mes

keturi
doleriu ant

vien' apie ta 
raszau, apie

nueiczi'au, nežinodamas ju kal
bos ?

Szio laiszko raszytojas gerai 
žino kad tuose to straipsnelio 
pyszkintojo paminėtuose mies
tuose Perkasie ir Quakertown 
randasi labai daug žmonių be 
darbo. Bet tuose miesteliuose 
benamiams neiszrodo taip jau 
blogai: Trys žmones, 
darbai; szimtas 
sanviaites.

Ir asz czia ne 
Zeltin szeimyna
kuria buvo tame straipsnyje 
paraszyta; bet- asz patemijau 
kad John Neimanis su savo 
žmona ir sunumi czia musu tar
pe randasi ir visi gerus darbus 
turi.

Mes, cziabuviai, negalime 
per daug nusidžiaugti, kad at
eiviai dabar tuos darbus užima 
kurie duotu mums ir musu vai
kams, Amerikiecziams pragy- 
•venima.

Aiszkiai matyti kad tie atė
jūnai labai greitai iszmoko 
Amerikos bizni ir susipažino 
su musu tvarka. Ne vi«n tik tie 
vyrai dirba, bet ir ju žmonos 
stoja in fabrikus.

Jeigu Amerikietis dabar no
ri pragyventi ir slavo vaikus 
iszmaitinti, tai ir jis turi savo 
žmona siunsti in fabriką darbo 
jieszkoti.

Richard Scott, Lansdale, Pa.

NEW HOLLAND, PA. — 
Kai vieno ūkininko Isaac Hoo- 
verio tvartas sudege in , New 
Holland, Pa., tai jo susiedai isz mas su Senato Užsienio Reika 
visos apylinkes suvažiavo ir 
taip stojo jam in talka, kad in 
viena diena viską atstatė. Ir 
jie visa ta darba atliko visai už 
dyka.

Szitas ūkininkas Isaac Hoo- 
veris su savo susie’dais priguli 
prie senoviszko “Mennonite” 
tikėjimo. Vyrai nesiskuta 
barzdų, ir moterys ir vyrai se
no viszkos savo tikėjimo mados 
drabužius neszioja. Jie netiki 
in automobilius ir ju niekados 
neperka, nes ju tikėjimas

iu Komisijos nariais, sako kad 
didžiuma tu pinigu, paskirtu 
Europos apginklavimui, eis 
Prancūzams.

Yra paskirta $1,160,000,000 
Ne-Komunistiams krasztams 
Europoje.

Generolas Bradley sako kad 
galinga armija Francuzijoje 
butu viso to apginklavimo pa
matas Europoje. Jis sako kad 
visi tie pinigai, skirti Europai, 
per Atlanto Sutarti, mažai ka 
padėtu kitiems Europos krasz-

— Kas daug ant moterių 
kariauje, tas tikrai seniaus per 
daug jasias mylėjo.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir
Nauju Metu Kortas (Tiktai 

y-^7 Anglu Kalboj) su konver- 
toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kitė pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

HSžSS SSgSKSKJt? SS S®

Pasiskaitymo Knygeles

jiems uždraudžia. Jie isz vai- tams dabar, nes jiems ims pen-

Pastaba: Mes atspauzdina- 
pusketvirto milijono Ameri- me szita laiszka, bet tai ne- 
kiecziu dabar darbo neturi ir į reiszkia 'kad mes jam pritarii- 
neranda? me ar jam prieszinamies. Mes

Kažin, jeigu asz nuvažiuo- j norėtume iszgirsti isz savo 
cziau in Latvija ar in kuri kita ' skaitytoju apie ta Benamiu 
Europos kraszta, ar asz gale- į klausima. Mes jusu nuomones 
cziau du ar tris-sykius daugiau mielu noru 'paskelbsime, ir ju- 
užsidirbti negu to kraszto pi- su varda paskelbsime.
liecziai? Kažin kaip toli asz □ □ o

kis ar deszimts metu tinkamai 1 
ir gerai apsiginkluoti priesz 
Rusija.

Bet jis sako kad galinga ar
mija Prancūzijoje gali inti- ! 
kinti Sovietu Rusija kad užsi
puolimas Europoje vargiai jai, 
apsimokėtu.

I
Jis sako, kad paskyrimas tu 

pinigu ir paskyrimas didžiu
mos tu pinigu Prancūzijai bus 
slaptai padarytas.

Generolas Bradley sako, kad 
mes per daug negalime derėtis 
ar sznekucziotis ar per ilgai 
laukti, bet kad tas apginklavi
mas turruž dvieju ar trijų me
nesiu būti pradėtas.

Generolas Bradley su kitais 
dvejais Generolais pargryžo 
isz Europos kur jie asmenisz- 
kai peržiurėjo ir persitikrino 
to Atlanto Sutarties krasztu 
reikalus. Jie tenai buvo nuva
žiavę kaip tik pasitarti apie 
ginklus ir ginklavimąsi.

Republikonai, kurie prieszi- 
nasi szitokiai tvarkai, pataria' 
kad gal butu geriau pasiunstr 
tik mažai ginklu isz pradžios- 
ir paskui palaukti ir pažiūrėti 
kaip tie krasztai tvarkysis ir

Dangus Aptemo, 
Saule Nebeszvieczia, 
Mirtis virszu ima... 
Linksmyben nebkvieczia.

Paukszteliu cziulbesio 
Nebgirdet miszkuose, 
Nebera pavėsio 
Lapeliuos senuose...
Viskas tas pranyko, 
Kas dvasia žavėjo, 
Tik stambai beliko... 
Szvilpauja nuo vėjo...
Rodos, yt giltines 
Ranka nurėdyta, 
Yt jūrines vilnies
Viskas paskandinta...
Viskas jau apmiręs, 
Laukia žiemos szalczio, 
Szakeles nusvirę, 
Lyg nieko nejauezia...

Sniegu jau apklota...
Lyg ir kapinynas, 
Laukai, miszku plotai... 
Kaip liūdnos permainos...

Rodos, tik valanda 
Laiko tepraėjo, - 
Sziandien mirti randa 
Nuo sziaurinio vėjo...
Bet ar nebsugryszi, 
Miels pavasarėli, 
Ir ar neužszviesi, 
Saules spindulėli?

Praeis ir vėl greitai, 
Yt tos jūres vilnys, 
Sužibės vėl augsztai 
Spindulis auksinis!

Ir vėl dvasia linksmins 
Paukszteliu cziulbesis, 
Liūdnumą suramins, 
Dvasia vėl gėrėsis...

Dabar tik atėjo
Liūdna zvalandele,
Del sziaurinio vėjo .
Nebszildo saulele.

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka
laikraszczio negalime siuntine- no ant prieteliu, visada juosus 
ti. Musu agentai yra guodoti turės.

skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

— Moteres be vyru galėtu 
apsieiti, bet jokis vyras be mo
terių negali.

— Žmogus, kuris užsipel-

džios jokios paramos nepripa- 
žinsta ir nepriima.

Pennsylvanijos valstijoje 
daug to nepaprasto tikėjimo 
žmonių randasi. Mes kartais 
stebiamies isz j u ir juos net pa
juokiame. Bet nėra mums isz 
ko juoktis; jie yra labai iszti- 
kimi savo tikėjimui, palaiko 
savo szeimynas daug geriau 
negu szios gadynes ir szios ma
dos žmones, ir beveik visi jie 
yra gerokai pasiturinti ūkinin
kai.

Ir mes Lietuviai daug ko ga
lėtume pasimokinti apie talka 
ir apie sugyvenimą su savo su- 
siedais isz szitu žmonių.

Kitas labai gražus pavyzdys 
kaip galima gerai ir gražiai su
gyventi su savo susiedais, at
sitiko Minnesota valstijoje.

Vienas žmogelis užsidėjo 
maža sztoreli- ir biznio vieta, 
gazoliną pardavinėti. Daug to
kiu automobiliams stoeziu, 
sztoreliu buvo toje apylinkėje, 
ir jam biznis prastai ėjo. Jam 
rodos niekas nesiseke, jis ma- 
žai žmonių tenai pažino ir ma- 
žiau draugu turėjo. Jis jau ke
tino savo ta sztoreli užsidaryti kalp dalykai tada eig 
ir sau kitur keliauti.

Jo susiedai biznieriai, kurie 
taip pat gazoliną pardavinėjo, 
iszgirdo kad jam biznis nesise
ka. Jie visi susitarė ir viena X
Nedėlios ryta visi užsidarė sa- grynais pinigais del apsigink-į 
vo sztorelius, uždėjo ant savo lavimo, o keturios deszimta 
duriu ir langu pareiszkima nuoszimti palikti ant kontrak- 
kad jie visi sziandien yra užsi- tu. 
dare, ir kad galima pirktis ga
zolino tik vienoje vietoje, tai 
pas ta žmogeli kuriam biznis 
taip prastai ėjo.

Paskui jie nuėjo pas ta žmo-i 
geli ir patys jam bizni vare. 
Jie net iszsiderejo isz gazolino; 
ir aliejaus kompanijos kad 
tam žmogeliui per visa sanvai- 
te gazolinas butu pigiau par
duodamas negu jiems.

Tas žmogelis per aszaras vos 
galėjo pamatyti kas ten jo 
sztorelyje darosi. Tiek auto
mobiliu privažiavo, kad reikė
jo keliu policijantu tvarka ant 
vieszkelio palaikyti.

Kai tie kiti sztorninkai savo 
darba atliko, tas žmogelis tu
rėjo ne tik gana pinigu savo 
bizni vesti, bet susirado ir 
daug draugu ir nauju kostu- 
meriu. Ir nei vienam isz tu biz
nierių, tu sztorninku jo biznis 
ne biski nepakenke.

“Jeigu taip svetimtaueziai 
kitatikiai gali ir sziandien pa
daryti, tai mums Lietuviams 
reiketu atsiminti ir senus savo

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa.

Apsaugos Sekretorius Louis 
Johnson sako, kad jis sutinka 
su Amerikos Taryba tiems 
krasztams tuoj aus pasiunsti 
szeszios deszimta nuoszimti

Generolas Bradley sako, kad 
mes nieko nepelnysime belauk
dami, nes mums reikes tuos 
krasztus paremti ir apginkluo
ti, jeigu ne sziandien, tai rytoj. 
O juo ilgiau lauksime juo dau
giau mums kasztuos ir juo di
desnis pavojus mums patiems, 
grės. Jis sako, kad Europos 
krasztai jau dabar pastojo Ko
munizmui kelia; dabar tik rei
kia tiems krasztams užtikrinti 
kad mes juos remiame ir rem- 
sime priesz Sovietu Rusijos 
kariszkas jiegas.

ISTORIJE apie Ea ““ 
----------------- iszo iszlms, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugot’ 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 1(M 
metu, Pamokinimai, Apie bobs 
ka negalėjo savo liežuvio «u 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at 
maina oro, Ožka isz Dzūkijos 
Geros rodos, Gailinga ypata 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo

Lietuvos paproezius, kada tas kgjp jr visos Bobos. 15£. 
žodis “Talka” turėjo tikra 
reikszme musu teveliu gyveni
me!”

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

"DIP-LESS”
WRITING SETS 

by

Choose The Right Point

The Way You Write
No. 5556

No. 5668

5550 ■X—n

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 

without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese §6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.



’ ‘SAULE” MAHANOY CITY, M.

I ABAI seniai 'gyveno vienas! 
paikas ir turtingas ponas, tar
pe dideliu giriu ir turėjo kelis 
tarnus, vienas jo tarnas iszgy- 
veno pas ji dvideszimts metu,

Ponas sėdėdamas kresej pa
pūtė per usus ir murktelejas po 
valandai tarė:

— Taip, butu labai gerai 
duoti pamaczi žmogui, bet kad

bet kada jau nusibodo jam tar
nauti, apsirinko sau vienas gy-1 
venima, nes vienam begyve
nant labiau neramu buvo, susi- 
mislino jisai, apsipacziuot. 
Taip ir padare, iszsirinko sau 
dora mergina ir apsipacziavo, 
bet žinoma, tas vaikinas visai 
nebuvo turtingas tai ir vargo 
nemažai iszpažino.

Pirmutiniai metai praėjo po 
szliubui, nes ka daryt kad Die
vas da didesniu yargu užleido 
nes jiems davė sunu, o motere 
ir ant sausos duonos su kūdi
kiu negalėjo būti, eme melsti 
savo vyro kad eitu kur nors, 
mažam gaus paskolinti kelis 
rublius, o nupirktu m- karve, 
arba oszka, kalbėdama: kad 
negali su sausa duona kūdiki 
maitinti ir jeigu ne pasirūpins, 
tai už keliu sanvaicziu laidotu
ves turės.

Vyras susirupines mistino 
kur galėtu gauti pinigu, o pati 
tuom kart tarė;

— Ar žinai ka, tavo ponas 
netoli nuo czionais gyvena kur 
pas ji tarnavai dvideszimts 
metu, tai nueikie pas ji, o jisai 
tau paskolins kokia penkiolika 
rubliu ant karves ir asz taip 
mistinu jog jis tau to neatsa- 
kis.

— Gerai tu sakai, mano 
duszele, nes jisai man tankiai 
kalbėjo, jog pagelbės mane ka
da nors bedoje.

Vyras ne daug mislydamas, 
'paisieme kepure ir iszejo pasi- 
etoroti pinigu. Nuejas pas po
ną davė, “laba diena,” o to
liau ne dry so nieko kalbėt, sto
vėjo nuleidęs akis su kepure 
rankoj, kuria vis mankė, o po
nas užklausė:

— Ko-gi taip užsimislines 
Antanai, ir nenori nieko kalbėt ‘ 
tiktai kepure trini rankose,! 
tur but delnus nieszti.

— Taip pone, nieszti, at
sake Antanas. Ponas nusiszyp- 
sodamas tarė:

— Tai gerai, o-gi katra 
delną nieszti?

— Kairiji.
Tai da geriau, žmones 

mena, kad jeigu kairiji delną 
nieszti, tai pinigu gausi.

Antanas paszoko džiaugs
mingai ant vienos kojos ir pri
ėjus prie pono pabucziavo ran
ka, tardamas:

— Brangus mano pone,' 
gel'bekie mane varge.

Ponas nusijuokęs tarė:
— Kas-gi do vargas, ma

žam pati nugara iszplieke. Tai 
ka-gi daryt, paantrino ponas.

— Ne apie tai eina, bran
gus pone, tiktai atėjau pas po
nai, mažam gausiu pinigu pasi
skolinti.
į r— Kas-gi pasidarė, ar mis

tini kur važiuoti? Klause po
nas. '

— Ne pone, asz noretau 
gauti nors penkiolika rubliu 
del pirkimo karves.

ir asz neturiu dabar ne vieno 
rublio prie saves.

Antanas paraudonavo ir nu-

Teisybe, kad jauni vestuvių 
lauke, 

Ir moterėlės taipgi trauke,
Žinoma prie linksmybių, 
Atsitinka ir biaurybiu, 

O kas daugiaaše taip iszdaro, 
Kad ne tuos bobeles, nelabos.

Žinoma kaip prisigėrė, 
Tai jau visai niekai, 
O k!a daugiau daro, 

Nutylėsiu ir del saves 
pasiliksiu.

Tokiu begėdžiu visur rasime.
* * *

Gavau tiligrama isz vieno 
miestuko,

Ir asz patariu-,
Kad vyreliai piaisivaktuotu,
Jeigu in miestuką mergele 

atvažiuoja,
Ir nemažai baderio padare, 

Mat, tai yra girtuokles, 
Ir dorybes neturi.
Ant nieko nežiurio,

Tokius vyrius prigaudineja, 
Ir in kitur baladojasi, 
Daug kvailiu jieszkoti, 

Kad tiktai apgauti.
Apie žiniai tikrai pranesziu 
mano kūmai Baltruvienei, 

Tada nedovanios,
Ir ta syk pakoezios!

* * *
Taigi, yra tokiu kvailiu, 

Ka szalinasi nuo musu žmonių, 
Angliszka laikraszti 

nusiperka,
Norints skaityt visiszkai 

nemoka.
Mat, nori pasirodyt kad 

mokytas,
Be proto ir mokslo neturi, 

Nei savo vardo nepasiraszo.
Geriau kad lementoriu 

nusipirktu,
Nors sziek, tiek, iszmoktu. 
Jeigu katras yra kvailys, 

Ta ir drabužiai jo nedabys!
* * *

Viename pleise, tai buvo 
pedes diena, 

Girtavimas kaip visada, 
Nuo guzutes labai 

prakaitavo, 
Ir ant galo svaiguli gavo,

Ir larmas prasidėjo, 
Policija pribuvo, 

Iii lakupa nuveže,
Ir puikia nakvynia turėjo, 

O ant rytojaus, 
Faluos užmokėti turėjo.

Del karves, paszauke ponas 
trindamas kakta su delnu.

— Antanas vela szokes 
prie pono pradėjo bueziuoti 
rankas kalbėdamas:

— Taip ponuli, del karves i 
noretau gauti pinigu, nes ma
no pati su kūdikiu negali iszsi- 
mait-inti tai kad karve turėtu
me, tai prie laszo ir kūdikis! 
taip ne vargtų.

Iszmintingi Žodžiai
* Žmogus gali prisilenki 

prie dorybes, bet dorybe nieka
dos nesilenkia prie žmogaus.

* Kalėjimai yra uždaryti 
diena ir nakti, liet visados pil
ni; bažnyczios visados atidary
ti, o tankiausia tuszczios.

sigando, nes dabar 'butu galė
jas pirkti karve labai pigiai, 
nes neužilgo bus jomarkas, at
siduso ir nieko nekalbėjo.

Pono pati girdėdama visa ju 
kalba ir žinodama gerai mote- 
res gyvenimą, atsigryžus in 
vyra tarė:

— Ar žinai ka, duokie tu i 
jam nors tris rublius, kad ne-j 
turi penkiolikos, tai kaip bus 
jomarkas, tai gales nors oszka 
nusipirkti, o mums rei'kes 
pjauti pievas tai jis atejas 
mums atidirbs.

Ponas atsisakė ir nuo to. An
tanas užsidejas kepure trauke 
per duris, aszarom apsipylęs, 
jis neinate ne kur eina, misty- . 
damas: Duok Dieve, kad tu ne 
skatiko netektum, kad nenorė
jai mane bedoje pagelbeti.

Antanas nusiszluoste asza- 
ras ir iszsiemes pypke norėjo 
užsirūkyti, bet žiuri kad tusz- 
czias krepšziukas ir nėra nei) 
tabako, nuejas prie medžiu pri- Į 
sirinko sausu lapu ir užsidegęs 
ėjo sau dumdamas. Bet sztai 
patinka ponaiti kuris in Anta
ną tarė:

— Kur taip ilgai buvai, 
asz jau net duobe iszstovejau 
ant kelio tavęs belaukdamas.

— Tai ka ponaitis norite i 
nuo manes? Klause Antanas. !

— Nieko ne noriu, tiktai 
duokie man pypkes parūkyt.

— Pypkes! Tarė Antanas 
kad nėra tabako.

— Man užteks kiek yra! 
pypkėje, atsake ponaitis.

— Kad ne tabaka rukau! 
tiktai alksnio lapus.

— Tai asz nenoriu tokio- 
rūkymo, kaip tavo. Tur but tu! 
nebagotas kad alksnio lapus 
rukai.

— Kad buezia bagetas, tai 
ne eiezia pinigu paskolinti ant 
karves, atsake Antanas.

— Ar-gi gavai? Klause po
naitis.

— Kas gauna tas nesigire.
— Tai ar galima pasigirti? 

Klause ponaitis.
— Negalima nes da gali 

kas nuo mus atimti.
— Kytras isz tavęs žmogus 

Antanai, tiktai 'beda kad tu j 
biednas ir kad negavai pasko
linti pinigu pas savo poną, bet 
ar žinai kad rytoj jomarkas?

— Taip ponaiti žinau, at
sake Antanas.

— Na, tai rytoj ryta ateik 
czionais, o asz duosiu penkio
lika rubliu del karves.

— Labai dekavoju ponai- 
cziui kad man duosi, bet isz 
kur asz ponaieziui atiduosiu 
atgal.

— Duosi ir atiduosi, tiek 
to tiktai ateik rytoj, o pinigus
gausi.

Antanas su dideliu szirdin-

ponaiti kalbėdama mažam ji
sai turės daifg gyvuliu varyti 
in jomarka tai tu jam nors par- 
desi.

Antanas dūsaudamas pradė
jo rengtis ir apsirengęs pasakė 
“Su Die v” savo pacziulei ir 
iszejo.

Kaip tiktai pribuvo in ta 
vieta žiuri kad ir ponaitis atei-
na tuojaus priėjės prie Antano 
pasakė “Gera Diena” ir isz
siemes penkiolika rubliu isz 
kiszeniaus padavė Antanui 
tardamas:

— Už penkiolika rubliu 
pirksi sau karve, o už viena 
rubli nupirksi man virves ga
la.

Antanas padekavojes ponai
eziui už pinigus trauke in jo
marka. Nuėjės jau rado kelis 
vežimus su gvvulais isz kuriu! 
iszsirinko sau karve ir suderė
jus už penkiolika rubliu užmo
kėjo ir vedesi namo. Dasivedes 
iki tai vietai kur ponaitis davė 
jam pinigus žiuri kad jisai le
nais stovi. Antanas persigando 
ir mistino kad atims izs jo kar
ve, bet atsiminė kad jisai vir
ves lauke, tuojaus priejaus pa
davė virve ponaieziui, kuris 
tarė:

— Dabar Antanai, klausyk 
ka asz tau kalbesiu, ir teip tu
ri daryti, matai ana pakumpu
si medi, tai nuejas užkabinekie 
ant jo virve ir veskis sau karve 
namo, bet turi kanogreieziau- 
se sugryžti su maiszu ir jeigu 
tu ne pribusi tai tau bus galas.

— Gerai ponaiti ateisiu! 
Tarė persigandęs Antanas.

Parvedės karve pavedė pa
ežiai kuri apžiurėjo, o Antanas 
tarė:

— Tas ponaitis man liepe 
greitai pribūti pas ji su mai
szu tai (mane labai baime ima, 
kad jis mane in ta maisza in- 
dejas neinmestu.

Pati Antano ji biski apra
minus padavė maisza jam ir 
liepe skubintis. Antanas kaip 
szuvis leidosi per duris in pa
sakyta vieta, susitiko su panai- 
cziu kuris nuvedės in dideli 
tankumyną prisakinejo:

— Daboki© tu ta virve bas 
tenais ateis ir tu nesirodykie, 
kad tavęs ne pamatytu, jeigu 
tave nužvelgtu tai tu pražūsi.

Antanas stovi kaip dilgelė
se pastatytas ir mislina kas ga
li su juom atsitikti, bet ne il
gai laukus žiuri kad atbėga su 
maiszu ant pecziu, ponas pas 
kuri Antanas tarnavo dvide
szimts metu. Pribėgės pas me
di padėjo maisza ant žemes pa
siėmęs lopeta pradėjo kasti, 
iszkase duobe po tuom aržuo- 
lu, supylė ka toki isz maiszo

gumu dėka vo j o ponaieziui ir 
leidosi namo pasakoti savo pa
ežiai apie ta atsitikima, bet 
pati mistino sau kad tai mela
gyste ir apgavyste ir tiktai 
juokąvoja isz manes; ne jis 
man duos ne bus jis czionais! 
rytoj. Parejas namon papasa-' 
kojo savo pacziulei apie bedas 
ir apie ponaiti kuris ketino pa
skolinti pinigu.

Boba tai vis boba kaip tik
tai vyras iszsitare tuojaus ir 
spakainystes ne davė, liepe ei-!
ti isz vakaro laukti to ponai- 
ežio kalbėdama: Vercziau tu 
jo palaukie ne kaip jam reikes 
tavęs laukti, Antanas neklau
sęs savo bobos tiktai vižus nu-
sipynes nuėjo gulti. Bet kaip 
tiktai gaidžiai pragiedojo jau 
Antano pati senei buvo atsikė
lus ir pusiyczius virė, prikėlė 
Antanu ir kanogreieziause va
re kad tiktai eitu pasitikti tai

kur Antanui nusidavė kad pi
nigai. Ponas užklojo duobe su 
agles szakutem ir nubėgo at- 
neszt da daugiau pinigu. Kaip 
tiktai ponas atsitolino, ponai
tis paszaukes Antana paliepė 
greitai visus pinigus susipilti 
in savo maisza ir pasikavoti.

Antanas pildamas pinigus 
mislino.

“Kaip man tai gaila buvo 
paskolinti penkiolika rubliu, o 
in žeme pilti tai geriau.” Kaip 
tiktai pasislėpė su pinigais, 
tuojaus ir ponas pribuvo su 
daugiau pinigu. Pribėgės žiuri 
kad nėra pinigu kur pirmiau 
supylė, ponas sudejavo ir apsi
dairęs žiuri kad kabo auksz- 
cziau jo galvos galas virves, 
tuojaus ta virve, nusitraukė ir 
užsidejas ant kaklo pasikorė.

— Ha, ha, — nusijuokė po
naitis ir tare in Antana.

— Jisai tau.ne norėjo duo
ti penkiolika rubliu tai dabar
tės tu turi visus jo pinigus, ta-

vo Antanai pinigai, o jis mano.
Ponaitis da karta nusijuokė 

ir nulėkė juokdamasis net visa 
giria braszkejo. Antanas su pi
nigais parbėgo pas savo paezia

kurie nuo to laiko jąu vargo 
ne mate. Bet ne žine ar bus 
jiem gerai už tai po smert.

' ----- GALAS------

Neteisinga Pati
yiENAME mieste gyveno 

kupezius kuris badai laike 
save už laimingiause ant svie
to. Turėjo turto gana nes, jo 
kromas buvo visada prikimsz- 
tas pirkikais ir viskas jam ve
desi giliukningai ir pagal no-

:: JUOKAI ::

LABAI KVAILAS

Tėvas — Na Jonuk, kaip 
tau patinka tavo mokinto
jas?

Jonukas — Visai man ne
patinka ; yra labai kvailas ir 
nieko nemoka!

Tėvas — Delko?
Jonukas — Nes jeigu nori 

ka žinoti, tai pirma manes 
klausė!

PAS SKVAJERI

Skvajeris — Ka nori, mi- 
sus?

Bumbuliene — Asz atėjau 
su skundu!

Skvajeris — Ka skundi?
Bumbuliene — Ugi mano 

vyras, yra kaip laikrodys!
Skvajeris — Ka jisai da

ro?
Bumbuliene — Nugi jisai 

kas adyna musza!

MEDŽIOKLE

Ignas — Klausyk Mariute 
sziandien vela didele me
džiokle. Gal ka toki.

Mariute — Nugi, eisiu in 
giria, gal pasitaikys giliukis 
jog mane ponas grafas pa- 
szaus ir vėl duos dvide
szimts rubliu!

Ignas — Kad tai Dievulis 
duotu!

ra. Bet kas ji labiause laimin
gu dare tai jo paeziule kuri bu
vo labai patogi. Kupezius taip 
joje mylėjosi jog gatavas buvo 
visa turtą ir gyvastį prarast 
negu josios netekt.

Kas vienok ant laimes gali 
tikrai remtis? Juk tai yra ant 
svieto daigias atmainingiau- 
ses. Sziandien ant vežimo, ry
toj po vežimu.

Tai ir kupezius iszpažino, 
nes liga jo paeziule parvertė in 
lova, ežia atėjo smertis ir pa
ėmė jam ka turėjo ant svieto 
brangiausia ir ka daugiaaše 
mylėjo.

O verke, verke, nebagelis, 
jog akmuo butu pasigailejas, 
bet tasai verksmas ir dejavi- 

onas nieko jam nepagelbejo. Ta 
savo brangiause skarba pri
verstas buvo atiduoti žemai.

Po laidotuvių ne tiktai ne
paliovė verkęs, bet kožna die
na vaikszcziojo prie josios ka
po melstis. Nesimeldė už josios 
duszia, bet praze Dievo idant 
jam jo brangiause paeziule at
gaivintu.

Bet žmonių liežuviai visada 
su džiaugsmu szlove artymo 
drasko ir apkalbinėjo ji. Isz 
tosios priežasties kupezius jau 
ne diena., bet nakezia vaikszti- 
nejo ant kapo ir tai kas nakti.

Taip tai traukėsi visa meta.
Viena nakti stojo priesz ji, 

kada ant kapo raudojo, kokia 
tai balta ypata ir kalba in ji 
idant paliautu taip ne padabnu 
daigiu praszyt ir apie gyvas
ties sugrąžinimą ne praszyt, 
nes yra karta nusprensta jog 
žmogus turi numirt. Tai tokia 
malda yra prieszinga norams 
Dievo ir gamtos, o yra nusidė
jimu.

Kupezius vienok ant to ne
paisė, nes ateinanezia nakti vėl 
nuėjo melstis ir raudot. Czia 
vela pasirodė jam ta pati ypa
ta ir vela jam perdestinejo jojo* 
kvailybe. Davinėjo rodą atsi- 
duot ant valios Dievo ir apie 
tai užmirszt.

Kupezius ir dabar nepaisė 
ant persergejimu ir papeikimu 
nes ant treczios nakties vela ei
na melstis. Vėl stojo priesz ji 
ta pati ypata ir tarė:

— O kad priverstinai nie
kini Dievo tiesom ir nuolatos

jog ju ponia kuri priesz meta 
numirė, kuknioje pasirodė. 
Baime puolė ant abieju ir tik
tai tada apsimalszino kada 
kupezius apie tai apsakė kas 
stojosi.

Kaip balsas varpo taip toji 
žinia pasklydo po miestą. Žmo
nes kaip paprastai, akyvai at
bėgo priesz narna kuriame 
kupezius gyveno, norėdami 
apie ta. stebuklą sa\;o akimis 
persitikrini.

Bet in kroma niekas ne atei
davo, tiktai stovėdami lauke 
inkiszinejo galvas per duris ir 
per langus, nes in vidurį nie- 

rkas ne dryso ineiti. Tai-gi da
bar ir kupezysta nesiejo, nie
kas nieko ne pirko ir tavorai 
pleko sudėti ant lentynų. Vieni 
isz baimes ne pirkinėjo, o kiti 
biaurinosi tenais pirkinei kur 
žmogus, kurs jalu buvo numi
ręs ir per visa meta gulėjo žę- 
meje, dabar czion būna.

Turtas kupeziaus mažinusi 
kas diena. Jisai suprasdamas 
jog ne trukus stosis ubagu, nu
sprendė persikelt kur toliams 
in svietą, kur apie tai nieko ne 
žinos, o ir niekas ji nepažins ir 
vela gales puiku sandeli vest. 
Tame tai mieryje apgarsino 
jog visus tavorus parduoda, o 
tiktai reikalingiausius su sa
vim paims.* * *

Užėjo ant galo diena iszva- 
žiavimo. Tr.yse, tai yra: jis, jo 
pati ir vienas tarnas kuri sau 
pasiliko, sėdo 'ant vežimėlio, 
vienu arkliu pakinkytu, su rei
kalingiausiais daigiais, aplei
do miestą, ir nusidavė in kelio
ne.

Po visa dienai keliones rei
kėjo pamislyt ir apie nakvyne. 
Pasitaikė karezema. Ten susi
laikė kupezius ėjo pas gaspa- 
doriu paklaust apie vietos del 
nakvynes. Szinkorius pasakė 
jam jog tiktai viena turi grin- 
cziia del ženklyvesniu ypatų, 
bet ta, ant ju negiliuko jau už
imta per jenarola, kuris keliau
damas apsinakvojo. Bet jeigu 
ponas norėtu drauge su juom 
vienoje svetainėje nakti pra
leisti, tai einu pas ji papraszyt 
apie tai. Kupezius ir kupezu- 
viene džiaugėsi isz to jog bus 
vienoje svetainėje su taip 
ženklyva ypata, noringai ant 
to tiko; jenarolas taipgi, daži- 
nojas nuo szinkoriaus jog atsa
kanti draugai pribuvo, pavėli
no noringai. Tarnas su arkliu 
likosi patalpinti inforteje.

Kada jau ant gero apsistojo 
ir pradėjo sznekucziuot apie 
szi ir ta, ant 'kart kupeziui pri
siminė jog taja pleczkute su 
stebuklingu aliejum užmirszo,
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klabini idant tavo paeziule at
sikeltu isz kapu, tai ir ja turė
si, bet žinok, jog su ja nebusi 
laimingas! Sztai, te pleczkute, 
o joje yra stebuklingas aliejus; 
atkasės duobe patepsi negyvė
les smilkinius, o ji atgis del lat
ves. t Da yra laikas susilaikyt 
nuo to, o busi laimingu.

Tai pasakius toji ypata isz- 
nyko. »* * *

Kupezius nusidžiaugęs nu
bėgo namo špato ir sugryžes 
ant kapinu tuojaus atkasė kū
nai, paskui padare kaip buvo 
jam insakyta, o ant jo didelio 
džiaugsmo pati isz numirusiu 
atsikėlė ir užkaboriais parsi
vedė namo.

Kada jau iszauszo, vienas 
isz kupeziais gizeliu nubėgo 
in kuknia praustis, kad sztai 
savo senovės, o dabar isz grabo 
parvestą, paregėjo ponią. Per
imtas nemaža baime, nubėgo 

Ipas kita gizeli apsakydamas

tiktai paslake jog labai brangu 
daigia, kurio ne vilkindamas 
turi gryžt, sėdo ant arklio ir su 
staigumu nujojo.

Ant rytojaus kada sugryžo 
adgal in karezema, arkli pa
state in forteje ir inejo in sve
taine kur buvo paezia palikes 
su jenarolu, bet jau nerado nie
ko nei jenarolo nei paezios! Bė
ga pas szinkoriu ir klausė kur 
jo pati ir jenarolas pasidėjo? 
Szinkorius pasakė jam jog je
narolas nakezia iszvažiavo, siar- 
kydamąs jog jam taip iszpuola 
o apie jo paezia, nieko ne žino! 
Da labiaus susirūpino jog ir 
slavo skryneles su pinigais ne 
rado, o ir brangiu daigiu. Ko
kis ji smutkas ir skausmas ap
ėmė tai negali (apsakyt. Netu
rėdamas ka daryt, pardavė 
arkli ir vežimfa, tarnui užmokė
jo kiek prigulėjo o pats pasta- 
navijo inžengt iii vaiska ka ir 
padare.

(TOLIAUS BUS)



"S74VLE” MAHANOY CITY, PI.

Žinios Vietines
ke savo “Tea land Fashion 
Show” Lakewood Park svetai
nėje Nedelioj po pietų. Nusise
ko pasekmingai.

KEBLIOJE
PADĖTYJ

KETINO 6 ŽMONES KATALOGAS
NUŽUDYTI

— Mainieriai n e d i r b a, 
straikuoja, už tai, kad “Pa
szelpos Fondas” yra sustialbdy- : 
tas. Unijos vadai ims pasitarti 1 
su kompanijos atstovais szia 
sanvaite.

— Seredoj Szv. Mateiiszio. 
Pasninkas. Ir ta diena 1257 
metuose Mindaugas paveda 
Kryžeiviams: Kražius, Rasie- 
nius ir Vangius. .

— Ketverge Szv. Tamoszio 
Villa. Ta diena 1261 m., Lietu
viai paskelbė Vokiecziam vi
suotina kara, o ta diena 1921 
m., Lietuva priimtai Tautu 
Sanjungon, bet nieko isz to ne- 
iszejo.

— Petnyczioj Szv. Lino.
• Pasninkas. Ir ta diena prasi

deda Ruduo. Taipgi ta diena 
1901 m., Visztyje siautė didis 
gaisras.

— Viename New Yorke 
laikrasztyje buvo patalpyta 
sekanti žinia: Buvusis gyven
tojas Pranas Yenaleviczius 
nuo 331 W. Mahanoy uly., Ma
hanoy City, numirė pereita Pa
nedelyje mieste Shanghai, Ki
nijoje. Velionis buvo pusiniu-! 
kas su Kapitonu “Tug” Vil- 
sonu, garsingo saliuno “New 
Ritz Bar,” ir kitados tarnavo 
del Amerikos Laivyno per 
daugelis metu. Gimė Mahano- 
juje, turėjo 52 metu amžiaus. 
Paliko trys seserys: Marijona 
Purviniene isz Shenadoro; Ju
lija, pati Andro Mahutsky, 331 
W Mahanoy Uly., ir Ona, pati 
Juozo Meliauskio, 329 W. Ma
hanoy uly., taipgi tris brolius:

• Antana, mieste; Edvardą, New 
Orleans, La., ir Stanislova, 
Hawaii.

— “Rosh Hashanah” Žy
du Nauji Metai ir Teismo Die
na prasidės Petnyczioj, kai 
saulute nusileis. Sulyg Žydu 
skaieziavimu, ar kalendoriumi 
tai prasidės 5,710 metas. Bus 
deszimts pasninko ir gailesezio 
dienu iki Yom Kippur, Gailes
ezio Dienos. Dvi dienos (Su
katoje ir Nedelioje) Nauju Me
tu arba “Rosh Hashanah” yra 
visu Žydu labai rūpestingai ir 
sanžiningai apvaikszcziojai- 
mos. Tos dienos yra paszves- 
tos maldai ir susinianstymui. 
Visokis darbas yra griesztai 
uždraustas. Visuose Sinago- 

, guose bus pamaldos. Garsiau
si ir iszkalbingiausi Rabinai 
sakys pamokslus. Beveik viso
se ligoninėse yra rengiama pa
maldos Žydams ligoninis, ypa
tingai kariszkose ligoninėse. 
Pamokslai ir pamaldos bus 
leidžiamos per radijo stotis.

— Czedinimo laikas (East
ers Daylight Saving Time) pa
sibaigs Nedelioj, Rugsėjo 
Sept. 25-ta diena, todėl laikro
džiai turi būti 
valanda adgal 
dard Time.)

. — Simonas 
pati Elena isz 
pardavė savo namai mieste, del 
Jono Sokura ir pati Ona. Po
nas Sekura vargonininkauja 
del Szv. Marijos Rusnaku pa
rapijos mieste.

— Ponas Albertas Maczys, 
su paezia isz Girardvilles, mo- 
toravo in miestą kurie atlankė 
savo žentą ir duktere,'Prana ir 

, Adele Kygoliai ir prie tos pro
gos atlankė ir “Saules” redak
cija, atnaujinti savo prenume
rata už laikraszti “Saule.” 
Acziu už atsilankyma.

— Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Schuylkillo pavieto, lai-

Shenandoah, Pa. — Ana die
na garnys paliko sveika ir drū
ta sūneli del pons. Henrikams 
Paulakonams.

Minersville, Pa. — Sirgda
mas per keletą menesius, gerai 
žinomas senas saliuninkas, 
Juozas Lisauskas, nuo 18 Sun
bury Uly., numirė Scredoj, sa
vo namuose. Velionis gimė Lie
tuvoje, atvyko in Amerika 
daugelis metu atgal, o per tris- 
deszimts metu turėjo saliunai. 
Paliko dideliame nuliūdime 
savo paezia Elzbieta (po tė
vais vadinosi Staknevicziute) 
ir duktere panele Teodora, mo
kintoja del Branch Township 
mokykla. Laidotuves invyko 
Panedelyje su Szv. Misziomis 
Szv. Pranciszkaus bažnyczioje, 
devinta valanda ryte ir palai
dotais in parapijos kapines. 
Grab. Paulauskiene laidojo. 
A.a. Juozas Lisauskas ibuvo 
“Saules” skaityto jum nuo ka
da pribuvo in Amerika. “Lai 
ilsisi szios szalies žemelyje!”

New Philadelphia, Pa. — 
Laidotuves a. a. Simono Tonia- 
lionio, nuo 82 Clay Uly., atsi
buvo Panedelyje su apiegomis 
Saldž. Szirdies Jėzaus bažny
czioje devinta valanda ryte ir 
palaidotas in parapijos kapi
nes. Velionis sirgo per du me
nesius, numirė pereita Ketver- 
ga savo namuose. Atvyko isz 
Lietuvos daugelis metu atgal, 
dirbdamas kasyklose. Paliko 
savo paezia Rozalija; szeszis 
sunūs: Kazimiera>, Alberta,
Antana ir Stanislova, namie; 
Juozą, Cumbola ir Joną semi
narijos studentas. Trys dukte
rys: Helena, namie, F. Kaba- 
szinskiene ir J. Martino isz 
New York; du brolius: Juozą 
ir Prana, New York; seserį Ur. 
Szevakiene, Port Carbon ir 
szeszis anukus.

DAUG MAINIERIU
NEDIRBA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio) (Tasa Nuo 1 Puslapio)

atsukti viena
(Eastern Stan-

Pagiegala ir 
Philadelphijos,

džiausi ir painiausi klausima 
užsienyje.

Czekoslovakijos Komunis- 
tiszka valdžia Moskvai prane- 
sza kad ji turėjo numalszinti 
kelis sukilimus.

Rumunijoj'e 'partizanali, su
kilėliai vis kamuoja ir vargina 
Komunistiszka valdžia ir ar
mija, ypatingai Transylvanijo- 
je.

Bulgarijoje Komunistiszka 
valdžia buvo priversta pasza- 
linti vienatini žmogų kuris ga
lėjo ir mokėjo kaip kraszto 
pramone vesti ir tvarkyti, už 
tai kad jis buvo vieszai nusi
statęs už Yugoslavijos Tito.

Albanijos Komunistiszka 
valdžia nuolatos Moskvai 
skundžiasi, kad jai gresia pa
vojus isz Yugoslavijos ir isz 
Graikijos.

Yugoslavijos užkariavimas 
su galinga ir didinga Raudo
nąja Armija visus szitus klau
simus iszrisztu ir panaikintu 
pavoju Stalinui Balkanuose. 
Bet tada dar didesnis pavojus 
visai Rusijai iszkiltu isz pa
saulinio karo ir susikirtimo su 
turtinga ir galinga Amerika 
ant karo lauko. Rusija daug 
geriau patinka su Amerika ko
voti prie Taikos Stalo, kur ji 
daug daugiau gali laimėti su 
savo melagystėmis ir suktybė
mis, negu ji galėtu laimėtu 
karabinais.

su

PABĖGO ISZ SO
VIETU KALĖJIMO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tiepatyrimo žinome, kad ka 
Anglies Mainieriai 
ir Kietos Anglies 
darys.
Lewisas paskelbė,

Minksztos 
darys, ta 
Mainieriai v

Kai tik
kad Paszelpos Fondas yra už
darytas, tai asztuoni tukstan- 
cziai Mainieriu, Utah ir Wy
oming valstijose sustojo dirbę, 
sakydami kad “Be Kontrakto, 
Jie Nedirbs!”

Indiana valstijos 8,500 Mai
nieriu tuojaus pasakė, kad jie 
ne eis in darba Panedelyje.

Pennsylvanijoje, Minksztos 
Anglies Mainieriai teipgi pa- 
reiszke, kad jie nedirbs kol 
bus pasiraszytas Kontraktas 
ar Paszelpos Fondas vėl bus 
atstatytas. 
Mainieriai
panasziai pareiszke, kad jie 
ne eis in kasyklas.

Kietos Anglies
Pennsylvanijoje

KARISZKAS ERO-
PLANAS SUDUŽO

Komunistu kalėjimo, Rytinėje 
Berlyno dalyje. Amerikos Ka
ro sztabas tas žinias ana diena 
paskelbė.

Amerikietis kareivis, dvide- 
szimts szesziu metu amžiaus 
John J. Sinkiewicz, sako, kad 

ohn J. Sinkiewicz, sako, kad 
jis su savo draugas prapjovė 
skyle in kalėjimo siena ir taip 
pabėgo. Kai jis sugryžo pas 
savuosius, jis buvo tuojaus nu- 
vesztas in ligonbute, nes jis bu
vo silpnas nuo bado.

Sovietai buvo ji suome pe
reita meta, Lapkriczio penkta 
diena, kai jis per klaida užsi
sėdo ant strytkario kuris va
žiavo in Sovietu puse. Jis sa
ko, kad Sovietai ji musze ir 
daužė per szesziolika dienu ir 
nakeziu, sakydami, kad jis me
luoja ir jiems teisybes nesako, 
kodėl jis atvažiavo in ju dali 
Berlyno?

Tie trys Anglai kareiviai bu
vo Sovietu kalėjime per asz- 
tuoniolika menesiu. Jie buvo 
kankinami, juos Sovietai spar
dė ir mete in szalta vandenų ir 
buvo badu marinami.

Amerikietis stengiesi du sy
kiu priesz ta pabėgti, bet buvo 
sugautas. Isz jo pavardes So
vietai žinojo kad jis Lenkas, ir 
jie sake, kad jis yra Lenkas 
Pabėgėlis isz Lenkijos ir buvo 

| atsiustas sznipineti. Jie jam 
sake, kad jeigu jis ir butu pa
leistas, jis butu iszvesztas in 
Lenkija, bet ne in Amerika.

Jack Campbell, kuriam padėjo 
jo geras draugas Welcome 
Hutchinson, ar gal ta jos drau-: 
ge Welcome.

“Kaip ten nebuvo, bet asz. 
žinau kad ta jos drauge Wel
come užtrucino mano žmonos 
protą, sakydama jai kad su 
manimi prastas gyvenimas, 
kad Jack Campbell in ja insi- 
mylejes. Mano žmona, taip su
viliota taip sugundyta, paliko 
mane ir mudviejų vaikus ir nu
ėjo pas savo motina gyventi. 
Ji, gyvendama pas savo moti-; 
na susineszdavo su szituo Jack 
Campbell. Ji tada jau reikala
vo kad asz jai divorsa duo- 
cziau. Asz nesutikau, dar tikė
damas kad mudu galėsime su- 
siszneketi ir susitaikinti. Gal 

: taip ir butu buvę, jeigu tas ad
vokatas Frank Fiorite nebūtu 
insikiszes. Jis mano žmonai 
patarė nieko bendra su mani
mi neturėti ir prižadėjo jai 
gauti divorsa. Jam rūpėjo pi
nigai.

“Visi szitie žmones yra kal
ti vienaip ar kitaip, kad mano 
žmona mane pamėtė, ir asz vi
siems jiems atkerszinsiu, juos 
nudėsiu.

“Kai kiti pasiskaitys ka asz 
busiu padaręs, jie sakys kad 
asz isz proto iszsikrauscziau, 
kad asz pasiutau. Asz tik tiek 
esu pakvaiszes, kiek beviltisz- 
kai insimylejes žmogus 
pakvaiszes.”

Vestos antras vyras 
Campbell policijantams 
kad jis visai nežinojo kad jos 
pirmas vyras dar taip mylėjo 
Vesta, jis sako kad jis mislino 
kad viskas tarp jųdviejų buvo 
baigta.

Kai jos pirmas vyras pas ja 
atėjo Utarninke, Vesta pasiun
tė maža vaika su raszteliu pas 
susieda: “Kad loska greitai 
paszaukite policija, mano bu- 
vusis vyras pas mane atėjo, ir 
asz baisiai bijau. Skubinki- 
asz baisiai bijau. Skubinki
tės.”

Policijantai pribėgo prie du
riu tik iszgirsti du szuviu. Po
nia Vesta ir jos pirmas vyras 
jau buvo negyvi.

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

buvo

Jack 
sako

NUŽUDĖ MOTINA
85 Metu Motina 
Sunaus Užmuszta

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

szio svieto. Jis buvo intaisy- 
tas veszti deszimts tukstancziu 
svaru sprogstancziu bombų ir 
skristi deszimts tukstancziu 
myliu be jokio sustojimo.

Hollywood, Calif. — Garsin
gas aktorius, juokdarys del 
Krutamuju Paveikslu, Frank 
Morgan, 59 metu amžiaus, nu
mirė Nedėlioję, nuo szirdies li
gos. Paliko paezia ir viena sa
liu.

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

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už
lieki!. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 104 Trys istorijos apie: 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 106 Penkios istorijos, 
apie: Gregorius, Isz numirusiu 
prisikėlė, Dorybe veda in lai
me, Szaltiszaiti, Debesėlis. 77 
puslapiu. 20c

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

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

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

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

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

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

DALLAS, TEXAS. — Akla 
ir raisza, asztuonios deszimts 
penkių metu motina buvo su 
plaktuku ant smert savo su
naus užmuszta. Sūnūs pasi- 
aiszkino kad jam inpyko savo 
motina prižiūrėti. Sūnūs L. D. 
Decker pats nuėjo in policijos 
ofisus ir pasidavė, sakydamas, 
“Asz noriu pasiduoti. Asz ka 
tik dabar užmusziau savo mo
tina.” Policijantai nusiskubi
no in tos szeimynos namus ir 
rado senele papludusia savo 
kraujuose ant lovos.

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 ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

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

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

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

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

No. 139 Trys istorijos apie 
Užpuolimas Totorių, Baltas 
Vaidutis, Atmokejimas kuni
go. 47 puslapiu. 15c.

1 No. 140 Keturios istorijos 
j apie Maža katiluka, Lietuvos - 
skausmai, Mocziutes pasakoji-

apie 
apie 
15c 

apie

L. TRASKAUSKAS
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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- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

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

No. 146 Dvi 
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61 

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

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijo 
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, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto apie -exile iiapuiucB JLviaillU,

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c.

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

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Herodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szvieša. Pasitaisias 
prasižengėlis, Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu. 25c.

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

į No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga mal
dų knygele, pavesta visos Lie
tuvos Kataliku Jaunuomenei 
Apdaryta in celluloid.444 pus
lapiu. $2.50.

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

No. 195 Maldele Arcibrost- 
1 vos Szvencziausio Veido Viesz. 
Musu Jezuso Kristaus. 25c.

No. 173 Trys istorijos apie

apie
Nuo-

apie

„■ i .......... ■ .i.

susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziū 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. 176U Trys Istorijoj 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 196 Stacijos arba KaL 
vari ja Viesz. Jezuso 
10c.

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

No. 198 Gromata arba Mil
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. 
20c. s ’

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 

; ežio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

s
Kapitonas Stormfield

Kitokios Knygos

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

No. 178 Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas paslapcziu. a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 181 Kvitu- knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

Kaip Užsisakyti Knygas:
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.

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.

Pirkie U. S. Bonus
---------------------------------------- 0

Buy U.S. Savings Bonds 
REGULARLY

Ask where you WORK
Ask where you BANK

mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti-1 Talmudo paslaptys, Du Moki-
ne szalna. 64 pus. 20c.

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

niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko

♦ ® ■ rj

Pirkie U. S. Bonus
SKAITYKITE “SAULE’1


