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2 Sūnūs Nuszove Savo Tęva
Isz Amerikos Užgimė Padangėse

I

RENGIASI |
STRAIKUOTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Asztuoni tukstaneziai darbi- ■ 
ninku in “Budd” fabriką nu-l 
tarė straikuoti Panedelyje.

Kompanijos atstovai sako 
kad jie nieko apie toki nutari- Į 
ma nežinojo ir jie nesupranta 
kodėl darbininkai straikuos. 
Jie sako kad derybos tarpu 
unijos vadu ir kompanijos at
stovu ėjo labai gerai ir drau- 
giszkai.

Derybos yra vedamos jau 
per szeszis menesius. Darbinin- | 
kai nori toki kontrakta, koki 
automobiliu darbininkai gavo. 
Jie nori kad kompanija mokė
tu deszimtuka ant valandos už 
kiekviena darbininką del fon-j 
do del pensijos ir paszelpos.

Unijos vadai sako kad kom
panijos atstovai sutiko ant to
kio fondo žodžiu, bet kai jiems j 
buvo pasakyta kad jie pasira-i 
szytu ant tokio kontrakto, jie 
nesutiko.

AMERIKIETIS DIN
GO VENGRIJOJE 8,000Budd F abri-

"ra ® •

Ponia James Parker, la
kūno saržento žmona pagim
dė sūneli padangėse, kai ero
planas buvo dvideszimts 
tukstaneziu pėdu padangė
se. Sūnelis svėrė puspenkto 
svaro.

_________ _______ Motina ir sūnelis dabar 
DRAIVERYS Shannon, Airijoje

APVOGTAS
PHILADELPHIA, PA. — 

Taxi draiverys buvo per tele
foną paszauktas nuvažiuoti in 
vienus namus apie treczia va
landa isz ryto. Jam buvo pasa
kyta kad tenai yra sergantis 
žmogus, kuri jis turi nuveszti 
in ligonine. Draiverys Victor 
J. Sullivan, dvideszimts devy
nių metu amžiaus nuvažiavo in 
ta adresa, bet tenai nieko nera
do, viskas buvo tamsu. Kai jis 
iszlipo isz savo automobiliaus 
apsižiūrėti, jis pamate vyra siu 
revolveriu. Tas vagis pareika-' 
lavo visus pinigus isz jo, pas-’ 
kui jam pasakė važiuoti sau ir

(Tasa Ant 4 Puslapio)

MERGINA SUIMTA i

Suvažinėjo Žmogų;
Nesustojo

r ---------
READING, PA. — Dvide-| 

szimts vieno meto amžiaus! 
mergina, Rūta M. Leinbach isz ■ 
Readingo, buvo suaresztuota.!

' i
Policijantai sako ji su savo au- j 
tomobiliu suvažinėjo William į 
Geary, isz Mahanoy Plane. Ne-j 
laime atsitiko ant vieszkelio, 
netoli nuo Leesport. Valstijos

Generolas Eisenhower!

Generolas Dwight D. Ei
senhower visiems Amerikie- 
cziams, o ypatingai Laivyno 
Armijos ir Lakunu nariams 
pataria kad viso kraszto ap
sauga ir gerove reikalauja 
kad visos trys musu kraszto 
kariszkos szakos turi susi
vienyti ir isz vieno dirbti ir 
darbuotis. Jis sako kad tie 
kurie dabar prikaiszioja ir 
sako kad Armija, Lakūnai 
ir Laivynas nesutinka ir ne
gali susitaikinti, klysta nes 
dabar randasi visose tose 
szakose vienybe.

Gal taip ir yra, bet ka Ge
nerolas Dwight D. Eisenho- 
weris nepasake ar ant ko jis

policijantai, Henry Wytanis ir 
Warren Werner, sako kad jie
du suaresztavo panele Lein
bach saliune, kur ji buvo susto
jus. Ji užsigina ir sako kad ji 
nieko apie ta nelaime nežino ir 
kad ji to žmogaus nesuvažine- 
jo. Bet josios automobiliaus 
sparnas buvo inlenktas.

nutylėjo yra tai kad Karo 
Sztabas ir valdžios Taryba 
užeziaupe Laivyno lupas, 
uždraudė Laivyno vadams 
vieszai iszsireikszti, kai Ad
mirolas Denfeld buvo nu
baustas už prasitarima. Lai
vyno vadams visa tvarka ir 
dabar nepatinka, bet jie ne

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Amerikos Legacija rei
kalauja kad Vengrijos valdžia 

i pasiaiszkintu kas atsitiko su 
Amerikos biznierių, Telefono rt Kompanijos atstovu, trisde- 
szimts asztuoniu metu amžiaus 
Robert A. Vogelęr. Jis Petny- 
czioj iszvažiavo su automobiliu 
isz Budapeszto in Vienna, ir 
Viennos nepasieke, dingo.

I Viennos mieste jo žmona sa
ko kad ji mislina kad jos vyras 
buvo suaresztuotas ir dabar 
randasi kalėjime. Ji sako kad 
jos vyras jai per telefoną buvo 
pasakęs kad Vengrijos polici 
ja seka jo kiekviena žingsni. 
Kai jis dingo jis važiavo pats 
sau vienas savo automobilyje/ 
Sargai prie Viennos ir Buda
peszto rubežiaus sako kad jis 
skersai ta rubežiu nebuvo per
važiavęs.

J o žmona dabar savo du vai- 
kueziu neiszleido in mokykla, 
sakydama kad ji bijosi kad

i komunistai ir jos vaikuczius 
I nepavogtu.

Ji sako kad jos vyra taip se- 
! ke slapta policija kad jis būda
vo net ir pabaikauja apie tuos 
policijantus. Kai jis ineidavo 

drysta iszsižioti, nes jie žino in saliuna jis papraszydavo 
kad toks pats likimas

kur eroplanas nusileido, 
skrisdamas skersai Atlanti- 
ko mares. Motina su šuneliu 
buvo nuveszti in Clare apy
gardos ligonine.

Ant to eroplano buvo 
Daktaras, kuris su tarnaites 
pagelba aprūpino motina ir 7 
kūdikėli.

ir ju sau sznapsa ir bartinderiui pa-
laukia.

Prasta, visai prasta tvar- j 
ka randasi pas musu Karo 
Sžtaba ir musu valdžios Ta
ryba ir pas Prezidentą Tru- 
mana, kai augsztas karinin
kas būva nubaustas už tai I 
kad jis pareiszke ka jis mis- i 
liną, jauezia ar žino. Mes pa
vėliname visokiems komu
nistams ir raudonskuriams 
bliauti ir musu valdžia 
szmeižti, ir nieko nesakome, 
bet kai garbingas ir atsako- 
mingas žmogus iszreiszkia 
savo nuomones, jis yra nu
baustas už tai kad jo nuomo
nes nesusiderina su musu di
džiūnu pilvūzu užgaidomis.

JOHN L. LEWISAS 
NEPRASIŽENGS

J 
Skaitysis Su Valdžios

Instatymais

WASHINGTON, D. C. — 
Laikrasztininkai dabar spėja 
kad mainieriu bosas, John L. 
Lewisas szita syki jau valdžios 
instatymu nelaužys ir valdžiai 
nesiprieszins. Jis pamokino: 
pernai, kai jis ir jo unija turėjo 
tiek daug užsimokėti baudos.

Lewiso draugai sako kad jie 
yra tikri kad Lewisas neisz- 
drys kitas straikas paskelbti 
szio menesio pabaigoje. Jis tu 
straiku jie sako nepaskelbs del 
keliu labai geru priežaseziu:

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Straikuos
\Mainieriu Bosas J. Lewisas Val
džiai Instatymu Nelaužys Ir Ne
siprieszins; Telefono Kompani
jos Atstovas SuaresztuotasVen- 
grijoje; Ateinancziais Metais 

Taksos Gal Bus Didesnes
 +---- ------:.......... ~ ------ r--- ■—----- -

PHILADELPHIA, PA. — Penkios de REIKALAUJA TAL- 
szimts trijų metu amžiaus tėvas, Benjamin KOS ISZ EUROPOS

sakydavo: “Duok ir mano 
penkiems draugams lauke po 
sznapsa.” Tie “draugai” poli
cijantai vis mandagiai atsisa
kydavo ir atsipraszydavo, sa
kydami kad ju darbas jau 
baigtas ir jie traukia namo.

Rodo Žemcziugus

P. D’Amore, buvo ant smert nuszautas apie 
vienuolikta valanda nakezia, kai jis iszlipo 
isz savo naujo automobiliaus atsidaryti ga- 
radžiaus duris. Szuvis isz karabino jam 
galva nunesze. ,

. Jo du sūnūs, Nicholas, dvideszimts sze- 
isziu metu ir Jonas, dvideszimts dvieju me- 
tu, prisipažino policijantams kad jiedu sy-i 
kiu szove in savo tęva ir ji nužudė.

i

Amerika Nori Kad
Europos Krasztai
. Susitvarkytu

i

FRANKFURT, VOK. — 
Amerikiecziai kurie tuos mili- 
jonus ir bilijonus doleriu pilte 
pila in Europa dabar jau ima 
reikalauti kad ir tie Europie- 
ežiai isz miego atbustu ir imtų
si darbo ir tarpu saves imtu 
darbuotis ir viens kitam ir taL

Madeline Tyler rodo kaip 
moterys turėtu neszioti ir 
rodyti žemcziugus, daiman- 
tus, kai jos pasiredo vaka
rais. -Ji ežia neszioja žem- 
cziugu daimantu karolius, ir 
dideli daimanta, žemeziuga 
ant tu daimantiniu karolių. 
Gal tokia mada graži, bet ji 
tinka tik bagoeziu moterė
lėms kurios nežino kur savo 
vyru pinigus dėti.

SKAITYKIT
O" “SAULE”

PLATINKI!!

Nors jiedu prisipažino kad jie buvo nu- kastotu 
szove savo tęva, ir sako kad jiedu nekal-' 
ti. Jiedu sako kad kai jie atėjo pas sa- virszininkas dabar Europos 

j • . i • krasjztams staeziai pasako kad vo motina, Concetta, penkios deszimt dvię- visi jie turi 5toti in talka> dar. 
ju metu suparalyžiuota moterį, ji per asz- \buotis ir dengtis užvesti pre- 

...... . . . kyte tarpu saves. Jeigu ne,
aras pasiskundė kad jos vyras buvo ja vėl tai Amerikos doleriai nustos

labai sumuszes.

Jiedu tada nutarė savo tęva nužudyti. 
Tėvas buvo iszvažiaves in miestą. Jiedu I 
pasiėmė po karabina ir ladke savo tėvo 
pargryžtant. Tėvas parvažiavo ir visai ne
matė savo vaikus, kurie tamsoje prie ga- 
radžiaus jo lauke. Kai jis iszlipo isz au-

plauke in tuos krasztus. Jis 
jau yra staeziai pasakęs 
kad Amerika nutrauks, su
stabdys pinigus del szesziolika 
Europos krasztu, kurie jau da
bar yra gave apie septynis bi
lijonus doleriu isz Amerikos ir 
tikisi apie deszimts bilijonu 
doleriu gauti.

Europos krasztu vadai jau 
mato kad Amerikiecziai nebai-

tomobiliaus jiedu paleido szuvius in ji. Pir- kauJa ir kadJiems;«resla pav0'1 jus netekti Amerikos paramos
miltinis' szuvis nepataike, ir tėvas stengie- 1950 metuose.

si pabėgti, bet antras szuvis jam visiszkai 
galva nunesze. Kai jiedu nužudė savo 
tęva, jiedu sugryžo atgal in stuba ir pa- 
įszauke policijantus. !

i Policijantai jiemdviem pavėlino dar su 
savo motina pasiszneketi, pirm negu jie
du buvo nuveszti in kalėjimą. Nužudytas 

i tėvas turėjo dar tris kitus vaikus.

Amerika ne daug isz Euro
pos krasztu reikalauja: Vien * 
tik kad jie prekyba užvestu ir 
palaikytu tarpu saves. Czia 
galėtu būti biznis su 270 mili
jonais žmonių. Bet jau beveik 
du metai prasėjo, o kiekvienas 
Europos krasztas taip užsi- 
tveres, taip atsiskyręs nuo sa
vo kaimyno, kad jokio biznio 
nėra tarpu Susiedu. Jeigu 
Amerika vienam krasztui duo-
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Kas Girdėt
George W. Armstrong, kuris 

save vadinasi “Teisėju” isz 
Texas, pasiuliuo vienai kolegi
jai penkios deszimts milijonu 
doleriu, jeigu ta kolegija su
tiks atskirti 'baltus žmones nuo 
juoduku, neinsileisti juoduku 
in savo kolegija, mokinti kad 
baltieji žmones už visus kitus 
geresni, ir sutiktu leisti kad jis 
paskirtu kolegijos mokslo szta- 
ba. Alums buvo net lengviau 
ant szirdies kai iszgirdome 
kad ta kolegija neprieme jo tos 
dovanos. Tegu jis pasikaria su 
tokia dovana. Jis nori musu 
jaunimą mokinti neapykantos, 
kaip Hitleris mokino Vokieti
joje.

laiszkus. Jis tai savo mergelei i 
per szeszios deszimts penkias i 
dienas rasze laiszkus kasdien. 
Po tiek laiko ta jo mergele isz- 
tekejo už to pacztoriaus, kuris 
jo meiles laiszkus jai kasdien 
neszinejo.

Lietuviu Rymo Kataliku Pa- 
rapiju Choru Dainos Draugija 
iszleidp labai gražia Kalėdiniu 

knyga, “Kalėdų Bal-

J. Szaucziunas tas

Penkios deszimts milijonu 
doleriu dovana iszrodo labai 
didele ir gausi. Bet ka musu 
laikraszcziai pamirszo mums 
pasakyti ir paaiszkinti, tai yra 
kad tas “Teisėjas” George 
Armstrong butu turės net tris 
czvertis tu pinigu atiduoti val
džiai už taksas. Tai reiszkia, 
isz tikrųjų, jis tai kolegijai bu
vo pasiulines tik czverti tiek: 
$12,500,000. Bagocziai tankiai 
taip daro kad iszsisuktu isz 
taksu ir sau garbes varda užsi
tarnautu.

Amerikiecziai peniai iszge
re, iszmauke 2,676,817,000 gor- 
cziu alaus. Tai dvideszimtas 
procentas daugiau negu kada 
pirmiau.

Alės žinojome kad Amerikie
cziai myli alų maukti ir stik
liuką kelti, alkūne lenkti, bet 
mes nežinojome kad Amerikie
cziai taip myli ir geria vyną. 
Praeitais metais, Amerikie
cziai 140,000,000 goreziu vyno 
iszgere. Už ta vyną jie iszmo- 
kejo $645,000,000.

Tie patys Amerikiecziai per 
tuos metus iszgere po stikliu
ką, 147,465,000 gorezius sznap- 
so, ir užsimokėjo penkis bilijo
nus doleriu; $5,000,000,000. Isz 
viso, ant svaiginaneziu gėrimu 
Amerikiecziai pernai praleido 
daugiau negu $100,000,000.

Amerikiecziai praleidžia ant 
gėrimo keturis sykius daugiau 
negu ant visu mokyklų visame 
musu kraszte. Reiszkia, mums 
keturis sykius labiau rupi stik
lelis negu mokslas.

Toronto mieste, Ontario, 
prie Lietuviu parapijos esan- 
ezioje mokykloje, dabar dar
buojasi trys Lietuviai mokyto
jai, kurie veda Lietuviszkas 
pamokas, mokindami vaikus 
Lietuviszkos kalbos ir istori
jos.

Giesmių 
sai.”

Jonas 
giesmes surinko ir sutvarkė, ir
mums malonu praneszti kad 
jis puiku darbu nuveikė.

Szitokios knygos mus cho
rams jau seniai reikėjo. Iki da
bar, buvo sunku susijieszkoti 
susirinkti kelias giesmes Kalė
doms. Viena vienoje knygoje 
randi, kita kur kitur susijiesz- 
kai.

Aluzikai, raszytojai ir dva- 
siszkiai in talka stojo, i]- visi 
isz vien dirbdami pagamino isz 
tikro puikia knyga.

Kallba tiksli, gaidos aisz- 
kios, viskas kaip ir reikia.

Jonas Szaucziunas labai ge
ra darba atliko kai jis visoms 
giesmėms visas ir pilnas gai
das indejo. Paprastai szitokio- 
se knygose būva indedama tik 
pirmajai gieismes eilutei gai
dos, o paskui visa giesme ar 
daina būva tik taip sau isz- 
spauzdinta. O Szaucziunas pil
na ir gera dailba atliko ir mes 
ji sveikiname.

Giesmes labai gerai ir sko
ningai parinktos, taip kad 
kiekvienas Lietuvis czia ras 
savo žinomas ir mylimas gies
mes ir kelias naujas: “Betlie
jaus Prakartelej; Gimė Kris
tus Vieszpats; Gloria; Gul 
Sziandiena; Sziandien Betlie
juj; Sveikas Jėzus Gimusis; 
Tyliąją Nakti ir Per Alėtus 
Naujus.” Ir daug kitu labai 
gražiu giesmių rasite szitoje 
knygoje. Isz viso net dvide- 
szimts asztuonios giesmes del 
Kalėdų Szveneziu vienoje kny
goje. Tai iz tikro gyvas muzi
kos turtelis.

Giesmių žodžiai paimti isz 
J. Tilvyczio giesmyno, Kun. J. 
Katiliaus “Betliejaus Balsai,” 
ir Kun. T. B. Andriuszkos, 
Kun. J. Zidanavicziaus, AL 
Auksztaites, V. Greicziaus, J. 
Strolio, L. Szimuczio, S. Zo- 
barsko ir kitu raszytoju.

Nieko szitai knygai negali
ma prikiszti, nes viskas tvar
koj, viskas kuopuikiausia, 
kuogeriausia . Wyoming Klo
nio Lietuviu Arargonininku 
kuopa ir Wyoming Klonio Lie
tuviu Rymo Kataliku Choru 
“Dainos” draugija gali szito- 

: kiu darbu teisingai pasidi- 
■ džiuoti.
j Tik tiek mes galėtume pri- k ,įdėti ar patarti, kad mums isz- 
Į rodo, kad butu buvę gerai in- 
deti viena kita . duetą, 
balsam. Bet tai tik musu
niszka pastaba ir nieko neati
traukia nuo tos knygos ir jos 
leidėju nuopelno.

Kiekvienam Lietuviszkam 
chorui szita knyga yra būtinai 
reikalinga. Tokios knygos 
mums jau seniai reikėjo.

Ir ta knyga yra pigi; tik do
leris. Alės esame tikri kad visi 
muzikai, choru vedėjai ir cho
ru nariai insigys szita “Kalė
dų Balsai” knyga. Ja galima 
ina nusipirkti pas Joną J. 
Szaucziuna, 124 Price St., 
Kingston, Pa. “Saule” sveiki
na tos knygos leidėjus ir visus 

į kurie prisidėjo prie tokio gra
žaus ir naudingo darbo.

Pirmoji Moteriszke Teisėja
• 'S AULE” MAHANOY CITY, PA.

E. Ontario St., Phila., 34, Pa.
Jasinskiene, Marija, 49 W.

Vaclovas, 52 Gra- 
Brookįvn, N. Y.

Kauanaviczius, Juozas, 217
Wharton St., Phila., 47, Pa.

Kantakeviczius, Alfonsas ir
Martina. 949 College Ave.,

:: Vadas ::
Kontrabandnesziu

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15£ ::

Saule Publishing Co., '
Mahanoy City, Pa- \

dviem
asme-

Philadelphijoje yra vedamos 
pamokos Lietuviams “dypu- 
kams” isz Europos atvažiavu
siems, kad jie galėtu greieziau 
iszmokti Anglu kalbos. •

■■t:-;'

Apsaugos Sekretorius Louis 
Johnson, sako kad labai leng
vai galima paszalinti, pravary
ti asztuonis tukstanezius dar
bininku isz Araszingtono Penta
gon rum u, nes jie tenai visai 
nereikalingi.

Vienas jaunikaitis kuris ti
ki, kad geriausias pasekmes 
pareina isz garsinimu per 
laiszkus, per paezta, savo mer
gelei pradėjo pirsztis - per SKAITYKITE “SAULE”

Ponia . Burnita Shelton 
Matthews, isz Waszirigtono 
buvo Prezidento Trumano 
paskirta kaipo valdžios tei
sėja. Tai jai garbe tenka už 
tai kad ji pirmutine mote
riszke tokia vieta užimti 
valdžioje. Czia ji su savo 
broliu Edwin Shelton iszei- 
na isz George Washington 
ligonines, kur ji praleido ke
lias dienas. Ji buvo ranka

iszsilaužus.
Dabar mažu-pamažu, vis 

daugiau ir daugiau moterų 
užima augsztas ir atsako- 
mingas vietas valdžioje, kai
po atstoves, ambasadores, 
senatores ir bendrai in viso
kius politikos darbus. Ir tas 
visam krasztui in sveikata. 
Tankiai jos dar ir geriau ne
gu vyrai atlieka tokias pa
reigas ir tokius darbus.

Naujas Lietuviu Transportas
Bernotas, Justinas ir Emili

ja, 227 Greenwich St., Phila.,
Lapkriczio (Nov.) 21 diena,' 

laivu “Marine Jumper” isz 
Italijos, in New Yorka atvyko 
szie Lietuviai Tremtiniai:

Aseviszius, Juozas, 85 Vie
rnau St., Waterbury, Conn.

Burzdžius, Bronius, 9306
Broad St., Detroit, Mich.

Gineitis, Kazys, 7320 South
Talman Ave., Chicago, Ill.

Gaidis, Petras, 30 Brauks 
St., Brockton, Mass.

Januleviczius, Teofilius, Al
bina ir Petras, 454 Broad St>, 
Hartford 6, Conn.

'Kauszaite, Kazimiera, 1320
Crescent St., Park Ridge, Ill. 259 N 5th, Brooklyn, N. Y.

Endrijaitis, Andrius, Ona ir
Herbertus, 2210 N. 53 St., E. 
St. Louis, Ill.

Gedvilą, Sofija ir Gabrielis, 
3712 Elm St., E. Chicago, Ind.

Genys, Bronins ir Emilija,
1968 Linden Ave., Bucine, Wis.

Bit neris, Meta, 120 S. High 
St., Baltimore, Aki.

Buragaite, Ona, 16 Spring 
St., New Britain, Conn.

Bytautiene, Juze, 93 Mill St. 
Orange, Mass.

Didžbaliene, Agniete, 808 
Warren St. Harrison, N. J.

Dimbelis, Bronins ir Jadvy-

Narsczius, Kazys, 17593 AIo- 
uica. Ave., Detroit, Alich.

Pukszrys, Romanas, Fran
ciscan Monastery, Kennebunk
port, Ala.

. Domeikaite, Stefanija, 225
65 St., Brooklyn 20, N. Y.

Elisonas, Salius ir Gražina,

Marshall St., Phila., 23 Pa.
Klimkeviczius, Juozas, 23 

Melrose Sq., E. Norwalk, Conn.
Kristopaviezius, Adele, 329

S. 46 St., Phila., Pa.
Lenortaviczius, Ona, 4614 S. 

Paulina St., Chicago 9, Ill.
Maželis, Petras, 918 Holms- 

dale, Cleveland, Ohio.
Mažonus, Kazys, Liucina ir 

Kazys, 4579 W. 157 St., Cleve
land, Ohio.

Navickas, Kazys ir Valerija, 
3806 Euclid Ave., E. Chicago, 
Ind.

Paovys, Jonas, RED 2, Cum
berland Head, Plattsburg, N.Y.

Peschal, Anna, 719 Prospect 
St., Grand Rapids, Mich.

Rodzeviczius, Jonas, Box 
236, Bloomfield Hill, Mich.

Ragauskas, Zigmas, 29 Men- 
don St., Worchester, Mass.

Reinartas, Julijonas, 7671 
Artesian St., Detroit, Mich.

Rygelis, Juozas, 186 Howard 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Salatka, Viktoras, Anelė, Eu
genija ir Juozas, 74 Peace St., 
Buffalo 11, N. Y.

Savickas, Martynas, 1410
Princeton Ave., Trenton, N. J.

Savokaitis, Jurgis, Adele, 
Zeną ir Aldona in Baltimore, 
Maryland. I e

Sukadcdskas, Vincas ir Ele
na, 1047 N. Leamington Ave., 
Chicago, Ill.

Sitkauskas, Juozas, Magda
lena ir Vytenis, 37 Franklin St. 
Norwood, Alass.

į kam kitam, -vien pati sau blo- 
i gai daro, užsitarnaudama aut 
žmonių neapykantos, kad isz-- 
vydo, jog nieko gero nein- j 
stengs nuveikti, kad pikta mo
teriszke savo liežuviu kaip gie- 
luoniu pradeda nuodint jam 
gyvenimą ir naikint namuose 
szventa ramuma, paliko ja ra
mybėje ir nukensdavo kantriai į 
jos plūdimus, vengdamas vai- 
du ir barniu, visados sterigda- į 
vos gražumu nuramdyt pikta ! 
mot e re.

Mėgo ji nuo seniau iszgert 
neviena czerkute, bet Jokūbas l 
jai nepavydėjo, kadangi sma
gu jam buvo kada abudu nuo 
jomarko isz miesto, ar nuo at
laidų gryždami užsitraukė 
abudu dainavo ir glamonėjosi 
jausliai. Bet su laiku moterisz- 
,ke kaskart labiau inprato iii 
geryma, o daleido jai inprast 
kalviai kur visados 
“ Prusiszkosios. ”

Jokūbai turėjo trejata vai
ku: du sūnūs ir duktere Petro- ' 
nele.

(TOLIAUS BUS)

Sragauskas, Kazys, RD 1, 
Reck Breiler Plant, Copper-

Starku, Jonas, Veronika ir 
Danute, 432 N. 9 Si., Phila., 23,

Ernesta ir Florian, 1716 AV.
Garfield Blvd., Chicago, Ill! |

Užensienis, Bronius, 4618 land St., Hyde Park, Alass.
S. Paulina St., Chicago 9, Ill. Grigaitis, Jonas ir Alonika, 

ATiszkys, Petras, 7638 Buist, 111 S. 4 St., Brooklyn 11, N. Y.
Mar- 
Cen-

Ave., Philadelphia, Pa.
Gedvilą, Petras, Great Falls,; 

Montana.
Geisciunas, Franciskus, in 

Great Falls, Montana.
Slapszys, Edward, 102-79 S. 

State St., Chicago, Ill.
— BALE Imigracijos Ko- į 

m i t et as.
Skauda szirdi pasilikusiam 

tremtyje, kad ju dar niekas ne- 
pakvieczia. Lietuvi, ar atlikai į 
pareiga, ar iszgelbejai nors 
viena, tremtini? Informacijas 
teikia, ir garantijų '-blankas 
siunezia: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.

Lapkriczio (Nov.) 23 diena 
laivu “General McRae’ 
New Yorko uosta atvyko 
Lietuviai tremtiniai:

Alminas, Kazys, Kazys 
ir Henrieta, 98 Colt St., 
Hartford, Conn.

Andriuszis, Juozas, 61-01 56 
Drive, Alaspeth,' L. L, N. Y.

Apanaviczius, Jurgis, Mari
ja, Elvyra ir Raimondas, 
Avė. E., Bayonne, N. J.

Baneviczius, Gražina ir 
vardas, in Castana, Iowa.

Barulis, Albinas 
į Brockton, Alass.

Ger-

Jagminas, Romualdas 
garita ir Romualdas Jr., 
ter St., Auburn, Maine.

Januszkeviczius, Antonia, 
Gražina, Loretta, 1700 Grand
view Bldg., Sioux 18, Iowa.

Jasineviczius, Juozas, 2613

Pirkie U. S. Bonus
Uncle Sam Says

Starelis, Kazys, Atari ja, 
Anszra ir Algirdas, 301 N. Far
mer St., Otsega, Alich.

Staneviczius, Valerija,
da, Natalija ir Henrikas, 7005 
S. Halsted St., Chicago, 111.

Stanis, Pranas ir Eugenija, 
6618 S. Sacramento, Chicago, 
Illinois.

Tamulis, Jonas, 1505 N. Lea
vitt St., Chicago, Ill.

Taszkus, Petras, 23 Al St., S. 
Boston 27, Alass.

Traszka, Aleksandras, Tor
rington, Conn.

Turenka, Alarija, 6618 S. 
Sacramento Ave., Chicago, Ill.

Vaiszvilaite, Elžbieta, Kerk
hoven, Swift, Alinnesota.

I Veisaite, Bronislava, 1228 S.
■ 3rd St., Philadelphia 47, Pa.

A’iliuszis, Antanas ir Sofija, 
j37 Alaujer St., Brooklyn, N. Y.

Žemaitis, Juozas, Milda, Leo- 
; nas ir Milda Jr., 701 N. Benn 
St., Indianapolis, Ind.

i Žukauskas, Izidorius, Ona ir 
Aldona, West Mt. Naugastuck, 
Conn.

Aldona, 10149 Went worth 
Ave., Chicago 28, 111.

What .a picture he makes—that 
small, bright little charmer — all 
dressed up in Pop’s cast-offs. But one 
of these days, not too far off, he’s go
ing to need some dress-up clothes of 
his own, a home to receive friends 
and a good education. And as you 
know, these things cost money. U. S. | 
Savings Bonds offer you the fool-proof j 
way to accumulate the necessary funds j 
to supply those needs. Use the safe, 
automatic way to save—the Payroll I 
Savings Plan where you work; ar, if 
self-employed, the Bond-a-Month Plan 
at your bank. In ten years, when that

25 R idgė, little boy is growing up, you’ll receive 
’ i $4 for every $3 invested today.

Į U. S. Treasury Department Į
1 1

Ed-

U3F’ Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranešame! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauju 
kožna dolerį. ACZIU!

Pirkie U. S. Bonus

PONAI
BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge
rus Kostumerius, privalo 
isz laiko duoti atspaudyt

Sieninius
Kalendorius

Ant 1950 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi
-------------- ----- kalbyt

ir nelaukti ilgai! Nes kas 
pirmesnis, tas gales isz
sirinkti puikesnius!!!

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna.

alejo gaut j_____________

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

! toms. Nr. 1 Sėtas—50 Kortas su kon- 
■ vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
das su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 

; money-orderi arba pinigus per regįs- 
į travota laiszka. Adresas:
| Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Szianic sezone, termometras 
ir langai paežiu laiku žemyn 
puola. Su pirmu szalcziu lan-j 
gai nuleisti ir durys uždaro 
lauko orą kaipo baisu priesza. 
Blogas pripratimas, 
ve 
bet 
nuo 
nio 
kasdien jo reikalaujame.

Dabar kuomet žiema artina-

SZALTAS IR
SZVIEŽAS ORAS

Gerai sa
lino szalczio, 
apsisaugauti *

*
*

I <
I *

apsispaugot 
nėr reikalo 
szviežio oro.
oro už lauko orą, ir mes j *

O^A - B - CELAASS . *
A

S
Ž
*
A

I A

k
i ** * 

si vistiek laikykime savo inie- * 
gojimo kambario langus atda
rus. Su naujausiais elektrisz-1 
kais išradimais, karszto vau- * 
denio boukomis ir sziltais long- *I vais uždangalais, galime laibai * 
puikiai miegoti szaltame kam- * 
baryje. Tik kuomet ypatingai j J 
szalta patartina uždaryti lan- ¥ 
gus. $

Darbo vietoje, arba namie, * y 
laikas nuo laiko pakelk langus, j 
kad nors tik per kelias minu- i 
tas kelius sykius in diena, 
atsiminkime, 
greitas pavaikszcziojiinas taip 
suszildys kuna kad užmirsziine 
kad lauke szalta. —C.

A 
A
I

i *

Ir : 
. . ¥ kad kasdieninis *

T

Amerika sziais metais dau
giau negu pusszeszto bilijono 
doleriu in skola inlindo, o kita 
meta .tos skolos bus dar dides
nes. . ' ,■

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

*

64 pus., Did. 5x7 col.» 
Dabar Po 25c. !
“SAULE ” 

MAHANOY CITY, PA.

"BIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point
' for

The Way You Write
No. 5556Pasiskaitymo Knygeles

Penkios Istorijos apie Burikt 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias: 
Kas Alan Nakci Acitiko (Dzūkoį 
pasaka); Užliekos isz Senovėsį 
Padavimu; Peary ant Žemgalio | 
(Atminimas isz keliones in Le j 
dinius Krasztus). 96 pus. . .25< i

Trys Istorijos apie Irlanda j 
arba Nekaltybe suspausta; Ro ; 
bertas Velnias; Aledejus; Kai yI 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20< 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama ; 
o $3.00 ant puses meto. į

No. 5668

5550

Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Pa.

Cau’t Leak - Won’t Flood

Writes 300 words 
without dipping



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Vadas Koutrabandnesziu
^QAKTIS 'buvo giedri ir szilta.!;

Kaime kaip kur žibėjo lan
gai nuo žiburiu, szunes tik ret-,1 
kacziais pertraukinejo tyla sa
vo tesliais lėtais lojimais. Me
džiai lyg kad snaude palengve- 
le judindami galvomis, o ty- j' 
kus sznabždas su vasariniu ve
jelių lapu tarsi buvo ju krūti
niu dvesavimas. Smagi tyla, 
smagi naktis!

Niekas vienok nesinaudoja 
tais smagumais. Kaime tartum 
visi iszmire. Vienok visai prie
šingai pasirodis mums, kada 
nueisime in kita, gala kaimo;

/ ežia vienu namu langai ap- 
szviesti žiburiais ir didelis 
triukszmas; ežia girdėt muzike 
smuikos, bildėjimai szokaneziu 
ir dainavimai pertraukineja- 1 
mi tolvdžio szukavilnas links-

* Q

muju.
Visu pirmiause matome sto- 

vinezius prie tvoros darželio 
dvejata žmonių. Viena ypata 
> ra jauna augszta mergina ku
ri tame laike szluostesi nuo 
veido prakalta, o szale jos sto
vėjo jaunikaitis rūkydamas il
goj cigarnyczioj inkiszta pape- 
rosa, apsiausdamas save ir 
mergina kamuoliais pilku du
rnu. Abudu girde savo krutinės 
skaniu, vesiu nakties oru.

Per valanda, abudu stovėjo! 
tylėdami. Ji žiurėjo in iszblysz 
kusi juokinga meno veidą, bet 
ant jos veido negalima buvo ; 
matyt jokio užsimislijimo, ma
tomai mislys veikiai praleki-' 
nėjo per jos galva ir ne vienos ! 
suturet ant ilgesnes valandėlės : 
negalėjo. Iszlindes isz pobal-; 
to debesėlio balsganas menuo 
da aiszkiau apszviete paveiks- j 
la jaunos merginos. Buvo ap- į 
sitaisius lengvai; plonas szvie
šus andarokas denge jos pa
veikslą nuo juostos sulyg že
miai, o liemeni iki pat kaklui j 
balta jekute rūpestingai užse-! 
giota. Visame galima buvo ma-j 
tyt tvarka ir neužinirszta pri-Į 
deryste. Veidas jos smulkus, 
nežydėjo sarkana, vienko bu
vo iszblyszkes, o tamsios akys 
žiurėjo in svietą su kokia tai 
baime ir neramybe.

Kuom-gi galėjo Petronėle pa-! 
tikti Juozui, to atspėt negalėjo 
kaiminkos irs andrauges mer
ginos, kurios pavydėjo Petro
nėlei Juozo, kuris jog galėtu j 
pasirinkt sau daug geresne; 
mergina, 'būdamas vien-tureziu 
sunum turtingo ūkininko; pa
silikdamas gaspadorium lietu-1 
retu daliu mokėt, kadangi nors ; 
turi vien seserį, bet aprūpino 
jauja tėvas iiyeigu reiktu duot 
jai kiek da, tai tas lyg kad nie
ku yra, kadangi žinoma visa
me'kaime, jog Juozo tėvas pi- ' 
nigu turi. Taigi Juozas gali Į 
gaut paezia isz turtingu namu. 
Rodos ir-Petroneles tėvas pri-l 
guli kaime prie turtingu, bet i 
buvo tai žmogus dideliu šzyksz ! 
tuolium ir visi sprendė jog i 
dukteriai neduoses puikaus; 
kraiezio.

Juozas vielok, nors tikėjo, 
jog tėvas savo dukters nesores 
"nuskriaust, nedaug ant to pai-

sejo, kadangi ir be pasoges ga
les gyvent gerai apsivedęs su 
ta, kuri jam patjko, kuria myli 
protingai guododamas ne ki
tas vien protingumo, lėtumo 
arba szvelnumo moteriszkes 
ypatybes.

Petronėlė nemego puikiai

Beveik kožuas vyras, 
Ant savo misas rugoja, 

Ir per ja dejuoja, 
Neturėdamas kantrybes, 

Jieszko pagel'bos, 
Tuojaus pas mane raszo,

“Gelbek mane Taradaika, 
Ba negaliu 'sugyventi su 

mano motore.
Jau tikrai nežinau ka 

z daryti!
Kad moterėlė apmalszyti.

Sztai, tikai klausykite mane: 
Iszsirinkite sau dievobaiminga

Ka namu vaktuoja, 
O naktimis nesivalkioja.
Kada jau sužieduosite, 

Ir vesi gyvenimą padėsite,
Turite ta nutarto,

Kad jokiu gėrynių namie 
nelaikyti.

Žinoma vyras iszsigerti gali, 
Ba per diena sunkiai 

dirba,
Bet savo bobeles,

Kad nereikėtų paskui 
verkti.

O patie gyvenimą vieta, 
Yra stabu nebrangiu, 
Mažu, nereike daug 

rakandu, 
O vis ant tiek 

uždirbsi, 
Randa užmokėsi ir 

iszsimaitysi, 
O da jeigu paezedžiai 

gyvensi, 
Ir da pinigu susidėsi, 
Tada pati mažai triūso 

turės,

paskaityti gales, 
jeigu bobele skaitys, 
Tada žinosite kad, 
Visokiu kvarabu

ne užsimanys!
Tegul szlebe buna prasta, 

Czysta ir gražiai
• pasiūta,

Jeigu rėdosi in szilkus, 
Tai jau gera motore

* ne bus!
O priek tam, 

Jeigu vyras ’nikeles

o

Tai jau del bobeles būti
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| KALENDORIAI
S , 1949 M.

$ 15 coliu ploczio x 23 * col.
$ ilgio., Po 35c, arba 4 už $1
$ Adresas:
j SAULE PUBLISHING CO.,
■į MAHANOY CITY, PA. U.S.A. į

nesigailės,
Kad ir galva po akmeniu 

padės,.
Žino kad po sinert 

pinigu gaus,
Gera laika sulauks.

Bet visu dabar 
neiszsakysiu,

Ant kito karto
. paliksiu..

rodytis arba puosztis užru'beži- vėlina bovintis kad ir per visa 
nem navatnybem kaip kitos nakti nes joms nereikia rytoj 
merginos, suprasdama kad tas anksti kelti, idant eit in laukus 
nesuteikia kitu paguodones, 
vien iszstatineja ant pajuokos; 
buvo darbszi, tyki ir nemegs- 
tant puikaut ir didžiuotis, kas 
buvo priežastim nemylėjimo 
jos per savmylia ir augsztai sa
ve kelenczia motina. Dora mer
gina kantriai nukente motinos 
nuolatinius barimus ir pravar
džiavimus “netįkelia” nieka
dos neinunesdama motinai blo
go žodžio; neseke ji pėdomis 
motinos, kas motina rūstino. 
Petronėle nors nekarta visai be 
reikalo 'barame ir s'kriaudžia- 
maniekam nesiskųsdavo. Juo
zui vienok, pati nežinodama 
kodėl, kada tas klausdavo rū
pindamasis ja kaipo savo sesu
te, pasakojo noringai ir buvo 
jai lengviau, smagiau ir ramiau 
ant svieto, gyventi, rodėsi jau 
kad turi jame geriausi broli, 
apgynėja ir užtarytoja; buvo 
jai smagu prie jo, be jo ilgu ir 
neramu. Bijojo vienok idant 
tėvas -ir motina nežinotu apie 
tai, kad ji taip myli ta gera 
Juozą, kuris jai tai]) labai ge
ras, geras. ' f

— Eisiu jau namon, tarė ji.
— O da anksti, Petronėlė, 

da pabūk!
— Gausiu bart, Juozuti, 

bijau, turiu eit; rytoj einam 
prie rugpjutes, reikia anksti

prie darbo.
Kalvis neturi dirvos, vienok 

gyvena labai gerai nors savo 
amatu negalėtu' pelnyt tiek, 
idant tai]) galėtu gyvent, kaip 
gyvena. Kalvis vienok apart 
kalviavimo užsiima ir kita pra- 
monyste, o ypatingai neszimu 
spirito isz Prusu, o po tani mai- 
szo su vandeniu ir pardavinė
ja pigiau negu karezemose 
žmoniems ir isz to turi gera 
pelną.

Kontrabanda užsiima drau
gė su savo sunum Franu,nak
timis, o dienomis dirba kalvi- 
nyczioj. Dažnai daro pas save 
gužyne arba vakaruszkas, kur 
linksminasi jaunuomene, o kai
mynai sueja atsigėrė gerai 
‘1 Prusiszkosios ’ ’ palikdami 
kalviui savo auksinukus, ant 
ko visai nepaiso, vienok buna 
da dėkingi kalviui už pavai- 
szinima ir palinksminimą. — 
Kalvis vienok žinojo ka daro, 
kalbama buvo kaime kad jis 
buvo isz gimines čigonu, mat 
tokia pravarde turėjo, o nors 
paeities Čigono nežinota, in 
kaima atsikraustė jis isz mies
to, vienok tikrai buvo gudrus 
kaip čigonas ir mokėjo isznau- 
dot ūkininkus, ko anie ne su
prast negalėjo.

Parenginedamas ‘ ‘ szokius ’ ’ 
sutraukineja pas save žmones 
o .tie vieni nuilsę, geria, kiti 
prie pasikalbėjimu, geria, tre
ti susibarė, sutaikius kalviui 
nemėgstaneziam vaidu, geria 
sutaiką; kiti vėl del praszalini- 
mo rnpesties ir susikrimtimu, 
anie vėl del pauliavojimo, ir 
tai]) visi geria, o kalvio szeimy- 
na duoda valgyt balta duona 
ir gražiai devet, gyvent be sun
kaus darbo ir minksztaį mie
got.

Szi vakara vienok visi ne 
daug geria, kožuas atmena ry
tojaus diena.

—. Kuinai tarė kaimynas in 
Jokūbą, eisit rytoj prie pjutes.

— Taip, rengėmės.
— Eisime namon, 

ju su tom gužynėm.
— Taip! Eisime! 

Jokūbas.
Pasikėlė nuo suolo 

paskui kaimyną, 
szokanezius, greitai s

Iszvydo jis regykla, 
jam ne labai graži buvo. Sztai 
prie pecziaus iszvydo stovinti 
rateli moterių, o viduryje jo 
stovėjo maža raudona su mely- 
naižalia nosim boba, laikanti 
rankoje 'buteli ir dainuojanti 

i užkimusiu balsu kokia tai gir- 
; tuokliu dainuszka, trepseda- 
! ma su koja in takia pagal nm- 
! zikes; kitoje rankoje laike stik- 
ileli iszkelus ir laistė isz jo deg- 
I tinę kadangi apart netvirtos 
rankos da sukinėjosi ir kraipe- 

i si iii szalis bevydama tuo ne
gražiu judėjimu apstojuses ja 
nioteres, kol peiszženge priesz 
ja moterį' taipgi maža su dide- 

Į le iszpusta raudona nosim ir 
j nepareikalavo stiklelio, mato- 
iinai negalėdama ilgiau nukeiist 
! viliojimo.
' Pažymu buvo ir ant jos pa
sekmes girtuoklio, matomos 
! jos buvo visame jos paveiksle.
Žylantieji plaukai nudribinejo 
ant kaktos isz po nusmukusios 
skepetos, akys tamsios kaip 
uka apdumtos, veidas surauk- 
szletas, pergeltes ir pasmeles, 
nosis kai]) agurkas, liežuvis

ir priverto iszgert, o vienok 
ant smakro iszliet degtine isz 
stiklelio.

Pirmoji buvo tai kalviene, 
antroji Jokubiene, motina Pet
ronėlės.

Jokūbas iszvydes savo moto
re taip nepridereneziai besiel- 
genezia, susigėdijo ir griežte- 
lejo dantimis isz piktybes.

— Moteriszke, tarė eime 
namon.

Jokubiene atsikreipė iszgir- 
dus savo vyro baisa, pažiurėjo 
in ji ir bjauriai nusiszypsojus 
rodydama savo juodus dantis, 
tarė per uosi:

— Taip, motka, eisime, jau 
laikas, laikas! Atsake Jokūbas 
szvelniai, bijodamas idant gir-, 
ta boba nepadarytu sumiszima ' 
arba vaido.

Moteriszke paklau.se ir nu-i 
ėjo vedama per vyra, sv.yruo-' 
dama ant netvirtu kojų.

Szokikai palnfige szoki ir 
pradėjo iszeitinet isz stubos. !

Juozas eidamas su Petrone-! 
le, iszvydo Jokūbą vedanti sa-! 
v o motere ir tarė:

— Tai jau tėvas su motina 
eina namon, Petronėle?

— Gal but, bet vargai mo
tina norės eit isz ežia.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

— Bet, da ka tik sutemo, 
eisime čia nors viena paszokt, 
smagiau bus miegot; galima 
kol jauni pasilinksmint; nevi- 
sados buna Švento Jono.

Mergina, kito neibutu gal pa
klausius, bet kad prasze Juo
zas, nuėjo in vidų.

Namie buvo szilta ir trosz- 
ku; kambarys buvo pilnas žmo
nių. Kerczioje prie ilgo stalo 
sėdėjo muzikantas grieždamas 
užsimerkęs, užrietęs galva 
traukdamas smeezelu “nuo au
sies,” netoli jo kiti, jau ne pir
mutines jaunystes ūsuoti vyrai 
gere degtine, besikalbėdami ir 
bedainuodami dainuszkas, jau
nesnieji ir merginos suszile, 
prakaitu apsiliejo szoko tar
tum verczianii prie taip sun
kaus darbo botagu rūstingo 
pono, nors nieks prie to ju ne
gili smuiką muzikanto ir jau
nystes neišmintingas noras.

Tarpe sedineziu aplink stalo 
visu atyda atkreipinejo ant saj 
ves augsztas laibas vyras, su 
smaila nosimi, kuris ka tokio 
pasakinėjo savo sandraugams 
sėdintiems prie stalo, o anie 
klausė, o da daugiau žiurėjo 
in ji. Buvo tai jau senyvas žmo
gus ir guodojamas kaime kai
po iszmintingas, o priek tam 

; turtingas. Gere ir jis su kaimy
nais, bet gere struojiai, daleis 
“du,” kuomet jis tuotarpu 
“vieno” neiszsibaige. Matyt, 
jog buvo tai žmogus tikrai isz
mintingas ir neg'irtuoklis. Bu
vo tai Jokūbas, tėvas Petrone- 
les, o kaime retai pravarde va
dinamas, kaip paprastinai, 
kaime pas mus žmones papratę 
vadint szeimynas pagal vardu 
szeimininku, o todėl ir tėvu 
Petronėlės, arba visa narna ju 
vadinta Jokūbais.

Rate szokio tuomtarpu dau
gelio vaikinu ir merginu akys 
atkreiptos buvo ant pirmuti
nes poros szokiku; buvo tai 
augsztas tiesus, jaunas, da be 
usu vaikinas ir gana duža, rau
dona, bet rangi ir linksma mer
gina. Buvo tai brolis Petronė
lės, arba Jokūbu Matijoszius ir 

' kalviute Jule, kurios tėvo na- 
; urnose atsibuna vakaruszkos.
į Kalvis savo dukterimis pa- j pirmutine tokia pat girtuokle.

tuszczia

Senatorius Lakūnas

Ssnatorius Harry P. Cain 
Republikonas isz Vaszingto- 
no yra pulkininkas Lakunu 
armijoje, kuri yra sutverta 
isz nekarininku, bet pasau- 
liecziu, kurie visa kariszka 
musztra eina, kad butu pri
sirengė, jeigu kada priseitu 
reikalas juos in vaiska pa- 
szaukti. Jis priguli prie asz- 
tuonios deszimts antros la
kunu divizijos isz Bastogne. 
Jis savo musztra ir kariszka 
mokslą ėjo in Fort Bragg, 
North Carolina, kai Kongre
sas savo posėdžius užbaigė 
del sziu metu.

ėjo laukan, girta moteriszke 
supratus jog vyras ja namon 
veda, sustojo ir suriko.

— Kur-gi vedi mane, tu

Tuojaus 
mas, apstoj(

kuris paraudės daugiau
>ywlos, „egu isz rustvbes

nežiuo-■ damas 1. ne

dabar nes niekad ir ji nepada
rė jam prie 'žmonių tokios gė
dos ir nenuženiino jo taip labai 
kaip dabar.

II.
.Jokūbas ėjo užsismaukęs ant 

akiu kepure nuleidęs žemyn 
galva, piktas ir tylintis ulyczia . 
kaimo prie namu. Petronėlė su 
Juozu ėjo paskui atstui, tylo
mis tarpe savęs besikalbėdami, 
mergina buvo nuliūdus.

Tyla aplink kaime vieszpa- 
tavo tik gale kaimo pas kal
vius buvo da triukszmas. Ret- 
kareziais szuo snaudžiantis 
prie kiemo varto, pajutęs pra- 
einanezius sulojo, liet pažines 
savuosius, nutilo tuojaus il
su audė tolesmiai dabodamas 
kiemą savo duon-davio.

— Sztai ko sulaukiau, 
niurnėjo sau po nosim Jokūbas 
buvo da sziaip-taip, bet dabar, 
jau tik Dieve susimilk!

Mislys jo sugražino jam se
niai praėjusius laikus, o vie
nok mintys anų laiku parode 
jam paveiksią jo gyvenimo ir 
mate kad tas jo gyvenimas isz 
pradžių laimingas, gražus, kas 
kart darėsi liūdnesniu net pa
galinus daejo prie tokio punk
to kad sielvartu pripildė jo 
duszia.

Ta moteriszke, duszia jo gy- 
isz visu! VGniino, ta tvarszle kasdieninio 

i žmogaus būvio, jaunystėje bu- 
\o visai kitokia. Rodos buvo ji 
lr anuomet savmyli, labai 

bet vis

sumiszi

kti ii kas pasida-1‘lUgsztai save kelinti, 
j buvo daugiau pas ja proto, o 

szvydus kruvina ^sz dalies net patiko
šuoliu priszoko ' nioteriszkęs besididžiavi- 

.JV’ eiK *v J0 lr Pibdejo raudot • ilhas; butu buvęs tikrai laimin- gaspadme eisiu prie glausdama , • ■ 111101 besi-! . urnai laimiu
'* 10 -1°. j ^yvenune su ja, kad ji nebu-

, ' Xaike, (are Jok u- 1 a l*1 at^‘bls kas kart labiau di- 
Ulaa neatsitiko, da! ,?iuotis ir niekint visas kitas.

)<>S buniszezia vyro1 Va’lue Pradeta jos nekest ir ne 
- Uisim namo, vai-

y!‘a"aua gali Pusi- . , . __________
fonais, nedirbk, j-U1U U’ kaimynu jieszko- 

tau naniu m-i' va’ bet diu-ys|J° lJ1iekabiu ir mėgo bartis 
r., n<) nerytos. ' uuo atos. Jokūbas, kuris isz-

11 i dengdavosi inkalbinet 
no eiiszkiai jog besididžiuo-

I aUla i1 niekindama kitais, ne 
(Tasa Ant 2 Puslapio)

namon, atsimink jog rytoj ei-
nam prie pjutes, gana to leba- ' Petronėle 
vimo. ; tęvai \ lenu

sau, asz 
pjutes? Kad tu nesulauktum.; 
Galiu pasilinksminti, turiu už 
ka.

— Jeigu nedirbsi tai ir nej 
turėsi. Eime tik jau eime!

Bet girta boba atsZokiis nuo 
vyro pakele kumszczia ir nu
leido smarkiai. Jokūbas ne ne- 
apsižvelge kaip veikiai nedora 
moteriszke užgavo ji smarkiai 
in uosi isz kurios pasilik jo'

lieužmusze.

)ar

' Tar°s nuėjo, 
A'lc'kad n., u .td11' z Puiriai

^odot, kaipo piktos ir barlin- 
»Os, kurį prie visu ne tik kai-

Atsake

kas liudijo jog ir dabar buvo 
neblaiva.

ir nuėjo 
Praėjės pro 

ristojo.
kuri

° toX1****
»»«•

». s™, ta® * 
fea, H v Aslose

Ymmevata- Savitose

kN\esi^stese» Stoto*

paklau.se


e a Kubelka, Fred Matthias, Tho-J

Į1 fl 1/1C Vlofrlll/iC inas Dalinsky, St.,Ijllllvd I IvlIllVd Hyziak, John Kubleika ir L. j
--------  ! Yesalusky. Vestuves atsibuvo!

■— Ponas Juozas Pctkievi-1 • Marijos paiapijos svetai-
czius ir sūnūs Edmundas, isz ne-ie, St. ( lan.
Shenadoro, motoravo in mies-1
ta su reikalais, ir prie tos pro-Shenandoah, Pa. -- PennsylJ 
gos atlankė “Saules” Redak-j vailj jos Valstijos Gubernato-' 
cija, atnaujinti savo prenume-įrįus< ,jaines p. i)nff isz Harris-! 
fata už laikraszti, nes ponas ■ burg? į>.1>( įr Sekretorius viesz- 
Petkicviczius yra musu senasĮ-e]įn departamento Ray F. 
skaitytojas, ir sako: “Kad visij Sniock. Panedelyje oficialisz- 
Žmones iszmanytu kiek tai |<aį atidarė nauja “Gold Star” 
“Saule” ramybes priduoda vieSzkoli tarpe Shenandoah iri 
del žmonių, tai “Saule ’ užsi- ■ Maizeville, o vakare invyko 
raszytu in savo namus ir ture- ■ Rankiotas, vakariene ant gar
iu daug linksmybes per visus |)es Gubernatoriaus, kur buvo ' 
metu. O ypatingai žiemos laike Įparenkta Amvets svetainėje, 
kožnas butu linksmas savo na-l])aug publikos dalyvavo tame 
maželiuose, nes “Saule” spin-!Rankiote. *
dūliai gaivina žmonių szirdis. Į . ................. !,,a , ,, • . - , — Apie 152 mainieriai Ii-!“Saule” szvieczia gerais ke-i 1 . . !

, , , . . - Ikos ■praszalinti nuo darbo Ma-leis del visu, todėl patariu vi- 1 |
i i • pie Hill kasyklose kurie dirbo isiems skaityti “Saule.” AcziuJ .v , , “Nr. 7 Plane Section,” isz,uz atsilankyma. . .

. . į priežasties kad szita vieta ne-
- Ponia I lo. Lakoniene, .v . , 1^,1 r i. v . užsimoka del Readingos kom-

dukte ir žentas ponstva Vincai... . . ! pam.įos.Petuszkai ir dukreles J,pana ir į 
Georgiana isz Shenadoro, ana j 
diena sviecziayosi pas pažys-i 
tarnus mieste, taipgi “Saules” 
Redakcija, atnaujinti savo! 
prenumerata už laikraszti 
“Saule.” Ponia Lakoniene sa
ko; Tegul “Saule” szvieczia 
musu nameliuose ir pralinks
mina su visokiom žinutėms, is
torijas ir gerais pamokinimais.! 
Vėlindama leidėjams geriau-j 
sios laimes ir geros sveikatos.” I

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Karalaites Madas Varinėja

Elž-Anglijos karalaites 
bieta ir Margarita invede 
naujas madas del moterisz- 
ku skrybėlių, kai jodvi pasi
rodė su skrybėlaitėmis, ku
rios yra nukreiptos ant vie
nos ausies ir kreivai ant gal
vos stovi.

Karalaite Elžbieta po kai
rei neszioja skrybėlaitė kuri 
iszrodo kaip kokia lepsze, 
bet dabar labai madinga už

tai kad karalaite tokia ne
szioja. ' Karaliene parodo 
kaip gražiai iszrodo kreiva 
skrybėlaitė kuri yra in 
augszta užversta.

Jodvi dalyvavo Londono 
Karaliszkos Kolegijos mu
zikos vakarėlyje ir visos 
merginos ir moterėles alsavo 
ir dūsavo ir paskui skubino
si in sztorus tokias skrybė
laitės sau nusipirkti.

no j o kad niekas isz tu namu 
nebuvo szaukes taxi draiverio 
ta nakti.

Kas Vyresnis
kas— Juozuk, pasakyk, 

yra vyriausiu?
— Ugi ponia meisterie

ne.
— Kodėl?
— B a musza meisteri.
— O paskui kas?
— U-gi meisteris, nes 

plusta ant gizeliu, gizeliai 
musza burszus (mokinius). 
Vaikai yra jauniausi, nes vi
si juosius musza.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

KATALOGAS

f ........ maua'-as -■ii-’ - -nri-,i . ia_ hįi_į '

<6Į malda vargszo, Geras Medėjus.
i 15c

aP*e' No. 170 Asztuonios . įstori- 
al’ie‘jos apie Barbele, Mokytoją,

i Vehiiszkas tiltas, AuklejimAs 
sveiko ir serganezio kūdikio, 
Elerodas boba, Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per 
tamsybe in szviėsa, Pasitaišias 
prasižeugelis, Duktė malkaker- 
czid. 121 puslapiu. 25 c. • ■ "

apie

pasake katras paeziuotas 
puslapiu. 20c.

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

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudiusta, apie Urlika 
Razbaiuinka. 43 puslapiu. 15c.

No. 138, Keturios istorijos: 
frlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skri p ko
jius likos turtingu ponu, 7b No. 172 Dvi istorijos apie 
puslapiu. 25c. Į Duktė Mariu, Sruolis isz Lie*

• No. 140 Keturios istorijos! tuyos. (jg: puslapiu. 15c; y. '
apie Maža katiluka, Lietuvos į y0 į76 A-Be-Cela arba pršĮį 
skausmai, Mocziutes pasakoji- > dzia skaitymo ir raszymo, dėk 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti- Liėtuviszkū vaiku. 25c. : '

? No. 176to Trys -istorijos 
istorijos apie Liauda, Robėftas Velnias 

apie Kalvi Paszku, Atsitikimas ir Medėjus. 78 pus, 20c. t y J ; 
senam dvare, Geležinis vyras; No. 186 Mažas N‘ąujas Aukso
Smakas ir Nikitas. 61 pūs. 15ę., AJtpnns, didei naudinga maL 

No. 173 Trys istorijos apie du knygele, pavesta visos Lie- 
Talmudo paslaptys, Du Mokir tuvos Kataliku Jaunuomenei, 
niu, Kam iszdavineti pinigus. Apdaryta in celluloid.444 pus

lapiu. $2.50.
No. 194 Trumpas Katckiz-

ne szalna. 64 pus. 20c.
No. 141 Keturios

' Sharon, Pa — Pustrecziu 
metu amžiaus mergaite, Mabel, 
Elaine buvo mirtinai sužeista,!

' kai ji iszbego savo tęva pasi- ■ 
, tikti, kuris parvažiavo su tro- j 
ku. Tėvas neniate ir nei neži-! 
nojo kad jis buvo savo dukrele i 
suvažinejes, kol jis padėjo sa- į 

i vo troka in garadžiu ir gryžo 
i in stuba.. Jis tada rado savo į 
i dukrele mirtinai sužeista. Ji' 

v • v j. -i i ~ neužilgo ir pasimirė. TėvasAcziu visiems uz atsilankyma. |
, , . . . ' , 'Harry Breauchy greitai pa-—• Petnyczioj p r i p u olai 

Szv. Katarinos.
— Sukatoj Szvento Jono 

Bęrczmano.
— Kita sanvaite; Nedelioj 

pripuola pirma Adventu Nede- 
lia.

— Panedelyje SS. Stepono 
ir Kom. Taipgi ta diena 1942 
m., gaisras Boston, Mass., 491 
žmones pražuvo Cocoanut 
Grove kliube. Ir ta diena 1783 
m., Pirmutinis Amerikos val
džios pacztas 'buvo insteigtas 
New York mieste.

—• Utarninke Szv. Saturni
no. Taipgi ta diena 1935 m., 
Valdžios paszelpa užsibaigė, 
kuri 'buvo pradėta Gegužio 
(May) menesyje, 1933 metuose 
ir Valdžiai kasztavo $3,694,- 
000,000. Ir ta diena 1433 me
tuose Lenkai nuteriojo Lietu
va ir pavargę Lietuvis. Taipgi 
ta diena 1832 gimė garsi ra
ižytoja Louisa May Alcott, ji 
daug knygų buvo parasziusi, 
buvo slauge, nurse, per Civilini 
kara Amerikoje, ji vėliau agi
tavo ir darbavosi kad mote
rims butu pavėlinta kaip ir vy
rams Amerikoje balsuoti, vo- 
tuoti.

— Leonardas Dalinskas, 
sūnūs pons. Ant. Dalinsku, nuo 
1038 E. Pine Uly., ir panele 
Mare Boris duktė ponios J. 
Borienes isz Diener’s Hill, St. 
Clair, likos suriszti mazgu mo-

f 
terystes, per Kun. B. J. Kopec, 
SS. Petro ir Povilo 'bažnyczioje 
St. Clair, Nedelioj 11:30 vai., 
ryte. Svotai buvo Mercedes Bo
ris, Irene Chismar, Mary Pas- 
tusak, Alice Stabingas, Leoną

JOHN L. LEWISAS 
NEPRASIŽENGS

; szauke Daktaru, bet pirm negu ;
Daktaras pribuvo dukrele pa- I
simire. Daktaras pasakė 
jai galvą buvo praskelta.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Unijos nariai, mainieriai ne- 
: nutylėtu, jeigu valdžia vėl to- 
i kia bausme uždėtu ant j u kaip 
pernai: $1,420,000.00. Lewisas 
toki nubaudima ant saves ir 
ant savo mainieriu užsitraukė 
pernai kai jis valdžiai pasi- 
prieszino ir nesutiko insakyti 
mainieriams gryszti in savo 

i darbus.
; Patys mainieriai dabar jau

Ju bosas ir vadas, Lewisas, da
bar labai norėtu nors ka paro
dyti del tu straiku, bet jis turi 
prisipažinti kad jo mainieriai 
tuscziomis rankomis ir tusz- 
cziais kiszeniais turėjo gryszti 
in savo darbus.

Prezidentas Trumanas da
bar tik laukia, kad Lewisas pa
skelbtu kitas straikas szio me
nesio pabaigoje. Tokis strai
ku paskelbimas duotu Truma- 
nui ta proga kurios jis laukia, 
nubausti John L. Lewisa!

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis katalogas 

užima visu anų vieta, todėl 
užsisakykite knygas isz 

szito Katalogo.

I : 

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

L. TRASKAUSKAS
LIETU VISZKAS 

GRABORIUS 
Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

*35 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

New Brunswick, N. J. — Ke- įjna murmėti ir parodyti savo 
■turi studentai isz Yale Univer- i nepasitenkinimą su visomis to- 
siteto, bedraivindami pamaty- mįs straikomis. Mainieriai pil
ti utboles loszima. tarp Yale ir nos pedes nėra gave nuo Birže-

lio (June) menesio. Jie sako 
kad jiems butu labai susigadi- 

dvideszimts tonu l ne įįe $1,420,000.00 per strai-

Princeton Universitetu,' buvo 
sužeisti, kai ju automobilius 
susikalė su 
troka aut vieszkėlio. Trakas !
buvo sustojęs szalia vieszkelio, 
draiverys norėjo pasilsėti. Au
si keturi studentai buvo nu- 
veszti in Middlesex General 
ligonine. Automobiliaiis drai
verys, (Ivideszimts vieno meto 
amžiaus William Bull, isz Al
bany, N. Y., buvo labiausiai su

keistas; jam galva buvo pra
skelta. Kiti studentai ne taip 
labai buvo sužeisti: dvide- 
szimts dvieju metu Robert Mc- 
(Tedie, isz Delmar, N. Y., buvo Į 
koja sužeisa; dvideszimts .me-j 
tu amžiaus AValter S. Cox, isz 
Ocean City, N. J., galva buvo 
labai apdaužyta; dvicleszimts 
dvieju metu amžiaus John 
Evans isz Cranford, N. J., buvo 
visai mažai sužeistas, tik labai 
sukriestas. To troko draiverys 
visai nebuvo sužeistas.

Mt. Holly, N. J. — Darbiniu- j 
kas isz Puerto Rico, kuris ant 
ūkio dirbo, buvo surastas nu
žudytas. -Jo galva buvo baisiai 
sumuszta. Jo lavonas buvo in 
krūmus nuvilktas ir tenai pa
liktas. Polici jautai jo vardo ne
sužinojo, nes visi darbininkai 
ji pažino tik po pravarde 
“Shorty.” Jis dirbo ant Grant 

i Berry ūkio. Jo draugai sako 
j jie paskutinaji syki buvo ji 
'mate tris dienas priesz tai. Me
džiotojas Henry Guenther, ne- 
tyczia 'bemedžiodamas užtiko 
jo lavona. Matyti kad tam dar
bininkui galva buvo praskelta 
su kirviu.

Pirkie U. S. Bonus

REIKALAUJA TAL
KOS ISZ EUROPOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

da pinigu, maisto ar tavoro, 
tai to kraszto Susiedas nieko 
gero isz to neturi ir negauna. 
Amerika nori kad kiekvienas 
Europos krasztas sumažintu 
ar visiszkai panaikintu man-

kas ir del Kalėdų.
Kas dar daug skaudžiau iri 

pavojingiau Lewisui, tai kad įaS) taksas ant savo rubežiu. 
kelios mainieriu kuopos buvoj czįa ^eda kad didžiausi 
jau sugryžusios ih §aV6 djlblli Europos krasztai ant to iieš'ū- 
visai nepaisindamos Lewiso in tinka. Anglija visai nenori 
sakymo straikuoti. Ir daug neį szneketi apie sumažinimą 
kitu mainieriu buvo pasirenge ar panaikinima tokiu taksu, 
eiti in darba, nepaisant Lewi-j jį sako kad tokis žingsnis vis- 
sas taip pasiskubino atszaukti įgZkai suardytu visa jos pra- 
tas straikas ir insakyti mainie- mone. Prancūzai neinsileidžia 
riams dirbti, nes jis gerai žino-j italijonu, kurie jieszko darbo, 
jo kad jie eis dirbti ir be jo in- įr nenori Italijos tavoro, kuris 
sakymo.

Dabar jau visiems aiszku kad 
Lewisas prakiszo szitas strai
kas. Mainieriai straikavo, isz! 
pedes iszejo, in skolas inlindo «t ja 4 tlt < 
ir visai nieko negavo, nelaime-! ’ EK/ill Ao 
jo. Tai pirmutines straikos! NUSISZOVFJ 
kurias Lewisas taip negarbiu-'  
gai praleimejo.

Kai mainieriu unija jau bu
vo beveik visiškai pairus 1933 
metuose, ir kai Lewisas nieko 
negalėjo padaryti, nei saves 
iszsigelbeti, Prezidentas Roo-I menesius buvo su armija Euro- 
seveltas iszgelbejo Lewisa ir jo poje, buvo surastas negyvas.

Lewisas vis turėdavo Kulka buvo jo kaktoje.
Daktaras Edward Kottcamp

yra pigiau gaminamas, nes te
nai darbininkas už pigiau 
dirba.

LANCASTER, PA. — Dvi- 
deszimts asztuoniu metu am
žiaus Gordon W. Geistweitte, 
buvęs kareivis, veteranas, ku
ris per trisdeszimts asztuonis

unija.
daug intakingu ir galingu
draugu Vaszingtone ir net įsz Lancaster darado kad tas 
mainu kompanijoje ir už tai jis veteranas buvo pats save nu
galėjo taip drąsiai straikseti; siszoves. Susiedai sako kad tas 
ir visus stumdyti. Bet dabar jaunas vyrukas buvo labai ner
tu draugu nėra, vieni pasitrau-j vuotas. Jis buvo singelis ir gy-
ke, kiti iszmire. O Preziden
tas Trumanas nėra Lewiso 
draugas. Jis tik laukia progos 
Lewisui atkerszinti. Ir Lewi
sas ta labai geraį žino ir už tai 
bijosi Vaszingtone, Kongreso 
ir Senato.

O mainieriai, penkios de-i 
szimts dvi dienas iszstraikavo,į vagis pradingo.

veno su savo tėveliais.

TAXI DRAIVERYS 
APVOGTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

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

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
11a 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 G aržia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

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

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

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, Tamsinus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko-

45 puslapiu, 15c
No. 175 Pasiskaitymo kny

gele, Kuczios Žemaites vaizde-į mas pūgai iszguldima Kun. Pi
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko Hauskio, su nekurais naudin- 
susidare Anglis (su paveiks- gaiš padėjimais.'25c. y C/ ' 
Jais), Kaimiecziu Aimanavę ,, Maldele ArcibMU
mai, Eiles, Kokais budais ap- į vos SzveucziauMo Veido Viesž. 
gavikai apgauna žmonis, Prie- Musu Jezuso Kristaus.“ 25b. ? 
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir x0< pjg Stacijos arba Kal- 
.Paveikslai. 15c. į- į tariją Viesž. Jėžuso -Kristuso

No. 142 Trys istorijos apiėįlOc. - • (
Paveikslas gyvenimo, Nuopo-; 
lei Matėuszo Jerubausko, Osie-1 
czna. 40 puslapiu. 15c. '■

No. 144 Penkios istorijos
apie Ranka apycizdos, Nedąę- tcikąlinga ant Gavehibs. Pagal 
jusia žudihsta, Paskutinė vale senoviszka būdk 10ė'., pagal 
motinos, Pakutriinkas, Ar. pa- nąuja budrf 25c// C
szaukt tęva zokoninka Beina j No. 198 Gromata arba Mu- 
dina. 61 puslapiu. 15c. ka musu Iszgahjlojaus Jezuso

No. 145 Trys istorijos apieKristuso, peraszyla isž ’ gro^ 
\ elniszkas malūnas, Kaip stu-; matos rastos grabe musu isžgą- 
dcntaslojo o maluninkas pa.be- nyįojaus Jeruzoliide. 10c. 
go, Stebuklinga puodą, Daine- / Xo. 200 Eustakijuszas^ Isto- 
Ib. 47 puslapiu. 15c. Vija, isz pirmutiniu amžių krik-

No. 146 Dvi istorijos apie ksįžionybes. 128 puslapiu/^pc! 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- N6.’ 201 Istorija apie Ariizl- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c. na Žydą. Jo kelione po stieta

No. 148 Dvi istorijos apie jr liudymas, apie Jezu Kristų.

V

No. 197 Graudus Verkimai 
J arba Pasibudinimas prie Ap- 
i mišlinimo Kanozios Viėsz. Mu
su Jezūso Kristuso. Knygute

senoviszka būda 10c., pagal

” ■ '' j. f
Vija isz pirmutiniu amžių krik-

Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c. j

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už’p . No. 178 Tikrausias Kabąlas 
laiko inoteres paslaptį! 61 pus. i arba atidengimas paslapcziu a- 

teites su pagelba kązirom. 10c.
No. 179 Tikriausia Bury.- 

kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai buiykla del vyru ir mo
toru. 10c. . \ ;

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszmokėjimo 
pinigu ligoniams. 25c. ' '■ •

No. 181 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus

15c.
No. 151 Penkios istorijos ą- 

pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akyk, Tamas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

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

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

No. 155 Szakihiš ,
Žydas ir Du Draugai, 
lapių 25c.

No.
apie
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz-

apie
Nuo-

20c.

Kitokios Knygos

broliai, Majoro nuo sudėtu pinigu ant susirin- 
' kimu. 25c. U '/i;'- /'Jy

No. 202 Novena, Stebukline 
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c. ■..y/į'.C

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Oifficium. 10g

No. 205 Sieniniai , Kalendo.- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. iiaį/ ailf 1950 m., 15 coliu plo.* 

czię per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00. Y

Nedoras
136 pus-

istorijo158 Keturios
Kapitonas Stormfield

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-yežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25 c, ,

No. 161 Keturios istorijos 
apie Ant Prapulties Kranto,

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

No. 166 Trys istorijos apie
nieko nepelnyjo, nieko negavo, į Policijantai isztyre ir daži i žnas daigias turi savo vieta, Ka] Sūnūs Maįkiaus, Isg^Įąusyt^

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti- tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postai Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Ordėri, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

‘ Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra dėl prisiuritinio kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tii- 
ri būti siusti vien tik ant szio5 
adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy, City, - fi. $.

1


