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Amerikiecziai Atsikerta
Isz Amerikos
BENDROS

LAIDOTUVES
—

33 Amerikiecziai Ka
reiviai Žuvo Traukinio 

Nelaimėje

WILKES BARRE, PA. — 
Wilkes-Barre miesto ir apylin
kių miestu žmones surengė ben
dras laidotuves ir gedulio apei
gas trisdeszimts trims Ameri-' 
kiecziams kareiviams, kurie 
žuvo traukinio nelaimėje, arti 
Comerstown, Ohio.

Visi žuvusieji kareiviai buvo 
isz szitos apylinkes.

Kareivio Leonardo Balonio, 
devyniolikos metu amžiaus vy
ruko laidotuves buvo panaszios 
in beveik visu jo draugu laido-' 
tuves. Draugai ir susiedai su
sirinko in namus jo tetos. Isz 
namu visi palydėjo graba in 
Szvento Kazimiero bažnyczia, 
kur buvo atlaikytos iszkilmin- 
gos Szventos Miszios. Po tam 
visi ji nulydėjo in parapijos ka
pines, kur jis buvo su bažny- 
czios ir armijos apeigomis pa
laidotas.

Szita nelaime atsitiko perei
ta Panedelyje kai du traukiniai 
susimusze. Inžinierius vieno 
traukinio, William E. Eller, 68 
metu amžiaus, prisipažino kad 
jis buvo pamatęs jam raudona 
szviesa, kuri reiszkia, kad jis 

Auri sustoti, bet jis sako kad jis 
buvo su savo traukiniu pasivė
linęs ir jis nepaisė to perspėji
mo ir dar greieziau paleido sa
vo traukini.

Mes jau seniai, metai in me
tus sakome ir raszome, kad mu
su didžiaus ir greitus trauki
nus vairuoja netinkami žmones 
vyrai kurie tokiam atsakomin- 
gam darbui yra jau per seni! 
Nauji traukiniai yra per greiti 
seniems žmonėms varinėti. Kai 
Skaitysite apie kita tokio grei
to traukinio nelaime, tik pate- 
mykite kiek metu amžiaus bus 
tas inžinierius.

Armija del savo greitu ero- 
planu neima lakunu, senesniu 
kaip trisdeszimts metu am
žiaus. Traukiniu kompanijos 
paveda savo greitus traukinius 
kurie veža szimtus žmonių, in
žinieriams kurie yra jau sze- 
szios deszimts ar daugiau metu 
amžiaus.

Lakunas Suimtas Ant Mariu

Jūrinis eroplanas, kuris 
nusileido prie Lenku laivo 
Batory, kai tas laivas buvo 
jau septynios deszimts pen
kios mylios isz New York 
uosto, yra ežia užkeliamas 
ant to laivo nuo vandenio. 
Batory laivas tada plauke in 
rytus.

Kai szitas laivas pasiekė 
Southhampton, Anglija, 
Anglijos policija suėmė to

laivo lakuna, William Jesse 
Newton, isz New York. Jis 
pasiaiszkino kad jo eropla- 
nui pritruko gazolino ir už 
tai jis buvo priverstas nusi
leisti ant mariu prie Batory 
laivo. Bet policija jam netiki 
ir jieszko kokio kito paaisz- 
kinimo, kam jis norėjo slap
tai ta laiva pasiekti. Ameri
kos FBI slapta policija da
bar ji tardo ir klausinėja.

VALSTIJOS
DARBININKAMS

ALGOS PAKELTOS

HARRISBURG, PA. —
Pennsylvanijos Gubernatorius 
Duff, iszleido Insakyma padi
dinti algas 45,000 Valstijos

Darbininkams. Tos algos pa
keltos nuo szios sanvaite.

Buvo nutarta tiems darbi
ninkams algas pakelti už tai 
kad pragyvenimas dabar daug 
brangesnis. i

Tai jau antra syki szitiems 
darbininkams buvo algos padi
dintos po Gubernatoriaus Duff 
valdžia.

Gubernatorius Duff sako kad 
valstija gali visiems darbinin
kams szitaip algas pakelti ir 
valstijos iždui nebus jokio nuo
stolio ir nebus reikalo taksas 
padidinti ar insiskolinai, nes 
valstijos ineigos yra gana di
deles. Dauguma darbininku 
dabar gaus apie du szimtu do
leriu ant metu daugiau. Tie 
kurie dirba ant valandų, gaus 
deszimta nuoszimti daugiau 
algos.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Daug Žuvusiu, Dar 
Sužeistu

MAHANOY CITY, PA. — 
Netoli nuo musu miestelio, ana 
diena atsitiko automobiliaus 
nelaime, kai vienas automobi
lius susimusze su dideliu troku 
ant naujo vieszkelio tarp Saint 
Clair ir Pottsville.

Motina, ponia Fred Vogel
sang isz Pottsville buvo taip 
sužeista, kad ji pasimirė pirmį

negu buvo nuveszta in ligonine. 
Jos duktė ponia Wm. Haley, 
kuri ta automobiliu vairavo, 
buvo labai sužeista. Du anūkai 
buvo ne taip labai sužeisti. 
Troko sžbferis Clayton Fritz 
visai nebuvo sužeistas.

Czia, ant to naujo vieszkelio, 
kur nelaime atsitiko, yra labai i 
pavojinga vieta, ir yra indeta 
szviesa pakalnėje, kur sunku 
ja užmatyti, ir vieszkelis tokis 
platus ir tiesus, kad szoferys 
nesitiki czia užvažiuoti ant 
raudonos szviesos. Miestas ar 
valstijos vieszkeliu komisija 
turėtu isztirti ir kaip nors to 
pavojaus iszvengti.

-------- > i
DELANO, (Arti Mahanoy. 

City). —Trys vyrai važiavo na
mo apie antra valanda isz ryto. 
Szoferys, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus, John Kruika, 
nuvažiavo nuo vieszkelio netoli 
Saint Nicholas Breikerio. Jo 
automobilius atsimusze in tilto 
kampa ir apsivertė. Su juo va
žiavo Albert Kershitsky ir Da
niel Hentosh. Visi buvo nu- 
veszti in Locust Mt. ligonine. 
Jie nebuvo taip labai ar pavo
jingai sužeisti.

PHILADELPHIA, PA. —
Per dvi dienas buvo daugiau 
negu deszimts nelaimiu su au
tomobiliais, kuriose nelaimėse 
žuvo daug žmonių ir dar dau
giau buvo sužeista. Isz žinių 
apie szitokias nelaimes, beveik 
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POP EŽ.^ SERGA Komunistai Ko. 

Pagavo Szalti; Atsisako o o

Nuotaki vejoje Gavo Dai
VATIKANAS. — Popiežius, U W ,WBa^ ® ®

Szventas Tėvas pagavo szalti ■ H B H U
ir dabar susirgo. Jis buvo pa- M ĮĮ M Jjuhi iL-JH Hulk S3 JI* || ®
sižadejes kelis pamokslus ir 
prakalbas pasakyti, bet jo Gy
dytojai jam dabar uždraudė.

Jis dabar keliautojams duo
da tik savo palaiminima, bet in 
juos nekalba, kaip pirmiau da
rydavo. Bet jo gydytojai saka 
kad jie tikisi kad už dienos, ki
tos Szventas Tėvas vėl galės 
savo pamokslus sakyti ir savo 
prakalbas vesti.

PIRKS GINKLUS‘
NUO KOMUNISTU

CAIRO, EGIPTAS. — Egip-
to valdžia dabar derinasi su ke
liais Komunistiniais krasztais, 
isz kuriu ji nori pirktis karisz- 
ku ginklu. Taipgi sako kad 
jiems labai reikalingi kariszki 
ginklai ir kad vargiai kuris At
lanto Sutarties krasztas gales 
jiems tuos ginklus pristatyti, ir 
už tai jie turi derintis su Komu- 
nistiszkais krasztais.

Bet mes nesitikime kad Ru
sija pavėlins tiems krasztams 
parduoti Egiptiecziams gink
lus, nes Egipte randasi Angli
jos armijos ir tvirtoves.

PRIGAVO
KOMUNISTUS

Laivai Prasze Kad In 
Jos Szautu

W0LMI SALA, KORĖJA.— 
Pirm negu musu Karo Sztabas 
nutarė siunsti Marinus ir ka
reivius in Inchon pro maža 
Wolmi Sala, karininkams labai 
rūpėjo dažinoti kiek tvirtovių 
ir kokiu karabinu Komunistai 
turi ant tos mažos salos, pro 
kuria musu laivai turės plaukti 
su kareiviais.

Szeszi mažesni Amerikos ka
riszki laivai priplaukė prie tos 
salos ir sustojo. Jie lauke kad 
Komunistai nuo kranto in juos 
szautu.

Komunistai užtiko tuos Ame
rikos laivus ir padare kaip tik 
Amerikiecziai norėjo. Jie pa
leido szuvius in juos isz visu sa
vo armotu. Visa sala blizgėjo 
ir dege staugianeziais Komu
nistu karabinais.

Amerikiecziai lakūnai kaip 
tik to ir lauke, jie gerai pate-
mijo ir pasiženklino tas vietas 
isz kur didžiausi szuviai iszejo, 
ir už keliu valandų visi tie ka
rabinai amžinai nutilo! Ame
rikos lakūnai palauke kol tie 
musu szeszi laivai pasitraukė;

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Trys Sužeisti AmerikiecziaiGy
vi Sudeginti Ant Laužės Per 
Komunistus Korėjoje; Pennsyl
vanijos Valstijos Darbininkai 
Gaus Apie Du Szimtu Doleriu

Daugiau Ant Metu
GYVI SUDEGINTI TOKYO, JAPONIJA. — Amerikos ka- 
koreja.UUu Amerikos riszkos jiegos dabar jau isz visu pusiu puo- 

Saržentai pranesza kad jiedu Įasj an( KomiinistU. If AmerikieCZlSi In
mate kaip Komunistai karei- ......... . . . .. v . TZ
viai inmete in įauža t™ sužeis-reiviar, Marinais pryszakyje insdauze m Ko
tus Amerikieczius kareivius ir mi|njsfu (yil'tOVCS toli UŽ fruntO, nukirsda- 
juos gyvus sudegino. Tie sar-^ , ... ....
žentai buvo atskirose vietose, 1U1 KOfflUlUStU ariWJU SUSlSiekllUUS SU Sa
kėt jie ta pati pasakė kai su- vo ^ar0 §ztabu Septynios deszimts myliu 
gryžo pas savuosius. , .... . .

Komunistai kareiviai sukro- karo fruntas pavirto baisiu gaisru, kai Ameri- 
ve lauže apie dvideszimts pėdu, Anglijos ir kitu krasztu kariszki lai- 
augsztumo isz Amerikos karei- s J
viu palapinių ir kitu daigtu, yaį pradėjo szaudyti in Komunistu tvirto- 
STstus'ImerikiecztaVtaves, ir Marinai ir kareiviai puoliesi ant uostu
įauža inmete. kur (0S Komunistu tvirtoves randasi.
yra tikri kad ir daugiau Ame- M3rin31 pll 11113118131 pUOilCSl 3flt SCOUi. 
rikiecziu buvo tame lauže sude Ąsz^unja Ąrmjja <jabaF jau tvil teSIie, UOS 
ginti, bet jiedu tikrai savo aki- . . ‘
mis mate kai trys sužeistieji daug szviežiu, nauju kareiviu pribuvo in 
buvo inmesti ir sudeginti, pagelba Major Generolas Frank W. Mil-

Jo Kareiviai Nužudyti

Leitenantas Stephen Gu- 
benia, isz New York miesto 
buvo vadas kareiviu kompa
nijos Korėjoje. Trisdeszimts 
du isz jo kompanijos buvo

burn szita užsipuolimą veda ant karo lauko.
Amerikiecziai dabar stengiasi pagauti Ko

munistus kaip kokiose milžiniszkose replė
se. Jie nori apsupti Sziaures Korėjos Ko
munistus ir juos iszžudyti, kai jie negales 
gauti pagelbos.

Pirmutine raiteliu divizija, su naujomis, 
didžiomis kariszkomis tankomis pirmiausia 
prasilauže per Komunistu frunta apie asz- 
tuonios mylios nuo Taegu miesto.

Tuo paežiu sykiu Amerikos Antra Di-
vizija puoliesi ant Naktong upes tvirtovių.

Pirm negu musu kareiviai puoliesi ant 
szitu tvirtovių, musu kariszki eroplanai ir

Komunistu paimti in nelais
ve ir paskui nužudyti. Jam 
paežiam pasisekė pabėgti.

---------- O-----------
— Tankiausia nesidžiau

gėme isz to, ka turime, tiktai da 
vos daugiau norime, i

bombnesziai daužė ir pleke “Olmi Salas su 
armotais ir sprogstaneziomis bombomis. Tiek 
bombų buvo ant tos mažos salos paleista 
kad vienas lakunas sako kad jis mistino 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Amerikos Prezidentas Tru- 
manas persipeja Rusija per 
daug mus nekibinti, nes jis pri
mena Rusijai, kad Vokietija ir 
Japonija panasziai dare ir visi 
mato kas joms atsitiko.

• • 1
Amerikos fabrikai dhbar ga

mina szeszios deszimta nuo- 
szimti daugiau negu jie gamino 
1940 metuose. Ir ežia tiktai 
pradžia. Prezidentas Truma- 
nas ir szita primena Rusijai, 
jeigu Rusija rengiasi dar kerin
tis priesz mus.

Nors Amerikiecziai daužo ir 
žudo Komunistus Korėjoje, ir 
ir nors Komunistai dabar jau 
trauktis, 'bet butu klaida mis- 
linti kad Komunistai dabar su
silpnėjo ar kad jie jau yra su- 
muszti.

Komunistai Korėjoje gavo 
trisdeszimts keturias dideles 
kariszkas tankas isz Rusijos.

Amerikos valdžios sztabas 
su Amerikos Sekretoriumi Ach
eson u dabar gerinasi ir seilina- 
si prie Kinijos Komunistu. 
Amerikos Sekretorius yra slap
tai pasižadėjęs' Komunistui Ki- 
niecziui, Premieriui Mao Tze- 
tung, kad nei Amerika nei Tau
tu įSanjunga neketina užimti 
Formosa Salas. Reiszkia, po 
Korėjos karo, Kiniecziai Ko
munistai gales su ta sala dary
ti ka jie norės.

Republikonu Partija dabar 
jau turi daug vilties, kad szitas 
karas Korėjoje ir visi tie Ko
munistai Amerikoje, ypatingai 
Vashingtine taip suardys ir su
skaldys Demokratu jiegas, kad 
jie negales Repiiblikonus su- 
muszti ateinaneziuose rinki
muose.

John Lamb, trisdeszimts ke- 
turiu metu amžiaus ir jo žmona 
Lillian, dvideszimts szesziu me
tu amžiaus buvo suaresztuoti ir, 
in kalėjimą patupdinti, už tai 
kad jiedu baisiai sumusze savo 
trijų metu dukrele, Antoinette 
Ruggerio. Ponia Lillian yra an 
tru sykiu apsiženijusi ir duk
rele buvo su pirmu vyru. Jos 
pirmas vyras užsimusze auto- 
mobiliaus nelaimėje pernai 
Philadelphijoje.

Susiedai policijai pranesze, 
kad tiedu tėvai baisiai daužo 
savo dukrele. Panele Arizona 
Stemons buvo pasiunsta pasi
teirauti ir pasižiūrėti ar Susie
dą! teisybe sako. Ji atėjo su 
policijantu ir rado ta mažiute 
mergaite ant lovos. Ji buvo la
bai sumuszta. Panele Stemons 
tuojaus iszeme varanta priesz 
tuodu tėvu ir pareikalavo kad 
jie butu suaresztuoti.

Kai daktarai isz ligonines 
pranesze kad ta mergaite taip 
sumuszta kad jie abejoja ar ji 
gyvens ar ne, tai teisėjas pasa
kė kad tėvai turi liktis kalėji
me ir jis nei vieno neiszleis ant 
kaucijos.

Motina užsigina kad ji taip 
sumusze savo dukrele, ji sako 
kad ji savo dukrele tik pamoki
no. Ji teipgi iszteisina savo vy
ra sakydama kad vyras jos 
dukreles niekados nemusze nes 
jis retai kada namie ir ^beveik 
niekados nemato tos mergaitu- 
kes.

Kai kurie Republikonai dabar 
sako kad jie per rinkimus sta- 
cziai ir vieszai kalbės priesz 

Amerikos Sekre. Achesona.

Kaip mes jau ana menesi ra- 
szeme, taip ir atsitiko: Apsau
gos Sekretorius Louis Johnson 
buvo priverstas pasitraukti.

----------------------------- -------------------------------------

Amerika sutiko paskolinti! 
Yugoslavijos Marshal Tito dar 
penkiolika milijonu doleriu pa
stiprinti jo kraszto pramone. 
Dabar Yugoslavijos krasztas 
yra gavės penkios deszimts 
penkis milijonus doleriu pasko
los isz musu. Mes tam krasztul 
tiek daug duodame ir skolina
me, kad ji prisitraukus prie sa
ves ir atitraukus galutinai nuo 
Rusijos.

' • •
Kai kurie musu karininkai 

sako kad Rusija dabar pagami
na dvi sprogstanezias atomines 
bombas kas menesi.

Nors Ruduo yra gražus, bet 
vaikams baisiai nemalonus, nes 
jiems jau reikia mokslo suolas 
szildyti.

Vieno menesio nuotaka žuvo 
kai požeminis traukinys ja su
važinėjo mieste Philadelphijo
je. Ji pasimirė po to traukiniu 
kai jos vyras pakavo, dėjo 
daigtus in automobiliu, nes jie
du rengiesi iszvažiuoti ant at- 
ostogu, vakaciju.

• Nuotaka buvo Ponia Emilie 
Welsh, keturios deszimts pen
kių metu amžiaus. Ji pasimirė 
apie puse po asztuoniu isz ryto. 
Penkiolika minncziu priesz tai, 
ji buvo palikus savo vyra, An
driu, penkios deszimts penkių 
metu karpinteri, dailide, saky
dama kad ji dar turi kelis, 
daigtus apsipirkti ir kad ji tuo
jaus sugrysz. Jos vyras dar vis 
pakavo daigtus in savo auto
mobiliu, kai policijantas Albert 
Helvitson jam pranesze apie ta 
nelaime.

Vyras netiki kad ji butu szo- 
kus po to traukiniu, nes jis sa
ko kad ji buvo linksma ir vis 
planavo ir kalbėjo kaip jiedu 
linksmai praleis savo atosto
gas pamarese. Poliui jantai isz- 
trauke jos sutrinta lavonu isz 
po traukinio. Jos masznoje jie 
rado maža popiergali, ant ku
rio buvo paraszyta: “Asz esu 
Emilie Welsh.” Tenai buvo ir 
jos antraszas, adresas.

Policijantas prisipažinsta 
kad jis nerado nei viena žmogų 
kuris galėtu pasakyti ar ji szo- 
ko po to traukiniu ar netyczia 
ten papuoje. Jis sako kad gali
mas daigtas kad ji netyczia per 
arti stovėjo ir buvo intraukta 
po to traukiniu.

Vyras, Andrius sako kad jo 
pirma žmona pasimirė Vasario 
menesyje. Jis tada in laikrasz- 
czius paskelbė kad jis jieszko 
gaspadines. Emilie atėjo už 
gaspadine ir paskui jiedu slap
tai apsiženijo. Emilie ^teipgi 
buvo pirmiau ženota ir gavo 
“divorsa” nuo savo pirmo vy
ri. Ji turėjo tris vaikus su savo 
pirmu vyru.

Pypkes Durnai
Visi Kvaili

Visi kvaili; szlubas ir be kojų, 
Kuris nori pasi važinėt ant 

rato;
Ir szuo, kuris gražu meneseli 

loja,
Ir senis, kuris jauna paezia 

vesti keta.

REGISTRU0K1S IR
BALSUOK

Tai Yra Kiekvieno 
Amerikos Pilieczio

Pareiga

Negalėsi Balsuoti Jeigu 
Neužsiregistruosi

_____ i
Amerikos kareiviai mirszta 

karo lankuose del musu; jie ko
voja už musu laisve. Komunis
tu užpuolimas marszuoja ir ne- 
pripažysta jokiu ribų. Kituose 
krasztuose kuriuos valdo Ko
munistine valdžios nėra laisves. 
Ka i k u r i u o u se a t s it i k i m uose 
laisve buvo per jiega sunaikin
ta, kitose nustatyti rinkimai in- 
vykde politinius perversmus. 
Rinkimai tik tai vardu. Žmo
nėms buvo pasakyta kaip arba 
jie buvo priversti balsuoti už 
Komunizmą.

Czia, Amerikoje, kiekvienas 
pilietis turi teise balsuoti, ir 
szia szventa privilegija saugo
ja Jung. Valstybių (U.S.A) 
Konstitucija. Patys žmones pa- 
skyria ir iszrenka valdžios pa
reigūnus, nes musu valdžia yra 
valdžia žmonių, žmonėms. Bet 
1948 m., prezidento rinkimuose, 
tik 51.2% tiskamuju balsuotoju 
balsavo. Italijoj 94%, Norvegi
joj beveik 90%, Auglio j 84% ir 
Vakaru Vokietijoj 75% visu 
tinkamųjų žmonių balsavo pas
kutiniuose tautinuose rinki
muose tose laisvose szalyse.

Sziandien Amerikiecziai turi 
iszpildyti savo pilietines parei
gas todėl, kad tarptautine ir 
vietine padėtis to reikalauja. 
Musu krasztas jau parode ke
lia toms tautoms kurios jieszko 
geriausia kelia isz netvarkumo 
in laisve ir gerove. Dabar, vi- 

‘sas laisvas pasaulis stebi ir žiu
ri in Jung. Valstybes del pa- 
vyždžio kovose priesz Komu
nizmą ir Komunistine užpuoli
mą. Kaip mes, kaipo piliecziai, 
galime siūlyti toki pavyzdi ka
da tik tai 51.2% musu balsuo
toju susidomeje valdiszkais rei
kalais? Atsakymas —dėti vi
sas pastangas invykdinti 100% 
visur, balsavimo vietose, ir pa
tys vikriai dalyvaudami, musu 
valdžioje, ir vartodami stip
riausia ginklą priesz komuniz
mą, balsavimo teise.

Balsavimo privilegija nerei
kalauja jokios ypatingos pa
stangos, reikia atsakyti kelis 
klausimus,, būtent: Vardas, ad
resas, kaip ilgai toje vietoje gy
veni, amžių. Ar esi pilietis? Jei
gu pilietis, ar czia ginies ar ap- 
teikimas ukesystes? Jeigu tikė
tis kuriame teisme? Niekas ne
klaus jokiu asmeniszku klausi
mu. Justi atsakymai registravi
mo metu bus laikomi slaptai ir 
nėra jokios skirtingumos priesz 
rase, tikyba arba tautine kil
me.

Su dabartine Komunistines 
užpuolimą padėjimą pasaulyje, 
kiekvienas Amerikos pilietis 
turi atlikti savo dali pakeisti 
padėti. Musu sunūs karo lau
kuose pasitiki mumis ir milijo
nai laisvu žmonių visame pa
saulyje nori kad mes sustabdy
tame Komunizmą visur. Ne
duokit jiems progos nusivilti. 
Vartokit savo teise balsuoti ir 
susipažinkit su savo kandidato 
paliudinima.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKI!! i

KELIAUNINKAI
; i 

AŽIAVO du ponai. Su si t i n-i 
ka jiedu kate. Vienas sako: 

miiszt; kitas — nemuszt. Kate- 
gi prabilo: t

— Nemuszkit manes pone
liai, pasiimkite su savim, busiu 
jinns didele pagelba!

Ponai paklausė kates, ir pa
siėmė ja su savim.

Važiuoja toliau. Pasitinka 
jauti. Ir apie jauti poniai eme 
trails: muszt, ar nemuszt, liet 
jautis taip-gi eme praszytis 
taip kaip kate, prižadėdamas 
pagelba! Tada ponai ir ji su sa
vim pasiėmė.

Toliau važiuodami pasitiko 
gaidi, avimi, szuni ir anti, ir 
juos pasiėmė su savim, nes ir 
jie prižadėjo didele pagelba.

Da. toliau 'bevažiuodami po
nai rado yla. Vienas sako; lauž
ti, kitas nelaužti. Yla-gi prabi
lo:

— Ponuliai, kam jus mane 
laužszite, asz jums busiu didele 
pagelba!

Kad taip, tai ponai pasiėmė 
yla vežiman ir nuvažiavo to
liau.

Važiuoja, važiuoja toliau. 
Temsta. Kur dingti? Regi, czia 
pagiryj pirkele.

Ponai su visais pas save pri
imtaisiais eina pirkelei!. Ji pa
sirodo tuszczia. Sutarta czia 
apsinakvoti.

Ponai atsigulė lovose, kate 
ant priepeczkio, antis po suolu, 
avinas priemenėje, jautis taip
gi priemenėje, gaidys ant lak
tos o szuo pas tvarta.

Visi guli. Sztai nakezia atei
na pirkelei! vagys, galva-žu- 
džiai, raz'baininkai. Pamate jie 
atszlaime puiku, vežimą : o, ma
no sau, tai musu namelyje apsi
nakvojo ponai; gerai pasipel
nysime.

Bet visi neina iszkarto pir- 
kion, eina vienas. Liejas pir- 
kion, galva-žudis ima pusti ant 
priepeczkio balana. Kategi, kad 
prnnkszteles jam akysna! Va
giui pasirodė kad kokia boba 
pyle pelenais akysna. Sėdosi 
razbaininkas ant kėdės. Ten 
buvo staezia pastatyta, yla.

Naujas Ambasadorius

Prezidestas Trumanas pa
skyrė Joseph Flack kaipo 
Amerikos Ambasadorių in 
Lenkija. Jis pareina isz Cos
ta Rica.

Joseph Flack užima vieta 
John W. Gallman, kuris bu
vo paskirtas kaipo atstovas 
užsienio reikalu, tautinėje 
karo kolegijoje.

USV Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už ]aik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauju 
kožna doleri. ACZIU!

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

Kaip szoks jis manydamas kad 
gyvate ji inkando. Bėga pro 
duris. Antis kaip pakratė spar
nais, galva-žudžiiii pasirodė 
kad kas kibirą vandens ant jo 
užpylė. Bėga priemenei!. .Jautis 
su avinu kaip ims badyti, raz- 
baininkui pasirodė kad du vy
rai ji apstojo, vienas su szakem, 
kitas su kirkiu.

Iszsiverže vagis isz prieme
nes. Gaidys eme giedoti. Raz- 
baininkui pasirodė kad kas rė
kia: “Turėkite vagi.” Bėga 
pro tvarta. Szuo, už kojos! Va
giui pasirodė kad kokia baisi
žvėris.

Uždusęs galva-žudis bėga 
prie savo draugu. Papasakojo 
jiems viską, kas atsitiko. Per
sigando visi ir kiek jiegu turė
jo, nudūmė miszkan.

— GALAS — ’

Moka Gerai Szauti

.' ii '.. • .

Joan Pflueger, isz North 
Miami, Florida, (po deszi- 
nei) laimėjo garbe kaipo ge
riausia szovike per szovimo 
rungtynes in Vandalia, Ohio. 
Ji gerai pataikė szimaa sykiu 
be jokios, klaidos. Tai pirmu
tinis sykis kad moteriszke 
kada nors laimėtu szitokias 
rungtynes.

Neužmirszkite kad daba) 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi 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. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-l

! 
mimo. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos I 
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
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsui. 62 puslapiu. 15c

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma Skripko- 
rius likos turtingu ponu, 78 
puslapiu. |25c.

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

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

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

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
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 istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
Joną ir Alena, Pavojinga klai-4 
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 apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo
ga lis. 62 puslapiu. 15c.

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

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

No. 158 Keturios istorijos 
apie Kapitonas Stormfield 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per 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. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

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

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

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piernenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

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

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

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

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

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

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

Kitokios Knygos

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

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu k n y g 11 t e 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 2394 coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isž 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. 
IBiv" Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

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

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



SAULE * * MAHANOY CITY, PA.

Sodžiaus Ubagas
SYK1 jis yra buvęs laimingu.!

Bet kaip jis buvo penkių me
tu tai ji nelaime patiko: karieta 
ji pervažiavo ir nulaužė jam 
abi kojas.
pradėjo ubagauti, o 
dovanos (almužno*) pakeliuose! 
ir sodžiuose. Pora ilgu krukiu i 
isžkele jo tėvas (laibus) pe- 
czius, virsz kuriu maža Miko 
galva riogsojo.

Ji buvo atradęs griovyje tū
las turtingesnis sodžiaus ūki
ninkas. Ilsz mielaszirdystes ji 
iszaugino, bet paliko be jokio 
apszvietimo. Todėl po smer- 
cziai ano mielaszirdingo ūki
ninko niekas kitas jam neliko, 
kaip tiktai eiti per žmones ir 
iisztiesti ranka del maitnasties, 
kad savo gyvyba užlaikyti kau
luose.

Tula turtinga, dvariszke pa
velijo jam užsigyventi dvare, 
mažame szia.ndais pipildytame 
kambaryje; duonos kąsnelius 
visados jis rasdavo kampe kad 
savo alki užgesinti; tankiai ge
ra ponia, sėdėdama ant balko
no, numesdavo jam po kelias 
kapeikas ; bet dabar jau ji buvo 
numirusi. i

Sodžiuose jau jam niekas! 
nieko ne'benorejo duoti, ūkinin
kams jau jis buvo i n gr y sės ir 
jie negalėjo pasitepti savo pik
tumą, matydami kad tankus 
ubagavo per keturiasdeszimts 
metu isz kiemo in kiemą eina 
ubagaudamas.

Mikas, nors gerai suprato 
ūkininku piktumą, bet neuž- 
dryso toliaus atsitolinti, nesą, 
iszimant szi maža žemes skly
peli su dviem ar trimi sodžiais, 
jis dauginus nieko nežinojo.

Mikas po teisybei ir negalė
jo suprasti, ar tik už tu sodžių 
nėra pasaulės galas.

Užpykę ūkininkai ruseziai 
jam užrikdavo: “Ei, Mikai, ko 
tu ežia vis pas mus landai? Ar 
tu negali eiti in kitus sodžius!’’

Jis neatsakydavo nieko, bet 
kuogreieziausiai rūpinosi pasi
slėpti nuo szneketojaus akiu. 
Pamažu baime ji pereme; Ir jis 
pradėjo baimintiesi visu sveti
mu žmonių, bet labiausiai jis 
bijojosi žandaru, kuriuos pa
matęs lindo in krumus ir slaps
tėsi už akmenų krosmetu. Czia 
jis visados prisiguldavo prie 
žemės, kad žandaru akys jo ne
matytu.

Nors jis jokiu reikalu nieka
dos neturėjo’ su žandarais, bet 
baime, kokia jis turėjo link ju, 
buvo ingimusi nuo senueziu. Ir 
nedyvai, juk ir po sziai dienai 
kad ir apszviestesnis žmogus, 
pamatęs Maskoliszka žandara, 
sudreba, mislydamas, ar tiktai 
jo namuosė nedarys kokios kra
tos. Po turtingos ponios smer- 
ties1., jis paliko visai be pasto
ges. Vasara jis miegojo, kur 
jam pasitaikė, žiema jis slaps
tėsi po jaujas (rėjas) ir tvartus 
ir liko tenai daugiau kaip po 
kelias dienas, jei tiktai turėjo 
ka valgyti.

Jis gyveno tarp žmonių kaip 
laukinis gyvulys, nei vienam 
nepažinstamas, tiktai regėda
mas žmonių piktumą ir panie
kinimą; ji pavadino “varpu’’ 
kadangi jis ant savo kriukiu 
siubavosi lyg varpas ant kilpų.

Bet jau yra dvi dienos, kaip 
Mikas yra 'ne valgęs nei gėrės. 
Jam niekas dauginus nenori 
duoti. Ūkininkes, ji pamate, 
jau nuo tolo rėkia:

— Ar eisi szalin! Da nėra 
trijų dienu, kaip tau daviau 
duonos.

ant savo
Ir nuo to laiko jis lankiu kreipiasi in kita kiemą, 
- i, melsdamas j knr jj teippat pasveikina.

Bet veltedis vis ir vis norėjo 
valgyti. Jau jis apėjo tris so-, 
džius, bet iki tam daigini viesz- 
keliu du verstu, o jis buvo teip 
pavargęs, nesą jo pilvas teip 
buvo tuszczias, kaip ir kisze- 
nius be tarbos. Buvo tai Gruo
dis menesis. Szaltas vejas tran
kėsi po tyrus laukus, aužyda- 
mas medžiu szakas, o sniegai 
pakeldamas net iki padebesiu. | 
Vargszas Mikas pamažėl i vil
kosi pirmyn. Lauks nuo lauko 
jis atsisėsdavo ant griovio 
kraszto ir ilsėdavosi. Tiktai i 
vieni manymai maiszesi jam 
galvoje: Kur gauti nors men
ka kąsneli duonos? Trys valan
das Mikas ėjo per dumblyną 
sniegu maiszyta ir kad sztai 
pamate sodžių, tai skubinosi 
kiek tiktai galėdamas. Pirmas 
ūkininkas nuo kurio melde pa- 
szelpos, ruseziai atkirto: Ir vėl 
tu czia, slinkis! Kada mes nuo i ’

j tavęs atsikratysime?’’ Ir visur 
teip ji koliojo, nelaimingaji, ir 
niekur nieko nedave. Apėjės 
sodžių, jis ėjo in dvara; bet te
nai ir tas pats buvo. Buvo tai 
viena isz tu szalcziausiu ir 
szlapdrabiausiu dienu, kada 
žmogui szirdi suspaudžia, pro
tas apstingsta, rankos in leda • 
pavirsta.

Sztai visai nuvargęs, Mikas 
atsisėdo prie sienos tūlo namo. 
Po kiemą visztos vaikszczioja, 
kaip kada isz žemes iszkrapsz-* 
tydamos tai grūdelius, tai sie
kelius. Ilgai Mikas žiurėjo in 
jas ir mislys jam. inejo galvon; 
gera butu kepta viszta. Alikas 
paėmė akmeni ir leido in visztu 
buri; viena isz ju puolė, kitos 
pabėgo. Veik jis stengiasi, kad 
paimti užmusztaja. Bet nelai
mingas ka tik priėjo prie juodo

’ paiikszczio su kruvina galva, 
kaip užjautė ant nugaros didi 

| trenkimą nuo pono; tarnai pri- 
j bego ir jie teip padare kaip ju 
ponas. Invilko ji in malku dar
žine ir davė žinia žandarams. 
Daržinėje jis pergulėjo visa va
karu, tiktai ant rytojaus pribu
vo žandarai. Su baime jie ati-

‘ dare daržines duris, nesu ponas 
buvo juos perliudijes, ’kad uba
go pirmas esąs jam kirtęs ir 
tiktai su dideliu vargu galėjęs 
uno jo atsiginti.

— Ei, pasikelk! Suszuko 
žandaras in Mika. Bet nuo mu- 
sziu nelaimingajam visi kaulai 
skaudėjo ir jis tiktai su vargu 
galėjo pajudinti .savo sąnarius. 
Bet žandaras ji paskaitė už pik
ta, pagriebė ji už pecziu ir pa
state ant krukiu. Nu, tokia bai
me pereme Miką, kokia tiktai 
pele gali jausti, kaip isz nety- 
cziu pasijunta kates naguose.

— Pirmyn! Pasakė žanda-

Visa dvaro szeimyna susirin 
ko, kad pamatyti, kur nuvarys

— Nu, tiktai ji paėmė, gal 
but dauginus nesugrysz! Teip 
žmones kalbėjo.

Ūkininkai, kuriuos jis sutiko 
kelyje, apsistoję pakraipė gal
vas ir sumurmėjo: “Bus ka 
nors pavogęs.’’

Vakarop jis nuėjo in miestą. 
Czia Mikas niekados nebuvo 
buvęs. Dideli namai, nepažins- 
tami žmones žadino jame tiktai 
baime. Jis nieko nesuprato, kas 
aplink ji dedasi ir todėl tylėjo 
kaip nebylys. Ir jeigu jis butu 
pradėjęs szneketi, tai nežinia, 
ar kas ji butu supratęs: Visuose 
paskutiniuose metuose retai 
jam pasitaikė su kuomi szneke
ti. Jam buvo sunku savo su
jauktas mislis iszreikszti žo
džiuose.

Mikas tapo patalpintas mies
to kalėjime. Žandarai nemisli- 
jo, kad jis jau tris dienas nėra 
valgęs, ir paliko ji iki rytojuj.

Antra diena atėjo pas Miką, 
kad ji vesti pas slidžia, bet at
rado ji užmigusi paskutiniame 
miege!

GALAS

Varžuosi Apie Tikėjimą

Kokia ten mergele in 
vienam mieste atsivijo, 

Ir da polici jauta turėjo, 
Sportukas to visai 

nesitikėjo,- 
Bebaimes in bažnyczia 

nuėjo, 
O kada iszejo isz ten,

netyczios, 
Alergina vela jo 

pasigailėjo, 
Fainos užmokėjo, 
Pati apsiėmė jo 

nepaleisti, 
Kur in saugia vieta 

nuvesti, 
Alergines szirdis greitai 

atsileidžia, 
Kad ir jaunikis ja 

apliedžia, 
O gal neužilgio sueis 

in pora, 
Ir ves gyvenimą 

dora.# * 3c
Jeigu moterėlės pas savo

kaimynus nebegiotu, 
Tai tikrai nieko nežinotu, 

Nes kaip tik in stuba
in beg a, 

Tai dairosi in visas 
szalis, 

Bodos nekalta ypata. 
Kada jau viską gerai 

apžiūri, 
Tai medega turi,

O kaip tarp saves 
susėda, 

Tuojaus pas kita 
subėga, 

Plepeloja ant kūmos,
Be jokios mieros. 

Taigi rūteles, 
Sunuria vaikai, 

Nevalgia vis reke, 
Vieni nebagai pasilikia, 
O da ir bledies padaro, 

Kaip vienus šluboje 
uždaro.* * *

Kur ten Pennsylvanijoje, 
Badai nekurios moterėles 

ne kas, 
Valkiojasi po vi šokais 

vietas, 
Per dienas pasigeria, 
Neprižiūri nei namu, 

Ir mažu vaiku.
Randasi ten 

Kuri savo

Ant pakauszio

viena, 
vyra

muszia, 
torielkas 

daužė,
Negana kad in 

la kūpa pasodino, 
Da visaip iszvadino, 
Nebagelis isz lakupo 

iszejo, 
Ir in platu svietą 

iszejo.

MOTINA
I

įj, u, u,‘ staugia szaltas ru
dens vejas draskydamas pas

kutinius medžiu lapus. Tylu ir 
nejauku artimam, purvinam 
miestelyje. Sustingusi tamsios 
rudens nakties tyla ji globia sa-

Bam, bam, bam, iszpleszkino 
auksztojo bokszto laikrodis 
dvylika! Vienur, kitur geso ži
buriai ir da didesne tamsa isz- 
skleide sparnus ant snaudžian- 
czio miesto.

Bam, bam, vėl musze nera
muolis laikrodis. Jau dvi, tarė 
pats sau miestasargis ir apsi
žvalgė aplinkui. .Visur laivo 
tamsu; gyvybes ne ženklo!

Ne, ne visur! Miestelio gale 
pro maža skalbėjos Įauga da 
driekėsi purvinu keliu ilgas 
szviesos spindulys. Trobeles 
stogas juda nuo markaus vėjo, 
kuris raito sziaudūs ir insisu- 
kes szvilpia menkam kaminė
lyje.

Jei prislinkusi prie mažo lam 
gelio ir vogeziomis dirstelsi vi
dun, matysi keturias drėgnas 
sienas, gana dideli pecziu, loszi 
lova ir da kelis baldus. Basi 
ant stalo ir springsniezia rasza- 
line su drobes knatu. Ji 
riai rakdama neszvanku 
barelio orą pripildė
naneziu durnu. Viduryj purvi
nos aslos suvertus didžiausia 
krūva skalbinių, velejo mote
ris. Ji dirbo smarkiai. Prakai
tas buvo iszpyles jos kuna ir ji 
laiks nuo laiko atsidusdama 
dirsteldavo in skalbinus ir da 
smarkiau stverdavosi darbo.

Nors vėlus jau buvo laikas

'biau- 
kam- 

sprangi-

Reikia Taksas Mokėti

m

S ar žentas Arthur Panure, 
isz Denver, Colorado, besi
juokdamas skaito laiszka isz 
Vaszingtono, kuriame yra 
paraszyta kad jis yra szimta 
asztuonios deszimts doleriu 
taksomis skolingas. Jis gerai 
žino kad pas ji in Korėja ne
ateis Vaszingtono agentas 
tuos pinigus pareikalauti.

Mano Geresnis Už Tavo

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...MALDA...

Motinos Szvencz.

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

Knygos Did. col.
TIKTAI, 25 Cts.

I
l

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

nors sunkus darbas, nors kru-| nuovargi ir ji atsikėlė. Jos šau
tine draskė sausas džiovos ko-; si blastienai doge, galva sviro 
sulys, nors veidas Jie laiko gi-j szonan, bet ji to nepaisė ir kaip 
Horn raukszlem iszvagotas, oI szmekla paėmė 'kūdiki ant ke- 
silpnos akys paraudę ir juodu liu.
lanku apvestos, bet ji buvo lai-: Lytus lijo ir rytas 'buvo ne
minga! | gražus. Nerangiai kėlėsi žmo-

x r
Szitas paveikslas, Italijo- 

no Tiziano nupiesztas jau la
bai seniai, parodo Panele 
Szvencziausia kai ji buvo pa
imta in dangų. Szventas Tė
vas, Popiežius dabar paskel
bė, kad visi Katalikai turi 
tikrai tikėti kad Dievo Moti
na, Panele Szvencziausia bu
vo paimta in dangų su kunu 
ir su duszia. Katalikai szi- 
taip visados tikėjo, bet Lap-

kriezio pirma diena Popie
žius paskelbs kad Paneles 
Szvencziausios in Dangų E- 
mimo paslaptis -yra Bažny- 
czios priimta ir patvirtinta, 
ir kad visi turi in tai tikėti.

Anglijos Bažnyczia sako 
kad nėra reikalo in tai tikė
ti ir kad Paneles Szvencziau
sios in Dangų Ėmimo tikėji
mas nesudaro Bažnyczios ti
kėjimo dali.

Savo neapleisk, bet, 
svetimo negeisk.

ir

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
Nauju Metu Kortas (Tiktai 
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- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Ateina Joniene pas Szi- 
miene skunsdamosi ant savo 
gyvenimo:

— Mano vyras plaka ma
ne kožna diena, visas mano 
kūnas pamėlynavęs ir pajuo
dęs. Jeigu tejp ilgiau pasiel- 
gines su manim, tai neužilgo 
paguldys mane in kapa!

Szimiene — Oj kumute, 
tai mano vyras geresnis už 
tavo! Poteisybei ir maniszkis 
mane plaka, tik man duoda 
per veidą.

— Su teisisgysta visur tik
si, su melagysta niekam nepa
tiksi.

Lai'ks nuo laiko žvelgdavo in 
mieganeyJus lovelėj, kaip du 
ridikėliu, tvirtus vajkuczius ir 
motiniszkos' meiles, bet laimes 
szypsnys nuvilniuodavo jos 
veidu. Taip. Ji dirbo del savo 
vaikeliu. Ji motina! O kas mo
tinai meilesnio užjos kūdiki?!

Ir sziandien ji pasiryžo 'baig
ti ta darba, kuris palaikys jos 
vaikeliu gyvybe, linksmumą.

Brangus vaikucziai sapnu 
svaigulyje paskendę! /

Ar jus žinote kad mieloji mo
tute už jus sveikata aukoja?! 
Ji drasko savo krutinę, kad ju
sli butu sveikos. Ji džiūsta kad 
jus sirptumete. Ji dūsauja, kad 
jus juoktumėtės. Ji nemiega 
kad us miegotumėte, o

Bet nejauezia mažulėliai mo
tinėlės skausmo, jieji szypsosi 
laimingi. Jie negirdi, kaip mo
tute iszselyus jiegomis, nuilsus 
jau, jau pasiryžtu ilsėtis, bet 
prieina, pamato savo burbuliu
kus ir vėl gry'žta ir vėl sunku 
darba. dirba.

Jie negirdi, kaip ji aitru so
puli krūtinėj pajutus kelia akis 
dangun ir szaukia: Vieszpatie, 
Vieszpa.tie duok man jiegu! Ir 
eina vėl prie lovos, pa'bucziuo- 
ja mažyczius ir naujos jiegos 
spartina jos darba.

Clilorko in muilo ir didelio 
trinimo suėsti pirsztai kele ne- 
žmoniszka skausmą. Isz vieno 
kito nago prasitrinus odai pa
mažu sunkėsi rausva skraujo- 
giją.

Bam, bam, bam, skrido isz 
bokszto. Ji jau baigė. Nuovar
gis vis-gi nugalėjo motina ir ji 
sverdedama priglaudę plysz- 
tanezia skausmu galva prie 
minksztos pagalves. Bet miego
ti •negalėjo! Visa kuna gete, 
rankas persztejo, suvargusia 
galva varste asztrus dygliai, 
krutinę draskė sausaji džiova, 
ir duslus kietas kosulys smeig
damas ąsztru skausmą in vos 
beplakanczia szirdi virpino 
drėgna pirkaites orą. Ji in
stinktyviai tai in viena, tai in! 
kita puse mete gelianezias ran
kas, ar tai griebdama už isz- 
džiuvusios krutinės, o begėdis 
barszkino langinei! ir juokėsi 
isz motinos, — chi,i,i,i,i, — 
szvilpe jis.

Sztai ir ji pradėjo snausti. Ji 
jau nejautė skausmu, jau nege- 
le jai krutinę, jau buvo gera, 
gera.

Bet czia suklyko kūdikis. 
Nors ji miegojo, bet iszgirdo, 
sztai garsa. Bet kaip atstumti 
slegianti miėgo sloguti? Kūdi
kis verke. Bet czia keltis? O 
Vieszpatie, Vieszpatie, kaip 
sunku, o Vieszpatie, sznibždejo 
jos lupos. Bet motina nugalėjo

neliai, skųsdamiesi rudens ne
smagumais, kai mažosios grin- 
teles savininke baigė skalbti 
likusius baltinius.

----- GALAS-----

Pasiskaitymo Knygeles *
.. — r- ■ — *

Penkios Istorijos apie Burike 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz kelionesdn Le
dinius Krasztuis). 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 Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais ]►

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . 51.00 I;
Saule Publishing Co., J* 

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

Pirkie U. S. Bonus

Uncle Sam Says

—like putting something aside for the 
future—an investment in U. S. Savings 
Bonds. You don’t need to own a factory; 
to begin stockpiling, simply do it with 
U. S. Savings Bonds. And when it comes: 
time to take ah inventory, you’ll agree | 
that a pile of U. S. Savings Bonds makes 
one of the prettiest sights you ever saw.; 
Your inventory will spell security for 
the future, and for now — no financial; 
worry. u. S. ‘Treasury Department



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ŽiniosVietines Jauni Beisbolininkai

— Gražios dieneles.
— Seredoj pripuola Szv. 

Eustakijos ir Kom. Taipgi ta 
diena pasninkas.

— Jurgis Linczius (Lynch) 
kuris gyveno ant burdo pas V. 
Syirskius, 516 W. South uly., 
numirė Petnyczios ryta, 11:55 
vai., Locust Mt. ligonbute po 
operacija, kur jo kaira ranka 
likos nupiausta, isz priežastes 
kad Linczius pats baisiai su
pjaustė ir paskui persipjovė 
sau rankos gyslas, arti East 
Spruse uly., Petnyczios ryta 
apie 7 valanda. Policija rado 
Lincziu pavojingam padėjime 
ir likos tuojaus nuvesztas in 
Locust Mt. ligonbute kur dak
tarai turėjo ranka nupiaute, bet 
nelaimingas vyrelis pasimirė 
po operacijos. Velionis gimė 
Mahanojuje. Paskutini karta 
dirbo Mahanoy City kasyklose. 
Paliko du brolius: Reimunda, 
mieste ir Mykolą, New York, 
taipgi seserį Ona pati Ed. Yur- 
konio, Detroit, Mich. Laidotu
ves atsibuvo Panedelio ryta isz 
Graboriausi Liudviko Tras- 
kausko kaplyczios, 535 W. Cen
tre Uly., su apiegomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje devinta va
landa ir palaidotas in parapi
jos kapines.

— Ketverge'Szv. Mato Ap. 
Ir ta diena 1252 metuose Min
daugas paveda Kryžeiviams; 
Kražius, Rasiesius ir Vangius; 
Žydu szvente “Yom Kippur” 
pripuola Ketverge.
, — Isz priežasties Paraly
žiaus “Polio” liga mieste, ati
darymas visu mokyklų mieste 
likos vela atidėliota ligi Pane- 
delyje Spalio (Oct.) 2-tra die
na.

— Ponas Kazimieras Kas- 
tanaviczius isz Fraekvilles, lan
kėsi “Saules” redakcija su rei
kalais. Acziu už atsilankymu.

— Petnyczioj Szvento Ta- 
inoszio Villo. Taipgi ta diena: 
1261 metuose Lietuviai paskel
bė Vokiecziam visuotina karą; 
1921 m., Lietuva priimta-Tautu 
Sanjungon, bet nieko isz to ne- 
iszejo. Taipgi pasninkas.

— Ana diena p. Pranas 
-Trągas isz Shenadoryje lankė
si mieste su reikalais, ir prie tos 
progos atsilankė in “Saules” 
redakcija, atnaujinti prenume
rata už laikraszti “Saule” del. 
savo motinėlės ponia Regina 
Tragiene. Acziu už atsilanky- 
ma.

Amerikos Gurno Kompani
jos Prez. H. E. Humphreys, 
inteike dovanas jauniems 
beisbolininkams, William
sport, Pa. Szitie jauni beis
bolininkai, net isz Houston, 
Texas laimėjo beisboles

rungtynes.
Szitie jaunieji beisbolinin

kai sumusze kitus tokius lo- 
szikus isz Bridgeport, Conn. 
Ju metai yra nuo asztuoniu 
iki dvylikos.

□ o o

bažnyczioje, devinta valanda 
ryte ir palaidos in parapijos 
kapines. Amžina Atilsi!

Shenandoah, Pa. — Valdžia 
pranesze pons. Jonams Mikalo-; 
niems nuo 33 Upper William J 
Penn kaimelio, kad j n sūnūs 
kareivis Vincas Mikalonis li
kos sužeistas ant kares lanko 
Korėjoje. Taipgi J. Kovai aus- 
kai, nuo 434 W. Penu uly., gavo 
telegrama nuo valdžioos kad ir 
j u sūnūs kareivis Reimunda s 
Kovalauskas kur jis buvo su
žeistas ant kares lauko, vela su- 
gryž'o prie savo prideryste.

— Aleksas Kieleskis, nuo 
504 W. Arlington uly., likos su-; 
žeistas in pet i laiko darbo Pa c- į 
ker Nr. 3 kasyklose. Gydosi Lo
cust Mt. ligonbute.

Manila. — Valdžia pranesza 
kad 63 žmones likos užmuszti 
per vulkano iszsiveržima. Daug 
blodies padaryta.

kėjai registruotis, praneszant 
savo adresu BALFo Centrui, 
105 Grand St., Brooklyn U, N. 
Y. Neužilgo 'bus paskelbta re
gistravimosi vietos atskiruose 
rajonuose. Galima užsiregis
truoti ir telefonu: EV-7-1422.

— Rinkliavos Komitetas.

NAUJAS LAIVAS

Vesz 5,000 Kareiviu

PASIDUOKI!
AR PRAŽUKIT

Perspėjimai Komunis
tams Isz Padangių
WASHINGTON, D. C. — 

Generolas Dauglas MacArthur, 
dabar iszleido paskutini per
spėjimą Komunistams; ‘ ‘ Pasi-1 
duokite ar Pražukite!”

Trys milijonai tokiu plakatu 
su tuo perspėjimu buvo paleis
ta ant Korėjos Komunistu tvir
tovių ir ant j u frunto.

Amerikiecziai Komunistus 
perspėja, sakydami: jeigu ne
pasiduosite, nes jus užmuszime.

Tuose perspejimuose yra pa
sakyta kad Amerikiecziai labai 
trumpu laiku atsiims visa Pie
tų Korėja, ir Komunistai, kurie 
nepasiduos, pražus.

Nors Amerikiecziu Korėjoje 
dar ne per daug randasi, bet jie 
dabar jau ima, kaip su replėmis 
spausti deszimts sykiu tiek Ko
munistu. Ir tie Komunistai jau 
ima pajusti tu replių spaudimą, 
nes j u susisiekimai yra ardomi 
taip kad Komunistams ant ka
ro frunto ima pritrukti ne tik 
maisto, bet ir ginklu.

Dar per anksti pasakyti ar 
kiek Komunistai paklausys tu 
perspėjimu ir pasiduos, bet jau 
dabar matyti kad tie Komunis
tai jau dabar ne taip drąsiai 
kovoja- ir leeziau ir atsargiau 
žengia.

PRIGAVO
KOMUNISTUS

AMERIKIECZIAI
ATSIKERTA

AUTOMOBILIU
NELAIMES *

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tada jie atskrido su sprogstan- 
cziomis bombomis ir staugian- 
cziais karabinais ir visas tas 
Komunistu tvirtoves ant tos 
mažos salos in padanges iszne- 
sze. *

Jeigu Amerikiecziai nebutu 
sužinoję kur tos Komunistu 
tvirtoves, tai Komunistai butu 
galeje daug musu laivu paskan- 
disti ir visa musu užsipuolimo 
ant Inchon tvarka suardė. Bet 
Komunistus labai gražiai pri
gavo kai Amerikiecziai pasiun
tė tuos szeszis mažus kariszkus 
laivus pirmiau, kurie praszyte 
praszesi kad Komunistai in 
juos szautu.

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

kad ta sala apsivers ir nuskęs 
in mares.

Marinai su savo kariszkomis 
tankomis insilauže in Inchon 
uosta ir tenai iszdauže tvirto-' 
ves ir paėmė visa uosta.

Laikrasztininkai sako kad 
mažiausia szimtas trisdeszimts 
tukstaneziu Komunistu yra da-j 
bar apsupta; jie yra nukirsti 
nuo savo Karo Sztabo ir dabar 
turi gintis ligi paskutinuju, ar 
pasiduoti, nes jiems jau vilties 
nėra pasitraukti. Jie pakliuvo 
in tas milžiniszkas reples, kai 
Amerikiecziai insilauže užpa
kalyje ju frunto.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

visados matyti kad tos nelai
mes, atsitinka už tai kad žmo
nes sziandien per greitai va
žiuoja. Nauji automobiliai yra 
tokie greiti, kad jie staeziai ne
tinka musu seniems vieszke- 
liams.

PRANESZIMAS!
. Siuncziant pinigus per ban 

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
tes,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir

Rankomis Plojo

Frackville, Pa. — Ponia Ona 
Vasaitiene, nuo Balliet uly., pa
simirė Nedelioj, Rugsėjo 17-ta 
diena, savo namuose. Velione 
sirgo apie pusantro menesi li
goninėse ir savo namuose. Pa
liko dideliame nubudime savo 
vyra Antanu ir trys dukterys, 

'taipgi jos gimines randasi Ku
nigas Jeronimas Bagdonas, ir 
Sesuo M. Henrietta, Seselių 
virszininke Szv. Jurgio para
pijoje Shenadoryje. Laidotuves 
in vyk s Ketverge, su apiegomis 
Apreiszkimo Paneles Marijos

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame
:: Reikalams ::

•38 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.
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New York, N. Y. — Jau yra I 
gautas leidimas isz Now Yorko 

’miesto valdybos padaryti rink
liava Lietuviu Paszelpos reika
lams Spalio (Oct.) 27 ir 28 die
nomis. Kaip jau buvo spaudoje 
minėta tam tikslui iszrinktas 
didžiulis Rinkliavos Komite-j 
tas, kuris buvo sukviestas pir-j 
mani posėdžiui Rugsėjo (Sept.) 
1 diena. Komitetas pasiskirsto 
pareigomis:

Rinkliavos Komiteto Pirmi
ninkas: Juozas Boley; Vice
pirmininkai: A, S. TrecziokasJ
J. Brundza, J. Garszva, V. Alk- ’ 
sninis ir T. Kulbokiene. Sekre-1 
toriai: J. Galminas, ]). Klinga,' 
St. Gudas ir Adv. P. Alexis. Iž
dininkai: l)r. A. Szliupas ir A. 
Žilinskas. Kontrolieriai: J. P.1 
Maczulis, P. Narvydas* J. B. Į 
Lauczka, B. Spūdis, D. Averka> 
ir Dr. V. Dambrava. Spaudos ir 
garsinimu komisija: Kun. V. 
Pikaurna, Kun. P. Raugalas/ 
Alb. Gražumas, V. Tysliaviene,I
K. Kižyte ir S. Norkcliunaite.

Garbes nariais in Komitetą 
iszrinkti: Prelatas J. Balkumis 
ir Lietuvos Generalinis Konsu
las J. Budrys.

Kiti iszrinkti asmenys i nei
na in Komitetą nariais ir vė
liau ineis in kitas darbo komisi
jas.

Sziandien pats pagrindinis 
uždavinys yra sukviesti pakan
kamai rinkėju, kad tomis Lie
tuviams skirtomis dienomis, 
Spalio 27 ir 28 d. d. kuo skait
lingiausiai pasirodytame Di
džiojo New Yorko gatvėse su 
rinkliavos dėžutėmis. Jau da
bar kviecziami rinkėjos ir rin

QUINCY, MASS. — Isz lai- 
vu fabriko, Rugsėjo szesziolik- 
ta diena iszplauke naujas dvi- 
deszimts szesziu tukstaneziu to
nu laivas, “SS. Constitution.” 
Jis yra tokis didelis, kad jis 
labai lengvai gali veszti tūks
tanti keliautoju, ar penkis tuk- 
stanezius kareiviu.

Szitas naujas Amerikos lai
vas yra vienas isz "galingiausiu 
ir greieziausiu Amerikoje.

Daugiau negu penkiolika 
tukstanęziu žmonių susirinko 
prie uosto, pažiūrėti, kai tas di
dis laivas iszplauke isz laivu 
fabriko.

Nei Karo Sztabas, nei Laivy
nas nieko dar nesako, bet laik- 
rasztininkai jau spėja kad pir
mutine szito laivo kelione bus 
su kareiviais staeziai in Korė
jos salas.

FILIPINAI IN
KORĖJA

MANILA. — Filipinų Salos 
Prezidentas, Elpidio Quirino, 
pranesza kad Filipinų armijos 
didžiausia divizija kareiviu yra 
jau iszplaukus in Korėja stoti 
Amerikiecziams in talka.

Filipinai vežasi su savimi sa
vo kariszkas tankas, artilerija 
ir kitus kuri reikalingus gink
lus.

Negalima paskelbti kada jie 
iszplauke ir kada jie pribus 
Korėjoje, nes prieszui tokios ži
nios butu labai reikalingos, bet 
galima tikėtis, kad aie Filipi- 
niecziai kareiviai jau priplaukė 
ar už keliu dienu priplauks prie 
Korėjos salos.

Kongresmona Robert F. 
Rich, Republikona isz Penn- 
sylvanijos vis rankomis plo
jo ir linksmai sveikino, kai 
jis Kongrese patarė kad visi 
tie Kongresmenai kurie nori 
pabranginti maista, butu 
Daktaru isztirti ar jie yra 
pilno proto. Jis sako kad 
Kongresmenai dabar visai be 
proto, kai jie milijonu dole
riu skiria ūkininkams, kad 
ūkininkai galėtu mums viską 
brangiai parduoti.

Nužudytas Ir
Pakarotas

Dabar, antras žingsnis bus 
žengti pirmyn isz Pietų ir 
stumti Komunistus atgal. O tie 
Komunistai negali per toli 
trauktis, nes ju užpakalyje jau 
ne draugai, bet Amerikiecziai 
j u laukia.

Du szimtai szeszios deszimts 
vienas kariszkas laivas, su ar- 
motomis daužė Komunistu 
tvirtoves.

Didžiausias ir galingiausias 
Amerikos kariszkas laivas, 
“Missouri,” su savo dideliais 
karabinais ir armotais priplau
kė arti prie Samchok kranto ir 
paleido visus savo didingus ar- 
motus staeziai in to uosto tvir
toves. Komunistai visai nesi
tikėjo szitokio drąsaus užsi
puolimo, ir dauguma ju kariuo
menes buvo Pietų rytuose.

Kai visi tie kariszki laivai 
juos seke isz tolimos, bet nedry- 
so prisiartinti.

Vienas Komunistu laivas pa
leisti kelis szuvius in viena 
Amerikos lai va, bet jis tuojaus 
nutilo ir nuskendo, kai Ameri
kos laivas jam atsake su savo 
keliais szuviais. Szeszi kiti 
Komunistu laivai pasirodė ir 
norėjo musu laivams ant mariu 
kelia pastoti, bet ir ju karabi
nai greitai nutilo.

Iszrodo, kad ežia jau dabar

ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirsžkite 
ateityje, kada sinusite czekim* 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu sinusite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Rėdys te.
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Gražuole

viso.

Ponia Nancy Ellen Clau
sen, isz Baltimore, Md., buvo 
iszrinkta kaip viena isz gra
žiausiu ženotu moterų Ame
rikoje. Visos tos gražuoles 
buvo susirinkusios in Asbury 
Park, N. J., kur buvo tos 
rungtynes iszrinkti gražiau
sia moteri.

----- □-----
— Tas ilgai pakukos, kas 

boba apszukos.
— Tegul kožnas ta už pa

matu turi, jok reikia atiduoti, 
kas kam priguli.

15,000 MARINU 
KORĖJOJE

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas Clifton B. Cates, Ma- 
risu Komandorius, sako kad 
Marinai dabar turi daugiau ka
reiviu Korėjoje negu kada nor 
turėjo. Jis staeziai nepasake 
kiek Marinu dabar randasi Ko
rėjoje, bet karininkai in Penta
gon, sako kad dvi divizijos ka
reiviu, marinu ir dvi divizijos 
lakunu marinu sudaro daugiau 
negu penkiolika tukstaneziu isz

Marinai vis stoja in frunta ir 
vis būva pirmieji pultis ant 
prieszo tvirtovių. Prieszas bi
josi vieno Marino labiau negu 
deszimts eiliniu kareiviu.

Korėjoje jie lengvai issilau- 
že in prieszo tvirtoves, ir j u 
nuostoliai nebuvo tokie dideli, 
nes prieszas greitai pasitraukė 
ar pasidavė.

— Kas tokis iszsireiszke, 
jog žmogus pirmus tris ar ke
turis metus savo gyvenimo mo
kinasi kalbėt, o kada apsipa- 
cziuoje, tada turi per visa savo 
gyvenimą mokytis tylėt. — Ar 
teisybe vyrueziai?

Szitos kojos priguli Korė
jos Komunistui kuris buvo 
sykiu nužudytas ir pakavo- 
tas, kai dideles armotos szu- 
vis pataikė netoli jo, prie 
Naktong upes. Amerikiecziai 
paėmė ta kaina ir tos upes 
kranta.

Komunistai turi daugiau 
kareiviu negu Amerikiecziai, 
bet jie tokiu dideliu karabi
nu ar ar motu neturi ir nuo j u 
negali apsiginti ar apsisau
goti, nes j u armotai negali 
taip toli szauti.

Meluoja
Dede in savo giminaiti — 

Kaip asz iszgirstu apie tavo 
latravima, tai net man plau
kai stoja ant galvos!

Giminaitis — Jau neme- 
luotumai dedyte! Juk ne vie
no plauko neturi ant galvos!

Amerikiecziai tikrai atsikerta 
ir dabar nei ant vieno frunto
nesitraukia, bet eina pirmyn. 
Komunistai to nesitikėjo ir da
bar jie negali taip greitai savo 
armijas susitvarkyti ar bendra 
frunta susidaryti.

Amerikos lakūnai tik laukia 
gražaus oro, kad jie galėtu sto
ti in szita užsipuolimą ir plekti 
tuos beganezius Komunistus.

Per Ilgai
Kaimine boba in mies- 

czionka:
— Nuo musu kaima in 

miestą, tai net trys mylios, o 
nesutikau nei gyvos dvasios!

Miesczionka — Tai ar bi
jojai?

Boba — Et, ne, tiktai per 
ilgai turėjau burna uždaryta 
ir neturėjau su kuom szneke- 
ti!
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