
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

.An American Newspaper published in the Lithuanian Language, 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $5.00;
% Year $3.00; Canada, $6.00. Advertising Rates on Application.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARN1NKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose $5 Metams; $3 % Metams; 
In Kanada $6.00 Metams; $3.50 % Metams.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

No. 81 ( POST-OFFICE AS SECOXh' CLASS M aIlJIATTEK. )  MAHANOY CITY, PA, SPALIS, UTARNINKAS 10, 1950 I OCTOBER, TUESDAY 10 1950i V. L. BoczkuwHki, Editor and Mgr. 62 METAS
— - — - . ——- ———————------

Eis Skersai 38-tos Rubežiu
Isz Amerikos
JUGOSLAVIJA
PRASZO PAGELBOS

WASHINGTON, D. C. —
Jugoslavija kreipiasi in Ame
rikos valdžia ir praszo maisto, 
nes tame kraszte dabar siauczia 
badas. Visa vasara buvo tokia 
karszta ir sausa kad beveik vi 
si javai sudžiūvo ant lauko.

Jugoslavijos gyventojams 
net ir duona buvo deszimtu 
nuoszimcziu sumažinta.

Ambasadorius Vladimir Po
povic sugryžes isz Belgrade 
miesto, papasakojo Amerikos 
valdžios sztabui kad jo žmo
nėms labai reikalingas maistas.

Amerikos Ambasadorius Ju
goslavijoje patikrina tas žinias 
ir sako kad žmones tenai dabar 
badauja, ir tikisi kad Amerika 
jiems in pagelba ateis.

Jugoslavijos valdžia dabar 
yra nusistacziusi priesz Rusija., 
O Rusija yra dabar insakius vi
siems krasztams po josios val
džia nieko neduoti ir jokio biz
nio neturėti su Jugoslavija. Už 
tai Jugoslavija dabar kreipiasi 
in Amerikos valdžia del pagel- 
bos.

NAMO ANT KALĖDŲ
Prižada Lakūnams

Korėjoje

Rengiasi Priesz Komunistus KOMUNISTAI
AUSTRIJOJE

Corporal J. C. Lovelace, 
isz Fowler, Indiana, turi ant 
savo pecziu szalika sudaryta 
isz ilgu ir mirtingu kulku, 
kai jis prirengai asztuonis di
delius karabinus ant B-26 
bombneszio. Jis savo darba 
atlieka ant vienos eroplanu 
stoties Japonijoje.

Szitokie Amerikos bomb- 
nesziai kamuoja Korėjos Ko
munistus diena ir nakti, ir ju 
susisiekimus ir j u frunta ga
dina ir ardo. Amerikos ero- 
planai puolasi ant Korėjos 
Komunistu isz visu pusiu ir 
tie Komunistai neturi tinka
mu eroplanu ar bombnesziu 
mums atsikirsti.

Amerikos Lakunu Sztabas 
pranesz kad jie dar iki sziol

VIENNA, AUSTRIJA. — 
Komunistai buvo paskelbė 
straikas per visa Austrijos 
kraszta. Ali j antai jau buvo pa
sirengė del sukilimu kaip buvo 
Berlyne. Bet pirm negu tos 
straikos buvo invykdintos, Ko
munistai nusileido ir viską at- 
szauke.

Austrijos Komunistai gavo 
insakyma isz pat Kremlino kad 
jie negali jokios pagelbos ar pa
ramos tikėtis isz Rusijos, nes 
straikos ir sukilimai dar per 
anksti.

Komunistai buvo insake pen
kios deszimts tukstancziu fab
riku darbininkams straikuoti, 
bet tuoj aus atszauke savo ta in
sakyma. Komunistai renge di
dingas parodas, parodyti savo 
pasiprieszinima valdžiai. Kai 
valdžia visiems savo policij au
tams parūpino karabinus ir ka- 
riszkus ginklus ir insake pir
miau szauti ir paskui derintis, 
Komunistai nutilo ir pasitrau
kė.

DAVATKA
ISZDAVIKE

Misijonierka Intarta
SEOUL, KORĖJA. — Ponia 

Ann Wallis Suh, aypsene Ame-

YRA GANA

SPOKANE, WASH. — La
kūnai ir kiti bombnesziu ka
reiviai iszgirdo geras ir labai 
malonias žinias. Devynios de
szimts antros ir devynios de
szimts asztuntos Lakunu divi
zijos vyrams buvo prižadėta
kad “galimas daigtas” kad jie GAZOLINO VISIEMS 
gales szvesti Kalėdas savo na-  
muose. Komandorius, Pulkinin-' WASHINGTON, D. C.  
kas Clifford H. Rees isz Spo-' žmones kurie dabar bijosi ir 
kane, Vaszingtono pargryžes įma visokius gandus skleisti 
isz Japonijos szitas žinias gali nusiraminti, 
tiems lakūnams kareiviams 
pranesze.

WASHINGTON, D. C. —

GIRTAS
POLICIJANTAS

PHILADELPHIA, PA. — ' 
Policijantas John J. Sims, prie 
Front ir Girard ulycziu, Phila- 
delphijoje, pasigėrės, iszsitrau- 
ke savo revolveri ir iszgazdino 
visus žmones kurie lauke stryt- 
kario.

Saržentas Thomas Davis bu
vo paszauktas. Jis isz to girto 
policijanto atėmė jo revolveri, 
ir nusivedė ji pas Daktara 
Maxwell Cherner, kuris pripa
žino kad policijantas Sims yra 
girtas. Policijantas buvo taip 
girtas kad jis negalėjo atsakyti 
in jokius klausimus. Jis buvo
jau kelis sykius patrauktas in tis kol kitas tikrai pasaulinis

(Tasa Ant 4 Puslapio) karas mus isztiks.

U.S. A. Gavo Pilna 
Teise Vytis Korė
jos Komunistus

1O, OOOIszžudytaKorejoje;Mai- 
nos Susprogo Czekoslovakijoje, 
Trisdeszimts Szeszi Mainieriai 
Žuvo; Gazolinas Kuri Mes Per
kame Del Automobiliams Bus

Prastesnis Ir Silpnesnis
UZSIKVIECZIA

STALINA
WASHINGTON, D. C. —

Harold E. Stassen, Pennsylva
nijos Universiteto Prezidentas 
vieszai pareiszke kad jis buvo 
gražiai papraszes Sovietu Pri
me Ministeri, Juozą Stalina 
asmeniszkai ir draugiszkai pa-

Korėjos 
iszžude
žmonių

nėra sutikę jokio pasiprieszi- 
nimo isz Komunistu Korie- 
cziu padangėse.

Dabar, kai Komunistai 
traukiasi ir neszasi kiek tik 
jie gali, AmerikoŠ Lakūno 
sztabo eroplanai juos kulia ir 
žudo ant visu vieszkeliu ir 
ardo visa j u susisiekimą.

Amerikos didi eroplanai ir 
bombnesziai iszdrysta nusi
leisti net iki tik keliu szimtu 
pėdu nuo žemes kad jie ge
riau pamatytu kur paleisti 
savo sprogstanczias bombas
ar kur suszaudyti beganczius rikiete misijonierka, kuri mo- 
kareivius, ir nei vienas Ko- kindavo vaikus mokykloje, Pie

tų Korėjoje, yra intarta kaipo 
ta moteris, kuri per Korėjos 
kara, per radiją ragino Ameri- 
kieczius kareivius mesti savo 
karabinus ir gryszti namo. Jo
sios svaine, Suh Kyu Hyun 
Amerikiecziams kareiviams pa
sakė kad Ponia Ann Wallis 
Suh pabėgo kelios dienos priesz 
tai, kada Seoul miestas buyo 
Amerikiecziu paimtas. Ji su 
savo vyru pabėgo in Sziaures

munistu armijos eroplanu 
neiszdrysta pasirodyti ar 
musu lakūnams kelia užkirs
ti.

DAUŽO KOMUNISTUS
TOKYO, JAPONIJA.—Tau

tu Sanjungos kariuomenes, 
Amerikiecziai renkasi prie tos 
tuntos linijos rubežiaus, kai 
nustatytos Trisdeszimts Asz- Korėja.

(Tasa Ant 4 Puslapio) Bet kiek galima dažinoti, tai
----------------------ji buvo Komunistu priversta

Visiems bus, 
gana gazolino del keliu metu. 
Gazolino tik tada pritruktu jei
gu Amerika susikirstu su Rusi- GEN. MAC’ARTHUR per radi j a taip kalbėti, ir ji tai 
ja in viesza kara.
Amerikos kariszki eroplanai 
dabar gauna apie dvideszimts 
penkis tukstanczius baczku ga
zolino per diena. Ir visiems 
jiems tiek to gazolino^ užtenka.

Gazolinas kuri mes perkame 
savo automobiliams, gal dabar 
bus prastesnis ir silpnesnis, bet liu MacArthur pilna teise vytis 
mes gana to prastesnio gausi-i Korėjos Komunistus anapus 
me. Bet tie tridesszimts penki 38-to rubežiaus. 
tukstancziai žmonių, kurie va
rinėja savo automobilius Ame
rikoje nei nesupras, nei nežinos 
kad gazolinas kuri jie perka ir 
vartuoja, yra prastesnis.

Kiek dabar galima pramaty
ti ir dažinoti, tai valdžia nesu
varžys gazolino pirkimą. Tai 
mes galime sau ramiai važine- žengti skersai ta rubežiu.

nedare isz savo valios. Ameri-

HAROLD E. STASSEN 
Pennsylvania Universiteto

siszneketi apie taika.
re j o Stalino paklausti asmen-

Jis no-

SEOUL, KORĖJA. — Pietų 
virszininkai sako kad Komunistai 
daugiau negu deszimts tukstancziu 
pirm negu jie pasitraukė isz sostines Seoul,
kai Amerikiecziai kareiviai ir Marinai .ta 
miestą užėmė.

Keli tukstancziai daugiau nužudytu auku 
guli kalnuose. Taip sako ir pranesza Lee 
Joong Choon, žinių virszininkas Korėjoje. 
Komunistai daug nužudytu žmonių paskan
dino upeje. Lee sako kad daugiau negu 
trys szimtai septynios deszimts penki lavo
nai buvo pakavoti ant to miesto ulycziu.

Kiti Pietų Korėjos karininkai sako kad 
karo aukos sieks kelis deszimtis tukstan
cziu, kai visi bus suskaityti.

Stan Swinton, Amerikos laikrasztininku 
atstovas isz Kunsan, sako kad jis gerai ži
no kad du tukstancziai Pietų Korėjos žmo
nių buvo nužudyti in Chonju miestą. Vi- 
si buvo intarti, nuteisti ir nužudyti be jo-

TURI 150,000 KAREI- kos kareiviai, Marinai suaresz- iszkai, ar nebutu galima per- Į<j() (ejsmo kaipo ZHlOttiu paftijOS prieSZininkai.
VII T PP IT tavo lr P°nia Suh Kyu Hyun mainyti visa Kremlino nusista-

C ’ k intardami ja kad ji dirbo Ko- tyma priesz visa pasauli. Apie penkios deszimts tukstancziu Pie- 
RUBEŽIAUS munistams, bet ir ji teisinasi, Pennsylvanijos Universiteto , TZ <• sakydama kad ii buvo privers. Prezidentas ir buvęs Miuneso- tU KoFCJOS ZHlOniU 11 kaidVIII dingO. Jie

LAKE SUCCESS, N. Y. — 
Tautu Sanjunga duoda Genero-

Jau dabar Pietuves Korėjos 
Armijos randasi daugiau negu 
penkios deszimts myliu anapus 
rubežiaus.

Generolas- MacArthur turi 
daugiau negu pusantro szimto
tukstancziu kareiviu prie rūbe- Anglijos Konsulas sznipineja

sakydama kad ji buvo privers- Prezidentas ir buvęs Minneso
ta darba dirbti. ta .valstijos Gubernatorius Ha-

------------------- ----- rcld E. Stassen, Stalinui paša-

CZEKAI INTARIA ke kad JIS sutinka su drau’ giszkai pasiszneketi. Jis savo 
laiszka buvo inteikes Rusijos 
Ambasadai ir tos Ambasados 

Bet kiek dabar

yra arba nelaisvėje arba suszaudyti.

ANGLUS 36 MAINIERIAI ŽUVO

PRAGA, CZEKOSLOVAKI- delegatams.
JA. — Czekoslovakijos Komu- galima dažinoti, tai tas laisz- 
nistiszka valdžia ana diena in- kas nepasieke Kremlino.

(Tasa Ant 4 Puslapio)tare Anglijos Vice-Konsula, 
Bratislavoje. Jie sako kad tas

Jeigu isz saules galima “sziptus,

CZEKOSLOVAKIJA. — Cze- 
radijas pranesza kad tas su-

PRAGA, 
ku valdžios 
sprogimas atsitiko kai mainieriai mainiesi 

” ir už tai tik tiek žuvo. Jeisru
žiaus. Visi tik lauke pavelinimo ir už tai jie reikalauja kad jis butu padaryti mažesnes plane- butU tUO IcilIcU dirbę t31 dOUff
Sanrr+t cVa-raai +o vn'hpvin su savo žmona, kuri yra Czeko- tas, tai galima butu isz saules . . ’ ' &

------------------------ - slovake, iszsikraustytu isz ju padaryti 1210 tiek svietu kokiu, daugiai! jll blltU ZUVC. SzitOS IHOMIOS bu-
Pirkie U. S. Bonus Sziandien! (Tasa Ant 4 Puslapio) yra musu svietas ar žemia. (Tasa Ant 4 Puslapio)
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________ "SAULE ” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Union miestelyje, South Ca

rolina valstijoje, vyrai kurie 
yra paskirti imti in vaiska jau
nus vyrukus gavo szitoki trum
pa laiszka isz vieno vyruko ku
ris buvo patrauktas in vaiska: 
“Asz noriu jums praneszti kad 
asz esu ženotas ir turiu viena 
vaika. Asz bucziau jums anks- 
cziau apie tai praneszes, bet asz 
to nepatemyjau kol jus mane 
patraukėte in vaiska.”

1 ——1 ( • ■ '

In San Rafael miestą, Cali- 
fornijoje, valdžia nesutiko pri
imti John Albright praszyma 
del pilietybes popieru, kai jis 
pasiaiszkino kad jis nori tap
ti Amerikos piliecziu vien tik 
už tai kad Amerikiecziams 
kasztuoja tik trys doleriai už 
žvejojimo pavelinima, o Kana- 
diecziui kasztuoja tas pats pa- 
velinimas net dvideszimts pen
kis dolerius.

Laikraszcziai skelbia kad ka
ras Korėjoje jau baigtas, bet 
musu vaikus armija vis ima in 
vaiska.

Vienas Amerikietis kareivis 
paklausė vieno Vokieczio kiek 
žmonių yra prieszingi Komu
nistu valdžiai Vokietijoje. Tas 
Vokietis atsake “szeszi.” “Tik 
szeszi?” nustebės Amerikietis 
užklausė, “ kaįp tai?”

“Nu, matai,” tas Vokietis 
atsake, “tie szeszi susidaro isz 
szitu: Tu, aisz, jis, ji, mes ir 
jie.’’

Berlyniecziai dabar, pasity- 
cziodami, sako kad visiems la
bai rupi Berlynaites, Vokietai
tes: Ruskiai jas pasivagia, 
Prancūzai su jomis flirtuoja,

baisiai prieszinosi ir dabar 
prieszinasi tam nutarimui duo
ti didele paskola Ispanija, bet 
Kongresas ji privers nusileisti 
ir sutikti, nes musu karininkai 
sako kad Ispanija butu mums j 
baisiai reikalinga, jeigu susi-, 
kirstume su Rusija.

Trumanas neketina važinėti 
po Amerika priesz rinkimus ir' 
remti savo partijos kandidatus. 
Jis sako kad jis gali ta darba 
atlikti, būdamas Vaszingtone.

Skaitytojai, gal dar užmirsze 
tos inspudi 1948 metais, kai 
Jievute Paulekiute, Lietuviu! 
mainieriu duktė, isztekejo už 
Amerikos milijonieriaus Win
throp Rockefellerio isz New 
Yorko.

Sziandien Jievute buna pas: 
savo motinėlė ant ukies, netoli !

• I Lowell, Indiana. Ji atsivežė 
pas savo motinėlė ir savo dvie
ju metu sūneli, kuri sugyveno 
su Rockefelleriu. Dabar ji bijo
si, kad buvęs jos vyras neatim
tu isz jos sūnelio teismo keliu. 
Dabartiniu laiku jis esąs Rietu 
Amerikoje. Jievute ketina žie
mai važiuoti in Florida. Ji lai
ko prie saves sarga.

Reikia pasakyti, kad jai se
kasi gauti žymiu vyru, tik ne
siseka su jais gyventi. Pirma ji 
buvo isztekejusi už dipliomato 
Richard Sears, bet szita santuo
ka pasibaigė “Divorsu.” Tuo
met ji isztekejo už piniguoczio 
Winthrop Rockefellerio, bet il
su szituo jau ne’begyvena. Sako
ma, jis ja “pažeminęs” ir “isz- 
niekines. ”

Isz prigimties ji yra szviesi 
geltonplauke, bet dabar jos 
plaukai esą nudažyti juodai. Ji 
yra tik trisdeszimts keturiu 
metu amžiaus motete. Pirma ji 
buvo aktore ir pozuodavo kaip 
“Modelis” paveikslams, nes 
graži buvo mergele. — K.

Pypkes Durnai

Kelios trumpos isztraukos 
isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara.

“Pagoniszkos Dainos”
Visvien visiems žmonėms; ir 

, tiems kuriems
Dabartis žada daug, ir teipgi 

tiems,
Dar blizga ateitis: — Žiauri 
Mirtis — Atlyginimas bus 

visiems!

Szventi ir iszmintingi 
iszmincziai,

Jie pasauliu apgalvoję, kai 
Visi kiti, in tamsumus nužengs 
Su dulkėmis dulkėti amžinai!

Asz pats, dar mažas būdamas, 
uoliai

Klausiausi, kai mokinti
Daktarai

Galvojo szi ir ta; ... bet vis 
gryžau,

Kaip atėjau ... bemokslis 
amžinai!

Insejau sėkla iszminties, ir su 
Ranka ja ugdinau; o sztai 

kokiu
Man pjūtimi atmoka: ... Kai 

vanduo
Asz atvykau; kai vejas sau 

einu.

PAMALDI :: ::
:: :: JONIENE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Vaikucziai, atsiliepe Jo
niene in anukus: Ar jus žinote, 
kad Dievas musu maldos gali 
iszklausyti, jeigu tik mes su pa
sitikėjimu jo maldausime ap
saugoti mus nuo prieszu ?

— Teip mocziute. Bet mums 
neiszpuola nuo Dievo stebuklu 
praszyti!

— Teip vaikeliai. Praszyki- 
me tik Jo, kad mus apginau nuo 
nelaimes. Girdėjau kad jau 
prieszai apėmė musu sodžiaus 
dali. Iki vakarui gali tikrai ir 
pas mus būti.

Suklaupė ,visi namiszkiai 
nuoszirdžiai maldavo Dievo ap
saugoti juos nuo prieszu ir nuo 

j nelaimiu. O pakilęs lauke vejas 
! pradėjo savo graudžia daina 
Į austi, 'besisukinėdamas didelio 
miszko medžiu tarpuose. Sute
mo visiszkai. Atėjo nerami, 
szalta, audringa naktis. Butu 
vargas buvęs, jeigu butu apeje 
prieszai ta menka, bet szilta Jo
nienės gusztele. Iszauszo rytas. 
Saulutes rausvi spinduliai pa- 
Iptejo suszalusi miszka ir grei- 

■ tai atsimusze nuo medžiu in ba
kūžėlės Įauga pažadino jo visus 
gyventojus prie szviesos diene
les.

— Mocziute, žiūrėk, žiūrėk! 
Szauke vienas anuku: Dievulis 
mus galingu muru apsupo. Ir 
niekas pas mus neatėjo. Taip, 
sūneli. Dievulis paliepė vėjui 

! suneszti pusnyną, užversti iki 
pat kreigo musu bakūže ir prie
szai jos neberado! O kuomet jus 
da miegojote, jau asz 'buvau 

I akime ir sužinojau, kad prie- 
! szai iszejo toliau. Garbinkime, 
' vaikucziai, Dieva ir jam deko- 
! kime, nes jis mus apsaugojo 
i nuo sząlczio ir nuo mirties 
miszke.

Daug nereikejo anuku ragin- 
> ti: Jie pamate patys, kaip gera 
i yra pasitikėti Dievo Apveizda 
ir jai pasivdsti. — B.

Lakūno Sūnūs

William F. Rickenbacker, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus jaunuolis ir sūnūs gar
singo Eddie Rickenbacker, 
užsideda lakūno karininko 
kepure ir sako kad jis steng
sis savo tėvo pėdomis žengti 
ir tapti garsiu lakunu kaip jo 
tėvas. Armijos Lakunu Szta- 
bas ji priėmė kaipo naujoka 
karininka.

Kitokia Buvo 
Priežaste

Skvajeris — Sakai kad 
skundi savo vyra už tai, kad 
pakele ranka ant tavęs!

Moteriszke — Poteisybai 
ne del to, ponas skvajeri, kad 
jisai ranka kele, tiktai kad 
ja nuleido žemyn ant mano 
veido!

PLATINKIT!
“SAULE”

Amerikiecziai su jomis apsiže- 
nija, o Anglai skubinasi namo 
gauti divorsa nuo savo žmonų.

Mažas vaikas parėjo isz mo- 
kyklosdr savo tėvui pasiskundė 
sakydamas kad jis daugiau jau 
nebeeis in mokykla. Kai tėvas »

“N O VE NA ”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

I Vieszpatie, teikis tai padaryti, ----- GALAS-----
mes to karsztai Tavęs maldau- —---- -........— ~ —-—
jame per musu Vieszpati Jezu Istorija apie AMŽINA ŽY- 
Kristu, Kuris su Tavimi ir DA-” Jo kelione po svietą ir 
Szventaja Dvasia gyvena ir ką-! lipdymas apie Jezu Kristų, 
raliauja Dievas per amžius.: c 20 Centai.
Amen.” | Saule, Mahanoy City, Pa.

užklausė: Kodėl jis nenori eiti 
in mokykla? Mažutis szitaip 
pasiaiszkino: ‘ ‘ Asz nemoku 
kaip raszyti. Asz nemoku kaip 
skaityti. O mokytoja man ne- 
pavelina szneketi!”

Apie Laukiniu Ancziu Medžiokle

Vienas vyras isz tukstanczio 
yra vadas. O visi kiti devyni 
szimtai ir devynios deszimts 
devyni tik seka paskui moteris.

Bankos pranesza kad žmones 
dabar daug daugiau savo karo 
bonu iszmaino in pinigus, negu 
jie perka.

• • ■ • •""' ■"
Nors mes giriamies kad musu 

mokyklos yra geriausios ir kad 
prascziaulsias žmogus gali isz- 
eiti mokslus Amerikoje, bdt 
mažiau negu puse suaugusiu 
žmonių yra iszeje antra augsz- 
tesniosios mokyklos skyrių.

Mums musu mokyklose rei
kia szimta tukstancziu mokyto
ju daugiau.

■ • • r
Amerikos mokykloms reikia 

apie tris szimtus tukstancziu 
kambariu daugiau.

Musu mokytojoms ir moky
tojams reikia geresniu ir žmo- 
niszkesniu atlyginimu, algų. 
Paprastas darbininkas gauna! 
geriau mokėti negu universite-Į 
to mokytojas, profesorius.

Nors Prezidentas Trumanas

Szitas žemlapis yra suda
rytas ir iszsiunstas, parodyti 
kur ir kada valia laukiniu 
ancziu szauti ar medžioti.

Visas Amerikos krasztas 
yra padalintas, paskirstytas 
in keturias dalis: Atlantic, 
Mississippi, Central ir Paci
fic. Czia paduodama kada 
valia in kurias valstijas an
tis medžioti: a—Nov. 3 iki 
Dec. 12; b—Nov. 3 iki 18 ir 
Dec. 15 iki 30; c—Nov. 27 
iki Jan. 5; d—Oct. 6 iki 21 
ir Nov. 24 iki Dec. 9; e—

Oct. 20 iki Nov. 4 ir Dec. 15 
iki 30; f—-Oct. 6 iki 21 ir 
Nov. 17 iki Dec 2; g—Nov. 
17 iki Dec. 26; h—Oct. 20 
iki Nov. 4 ir Dec. 8 iki 23; i— 
Oct. 13 iki Nov. 21; j—Oct. 
20 iki Nov. 28; k—Dec. 2 
iki Jan. 5; 1—Nov. 3 iki 
Dec. 7; m—Oct. 20 iki Nov. 
23; n—Dec. 1 iki Jan 4; 
o—Oct. 13 iki Nov. 16; p— 
Oct. 6 iki Nov. 9; q—Oct.14 
iki Nov. 16; r—Oct. 6 iki 
23 ir Dec. 19 iki Jan. 5; s— 
Oct. 20 iki Dec. 3; t—Oct. 6

iki 23 ir Nov. 17 iki Dec. 4; 
u—Oct. 13 iki 30 ir Dec. 19 
iki Jan. 5; v—Oct. 6 iki 
Nov. 19; w—Nov. 3 iki 
Dec. 17; x—Oct. 6 iki 23 ir 
Nov. 24 iki Dec. 11; y— 
Nov. 12 iki Jan. 5; z—Oct. 
20 iki Nov. 10 ir Dec. 15 iki 
Jan 5; aa—Nov. 3 iki Dec. 
27; bb—Oct. 13 iki Niv. 3 ir 
Dec. 8 iki 29; cc—Oct. 13 
iki Nov. 3 ir Nov 24 iki Dec. 
15.

o □ □

— Jusu Laiszkai draugui ir 
kokioj szaly yra svarbus! Jis 
gali paneigti melus, platinti ge
rus santikius ir padėti pasaulio 
taikai.

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
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), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ila 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 Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

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

apie 
apie 
15c 

apie

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, 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 pacziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

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

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

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

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 

. senam dvare, Geležinis vyras, 
• Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszc 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.

No. 146 Dvi

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

15c.
istorijos apie

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 Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimana vy- 
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 

, 10c.
No. 197 Graudus į 

arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja 'būda 25c.

No. 198 Gromata arba 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.

Auka Nihilistu, Stebuklas ku
czios nakti. 61 puslapiu. 15c.

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

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

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

No. 152 Trys istorijos apie 
Kajimas, Drūtas Petras, Nuo- 
galis. 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,

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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 knygute 
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 23*14 coliu ilgio. Po 
35c., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tis 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

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.

levo paskutiniai žodžiai
J)AUG sziandien rasime Lie- Į dare ir inejo du vyru 

tuvoje tėvu, kuriu vaikai y 1 1vienas kunigiszkuose
yra mokslą pabaigė ir tape ap- 
szviestais žmonėmis ir mylin-
cziais savo tėvynė; ir tokius) 
tėvus, kurie per sunkiausius! 
vargus isztesejo apszviesti vai
kus.

Jau vasara baigiasi, o Ruduo 
su savo gale smelkiasi in kai-! 
nūs ir laukus ir szalti vejai1 
gamtos augmenius silpnina ir! 
ant myrio rengia. Jau negirde-) 
ti tu szauniu giesmių, kuriomis ! 
pavasaryje ir kaip kur vasaros 
laike linksmindavo kaimu žmo
nes paukszteliai. Vieni isz ju 
apleido jau Lietuva jieszkoda- j 
mi sziltos szalies, kiti nusitrau
kė in giriu gilme; kiti nors da 
kartais pasirodo, bet jau gies
mių balso nebeiszduoda. Užtai
gi kaimiecziai ūkininkai, liuosi-) 
ninkai ir visi darbininkai, jeigu 
Dievas palaimino laukus gero
mis ir gausingomis gėrybėmis, 
džiaugiasi ir linksminasi: Vie-; 
ni rengia puotas, kad pasivie- j 
szeti su savo giminėmis ir kai- i 
mynais, kiti traukiasi in poras, I 
turėdami gera pradžia gyveni-' 
mui, kiti nesigaili savo darbais s 
ir ant pragerimo, buk del pasi-1 
linksminimo. Žodžiu sakant, ’ 
Ruduo turtingas kaimo žmogui Į 
visa ramybe ir pasilinksmini-! 
mas. Bet, kartais1 tarp tu links- Į 
mylbiu užpuola ir nusiminimas,' 
kada kokiam isz gimines prisi- j 
eina sunkiai apsirgti, o gilti-! 
ne nasrus iszžiodinusi tik lau- i 
kia kaip greicziaus žmogų par
gabenti in ana pasaule.

❖ ❖ ❖

Netoli nuo Kauno, ant Nemu
no kranto, yra nedidis kaimas, 
kuriame visos grinczios dailiai, 
iszstatytos ir sodnais papuosz- j 
tos, kur apart vaisiniu medžiu:! 
Obeliu, grusziu, slyvų, vyszniu, 
ir 1.1., randasi ir szeipjau; kle
vu, beržu, liepų ir kitu, kurie 
savo didėlėmis szakomis dangs
to grincziu stogus.

Da ne teip vėlus vakaras, bet 
grincziose nematyti žiburio ir 
visame kaime taip tylu, tarsi 
ežia žmones negyvena. Tiktai 
viduryje kaimo, vienoje grin- 
cziuteje, tai per viena tai per ; 
kita langa žibterejo žiburėlis, 
bet ir vėl užgesta. Turi būti te
nai kaimo žmones puota rengia, 
tai ineikime ir mes tenai pa
vėpsoti. Ineje baisiai apsiriko
me. Czia ne puota, bet kaimy
nai atėjo aplankyti sunkiai j 
serganti gera savo kaimyną, 
Juozą Noruszi. Noruszis guli 
lovoje ir menkai ka gali szne- Į 
keti. Jo pati stovėdama gale 
lovos, garbsto kruvinomis asz- 
aromis, jog jau veikiai reiks 
persiskirti su savo mylimuoju 
Juozu. Jo sūnūs, Rautas, teipo- 
gi klupo arti lovos ir szluosto' 
aszaras, byranezias isz akiu per: 
skruostus dideliais laszais. Bet. 
ir ant veidu kaimynu matyti,! 
kad tie labai gailestauja savo į 
gero kaimyno. Vyresneji duktė, j 
Barbe, drebaneziu balsu skaito ! 
Litanija prie mirsztanczio. Li-! 
gonis sunkiai atsidūsėjo. Jo pa
ti baisiu balsu suriko “mirsz- 
ta!” ir bematant apsilpo. Tuo- 
mi tarpu po keliu sekundų ligo
nis tylu balsu praszneko:

Rautai! Ar davei žinia mano, 
sunams. Sziandien jie turėtu 
pribūti!”

Raidas verkdamas atsake: 
“Tetyte, jau bus dvi dienos, 
ka i p daviau j i emd v i em ž i n i a s. ”

Czia grineziutes durys atsi-

in vidų, 
rūbuose, 

o kitas kareiviszkuose, tuojaus 
puola sveikinti tęva apsiasza-

0 jus mergeles 
Vienam dideliam mieste, 

Jus manote, jog 
iszlaimesite, 

Bet asz jum sakysiu, 
Kad eisate tamsunes, 

Ir pasirodote beprotes, 
Teip kaip vienam pleise, 

Ana menesi, 
Susirinko daug Lietuviu, 
Terp ju radosi senu ir 

mergeliu jaunu, 
Kaip tik vienas vyras 

kalbėti pradėjo, 
Tai tos mergeles tuo 

iszsineszdino, 
Juk tai nedyvai, 

Nes pasirodė, kad
jos Yankes, 

O ne Lietuvaites, 
Mat, nesumaneliai.

Del tokios tiktai 
kokis cziutabakis,

Tai kas kitas, 
Su visokiais per naktis 

trankysis, 
Su savo uždarbiu 

dalysis. 
Del kokio tai svetimtauezio 

žodi pataiko, 
O mu^su Lietuvius ant 

juoko laiko! 
Mergeles, darote negerai, 

Gal užaugo jums jau 
velniszki ragai, 

Talka turėsiu praszyti, 
Kad tuosius velniszkus 

raguczius jum daužyti!
* * *

Vienas vyrelis savo paezia 
su vaikais paliko, 

O pats in tolima svietą 
nuvyko, 

Ne ilgai tenais užtruko, 
Isz ten atgal atvyko,

Mat, atsivežė su 
savim ta panele turėjo. 

Teisinosi nuo paezios, 
Kad a'biems valgyt

duotu,
Ir nesigailėtu, 

Pati isz pradžių, 
Nieko pikto nemislino, 
Vyrelis namie sėdėjo, 

Darbo jieszkoti nenorėjo. 
Taigi, paežiai abudu 

szerti nubodo, 
Ant galo ir provotis 

turėjo, 
Tam tinginiu mokėt 

prisudijo, 
Kad pati su vaikais turėtu 

užlaikyma, 
Ir kad negyventu su 

svetima.
Tokiu yra daug ant 

svieto,
O kad jie nueitu in 

pragara.
* * *

Badai Vestuose, 
Neimažo je apyga retoje, 

Moterėles traukia guzute,

rave. Tėvas gerai prisižiurejes, 
pažino savo du sunu. Apsipylė 
jo veidas prakaitu ir isz akiu 
nuriedėjo karsztos aszaros. Va
landėlė tylejes prabilo, gaudy
damas kvapa: “Tai tu, Stasi,:
ir tu, Baltrau, czia esate? Taip Skaityk Ir Gerai Apsvarstyk 
asz jųdviejų laukiau. Acziuj 
Dievui, kad pribuvote, leng
vinus man bus mirti!” — Tuos 
žodžius isztares, apsižvalgė ant 
savo paezios, nors tyliu balsu, 
bet jau drąsiau lyg sveikas pra
bilo: “Musu dukterys jau yra 
iszleistos su pasogomis in geras 
vietas; vienas sūnūs vra kimi- 7 v

gu, antras yra daktaru. Jie visi 
gali gyventi be tavo rupesezio. 
Trecziasis sūnūs, Raidas, jeigu 
norės paeziuotis, tai negink, o 
tavęs vaikai neapleis. Tiktai, 
jeigu Raidas užsimanytu in 
Amerika važiuoti, namus par
davės, tai neleisk to daryti! 
Jeigu asz galėjau pragyventi 
tuose namuose ir du sunu isz- 
leisti in mokslą, tai ir jis gales 
gyventi, nors ir po sunkiu Mas
koliaus jungu! Gal Dievas ka
da ir musu kraszta palengvis! 
Bet, visu-didžiausiu mano 
troszkimu yra, idant jus vai
kai, neiszsižadetumete niekad 
“savo kalbos,” savo tėvynė ir 
podraug savo tėvus. Tu Stasi, 
pakol nebuvai apsipaeziaves su 
kitokia, isz tavęs buvo daug 
geresnis mylėtojas tėvynės, o 
dabar jau tavo Lietuviszka 
dvasia kitai apslogino kiek. Tu 
kunige Baltrau, gyvendamas 
tarp Lietuviu ir pasirūpinda
mas apie iszganyma ju dusziu, 
mylėk savo kalba ir gaivink ja 
tarp savo žmonių. Tu, Raidai, 
kada jieszkosi paezios, ;—: 
rink gera Lietuve, idant mano 
boeziu namuose visada skam
bėtu Lietuviszka kalba.”

$ Ruduo

1 • T 1

! y^R senei džiaugėmės links
mu pavasariu? Ar senei czia 

‘saulute sutarpe žiemos pasi- 
puosze gerybes rūbais,, girioje j 

! skamba paukszcziu giesmėms j 
1 oras pilnas visokiu gyvūnėliu.

O sztai jau sziandiena didi. 
‘ permaina regime, žeme maino 
j savo ruba, lapelei vysta; svei- 
; kinasi, su szakomis, krinta in 
! pražūties purvina su szakoms. 
Szalna pakirto szaknelius, pas
kutine gali rasele krinta nuo j 

į žiedeliu, nulenkė savo galvele, 
j mirties dalgiu ir nyksta nuo že- 
j mes veido.

Dangus apsiniaukęs tamsiu 
debesiu, vejas uže liudnu balsu, 
drasko medžius ir lenke žemes, 
lyg pilnas kerszto, rodos nori j 
sunaikyti nedėkinga pasauli. !

Nutilo paukszteliu balsai, i 
nuliūdo visa gamta, Saulele lygi 
moeziute paskutines savo va
saros spinduliais, žeme bu-! 
cziuoja ir sveikinasi: su Dievu, 
neužilgio sniego grobės palai
dos visa gamtos grožybia.

Panasziai ir su žmogum da
rosi. Pažiūrėkime in jauna jau
nikaiti ir skaistia mergaite, li- 
gynasi kaip tos pavasaris, pil
ni džiaugsmo, pilni linksmumo. 
Szokineja lyg ta peteliszke nuo 
vieno žiedelio lyg kito; renka 
pasaulio saldumynus, svajoja 

apsi- a(pįe laime, apie turtus.

Czia visi suklaupė, tėvo žo
džius prižadėjo szventai užlai
kyti ir pildyti.

Tėvas laimino juos dreban
eziu balsu ir paskutinius žo
džius tares: myiekitesi, mylė
kite savo tėvynė-” Atidavė

Bet kaip greitai toji links
mybe pranyksta! Dingo kaip 
sapnas nakties, pranyko kaip 
durnai nuo vėjo, ir sztai tos pa
togios mergaites, to narsaus 
jaunikaiezio, skaistus veidelei 
riaukszlems apdangystyti, gal
vas dengia balti plaukai kaip 
sidabro vainikas, pajiegos at
sisako tarnauti, akiu szviesa 
gesta, nuliūdimas szirdi spau- 
dže.

Dievui duszia. GALAS.

Pietų Koriete Stoja In Marinus

Kapitonas W. F. Lloyd, 
karininkas in Amerikos Ma
rinu Armija, Vaszingtone 
invesdina ir prisiekdina dvi- 
deszimts vieno meto amžiaus 
Pietų Koriete, Panele Verna 
Kim in Amerikos Marinu ar
mija. Szitos paneles szeimy- 
na pareina isz Seoul miesto 
Korėjoje, kuris buvo Komu
nistu iki dabar užkariautas

ir užimtas. Szita miestą da
bar Amerikiecziai yra nuo tu 
Korėjos Komunistu atome.

Paneles Verna Kim’o tė
vas pasimirė 1944 metuose. 
Jis buvo saržentas Amerikos 
armijoje. Ji sako kad ji da
bar tik nori sekti savo tėvo 
pėdomis ir už tai ji nori insi- 
raszyti in Marinu armija.

□ □ □

:: JUOKAI ::

Stebėtinas Telegramas
Augustas siunezia szitokia 

telegrama pas savo dranga: 
“Duokie man greita atsaky
mą ar esi gyvas, o jeigu ne, 
tai praneszkie man priežasti 
tavo mirties. — Tavo drau
gas Kazys.

Iszaiszkino
A. — Ar pono sesuo svei

ka?
B. — Ne, ponia!
A. — Tai ar serga?
B. — Ne, ponia!
A. — Na tai kaip?
B. — Jog asz jokios sesers 

neturiu!

“Talmudo Paslaptys”

Ir da su byru.
Negana to da traukėsi 

in saliuna,
Ir teip nusilaka,
Kad bobele paeiti 

negali,
O kiti ant to 

žiuri,
Ir nemažai juoku 

isz to turi.

“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.

Priesz akis stojo gyvenimo, 
— Ruduo, ir neužilgio toji mir
ties žiema, daugeli be skirtumo 
ir luomu pridengsią savo szal- 
ta skraiste. Vien tik tame bus 
skirtumas, jeigu katras bus' 
kaip tas iszmintingas ūkinin
kas, kuris rūpestingai darbavo
si vasaros laike, pripildė sande
lius gerais vaisais, o atėjus 
žiemai, gali sau ramiai silsėtis, 
nes bado šmėkla nenugazdys 
jo!

Bet nelaime, jeigu katras 
bus kaip tas tinginys, kuris va
saros laike dykai praleido, Ru
duo ateis, sandelis tuszczias, o 
žiemos badas ji kankina!

Gyvenimas žmogaus bėga 
greitai kaip upelio vanduo ir 
daugiaus jau nesugryžta, teip

trumpas, kaip vakaras nuo ry
to — czia iszauszo, czia ir tams
ta. Panaszei ir su žmogum, ro
dos jisai tik pradėjo gyventi, 
tik ženkti gyvenimo keliu. Bet 
staigai mirtis pastoja jam ke
lia ir suardo jo visus gyvenimo 
tykslus.

Bet pasaulio iszvaizda iszro- 
do kaip žmonyja, niekados ne- 
mirszta, nes pilni puikybes ir 
godulystes, pilni veidmainystes 
kur tik apsidairyk ir pavydo 
viesulą siauezia.

Meile artymo sumindžiota, o 
norints ir skelbia žmonis apie 
meile artymo, bet tie patys 
skelbėjai senei jau užmirszo 
apie taja artymo meile. Vietoje 
meiles artymo, tai sukure 
kerszto ugni. (J nelaimingi tie- 
jei, kurie kerszto intekmei pa
sidavė. Kersztai, tai kaip baisi 
viesulą, sugriauna puikiausius 
namus, sunaikina laukus; vis
ką 'sulygina su pieskoms! Gero 
žmogaus szirdis nežino jokio 
kerszto, vardas nieko nereisz- 
ke, nežiūri kiek visuome nes 
skriaudos padarys, kad tik isz- 
tiest savo kerszto tulži ant sa
vo artymo.

Prisieina jau ir mums szauk- 
ti kaip tiems apasztalams: 
“Vieszpatie! Gelbek,. nes tei
sybes luotele skensta, nedory
bių bangosia!”

Ženkime keliu teisingystes, 
keliu rinkime dorybes vaisiu, 
kad atėjus ‘Gyvenimo Ruduo,’ 
sandelis dorybui vaisiu butu 
pilnas, kad raniei galėtumėm 
eiti ant amžino pasilsio, kada 
paskutines saules spinduliai 
užges del mus, o gyvenimo sty
ga sustos skambėjus! — J. P.

----- GALAS-----

Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 151 «

Neatminė

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. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Kunigas — Atneszete kū
diki in krikszta? Gerai. O da
bar atsiminkie Dievobaimin
gai auginti, serget ji nuo pik
to, idant butu geru kriksz- 
czioniu, kad ant svieto atsiži- 
metu. Geriau kad bus jenero- 
lu negu prastu kareivium!

Kūmas — Teisybe, jega- 
masteli!

Kunigas — Kokis bus var
das?

Kūmas — Ona, jegamaste- 
li!

Kunigas — O, asz mislinau 
kad vaikas; tiek to!

-----------o-----------

Pirkie U. S. Bonus

PAMALDI :: ::
:: :: JONIENE

J^ESENIAI da laikai, kaip 
Lietuvoje griaudė perkūnai 

in paranku aidai, dege isztisi 
kaimai, o žmones bego vis to
lyn in rytus nuo karo baiseny
bių.

Tuo laiku gyveno Trapiszkiu 
kaime prie miszkelio pamaldi 
naszle Joniene. Vargingai ji 
gyveno. Iszsikasusi žemeje 
grintele, vos langai jos buvo 
augszcziau žemes, stogą apden
gė eglių ilgomis szakomis ir 
taip vargo ji ten nuo pat karo 
pradžios. Prie saves turėjo 
dukteri ir pora paaugėjusiu 
anuku. Duktes vyras iszejo in 
kara ir Dievas žino kada grysz 
ir ar kada nors sugrysz!

Bet sztai pasigirdo Trapisz
kiu apylinkėje neramus gar
sai. Isz vakaru puse žmones su 
visu savo turtu bego. Baime ap
ėmė ir Trapiszkieczius. Kas gy
vas gelbejosi arba artimame 
miszke, arba bego baimes veja
mas toliau in Lietuvos gilumas.

Tik viena Joniene nenusimi
nė. Tiesa ji kiek neprigirdo ir 
ne teip baisu atrodė armotu 
trenksmai kaip kitiems žmo
nėms, bet Joniene vis buvo ra
mi, kad ji buvo pamaldi mote- 
riszke.

Užėjo Žiemos szalcziai. Snie
gas braszkino medžiu szakas, 
apylinkes tvoras. O priesz vis 
slinko artyn ir artyn. Nes kur 
bėgti. Visur szalta, sniego buvo 
daug. Net tikrai nei nežinia in 
kuri puse bėgti, kad prieszu ne
sutikus.

Visiszkai atsidavusi ant Die
vo Apveizdos Joniene dažnai 
kalbėjo rožaneziu ir savo anū
kus ragindavo prie maldos. Pa 
sieme ji karta savo maldų kny
ga ir pradėjo skaityti invairiau- 
sias maldis.

Anūkai netiek kad mėgo 
melstis jos klausė, tik kad 
jiems buvo ramiau prie savos 
moeziutes, kuri nei karo, nei jo 
baisenybių nebijojo.

Bet sztai ju moeziute per
skaitė viena malda. Ji skambė
jo kaip tai nepaprastai. Joje 
buvo praszoma, rodos, negali
mu daigiu.

‘ ‘ Visagalingiausis Vieszpatie 
Dieve, skambėjo maldos žodžiai 
tu galingas esi pastatyti galin
ga mūra ir apsaugoti musu na
meli nuo prieszu užpuolimo.!

(Tasa Ant 2 Puslapio)
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Žinios Vietines
landa, kuna palaidos in Szv. 
Marijos kapines. 36 MAINIERIAI ŽUVO DAUŽO KOMUNISTUS Laiszkai Isz Amerikos

— Pavietiniai Komisijo- 
nieriai isz Pottsvilles, ana die
na paskyrė Joseph Mensick, 
kaipo Asesorium pirmam vor- 
cįe, in vieta Juozo Budraviczio 
kur jis mirė Birželio 30-ta die
na.

— Seredoj pripuola Szvencz. 
Paneles Motinyste; taipgi ta 
diena, 1776 metuose, kai Ame
rikos Laivynas po Generolo Be
nedict Arnold vadovyste, su- 
mu.sze Anglo Admirolo Guy 
Carlton Laivyną, Generolas 
Jurgis Washingtonas nakezia 
perplauke skersai Delaware 
upe ir užsipuolė ant Anglijos 
kareiviu kai jie baliavojo.

— Gerai žinomas visiems 
mieste John C. Knapp nuo 
Main ulyczios, kur jis kitados 
dirbo ant paczto keletą metu 
atgal, numirė Petnyczioj, 8 va
landa vakare, Pottsville ligon- 
bute. Velionis sirgo per penkios 
sanvaites. Gimęs Mahanojuje. 
Buvo Lutheronas. Paliko broli, 
anuka ir anūke. Prigulėjo prie 
keletą draugyseziu.

— Ketverge pripuola Szv. 
Vilfredo, ir ta diena, taipgi pri
puola Amerikos Szvente ‘Kris- 
topherio Kolumbo’ diena, del 
atminties atradimo Amerikos 
per Kolumbą 1492 metuose, po 
ilgos ir pavojingos keliones per 
nežinomas mares, pasiekė ir 
pamate Bahama Salas. Jo tik
ras vardas buvo 'Cristobal Co
lon, jis gimė apie 1450 metuose.

— Petnyczioj Szv. Edvar
do. Ir ta diena: 1948 metuose 
Kapitonas Coliu P. Kelly, pir
mutinis Amerikos didvyris per 
Antra Pasaulini Kara 'buvo 
parvesztas namo ir fenais pa
laidotas in Madison miestą, 
Floridoje; 1944 m., Sovietai už
ėmė Riga, Latvijos Sostine.

— Automobiliai prigulinti 
prie Frederick Davidson isz 
Bowmans peczes ir Anthony 
Fatsie, 1323 E. Mahanoy Ave., 
susitrenkė prie kampo Second 
ir E. Centre ulyczios. Bledies 
padaryta ant szimta doleriu.

— Juozas Žukauskas isz 
miesto likos sužeistas in galva 
ir kojas per nupuolimo tapo 
laike darbo Mahanoy City ka
syklose. Gydosi Locust ML li- 
gonbute.

Shamokin, Pa. — Kunigo Jo
no Klimo parapijoje, dabar yra 
vedami Keturios Deszimts Va
landų atlaidai. Pasijonistas 
Kunigas Geraldas sako pa
mokslus. Bažnyiczia yra pilna 
žmonių kas vakaras del Misz- 
paru ir pamokslu. Mums teko 
pirma karta pamatyti kaip gra
žiai 'bažnyezia yra iszinaliavo- 
ta. Kunigas Klebonas Jonas 
Klimas, matyti labai gražiai 
darbuojasi su savo parapijie- 
cziais.

Wilkes-Barre, Pa. —Szeszios 
deszimts devynių metu amžiaus 
Thomas Czubek isz miesto, bu
vo ant sykio užmusztas, kai ap
leistu mainu szonai ingriuvo ir 
ji užgriuvo, kai jis tenai rinko 
anglis. Tai atsitiko netoli nuo 
Parsons. Policijantai sako kad 
jis buvo sugautas ir staeziai už
kastas kai daug akmenų ir ang
lies pasileido toje vietoje kur 
jis rinko anglis.

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

re j o tik gerai daryti, nes tos 
moterys jo prasze kad jis joms 
alaus parūpintu.

vo ne taip seniai intartos už tai 
kad jos tik pusiau tiek anglių 
iszkase, kiek joms buvo paskir
ta ir insakyta iszkasti, per 
Rugsėjo menesyje. Kaip ta ne
laime tenai atsitiko Czeku val
džios radijas nepranesza.

PRANESZIMAS!

Chester, Pa. — Auszru Var
tos parapijoje szia sanvaite yra 
Keturios Deszimts Valandų at
laidai. Kun. Emilijus Paukszais 
yra pasikvietęs vietinius Kuni
gus del tu atlaidų. Kas vakaras 
laibai gražus’būrelis žmonių at
silanko in atlaidus ir ant Misz- 
paru.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Kari Suppa, buvusi Veronika 
Petrauskaite, isz Shenadoro, 
dainuos taip vadinamoje 
“Operalogoje.” Ji dainuos ke
lias “La Traviata” operos dai
nas, J .W. 'Cooper High School 
svetainėje, Nedelioj, Spalio 
(Oct.) 22-tra diena. Ji rengia

si važiuoti in Milan, Italija, kur 
ji lavinsis savo baisa po Gina 
Cigna vadovybes. Kai sugrysz 
isz Italijos ji ketina dalyvauti 
koncertuose visose Lietuviu 
kolonijose. Mums teko kelis 
sykius matyti ir girdėte Vero
nika Petrauskaite. Jos balsas 
yra nepaprastas, iszvaizda gra
ži, ir matyti kad ji dramos lo- 
szima supranta. Mes jai viso 
gero vėliname.

— Marijona Cebulskiene, 
kur ji gyveno pas savo duktere, 

. Ed. Lipiecziene, 228 E. Lloyd 
uly., numirė Subatos ryta. Ve
lione gimė Lietuvoje, atvyko in 
Amerika 40 metu atgal. Jos vy
ras Stanislovas mirė 1941 me
tuose. Paliko sunu Juozą, mies
te; dvi dukterys - Mare Vaškie
ne, Baltimore, Md., ir Adele 
Lipiecziene, mieste. Laidos Se- 
redos ryta su apiegomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje, devinta va-

Brooklyn, N. Y.—Spalio-Oct. 
28-ta diena, invyksta Lietuviu 
masine rinkliava Didžiojo New 
Yorko gatvėse. Bus renkamos 
aukos su dėžutėmis ir auku la
pais. Visi Lietuviai kviecziami 
gausingiausiai dalyvauti szioje 
rinkliavoje ir tuo prisidėti prie 
musu tautiecziu ligoniu ir vai- 
kucziu, likusiu Europoje, gel
bėjimo.

New Yorko miesto valdžia 
davė teise Lietuviams net dvi 
dienas vieszai rinkti aukas 
Tremtiniams. Mes turime tuks- 
taneziais pasirodyti gatvėse. 
Parodykime Lietuviszka visuo- 
mine ir rrfusu nuoszirdu bendra
darbiavimu savo tautos reikale.

Rinkliavos Komitetas nuo
szirdžiai szaukia ir kvielzia in 
bendra talka. Neatsisakyk, 
brolau ir sesute! Iszeik in gat
ve ir padaryk Lietuviams gar
be. Tėveliai ir moeziutes, pri
kalbinkite savo sūnūs ir dukre
les stoti drauge su Jumis in rin- 
ketu armija. Atminkite, kad 
nuo rinkėju skaieziaus ir ju pa- 
siszventimo pareis rinkliavos 
pasisekimas. Likusiu Europo
je seneliu ir ligoniu nuszvys 
vedai kai jie sužinos, kad Jus 
iszejote in gatve jiems auku pa
rinkti. Ju visa viltis Jumyse. 
Neapvilkite ju!

Moterys, mergaite ir vyrai, 
iszeikite tas dienas in gatves, ir 
pasirodykite su rinkliavos dė
žutėmis. Tas padarys gražaus 
inspudžio New Yorko visuome
nes akyse ir atkreips daugiau 
dėmesio in Lietuviams padary
tas skriaudas. Bukite pirmose 
eilese atstovaukite musu tauta!

Rinkliavos Komitetas turi 
žinoti isz anksto apie rinkėju 
armija. Praneszkite savo var
dą, pavarde ir adresa, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y., 
aiJba telefonu:

. EVergreen 7-1422.
Rinkliavos Komiteto Pirmi

ninkas: Juozas Boley; Vice
pirmininkai: A. S. Trecziokas, 
J. Brundza, J. Garszva, V. Alks 
ninis ir E. Kulbokiene. Sekre
toriai: J. Galminas, D Klinga, 
St. -Gudas ir Advo. P. Alexis. 
Iždininkai: Dr. A. Szliupas ir 
A. Žilinskas.

Amerikos lakūnai puolasi ant 
Korėjos Komunistu, kurie ro
dos visai nesiketina pasiduoti. 

Per visa diena kariszki ero- 
planai sudaužė szimta trisde
szimts Korė j o Komunistu tan
ku ir troku.

Asztuntos Armijos atstovai
_ T . „ - . pranesza kad Amerikis karei-
Nori Gubernatoriaus Viai ir marinai, Anglijos, Aus

SoStO tralijos ir Pietų Korėjos ka
riuomenes jau regiasi prie pat 
to Trideszimts Asztunto rube- 
žiaus. Kiti kareiviai atlekia su 
eroplanais prie pat to rube- 
žiaus. Karo laikrasztininkai 
sako, kad dabar Tautu Sanjun- 
gos kariuomenes turi tarp 175,- 
000 ir 200,000 kareiviu prisi
rengusiu vytis Komunistus sta
eziai in Sziaures Korėja.

Kariszki eroplanai ir bom-
bnesziai per isztisa nakti ka- sziuose laiszkuose nuo žmonių 
mavo ir bombardavo Komunis- Europoje ir Azijoje apraszyta 
tus, kurie dar stengiesi su savi- kaįp vyrai ir moterys tolimuose

Ponia Ana Frohmiller, val
džios darbininke, buvo pa
skirta kaipo kandidate in 
Gubernatoriaus vieta, Demo
kratu Arizona valstijoje.

Per dvideszimts keturis 
metus ji yra buvusi isztikima 
valdžios darbininke. Jie yra 
dabar penkios deszimts de
vynių metu amžiaus. Ji užsi-

- tarsavo pravarde kaipo 
“Valstijos iždo sargybinis 
szuva.” Visi tikisi kad ji at- 
einanczius rinkimus laimes.

CZEKAI INTARIA
ANGLUS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kraszto in keturios 
asztuonias valandas.

Anglijos Konsulas 
M. Lawrence Gordon 
vardas buvo vieszai 
per teismą, kuriame
kiti intartl buvo teisiami Brno 
teisme, Moravijos mieste.

Kaip Kiti Galvoja

NEW YORK, N. Y. —
Žmones, kurie susiraszineja su 
draugais ir 'padeda giminėms 
Užsienyje gali patys sulaukti 
rasztu, kurie galėtu būti indo- 
m us t a u t i ec z i ams - am e r i k i e - 
ežiams.

Kaip tai gali būti ?
Raszydamas laiszkus, žmo

gus susilaukia atsakymo. Ir

mi iszsineszti ginklu.
Generolas Doug, MacArthu- Amerika, 

ris yra iszleides insakyma vi-Į 
viems Komunistams mesti gin-j 
klus ir pasiduoti. Bet matyti gali buti tokios indomios, 
kad Komunistai to insakymo 
neklauso ir dar stengiasi gintis.

UZSIKVIECZIA
STALINA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

deszimts

Harold E. Stassen nori Sta
lina intikinti ir jam priparo- 
dinti kad Amerika nenori karo 
su Rusija ir kad visi nesusipra
timai ir nesutikimai gali būti 

! iszlyginti taikiu tudu.
Amerikos Taryba sutinka su 

Harold E. Stassen, nes visa ta- Į 
ryba gavo ta jo laiszka pirm 
negu jis buvo induotas Rusijos 
Ambasadai.

ežia yra 
Gaze. Jo 
iszkeltas 
asztuoni

L. TRASKAUSKAS

— Apskaitoma kad kas me
tas galima butu suezedyti apie 
158 milijonu tonu anglių, jeigu 
užkinkytu visa Niagra Falls ir 
Saint Lawrence upe, del dary
mo elektriko.

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiam* 
:: Reikalams ::

S35 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

ssalyse galvoja, kaip jie žiuri in 
kokia 'propaganda

i juos klaidina.
Svetimu ‘piliecziu pažiūros 

kad 
“Common Council for Ameri
can Unity” užmokės $5.00 už 
kiekviena szitokios ruszies 
laiszka, kuri skaitytojai pasius 
ir kuri bus galima vartoti sziuo- 
se straipsniuose.

Skaitytojas gali pasiusti 
laiszka isztisai, arba dali laisz- 
ko, originala (tikra) arba ko- 

į pija, nuo draugo Užsienyje in 
j “Common Council for Ameri
can Unity, 20 West 40th'Street, 
New York City. Laiszkas gali 

i būti kitoje kalboje, ne Anglu, 
i vardai nebus paminėti.

Gal skaitytojas neturi tokio 
jlaiszko? Bet jeigu turi draugu 
Užsieny tegul dabar pradeda 

i jiems raszyti ir laiko begyje be 
abejo iszprovokuos indomia 
apsvarstineti laiszkuose.

(Taip darydamas, raszytojas 
turi 'būti atsargus apsznekeji- 
mas politinius klausimus sveti 
mose krasztuose kurie galėtu 
būti pavojingi draugams ypacz 
tiems už Geležines Uždangos).

Savo laiszke jis galėtu raszy
ti “cioniszkiai komunistai ban
do inrodvti kad Amerikos “di- 
delis biznis” pradėjo kara Ko
rėjoj. Jus netikit tokiai propa
gandai! Ar Jus su savo drau-

I gaiš nematote kaip nuoszir
džiai visi žmones remia szia ko
va priesz agresijai, užsipuoli
mą.

Arba skaitytojas gali pa- 
reikszti “Pasakyk atvirai, ma
no drauge, kaip galvoji apie 
kito karo galimybe. Kada jis 
prasidės jeigu manai kad jis 
bus? Kodėl turi būti kitas ka
ras? Kokios jo priežastys? . <.

Szie ir panaszus klausimai 
suteiks mums daug naudingu 
praneszimu kurios tikrai padės 
visiems veikluš pasekmingau 
kovoti priesz melaginga Sovie
tu propaganda.

Priesz dviejus metus “Com
mon Council for American 
Unity” pravedė apžvalga apie 
Europiecziu nuomone kaslink 
Jung. Valstybinu (Amerika).

“Common Council” patari
mai Amerikiecziams del min- 
cziu ir praneszimu, kurios ga
lėtu būti mums naudingos laisz
kuose, pagrista tos apžvalgos 
pasekmais. Dabar laikas isz- 
plesti ta apmanstinima ligi sziu 
dienu in vykiu, ir “Common 
Council” praszo skaitytoju pa
dėti surinkti sziuos naudingus 
tikrus atsitikimus.

Jeigu norite padėti Common 
Council, jeigu norite remti Dė
dė Sama jo kovoje už teisybe; 
jeigu norite užsidirbti $5.00, 
pasiuskit laiszka kuri gavote 
nuo draugo arba gimine isz Už
sienio. Pasiuskit dabar, in: 
Common Council for American 
Unity, 20 West 40tli St., New 
York, N. Y. ,

Mes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisiu- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinimą 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Butu Uždaug

Profesorius — Paimkime, 
jog turi szeszis obuolius it 
aplaikai da penkis. Kas isz 
to pasidarytu?

Jonas — Trizna, ponas 
profesoriau!

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

GIRTAS
POLICIJANTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Su 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

Pirkie
U. S. Bonus

Amerikos Eroplanas Sudužo Ant Anglijos Laivo

'c.

Vienas isz Amerikos ka- 
iszku eroplanu ‘ ‘ Seafire ’ ’ 
del kokios ten priežasties ne
galėjo gerai nusileisti ant 
Anglijos kariszko eropla- 
narns laivo “Illustrious” ir 
nusimi pirmiau pataikė. Ero- 
planas ir laivas buvo netoli

Londono del pratybų, manev
ru. Galima matyti kaip to 
eroplano lakūnas yra pasi
rengęs greitai iszlipti ar isz- 
szokti isz to savo sudužiusio 
eroplano. Teipgi galima ma
tyti kaip to eroplano szmotai 
lekia in visas puses. Prie

eroplano greitai prisiartino 
Anglijos laivo jurininkai, 
jeigu lakūnui butu reikeje 
pagelbos. Bet viskas gerai 
iszejo. Lakūnas pats iszlipo, 
nors jo eroplanas buvo gero
kai apdaužytas.

a o □

policijos teismą už girtuoklia
vimą. Jis prisipažino kad jis 
buvo girtas, bet neprisipažino 
kad jis žmones grasino su savo 
revolveriu, nes jis sako kad jis 
nieko neatsimena.

Jis pasiaiszkino kad jis buvo 
atvažiavęs in miestą nusipirkti 
televizijos aparata. Nors jis tuo 
sykiu nedirbo, buvo ant vaka- 
cijos, bet jis žinojo kad polici- 
jantui sztorninkai pigiau viską 
parduoda, ir už tai jis buvo už
sidėjęs savo policijanto drabu
žius.

p "Help lift the Iron! 
Curtain everywhere-

“GERADARIS”
NUBAUSTAS

Join the 
Crusade for Freedom"

Lucius D. Clay

Sign the Freedom •
Scroll with millions 
of your fellow-coun- /; Hf-Su A 
trymen. Answer the (• HTmIt '■)

BANGOR, MAINE. — Dvi- 
deszimts dvieju metu amžiaus 
Paul A. Gould buvo nubaustas 
ant trisdeszimts dienu in kale- 

. jima, kai jis prisipažino prie 
savo taip vadinamos “gerada
rystes.” Jis parūpindavo mo
terims ir merginoms kalėjimą 
alaus. Moterys pro langa nu
leisdavo paklode, in kurios 
kraszta jis in vyniodavo bonka 

j alaus. Jos ta alų insitraukda- 
vo su ta paklode.

Kalėjimo sargai rado tusz- 1
ežiu alaus bonku po tu moterų 
lovomis. Jis ginasi kad jis no-

tf you cannot sign the actual Freedom 
Scroll, fill out this coupon and mail it 
to General Clay, together with what
ever contribution you care to make.

Gen. Lucius D. Clay, Nat’l Chairman 
Crusade for Freedom
Nat’l Committee for a Free Europe 
Empire State Bldg., New York 1, N. Y.
Please accept my contribution and 
place my name on the Freedom Scroll.

Sigmed

Address


