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Daug Kiniecziu Pasiduoda
Isz Amerikos Operos Atidarymas — Trys Gražios 

Moteriszkes Gražiai Szypsosi

BAISIOS
VIESULOS

RYTUOSE

Milijonai Doleriu Isz- 
kados; Fabrikai 
Suparalyžiuoti

Bušai, Traukiniai
Sustabdyti

Vieszkeliai, Geležinke
liai Pūgomis

Apipustyti

PHILADELPHIA PA . — 
Viena isz didžiausiu viesulu 
apsupo Philadelphia, New 
York ir New Jersey Valstijas 
ir padare milijonus doleriu isz- 
kados. Szitose apylinkėse dau
giau negu penkios deszimts 
žuvo nuo tu viesulu, sniego, lie
taus ar szalczio.

Kai mes szitas žinias raszo- 
me, tai sztai kaip žuvusiuju 
skaiežius stovėjo: New Jersey 
trylika žuvusiu; Pennsylvania 
deszimts ir Ohio valstija asz- 
tuoni.

Telefono ir elektros stulpai 
tuvo nulauszti ir dratai nu
traukti. Tu kompanijų darbi
ninkai, diena ir nakti dirbo ir 
dirba visa tai pataisyti.

Tukstancziai automobiliu 
turėjo sustoti ant vieszkeliu 
de slidumo. Autobusiu ir 
traukiniu kompanijos paskel
bė, kad nebus galima važiuoti 
kol keliai ir geležinkeliai bus 
atkasti.

Pamarese kaip Atlantic City 
ir kitose vietose vanduo taip 
užplude vieszkelius ir geležin
kelius, kad nebuvo galima su 
tomis vietomis susisiekti.

Raudonasis Kryžius su savo 
sztabo darbininkais gelbsti 
tuos, kurie buvo priversti ap
leisti savo namus del potvanio. 
Daugiau negu tūkstantis szei- 
mynu pamarese turėjo savo na
mus apleisti. Kai kuriose vie
tose sniego pūgos buvo trijų 
pėdu gilumo.

Szitas szaltis ir szitos viešn
ios pasiekė net ir Floridos 
kraszta. Pittsburghe yra dau
giau negu dvideszimts coliu 
sniego. Clevelando žmones tu
rėjo bristi per daugiau negu 
dvi pėdas sniego. Czia fabri
kai ir sztorai užsidarė. Beveik 
visur mokyklos buvo uždary
tos.

Tie kurie žino apie orą, szi- 
lumas ir szalti, sako kad tokios 
viesulos ir tokio szalczio tenai 
nebuvo nuo 1944 metu.

Szitos trys gražios mote- 1 
rys dar gražiau nusiszypso- 
jo, kai laikrasztininkas pa- 
prasze pavelinmio j u pa 
veikslą nutraukti.

Jos trys kaip ir tukstan
cziai kitu tokiu bagotu po- 
nucziu kuo puikiausiai buvo 
pasirėdžiusios, kai jos ėjo in 
sziu pirmąjį Operos loszima. j

Czia gražiai szypsosi ir j 
savo brangiausias ir pui
kiausias sukneles, rodo laik- 
rasztininkui ir visiems kurie 
žiūrėti; Ponios Rosita Diaz, 
isz Ispanijos; Barbara Dob- 
binsand ir Eliott Burton 
Hadley.

Szitokios poniutes mažai 
ka paiso kuri ar kokia opera 
bus vedama ir rodoma pir
mąjį operos atidarymo nak- 1

ti, nes joms daug labiau rupi 
ne tiek matyti, kiek pasiro
dyti. Pirmoji sziu opera bu
vo Italijono kompozitoriaus 
muzikanto Verdi “Don Car
los” opera.

Opera buvo gerai ir su 
skoniu vedama ir daug nau
jenybių buvo investa sziais 
metais, kai Ponas Bing pra
dėjo visa tvarka vesti.

Metropolitan Cpera jau 
szeszios deszimts szeszta me
ta gyvuoja.

Naujas Metropolitan Ope
ros vedėjas dabar pertvarko 
visa operos tvarka. Kai jis 
buvo paskirtas vedeju, keli 
garsus dainininkai ir daini
ninkes rankas nusikratė ir 
pamėtė.

KINIECZIAI
NUSTEBO

Isz Amerikos Jiegos

TOKYO, JAPONIJA. — 
Kinijos Komunistai baisiai nu
stebo kai jie susikirto su Ame
rikos armijomis Korėjoje.’ 
Jiems Sovietai vis aiszkino 
kad Amerikiecziai yra iszle- 
pinti ir negali kovoti.

Kinijos laikraszcziai skelbe 
ir dar vis skelbia kad visi tie 
Kiniecziai, kurie dabar stoja 
in kara yra savanoriai. Bet tie 
Kiniecziai kurie buvo suimti i
in nelaisve sako kad jie buvoi 
po prievarta paimti ir privers
ti eiti ir kariauti priesz Ameri- 
kieczius.

Kinieiziai, kurie yra suimti 
sako kad visi kareiviai buvo 
drąsus ir smarkus kol jie susi
kirto su Amerikiecziais ant; 
karo fruųto. Jie iki dabar ka
riavo su sau lygiais ir niekados į 
nepatyrė Amerikos kareiviu ir 

; ginklu jiegos. Musu kariszki

eroplanai ir bombnesziai bai
siai iszgazdino visus Kinie- 
czius.

Suimti Kiniecziai kareiviai 
turėjo labai pasenusius ir net 
isz mados iszejusius ginklus. 
Ju karabinai visai negali pri- 
siiyginti prie Amerikiecziu ka
rabinu ar ginklu.

Keli isz tu Komunistu turėjo 
ginklus kurie buvo padaryti 
Kanadoje. Dar iki sziol Ameri
kos Armijos Sztabas nėra suži
nojęs kaip tie Komunistai Ki
niecziai gavo Kanados ginklus.

Puikiause Skrybėlė
Pone Dijonciene renkasi 

sau skrybėlė sztore ir jau 
peržiurėjo mažiausia 25. Ant 
galo pagriebė viena ir kal
ba:

— Meldžiau man pri- 
siunsti szita skrybėlė, man 
geriausia patinka.

— Su mielu noru, jeigu 
misis sau vėlini, bet tai jusu 
skrybėlė, su kuria atėjai in 
sztora!

REIKIA ANGLIŲ Vanduo, Sniegas, 
-- w y ®

LONDON, ANGLIJA. —
Anglija, kuri beveik daugiau
sia anglių iszkasa ir visiems 
pristato, sziais metais gal pati 
turės isz kitu krasztu parsi
traukti anglių del savo žmonių.

Po nauja, darbininku val
džia ir tvarka, Anglijos mai- 
nieriai daug mažiau anglių isz
kasa, nors daug daugiau gauna 
mokėti.

Spalio menesyje Anglijos 
anglių kasyklos, mainos iszka- 
se septynis szimtus tukstaneziu « 
tonu anglių mažiau negu praei
tais metais. ■ s C"* • • J • • • JI * J * •

Valdžia" dabar nutarė parsi- OprOgStO OtCltl/Oie; IVlllljOnU UO" 
traukti anglių isz Užsienio. Da • u ■» **
^“^Z^tleriu Bledies Padaryta Per Van-
spėjama kad gal ji kreipsis in J F < J • ¥ F J
Amerika. duo Ir Viesulą Rytines Vals.

Iszkados Padare
Kinijos Komunistai Nori Derin
tis Tautu Sanjungoje New York;
Mount Etna Ugniakalnis Vėl

: NORI SLAUGIU
WASHINGTON, D. C. — 

Armijos sztabas yra iszsiuntes 
praszymus del daugiau slau
giu, mirsiu. Armijai dabar rei
kia daugiau negu tris tukstan- 
ežius slaugiu, prižiūrėti su
žeistuosius. Armija teipgi sa
ko kad dabar reikia pusketvir
to szimto geru Daktaru, Gydy
toju.

Szimtas keturios deszimts 
penkios slauges, kurios buvo 
vaiske jau yra paszauktos at
gal in vaiska, bet daug dau
giau reikia.

Armijos Sztabo virszininkai 
sako kad daug merginu ir mo
terų, slaugiu stoja savanorėmis 
in vaiska, bet vis negana, nes 
baisiai daug musu kareiviu bu
vo ir yra sužeista tame kare 
Korėjoje.

PLIENAS KINIJOS 
KOMUNISTAMS ' Į

WASHINGTON, D. C. — 
Senato Komisija darado ir da- 
žinojo ir dabar paskelbia kad 

'Amerikos biznieriai ir fabri- 
' kantai siuntė ir siunezia milijo
nus svaru plieno Kinijos Ko
munistams.

Senatorius Herbert R. O’Co
nor, Senato Komisijos pirmi
ninkas sako kad jis dabar tik
rai žino kad Amerikos fabri
kantai yra pasiuntė Komunis- 
tiszkai Kinijai 19,381,014 sva
ru plieno. Dar daugiau plieno 
buvo pasiusta per penkis me-, 
nesiūs isz New York uosto ia 
Hong Kong, Kinija. Jis sako 
kad szeszi szimtai tukstaneziu 
svaru plieno buvo iszsiunsta 
isz Baltimores in Kinija, Lap- 
kriezio szeszta diena.

Kongresas dabar reikalauja 
kad visi fabrikantai ir visos 
kompanijos, kurios veda bizni 
Užsienyje, pirmiaus pasiklaus
tu valdžios kur, ka ir kiek yra 

į pavėlinta siunsti!

Naujas Karalius;
Nauja Karaliene

Szitas yra vienas isz pir
mutiniu paveikslu Karaliaus 
Gustav Szesztojo Adolpho ir 
jo žmonos Karalienes Louise 
nutrauktas kai jis buvo pa
skelbtas Karaliumi, kai jo 
tėvas Karalius Gustav Penk
tasis pasimirė. Paveikslas 
buvo nutrauktas karalisz- 
kuose kambaruose, Stock
holm mieste.

9 KINIJOS KOMU-
NISTAI ATVAŽIAVO

LAKE SUCCESS, N. Y. —

TOKYO, JAPONIJA — Labai daug 
Kiniecziu kareiviu ir net karininku pasi
duoda Amerikiecziams kai tik proga 
pasitaiko.

Kiniecziai kareiviai kurie pasiduoda, sa
ko kad jie buvo arba suvilioti, priversti 
stoti in vaiska. Jiems Komunistai me
luoja, sakydami kad Kiniecziai turi gintis 
nuo Amerikiecziu, kurie nori užkariauti vi
sa Mandžiurija.

Komunistai per savo propaganda yra 
intikine Kinieczius kad Amerikiecziai yra 
užgrobikai ir kad mes norime užgrobti vi
sa Kinijos kraszta.

Amerikos karininkai sako, kad jie ne
kibins Kinieczius anapus rubežiaus Man- 
džiurijoje, bet jeigu jie paleis nors viena 
szuvi in musu kareivius, visiems karei
viams yra insakyta tada atsakyti su visais 
karabinais ir jiems kaili pilti, nepaisant jo
kio rubežiaus.

Bet musu lakūnams czia tai tikra be-
da. Sovietu kariszki eroplanai užsipuola

Komunistiszkos Kinuos deie- anj musu lakūnu sziapuse rubežiaus ir pa- 
ga ei j a atvažiavo isz Peiping, . v. .
Kinijos in New York miestą ir Skill ^1PIT31 HUlCKia SkdSai UlbCZlU UI Mail"
tuoj aus pareikalavo kad tiems 
delegatams butu pavėlinta in- 
tarti Amerika, kaipo užpuoli
ką ant Korėjos.

Tautu Sanjunga sutinka isz- 
klausytu visu tu j u priekaisztu, 
bet, isz savo puses Tautu San
junga pareikalaus kad jie pa-
siaiszkintu ka j u armijos daro 
Korėjoje?

Tie atstovai atskrido in Idle- 
wild lauka, isz kur jie buvo 
greitai nuveszti in Waldorf- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

džiurija kur musu lakūnams nevalia juos vytis.

VULKANAS, UGNIA
KALNIS SPROGSTA

ROMAS, ITALIJA.—Mount
Etna, Sicilijos vulkanas, ugnia
kalnis vėl gyvas; jis pradėjo 
vėl sprogti, ir nuo jo karsztos 
ugnies szviesa buvo galima 
matyti per dvideszimts myliu.

Szitas ugniakalnis yra buvęs 
ramus nuo anų metu Gruodžio

menesio kai jis tada tik biski 
susprogo.

Kai szitas ugniakalnis pra
dėjo vėl sprogti, tai žemes dre
bėjimas buvo pajustas per visa 
Sicilijos kraszta.

Catania miestas, kur gyvena 
apie pustreczio szimto tuks
taneziu žmonių buvo labai su- 
kriestas. Žmones isz visos tos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt Pypkes Durnai Užsitarnavo Garbes Laipsni

Italijos Komunistai dabar 
turi nauja vada, kuris užima 
seno Komunistu vadu Palmiro 
Togliatti, kuris dabar serga. 
Naujas Komunistu vadas yra 
Pietro Secchia. Bet iszrodo 
kad Italijos valdžia yra gerai 
ir tinkamai prisirengus ir szi- 

ttam naujam Komunistu vadui 
kelia užkirsti.

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.

Japonijoje dabar visas biz
nis labai puikiai eina, nes ka
ras Korėjoje davė ir duoda Ja
ponams labai daug biznio.

Prancūzai nenori sutikti ap
ginkluoti Vokieczius, nes jie 
nesitiki kad Sovietai iszdrystu 
kara paskelbti Europoje. Pran
cūzai sako kad ir vienas ir ki
tas yra tekis pats velnias. 
Prancūzai jau per daug sykiu 
yra paragavę Prosu ir Vokie- 
cziu pyrago.

——'
Egipto valdžia yra pareika

lavus daug daugiau pinigu ir 
ginklu isz Amerikos. Ir jie ne 
tik praszo bet duoda žinoti, 
kad jeigu Amerika nesutiks 
tuo jaus jiems visa tai duoti, 
tai jie gaus ir pinigu ir ginklu 
isz Sovietu Rusijos.

Amerikos valdžia dabar dar 
daugiau bulviu perka, dar dau
giau pinigu ūkininkams ski
ria kad tie ūkininkai galėtu dar 
brangiau už savo bulves rei
kalauti. Už visa ta bizni mes 
baisiai brangiai per taksas už
mokame.

Iszrodo kad dabar penktu
kas jau niekam nevertas. Net 
ir mažas vaikas labai mažai ka 
gali už penktuką nusipirkti. 
Mes atsimename kai mes galė
davome dideli skuneri alaus 
nusipirkti už viena penktuką. '

UWMRWI...III ..Ml * M MM. ■

Už keliu dienu Prezidentas 
Trumanas pareikalaus kad 
Kongresas paskirtu dar de- 
szimts bilijonu doleriu daugiau 
del apsiginklavimo. Tai sziais 
metais musu valdžia praleis

“Pagoniszkos Dainos”

Szis bliudas iszvirkszczias, 
kuri Dangų

Vadina; po Kurio gyvuoji TU:
Nekelk rankas in Ji pagelios, 

nes
Jis silpnas; poteriai in Ji veltu.

Nes Paskutini Žmogų minkino
Pirmuoju moliu; paskutines 

szio
Gyvenimo pjūties sėkla seniai 
Inseta; laukia užderejimo.

Ka Pirmas Rytas sutvėrimo 
ežia

Parasze, ta rausva sauleleida
Mus’ paskutinio Teismo

dienoje
Skaitys; ir jau rytoj nebreksz 

auszra.

Nes vakarykszczioji diena 
szitos

Dienos kvailybe ir ateinanezios
Dienos Ji prirengė tylėjimą, 
Ir atnesze bevilti szios dienos.

Liet. Generolas George F. 
Stratemeyer, Tolimu Rytu 
armijų komandorius suteikė 
garbes laipsni Leitenantei 
Bonita Ruth Bonham, slau
gei, nurse, Korėjos kare. Ji 
užsitarnavo szita garbes

laipsni už savo darba ant ka
ro frunto kur ji prižiūrėjo 
sužeistuosius kareivius. Ji 
buvo sužeista kai C-54 ka- 
riszkas eroplanas, ant kurio 
ji važiavo nukrito prie Japo 
nijos kranto.

»I**T**T*****T**T*»X*<I**I**T**T*O*T<» ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Laižytos Ant Sunkiu
:: Iszlygu ::
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Pati tuo suprato, kad vyras 
pasigėrės, tarė piktai:

—' Nusuksiu sprandą tu ne
doras girtuokli, gala gauk: o 
gal daugiau nesivalkiosi nak
timis !

Vyras'pasikėlė ir stojo kaip

W “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
jmfcr Nauju Metu Kortas (Tiktai
V77 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- į 
ledu 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.

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 
Dūkte Pustyniu, Peleniute i r 
Du Brolius. G0 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie

Pirkie
U. S. Bonus

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

Valdimieras ir apie Bedali. 14 
puslapiu. 15c.

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

MOTINAI

O motin! Kada tavo vaikas 
valgyt szaukia,

Paduok jam juodos duonos, 
vandens isz szaltinio—

Anksti tegu prie vargo pripras 
kasdienino,

Tegu paskum ji kesdams 
kaktos nesuraukia!

O kada tavo vaikas su 
kaimynais žaidžia, 

Mokyk ji mylėt dranga, mokyk 
sutikimo,

Pratink ji * kantrybes ir 
pasiszventimo,

Ir vezki in mokykla, kur gaus

jau taip užsilakias kad akys 
nieko nemato, muszk, muszk 
puodus.

Vyras palaikydamas tuos 
žodžius paezios už paliepima, 
o kad pagal sutarties prižadė
jo klausyt paezios, pagriebė 
lazda, ir pradėjo daužyti puo
dus.

— Ar ne eisi tu pasiutėli! 
Suriko 'boba. Vyras paklusnus, 
smuko per duris, o draugai 
paskui.

Dabar lengviau visi atsidu
so, o vyras iszvarytas per pa- 
czia, atsiduso, tartum sunkiau
sia naszta numėtės nuo 'pecziu 
tarė:

— Na aeziu Dievui atli-I

stulpas in žeme inkastas. Ne
žino pats ka tur daryti. Sutar
tis, mat liepia klausyt paezios 
ir daryt ka ji. tik palieps. Ne, 
sprando nusukt sau jis nelin
kę, po valandėlei treptelejo su 
koja didvyriszkai ir linktelejas 
sau galva tarė:

— Po szinits velniu! Na, 
na, mano Agota! Liepe man 
sprandą nusisuki? Nesulauki- 
mas tavo! Geriau asz penkis 
dolerius užmokėsiu, bet tavęs 
neklausysiu ir giprando,sau no- 
nusisuksiu. Pralaimėjau, drau
gai, gaunate penkis dolerius 
Agota duok raktus, turiu isz- 
imti pinigus. Imkite ir jei no
rite pragiarkite juos, bet asz

kau! jau daugiau su jumis negersiu

trisdeszimts keturis bilijonus dvasiai maisto!
ir septynis szimtus milijonu Kada gi tavo vaikas ateis in 
doleriu ant apsiginklavimo. tvirtuma

..
Rodyk, tegu sau sunku darba

Republikonai dabar jau ren- pasilaiko
giasi atkerszinti visoms darbi- , eidamas paskui žagre teturi 
ninku unijoms. Darbininku ramumo*
unijos ouvo paskyrusios bai-  
šiai daug pinigu per rinkimus
kad Kepublikonu Partijos kan- * įaimndo Paslaptys 
didatai butu sumuszti. Dabar, --------
kai Republikonai beveik visur j Apie Žydu Tikybos Prisaky 
laimėjo, jie pareikalaus kad mus. Labai užimanti Apysaka 
darbininku unijos ir ju vadai :: Tiktai 154“ ::
iszduotu pilna apyskaita viso - ------
savo turto. Jie teipgi ims isz-> Saule Publishing Company, 
tirti kaip uniju vadai yra ren-1 Mahanoy City, Pa., U.S.A, 
kami ir kiek balso darbininkai ----------- ----------

Ituri savo unijose per rinkimus. I Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz Jėzaus ir

...MALDA...

Motinos Szvencz. į

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mmganezios j 
ant kalno Alyvų, žeme; į
Batanijos, bažnyczioj
Szv Mykolo Arkaniuolo, 

■ į
Knygos Did. 3%x5% col.

TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA

Nuėjo in namus antro. Duris 
rado jau uždarytas. Vyras pra
szo paezios kad inleistu, bet 

1 pati plūsdama kanobjauriau- 
sei suszuko:

— Kur buvai, ten gulėk!
Baladoję duris ir langus, 

praszo gražiai, bet paeziule ne 
nemislina. pasikelt isz lovos, ir 
atidaryti duris. 'Stuboj tamsu, 
vyras norėdamas matyti paezia. 
pradeda braukyti degutes ir 
žibinti žiūrėdamas pro Įauga. 
Pati suriko!

— Uždek, uždek stuba! Vy
ras tur klausyt, kad nepralai- 
met penkis dolerius.

— Gelbėkis paeziute! Szau- 
ke vyras. Stuba. dega!

Prigavo paezia, nes iszszoko 
isz lovos ir iszbego laukan, in- 
leisdama vyra in vidų.

Vyrai vienok ne ėjo in stu
ba, nes jau boba buvp perga
lėta be rūstybes vyro. Eidami 
kalbėjo, kad jai treczias geriau 
atliks savo užduoti, tai antra
sis pralaimėjo, kadan-gi in pa
ezia. kalbęjas. Szis vienok teisi
nosi, kad esant už duriu lauke 
'ir gulint jau paežiai reikėjo 
kalbėti, o juk kalbėjo be rūs
tybes.

Nuėjo in treczio namus. In- 
einant in vidų gaspadoris eida
mas pirmutinis, užkabinęs su 
koja už slenksczio, parpuolė ir 
ir iszsitiese kaip ilgas ant stu- 
bos.

ir nedary siu tu juokingu ir pai 
ku laižybu, nes nenoriu sau nu
sisuki sprando, da noriu gy
venti.

----- GALAS-----

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS

I
S£ 283 Paveikslais { 

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 i;
Saule Publishing Co., ![ 

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

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

_____ |

No. 101 Kapitonas Velnias.! 
j Puikus apraszymas, didele 
! knyga, 404 puslapiu. 50c.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, I 
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 
ežius 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-

Susigraudinus
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Naszle, kuri taip greitai 
skubinosi pas savo vyra ežia 
aszaras lieja kai iszgirdo 
kad jos vyras John Boetti- 
ger nusižudė. Jis iszszoko 
isz septinto augszto isz 
vieszbuezio New York mies-
te.

Kai jo žmona sužinojo kad 
jos vyras serga ji greitai pa
ėmė eroplana isz Californi- 
jos ir atskrido in La Guar
dia, New York, kur jai buvo 
praneszta kad jos vyras nu
sižudė. Jis buvo Prezidento 
Roosevelto szvogeris.

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 paeziuptas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos apie 
Neužmokamas žiedas, ir apie 
Drūta Alsni. 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 Berną 
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
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-
ju 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. 25 c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobės, 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 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. 176^ 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 abba 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- 
szcziony'bes. 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 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% coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti ti.K 
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. 
USF3 Ncpamirszkite 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.
i
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Atsitikimas Isz Gyvenimo
ĮKAITYDAMAS Lietuvisz-1 - y—t ------------ ----------

ka laikraszti keli metai ad- j Žulikas Pasiduoda 
gal, užtikau sekanti pajieszko-' 
j ima:

“Pajieszkau mano tęva, ku
ris gyvena Amerike szeszioli- 
ka. metu, nuo kurio nieko ne
girdėjau. Lai atsiszaukia ant 
paduoto žemiau adreso. Tegul 
jisai pats ar kas kitas žinantis 
apie ji, nian' pranesza.”

• Asz žinodamas minėta žmo
gų sutikins ji užklausiau: 
“Juozai, ar tu turi Amerike 
dukteria? Tavęs pajieszko.”

Žmogelis rodos isz miego pa
budo ant mano užklausymo, 
pasiėmė su ranka sau už gal
vos kalbėdamas:
dukteres neturiu Ameriki 
Ims kokia szesziolika

kiau laiszka, kurioje dukters 
raszo: “Mielas teveli, turekie 
nors truputi meiles del savo 
nuo visu. Nuo to laiko nieko 
apie ji negirdėjau.

Teip tai buna su tėvais kurie 
apleidžia savo szeimynas Lie
tuvoje, užmirsztas per savo pa
ežiu ir vaikus, kurie po tam 
neturi tos kudikiszkos meiles 
del savo gimdytoju, nes kaip
gi gali turėti, jeigu tojo tėvo 
nepažinojo.

Skarbas t>-
Apsiskust Už Kvoteri

Asz jokios 
. Jau 
metu 

kaip asz iszkeliavau isz Lietu-i
vos, kur palikau paezia ir tris: 
dukteres. Viena laiszka ra-1 
sziau pas jeises, bet jokio at
sakymo negavau ir nežinau 
kaip joms lenais einasi, ar gy
vos ar numiria. O kaip vardas 
tos, ka manęs pajieszko?” 

Kada jam atsakiau kad jos 
vardas Kazimiera, tai jisai at
siliepe: “O gal tai mano jau-' 
niause dukrele kuri pribuvo in 
Amerika ? Meldžemas, nura
szyk ji laiszka, asz nusiusiu 
jai pinigu ir tegul atvažiuoja 

’ pas mane atsilankyt.”

BALTRUVIENE

O kiek czion tokiu teveliu 
randasi"? Oj, ant nelaimes la
bai daug! -

— GALAS —

Joe Adonis, labai pragar
sėjęs žulikas ir gembleris 
pats pasidavė teismui in 
Hackensack, New Jersey, 
pirm negu policij antai su
spėjo ji paimti. Jis yra kal
tinamas del keliu prasikalti
mu, ypatingai del pasipini
gavimo isz gembleriavimo,
isz pinigu loszimo. Jis yra 
intartas kaipo savininkas 
Lodi užeigos, kur bagocziai 
isz pinigu loszdavo.

dukrelių, ar tau gaila keliu do
leriu ant keliones? Jeigu netu
ri, tai mos tau prisiusimi ant ti
kinto.” Bet ievas pakratė gal
va sakydamas: “Tegul raszo 

Ant jo praszymo parasziau į kaip joms patinka, bet pas jei
ses nevažiuosiu ir gana.”

Po keliu dienu ateina, tėvas 
Asz dide

lis nusidėjėlis ir niekszas, es- 
Tiire-

laiszka ir po keliu dienu aplan
kiau atsakymu kuriame raszo,
buk yra sveika ir kad josios Pas mane ir sako:
dvi pribuvo in Amerika isz ku
riu viena, jau apsivedė, 
džeme mylimo tėvelio i 
kyti pas mus ant Velykų.

Tėvas perskaitęs laiszka va
landėlė pamanste 
siliepe: “Prieteliau, 
joms, kad asz pas jeises neva-1 pažiūrėt laukan 
žinosiu, nes manau da toliau sybe, bet asz jiems 
važiuoti in vakarus:, bet pas 
jeises nevažiuosiu. ’ ’

Nuraszian vėla laiszka kaip 
manes tėvas praszc, na ir po 
kokiam tai laikui vela aplai-

j\£el_ miu nuo visu apleistas.
atšilau- .1au nepaprasta sapna szia nak-

t i kuris mane baisiai vargina ir 
neduoda, ramumo. Sapnavau 

ant o-alo at-, bad girdžiu rytmeti gegutia 
nuraszyk kukuojent, kiti man sake, jog 

gal ir tei- 
atsakiau, 

nesiranda

atsakiau: 
ir sapnas
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kad ežia Amerike 
gegužiu. ’ ’ o o

Tada asz jam 
“Matai Juozai, net
tau parodo kad turi važiuoti, 
pas savo dukreles kuriu teip 
ilgai nebuvai mates, turi pas O 7 4-

i jeises atsilankyt. O jisai atsi
liepe: “Na kad jau teip nori, 
tai bukie teip geras nuraszyk

■ joms kad ant Velykų atvažiuo
siu.”

Po keliu dienu susiemias vi
sa savo turtą iszvažiavo. Pra- 

' ėjo kokis laikas sutikau tęva 
i jau sugryžusi adgal. Užklau-
■ siau jo: Ar rado savo mylimas 
dukreles ir kaip likos nuo ju 
priimtas, ar džiaugėsi isz jo 
pribuvimo? Sztai ka jisai man 
pasakė apie savo kelione:

“Teip pasimaeziau su joms. 
Antra diena Velykų, iszvažia
vo josios pas pažystamus, pa
likių mane viena namie ir ne
imtu manės namie radę, kad 
turėtau prie saves pinigu ant 

i kelio. Isziprasziau nuo žento 
ant tikieto na, ir vėl esmių 
czionais. ’ ’

“Kodėl nepasitikai pas duk
teria? Juk tau butu prie jos 
gerai ant senatvės ir nereikėtų 
tau skurdą kensti?”

“Nėr ka apie tai kalbėt 
draugai. Neramu man ten bu- 
vo, visi ant manes žiurėjo kaip 
ant kokiu dyvu, asz prioszais 
juos kaip kokis ubagas.”

Pabuvęs da kelis menesius 
czionais Juozas niekam nieko 
nesakės iszvažiavo kur ten in 
vakarus, ar pas dukteres ar ki
tur užmirszt apie savo praeiti 

Į ir užbaigt gyvastį apleistas

0 jus mergeles, 
Lankosi in naktine pleisa, 

Ant. dvyliktos adynos.
sugryžta, 

Kas kartas to 
neužmirszta.

To tiems Szamuko vyrelėms 
pipiru duoda,

Kur tik pamato tai 
užplūsta,

Taigi iszlplusta, 
Visokiais iszvadina, 
O gal ir gerai daro, 
Kad nuo saves varo, 

Ba tankiausia toki vaikinai, 
Pasielgė biauriau negu 

piemen i ai.* * *
Apie Merilande yra. bobele 

pasmelus,
Visai bobele netikus, 

Nes, jeigu vyrelis in katra 
pleisa. ineina, 

Su reikalu eina, 
O bobele visaip ant jo 

iszgalvoje,
Ir kaip mat, ir loja, 

Priek tam girtis 
mėgsta, 

Kad jai pinigėliu 
netrūksta, 

Kur tik nueina, 
Tai funu padaro, 

Ba visus kvailybių, daro, 
Gal ant senatvės 

susivaldys,
Norints priesz mirti 

apsimalszys!* * *
Ten apie Brooklyna parte 

buvo, 
■Puikus invykis ten 

ątsibuvo,
Moterele^ smarkiai 

sportavo, 
Girtavimp nžsumdavo. 
Su vaikinais trepsėjo, 
Kad net lubos drebėjo, 
Sztai, ant kaklu visiems 

kabinosi, 
Viena kita vadinosi. 
Buvo ten ir daugiau, 

Bet pervelai pribuvau, 
Su koezelu gerai 

, užduosiu, 
Ne vienai nedovanosiu, 
Net ir plauku iszlpesziu!

BSEF Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugeli? 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranešame! Bizni be pinigu 
umku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauji 
kožna doleri. ACZIĮJ!

ĄNTANUK A S dasi kl a u šia s
nuo žmonių apie tai, tai ge

rai būti turtingu ant szios pa
saulės, visokius spasabus nau
dojo, kad tik pasilikt turtingu.

Nuolatos mislino kaip czion 
galėtu pasilikt turtingu? Ant 
niek lauke idant jam parodytu 
kokia ragana arba atsirastu 
loszka kuri kratytu nuo savias 
auksinius dolerius, ar visziole 
kuri dėtu jam auksinius kiau- 
szinius.

Sztai viena karta dagirdo, 
jog ant lauko randasi “Juoza
pato pakalne,” ir jog užkaimi- 
je randasi užkastas skarbas. 
Sergsti ji mažulėlei žmonis ir 
tik jieje žino kur skarbai yra. 
paslėpti. Užtiks kur reike ju 
jies^kot.

Pastanavijo Antanukas pa
sinaudot isz tosios žmonių pa
sakos. Artimiausiam Nedeldie- 
ni pastanavijo eiti jieszkot 
skarbu. Nuėjo ant “Juozapato 
pakalnes” ir lanke. Mislino 
apie didelus sikarbus ir kaip 
trumpam laike pasiliks turtin
gu.

Kada teip Antanukas sau 
durnojo, jauezia jog kas tokis 
jam in paszone stuktelėjo. Ap
sidairęs, žiuri o sztai, rodos isz 
po žemes iszauges, stovi priesz 
ji mažiutelis žmogus. Ne dides
nis už tpuse masto, su žalu žipo- 
nelu ir ilga barzda, o ant. veido 
baisus užsirustinimas.

— Prasiszalyk! Atsileipe 
szausziai. Turi vietos in vales, 
nes atsi sėdai man tiesiog ant 
mano inejimo in po-žeme. Per 
ka. ne galiu ineit in savo sody
ba.

— Ir nesigasiu, isztare An
tanas akimirksni suprasdamas, 
jog jam atėjo proga terp il
gai laukemo sugriebimo mažo 
žmogelis. Ant niek tavo pyktu- 
mas, nes nusigąstu tavęs ir ne- 
prasiszalinsiu.

Mažas žmogelis •persikano- 
jas, jog isz to nieko nenaudos, 
pristojo ant noro Antanuko.

— Ir prislegi jog mane ne- 
suvesi? Klause Antanas.

— To ne galiu dalaikyt, at
sake mažas sutvėrimas? Ba 
skarbai randasi ant lauko ne- 
pertoli nuo czionais. Nes pri
slegiu tau, jog parodysiu tau 
vieta kur skarbas yra paslėp
tas. Eikie paskui mane!

Ir dalaike savo žodi.
Antanukas su mažulelu ėjo 

tai szen, tai ten, ant galo mažu
lėlis susilaikė ir kalba:

— Sztai, czionais!
Iszkalbejo po nose kelis žo

džius ir sztai žeme atsidarė 
prie ju, o gilumoj pamate An
tanukas pilna skrine auksiniu 
pinigu. Norėjo pasiekt su ran
ka. nes buvo per gilei, o tuo- 
jaus virszus žemes užpuolė ant 
skrynios ir ant ženklo ne pasi
liko po atydengtu pinigu.

— Ne vale man tokiam 
spasabe atydavinet skarbu, ta
re mažulėlis. Nes iszka'sk ji. sau 
priesz tai nieko ne turiu. Imkis: 
prie darbo, ba man reikalas la
bai greitai atsitolinti

— Palauk! Atsake Anta
nukas, laikydamas ji už kaklo. 
Per tai jog turiu bėgt namon 
atsineszt spata ii’ sugrįžtant 
negalecziau atrast tosios vie
tos, ‘ba niekuom ne yra paženk- 
lyta per tai turiu paženklini, 
pats sau, o tu turi man prisiegt 
jog tojo ženklo man ne prasza- 
linsi.

Pasaka

B 
ifcfii J

Vyrai dabar negali pasi
teisinti kad jie neturi laiko 
gerai apsiskusdinti, nes da
bar, didesniuose miestuose 
beveik visur randasi maszi-

' nos in kurias reikia tik iš
mesti kvoteris, ir galima ge
rai su elektros maszinele ap- 
siskusti, kaip szitas vyrukas 
daro.

Laižybos Ant Sunkiu Iszlygu
---------O—i------

7 ------- - iVtTR tas atsitiko, tiekto, bet 
Mažulėlis nusijuokė. Hkrai (1(,s;tiko ka galetu pĮ1
- Ant to, atsake, szirdin-;■ tik],in|i vk; )ip trv3 ^„arjai 

gai sutinku; .prislegiu! , sutarties, kurie padare tarp sa- 
, . , . . įves tais laižybas ant labai sun-kasprneli nuo kalnieriaus i c . ...... . . km iszlygu. Sztai tie trvs pras-marszkimu, apriszo su mom I t r , . ■., . . , ... J H cziokehai, kuriu vardu nemi-stovmte szakele aiit t osios vie-Li • -i • t • ■ i • nešiu, viena karta susieję kartos ir leidosi namon m kauna. • * '

nt * i . czemoje, g’ere uz paskutini Ne praėjo puse adynos, o įau Ji „r.-, , , .pasauliui
buvo sugrižias adgalos, nesz-: 1 V° X1S nePra^ere-

Buv» Jau vėlyba naktis, kadabuvo sugrižias adgalos, 
damas su savim spata.

Nes kas tai ?
Dirsteleęlamas ant lauko, 

pats ne norėjo tikėt savo aki
mi ; visos szakutes buvo aprisz- 
tos mėlynu kaspinelu.

Apriszo kožna szakele, buvo 
juju tukstaneziai su tokiu pat 
kaspinelu, kaip ta, kuria ap
riszo Antanukas. Dalykas ga
na. aiszkus, jog apie atradyma 
skarbo ne buvo ne ka kalbėt

Ir nuo tojo laiko Antanukas 
ne mate jau daugiau skarbu 
ne mažulėliu žmonių!

ap-

girti apleido karezema ir ėjo 
namon. Nežinau tikrai katra 
isz ju pirmiausia apėmė baime 
isz priežasties vėliaus sugry- 
muno namon ir tai girti, prage
na pinigus paimtus isz namu 
nuo paczios, gana vien to kad 
vienas isz ju atsiliepė;

szimts Perkūnu su omb0bomtaižmogiisUu.Įik_ 
ia korone ant svieto:

kaip, taip kūmai ir im 
no bota duos man gana sznny 
‘ n ™A ta PraWs‘* kame. 
1I103 vakaru.
- Va, tare freezes, kad jus

nemokat apsieit su savo bo
boms; žinomas daigtas kad jos 
visos mėgsta rėkauti, bartis ir 
plūsti, bet ne reike visai ant to' 
paisyt ir tylėt, o kada liežuvis 
nuilsta, tada nutilsią.

— Hm! Tarė antras užsi- 
mislines, bet pasakyk, isz kur 
gauti tiek kantrybes kad tylėt 
.r nieko nesakyt kada ji pra- 

es jodint ant sprando?
O j..u ne karta bandžiau 

6erai ant to iszkirtau, atša
li ec iasis. Galiu net pasta- , 

t penkis dolerius kad ir 
iandien savo tylėjimu boba 
y,■ ciksiu,' nors ji turi gana 

tru .iezuvi.
— Gerai! Tarė pirmasis, 

padarykim laižybas tokias. Vi
si trys eisime kožnas in savo 
namus ir kaip kožnam reikes 
kovoti su boba, tai katras ne- 
dalaikys ir pasiprieszins pa
ežiai, tai turės penkis dolerius 
užmokėti!

— Gerai! Pritarė kiti du. 
Ir padavė rankas prie sutarties 
o treczes perkirto.

Nuėjo in namus pirmutinio, 
j Motore kaip tik paregėjo pa- 
j reinanti girta vyra, da ir du 
kitus tokius pat girtus atsive
dant, tuoj suriko visa, gerkle:

— O tu valkata, prakeik
tas girtuokli, nedorėli, paleis
tuvi, da atsivedei kitus tokius 
kaip pats niekszus.

Visi inejo in stuba ir visi 
malsziai atsisėdo. Tas tylėji
mas ir pasielgimas da labinus 
inirszino motere, pagriebė cze- 
veryka ir szoko ant vyro norė
dama užgaut ana, nuolatos 
rėkdama kaip pasiutus:

— Asz jum ežia visiem val
katos duosiu trankytis ar ne
eisite gult nedori pijokai?

Vyras tuo tarpu norėdamas 
iszsisaugoti nuo moteriszko už- 
kluipimo, atszoko adbulas, o už
stojas ant torielkos stovin- 
ežios ant žemes, sutrynė ant 
szmoteliu. Tada motere pa
smaukė : .. A•

— Szitaip, szitaip, spangį,
(Tasa Ant 2 puslapio)

— GALAS —
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Žinios Vietines
— Seredoj pripuola Szv. 

Saturninio. Ir ta diena 1929 
metuose Admirolas Richard E. 
Byrd pasiekia Sziaures asziga- 
li. .

— Ponia Katarina Kmie 
lauskiene ir duktė Alagdalena 
Arodviliene isz Shenadoro, lan
kėsi mieste su reikalais, ir prie 
tos progos atlankė "Saules" 
redakcija, atnaujinti savo pre
numerata už laikraszti. Acziu 
už atšilaukyma.

— Sukatoj, apie 5:45 va
landa ryte, ugnies kylo pas 
Nick’s Lunch restaurante, 117 
E. Centre uly., bledies padary
ta ant keletą tukstaneziu do
leriu. Namas priguli prie Niek 
Carres. Liepsna prasidėjo po 
grindimis nuo elelktrikiniu dra- 
tu.

— Kitas ugnis kylo Suba- 
toj apie 5:30 valanda vakare, 
pas O. Hasara namuose, 309 
W..Mahanoy Avė., sako kad 
ugnis kylo skiepe, nuo pe- 
cziaus. Liepsna prasilauže per 
sienas. Ugniagesiai pribuvo ir 
in valanda laiko liepsna užge
sino.

— Ketverge Szvento An
driejaus. Taipgi ta diena 1835 
metuose gimė gerai žinoma-, 
raszjtojas Samuel L. Clemens,! 
kuris rasze po slapyvardžiu 
"Mark Twain," jis labai daug 
visokiu knygų yra paraszes; 
1874 m., gimė AVinston Chur
chill, buvęs Anglijos Aliniste- 
ris; 1941 m., Sovietai atsiima 
Rostov miestą.

— Petnyczioj pripuola, pir- 
' ma diena Gruodžio (Decem

ber). Menesis paszvenstas del 
Vieszpaties Jėzaus atėjimo in 
pasauli, taipgi ta diena pripuo
la' Szvento Eligiriuso. Ir ta die
na 1943 metuose Prezidentas foja!" 
Franklin D. Rooseveltas, J. 
Stalinas ir AV. Churchillis su
siejo pasitarti in Teheran Kon
ferencija.

— Subatoje, smarki vietra 
su lietum, padare daug iszka- 
dos mieste ir per visa Schuyl- 
killo pavieto. Telefono ir elek- 
trikos dratai nutraukti, o nie- 
kurose miestuose neteko elek- 
tro szviosos ir jiegos. Roler 
Kosteris Lakeside Parke likos 
sunaikintas per vėtra. Daug 
langu iszdaužyta sztoruose.

Kinietis Komunistas Suiimtas

■B S

Hamhung mieste, Korėjo
je buvo atvestas pirmutinis 
Kiniecziu Komunistu kari
ninkas. Sargyba prie jo ei
na kareivis Howard Fried
land, isz Baltimore, Mary
land, (po kairei), ir Arthur 
Williams, isz New York, (po 
deszinei). Kinieczio kari
ninko vardo mums neteko 
sužinoti.

Iki szitas Kiniecziu Ko
munistu karininkas buvo su
imtas gyvas, Kiniecziu Ko- 
munistiszka valdžia buvo 
užsigynus kad Kiniecziai 
kariauja Korėjoje.

Dabar ateina patikrintos 
žinios, kad Kiniecziai meta 
ginklus, neszasi kiek tik jie 
gali atgal, ar pasiduoda be 
jokio pasiprieszįnimo Ame- 
rikiecziams.

lota anuku ir anūkes, taipgi 
daug giminiu. Laidotuves gal 
invyks Sukatos ryta, su apie- 
gomis Szv. Pranciszko bažny- 
czioje.

A. a. Marcele Bagdoniene 
buvo "Sanies" skaitytoja nuo 
daugelio motu. "Lai ilsisi am- 
žinam atilsi musu sena skaity-

ATVYKO SZIE
LIETUVIAI

TREMTINIAI
d.
in

szie

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

VULKANAS, UGNIA-
KALNIS SPROGSTA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Naujas Lietuviu Transportas Pirkie U, S. Bonus

'į
s '.' • iw vi

Kiniecziai Komunistai da
bar labai daug Amerikiecziu 
kareiviu belaisviu ne tiktai 
ka paleidžia, bet juos net at
veda prie Amerikos frunto, 
ir gražumu praszo, kad kai 
jie sugrysz pas savuosius, 
kad jie in Komunistus ne- 
szautu. Pargryže Amerikie- 
cziai belaisviai sako kad 
Kiniecziai Komunistai juos 
labai gražiai ir rūpestingai 
prižiūrėjo ir davė jiems ge
riamus! maista.

Isz viso to iszrodo kad Ki
niecziai jau ima pasiduoti. 
Taip Generolas D. MacArt- 
nur dabar sako, ir jis priža
da, kad karas Korėjoje bus 
baigtas iabai greitai ir musu 
kareiviai gales gryszti namo 
del Kalėdų.

mukias in Cicero, III. —r Zinke- 
vįczius: Vladas, Ona, Joana ir 
Irena in Chicago, Ill.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

ANT GALO PASAKĖ
KA NORĖJO 

PASAKYT
Keturi turtingi Žydai

apylinkes per tris ar keturias 
mylias ima kraustytis isz tenai.

Szitas Mount Etna vulkanas 
ugniakalnis yra iszsprogas 
apie asztuonios deszimts kartu 
ir beveik visados daug žmonių 
žuvo. Bet szita syki nebuvo 
tokiu nelaimiu. Tik keliu ūki
ninku namai buvo sunaikinti, 
bet žmones suspėjo pasitraukti.

1,000 LANGU
ISZDAUŽYTA

Viesulą Langus Isz- 
dauže Isz Sztoru

PHILADELPHIA, PA. — 
Vejas ir viesulos daugiau negu 
tuukstanti langu iszdauže 
sztoruose Philadelphijoje.

Russell Hopkins, stiklu kom
panijos atstovas, sako kad jo 
kompanijos darbininkai gavo 
daugiau negu tris szimtus pra- 
szymu naujus langus indeti in 
sztorus. Visi tos kompanijos 
darbininkai dabar diena ir 
nakti dirba tuos isznesztus 
langus indeti.

Kelios kitos tokios kompa
nijos teip pat pranesza. Ir kas 
tiems sztorninkams dar skau
džiau yra tai, kad stiklai lan
gams dabar dvigubai daugiau 
kasztuoja.

Daug tu stiklu kasztuoja 
tūkstanti doleriu ar daugiau. 
Bet dauguma tu sztorninku 
turi savo langus insziurytus, 
apdraustus, ir už tai jiems nie
ko nekasztuos.

Stiklas dabar kompanijoms 
neprieinamas, nes valdžia yra 
suvaržius viso stiklo gaminimą 
ir pardavima. Bet kompanijos 
sako kad jos turi gana stiklo 
visus langus atitaisyti. _

NEAV YORK. — Pctnyczioj, | Tomas, Alekstndra, Baltimore į 
Lapkriczio (Nov.) 24-ta diena,■ 12, Aid. — Galeckis: Bronius, |

Gecoviezius: Į 
Y. — Ke-! 

mezys: Liucija, Vincas A., 1 
mute O., Brooklyn 11, N. Y. 
Krankalis: Albertas, Bridge- 

Alarija, Tafijana New York, N.I port, Conn. — Kudirka: Prima 
Y? — Brasziunas: Bronins, Ali-' Gediminas, Niagara Falls, N. 
kalina, Brooklyn 34, N. Y. — 
Budryte: Gražina, Chicago, 111. 
—Daukszaite: AEarta, Beltsvil
le, Aid. — Dohms: Dorota, Phi
ladelphia 47, Pa. — Dehmfs: 
AVanda, Philadelphia 47, Pa. 
—Gražulis: Antanas, Kearny, 
N. J. — Kontautas: Silvestras, 
South Boston, Alass. — Kriau- 
czeliunas: Jonas, Stase, Jonas- 
V., NijoleJAL, E. Chicago, Ind. 
—Loebhardt: Margarete, Had
den, N. J. — Alardosas: Jonas, 
Herta, Brockton, Alass. —Mar- 
salkoviczius: Jadvyga, Jonas, 
Detroit 16, Alieh* — Puženas: 
Voldemars; Valo, G r a n b y , 
Conn. —•Ramanauskas: Juozas 
Cleveland, Ohio. — Rainelis: 
Antanas, Detroit 16, Alieh. —

laivu "General Sturgis" in 
New Yorka atvyko szie Lietu
viai Tremtiniai:

Basas: Lydia, in Rodney, 
Mich. — Bocarovas: AGadas,

te, Jonas-A., Petras A\, Kew 
Gardens, N. Y. — Szatas: Ro
mualdas, Gertruda, Remigijus, 
Jurgis, Bronx 60, N. Y. — Ste
ponaitis: Juozas, Cleveland, 
O. — A7aitovas: Kalistratas, 
Ema, Algirdas, Paterson, N. J. 
—Valaitiene: Jadvyga, Giedre, 
Brockton, Alass. —Ahilanczius: 
Antanas, Alma, AATorcester, 
Alass. — ATalkaviekas: Osvalds 
-AL, Irena, ir Sveinbergeris: 
Valerija, Irena in Chicago, 111. 
—Viršila: Pranas, Rochester 6, 
N. Y. — Vitas: Jonas Uršule, 
Jonas, Jr., Detroit 4, Alieh. — 
Ayvtnvis: Antanas, Baltimore 
30, Aid.

Wilson, Conn.

Wop

•S/ivinG^
Y. — Kvantas: Pranas, Anta
nina, Jonas-K., Stasys A., To
mas, Athol, Mass. — Kaupas: 
Autose, Athol, Mass. — Lionas 
Ona, Irma, Brooklyn, N. Y. — 
Naginionis: Tadas, Brighton, 
Mass. — Orentas: Juozas, Ger
trūda, Algis, Ridgewood 27, N.
Y. — Petraszunas: Vladas, Kas Man Nąkci Acitiko (Dzūko 
Linden, N. J. — Petrikogis:j pasaka); Užliekos isz Senovės 
Viktoras, -Dayton, Ohio. —H_______,___  __ Jj__ o -
Puškarževiežius: Vladas, Broc-; (Atminimas isz keliones in Le
ki on, Mass. — Savickas: Juze- dinius Krasztus). 96 pus. . .25^ 
fa, A ytautas, Sigitas, Brockton Trys Istorijos apie Irlanda

Amilia, Ne- i arba Nekaltybe suspausta; Ro-

Pirkie U. S. Bonus

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burika 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias;

: pasaka); Užliekos isz Senovės 
i Padavimu; Peary ant Žemgalio

Mass. —Selvaitis

ne: Genovaite, Brooklyn, N. Y. 
—Starkcviczius: Pranas, Ur
šule, Ona, Algimantas, Omaha, 
Nebr. — Staska: Liucija, Al
girdas, Danguole, Saulute, 
Worcester, Mass. — Tumoszai- 
tis: Agota, Reinhardas, Provi
dence, R. I. —Umulis: Romual
das, Detroit.27, Mich. —Valiu
kėnas: Bronins, Detroit 16, 
Mich. — Žilinskas: Teofilius, 
Irena, Jonas-V., Brooklyn 6, N.

bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur
fing Ponu. 78 puslapiu, .. 2O<

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City. Pa.

‘‘NOVENA’’
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

—BALF Imigracijos Koni..
Istorija apie "AMŽINA ŽY- 

j DA." Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

Redakcija "Saule" sudeda 
szirdinga acziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

, 20 Centai.
Saule. Mahanoy City, Pa.

PRANESZIMAS!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo- 
į ney orderi in iszdavysta “San
ies,’’ pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 

! bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
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" Redyste.

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

Sieninius
Kalendorius

1951m.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

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

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

NEW YORiK. — Lnpkriezio 
25-ta diena, laivu "General 
Ballou" in New Yorka atvyko 
szia Lietuviai Tremtiniai:

Balszaitiene: Ada, N. Ban
gor, N. Y. — Barkauskas: Juo
zas, Eugenie, Juozas-B., Ne
wark 5, N. J. — Bartkus: Bro
nius, West Frankfort, Ill. — 
Benidkas: Jurgis, Mare, Jule, 
East St. Louis, Ill. — Bumbu
lis: Jonas, Chicago, Ill. — Da- 
psevieziusdrena, Leonore, Ad
olfas, Brooklyn, N. Y. — Dau
girdaite: Lilija, Richard, Na
shua, N. II. — Dikmanas: Oną, 
Dalia, Philadelphia, Pa. — De- 
reszkeviezius, Vytautas, Oma
ha, Nebr. — Dubinakas: Vik
toras, Chicago,, Ill. — Džiuve:

losze 
kazyras. Vienas isz ju pralosze 
net 12,000 doleriu ir teip tuom 
persieme, kad gavo apopleksi- 
je ir krito negyvas. Draugai 
pradėjo roclavotis kokiu tai 
budu prancszti apie tai jo pa
ežiai. Ant galo vienas isz ju 
apsiėmė prancszti naszlei taja. 
liūdna, naujiena. Nueina pas 
motere ir teip pradeda:

— Noriu tamistai apreiksz- 
ti, kad atsitiko maža, nelaime.

— Kokia nelaime?
— Tamistos vyras turėjo 

negiliuki ir pralaimėjo tūks
tanti doleriu.

—■ O kas tai tave apeina? 
Juk jisai gali praloszti, o kad 
reiketu, tai gali praloszti ir 
penkis tukstanezius doleriu.

— Bet jisai pralosz dau
giau kaip penkis tukstanezius 
doleriu.

— Kas kam galvoj? Kas 
jam uždraus praloszti ir dau
ginti juk jisai didelis kupezius 
ir turi pinigu.

— Niu, kad jisai pralosze 
visa dvylika tnkstanezin.

9 KINIJOS KOMU
NISTAI ATVAŽIAVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Astoria puosznu vieszbuti. 
Miestas jiems parūpino visa ei
le slaptos policijos sargu.

Daktaras Ales Bebler, isz 
Yugoslavijos ir Tautu Sanjun- 
gos Apsargos Tarybos pirmi
ninkas pas juos vėliau atsilan
kė pasitarti.

Bet Rusijos atstovas, Jacob 
A. Malik jau ankscziau yra pa- 
reiszkes kad Amerika prasi
kalto ir yra užpuolikas, kai 
Prezidentas Trumanas pasiun
tė Amerikos Septinta Laivyną 
in Formosa Salas.

Ruskiai teipgi sako kad 
Amerikos lakūnai sulaužė su
tarti, kai jie skrido skersai 
Mandžiurijos rubežiu.

Jacob A. Malik sako kad 
szitie Kiniecziai visus posė
džius ves savo vardu, nes jis 
nujauczia kad vėliau reikes ir

Panedelyje LapkriczhT 27 
laivu "General Taylor 
New Orleaną atvyksta 
Lietuviai Tremtiniai:

Baltrukonis: Eva, Jurgis, 
Jonas ir Metaitc: Zene, in 
Woodleaf, Calif. — Bartolins- 
kas: Otto, Ona Adolfas, Valen
tin ir Gerda in Brenham, Tex.
— Budreika: Brone in Chica
go, Ill. — Endrijonas, Viktoras 
Salomėja, Andris, Gintaras V.,. 
in Chicago, Ill. — Gausas: Ka
zimiera, Jonas in Chicago, Ill.
— Ivinskas: Petras, Cicero, Ill.
— Jankus: Martynas, Chica-

r A - B - CELA^a 
arba pradžia ;I 

SKAITYMO ;!

Minersville, Pa. — Gerai 
noma sena gyventoja, ponia j 
Marcele Bagdoniene, 60 metu go, Ill. — Keturakas: Olimija, 
amžiaus, pasimirė Panedelio Lilija, Omaha, Nebr. — Kriau- 
ryta, apie devinta valanda sa-: vzeliūnas; Jonas, Stase, Jonas 
vo namuose, 329 St. Francis j ir Nijole, in E. Chicago, Ind. — 
uly. Velione sirgo ilga laika. Kuršiene: Marijona, Chicago, 
Gimė Lietuvoje, isz ViikavLz- J ii. — Lietuvininkas: 
ko Apskr. Atvyko in Amerika Ona, Gediminą: 
daugelis metu atgal.

Velione buvo Dievo bai
minga motere, gera parapijon- 
ka Szvento Pranciszko parapi
jos, prigulėjo prie keletą baž
nytiniu draugijų. Buvo miela- 

' szirdinga motere ir svetinga 
: visiems, už ka ja visi paguodo
je ir mylėjo. Paliko dideliame 
nubudime sekanezius vaikus:
dvi. dukterys: Sesele Henrietta, į viezius: 
isz Szv. Jurgio para., Shenan
doah ir Alicija Lazarczikiene 
isz Tamaqua; dusimu: Kunigą 
Jeronimą J. Bagdoną, vikaras 
Sžv. Vincento parapijos, Gi
rardville ir Alfreda mieste; ke-

Z1

Jonas, 
J uozas, Irena, 

Janina, Albina ir Vytautas, in 
Chicago, Ill. — Mada: Jonas ii’ 
Magdalena in Chicago, Ill. — 
Misulis: Maria, in Altoona, Ill. 
— Narbutas: Vytautas in Chi
cago, 111. -- Paidaviczius: Ser
gijus, Liucija ir Irena, in Chi
cago, Ill. —. Pecziulis: Alfon
sas, Racine, Wise. — Sernius: 
Domas, Chicago, Ill. — Strase- 

Stanislovas, Elena,
Rimvydas, Kristina ir Valeria, 
in Omaha, Ne'br. — Tripenfel- 
das: Jurgis, Elze, Elena, Jo
nas, Olga, Edvinas, Almutas, 
Emilis ir Zclma in Moorhead, 
Miss. — Zigmantaviczius: Ro

— Ka? Dvylika tukstan- Rusijos delegatu pagelbos ta 
ežiu doleriu? O kad ji velniai klausima tinkamai iszriszti. 
pagriebtu! O kad ji kolera už- į^^^^^^^-*****^********** 
.• maugtu!

— Taigi, tai-igi poniute.
Norėjau jum prancszti, kad ji 
kolera jau pasmaugė!

L. TRASKAUSKAS
* LIETUVISZKAS
* GRABORIUS
$ Laidoja Kunus Numirėliu.
* Pasamdo Automobilius Del Į— Jeigu motere sensta, tai 

turi nors ta j i džiaugsma, kad £ Laidotuvių, Kriksztyniu 
ir jos prietalka drauge su 
sensta!

— Su aszaromis nieko 
iszpraszysi, jeigu kumszte 
panaudosi.

ne
ne-

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

Beisbolininkas Japonijoje

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna.

karei-

f*

WEST CENTRE STREET *
Telefonas Nr. 78 +

f MAHANOY CITY, PENNA. $ 
**************************i

* 535

Garsus Amerikos beisbo
lininkas, Joe Di Maggio, bu
vo nuvažiavęs in Japonija, 
kur Japonai ji iszkihnihgai 
ir džiaugsmingai sutiko ir 
pavaiszino. Czi.a jis važiuo
ja per Tokyo miesto uly- 
czias, kur tukstaneziai Ja
ponu susirinko ji pasveik-

inti. Ameriikiecziai
viai yra iszmokine Japonus 
kaip beisbole loszti. Japo
nai dabar mėgsta beisbole 
beveik taip, kaip Amerikie- 
cziai, ir už tai jie taip triuk- 
szmingai priima ir sveikina 
Amerikos garsu sportinin
ką, beisbolininka.

...ir...
RASZYMO

} 64 pus., Did. 5x7 col.
i Dabar Po 25c.

“SAULE ” 
MAHANOY CITY, PA.

UL Sieniniai Kalendoriai 
1951m., 15 coliu ploczio, 23% 
coliu ilgio. Po 40c., arba 3 už 
$1.00. Adresas: Saule Publ., 
Co., Mahanoy City, Pa., U.S.A.


