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3,000 Žuvo Australij oj e
Isz Amerikos D”žuvo wxfiw Prez. Trumanas
AUTOMOBILIAI 
• BRANGSTA

WASHINGTON, D. C. — 
Automobiliu fabrikantai pra
nesza. kad nauji automobiliai 
dabar vėl pabrangs. John M. 
Hancock, kuris buvo valdžios 
paskirtas isztirti nauju auto
mobiliu kasztus, sako kad visos 
automobiliu kompanijos sutin
ka pabranginti nauju automo
biliu kasztus. Jie taip turi da
ryti, jei sako, už tai kad dar
bininkai daugiau algų reika
lauja ir už tai kad plienas, ge
ležis ir kitas tavoras yra pa- 
branges.

Kiek galima dabar dažinoti 
ar inspsti, tai matyti kad eina 
gandai kad valdžia bus pri-

Amerikos Lakūnai Su
sikirto Padangėse; 5 
Komunistu Eropianai 

Nuszauti

TOKYO, JAPONIJA. —
Amerikiecziai musziesi su Ko
munistais Yongwol miesto uly- 
cziose, kur Komunistai sten
giesi Amerikieczius iszvaryti.

i WT& • i •Sako: Reikia 
Suvaldyti Kasztus
Korėjos Krasztas Jau Sunaikin
tas, Miestai, Namai Pelenuose;

Du žuvo, kai szitas B-26 
lengvas kariszkas bombne- 
szis “Invader” sudužo, nu
sileisdamas ant Bolling 
Field, netoli Vaszingtono. 
Eroplanas gryyžo isz Port
land, Oregon. Eroplanas nu
krito tik tūkstanti ir du

szirntu pėdu nuo vietos, in 
kuria lakūnas taikė nusileis
ti, bet nedaskrido ir sudužo.

Vardai abieju žuvusuju 
negali būti paskelbti, kol j u 
giminėms nebus praneszta 
apie ta nelaime.

Wonju miestas buvo paimtas 
ir apleistas jau kelis sykius 
in" viena sanvaite. Ir dabar, 
nors Amerikiecziai ta miestą 
vėl paėmė, bet jie pasitraukė 
in geresnes tvirtoves už to 
miesto.

Kai Amerikos lakūnai nu
skrido sudaužyti viena tilta,

Amerika Paskirs $60,000,000 
Del Kinijos Tautininkams, Kad 

Galėtu Geriau Apsiginkluoti
Ant Formosa Salos

versta leisti tiems fabrikan
tams savo automobilius pa
branginti, nors dabar yra In- 
statymas kuris jiems uždrau
džia taip daryti.

Automobiliu fabrikantai val
džiai priparodo kad valdžia 
juos baisiai nuskriaudė, kai 
nustatė kasztus, prekes auto
mobiliams, bet nieko nesako 
apie plieno branguma. Plienas 
pabrango ir dar labiau brangs
ta, o automobiliu fabrikantams 
uždrausta pabranginti savo au
tomobilius, nors jie turi dvigu
bai ir trigubai mokėti už plie
ną.

SLAUGES

Chiang Kai-shekui szeszios de- 'nieko nepasake ir keleiviai 
szimts milijonu doleriu del prisirisze su diržais lauke kol sargyba savo draugams, 
nauju kariszku ginklu, kad Ki- eroplanas pakils.
niecziai galėtu geriau apsi- \ Kai policijantai pribuvo, la- 
ginkluoti ant Formosa Salos. kūnai atrakino eroplano duris,

Czia iszrodo kad tiek pinigu ir inleido policijantus, kurie 
nereikėtų del Formosa Salos, tuojaus sueziupo ta Jack Todd, 
apginklavimo, nes tenai jau ir 
taip gerai apginkluota. Czia 
iszrodo kad tiek pinigu butu 
del ginklu, su kuriais Chiang 
Kai-shekas galėtu pultis ant 
pat Komunistiszkos Kinijos.

Valdininkai Vaszingtone da
nieko nesako, net ir užsigina, į kad jis ta dūli parduoda, 
bet laikrasztininkai jau putas jam pinigu reikia, nes jo 
plaka ir sako kad ne už ilgo na yra neszczia.
bus vieszai paskelbta.

Jis visaip stengiesi pasiaisz-i 
kinti kodėl jis ta dūli su savimi
ant eroplano vežasi. Viena sy- ^uvo nuskandinta in Anson 
ki jis sake kad jis važiuoja žve
joti, žuvauti ir su tuo duliu žu
vis užmusz ir taip jas sumesz- 
kerioja; paskui jis pasakojo 

nes 
žmo-

kita Amerikiecziai lakūnai, 
augszcziau beskrisdami sudarė 

. Ko
munistu geriausi ir greicziausi 
eropianai pasirodė ir padangė
se susipesze su Amerikiecziais. ,.
Penki Komunistu eropianai Amerikos Armija Ats-Į 
buvo nuszauti ir keli kiti buvo 
labai apszaudyti ir pasitraukė.

Trylika prieszo mažu laivu TOKYO, JAPONIJA. — 
Amerikos Asztuntoji Armija 
atsiėmė nuo Komunistu sena p ketllri tukstailCziai ŽUVO toje nelaimėje 
Korėjos tvirtove, Suwon, pen-

Nors Komunistai kariauja Kiolika myliu nuo Seoul mies- 
apie Yongwol miestą, bet jie Kiniecziai isz ežia traukia- tciP^l ŽUVO, 
traukiasi nuo Wonju miesto gi Musu eropianai jUOs plekia 
nenori susikirsti su Amerikie- įsz padanoiu. 
ežiais.

* ---------------
ATSIĖMĖ SUWON SYDNEY, AUSTRALIJOJE. — Austra- 

MIESTA |jjos valdžios atstovai pranesza, kad tris-
- deszimts penki Europiecziai ir daugiau ne-

. . v . gu trys tukstaneziai Papuan gyventoju žu- tunua Komunistus . . . . . . . _T .
vo kai ugniakalnis, vulkanas m New Gui
nea susprogo. Kiti sako, kad daugiau ne-

uosta.
Szeszios deszimts asztuoni Misijonieriai

STRAIKUOJA RAD0 DLLI0 ANT SUVARŽYS
KASZTUS IR ALGASPer Daug Ligoniu; Per 

Mažai Algos

EROPLANO

DALLAS, TEXAS. — Poli- 
cij antai iszsivede isz didelio 
prekybinio eroplano viena 
žmogų, kurio kiszeniuose ir la
gamine jie rado gana dūlio vi
sa ta eroplana in mažus szmo- 
telius susprogdinti.

DC-6 keturiu inžinu eropla-

Lakūnas, Kapitonas William 
W. Slaughter, kuris buvo vie
nas isz tu Amerikiecziu, kurie 
susitiko su Komunistu geriau
siais eroplanais padangėse, sa
ko kad Komunistu eropianai 
yra labai geri ir greiti. Jis sa
ko kad dabar aiszku kad jie nelaisve.

nors iki sziol Kiniecziai dabar rodos nega-

WASHINGTON, D. C. —
Trumanas sako kad darbinin
kai, ju darbai ir ju algos bus musu nesibijo, 
valdžios nustatytos, kad suval- jiems nepasiseke musu laku- L a^* nedrysta pastoti musu ka
džius pragyvenimo kasztus. Jis 
sako kad taip bus nustatyta 
kai tik valdžia pamatys kad ter- 
kio suvaldymo reikia.

Dvideszimts miesteliu buvo apleista ir
vakare musu armijos Pasi-, vįsįszkai sunaikinta; ju gyventojai yra ar- 

trauke biski isz Suwon miesto v
ir insikase del nakties. Suwon ba žuvo ar pabege.
miestas yra dabar karo laukas.
Viena Amerikos kompanija bu
vo pasiunsta in ta miestą nak- 
czia, bet rado tik viena Komu-;
nista Kinieti, kuri jie paerne in tllOSC,

tancziai
To

Ugniakalnis dar vis verda ir rūksta.
Tas pats ugniakalnis susprogo 1883 nie

kada net trisdeszimts szeszi tuks-

KNOXVILLE, TENN. — 
Trisdeszimts penkios slauges 
mete savo darbus Szventos Ma
rijos ligoninėje, kai ligonines 
sztabas nesutiko joms du dole
riu ant dienos daugiau mokėti.

Slauges laikrasztininkams nas jau buvo pasirengęs isz- 
pasiaiszkino kad jos nestrai-| skristi in New York miestą, 
kuoja bet visiszkai savo darbus Ant jo važiavo keturios de- 
pameta. Jos sako kad ligonine-' szimts asztuoni žmones, 
je randasi per daug ligoniu ir Policijantas Kapitonas Geo. 
jos turi du sykiu tiek darbo 
kaip pirmiau, o algos tos pa- 
czios.

Laikrasztininkai spėja kad 
tos slauges nemeta savo darbus ; 
bet straikuoja, nes jos paliko 
savo darbus tris valandas pirm 
negu ju dienos pareigos užsi
baigia.

Tokis suvaržymas 
kad darbininkams nebus valia 
eiti isz vieno darbo in kita;

GINKLU KINIJAI

WASHINGTON, D. C. —
Dar žinios nėra tikrai patikrin
tos, bet jau po visa Vaszingto- 
na eina gandai kad Amerikos 
valdžia rengiasi paskirti Kini
jos tautininkams ir j u vadui jie ka ten taiso. Jie keleiviams riszti gala su galu.

i i

zmomu pražuvo.
ugniakalnio vardas yra Mount La- 

Gene sy mington, bet žmones tenai visa ta kaina 
nes ju tėvai ir pro-teviai 

visokiu pasakų yra palike apie ta deganti 
ir rūkstanti kaina.

riszkoms tankoms kelia.
Laikrasztininkas < 

monds sako kad Amerikiecziai Dvasia ”
susitiko su kokiu szirntu Ko
munistu, kurie turėjo tik viena 
maszinini karabina. Jie, pa
mate Amerikieczius, mete ir ta 
paskutini karabina ir neszesi, 

jo.
Oras dabar tenai gražus ir 

eropianai gali labai žemai 
skristi ir tu Komunistu jiesz- 

Kdciviai Sužeisti Pranesza kad Komu
nistai dabar yra pasitraukė at
gal apie dvideszimts myliu ir

nūs nuszauti.

Kai tie Komunistu eropia
nai prakilo priesz musu ero- 
planus, tai net septynios de- 

reiszkia szimts devyni bombnesziai ir 
pesztukai pakilo juos susitikti.

INŽINIERIUS ŽUVO tik gaiej
tiek darbininku, kiek jie nori, “ 
bet kiek valdžia nustatys; fab
rikantai bus priversti imti in Dvideszimts Penki 
darba moteris ir koliekus vy
rus; kiti darbininkai bus 
veszti isz svetimu krasztu 
musu fabriku. OTTAWA, KANADA. —

Trumanas už keliu dienu Traukinio inžinierius buvo už- 
kuris i Praszys Kongreso ji ingalioti, musztas ir dvideszimts penki 

keleiviai buvo sužeisti, kai Ca
nadian Pacific geležinkelio 
traukinys susimusže su anglių 
troku prie kryžkelio. Penkios 
deszimts penkių metu amžiaus 
inžinierius Albert Scharfe, isz 
Ottawa buvo užmusztas toje 
nelaimėje, kai jis buvo suszu-1 

; tintas nuo savo inžino garu.

Lumpkin, isz to eroplano iszsi
vede trisdeszimts metu am
žiaus Jack Todd, kuris yra jau 
gerai pažinstamas Dalias mies
to policijantams.

„ Kapitonas Lumpkin gavo 
tas žinias per telefoną isz jam j 
nepažinstamo žmogaus, 
jam pasakė apie ta dūli, 
greitai patelefonavo in eropla- 
nu stoti ir insake to DC-6 duris 
užrakinti, bet inžinu nepra- 
starduoti ir laukti kol jis su sa- kad valdžia nustatys kasztus 
vo policijantais pribus. ir algas. Ir tokis žingsnis yra 

> Eroplanas jau buvo prirengj in gera puse, nes jau ir dabar 
tas skristi, bet lakūnai sėdėjo pragyvenimas taip pabrango, 
tame eroplane, nuduodami kad kad darbo žmogui sunku su-

NUO KALNU SNIEGYNAS 234 ŽMONIŲ 
ŽUVO; DAUG NERANDA

in
dei

jįs kad jis galėtu valdyti visus 
fabrikus ir biznierius, nežiū
rint kad ir nėra ar nebus karo.

Kas bus tas, bet jau aiszku

VIENNA, AUSTRIJA. — Nuo kalnu 
tenai yra insikase, lauukdami sniegynai pradėjo staiga slinkti žemyn ir 
paramos isz savo draugu.

Bet ežia tokios žinios gal nė
ra jau tokios geros kaip iszro- 
do. Iszrodytu kad Asztunta 
Armija dabar yra sustabdžius 
Komunistus ir jau nesitraukia. 
Bet galimas daigias kad Ko
munistai kaip tik to ir nori,

/ 
užklojo daug miesteliu, kuriuose du 
tai trisdeszimts keturi žmones žuvo, 
žmonių dar negali rasti.

Szveicarijoje, kalnuose biski per

szim-
Daug

greitai 
munistai kaip tik to ir nori, atszilo ir sniegas su ledais, medžiais ir ak- 
kad jie tyczia biski pasitrau menimjs pradėjo slinkti nuo tu augsztu kalnu, 
kia, kad Asztunta Armija ne
suspėtu pasitraukti in sau nu- Daugiau negu szimtas dvideszimts žmo- 

(Tasa Ant 4 Puslapio) ‘ (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Prezidentas Trumanas per 

prakalbas Kongrese yra pa
sakos kad Sovietai, yra žmoni
jos prieszai. Apie penki ar sze- 
szi metai atgal, Amerikos Pre
zidentas per tokias paczias 
prakalbas buvo pasakęs, kad 
Sovietai yra visu musu drau
gai. Gal ne tik laikai, bet ir 
prakalbos keicziasi.

gos Amerikos sostinėje ir di-‘ 
džiausi oje tvirtovėje.

• • _____
Vaszing’tone tik reikia takse! 

pasisamdyti ir draiveriui paša- ■ 
kyli kur nori važiuoti, ir atlik
tas kriukis. Nematysi nei sar
gu, nei apsaugos, atsargos poli- 
cijantu. Niekas neklaus tavęs 
kas tu esi, kur tu važiuoji, ar 
ko tu nori!

GENEROLAS D.
EISENHOWERIS

EUROPOJE

Mums kasztavo apie vienuo
lika bilijonu doleriu Kremlinui 
ir patiems kitus deszimts bili
jonu doleriu pasimokinti apie 
tuos anų dienu “draugus” So
vietus.

Kai mes jau susipykome su 
draugu Stalinu, tai pasirodė 
keli ženklai ant Connecticut 
ulyczios: “Atomines Jiegos 
Komsijia. Uždrausta Vieta. 
Nevalia Eiti!” Kaip tik lokio 
ženklo szpiegas ar sznipas no-Į 
retu, jeigu jis gero Žemlapio 
Vaszingtone miesto neturėt n!

Musu kraszto vadai praki- 
szo apie dvideszimts bilijonu 
doleriu ir jiems eme apie pen
kis metus dažinoti ta apie So
vietu Busi ja, ka paprastas Lie
tuvis mužikas butu galejes 
jiems pasakyti visai už dyka!

Septynios deszimts penki 
draiveriai del Beikerio Kompa
nijos, Camden, New Jersey su- 
straikavo, kai szeszios de
szimts penkių metu amžiaus 
draiverys buvo pravarytas. Ta 
sena darbininką pravarė jau
nas boselis.

To seno darbininko žmona 
serga ir jis jai nieko nesake 
kad jis buvo pravarytas isz 
darbo. Bet jo draugai sužinojo' 
kad jis buvo pravarytas, ir visi 
nutarė nedirbti.

Kompanija norėjo pasitarti 
su tais straikuojancziais dar
bininkais, bet jie nesutiko ir 
neiszejo in darba.

Už keliu dienu tas senas dar
bininkas gavo savo darba at
gal, ir rado nauja bosą. Tas 
jaunas boselis buvo pravary
tas.

Tas Anglas laikrasztininkas 
Leonard Coulter raszo kad jis 
apsilankė Vaszingtone; valgė 
Atomines Jiegos Komisijos 
valgykloje: apsilankė in Ap
saugos ir Valdžios Sztabo ofi
sus; nuėjo in ofisus kur vyrai 
yra imami in vaiska; užėjo in 
musu valdžios slaptos FBI po
licijos ofisus, ir daug visokiu 
klausimu visiems uždavė, ir vi
si jam atsake, paaiszkino, ir 
nei vienas neklause kas jis per 
do vienas ir ka jis ežia daro.

Jam teipgi buvo labai nuo
stabu kad dvyliktas nuoszimtis 
vyruku, kurie buvo paszaukti 
in vaiska, visai nepasirodo ir 
nestoja. Isz 939 vyruku pa- 
szauktu in vaiska, 122 visai ne
pasirodė ir slapta FBI policija 
buvo priversta eiti ju jieszkoti. 
Tai sudaro visai nereikalingu 
krasztui kasztu!

Szvent as Tėvas, Popiežius 
Pijus Dvyliktasis yra griesztai 
uždraudęs Kunigams prigulė
ti prie i i Rotary ’ ’ Draugystes. 
Jis sako kad Katalikams nėra 
uždrausta prigulėti prie szitos 
'draugystes, bet yra patartina 
nepriguleti, ar jeigu priguli, 
ptsisakyti.

Vienas isz trijų paszauktu 
in vaiska vyruku, negali iszlai- 
kyti armijos reikalaujamus 
kvotimus ir buvo atmestas. Tai 
isz tikro prastas musu mokyk
lų pasirodymas. O kaip mes gi- 
riamies kad musu mokyklos 
yra geriausios, kad mes esame 
apsiszviete žmones, ne kaip ‘ki
ti!

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Trys Vyskupai yra patrauk
ti in teismą Bratislavijoje, 
Pragos mieste. Jie yra, kaip ir 
kiti, intarti už savo kraszto isz- 
davima, ir už sznipinejima. To
kie int arimai mums jau yra ge
rai žinomi. Jie nieko daugiau 
nereiszkia, kaip tik tai kad Ko
munistai nori isznaikinti Kata
liku Bažnyczia,

Stengkites mieli Skaitytojai 
savo laikraszti daugiau pra- 
platint tarp savo tautiecziu, lai 
kožnas isz jus prižada prisiuns- 
ti nors po viena nauja skaity
toja. Nes prie ko turime kreip
tis su pagelba, kaip tik prie 
jus, mylimi skaitytojai! Pri- 
siuntimas vieno skaitytojaus 
ne yra sunkus darbas. Pasaky
kite savo draugams kad “Sau
le” ne tik yra laikraszęziu, bet 
gyvu draugu visu skaitytoju! 
Imkitės prie darbo tuojaus. 
Szirdingai acziu!

Anglijos laikrasztininkai 
baisiai piktinasi kad pas mus 
Vaszingtone nėra jokios apsau
gos, kad ir draugas ir prieszas 
gali visur prieiti.

Anglas laikrasztininkas Leo
nard Coulter, raszo kad jis ne
rado jokios apsaugos ar atsar

NEW YORK. — Vakaru Eu- , 
ropos žmones savo tarpe susi
lauks jiems gerai žinomo as
mens ir szio žmogaus intaka 
bus jaueziama net ii’ už Geleži
nes Uždangos. Generolas D. Ei
senhoweris grižta! Amerikos 
Generolas kuris su Alijantu ar
mijoms pergalėjo Nacius ir Fa- 
szistus Antrame Pasaulio Kare 
pradės visai nauja darba, visai 
skirtinga nuo pirmojo.

Koks yra Generolo D. Eisen- 
howerio darbas? Amerikiecziai 
raszydami laiszkus in Užsieni 
gali puikiai pasitarnauti savo 
krasztui iszaiszkindami pras
me Gen. Eisenhowerio keliones 
Europon. Tame, jie gali rasti 
daug pasicližiavimo ir vilties.

Briuselyje, Gruodžio (Dec.) 
men., Atlanto Pakto Tautos su
sirinko pasiszneketi apsigini- 
mo budus priesz Bolševiku Im
perializmą. Jie nusprendė su
stiprinti ir padidinti savo kar 
riuomenes, ir pavesti vienam 
generolui. Generolas Eisenho
weris buvo vienbalsiai iszrihk- 
tas tam darbui, ir Pres. Tru
manas tuo j padare pa skyrimą.

Nuvykdamas Europon sziais 
metais Gen. Eisenhoweris ras 
visiszkai skirtinga kariuomene 
nuo tos kuria ved e per Reino 
upe 1945 metais. Tada, musu 
kariuomenes buvo dideles ir 
galingos. Sziandiena, mes turi
me daug mažesne jiega. Bet vi
sos vakaru valstybių divizijos 
bus suvienytos ir bus sudaryta 
apie 3 milijonu kariuomene. 
Jie bus kuogeriausiai apgink
luoti ir iszlavinti.

Szioj kariuomeneje bus ir 
pulku isz Naujojo Pasaulio,

i kurie perstato Amerikos jiega
1 ir jos pasiryžimą ginti ir ap
saugoti vakaru civilizacija.

I Amerikos divizijos bus iszsius- 
tos kuo greieziausiai, ir žinoma 
ginklai bus parūpinti isz di
džiojo “demokratijos arsena
lo.”

Ligi sziol tarp Vakaru Euro
pos tautu, buvo suprantamas 
prieszingumas sutverti, nauju 
kariuomenes jiegu. Jie da visi 
neatsipeikiojo nuo praeito ka
ro. Jie nebuvo insitikine, kad 
ju geriausios pastangos galels 
sustabdyti Rusijos pavoju. Bet 
Gen. Eisenhower paskyrimas 
jiems yra kaip trimito szauks- 
raas! Szis kuklus szypiantis 
žmogus, naujos gadynes karo 
ekspertas, turis patyrimo su 
invairiu nuomonių ir tautu 
žmonėms, inrode, kad Amerika 
daro rimtus sprendinius, kad ji 
yra pasiryžusi atiduoti savo 
geriausiu ir yra vilties tikėti, 
kad Europa nebus vėl užiman- 
ta ir pavergta.

Da vienas punktas kuri 
Amerikiecziai gali pabrėžti sa
vo laiszkuose. Gen. Eisenhower 
neatvyko kariauti. Jis atvyko 
kad iszvengti karo. Vakariniu 
Tautu vis auganti jiega kartu 
su pirmenybe atominiu ginklu 
gamyboje yra tikri stabdžiai 
priesz Komunistu užpuolimą. 
Raudonasis potvinis tenai teka 
kur nėra pasiprieszinimo arba 
kliucziu. Jis tenai sustoja kur 
puolimas gresia būti pavojin
gas arba brangus. Gen. Eisen
hower misija, gali būti pasaky 
ta, invyko todėl, kad sulaikyti 
nauja pasaulio katastrofa. Jei
gu tai neinvyks, tai jo misija 
yra patikrinta, kad mes visi 
kariausime drauge, su viltimi 
pergales, be silpnybes ir nepa- 

r siduodame. — C.

Naujas Lietuviu Transportas
NEW YORK. — Sausio Jan.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Pypkes Durnai
Jos Akys

Jos melynos-gilios akys 
Tamsumoj žibėjo,
O per skaiszczius jos veidelius 
Aszaros riedėjo.

Kur ji ėjo, kur vaikszcziojo — 
Vis jai mintyj buvo, 
Kad jos mielas bernužėlis 
Kares lauke žuvo....

Gal jis likos paskandintas 
Juriu gilumoje, 
O gal kur žaizdose 
Lauku lygumoje?

Gal užmerktos yr’ jo akys,
Ka meiliai žiurėjo,
Gal užszalus jo szirdele, 
Kuri ja mylėjo?...

Gal sužeista jo krutinę,
Ka lengvai kvėpavo,
Gal sueziauptos yra lupos, 
Kurios ja bueziavo?...

Gal jam meile neberupi. .. 
Nejaucžia skausmu, 
Gal užmigo amžių miega 
Ant szaltu kapu?...

Taip merguže sau durnojo, 
Prie kranto stovėjo, 
O per skaisezius veidelius jos 
Aszaros riedėjo.......

24 diena 1951, laivu “General 
Langfitt” in New Ybrka atvy
ko szie Lietuviai Tremtiniai:

Arstikys: Juozas, Cicero, III. 
— Bernotiene: Helene, Water
bury, Conn. — Briedaitis: Vin
cas, Johann, Antonie, Chicago, 
Ill. — Czelieszius: Petras, E. 
Chicago, Ind. — Gudaitis: Juo
zas, Monika, Nijole, Danute, 
Birute, Chicago, Ill. — Jan
kauskas: Edmundas, Chicago, 
III. — Jodka: Nikodmeas, Ma

LIETUVISZKAS '

SAPNOR1US

I
Sr, 283 Paveikslais > j

160 Puslapiu <!

8 col. ilgio, 5% col. ploczio ![ 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu ![ 
planatu ir visokiu burtu. ![1 
Knyga in minksztos po- J Į 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su į! 
užsakymu: /

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co.,Mananoy City, Pa.,U.S.A. ![

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

:: Tiktai 15<* ::
Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

’ lieku. Su paveikslais. 177 di-1 
dėlių puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie no- 
ba ka negalėjo savo liežuvio 

j sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Rą- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro-

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

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

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- ■ 
lapių 25c.

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

No. 160 Keturiolika istori-1 
ju apie Po laikui, Onytės lai-1 
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, i 
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.

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

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

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 

! ežios nakti. 61 puslapiu. 15c.
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie Į 
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-1 
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-! 
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. 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. 15e.

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- 
szcziony'bes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jojrelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų.

1 20c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme,

Kitokios Knygos

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

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

rie, Alma, Chicago, Ill. — Ka
volis : Martin, La Porte, Ind. — 
Noreikiene: Marija, Brooklyn, 
N. Y. — Petersonas: Gustavas, 
Dearborn, Mich. — Rizleris: 
Edvardas, Barbara, Elena, An
tanas, Adolfas, Evaldas ir Al
binas in Rhinelander, Wise. — 
Salnaitis: Agota, Terese, Sofi
ja, Steponas, Philadelphia, Pa. 
— Skrubutonis: Vytautas, Va
le, Vytalija, Verginia, Detroit, 
Mich.

Darbe Laimes
Viskas sziam pasaulyje 
Keicziasi be galo, 
Siekia prie augsztesnio 
Tikslo — tobulo. 
Nieks nestovi vietoj 
Nuolat kruta juda, 
Pradedant nuo žmogaus 
Lyg mažiulelio grūdo. 
Gyvas ar negyvas 
Auga sutvėrimas, 
Jo kovoj už būvi 
Yra prigimimas. 
Mažas pauksztuželis 
Pats save maitina, 
Lizdą susivyjes 
Prieszus nuo jo gina.

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 Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15 c.

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

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.

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 daigias turi savo vieta, Ka 
pasakė katrag paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

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

No. 176% Trys 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-

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

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

No. 203 Knygute, Tretinin- 
i kiu 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 tiR 
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. 
iHSF 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.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

Neužmirszkite guodotini 
skaitytojai atsilygint su prenu
merata už laikraszti “Saule,” 
nes da turime kelis szimtus, 
kurie apie tai užmirszo ir pra- 
sze idant nesulaikyk laikrasz- 
czio. Paskubinkite!

Pirkie U, S. Bonus Sziandien!

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme-; 
ežio iszimta isz Lietuviszku už-

Pirkie -A
U. S. Bonus

SKAITYKITE “SAULE” ;

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- i 

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.
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JAUNAVEDŽIAI

QANA dažnai pasitaiko, kad 
pirkczioj kas norints pa

genda, na, ir tuomet reikalinga 
pataisyti tasias pagedusias 
stubos dalis, stogą, kamina, du
ris, langus grindis ir t.t. Mat, 
syki atsitaike vienoje jaunoje 
laimingoje Barku szeimynoje, 
kad jųdviejų stubos duru spy
na sugedo. Jaunasis Barkus, 
taisėsi insigyti nauja spynai ir 
parėjės isz darbo indeti ja du- 
rysna. O reikia nepamirszti, 
kad jiedu kaipo jaunavedžiai: 
gyveno didžioje meileje ir gra
žiausiame sutikime. Ir jiedu da 
nepažinojo kas yra piktas, bar
nis arba nesusipratimas. Ir 
taip viena gražuji vakara, tuo
jau po skanios vakarienes, jau
nasis szeimininkas, susijiesz- 
kojes visas reikalingas tulszis 
iszeme senąją sugedusia spyna 
ir ėmėsi-prie naujosios spynos 
indejimo vieton senosios page
dusios. Gi jaunoji nuotaka, es
anti tuo laiku virszuje, didžiai 
nustebo, iszgirdusi staiga ne
paprasta bruzdėjimą apaczio- 
je: duru trenkimą, stalcziu bil
desį ir kai-kuriu rakandu per
vertima. Ir kaip matai pasku
bo apaczion isztirti kame daly
kas. Ir esanti mandagaus budo 
ji neiszmetinejo, tik lipszniai ir 
klausiancziai praszneko:

“Ko gi jieszkai, szirduk?”
“Taip, asz jieszkau!” At

kirto. Asz gi norecziau žinoti, 
kas po paibeliais nukiszo ta ji 
grąžtą?”

“Grąžtą, szirduk?”
“Taip, grąžtą, szirduk! 

iszkrecziau visa stuba ir 
kur negaliu jo surasti. ’ ’

“Bet-gi, szirduk, grąžto pat s 
niekad neturėjai stuboje.”

“Asz neturėjau, a? Visas gi 
tuznias ju buvo szioje stuboje, 
o vakar asz pirkau da viena 
ekstra! Ir kuomet tikrai prisi- 
reikia, tai nesimato ju nei vie
no.”

“Pats tur-but proto netekai 
szirduk. Netrukus jau septy- 
nieri sukaks menesiai kai isz 
vieno gyvename, o asz niekad 
nemocziau ir nepatemijau, kad 
su grąžtu būtimi parėjės bent 
syki. ’ ’

“Taip! Ir labai gerai!” Su
urzgėjo, isztraukdamas liku
sius stalczius ir apversdamas 
viską. “Vadinai asz gi netekau 
proto! Ir turėsiu gal pasisku
binti in beprot-nami. ’ ’

“Bet-gi szirduk, nusira
mink ! To grąžto asz visai ne- 
macziau szioje stuboje!’’

“Tai pati esi nerege kai pe
lėda dienos laiku, kuomet ži
nau, jog asz pirkau visa j u tu
ziną. O szioji stuba visada ap
versta kojomis augsztyn ir jo
je nieko surasti asz negaliu.”

“Szioji stuba yra užlaikoma 
gražioje tvarkoje;
szvariau ir geriau 
kiu tėvu gryczia,” 
rausdama visa.

“Asz norecziau, 
motina parodytu 
reikalingu dalykėliu namu ruo- 
szoje,” tese jaunavedis pasi-

Asz
nie-

ir daug 
nei tavisz- 
atreže pa-

kad manoji
tau keletą

$
★
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15 coliu ploczio x 23% col. 
ilgio. Po 40c., arba 3 už $1 

Adresas:
SAULE PUBLISHING CO.

MAHANOY CITY,'PA. U.S.A. ¥

stiebdamas pažvelgti už lenty
nos.

1 1 Jis ir vėl tuszintu savo aki
nius su bulvėmis I ’ ’ Tarė nuota
ka primegdžiodama.

“Ar žinai in ka tu kalbi?” 
Užrėkė nekantriai.

“Žinoma! Asz žinau!”
“Tai galėsi sau keliauti pas 

savo namiszkius, jeigu nesusi
tvarkysi ir neapsistosi.”

“Asz norecziau tai padary
ti. Ir jeigu asz iszeicziau, tai 
szioji stuba turėtu ir-gi eiti su 
manim!”

“Apsistok ir nekarszcziuo- 
kis; paskui gailėsies.”

“Aszgi nesibijau nei vieno, 
vyro, szirduk! ’ ’

‘10 asz imsiu ir apleisiu ir 
pamesiu tave!”

“Gi asz kvatocziaus matant 
tave taip padarant. ’ ’

Ir Barkus, iszirdes, prisiarti
no prie jaunosios savo žmonos 
ir sugniaužęs kumszti ir grasi
no jai sakydamas:

“Klausyk, tu, miltmyczia, 
rytoj asz eisiu teisman ir pa
reikalausiu perskyrų su tavim, 
pasakydamas teisėjui viską, 
kaip nuolankiai ir gražiai asz 
klausiau tavęs, kur yra NA- 
PIELNINKAS; tu gi sakai 
kad stuboje nėra nei vieno na- 
pielninko — tai dideliausias 
melas ir apgaulinga neteisybe, 
kuria galiu asz pagrysti.”

“Tu gi reikalauji ir jieszkai 
NAPIELNINKO ? ’ ’ pakartojo 
ji nusistebėdama.

‘‘ Taip, napielninko! ’ ’
‘ 1V a j e, tu mano! Beje! Asz 

žinau, kur yra padėti trys ar 
keturi napielninkai. Tu gi ma
nės pirma klausiai kur yra 
GRĄŽTAS.”

“ A r-g i taip ? ” Atsikvėpė 
žiodamas ir nusistebėdamas; ir 
atsirėmęs skobnio galan, prisi- 
pažinancziai praszneko: “Bet
gi dabar ta tikiu, kad grąžto 
tavęs asz klausiau isz karto. ’ ’

“O pats gi emei ir iszkone 
veikiai ir iszkoriojai mane kai 
kokia verge vien tik del to, kad 
napielninko nepripažinau es
ant grąžtu.”

“Gražuole ir angelėli!” tarė 
jis paimdamas ja in savo prie
globsti ir po to pakeldamas ja.

“Vai, dobilėli tu žaliasis!” 
Atsiliepe ji.

“Vai rūta žalioji mano rūte
le! Asz gi prasikaltau visas ir 
eisiu ir pasiskandysiu. ”

“Vai, žaliasis dobilėli! Ne
daryk to ir nesiskandyk! Asz 
gi myliu tave', szirduk, ir mylė
siu da daugiau! Tik, tik, szir
duk! Pats gerai žinai, kad na- 
pielninkas nėra grąžtu.”

“Kas tiesa, gražioji mano 
lelijele, tai tikra tiesa ! O- dabar 
manoji szirduže, atleisk man ir 
vėl laimingas busiu asz su ta- 

• vim!”
Ir vėl nusiramino ir nutylo 

toje stuboje viskas! Ir vieszpa- 
tavo ir ramumas ir meile ir lai
me. Tik-ka nelaisvėj pauksz- 
tužele narvęlyj ret-karcziais 
pertraukdavo ta laiminga vie
numa ir cziulbant-ulbant pas
kui lydėjo juodu in brangaus 
ramumo atilsi, kad sulaukus 
laimingu Nauju Metu ir vėl 
pradėti ir vėl isz naujo tęsti ta 
pati laimingąjį ir saldu ji dvie- 
jatos meileje sujungtu sielų su
gyvenimą. ' ■

—GALAS-----

★
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« Pennsylvanijoje viena 
pleisa užtikau, 

Ir in vieta užėjau, 
Mat gerti užsimaniau, 

Ir puiku triksa 
dažinojau.

Jeigu vyras in tenais 
pasirodo, 

Tuojaus moterėles viena 
kitai parodo, 

Kad gėrimo bus 
užtektinai.

Jeigu in vilioti in 
kur galės.

Gave sveteli, 
Aplink ji tupinėja, 
Tuojaus iszsigerti 

siūlinėja.
Kad tik pradžia padaryti 

Sporteli indrasyti.
Žinoma turi masznelia 

krapsztyti, 
Guzutes ir aluczio 

užfundyti, 
Ant galo ir pinigėlius 

atima, 
Už ka gerti turi.

sK * *
Viena moterele in 

dideli miestą, 
Pas gydytoja nuvažiavo, 

Patarimo klaust, 
Bet sztai negavo!

Pinigai mažai turėjo, 
Tai patarimo gauti 

negalėjo, 
Pas savo vyreli 

nutilipunavo, 
Mat, pats nuvažiavo.
Savo pačziulia rado 

pasigėrusia, 
Staiga parsigabeno 

namon, 
Ir davė plakimo 

gerai.
Bet apie kitus darbelius 

josios nutylėsiu, 
Kitu kartu padainuosiu.

$ * * 
Yra tai didžiausia 

įbeda, 
Jeigu moterele negera, 
Tai vis per girtavima 
Ir tikus in latravima.

Viena bobele tokia, 
Velnią in save gavo, 

Mat, gere ir paleistuvavo, 
Norėjo savo mylima 

vyreli nudėti, 
Kad tiktai su kitu 

galėtu susidėti.
Vyrelis ėmėsi kaili 

bobelei lupti, 
Bobai kas tekis 

pagundė, 
Ir toji pas skvaijeri 

apskundė.
Vyrelis fainos užmokėjo, 

Bet jo bobele 
iszpleszkejo. 

Dabar vyrelis 
džiaugėsi, 

Kad bus jam 
lengviau.

SKAITYKITE “SAULE”

¥ ¥
Pirkie U. S. Bonus

Du Kaimynių

— Japonijoje per iszkil- 
mingas vakarienes garbes sve- 
cziai savo prakalbas visados 
pasako priesz vakariene, ne po 
vakarienes kaip pas mus. Da
bar mes suprantame ka tai 
reiszkia “Iszmincziai isz Ry
tu.”

QYVENO du kaimynu: Juo
zas ir Jonas. Juozas buvo 

labai turtingas, bet labai 
szyksztus ir be szirdis žmogus; 
Jonas gi buvo vargszas, bet la
bai geros szirdies vyras. Juo
zas turėjo kuopuikiausia ūki, 
daug pinigu, Jonas gi turėjo 
sulūžusia bakūžėlė, karve, po
ra parszu, kelias visztas, na ir 
szunui ir kate. Jono szeimyna 
buvo labai didele, jis su paezia 
ir szeszetas vaiku.

Jonas nuolatos eidavo dirbti 
pas Juozą ir kitus kaimynus ir 
sziap-taip budu pramizdavo.

Karta buvo labai sunki ir il
ga žiema. Jonas pardavė savo 
karvyte, pravalgė pinigus ir 
nežinojo, kas daryti? Nutarė 
jis eiti pas Juozą papraszyti 
rugiu duonai prižadėdamas už 
tai vasaros metu atidirbti. Juo
zas'Joną prasivare ir da užpiu- 
de szunimis.

Jonas baisiai nulindo ir, pa
siėmęs maisza, nuėjo miszkan 
kažin ko jieszkodamas. Be 
vaikszcziodamas po miszka, jis 
užtiko laibai gražu kalneli ir 
pamate jame duris. Jonelis be
žiūrint in duris, sztai iszeina 
per jas nepaprastos iszvaizdos 
senelis. Senelio rūbai buvo bal
ti, plaukai taipogi balti ir ilgi.

Tasai senelis pasikvietė Jo
ną eiti paskui saves. Jonas nu
ėjo. Po žemeje buvo kuopui- 
kiausi ir kuo brangiausi kam
bariai. Senelis liepe Jonui pri
sisemti pilna maisza auksiniu 
pinigu ir nesztis.

Jonas teip ir padare. Prisi
sėmę pilna maisza pinigu, už
simėtė lyg plunksnų maisza ant 
pecziu ir nuėjo. Jam iszeinant 
isz kamibaru, senis pasakė, jog 
jis padaręs, kad szie pinigai 
butu lengva neszti, bet daugiau 
ateiti negalima taipogi ežia 
vaikszczioti turtingiemsiems.

Parsinesze Jonas pinigus na
mo ir nežino kaip skaityti. Kas 
daryti? Nutarė Jonas eiti pas 
Juoza papraszyti saiko.

— O kam tau saikas ? Rusz- 
cziai suszuko Juozas.

— Pinigus saikuoti, tarė 
Jonas.

Juozas labai užsimanste ir 
paskolino Jonui saika.

Jonas suskaite pinigus pus
ketvirto saiko.

Neszdamas saika atgal, ke
lis pinigus užkiszo už lanko.

Juozas, tai pamatęs, ko ne- 
iszejo isz galvos.

Jis pasidarė Jonui labai ge
ras, tuoj atėjo pas ji, atsinesze 
pyragu, mėsos, ir eme klausi
nėti, kur Jonas tiek daug ga
vės pinigu?

Jonas Juozui viską papasa
kojo, bet nepatarė eiti senuko 
kambariuose, nes turtingiems 
ten vaikszczioti draudžiama.

Juozas Jono nepaklausė ir 
tuojau, pakinkęs pora gražiu 
arkliu, nuvažiavo su bernais 
miszkan jieszkoti senuko.

Priėjus Juozui prie kalno 
durelių ir suszukus “atidary
kite,” dureles tuoj atsidarė, 
bet kai tik Juozas inejo vidun, 
dureles vėl garsiai užsitrenkė.

Pasikėlė baisus trukszmas. 
Trenke negirdeti, nematyti 
perkūnai ir vietoj kalno pasi
darė bedugne prapultis.

Persigandę bernai nusisku
bino namo ir papasakojo Juo
zienei visa atsitikima.

Juoziene tuojau nutarė per
mainyti savo gyvenimą. Ji par-

Gyva Ragana Slaptybes Sudo

Use Koch ima prisieka 
teisme, Augsburg mieste, 
Vokietijoje. Ji yra intarta už 
žvieriszkumus priesz Vokie- 
czius belaisvius in Buchen
wald kariszka kalėjimą per 
antra pasaulini kara, kur ji 
su savo vyru buvo to kalėji
mo prižiūrėtoja. Ji ant visko 
užsigina.

Vienas liudytojas, sviet- 
kas prasze teismo pavelini- 
mo jai iszspirti trylika dan
tų, nes ji tiek dantų jam su

savo koja buvo iszspyrus ta
me kalėjime.

Amerikos teismas ja pir
miau teise ir tik nuteisė ant 
penkių metu in kalėjimą. Už 
toki nusprendimą Amerikos 
teismas buvo labai intartas 
visu Vokiecziu. Dabar patys 
Vokiecziai ta ragana teisia. 
Svietkai sako kad ji pasida
rydavo gražias langtieses ir 
szviesoms uždangalus ir la
vonu odų, skuru. Visi ja gy
va ragana vadina.

davė savo turtus, atidavė pini
gus geriems tikslams, o pati 
vargingai ir maldingai gyveno 
ligi mirties.

Jonas buvo turtingas žmo
gus, bet neužmirszo Dievo ir 
artimo meiles. Jo gimine pali
ko garbinga visoje szalyje.

— GALAS —

Dievas Yra 
Amžinas

tu kalbi, kadangi tasai geriau- 
ses ir maloningiauses Dievas 
yra gyvas ir apie mus rūpinasi, 
taip kaip tu gali nusiminti ir 
abejoti jo malonėje? Taip-gi 
neužmirszk to geriausiojo Tė
vo. Pasitikėk Jo gerybeje ir ne
būk nulindęs.

Vyras susigraudino, padėjo 
visa savo vilti Dievuje ir jau 
daugiau nebuvo nulindęs, o sa
vo žmonai dekavojo už gudru 
iszgelbejima isz nusiminimo.

— GALAS —

yiENAS žmogus turėjo, labai 
daug vargu ir nelaimiu, to

dėl jis visuomet vaikszczioda- 
vo nuliūdęs. Jo žmona, nors ir 
ji turėjo kentėti visokius var
gus bet savo vyro nuliūdima 
laike didžiausia, nelaime. Ji vi
saip stengėsi nuraminti savo 
vyra bet negalėjo.

Viena diena, ir ji labai nulin
do ir buvo nusiminusi. Vyras 
žinodamas jos linksma būda, 
klausinėjo kas jai yra, bet nie
kaip negaleo iszklausti. Paga
lios jo žmona pasakė:

Szianakt sapnavau labai 
liūdna sapna. Sapnavau kad 
Dievas numirė. Visi aniuolai, 
dideli ir maži, ėjo paskui gra
bą ir kareziai verke. Ir man 
pasidarė labai ne smagu, kad 
Dievas numirė, todėl niekaip 
negaliu nusiraminti.

— Koks kvailas sapnas! 
Suszuko vyras ir pradėjo juok
tis.

— Sapnas, kaip sapnas, ko
dėl jis kvailas?

— Kaip-gi jis ne kvailas! 
Ar-gi gali Dievas numirti? 
Dievas juk yra amžinas. Tai 
kam tu dabar esi nusiminus ?

Moteris aprimo, nusiszypso- 
jo ir paklausė:

— Ar tai mano sapnas nie
ko nereiszkia? Tai da musu 
Dievas gyvas ? s

— Žinoma kad gyvas, at
sake vyras. Ar tu jau isz gal
vos kraustais ar kuri gala, 
kaip tu gali , taip neprotingai 
manyti ?

Tuomet moteris tarė:
— Kadangi taip yra kaip
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Paszauke sūdąs Juozą Bloz- 
naiti kaipo liudininką.

Mat, ėjo apie Petra Žvirbli, 
kuris turėjo teismą su mergi
na, kaip ten “kur kada” kas 
buvo.

Sudžia klausė liudintojaus:
— Katrame mete esi gi

męs ?
— Tai privatiszkas daigtas 

atsake.
— Kokio esi iszpažinimo?
—' Tai yra tikejimiszka pa

slaptis.
— • Ar tu esi gimine su ap- 

skunstu ?
— Tai paslaptis giminisz-

Kuom užsiimi?
O tai slaptybe tarnystes.
Ar buvai kada nubaus-

tas?
— Tai rando slaptybe, po

nas sūdžiau.
— Badai tu daneszineji in 

laikraszczius ?
— Tai redakcijos slaptybe.
— Ar tu matei kaip ap- 

skunstasis per mergina, su jaja 
mylėjosi?

— Tai ju dvieju slaptybe.
— Ar gal ir tu jaja mylė

jai?
■ — Tai szirdies slaptybe.

— O ar apskunstasis apie 
meile su ja tau ka pasakojo?

— Taip, nes tai kaip iszpa- 
žintis.

— O per tai eisi tuojaus su 
tuom sagru, kuris tave nuves 
in kalėjimą ant septynių die
nu.

— O-gi tai už ka? Jeigu 
vale paklausti.

Sudžia: — O, tai yra sudo 
slaptybe!

Redakcija “Saule” sudeda 
szirdingą aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

Pirkie U. S. Bonus

SMINGA

Pinigiszkas Vajus del gydymo Paralyžiaus 
prasidėjo Jan. 15 diena ir tesis iki Jan. 31 dienai.

“Lend me a hand

TIGHT 
INFANTILE 
PARALYSIS
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Žinios Vietines Naujas Prezidentas

— Subatoj pripuola Szven- 
to Jono Auksaburnio. Ir ta die
na 1880 metuose iszradejasi 
Thomas A. Edison paskelbė 
kad jis iszrado elektros szvie- 
sai pūslele. i

—- Kita sanvaito: Nedelioj 
Szv. Petro Nuolasko, taipgi ta 
diena 1871 metuose Vokiecziai 
užėmė Paryžiaus miestą.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Pranciszko dc Salos. Taipgi ta 
diena 1843 metuose buvęs 
Amerikos Prezidentas William 
McKinley gimimo diena.

— Lietuviu Moterų Kliu- /
bas isz Schuylkillo Pavieto lai
kys savo Metini Vakariene ir 
Szoki, Panedelyje, Sausio Jau. 
29-ta diena, Necho Allen kote
lyje, Pottsville jo. Vakariene 
prasidės 7:30 valanda vakaro. 
Szokiai nuo 10 iki 2-trai valan
dai. Inžanga porai $8.00.

— Utarninke Szvento Mar
tyno. Ir ta diena 1882 metuose 
buvęs Amerikos Prezidentas 
Franklin D. Roosevelt gimimo 
diena; 1871 m., Anglijos kara
lių, Karoliui Pirmajam buvo 
galva nukirsta Londone.

— Juozas Anceraviczins, 
nuo 312 W. Pino uly., aplaike 
dinsta kaipo iždininkas Ame
rican Banke miesto. Vėlinamo 
ponui Anceravicziui gero pasi
sekimo.

— Seredoj pripuola Szven
to Jono Bosco. Ir ta diena 1950 
metuose Amerikos Prezidentas 
H. Trumanas paskiria milijo
nus doleriu ir insako moksliu- 
ežiams pradėti gaminti ta nau
ja ir. baisesne “Hydrogen” 
Siprogstanczia bomba, kad pa
rodžius musu prieszams kad 
mes rengiamies gintis, ir jeigu 
reikia, in kara stoti.

.— Gerai žinomas musu tau
tietis, ponas Andrius Rėklaitis, 
nuo 206 W. Centre uly., kuris 
turėjo operacija Jefferson li- 
gonbute, Philadelphijoje, ana 
diena sugryžo namo, jausda
mas biski sveikam Mes visi vė
liname ponui Reklaicziui grei
to pasisveikimo.

— Seredoj, Sausio (Jan.) 
31 diena, 5-ta valanda ryte, 22 
vyrukai iszvažiuos in Philadel
phia, Pa., kurie likos paszaukti 
del kariszko tarnystes. Žemiau 
paduodame vardus tu kurie 
apleis isz:

Mahanoy City: Philip Ro
berts.

Shenandoah: Wm. Delcamp, 
Paul Snitzer, Albert Paskie- 
wicz, Vincent Chuplis, Jos. Si- 
derowicz Paul DeTurk, A. Nor
man Dennis, Jr., Frederick 
Schmidt, Wm. Delaney, Albert 
Ciesluk.

Shenandoah Hgts: John P. 
’’Chapasco.

< Lost Creek: Thomas McDo- 
■hhld, Ffaricis McHugh.

Ringtown: Claude Faust, Jo
seph Zinkiewicz.

Tamaqua: Sylveser Lech.
. McAdoo: Alexander Kotz, 

;Edward Rusnock, James Pat- 
ton, Leon Leschock, Jos. Stu
dent.

KUNIGAS J. J. BAGDONAS

saržentas James Reardon ir 
policijantas Herbert Duck
worth ir James Fardy nusisku
bino in ta saliuna. Jie rado isz- 
laužtas duris in ineje užtiko ta 
vagi. Jie suszuko jam sustoti, 
bet vagis szoko per bara ir no
rėjo pabėgti.. Saržentas Rear
don ir policijantas Fardy pa
leido szuvius, ir vagis krito ant 
vietos su kulka pilve.

KARININKAS
NUSIŽUDĖ

MANCHASTER, CONN. — 
George May, keturios deszimts 
vieno meto Lakunu Sztabo ka
rininkas buvo surastas negy
vas savo garadžiuje. Jis buvo 
surastas dvideszimts keturios

GIRARDVILLE, PA. — Ku
nigu Vienybes nariai iszrinko 
Kunigą Jeronimą J. Bagdonu valandos nu0 t0 laikOi kada jis 
.Prezidentu Lietuviu Dienos 
Komiteto. Kunigas Bagdonas 
yra Vice-Prezidentu Vietines nu0 (juju įsz savo automobi- 
Kunigu Vienybes Kuopos ir Įįaus garadžiuje. Jis buvo pali-

nusižudė. Daktaras Robert R. 
Kenney sako kad jis pasimirė

Trumanas sako kad szitas I rios dabar stengiasi atsilaikyti ISZVALYS PARTIJA
laikrasztininkas Wooton buvo Į 
ir yra labai prielankus jo duk
relei Margaritai. Ir jis toliau 
sako: “Kai kas ka gero pasako 
apie mano dukrele, asz to žmo
gaus niekados neužmirsztu. Ir 
asz teipgi neužmirsztu tu, ku-Į 
rie per savo akluma ar kvailu- • 
ma ka blogo paraszo apie mano 
dukrele.“

KINIECZIAI
SKUNDŽIASI

priesz Komunizmą.

Kimijos Mokslincziu
Prezidentas

dabar sutinka vesti visa Lietu- ^es sav0 automobiliaus inžina 
viu Dienos tvarka, kuria per veįkįanti ir insikvepe automo- 
dvideszimts metu yra vede?- diliaus dujas. Jis buvo prie Ka- 
Gerb. Kunigas Pijus Czesna, ro gztabo in Stewart Field, 
Szvento Juozapo Parapijos, Newburgh, N. Y. Jis buvo pa- 
Mahanoy City klebonas. Ku- skįrtas in Baltimore, Md. Per 
nigas Czesna pasilieka kaipo ana ^ara jįs ^uvo užsienyje per 
Garbes Pirmininku to Lietuviu pusantrus metus.
Dienos Komiteto.________________

TAIPEI, FORMOSA. — Ki
nijos tautininku vadai nusi
skundžia, sakydami kad Tautu 
Sanjunga juos parduoda Ko- i 
munistams su savo nusistaty
mu kaslink Korėjos ir Kinijos/ 
Jie dabar kreipiasi in Amerika 
ir praszo kad Amerika su savo 
intaka Tautu Sanjungoje juos 
užtartu.

Užsienio Ministeris George 
Yeh sako kad Tautu Sanjunga, 
taip užtardama Komunistus, 
stato in pavoju ne vien tik Ko
rėja ir laisva Kinija, bet ir sa
ve ir visas laisvas tautas, ku-

Daktaras Edgar C. Brit
ton, Dow Chemical Kompa
nijos direktorius, buvo isz- 
rinktas visu Kimi jos žinovu 
draugystes prezidentas. Ta
me seime, kuriame jis buvo 
iszrinktas buvo susirinkę 
szeszios deszimts trys tuks
taneziai kimi jos mokslincziu 
ir inžinierių.

BERLYNAS, VOKIETIJA. 
— Rytu Vokietijos Komunistu 
partija yra pradėjus isztirti 
kiekvieno savo draugo iszti- 
kimuma. Szitas partijos iszva
lymas gal užims kokius szeszis 
menesius, nes reikes patikrinti 
ir isztirti viena milijoną septy
nis szimtus tukstaneziu drau-1 

I gu Komunistu, nuo augszcziau- 
sio iki praseziausio mužiko.

apmuszti, nukankinti ir pas
kui nuszauti.

Jie buvo nuszauti su Sovietu 
mažu maszininiu karabinu isz 
labai arti. Visu lavonai buvo 
baisiai sumuszti, isz ko matyti 
kad jie buvo kankinami pirm 
negu buvo nužudyti.

NORI TAKSUOTI
PREZ. TRUMANA

8 AMERIKIECZIAI 
BELAISVIAI 

NUŽUDYTI
KORĖJA. — Amerikiecziai 

kareiviai rado asztuonis savo 
draugus, suszalusius nukan
kintus ir nuszautus. Su jais bu
vo taip pat nužudytas vienas 
Pietų Korėjos kareivis.

Leitenantas Pulkininkas S. 
J. Newson, isz San Diego, Cali
fornia, Daktaras, sako kad nė
ra jokios abejones kad szitie 
kareiviai buvo paimti in ne
laisve, paskui jie buvo baisiai

- Shenandoah, Pa. — Andre
jus,Gružinskas, nuo 520po W. 
Arlington uly., pasimirė Utar- 
ninke, 5:45 valanda popietu sa- 

; vo namuose. Girnos Lietuvoje, 
atvyko in Amerika daugelis 
metu atgal. Buvo angliakasis 
ir paskutini karta dirbo Ham
mond kasyklose. Jo pati Ona 
(Įkurszvydiute isz Wm. Penn) 
mirė 1929 metuose. Paliko dvi

seserys: C. Matuzicne, mieste, 
ir Ona, Lietuvoje. Laidos Suba- 
tos ryta deszimta valanda isz 
Graboriaus O’Haren koply- 
czios, 203 W. Coal uly., ir pa
laidos ant Kalvarijos kalno ka
pines.

— John (Kovai) Kovalick 
39 metu amžiaus, nuo William 
Penn kaimelio, likos surastas 
negyvas arti Wm. Penn. Tyri
nėjimas parodo kad nelaimin
gas žmogus atėmė sau gyvasti, 
per naudoj ima dūlio. Velionis 
paliko savo tęva, Mykolas Ko
valick. Jo motina Marijona, mi
re 1929 metuose.

NUO KALNU SNIE
GYNAS 234 ŽMONIŲ 

ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

I Like Ail my

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento Parapija rengia, savo Me
tini Vakariene, Nedėlioję, Sau
sio (Jau.) 28-ta diena, parapi
jos svetainėje. Vakariene pra
sidės 6 valanda. Atsilankykite 
visi!

niu žuvo Austrijos kalnuose.
Valdžios atstovai sako kad 

apie keturios deszimts penki 
tukstaneziai žmonių dingo. Ar 
jie spėjo pabėgti ar žuvo, dar 
nežinia.

Italijos valdžia pranesza kad 
tenai dvideszimts penki žuvo, 
trisdeszimts buvo sužeisti ir 
dvideszimts žmonių dar neran
da.

Innsbruck, Austrijos Tyrol 
kraszte, kur apie szimtas tuks- 
tanezui žmonių gyvena, buvo 
visiszkai nukirstas nuo susisie
kimo su kitais miestais. Ten 
pristato maista su eroplanais, 
nes visi keliai yra sniegynais 
užkloti ar visiszkai užgriauti.

Philadelphia, Pa. — Veroni
ka Petrauskaite, dabar Ponia 
Carl Suppa, Onos Petrauskie
nės duktė, isz Shenandoah, Pa., 
neseniai Philadelphijoje buvo 
iszdainavus “La Traviata“ 
operos labai painia 1 Violett’os*' 
dali. Ji yra mokslus ėjus Chest
nut Hill Kolegijoje; paskui bu
vo iszvažiavus in Italija, Mila
no miestą; pargryžus ji moki
nosi Philadelphijoje ir New 
York miestuose. Ji dabar moki
na muzikos Melrose Akademi
joje, Philadelphijoje. Vasario 
(Feb.) antra diena ji dainuos

PREZIDENTAS
GERAS TĖVAS

WASHINGTON, D. C. — 
Prezidentas Trumanas duoda 
visiems žinoti, kad jis nepa- 
mirszta tu, kurie yra ar buvo, 
geri jo dukrelei Margaritai.

Prezidentas Trumanas daly
vavo vakarienėje, kurioje jis 
buvo perstatytas muzikos žino
vui, Paul Wooton, Vaszingtono 
laikrasztininkui. Tas laikrasz
tininkas susilaukė garbes pa- 
reiszkimo isz Laikrasztininku 

Shenandoah, Pa., in J. W. Coo- Biznierių Draugystes, kuri kas 
per High School svetainėje, met dovanoja Silver Quill pa- 

Žymejima.
Kai Trumanas, kaipo Sena

torius atvažiavo in Vaszingto- 
na, Wooton gyveno tuose pa
ežiuose namuose su juo. Ir 
Trumanas sako kad jis buvo 
tikras ir isztikimas ir geras Su
siedas.

Visa tai atsiliepia in ta ne
lemta atsitikima kai vienas 
muzikos žinovas ir laikraszti- 

septyniu metu amžiaus Milton ninkas labai asztriai kritikavo, 
Fine, nuo Luzerne ulyczios. Jis intare jo dukrele už jos, anot 
buvo nuvesztas in Temple Tini- J°> 
gavo telefono prancszima kad Trumanas tam laikrasztininkui 
versity ligonine. Policijautai labai asztriai atsikirto.
kas nors yra. insilaužes in Har- ------———--★—-— -
ry Loeb saliuna. Policijantai, Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Koncertas prasidės puse po 
asztuoniu vakare. Czia ji su
dainuos “La Boheme“ operos 
“Mimi“ dali. Tai bus proga 
apylinkes žmonėms dar syki 
iszgirsti savo miesto pragarse- 
juse dainininko.

— Vagis buvo paszautas ir 
pavojingai sužeistas galiūne 
prie Penkioliktos ir Venango 
ulyežiu. Vagis yra dvideszimts

labai prasta dainavima.

That's why we have an automatic

Boy! What a relief! When you get home tired and 
weary.. .and jump under a hot shower, or into a hot tub 
... to know that all the hot water you want is waiting for 
you..-because you have an automatic electric water 
heater. No waiting for water to heat! No work! No 
steps to climb! No gadgets to light!

Enjoy this convenience yourself! The average family 
can have all the hot water needed for baths, clothes 
washing, dishwashing, cleaning, cooking... in fact, for 
every need...for as little as 10ę a day. See your local 
electrical appliance retailer today and see how economi
cally you can enjoy water heated the automatic, electric 
way.

With P P & L’s
Special Low-Cost

WATER HEATING RATE
You can enjoy 

Reddy-Hot Water 
for as little as 
U per KWH

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY !

WASHINGTON. D. C. — 
Senatorius John J. Williams, 
Republikonas isz Delaware 
valstijos, sako kad jau beveik 
laikas kad ir musu didieji po
nai butu taksuojami.

Jis sako kad Prezidentas 
Trumanas, Vice-Prezidentas 
Alben W. Barkley ir Kongre
so nariai butu priversti mokėti 
taksas ant tu pinigu, kuriuos 
jie gauna del kasztu, iszlaidu.

Prezidentas Trumanas gau
na penkios deszimts tukstan
eziu doleriu, apart jo algos, del 
bėgamųjų iszlaidu; Vice-Pre
zidentas gauna deszimts tuks
taneziu doleriu be taksu ir 
Kongresmonai gauna du tuks
taneziu penkis szimtus doleriu 

' ant metu del iszlaidu. Už szitus 
j pinigus, kurie yra apart algos, 
jie nemoka jokiu taksu.

Mums iszrodo, kad czia gal 
butu geras inneszimas, nes ta
da tie musu ponai ne taip grei
tai sutiktu didesnes taksas ant 
visu uždėti.

TEISMAS 
NEPASIGAILĖS

Mirties Bausme j, ... ...... . w

Žmogždužiiii
COLUMBUS, NEBR. — 

Teismas nei biski pasigailėji
mo neparodė dvideszimts metu 
darbininkas buvo mirties baus
me pasmerktas už nužudinima 
szesziolikos metu amžiaus Bon
nie Lou Merrill.

Žmogžudis, Roland Sundahl, 
kuris turi du vaikucziu, prisi
pažino kad jis ta merg’aite nu- 
sude Rugsėjo menesi. Jis ja už- 
musze su kirviu ir paskui ta 
kirvi inmete in ežerą. Po tam 
jis iszgere kavos, iszgere kavos 
iszsimiegojo savo automobilyje 
ir au ramiai parvažiavo namo.

ATSIĖMĖ SUWON
MIESTĄ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

sistatytas tvirtoves toliau in 
pietus. Szitaip dalykams sto
vint, Komunstui kitos armijos 
suspėtu užbėgti Asztuntai už 
akiu ir taip visa musu Asztun- 
ta Armija apsupti ir jai kelia 
užkirsti.

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.

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.“ Jo kelione po svietą ir 

i liuclynias apie Jezu Kristų.
20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa. j

J
 “NOVENA”

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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


