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Isz Amerikos
54 KAREIVIU ŽUVO,

98 SUŽEISTI

WASHINGTON, D. C. — 
Isz Vaszingtono iszejo žinios 
apie Amerikiecziu kareiviu 
nuostolius per viena sanvaite, 
Korėjoje.

Isz viso nuostoliu skaiezius 
yra pasiekęs 106,794. Tai 123 
daugiau per viena sanvaite.

Ana sanvaite penkios de- 
szimts keturi'žuvo ant karo 
lauko ir devynios deszimts 
asztuoni buvo sužeisti.

Mažai tokiu žinių Karo Szta- 
has dabar beiszleidžia. O kiek 
dingo ant karo lauko ar prie 
karo lauko, tai dar neiszduoda, 
nes rodos jie patys dar nebeži
no.

SZESZI BUCZIERIAINUBAUSTI
PHILADELPHIA, PA. —

Du buezieriai ir keturi kiti mė
sos pardavėjai buvo in teismą 
patraukti, kur jie visi prisipa
žino kad jie pardavinėjo ark
liena, kaip gera mesa. Bet visi 
teisinasi kad jie visai nežinojo, 
ir patys pirko ta mesa kaipo 
teisetina ir gera.

Jie sako kad daug buezieriu 
buvo taip apgauti szio j e apy
linkėje, ir daug ju ir sziandien, 
visai nežinodami pardavinėja 
arkliena.

Bet instatymai aiszkiai paro
do kad tas kaltas pas kuri bū
va tokia mesa surasta. Ir už 
tai, visi .jie. .buvo nubausti. Su- 
lyg instajymu, buezierys turi 
žinoti isž ko ir ka jie perkasi.

TAXI DRA1VERIU
/ STRAIKOS

POTTSTOWN, PA. — Harp 
Brothers Taxi kompanijos 
draiveriai, nutarė straikuoti ir 
nevairoti, nedraivinti savo 
taksės kol ta kompanija sutiks 
ant naujo kontrakto.

Czia dirba kaipo taxi draive
riai septyni ant pilno szipto ir 
penki kaipo pagelbininkai. 
Draiveriai nori daugiau algos 
ir didesnio nuoszimczio nuo pi
nigu, kuriuos jie surenka.

Kol kas kompanija nesu
tinka, ir draiveriai straikuoja. 
Bet unijos jr kompanijos at
stovai ddbar tariasi, ir sako 
kad ne-už ilgo bus prieita prie- 
nors kokios sutarties ir kon
trakto.

NE PAISO

Jis — Juk teisybe jog sun
ku nutileti slaptybes.

Pati — Asz niekad to ne
baudžiau!

Apsigynė Nuo Razbaininku

Howard Frevatte, trisde- 
szimts metu amžiaus ūkinin
kas, farmery s in North Ca
rolina stovi savo narnu tarp
duryje su karabinu. Jis at- 
simusze ir save ir savokzei- 
myna apgynė kai keli žu’i- 
kai norėjo ji ir jo žmona nu
plakti. Jis savo szeimynele 
nuvede pas susiedus ir pa
skui lauke tu žuliku. Czia 
su jo tarpduryje stovi jo sū
nūs James, jo žmona, dukre
le Shirley ir Bobby. FBI po
licija suėmė ir suaresztavo 
deszimts tu žuliku, kurie yra 
intarti už nuplakima vienos

TRIGUBAI
DAUGIAU IMS ;

IN VAISKA

WASHINGTON, D. C. — 
Armijos Sztabas ketina tris sy
kius daugiau vyruku imti in , 
vaiska, pradedant su Liepos 
(July) menesiu, szia yasara.

Armijos Atstovai Vaszingto- 
ne, užtikrina visus musu valdi
ninkus kad musu kariszki 
ginklai yra daug geresni ir 
naujesni už Sovietu Rusijos.

Armijos virszininkai sako,, 
kad jie prisirengė atominius i 
ginklus pavartuoti priesz So
vietu Europoje, jeigu Sovietai 
pradėtu tenai kara.

Major Generolas G. H. Dec
ker, sako kad Amerikai Korė- j 
jos karas yra kasztaves dau
giau kaip septynis bilijonus 
doleriu iki sziu metu pradžios. 
Jis sako, kad jeigu szitas karas 
Korėjoje dar tesis iki Liepos 
(Liepos) menesio, tai mums 
kasztuos dar apie du bilijonu 
doleriu.

Bet, jis sako kad Armija 
daug pasimokino isz to karo ir 
patobulino daug savo ginklu, 
atitaisė daug klaidu, ir dabar 
armija daug geriau stovi, negu 
pirmiau. 

mcteriszkes ir vieno vyro in 
North Caroline.

Valdžia turėtu czia insi- 
kiszti ir tokius nevidonus, 
žulikus suimti. Jie tik sau 
susimislina ir paima valdžia 
in savo rankas ir eina nu
bausti tuos, kurie, anot ju, 
yra prasikaltę. Czia ne ju 
“biznis” ir jie nėra valdžios 
atstovai, bet gryni žulikai, 
kurie turėtu būti ant keliu 
metu patupdinti in kalėji
mą. Tokiu žuliku daug ran
dasi pietinėse musu kraszto 
valstijose.

o □ □

2-tros KLASES PA- 
CZTAS PABRANGO

Brangiau Siunsti 
Laikraszcziai 
Per Paczta

WASHINGTON, D. C. — 
Visas Antros* Klases Pacztas, 
visu deszimtu nuoszimcziu pa
brango ! Pacztas tikisi szitaip 
gauti in metus tris ar keturis! 
milijonus doleriu daugiau.

Laikraszcziu iszleidejams 
czia sudaro tikra sunkenybe, 
nes szitas pabranginimas jiems 
paczto tik pirmutinis. Sulyg 
naujo valdžios ir paczto nusi
statymo tas antros klases pacz
tas bus dar du sykiu pakeltas: 
1953 ir 1954 metuose.

TRYS MAŽUCZIAI 
APLEISTI

PHILADELPHIA, PA. — 
Trys mažucziai, dvi sesutes ir 
broliukas, buvo surasti apleis
tame kambaryje. Jie buvo al
kani ir apdeginti.

Susiedai policijantams pasa- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

MOTINA NUAUDĖ
DVIEJU VAIKUCZIU 

. ------į ®
LAKEWOOD, N. J. — Len

ke, dvieju vaikucziu, motina, 
kuri buvo su kareiviu apsiže- 
nyjusi, policijantams pasakė 
kad ji buvo užmuszus savo vai- 
kuczius, ir paskui policijantus 

' nuvede in vieta kur ji buvo 
tuos vaikuczius palikus. Po'i- 
cijantai rado nužudytus vaiku- 

, ežius ir rado plaktuką ir kuju, 
su kuriais ji buvo juos užmu
szus.

Ant lapu krūvos gulėjo tie 
vaikucziai: keturiu metu John 
Simmons ir jo dvideszimts 
dvieju menesiu sesute Marian
na. Vaikuęziu zaboveles buvo 
szalia jųdviejų lavonėliu.

Netoli tos vietos policijantai 
rado britva, su kuria motina, 
trisdeszimts keturiu metu am
žiaus Sophia Simmons norėjo 
pati nusižudyti.

Paskui, ji visa kruvina nu
ėjo in Paul Kimball ligonine, 
isz kur slauge paszauke polici
jantus. Ji nemoka Angelskai, o 
nei viena slauge nesupranta 
Lenkiszkai, tai slauges jai už
davė vaistu kol policijantai 
pribuvo.

Policijantai tos motinos dar 
nekaltina už tos žmogžudystes, 
nes laukia kol daktarai ja isz- 
agzaminavos, isztirti ar ji yra 
pilno proto.

REDAKTORIUS 
PRIESZ VALDŽIOS

NUSISTATYMĄ

Sako Valdžiai Nevalia 
Trucyti Laukinius

Gyvulius
QUAKERTOWN, PA. — 

Septynios deszimts dvieju me
tu amžiaus redaktorius, Henry 
L. Freking isz Rock Hill, neto
li nuo Quakertown dabar trau
kia Pennsylvanijos valdžia in 
teismą.

Jis sako kad valdžiai neva
lia visus laukinius gyvulius ir 
žvėris nutrucyti, už tai kad ke
lios lapes pasiuto.

Jo du brangus szunys buvo 
nutrucyti, nuo tos lapėms pri
rengtos trucyznos.

Jis pareikalavo kad miszku 
prižiūrėtojai vieszai paskelbtu 
kur jie ta trucyzna padeda, 
kad žmones savo szunis isz tu 
vietų saugotu, bet tie virszi
ninkai sako kad jiems nevalia 
vieszai paskelbti.

Redaktorius dabar yra pa
traukęs valdžios atstovus in 
teismą ir reikalauja kad jie to
kiu kvailyseziu liautųsi, nes jie 
nieko gero su ta trucyzna ne
nuveiks, bet isznaikins daug 
laukiniu žvėrių, kuriu ir taip 
jau mažai randasi szitoje vals
tijoje.

Prez. Trumanas
Nebus Kandida

tas In Prezidentus

Nauja Kamzole

Armijos Sztabas Ims 50f000Vy~ 
raku Kas Menesis Nuo Vasaros; 
Amerikai Korėjos Karas Yra 
Kasztaves 7 Bilijonus Doleriu 
Iki Sziu Metu Pradžios; Taxi 
Draiveriai Straikuoja Pottstown

WASHINGTON, D. C. — Prezidentas 
Trumanas yra paskelbęs žodžiu ir prakalbu 
kara priesz Republikonu Partija, bet nieko 
apie save ar savo rengiamus žingsniu nesako.

Proga szita paskelbimo ir szito karo 
priesz Republikonus buvo puosznus pietus 
ar vakariene, Subatos Vakara, per Jeffer
son-Jackson szvente, kada visi poiw De
mokratai susirenka ir užsimoka už ta va
kariene po szimta doleriu.

Tie pinigai būva skiriama del Demo
kratu Partijos vajaus. Apie szeszi tuks- 
taneziai tokiu Politikierių buvo susirinkę 
ir visi mažiausiai po szimtine iszmete. Ju 
tarpe buvo matyti keli valstijų Gubernatoriai.

Prezidento prakalbos buvo ant radijo ir 
televizijos.

Prezidentas Trumanas savo prakalbose 
pasakė, kad jis visomis pastangomis steng
sis visiems parodyti, kad nei vienas isz 
Republikonu Kandidatu nėra tinkamas jo 
vieta užimti! Jis toliau sako, kad Repu- 
blikonai dabar nori žmones iszgazdinti su 
ta Komunizmo szmekla, nori parodyti ko
kis pavojus mums isz Sovietu Rusijos gre
sia, ir kad taip iszgazdinti žmones balsuotu 
už kuri visai netinkama tai vieta kandidata.

Vaszingtone, Marine, ka- 
reive Mary Kennedy parodo 
nauja kamzole, kuria teveik 
visi kareiviai dabar Korė
joje neszioja. Per szita kam
zole paprasta kulka negali 
pereiti. Armijos sztabas sa
ko kad daug kareiviu yra 
sziandien Korėjoje gyvi, už 
tai, kad jie neszioja ta kam- 
zo'e, per kuria kulka negali 
pereiti.
I ---------- ----- >_   ________ —.

ANGLIJOS MINIS
TERS ATVAŽIAVO

NEW YORK. — Buvęs Ang
lijos Ministeris Clement Attlee 
dabar Prieszingos Partijos Ta-1 
ryloje Pirmininkas, atvažiuo
ja in New York mieste, ant la
bai trumpo atsilankymo. Jis 
czia pabus apie trisdeszimts 
valandų ir paskui vėl grysz na-!

1 mo. Per ta trumpa laika jis pa
sakys prakalbas Philadelphi- 
joje. Jis su eroplano atlekia, 
ir su eroplanu iszskris. Prie
žastis jo psilankymo nėra isz- 
duota, bet matyti kad kokie la
bai svarbus reikalai ji priver- 
czia tokia ilga kelione ant to
kio trumpo laiko padaryti.

PENKI MAINIERIAI ŽUVO; DU SPĖJO 
PABĖGTI IR ISZLIKO GYVI 

H ' /

■ \

MINERSVILLE, PA. — Penki mainie- 
riai žuvo kai dūlio susprogimas pramusze 

(Tasa Ant 4 Puslapio)



9

' ‘ S AULU*’ MAHANOY CITY, PA.__ __ ____ .____

Kas Girdėt
diena; ir Amerika stojo in Pir
ma Pasaulini Kara Balandžio 
szeszta diena 1917 metuose. Pypkes Durnai

Žmones, kurie sak'o kad ju 
balsas, votas nieko nereiszkia, 
turėtu atsiminti kas atsitiko 
New Haven mieste, Conn. Isz 
164,443 žmonių, kurie galėjo 
balsuoti' tik 69,712 'balsavo. Po 
rinkimu ’pasirodė kad balsavi- 
■mai buvo taip lygus kad reikė
jo visus balsus 'perskaityti, ir 
paskui teismas insake kad bu- 
vusis Mayoras laimėjo rinki
mus tik per du 'balsus. Ka mis
tino, kaip ketino balsuoti visi 
tie kurie sake kad j u balsas 
nieko nereiszkia ir už tai ne
balsavo?

Mylėti reisžkia kentėti; ne
mylėti reisžkia pasimirti.

Senis Butkus sako kad jis il
gai jieszkojo tobulo ii; gero ir 
isztikiino ir mokyto draugo, su 
kuriuo jis galėtu protiszkai pa- 
siszneketi. Jis sako kad jis 
dabar toki dranga rado, ir Už 
tai jis ilgas valandas žiūrisi in 
have ir su savimi kalbasi.

Isz Jaunosios Lietuvos

Amerikoje kareivio alga ma
ža ir mažai ka reisžkia, bet ki
tuose krasztuose tas Amerikie
tis kareivis yra bagetas ponas.

Labai lengva ko daugiau isz- 
mokti; bet baisiai sunku atsi
kratyti to ka mes blogai ar 
klaidingai iszmokonie.

Asztuonios deszimts penki 
metai atgal, Kovo trisdeszinita 
diena, 1867 metais, Amerika 
nupirko Alaska nuo Rusijos už 
$7,200,000.00. Ir dabar Sovietu 
Rusija, mielu noru, ta paozia 
Alaska nuo musu atsipirktu, 
jeigu tik galėtu už deszimts 
sykiu tiek.

Generolas Dwight D. Eisen- 
howeris, Amerikietis karinin
kas visu Europos armijų vado
vas, sako kad didžiausias pa
vojus visoms toms sutartims 
Europoja gresia Vaszingtone, 
kur Senatas-ir Kongresas ren
giasi dar auigszcziau pakelti 
Amerikiecziu kareiviu algas. 
Jis sako kad jau dabar Ameri
kos eilines kareivis, saržentas 
gauna tiek algos, kiek Italijos 
Generolas. “Kabendra gali tu
rėti Generolas su eiliniu karei
viu, kai praraja juodu skiria? 
Bet kaslink pinigu jiedu butu 
lygus. ’ ’ Generolas Eisenhowe- 
ris teipgi padaro pastaba: 
“Kaip visi įmones biedno 
kraszto. gali jaustis kai atėjū
nas, eilines kareivis, Amerikie
tis, atvažiuoja in ju biedna 
kraszta kaipo milijonierius?” 
Tai isz tikro yra jauslus klau
simas, ir mes galime suprasti

Palaimintas laikas, kada 
vieversys,

In dangų iszkiles, vieszai 
atgarsys

Pavasario ausztanti ryta;
Kad vejas svetys tolimųjų 

krasztu,
Tirpindamas sniegą, papus isz 

pietų
Ir gamta prikels užmigdyta.
Palaimintas laikas! Ne karta 

rytys
Dar rytszaliais galvas žiedams 

nulankstys,
Bet saule vis lipa in žiemius, 
Vis lipa ir szypsos nudžiugus 

saulute,
Nudžiunga ir žmones: In darba 

sukrute,
Pavasaris lanko pakiemius.
Pavasaris kitas nabaszninkus 

gali
Prikelti, kad tocziu užmirusią 

szali
Isz amžino miego vadina!
Jo baisa iszgirsta kapu pelenai 
Pakyla galingi tada milžinai, 
Ir ateicziai vieszkeli mina! 
Palaimintas laikas! Nors 

prieszginiai tingus
Gyvatos pabūgę, begarbins 

laimingus

Sydney mieste, Australijoje, 
vienas žmogus susimislino nau
ja būda, gauti pinigu be jokio 
darbo. Jis ateidavo ‘pas bosą ir 
pasipraszydavo darbo. Kai jis 
darba gaudavo, jis parėjės na
mo ta bosą per telefoną pa
smaukdavo ir jam pasakydavo 
kad tas žmogus, kuris jis szian- 
dien pasisamdė yra Komunis
tas. Tada 'bosas ji ant rytojaus 
pravarydavo ir jam, sulyg val
džios instatymu duodavo visos 
sanvaites alga. Szitas tinginys 
darbininkas szitaip padare net 
keturis sykius ir keturias pe
des už dyka gavo, pinu negu 
buvo suimtas ir suaresztuotas.

Septynios deszimts metu at
gal mes pradėjome duoti pen
sijas ’ Prezidentu naszlems. 
Taip buvo pradėta kai Prezi
dento Garfield naszle. tikrai 
buvo reikalinga pagelbės, pa
szelpos. Nuo to laiko, be jokio 
instatymo Kongresas papras
tai paskiria Prezidento naszlei 
penkis tukstanczlus • doleriu 
ant metu.

Balandžio menesis yra Ame- 
rikiecziams reikszmiugas ir net 
lemtinas: Balandžio menesyje 
prasidėjo Amerikos revoliuci
jos karas priesz Anglija; Ispa
nu-Amerikiecziu karas prasi
dėjo Balandžio dvideszimta

kaip kitu krasztu žmones neap- 
kenezia. Amerikiecziu kareiviu, 
kurie turi daugiau pinigu negu 
jie žino ka daryti.• o *

Czekos'lovakijoje Komunis
tai tardė žmones ir vale savo 
partija. Senas czigonas buvo 
patrauktas in ta Komunistu 
teismą. “Kiek metu,” užklau
sė Komunistas Komisaras “tu 
esi buvęs Komunistu partijos 
narys?”

“Labai daug metu,” Ponas 
Komisare, atsake senis czigo- 
pias.

“O tavo levas?”
“ Ir jis buvo Komunistu par

tijos narys, ir mano tėvukas ir 
mano tėvuko tėvas ir tėvu
kas,” aiszkino senis czigonas.

‘ Palauk, palauk, ’ ’ suszuko 
piktai komisaras, “tais laikais 
dar nebuvo Komunistu Parti
jos.”

“O, tai tas nieko,” atsake 
senis czigonas, “mes ir tada 
vaginėjome kaip ir dabar. ’ ’

Kai policijantai užklausė va
gies Willie Sutton, kuris 'buvo 
taip pragarsejes už savo vogi
mus ir savo isz kalėjimo pabė
gimus, kodėl jis vis apvagia 
bankas, jis trumpai atsake: 
“Už tai kad tenai vis randasi 
daugiausia pinigu.”

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

Ramumo ir miego sapnus....
Bet veltui trukdytu gyvavimą 

jauna,
Ir tvinkeziot kas karta 

aiszkiau tepaliauna
Ir pamatus griauna senus.
Gražu, kad pavasaris griauda

mas leda,
Bežadini gamta skaiseziais 

spinduliais,
Gražiau, kad didvyriai mylė

dami veda
Tėvynė naujais atgimimo 

keliais!
Palaiminti jus, atgimimo 

laikai!
Ir jus iszrinktieji tėvynės 

vaikai!
Nuvargusi amžiais, palikus be 

vado,
Netekus sunu tu miegojai be 

žado!
O laikas kurs griauna ir ardo,
Užmigdes valdovus, iszugde 

ilgainiui
Pelėsius ir kerpes ant tavo 

tvirtainiu,
O tau net atsake ir vardo!
Bet laikas jau keltis! Ir taip 

paskutine
Europoj kaip amžiais anais 

tau trutine
Kriksztu apsiplaus atgimimo!
Bent rasit instojus in vieszkeli 

nauja *
Tu vėliai kaip tuokart aukosi 

net kraują,
Kaip jau kelsis szalis Lietu

vos!
O, laikas jau keltis, szalie 

Lietuvos,
Gana bus globėju ant tavo 
v galvos,
Kurie tavo turtais dalinosi
O, laikas, ir tau savo žodi 

isztarti!"
Juk, rasit, kaip troksztas gy

venimas arti,
Kursai musu boeziams vaidi

nos!

NAUJAS. LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Kovo 18-ta diena Lietuviai:
Artiomow, Alfred, in New 

York, N. Y. — Balanski, Guen- 
ter, New York, N. Y. -— Beyer, 
Eduard AV., Hertha, Ingrid, in 
Boyertown, Pa. — Blum, Irm- 
gard, in Cincinnati, Ohio. — 
Brink, Lilly, Chicago, Ill. — 
Dailinant, Adolf, New York, 
N. Y. — Dill, Johann, Karoli
na, Walter, Erna, Julius in Ho
ward Lake, Minn. — Heide
mann, Ludwig, Antonie, Sieg
fried, Hudson, N. Y. — Kant, 
Julius, Lydia, Edith, Paul, in 
Bridgeton," N. J. — Kerulis: 
Annti, Ignas, Gudrun, New Jer
sey. — Kotkauskaite, Ida, Chi
cago, HL — Kimler, August, 
Elizabeth, Wateibury, Conn.
— Klemm, Gustav, Meta, Al
fred, Josef, Freeland, Mich. — 
Knoll, Ewald, Chicago, Ill. — 
Knell, Peter, New York, N. Y.
— Lubbe, Hirns, Ida, Ernest, in 
Omaha, Nebr. — Malwitz, Gus
tav, Elfriede, Hot Springs, So. 
Dak. — Mikuteit, Siegfried, in 
Bridgeton, N. J. — Milevsky, 
Irma, Chicago, III. — Schart- 
ner, Helene, Ontario; Oregon. 
—• Schmidtke, Selma, Erika, 
Helene, Zansinger, Renate, in 
Avon, Mass'. — Schroeder, Ed
mund, Auguste, Wanda, Otto, 
Chicago, Hl. — Si'lle, Robert, 
Emilia, IJdo, Wolfgang, Oma
ha, Nebr. — Šileika, Pranas, 
Stanislawa:, Jurgis, Crestwood, 
Ill. — 'Wallal, Michel, Sophie, 
Johann, Romald, Chicago, Hl.
— Widka, Martin, Chicago, 
Ill. — Wirbuleit, Adolf, Anna, 
Rochester, N. Y. — Witte, Wil
li, Inge, Springfield, Ohio. — 
Zink, Anna, August, Albert, 
Waldemar ir Anna, in Pros
pect, Conn.

—BALE Centras.

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

NEW YORK. — Kovo Mar. 
28-ta diena, in New Yorka at
vyko laivu “General Taylor,” 
♦iszplaukusiu isz Bremerhaven-

Sztai Jau Ir Pavasaris

PRANESZIMAS !
— Primename vela, musu 

skaitytojams kurie yra skolin
gi už laikraszti, idant pasku
bintu atsilyginti, nes prieszin- 
gam laike 'busime priverstais 
laikraszti sulaikyt! Kožnas ku
ris yra skolingas už laikraszti 
privalo turėti atyda, kad už 
dyka laikraszczio siunsti nega
lima, nes iszdavysta laikrasz
czio sziandien daug kasztuoja. 
Juk ir jums butu skriauda, jei
gu jum neu'žmoketu algos, taip 
ir tieji kurie yra skolingi už 
laikraszti, skriaudžia, mus! Jei
gu ncatsilygiiis trumpam laike, 
busime priversti laikraszti su
laikyti, o tada nesigraudinkite!

_____________________ I

82,000 SVARU 
MAISTO IR RUBU

Tremtiniams 
Vokietijoje

BROOKLYN, N. Y. — Trijų 
sanvaieziu laikotarpyje Balfo 
Centras iszsiunte tremtiniams 
Vokietijoje tris maisto, rubu ir 
avalynes siuntas. Jose buvo 
40,000 svaru maisto ir 42,000 
svaru rubu ir avalynes. Szi di
dele dovana yra bendro Ame- 
likos Lietuviu darbo vaisius ii* 
už ja didelis actu priklauso 
lukstancziams pasiszventusiu 
Lietuviu visoje Amerikoje, ku
rie ne tik patys aukavo, bet ir 
padėjo, rinkti pinigus, rubus ir 
avalyne vargszams suszelpti.

Kartais vienas kitas asmuo 
kelia klausima, kad atėjo lai
kas decentralizuoti paszelpos 
darba. ir siusti gerybes pakie- 
tukais, girdi, tai pigiau kai
nuotu.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1952

St. Petersburg, Floridoje, 
beisbolininkas Mickey Man
tle jau rengiasi ir maksztuo- 
si del beisboles loszimo.’ Jis 
stengiasi užimti garsaus 
Yankee beisboles ratelio Joe 
Di Maggio vieta szi pavasa
ri. Visi beisbolininkai pa- 
nasziai jau rengiasi ir mank- 
sztuosi del pavasarinio beis
boles loszimo.

Argi taip yra? ■
Isz tu 82,000 svaru gerybių, 

galima butu.padaryti 4,000 pa- 
kietuku, po 20-25 svaru kiek
viena. Turint omenyje, kad 
vienam užjūrio pakietu'kui rei
kia apie 2 svarus vyniojimos 
medžiagos, tuo atveju bendras 
svoris tu visu pakiėtuku butu 
apie 90,000 svaru. Tu pakietu- 
ku persiuntimas pasztu kai
nuotu musu visuomenei $12,- 
600.00, nes vieno svaro '.per
siuntimas kainuoja 14 centu.

BALFo vadovybe užpirko- 
40,000 svaru maisto urmo kai
nomis ir dėlto sutaupė dar apie 
$2,000.00.

BALFo Centro siuntu trans
portą apmoka Amerikos val
džia. Tuo budu sutaupyta apie 
$14,600. Trijų menesiu laiko
tarpyje BALFasyla gavės au
ka apie $9,000, vadinasi, siun- 
cziant tas gerybes paskirais 
pakietukais, pinigu nepakaktu 
paszto iszlaidoms. O juk dar 
reikėjo pirkti 40,000 svaru 
maisto. Taip pat labai daug 
laiko ir darbo reiktu paszvešti 
tiems 4,000 pakiėtuku sudary
ti. . .

BALFo vadovybe, užpirkda- 
ma urmu prekės, ne vien gauna 
didele nuolaida, isz kompani
jų, bet taip pat parenka tokias 
prekes, kurios sziuo metu Vo
kietijoje yra dvigubai bran
gesnes, kaip Amerikoje. Todėl 
ir sziuo atveju aukotojo auka 
tampa dvigubai vertingesne.

Panasžiu siuntu BALFo or
ganizacija stengias kasmet isz- 
siusti bent 3 - 4 kartus ir tai ne 
vien in Vokietija, bet taip pat 
in Austrija, Prancūzija, Itali
ja. Tai pasiekti BALFo vado
vybe gali tiktai visos Lietuviu 
visuomenes remiama. Sziuo 
•metu vien Vokietijoje yra 
8,000 pagelbos reikalingu 
tremtiniu ii’ BALFo vadovybe 
gerai supranta, kad sziomis 
trimis siuntomis paszelpos rei
kalam nėra galutinai iszspres- 
ta, nes vienam tremtiniui vidu
tiniai teks vos apie 5 svarai 
maisto ir tiek pat rubu, ir to
dėl praszo visti geraszirdžiu 
Amerikos Lietuviu toliau rem
ti szi kilnu artimo paszelpimo- 
daiba ir savo aukomis sudary
ti sanlygas netrukus vėl isz- 
siusti kelias dideles siuntas.

Visas pinigines ir daigfines 
aukas, kaip rubus ir avalyne, 
malonėkit^' siusti centrui, arba 
per vietos BALFo skyrius, ar
ba betarpiai adresu:105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y”.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.116—Istorija ape^ Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
20c. ,

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.123—Septynįos istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

Noll32—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valęncziojs, Ko
žnas 'daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No. 138^-Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. , 61 puslapiu, 20c.

No. 142—A p i e Beveiksiąs 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, ’ Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 
64 puslapiu, 25c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

—..... 1*-“"

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Mėszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržinolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No. 166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

0.172-*-Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isž Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20e.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

, No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateitos su pagelba Kazyrom. 
25c.

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasierįaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldima Kun. Piliauskio, su 
nekurias - Naudingais Padeji- 
mais.a 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso^ Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko būda, 15ė., Pa
gal nauja būda, No. 197%, 25c.

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus’ Jeruzolima. 10c.

No. 200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po sviet.a 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:
■ - ———— '■'-.-•vA'h

US?3 Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite1 dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. S.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Liudvikas Ir Jo Pacziuke
I V <6 £> ’ „• ■ <• ♦ v-

Jokinga Pasaka

paiE kaiminelio sėdėjo vy
ras su paczia.

Malkos jau baigėsi turintis 
o ug'nele apszvietinejo veidus 
dvieju linksmu ypatų.

Kamine uže vėtra, už langu 
pute viesulą, o kambarį buvo 
szilta, tyku ir miela.

— Liudvikeli, ne miegi? 
Užklausė staigai pati, nulenk
dama savo galvele prie jo pe
ties.

•— Ne karveli! Atsake vy
ras, perdedamas viena koja 
nuo kitos. Užsimislinau trupu
ti.

— O apie ka mislinai?
— Pats nežinau, nusijuokė. 

Kaip mistini, apie ka turetau 
mislyt, sėdėdamas prie kami
nėlio?’

— Apie tai, jog czionais 
szilta, o ant lauko szaltis ir 
viesulą.

— Na taip tik, asz mislinau 
apie tai. O tu?

— Asz mislinau, kaip tai 
gerai sėdėt namie laike tokio 
oro jMgu randasi dvieje.

— Aha! Kvailas!
— Jeigu sėdi su žmogum 

kuri mylime kuriam tikime.
— Taip asz esmių laimin

ga. 0 tu Liudvikeli?
— Žinoma, jog ir asz.
—- Pati nusiszypsojo, paki

lo ir prispaudė savo galvele 
prie jo.

— Liudvikeli, pasakyk man

Ant Gavėnios

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso* Knygute 

' reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Nauja būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

Užsisakant knygas, reikia

teisybe: ar labai mane myli.?
— O labai, labai! Nusijuo

kė vyras ir pradėjo bucziuot 
mažas rankeles savo paczios.

— Taip, asz esmių apie tai 
persikanojus; Nes norecziau 
žinot kiek tu mane myli?

— Hm! Sunku tai pasakyt, 
žinai, aprubežiuot meile tai 
sunkus dalykas, da lyg sziam 
laikui niekas ne atrado baro-
meteri ant meiles!

— Bet gali aprubežiuot sa-

» M-M-M-4-

★ BALTRUVIENE *

Tik po szimtu balandų, 
Ant tokiu moterėliu 

nedoriu, 
Kad pasigeria nors malsziai 

. sėdėtu, 
Kaip padubusios neklykautu, 

Sztai viena bobele,
Ir jaunamartėlė, 

Negana, jog viename mieste, 
Ka tokia iszdarineja, 

Bet da in kitur važinėja, 
Vienam pleise padare 

in kurt u ve s,
Del savo kaimynu, 

Ne del isz kur pribuvusiu. 
Orkiestra ir pakvieti, 

Kad galėtu svecziai kiek 
paszokti.

Na ir tos dvi triepykes 
atsirado,

paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

No. 400 Ramybes Szaltinis 
malda knyge, graži knygele, 
puikiai ir drucziai apdaryta, 
plonais kietais suktinais apda
rais, auksuoti lapu krasztai. 
3% X 5' col. didumo, 544 pus., 
Tiktai $4.00.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.,

Ir da du kandidatus rado: 
Vienas spdrtukas, 

Kitas ženiklis.
Porele graži, nėra ka sakyti, 

Bet susitarė pirti 
užkurti.

Vyrai susitarė kaili 
iszpere, 

Turėjo, bet pabaigti negalėjo.
Ir kita diena pribuvo, 

Bet jau gert nieko ne 'buvo, 
Tai po stu'ba pasivalkiojo,

Niekur nakvynes gaut 
galėjo, 

O jus netikusios valkatos, 
Ne turite iiei gėdos, 
Bet asz kitokį būda 

panaudosiu/ 
Su koczioliu geriau duosiu, 
Ir net pravardes iszgiedosiu.

* * *

Nukeliavau in kita 
miesteli, 

Ten užtikau porele ne prasta, 
Mergele nesenei isz kur 

ten.atkeliavo, 
Per vienus prieglauda 

gavo.
Nusisamdę sau narna,

Ir kaip ipats su pacziule 
gyvena,

O gal tuo susivincziavos, 
Ba teip būti negali niekados.

Jeigu žmones susitars, 
Tai abudu nubaudos.

Nubegkite pas dvasiszkeli, 
Tegul po Velykų duoda 

szlubeli,
O jeigu da vilkiuosite, 
Tai nuo manes szliuba 
Su koczioliu bai-gali!

-----—-gausite,

vo jausla prie manes. Myliu ta
ve daugiau ne kaip tukstan- 
cziai kitu vyru myli savo pa
ežius, isz visos duszios, isz vi
sos szirdieš!

— Tai maža! Asz norecziau 
žinot? ar myli mane taip, kaip 
asz tave ? Kad atlęiskim ant to, 
kad numirtai ?

-— E, ne pliovok! Ne nu
mirsi.

— Na bet kad? Sakykim 
kad taip atsitiktu staigai!

—- Nieko ne mislinu! Del 
ko turėtum staigai numirt?

— Niekas nepadare kon
trakto su Dievu! Galiu gauti 
sukatas*!

Isz kur tave, ha, ha, ha! Pas 
tave, isz kur pas tave -rastųsi 
sukatos? .

— . Na, 'bet kad taip ? Liud
vikeli myli mane?

— Ka? Nuo pradžios?
— Pamislyk sau taip kad 

numireziau. Gerai? Na-jau nu
miriau! Girdi paskutini žodi 
Liudvikeli! Tu tyli?!

— Klausau, ka pasakysi.
— Jau numiriau isz tikrų

jų. Kaip tu sau imtum mano 
smerti ? ■ ■ ■ ■

■— Taip sziandien, jeigu 
ant tikrųjų numireziau. ■

— O, gal tu sau vėlintum 
jeigu ant tikrųjų numiriau?!

— Kas tai vtela in galva in- 
puole? Ne galiu sau to persta- 
tyt jog numirei.

— Ka vela kalbi ? Ar-gi ne 
turi tiek savyje iszmanymo? 
E, tu mane ne myli!

— Bet myliu tave, .Onuk 
myliu! ’ - - ;

— Na tai perstatyk sau!
Vyras užsiniaukes, suraukė 

kakta.
. — Na. Esmių jau numirus! 
Tu Liudvikeli pasilenki ant 
mano graibo. Ir ka darai isz 
gailesczio ?

— Verkiu!
— O, ne mano 'brangus. 

Prie didelio gailesczio ne gali
ma. verkti.

— Turi teisybe. Asz ir ne
moku verkt esmių dideliam 
gailesti. Taip.

— O po tam?
— Po tam? Siuncziu pas 

kunigą.
— O po tam? ,

Na, kas po tam? Duok 
tam pakaju Onuk!

— Na, praszau tavęs,' kai-' 
bėk toliausi Kapo tam?

— Na, laidotuves, dainos 
ir taip toliau. •

— Taip! Bet ka tu tarne 
laike veiktum ?

— U-gi ka veikeziau? Mels- 
cziausi už tavo duszia, duodu 
ant Misziu, pastatau ant tavo 
grabo puiku stovyla su para
du! Ne galiu atsimint dabar 
koki parasza duoeziau ant pa- 
veizdos szitoki: “In dangų pa
kyla tavo žemines dulkes, asz 
czionais nuolatos už tave dū
sauju. O!” Ar ka tokio pana- 
szo.

— O po tam?
— Po tam. Mislinu, jog rei

kės uždėt malku ant pecziaus.
— Da ne užgesi. O ant ki

tos puses duosi parasza; “My
limai pacziulei, nuo mylinczio 
josios vyro!”

— Ne gerai paraszysiu; 
“savo brangiausiai pacziulei 
pastate nulindęs vyras.”-

— Ach, mano saldžiausias! 
Matau jog mane ant tikraju 
myli! Kaip esmių laiminga! Na 
kalbėk ka daugiau?

— Kaip tai? Ir ka dau
giau?

— Pastatei stovyla ir da- 
yei parasza, gerai! O po tam ?

— Asz mislinu jog. tai vis
kas!

— Kaip tai viskas ? O ka tu 
veiksi kada manes czionais ne
bus ?

— Ka daryt? Vargsiu, mis- 
linsiu apie tave; sztai ant svi
tos kanapkeles gulėdavo, ant 
szitos kėdės sėdėdavo.

— Na gerai, gerai! O po 
tam ?

— Po tam? Lindėsiu pas
kui tave, apverkinesiu tavo at
minti. O ant galo reikes ka to
ki padaryt, s'zi ar ta.

— Nelaimingas! Prijau- 
cziau, ka nori padaryt.

Nuleido galvele ant jo peties 
ir priverkė savo akutes.

— Saldus mano pacziuli. 
Tai baisu, tai nieką!

— Kas?
— Tavo nelaimingas padė

jimas.
— Ka daryt, mano 'brangi ? 

Žmogus turi prisisavyt prie 
visko. "

— Kaip tai prisisavins! 
Prie ko ?

— Žinoma ir gailestis pasi
baigė. Reike ta viską užmirszt.

— Kaip tai paprast! Prie 
ko? ?

— Žinoma ir gailestis tu
rės pasibaigt. Reikeįj prasklai- 
dyt liūdnas mislis. Sziandien 
eisiu kur su prieteleis, ryto ant 
kokio kito pasilinksminimo.

— Ka-a-a?! Ir tu man taip 
szaltai atsakai?!

— Suprask, juk ne galiu 
nuolatos gailestaus. Žmogus 
yra žmogum!

— Liudvikeli!
— Tai nieko pikto, jog ei

sim in teatrą; Juk tu apie tai 
nežinosi. O ka-gi asz darycziau 
namie pats vienas?

— O tu rakali! Ir tai tu ma
ne myli ?

— Na, tai ka turecziau 
veikt ! Ne vale tau mane pergy- 
vent!

Moter, myliu tave, tei- 
’sy'be, bet insiszaut ne turecziau 
narsumo.

— A j jai! Kas tai do narsu
mas-pridėt sau revolveri prie 
galvos ir paspaust vamzdi.

— Bet del ko turecziau nu- 
siszaut ?

— Kaip-tai, “del ko?” Tu 
norėtum gyvent, be manes 
pats ?

— O ka, ar mažai žmonių 
taip gyvena? Nusiszaut, tai ne 
szposas! Asz ne turiu tiesos at
imt sau gyvasties, sau neda
riau ir atimt jos ne turiu tie
sos.

— Žiūrėk, koks isz tavęs 
filozofas! Persitikrinau dabar 
kokia buvau kvaila, tikėdama 
in tavo meile! Tu manes nieka
dos ne mylėjai!

— Esi neteisinga, Onuk! 
Mylėjau tave, myliu ir nepa
liausiu mylėt!

— Ne teisybe, mano ponia!

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
5 Su 283 Paveikslais <

;; 160 Puslapiu į,
i[ 8 col. ilgio, col. ploczio
![ Iszaiszkina sapna ir kas ![ 

ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

]'■ Knyga in minksztos po- j* 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su
užsakymu: Įi

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

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

Jis mane ne mylėjo! O vos už
dariau akis, jau bėga in teat
rus !

— Szirdžiuu, ne einu nie
kui'.

— Bet eisi! Asz tai matau 
ant tavo akiu!

; — Ne pliovok, ne pliovok!
— Ne rėk ant manės, su

pranti ?!
Asz be esmių tavo slūgine!
— Ar papaikai, kas tau da

rosi ? Juk, da ne numirei.
•' —: Ir ne-numirsiu, kad (ži
notum! Sztai ant piktumo ne
numirsiu! Ne vertas esi, idant 
numireziau!

— Labai isz to džiaugiuo- 
siu.

— Ha džiaugiesi! O asz ta- 
ji melagi mylėjau! O! Nesulau- 
kimas tavo!

— Bet mano ponute, pavė
link, viskas turi savo rubežiu. 

, — O tavo melagyste, tavo 
neteisiu,gysta nė turi rube- 
žiaus? O-o-o ! Asz tave supran- i tu. Nebijok! Stovyla man pa-Į 
statys, parasza padės ir nuda- j

vines gailęsti! • '
— Norėjau, bet matau jog 

neužsimoka.
— A-a-a! Ta asz žinojau 

' priesz tai. Nustokie mano po
nas.

— Tai tu palauk, mano po
nia!

-— Tylėk, tu rakali!
— Ka-a? Ar tai tu taip 

į drysti kalbėti in savo vyra ? <
— Taip asz! Tylėk! O j asz 

j tave pažinstu!
— Ir asz tave!
— Mistini, jog n,e suprantu 

del ko vėlini sau mano smer- 
ties! Jau asz gana prisižiurine- 
jau kaip teminai ant Mhriukes 
Rudakes1, ir esmių persitikri
nus jog kada akis užmerkeziau 
ant visados tai už Nedėlios ant 
mano grabo praszytum kad pa
siliktu tavo paczia. Sannata! 
Tokios mislis turėti da už gy
vasties1 savo paezios-fe!

— Bet pavėlink!
— Nieko ne pavėlinsiu! 

Pirmiausia mane palaidok, o 
po tam d’aryk sau ka nori. Ak-

las kibą užsinorėtu paeziuotis 
su tokia vejevaike • kaip, toji 
Mariuką.

— Gana jau gana, jau ir 
kantrybe žmogaus turi pasi
baigt. Matau jog vela tave ‘pri
kalbino tavo saldi mamužele!

— Ne nužemink mano mo
tinos, supranti?

— Bet pasakysiu jai visa 
tiesybe, kada pirm#karta susi
tiksiu su ja.

— Dryskie tai padaryt, tų 
rakali, o pamatysi!

— Kvailas sutvėrimas esi 
ir gana, žinai ?

Pati puola apalpus ant grin
dų. Vyras bėgioja po pakaju 
kaip vilkas kletkoj ir ne žino 
ka daryt.

Kaminelije paskutinios ki- 
birksztis jau užgeso. Lauke su
imta viesulą, o kamine vejas1 
staugė graudingai.

----- .GALAS----- i

Defense is your job, too!
Here is a group of strong, healthy young Ameri

can soldiers enjoying an after-chow gab ses
sion while they polish up for tomorrow’s inspection. 
They are a part of the best-fed, best-equipped, 
best-cared-for Army in the world—the United 
States Army. And they are just like the boys from 
your home town, from your own block, who are 
training now to do a job of defending your country 
—and you.

* Defense is your job, too.

Ąnd one of the best ways for you to do that job 
is to buy U. S. Defense* Bonds. For your Defense 
Bonds help maintain America’s economic strength 
just as these boys help maintain her military 
strength. Go to the Pay Office where you work and 
sign up for the Payroll Savings Plan, or join the 
Bond-A-Month Plan where you bank. Do it now!

- ’

The U. S. Defense Bonds 
you buy give you personal 

financial independence

Remember that when you’re buying ^Defense Bonds 
you’re building a personal reserve of cash savings. 
Money that will some day buy you a house or educate 
your children, or support you when you retire. Re
member, too, that if you don’t save regularly, you 
generally don’t save at all. So go to your company’s 
pay office—now—and sign up to buy Defense Bonds 
through the Payroll Savings Plan.

Don’t forget that bonds are now a better buy than 
ever. Because now every Series E Bond, you own auto
matically goes on earning interest every year for 
20 years from date otoirchase instead of 10 as before! 
This means that tb •-bond you bought for $18.75 can 
return you not $25—but as much as $33.33—if you 
just hold it the extra ten, years! A $37.50 bond pays 
$66.66. And so on. For your security, and your coun
try’s, too, buy U. S. Defense Bonds now!

. *U. S. Savings Bonds
O are Defense Bonds

Buy them regularly!
The U. S. Government does not pay for Ulis advertising. 

The Treasury Department thanks, fortheir patriotic 
donation, the Advertising Council and

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

A “NOVENA”
Stebuklingo Medaliko
Dievo Motinos Garbei, 

Ml per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS 
PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

Adresas: ’
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Istorija Apie ... . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie. Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai. j

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Pasiskaitymo Knygeles 
Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius liko Turtingu Ponu. ‘ 

Per paczta, 35 Centai.
-------------------- .s 

• - ■» .

Velniszka Maluna, ! įj 
Stebuklinga Puodą, 
Maluninkas Pabėgo
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Adresas: i
SAULE - Mahanoy City, Pa.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

«■ t .

64 pus. Did. 5x7 col.;!
Dabar Po 25c. :•

SAULE Publishing Co;, į Į
Mahanoy City, Pa., U.$.A. < i
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-— Ųtarninke (pripuola pir
ma diena Balandžio -— April.

— Ųtarninke Angliakasiu 
szvente, kasyklos ta diena ne
dirbs.

— Musu skaitytojas, (ponas 
Adomas Alanskas isz. Ham
burg, Pa., ana diena lankėsi 
mieste pas gimines ir ■pažinsta- 
mus ir prie tos progos atsilan
kė in “Saules” redakcija. Po
nas Alanskas turi užsiėmimą 
prie vaistiniu sanitarium, li- 
gonbute, ir sako kad daugybe 
ligoniu gydosi tame sanitorium 
isz visu daliu Amerikos. — 
Acziu ponui Alanskui už atsi
lankymą.

— Seredoj, Šzvento Pran- 
ciszko de Paulo, o Tautines 
Vardines: Bairuolis. Pasnin
kas. ■

— Ketverge pripuola Szv. 
Riczatdo, o Tautines Vardi
nes: Vytenis.

— Petnyczioj pripuola Sep
tyni Sopuliai Szv. P. Marijos, 
ii' Szvento Izidoro, o Tautines 
Vardinąs: Vimbaras. Ir ta die
na: 1919 metuose iszrinktas 
pirmasis -Lietuvos Prezi dentas 
Antanas Smetona; 1933 m., 
Lengvesnis už orą orlaivis 
“Akroų” nukrito in mares, ne
toli nuo New Jersey kranto, 
Rear Admirolas William A. 
Moffett su septynios deszimts 
dvejais keleiviais pražuvo; 
1818 m., parinkta ir nustatyta 
Amerikos dryžiuota ir žvaigž
dėta vėliava.

• — Nedelioj pripuola Ver
bų Nedelia, o po tam tik viena 
sanvaite iki Velykų.

— Robertas Paserpskis nuo 
521 W. Mahanoy Avė., turėjo 
operacija Locust Mt. ligonbu- 
teje.

Gilberton, Pa. — Jurgis 
Upanaviezius, 55 metu senumo 
timlbennonas in Maple Hill ka
syklose, likos sužeistas in nu
gara ir koja. Gydosi Locust 
Mt. ligonbute.

Shenandoah, Pa. — Ignac
Bernotas, nuo 413 W. Centre 
uly., pasimirė Petnyczios va- 
kara in Locust Mt. ligonbuteje. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Shenadoryje 1907 metuo
se. Buvo angliakasis. Paskuti
ni karta dirbo Kohinoor ka
syklose. Velionis neturėjo jo
kiu giminiu. Laidotuves in- 
vyks Utarninko ryta isz Gra- 
boriaus Chaikowsky koply- 
czios, ,318 W. Centre uly., su 
apiegomis Szv. Jurgio 'bažny- 
ezioje 9-ta valanda ir palaidos 
in parapijos kapines.

r Girardville, Pa, — Antanas 
Kužinicka^,' nuo 126 W. Ogden 
didžios, likos sužeistas m koja 
laike darbo Packer NT. 2, niai- 
nuošė. Gydosi Locust Mt. li
gonbute.

Washington, D. C. — Isz 
priežasties kad Prezidentas 
Harry Trumanas (Dem.) ne
bus kandidatas'in Prezidentus, 
tai Vice-Prezidentas Albin W. 
Barclay, pranesza, buk jis stos 

in Prezidento Rinkimus.
— Apsaugos Tvarkytojas, 

Charles Wilsonas, prasiszali- 
na nuo savo dinstos, isz prie
žasties kad jis nesutinka su 
Prezidento Trumano inncszi- 
raa apie Plieno Darbininku 
st raiko* ir pabranginimo plie
no. .

Iszrinkime Susivieniji
mo Lietuviu Amerikos 

(SLA) Iždininku 
AL. S. TRECZIOKA

Kad butu sutaupyta daug pi
nigu ir laiko SLA nariu naudai 
kad SLA reikalai butu atlikti 
gerai ir greitai, kad SLA ap-, 
drauda ir paszelpa kutu sti- 

Albinas s. trecziokas

priausta ir kad SLA nariu vi
si reikalai butu pilnai apsaugo
ti, yra būtinai reikalinga bal
suoti už

ALBINA S. TRECZIOKA 

ir iszrinkti ji in Susivienijimo 
Lietuviu Amerikos Centro Iž
dininko vieta!

ALBINAS S. TRECZIOKAS 
dirba SLA nariu naudai virsz 
25 metu! Buvo SLA seimuose 
iszrinktas in Apszvietos ir Fi
nansų Komisijas ir pavyzdin
gai dirbo jose 10 metu! Taip 
pat be pertraukos yra SLA 245 
Kuopos ir 5-to Apskriczio Val
dyboje virsz 25 metu! Be to, 
jis yra New Jersey - New York 
valstybių pripažintas Apdrau- 
dos Žinovas. Todėl, visi SLA 
nariai yra praszomi balsuoti už

ALBINA S. TRECZIOKA 
in SLA Centro Iždininko vieta!

SLA 245 Kuopos ir 
SLA 5-to Apskr., 
Valdybos Nariai;

Praszo Pilietybes

Daktaras Izaak Alkalay, 
Brooklyne, buvęs Rabinu 
virszihinkas Yugoslavijoje 
ir to kraszto Senatoriumi, 
dabar stengiasi gauti pilie
tybes popieras Amerikoje. 
Jis yra ežia iszgyvenes de
szimts metu ir dabar yra vy
riausias Žydu Rabinas Ame
rikoje.

"SAULE” MAHANOY CITY, FA.
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Suknele Isz HaS'iXuutadSmeiu Nepaprastas Paveikslas
Staltieses

Czia nauja mada ar nau
jas iszmoslas. Szita mergina 
parodo savo nauja suknele, 
drese, kuri yra padaryta, 
pasiūta isz ■ staltieses. Ant 
dreses yra podukai ir toriel- 
kos. Ir ant merginos galvos 
matome arbatėlės puodą.

5 MAINIERIAI ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

skyle in mainu siena už kurios, 
buvo szimtai tonu užtvinusio
vandens.

Nelaime atsitiko apie penki 
szimtai pėdu po žeme, York tu
neli, Forestville, arti Miners- 
villeje.

Žuvusieji mainieriai buvo: 
Trisdeszimts szesziu metu am
žiaus Dennis Onushco, isz Fo
restville; trisdeszimts penkių 
metu amž., Martin Branzenec, 
isz Minersville; du broliai, dyi- 
deszimts septynių metu amž., 
Chester Lapinskas, ir dvide
szimts vienu metu amž., Pra
nas Lapinkas, ir ju szvogeris 
trisdeszimts devynių metu 
amž., Juozas Sodaitis, isz New 
Minersville.

Visi penki dirbą apie penkis 
szimtus pėdu po žemą, kai tas 
vanduo prasimusze ir juos pa
gavo. Du kiti, Walter Yarish 
ir Charles Micklow, suspėjo 
pabėgti ir iszliko gyvi.

Tas vanduo buvo apleistoje 
mainoje, kuri nebuvo pažymė
ta ant tu mainu žemlapio. Dar
bininkai dabar stengiasi ta 
vandeni su pumpomis iszsemti 
bet tas darbas užims ilga laika. 
Nelaime atsitiko pareita Ket- 
verga, popietu, kai tie nelai
mingi vyrai dirbo ant antro 
szipto.

Lavonas Juozo Sodaiczio 
(nuo 508 Pottsville uly.) likos 
surastas Nedelioje. Velionis 
paliko savo paezia Jenina (po 
tėvais Lapinskiute), du sunu ir 
viena duktere.

F.i P-i F .1 F _Fil C;

W|Pirkie U. S. Bonus!
S3 fa F'i ta ta ta ta ta ta ta

TRYS MAŽUCZIAI
APLEISTI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ke kad tie mažucziai buvo per 
dvi dienas palikti vieni tame 
kambaryje.

Policijos kapitonas Howard 
Leary dažinojo tu mažucziu 
vardus: keturiu metu Charles

Harry.
Policijantai rado juos ver- 

kianezius. Ju kojos buvo apde
gintos. Jie buvo nuveszti in 
Hahnemann ligonine. Polici
jantai suėmė ju motina, dvide- 
szimts dvieju metu amžiaus 
Ponia Betty Spurr. Ji aiszki- 
nasi kad jos vyras ja apleido ir 
kad ji neturėjo gana pinigu 
iszlaikyti savo vaikuczius. Ji 
sako kad ji paliko vienuolikos 
metu mergaite prižiūrėti jos 
mažuczius. Policijantai dar 
jieszko tos mergaites.

MERGINA NUŽUDĖ 
SAVO VAIKUCZIUS

Nenorėjo Sarmatos At- 
neszti Savo Szeimynai

ROMA, ITALIJA. — Poli
cijantai sako kad neženota mo
tina yra prisipažinus kad ji nu
žudė tris savo vaikuczius, ir 
buvo pakavojus j u lavonėlius 
savo kambario stalcziuose. Ji 
aiszkinasi, kad ji nenorėjo at- 
neszti sarmatos savo tėvams ir 
visai szeimynai" Liliana Biagi, 
trisdeszimts vieno meto mergi
na, buvo suaresztuota, kai jos 
tarnaite, Felicetta Venditti, 
užtiko tuos lavonėlius stal
cziuose ir pranesze polici j au
tams. . '

meower

Let us show you

Saule Publishing C
Mahanoy City, Pa

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

INaTURALLY, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect

created by

c have

rc»Von8C . . 
niforn1“*9-

(IWxUm,
your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct I

Laikrasztininkas nutrau
kė szita paveiksią prie, laik- 
rasztininko kapo, kai žuli- 
kas, paskutinis po kaire, 
traukiesi revolveri isz kisz- 
eniaus n u s z a u t i Dakta
rą Hussein Fatimi, kuris sa

DU JAUNI SUIMTI
'■ *

Vienas Užmusztas

PHILADELPHIA, PA. — 
Dvideszimts vieno meto am
žiaus George Fox isz Collom, 
netoli Sheldon, buvo suaresz- 
tuotas ir be jokios kaucijos in 
kalėjimą patupdintas. Jis yra 
kaltinamas už nužudinima dvi
deszimts szesziu metu amžiaus 

ke prakalbas prie laikraszti- 
ninko Mamad Massud kapo 
Teheranoje. J i s paszove 
Daktaro Fatimi, kuris buvo 
nuvesztas in ligonine, kur 
daktarai sako jo padėtis yra 
pavojinga.

Jurgio Leskevicziaus.
Leskeviczius pasimirė Eins

tein Medical Center ligoninėje. 
Jis buvo sužeistas, szalia savo 
namu kai keli tokie jaunuoliai 
susipesze ir susimusze. Jie te
nai susimusze už vieno j u per 
daug rikdinima automobiliaus 
dūdos.

Slaptos policijos agentas 
Thomas Lennon sako kad Geo. 
Fox prie visko prisipažino. Jis 
sako kad jis partrenke Leske- 

vieziu ant ulyezios su savo 
kumsztimis.

Jerry Masone, asztuonioli- 
kos metu amžiaus, to automo
biliaus draiverys teipgi yra su
imtas, kaipo svietkas.

Ponia Elzbieta Colangelo, 
kuri netoli tenai gyvena, poli- 
cij autams yra pasaldus kad ke
turi ar penki vyrukai buvo su
simusze kai ta nelaime atsitiko. 
Fox sako kad Leskevicziu bu
vo ji grasinės su konka.

GAISRAS
VIESZBUTYJE ' ■ • -f •

LOS ANGELES, CALIF. — 
Gaisras isztiko prasta ir pigu 
szesziu augsztu vieszbuti, Los 
Angeles mieste. Mažiausia sze- 
szi žuvo ir deszimts ar daugiau 
buvo sužeista.

Apie pusantro szimto žmo
nių buvo szitame vieszbutyje, 
kai gaisras isztiko, apie treczia 
valanda isz ryto.

Naktinis darbininkas, pen
kios deszimts septynių metu 
amžiaus Leland Whitehouse 
labai daug žmonių iszgelbejo, 
visus prikeldamas.

Ta nakti szitams Los Ange
les mieste buvo trys kiti dideli 
gaisrai, bet nors daug iszkados 
padaryta, niekas nežuvo.

APVOGĖ
BUCZIERI

Du Vyrai Ir Moteris 
Dave Jam Raida

PHILADELPHIA, PA. — 
Penkios deszimts metu am
žiaus Nathan Brenman, bu- 
czierys, lauke autobusio apie 
penkta valanda isz ryto, kad 
nuvažiuotu in daria.

Prie jo sustojo automobilius. 
Automobilyje buvo du jauni 
vyrukai pryszakyje ir moteris 
užpakalinėje sedyneje.

Vienas isz vyru iszszoko isz 
automobiliaus parode revolve
ri ir tam buezieriui insake in- 
lipti in automobiliu. Buczierys 
buvo tarp tos moteries ir to vy
ruko. Ta moteriszke iszkrauste 
jam kiszenius ir paskui jam in
sake iszlipti isz automobiliaus 
Visi trys tada sau nuvažiavo, 
palikdami buezieri ant Old 
York Road.

Buczierys sako kad nuo jo 
tie trys vagiai pavogė penkios 
deszimts szeszis dolerius.

Automobiliaus laisniai buvo 
isz New Jersey valstijos.

Ant Pardavimo

Szesziu kambariu namas, 629 
W. South uly., arti Lietuvisz- 
kos ‘baižnyczios. Parsiduoda pi
giai. Atsiszaukite ant adreso:

524 W. South St.
Mahanoy City, Pa.

i L. TRASKAUSKAS*
! LIETUVISZKAS 5 
į GRAB ORIUS *
* Laidoja Kunus Numirėliu.*
* Pasamdo Automobilius Del *
* Laidotuvių, Kriksztyniu *
* Vestuvių Ir Kitokiams J
J :: Reikalams :: ** _ *
★ 535 WEST CENTRE STREET *
J Telefonas Nr. 78 $
* MAHANOY CITY, PENNA. J
• *******-«****-M-k-K-K-»K^<<<«<
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