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Isz Amerikos
/

KAREIVIAMS
PATARIMAI

Kas Gali Gauti V aidžios 
“Bonus”

WASHINGTON, D. C. — 
Jeigu kareivis buvo vaiske 
nors per szeszios deszimts die
nu jis gali kreiptis in valdžia 
ir pareikalauti nors kokio 
“Bonus.”

Tas laikas turi būti tarp 
Gruodžio septintos dienos 1941 
metu ir Rugsėjo antros dienos i 
1945 metu. Tokis kareivis gali 
pareikalauti to “Bonus.”

Veteranas, kareivis gaus de-, 
sszimts doleriu del kiekvieno 
i ' ■ menesio kuri jis praleido Ame

rikoje vaiske ir penkiolika do-■ 
leriu del kiekvieno menesio 
praleisto užsienyje.

Veteranas kuris praleido, 
del pavyzdžio, viena meta vais
ke Amerikoje ir viena meta už
sienyje, gaus tris szimtus do
leriu. Tai reiszkia jis gautu 
deszimts doleriu del dvylikos 
menesiu vaiske Amerikoje ir 
jdel dvylikos menesiu užsieny-' !• je.

Buvęs kareivis, veteranas ' 
negali gauti daugiau negu pen- , 
kis szimtus doleriu, nežiūrint 
kaip ilgai jis tarnavo Ameri
koje ar užsienyje.

Mums iszrodo kad tokis pa-! 
dalinimas ar paskyrimas nėra 
teisingas. Daug kareiviu kurie 
buvo vaiske Užsienyje nieka
dos nemate ir nepatyrė karo 
lauko ir jiems neteisinga lygiai 
atlyginti kaip ir tiems kurie 
buvo ant karo lauko.

Jeigu tokis kareivis gyveno' 
.Tennsylvanijoje kai jis buvo ' 
paimtas in vaiska, tai nieko 
nereiszkia kur jis dabar gyve
na, jis vis gaus ta Bonus. Bet! 
jeigu veteranas dabar gyvena 
Tennsylvanijoje bet kai buvo 
paimtas in vaiska isz kitos vai-( 
stijos, jis negali pareikalauti 
szito Bonus.
7 Veteranas kuris yra dabar 
pasimiręs, gaus tiek kiek ir gy-! 

»Vi, ir jo turto paveldėjai gali 
pareikalauti szito Bonus.

Veteranu kuopos ir kliubai i 
padės visiems sudaryti ir su- i 
raszyti rasztus del szito bonus, 
(be jokio mokesczio.

Daugiau negu 1,215,515 ve- ‘ 
teranai Pennsylvanijos valsti
jos gali pareikalauti to Bonus, 
sir tu pinigu.

-----------o-----------
— Neprideranti darba su; 

džiaugsmu pradėsi, bet su er
geliu baigsi.

— Jeigu tylėsi, žmonių ne-j 
patiesi, nes nedažinos kokios 
tu nuomones.

Japonu Imperatorius, Hi- 
romito ir Imperatoriene Na- 
gako, dabar, po karo daug 
tankiau pasirodo savo žmo
nių tarpe ir stengiasi su vi
sais žmonėmis susipažinti. 
Jiedu ežia užėjo in dideli 
sztora kur randasi paroda. 
Per ta paroda buvo rodoma

Japonijos turtai. Jiedu ežia 
žiuri in žemėlapi kuris buvo 
isztiestas ant grindų.

Pirmiau Imperatorius su 
visa szeimyna niekados nesi
rodydavo savo žmonėms ir 
visai atskirai gyvendavo, 
nes jis buvo laikomas kaip 
koks dievaitis.

BOSU DRAIVERIAI DVI SESERS
NESTRAIKUOS S U D E G E

Sutinka Ant Derybų;
Dirbs Per Derybas

____ .« i
NEW YORK — Miesto auto- 

bosu draiveriai grasino strai- 
kuoti, bet paskui sutiko dirbti 
per derybes tarpu savo unijos 
vadu ir kompanijos atstovu.; 
Trys tukstaneziai asztuoni 
szimtai draiveriu buvo pasi
rengė straikuoti, bet dabar su-Į 
tiko ant derybų.

Tu autobusu kompanija in- 
tare draiverius, kad jie tyczia 
isz lėto dirbo ir tyczia su savo 
busais pasivėlindavo per ke
lias nedeles, kad supykinus 
žmones priesz kompanija. Szi
ta autobusu kompanija kas
dien veže apie du milijonu žmo
nių. Dabar visiems linksma 
iszgirsti kad unija derėsis su 
kompanija be jokiu straiku.

KALĖDINĖS
KORTELES

Neužlipdytos Kasztuo- 
ja Du Centu

WASHINGTON, D. C. — 
Nepamirszkite sziais metais 
kai siunsite Kalėdinius pasvei
kinimus ir korteles, kad reikia 
uždėti dvieju centu sztampa 
ant korteles kuri nėra užlip
dyta. Pirmiau tokias Kalėdi
nės korteles buvo galima siuns- 
ti už pusantro cento sztampa.

Pacztas praszo kad visi ta 
atsimintu, kad nebutu jokio 
nesusipratimo per Kalėdas, ir 
kad nereikėtų visas Kalėdinės 
korteles sugražinti tam kuris; 
jas siunezia. v

Gaisras Namuose;
Tėvai Apdeginti

CARLISLE, PA. — Dvi se
sers sudegė ant smert savo na
muose, kai gaisras ju namus 
isztiko. Motina, Ponia Mary 
Hamilton, keturios deszimts į 
keturiu metu amžiaus stengia
si pecziu pakurti su gazolinu 
ir visa virtuve užsidegė, apie 
penkta valanda isz ryto. Ji su-j 
spėjo isz tu deganeziu namu; 
iszbegti.

Viena jos dukrele kuri buvo 
tame kambaryje kai gaisras 
užtiko, sumiszo ir kaip ten pa
sitaikė kad ji likosi tame kam
baryje. Ji ten ir sudege. Ji bu
vo dvylikos metu Shirley. An
tra duktė, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus Stella miegojo; 
ant virszaus. Ji matyti iszbego 
isz savo kambario ir atbėgo 
trepais žemyn, bet negalėjo 
duriu atsidaryti ir prie pat du
riu sudege.

Tėvas, keturios deszimts 
szesziu metu amžiaus, Pranas, 
teipgi ant virszaus miegojo, 
kai ta nelaime atsitiko, bet jis 
suspėjo iszbegti, nors buvo la
bai apdegintas. Namai ligi že
mes sudege. Tėvas ir motina 
dabar ligoninėje.

Minksztos Anglies
Mn,,|ke Mainieriams P a-

iii lai id

skelbtos Straikos

BAGOCZIUS
NUŽUDYTAS

PARYŽIUS, FRAKCIJA. — 
Geltuonplauke, : tarptautine 
gražuole ir dainininke, Sylvia 
St. Clair yra intarta už nužu- 
dinima Anglijos bagoeziaus 
biznieriaus Edward de Muralt.

Szita Francuzijoje gimus 
gražuole Panele St. Clair, sako 
kad tas bagoezius pirszosi jai 
ir prasze kad ji už jo iszteketu 
tik kelios valandos priesz tai, 
kada jis buvo surastas negy
vas.

Jis buvo surastas savo au-į 
tomobilyje netoli nuo Champs 
Elysees. Ant jo galvos buvo 
užmautas maiszas. Policijan
tai sako kad jie rado jo kakto
je dvi mažas skylutes, kurias 
buvo galima padaryti su mažu 
peiliu ar su ledo durtuvu. Jie 
spėja kad jis buvo nužudytas 
apie penkta ar szeszta valanda 
po pietų, nors policija jo lavo
no neužtiko iki aštuntos va-

Prez. Trumanas Atostogauja
Z Key West, Florida; PatvariaiIta-

lijoje, 300,000 Apleidžia Na
mus; 123 Komunistiszki Dar* 

bininkai Pravaryti Isz 
Valdiszku Darbu

EROPLANAS SU- ^sX^Ai' 

SPROGO, 28 ŽUVO VĖL STRAIKUOJA
landos vakare. Visi jo pinigai 
buvo paimti ir policija sako 
kad galimas daigtas kad kokie 
vagiai razbaininkai ji nužudė 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

DESZIMTS ŽUVO 
EROPLANO

DALIAS, TEXAS. — Didelis DC-6 ero- 
planas nukrito ir susprogo prie pat Dal
ias Love Field aerodramo, kur yra inreng-! 
ta gera ir tinkama vieta tokiems eropla- 
nams nusileisti. Dvideszimts asztuoni žmo- Į 

nes buvo ant sykio užmuszti, asztuoniolika
NELAIME suįejstj Keturiolika sužeistųjų dar dabar 

— Deszimts randasi ligoninėje, o keturi buvo paleisti.
i Mexico

Jis nukrito apie septynios mylios

PARYŽIUS.
žmonių žuvo kai dvieju inžinu , . . . XT i •
eroplanas nukrito tarp Lang-; ElOplanaS skrido ISZ New I Ork 10
son ir Caobang in Indo, Kini- City 
ja. Szitos žinios mus paseke J" 
isz Francuzu laikrasztininku HUO Dalias miesto.
^Zpra^:k“| Eroplanas užsidegė padangėse.

nas nukrito kai jis veže maisto dangus nuszvito priesz auszra, kai tas lieps- 
vienam mažam miesteliui.

STUDENTAS
nusiszove;

__________________ • I

Taisė Karabina; Nety- 
czia Paliedo Szuvi

ALTOONA, PA. — Dakta
ras Daniel M. Reploge prane- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Visas

nojantis eroplanas krito isz padangių. Bu-
MERGAITE ŽUVO vo g’rdeti verksmai ir

------ isz tu kurie liko gyvi
Sesute Sužeista; Abi vįsu smarkumu nukrito
Nupuolė Nuo Gele

žinkelio Tilto

szaukimai pagelbosi 
kai tas eroplanas 
ant žemes.

$ I

policijautai ir ug- iPer kėlias valandas 
niagesiai isztraukinejo isz to sudužusio ir ____ •»

wallingford, pa. — sudegusio eroplano lavonus.
Vienuolikos metu mergaite bu- TZ . t e
vo surasta sužeista po szimto Krintantis eroplanas pataikė in du fa-
pedu tilto, netoli nuo wailing- įr juos yisiszkai sunaikino, suffriove.
ford. Abi jodvi nupuolė nuo , v
geležinkelio tilto, kai jųdviejų l abukai užsidegė, 
tėvai prasze policijos jieszkoti 
jųdviejų.

Mirusi mergaite buvo Elsie 
Jeanne Henry, isz Ridley apy
gardos. Jos sesute, dvylikos 
metu amžiaus Jannie Betty bu
vo nuveszta in. Chester ligoni
ne. Ji policijantams paaiszkino 
kaip ta nelaime atsitiko: “Ma
no sesute,” ji sako “nupuolė
nuo tilto ir asz greitai pribėgau eroplanas nukrito . 
jai pagelbeti ir asz nupuo-‘

Vienas isz lakunu, labai sužeistas ir vis
as kruvinas priszliauže prie vienu namu ir 
pasakė: “Asz labai sužeistas . . . Asz žinau 
kad asz mirsiu . . .Asz noriu pasakyti kas 
atsitiko . . . Eroplano vienas inžinas užside
gė.. . Asz kitu inžinus uždariau pirm negu,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NEW YORK, N. Y., — 
Trijų nedeliu paliaubos tarpį 
Minksztos Anglies Mainieriui 
ir Kompanijų užsibaigė, ir tia 
mainieriai vėl iszejo ant strai
ku. Lewisas nepasiaiszkina ko
dėl jis nesutiko laikyti mitin
ga pasitarti su kompanijų at
stovais. Jis iki paskutines va
landos tikėjosi kad jis galėsi 
kompanijų atstovus suskaldyti 
ir su keliais susitarti ir taip ki
tus priversti susitaikinti, ’ bet 
jam nepasiseke.

Lewisas nei sykio nepasak*® 
ko jis dabar reikalauja ir mai- 
nieriams nepasake ant ko kom
panijos sutinka. Bet laikraszti- 
ninkai speia kad jis reikalavo 
didesniu algų ir daugiau pini
gu del to pensijų ir paszelpos 
fondo. Tie jo reikalavimai 
kompanijoms kasztuotu apie 
trisdeszimts penkis centus ant 
tono anglių.

Lewisas paslaptomis sten
giesi susitarti su Illinois Ang
lių Kompanija ir su Pittsburgh 
kompanija, bet abieju kompa
nijų atstovai visai nei in dery
bas su Lewisu neinsileido, pa
sakydami jam kad jis turi su 
visomis kompanijomis bendrai 
ir sykiu derintis.

Prezidentas Trumanas, atos
togaudamas Floridoje, per te
lefoną ir per laikraszczius seka 
visas derybas ir szitas strei
kas. Jis Floridoje yra pasakęs 
kad valdžia dar nieko nedarys 
ir nesikisz, bet jeigu pritruks 
anglių fabrikams, tai tada jis 
su “Taft-Hartley Instatyma” 
vėl nubaus Lewisa ir privers 
mainierius gryszti in savo dar
bus, kaip jis padare ana syki. 
Bet matyti kad Trumanas grei
tai neinsikisz nes fabrikantai

(Tasa Ant 4 Puslapio)



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
In Johnstown, Pa., vienas 

žmogus save nusiszove už tai 
kad negavo isz policijos pave- 
linimo laikytis revolveri.

In Tampico miestą, Meksi
koje, tėvas ne toki gražu ar 
gera pavyzdi davė savo vai
kams. Jis marszavo isz bažny- 
ezios su savo nauja nuotaka, ir 
prie bažnyczios duriu ji susi
tiko jo sena žmona, su penkiais 
vaikais. Kai jo nauja nuotaka 
apslobo ir kai žmones bažny- 
czioje užsipuolė ant jo, jis pa
spruko, insisedo in automobi
liu ir iszdume isz miesto.

Senovės laikais, kai galinga 
Roma, visa svietą buvo užka
riavus, visokias parodos buvo 
madoje, ir mes isz ju pasimoki
nę rengiame visokias parodas 
del visokiu iszkilmiu ir ap- 
vaikszcziojimu. Bet jeigu žino
tume kas tas parodas Romoje 
surenkdavo tai gal mes ne taip 
greitai stotume in paroda ar 
patys kokia ten rengtume. Ro
mos imperijoje daugiausia pa
rodu surengdavo sziaucziai, 
kad žmones daugiau ezevery- 
ku ir padu nuplesztu ir kad 
tiems kriaueziams daugiau 
biznio butu.

MEDŽIOTOJO LAVO
NAS SURASTAS
Ant Mažos Salos

PRANCŪZAI NIEKO
NEATPIGINA :: Vadas ::

Kontrabandnesziu

In Elizabeth City, N. J., tei
sėjas patarė vienai szeiminin- 
kei kad nors per du metu jai 
nevalia muszti savo vyra su 
kirviu ir nevalia ji su automo
biliu suvažinėti. Ji už szito- 
kius szposus buvo jau du sykiu 
in teismą, patraukta.

Hollywood mieste, kur vi
sos tos aktorkos darkosi ir vy
rai mergų kojas seka ir in jas 
žiopso, vienas aktorkas, loszi- 
kas gavo “divorsa” nuo savo 
žmonos, už tai kad ji neduoda
vo jam gana pinigu ant pra- 
spendinimo.

PARYŽIUS, FRANCIJA. — 
Žvejoto j ai užtiko Marcel Petit 
lavona ant mažos salos netoli 
nuo Cherbourg, kur jis buvo 
nuplaukęs laukiniu ancziu me
džioti. Viesulos ji ežia užtiko 
ir jis negalėjo sugryszti. Jis 
buvo trisdeszimts metu am
žiaus ir vairodavo ambulan- 
ca, vežimą ligoniams. Jis ant 
tos salos iszbuvo visa sanvaite, 
kol tie žvejoto j ai užtiko jo su- 
szalusi lavona.

I POPIEŽIUS KALBĖS

Nepaiso Biznio Su
Amerika; Viską Par

duoda Brangiai
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

nek nuolat ’ 
ivalgesi ar 
tegirdi ju '

—Mergių „ereikalamlama te.- 
■^"""ri/ue....e-Jmlis priesz nurtina kur tavo,

]<il(h„rSi toji apsigryzo .r ėjo m 
stnba, praliejo meluot eidama 
.,..,skui, 1>nk miege.i'1^ kama’ 
roj nes sziandien jai nesmagu. 
Motina vienok turbūt supratus 
melą atsake:

sziu in jusu namus <> .m 
ypacz motina nepr-m^ maY-

_ O ka ta motma ; jai
. ’ n degtine, Ji riaušių turtą C“ .

i . .-Hid m1 numiiim, namams ]yg ■’• apart, gen- namai, ne niek< ■ ;Kuiwgas duos Į km . .
mo, jm nerupi, iv - no- Bet turėk jam protą, atsimink 

kad amžinai nemergausi, žiū

■qirandus sukai.

nete Jule ir ka tokio 
kalbėjo tarpe save, 
atydžiai klausė ir ? 
kas ju nemato ir i 
kalbos.

Pirmu kartu jiedu slėpėsi 
žmonių, o labiausia nuo

į Povylo, ir Matjoszius szian-Į 
ien buVo visulaimingiausiii, 

apkabinus rankom

New York mieste, vienas 
szeszios deszimts septynių me
tu amžiaus žmogelis buvo poli
cijos suigautuas kai jis norėjo 
apvogti viena sztora. Jis poli
cijantams nusiskundė kad tur
būt jis jau per senas szitokiam 
darbui, nes jis nedagirdi ir ne
užgirdo kai policijantai prie jo 
priėjo ir ji užtiko dirbant.

Cleveland mieste, vienas 
dantistas inlipo in stulpą pa
taisyti danti vienam žmogui, 
kurie in ta stulpą inlipes sake 
kad jis isz ten neiszlips kol jo 
megamasis beisbolas ratelis 
rungtynes nelaimes. Tas beis
boles ratelis nieko nelaimėjo.

Keturios mergaites, High 
School mokines pasiprasze mo
kytojos kad jas iszleistu anks- 
czia.u isz mokyklos, nes jos no
ri eiti po sztorus ir prisivogti 
sau visokiu reikalingu daigiu.

In Roanoke, Virginia vienas 
žmogus norėjo parduoti savo 
namus. Jis szitoki pagarsini
mu indejo in laikraszti: “Vi
siems tiems, kurie yra teisingi 
ir dievobaimingi ir kurie san- 
žiningai nori pilnai užsimokė
ti už savo namus, asz savo na
mus parduodu už dvylika tuks
tancziu doleriu. Kiti gali tuos 
paežius namus nuo manės nusi
pirkti už deszimts tukstancziu 
doleriu. ’ ’

VATIKANAS. — Szv. Tė
vas, Pijus Dvyliktasis sziais 
metais per radija visus pasvei
kins ir Kalėdini pamokslą pa
sakys dvideszimts treczia die
na Gruodžio. Pernai jis kalbė
jo per Kuczia, diena priesz Ka
lėdas.

Vatikano Sekretorijatas pra-, 
nesza ir paaiszkina kad sziais ’ 
metais Szventas Tėvas anks- i 
cziau kalbės už tai kad 
Kuczias jau bus iszkilmes 
Szvento Meto pradėtos.

per 
del

PREZ. TRUMANAS
ATOSTOGAUJA

Juliute mano Juliute,

Ameri

rėk vieno. ■
, Bet sztai ineidamos iii 

•zir.lietar del stn'ba iszvydo.Poyyla, kuris 
kas kitas' InojoHS priszoko prie merginos 

atsidnsejima.’1 ir pradėjo klaust kur buvo, 
!kad jos rast negalėjo. Kalviene 
! atsake už (lukteri-, kad miegojo 

• • buvo t-is! kamaroj ir dabar prikėlė ja. vien nesmagu jai mi\o, kad tas; Kaino -i .
. Lnni i — O slogucziai įiesmauge?apreiszkimas pi mum jai kimi . .. •

ga kuris nedave jai iszriszimo' Klause apsikabinės mergina, 
kada atlikinėjo ‘‘Velykine,” iri Jule imdavę inžeista ir nore-

Jule atsiduso; ar lengviau

arto atsiduso, 
iszszauke ta jos 
Taip, smagu jai buvo

Duszioje josno, kam ji teks.
nubudo neramybe
kuteno ja, bijodama idant Mat 
joszius nesuprastu ir nesi 
klausiu ko nerimsta klausė;

jo atsitraukt, bet Povylas ja 
laike drucziai pasisodinės ant

— Ne, manės neims, nes es

Viena szeimininke, iszeida- 
ma in miestą, paliko savo vy
rui raszteli, in duriu Įauga: 
“Nebusiu namie iki puse po 
trijų.” Vagis pamate ta rasz
teli ir viską isz ju namu iszne- 
sze, ir paliko savo raszteli: 
“Acziu kad man pasakėte.”

Baldwin Locomotive fabri
kas, kuris stato traukiniams 
inžinus, dabar jau daugiau ga
riniu inžinu nestato, bet visus 
aliejinius.
iiai kurie ežia 
tomi, vartuos 
augliu.

Reiszkia, visi inži- 
dabar bus sta- 
aliejų vietoje

Cincinnati mieste, vienas ju
rininkas nusipirko antru ran
ku automobiliu, kuris kaip tas 
asilas užsispreczindavo isz vie
tos pakrutėti. Jurininkas, in- 
pykes paleido savo ta asiliszka 
automobiliu in Ohio upe. Kai 
tas automobilius paskendo to
je upeje, tas jurininkas paste
bėjo kad tai szita syki tas jo 
automobilius tikrai greitai 
važiavo.

KEY WEST, FLORIDA. — 
Prezidentas Trumanas visus 
savo darbus ir rupesezius pali
ko Vaszingtone, ir iszvažiavo 
in Florida atostogauti ir pasil-i 
sėti. Jis ežia, in Key West mau- 
dysis, pasivaikszczios, žvejos 
ir pasilsės. Jis taip nepaiso kas 
Vaszingtone darosi, kad jis net 
ir savo dziegoreli paliko ir ne
paiso kaip laikas eina ar bėga. 
Kapitonas C. C. Adell Truma- 
nui paskolino savo laikrodėli 
del tu atostogų, vakaciju.

PATVANAI
ITALIJOJE

metu amžiaus 
isz gilaus 
rado save

In Omaha miestą jauna po
rele inejo in sztora ir paprasze 
kad jiemdviems sztominkas 
parodytu sutuoktuviu žiedus. 
Vaikinas buvo devynių metu, 
o jo mergele buvo asztuoniu 
metu. Sztorninkas
ir pasiaiszkino kad visus to
kius žiedus jis buvo iszsiuntes 
nuszvaksuoti.

atsirasze

Trisdeszimts
Elwood Harmon 
miego pabudo ir 
svetimame automobilyje Phi
ladelphijoje. Jis policijantams 
sako kad jis neatsimena, kaip 
jo ranka buvo sužeista. Polici
jantai rado kad jis buvo pa
siautas in kaire ranka. Jis sa
ko kad jis kelis mažiukus ir ke
lis alus iszgere ir po tam. nie
ko neatsimena. Policijantai ra
do revolveri netoli auomobi- 
liaus.

In Montgomery miestą, Ala
bama valstijoje, vienas polici
jantas uždėjo baudos tikieta už 
prasižengimą ant savo automo 
biliaus per klaida. Jis turėjo 
užsimokėti, nes jis pats 
buvo suaresztaves.

save

Trijų vaiku tėvas, dvide- 
szimts metu amžiaus Bernard 
McMulltn, Philadelphijoje 'bu
vo suimtas kai jis stengiesi už
sipulti ant septynių metu am
žiaus mergaites ir ja iszniekin- 
ti.

In Rahway miesteli, New 
Jersey valstijoje, paprastas 
policijantas apsiženijo su po
licijos saržentu, kuri buvo mer
gina.

ROMA, ITALIJA. — Apie 
trys szimtai tukstancziu žmo
nių apleido savo namus, kai 
patvanai grasino tuos namus 
apsemti. Iszkados jau dabar 
padaryta už milijonus doleriu. 
Per deszimts dienu lijo be jo
kio sustojimo. Tukstancziai 
hektaru žemes buvo užsemta, 
daug galviju prigėrė, tiltai bu
vo nuneszti ir javai sunaikinti.

Daugiausia iszkados pada
ryta Po slėnyje netoli Veneci
jos ir Bologna ir Italijos vidu
ryje tarp Romos ir Neapalio. 
Daugiau negu trisdeszimts 
upiu persiliejo per savo kran
tus. Raudonojo .Kryžiaus dar
bininkai ir policijantai iszgel- 
bejo daugiau negu deszimts 
tukstancziu žmonių. Geležin
keliu susisiekimai beveik visur 
buvo suardyti ar visiszkai nu
traukti. Tas pats ir su vieszke- 
liais.

PARYŽIUS. — Francuzai 
tikėjosi labai daug visko par-1 
duoti Amerikiecziams, kai ju 
pinigu verte buvo pažeminta. 
Bet jie dabar mato kad reikia 
ko daugiau negu pigiu pinigu
bizni su Amerikos biznieriais nuo 
vest.

Francuzu Franka dabar yra 
septintu nuoszimcziu pigesne,1 kadangi ji
bet Amerikiecziai vis per daug j° kakla paguldė savo galva 
isz Francuzu neperka. i ai|t jo krutinės, kurioje beldėsi

Francuzai visai nepaiso ar nerami jo sziidis, o jis galėjoj 
Amerikiecziai isiz ju perka ar Nežinot jos veidą ir lupas iki 
ne, jie už savo tavora nei cento soczini ir sotintis tais jaunųjų 
mažiau nesutinka imti. Kai nektarais.
Francuzijos pinigas atpigo, tai
visi Francuzijos biznieriai pa- kugždėjo drebaneziu balsu jau- 
kele, pabrangino savo tavora na s vaikinas, tu mano, mano, 
taip, kad tas tavoras tiek pat. niekam tavęs neduosiu.
kasztuoja sziandien kiek jis' — O, atsiduso sunkiai mer-Į 
kasztavo pirm negu Francuzi- gina, argi tai]) bus P Netikiu,' 
jos pinigai buvo atpiginti.1 paskirta esmių szlubiui, o nei 
Dauguma Francuzu yra dabar' tau, Matjoszeli.
nusistatė taip: Tegu Amerikie-i Jis žiurėjo jai in akis, o asza- 
cziai perka ar neperka, mes vi- ros kurias jis jose iszvydo, [ja
sai nepaisome!

Francuzai žino kad
kiecziai turi per daug pinigu 
ir kad jie nori visokio tavoro 
isz Francuzijos ir už tai jie vi
sai nepaiso kad Amerikiecziai 
bedavoja kad Francuzijos 
daigtai per brangus.

Francuzai kaltina Amerikos 
mantas ir užsienio taksas ir sa- , 
ko kad jeigu Amerikos valdžia 
susiprastu ir panaikintu tas 
augsztas ir brangias taksas, 
mantas, tai Francuzai Ameri- 
kiecziams daug dalyku labai 
pigiai galėtu parduoti.

Pavyzdžiui; Francuzi j os
bravorininkai gali atveszti 
dvylika bonku szampano in 
New York miestą už dvide
szimts du doleriu, bet žmogus 
New York mieste už tas szam
pano bonkas turi jau mokėti 
septynios deszimts viena dole- 

Iri. ■■ I

Tas pats ir su moterų drabu- j 
žiais isz Francuzijos. Tik bago- 
cziu moterys gali tuos Francu- 
ziszkus drabužius pirktis. Suk
nele garsaus Francuzo Chris
tian Dior pasteliuota dabar; 
yra parduodama už nemažiau 
kaip du szimtu doleriu. Tokiai 
pati suknele 1947 metais kasz
tavo tik asztuonios deszimts 
penkis dolerius. Mantos, tak
sos ant tokiu suknelių Ameri
koje yra nuo penkios deszimto, 
iki asztuonios deszimto 
szimezio.

Francuzu automobiliai 
pat, nors jie Francuzijoje 
dabar atpiginti bet ežia tas at-j 
piginimas mažai ka reiszkia.

Visas užsienio biznis su 
Amerika yra mažas ir vis ma
žėja už tai, kad Amerikos man
tos ir taksos yra labai augsz- 
tos, brangios.

Pajieszkojimas

nuo

taip
yra

Ponia Mary Budka, asztuo- 
nios deszimts dvieju metu am
žiaus, nuo 3023 Gani Ulyczios, 
Philadelphijoje, Pa., nuėjo in 
Szvento Adelberto 'bažnyczia 
ant ankstyvu Misziu. Ji tenai 
sukniubo. Policijantai ja nu
vežė in Northeastern ligonine, 
kur daktarai paskelbė kad ji 
jau ’buvo mirus.

Nors gal musu skaitytojai 
netikės, bet ir sziandien randa
si teisingu, žmonių. Vienas 
žmogus Seattle mieste, rado 
ant ulyczios szimtine, ir jis ta 
szimtine pavedė policijantams. 
kad jie sujieszkotu kas ja pa
mėtė. Vienas policijantas net 
apslobo kai iszgirdo kad dar 
randasi tokiu teisingu žmonių 
ant szio svieto,

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

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

Vestuvių Ir Kitokiame 
:: Reikalams ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefoną* Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA

Pajieszkau savo dranga, Jo-
Vizgaiczio, pirma gyveno 

Hartford, Conn. Praszome at
siliepti ant adreso :

Juozas Bulotas,
3067 Clinton St., N. E.

Washington 18, D. C.

na

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama 
o $3.00 ant puses meto.

gimde jo szirdyje rūstybe.
— Szlubiui reik lazdos, o 

tu mano ir nekalbėk man to: 
tavęs neduosiu idekam!

Jule nusiszypsojo džia 
m i nga i o Mat joszius
džiaugsmo net nusijuokė 
šiai.

Abudu lyg persigando to 
juoko nes atbojo idant, niekas 1 
neiszgirstu ir neužtiktu juodu,! 
bet ta ju baime tai buvo tik ’ 
pirm sekaneziu veju, apreisz- 
kaneziu ateinanezia viesulą au
dros, kuris pralekia ir vėl tyku 
aplink. Taigi jaunieji veikiai 
nusiraminę vėl kalbėjo tylo
mis. Jule, būdama jau pataikiu
si mergina., priek tam gudri I 
norėjo isztyrinet užsimylejnsi 
vaikina ir kalbėjo;

— Netikiu, mano brangus 
jog galėsi pTaszalint visas prie-i

Tufe, asz tavęs nesuviliosiu, 
kalbu teisybe, man gali tikėt, 
bot tu nieko nepristok, nes jai 
žinosiu kad mane vilioji ir pri.

isz

° mano Matjoszeli, per- 
_ mergina -asz tave

VK-"i> viemueii myliu. It. pahlv 
raia'’o vaikina kuris j,,' 

<lann ’ '"'"t' Jule
Mo's, tvirtai«-

r Mlzt,kriliejimams, •

J\dka! Suskambę-!
V1^ies ant kiemo.1 
nenorouK + . 'I,mm turėjo kos, ■] 

’ o mergm n ]-:+ 1.. i ' lla kl'a pn- 
, Priemoti- 

a"t "rivmene, St<,Vi"ezi'>s^zb 
n°s. ' ' nksczio moti-Hiet

•as m. buvai? Povv
tavos, • • '° »«baX \'“ek”r "e 

. , '<-,as labai n 
v nai juokėsi kad

1,0 balsas kai 
šaunieji 

Išsiskirt, -
Jiamo nul

-; — Tai kam ežia da tas be- 
-: sipurtinimas, tai vis jnėrginu 

mada, kad nors patinka, to ne
- parodo. Jule, juk tu mano, o 

i nori bėgt nuo nlanes.
Į

C Julei sunku buvo, o gal visu 
-I sunkiausia, sėdėt glėbyje ne- 

apkencziairio, matant ir tikrai 
mylima, kuris stovėdamas žiu
rėjo in juos ir dą jis klausia jos 
ūžt i |< lininio jos jam priklau
symo. Norėjo iszsiverži nuo jo, 
ia*t to padaryt neiszdryso, nu
siraminus tarė:

Kai]) busiu tavo pati, 
To, o dalia r da te- 
esmiu.
man tave atida-

Vo ir motinos
—- Bet jie

ve.
Tik tu da nepaemiai.

aikau.
paukszcziui reike klet- 
jos gali pa]ekt

mos 1 ov-vlas ir- ju]e tokiom
''Lrt''om buvo, Matjo-

ln '-tai žiurėjo iii' bToli*, 
Po^alians tarė pats sau:

įbo- n ^v.a^as šlubis, mislina 
moneja h* t TeglŪ gla’ 
reikaiauju ° kaip ne’ 
juoktis 1WydGt bet tik

TūLIAUS bus-

'■tu ida,

pati

1

'S 'Sįįjfc-

» *» , .. 7.

to

Sm hm ..

% mtaw, X



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Vadas Kontrabandnesziu
K * • . > > ♦

(Tasa)

Kaimas, kurio vardo neisz-l 
reiszkiame, kadangi daug gy-! 
vena isz tu, ka atmena tuos lai-j

daro kuprotas ir juokingas, 
nors tie na vatui parėdai ap
juokiami rimtesniu žmonių,

! marszkiniai
! kamzolem i
' ežiom ant
smauktum kepurėm.
akys doge gei
ant laimėtoju.

su iszsegiotom;
ir vos besila 
virszugalviu

is ir rūstybėj
I

an- loszes ir iindamas bonka su 
nu- degtine.

Mergina pažiurėjo ir parode 
eile‘blizgancziu dantų; isztrau-

Įiinigu,” o del laimėjimo ne, 
vienas stengėsi pasinaudot ap-l 
gavyste, jai lik prieszininko: 

. - 1 i- i temijimas daloido.n“ patys losze istorijų savo ro-j veases, ypacz kuomi suteiksesj 
les, gal kam nesmagu butu gir-| savo szeimynai smagu 
dėt ju apraszymus, guli paru-!^. jis ]<alviaudamas 

I-; tegali pelnyti, vaikai 
prie

1 į juk jo ir nedirbse , o kas tada

Pardavinejas spiritą

nedailųI
Povylas Jokūbo, kuris taip-j 

j gi losze daugiau žiurėjo in g 
i linezia mergina negu in savo!

tiese ja prie butelio.
— Negeri jos!

griausmingu balsu kalvis isz- 
szokes isz už medžio. Gana 
sziandien sarmatos suėdžiau 
už tai, gana jau gana, daugiau 

gu-! to nebus! Gera mergina nesi-

Suriko

so, o tu ežia su tais nedorėliais, 
bedieviais, girtuokliais oliavu
si? Greicziau man in šluba! O 
jus nedori valnamaniai szalin 
isz ežia, kad majio namuose ne 
koja nepastotu tu nelabųjų pa
klydėliu kurie vieton nueit in 
bažuVczia paklausyt szvento 
pamokslo, geria ir kazyriuoja

Palengvinkit negerumą, 
susidaranti del

SKILVIO GAZU!

TRINERS
IMIRIt'AN ELIX1R0F

BIUfRWiNf .

N

WIMO

Dirva derlinga isz vienos pu-i ap|ja nepripratę 
sės giria isz kitos ežeras; bot- - - ■ • •
ta derlingos dirvos ploti turi j suteiks vaistus gyvenimui? 
užemes dvaro ukes, bet kaime; Taip, reik vis užsiiminėt szin- 
ukys szvakos, kloniai per daug; kaviniu neszamo isz Prusu spi-

'darbo ' bet niisiredžius imasi prie Iriu

Pirmutine Ambasadore
dregni, kalneliai moliniai ir 
ūkininkai nevisi turtingai gy
vena; daugelis turi eit in dva
rą. uždarbiaut, idant gyvent, 
kiti vėl užsiima kontrabanda ir 
tuonii szelpia ir remia savo gy
venimo reikalus.

Tokia pramonyste vitnok ne 
dideli suteikia pelną, o vargo 
ir pavoju neskupi. Kontra- 
Landneszis eina uždarbiaut

rito, bet reike padėt gala gu
žynėms jo namuose. Taip m iš
irdamas ėjo kalvis takais na
mo.

Nesmagu sziandien buvo 
kalviui gryžt namon, kurie da
bar nuolat skambėjo ausyse 
kaipo lizdas grieku ir lizdas 
piktos angies, kuri naikina 
žmonių laime ir gyvastį. Nuliū
dintas balsas sanžines nenutilo

naktimis, dažniausia laike dar- ne ant valandėlės, tik 'be palio
vos ragino kalvi prieatmainy- 
mo gyvenimo prie ..metimo ne-

ganu ir tamsos, basas pasiri- 
szes kelnes, pasiraitojus ir pa
sijuose® sermėgos skvernu, su! doros pramonystes 
“kietoms ant pecziu, eina szun- 
takiais aplink kalnus daubo
mis ir grabemis, kol neperbega 
per rubežiu, nuolatos daboja
ma per ginkluota sargu—ka
reivi, “abjeszcziku” vadina-

IJžejes ant kalno mate 
savo namus, su baltytom 
nom, apdriskusius stogu, 
kuriu isz vienos puses stovėjo 
apnikusi akmenine kalviny-

tuos

bet 
ma. Peikia uostyt kaip žvėriui; apleistas sodas, kitados ap- 
medejais apsuptam isz visu pu-! tvertas, bet dabar tvoros tik 
siu pro kur galima isz apsiau- vietomis- žolėm apaugusios ste
bimo iszsprukti. vėjo, kitur gulėjo iszverstos,

Lengviau buvo eit, negu su-j ežia visiem vale buvo vaiksz-j 
gryžt; nekarta, su sunkenybe 
reikėjo bėgt kėlės ilgas valan
das be atsilsio, nekarta reikėjo 
visa ta vora mest kad tik isz- 
vengt , abjeszcziko nagu ir 
bausmes, kokia uždėta ant 
kontrabandnesziu. Kontraban
dos neszimu užsiiminėt . gali 
vien jauni kurie apart lengves
niu kojų drąsesni ir neiszstati- 
neja szeimynos ant pavojaus, 
kadangi pagavus neszant kon
trabanda, toki atsako tik sa-

gulėjo

Isz tolo jau .iszgirdo sodelyje 
linksnius balsus, o tie balsai 
sziandien jam pasirodė balsais 
daranežiu isz jo pajuokas ir 
piktus iszjuokimus; duszia jo 
nebuvo rami ir kalvis kaltino! 
už ta savo neramybe duszios ir! 
visai nekaltus, kaip paprastai; 
žmogus nusidėjus, neturintis j 
grynos sanžines.

Kalvis beveik 
dantimis isz rūstybes ir piktu-

grieždamas I o

vaimi už savo darbus, bet vai- ino, neojo vartais, bet nuėjo 
džia. nesikabina prie namu, prie sodo, perejo per gulinezia 
Jauniems vėl tokis u’žsiempnas iszvcrsta tvora ir greitai susto- 
net patinka' ir daug geriau bu- jo..10.

Paveikslas, kuri turėjo prie- 
szais savo alkis nebuvo jam 
nauju ir netikėtinu, kuris ki
tados gal net linksmino ji, bet

vo jiems neszt spiritą, negu už
siiminėt nuobodžiu darbu il
gais rudeniu vakarais stubose.

Tokios' keliones pilnos atsi
tikimu, slaptingumu, reikalai!-1 sziandien tik padidino rūstybe 
janezios atsargumo ir gabumo,! jo duszioje.
jauniems daleisdinejo kaime! gztai paVesyje medžiu ant 
didžiuotis, kad laimingai jas! žoles ,sedej0 keli pusgulsti vai- 
atliko. Bet tos keliones labai ]<įna j jsz kalimo, 
jaunuosius gadina, atiminėja ]ajke 
norą prie darbo, inuratineja in; 
geryma, o ko pasekmėms ;
pesztynes ir visoki papiktinau-' - - 
ti negražus darbai.

Negana to isz rubežes imda
vo da “mada” dėvėjimo; seni 
rimtesni 'žmones juokėsi isz na- 
vatnu užnibežiniu paredu; 
graudu jiems buvo žiūrint, 
jog jaunuomene meta savo 
gražia Lietuviszka sermėga, 
dėvi trumpus žiponukus, arba 

, jekes, o merginos vėl nenorė
damos apsileist vyrams, seka 
juos ir pradeda rėdytis Pru- 
siszkais kiteliais ir navatnom 
jekem, kurios isz jaunu, tiesiu.

visi dantyse 
insi kandę paperosus,

i rankose kazyras, apsode ap- 
^rai link dideli buteli degtines, ku- 

, ria kartas nuo karto trauke: 
vienas kad laimėjo, kitas vėl 
kad pralaimėjo.

Vaikai kalviu sukinosi ap
link, tik keturiolikos metu 
Vincas sėdėjo užpakalyje bro
lio Prano viena ranka pasirė
męs, kita besilaikydamas už 
basos kojos ir su didžiausia 
atyda ir užsimanstįnavimu 
žiurėjo in kazyras. Biski atstui 
gulėjo po medžiu pavėsyje 
augsztieninka Jule pasibrukus

rojo in krutanczius medžio la-

t SIENINIAI j 
f KALENDORIAI |
* ' 1950 M. $

i i$ 15 coliu ploczio x 23% col. * 
J ilgio., Po 35c, arba 4 ui $1 * 
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J MAHANOY CITY, PA. U.S.A, g

Misziu!
Jaunieji visi buvo nsistebeja. 

ir žiurėjo plaeziai atidarytom 
akimi in rūstinga kalvi, kinds 
elgiasi sziandien taip nepa
prastai, ifežinodami kas pasi
darė.

Kalvis tuotarpu isztraukes 
isz tvoros stora stacziaiika pri- 
szoko prie sūnaus Prano kuris 
matydamas jog sziandien su 
levu nėra szposu, paszoko, dre
bantis isz rūstybes, kuria pa- 
gimle jame toks konipromituo-

pasielgimas. Simus stojo priesz 
tęva sukandės dantis, parau
dės isz dideles apmaudo® o tė
vas nemažesnia degdamas rūs
tybe ant nedoro vaiko, kuris

kas butu atsitikęs, jeigu ne mo

tėvo, arba savo vyro rūstinga 
barimu, iszbego isz si ūbos, o 
iszvydus kas veikiasi, beveik 
vienu szuoliu priszoko ir stojo 
tarpe sumins ir tėvo.

Tas baisus jautimas, 
“pilnumo,” kuris isz- 
puczia vidurius ir su
daro nemalonia ir 
nesmagia , nuotaika, 
dažnai yra viduriu 
užkietėjimo paseka. 
Nėra reikalo jums 
daugiau kankintis: 
jus vartokite Trin- 
er’s Bitter Wine, pa
tirta ir patikima to
nika nuo pilvo skau
dėjimo ir vaistą vi
duriams liuosdoti. 
Tas malonaus skonio 
preparatas yra moks- 
liszkai sudarytas isz

gamtiniu medikaliniu szaknu, žolių ir 
augalu. Jis suteikia greita palengvii- 
ma nuo viduriu užkietėjimo ir kitu su 
juo susijusiu simptomu. Insigykite 
buteli sziandien ir insitikinkite kad 
Trines tikrai veikia.

■gerai gere, nebuvo niekam taip 
linksma kaip paprastai būda
vo. Priežastim to neabejotinai 
buvo pamokslas kunigo; kurie 
ne buvo bažnyczioje, iszgirdo 
nuo. kitu, kurie papasakojo na- 
mieje ka kunigas sake, o nors 
daugelis lyg kerszindami kuni
gui dare, kai]) sake, ant tu pa- 
tycziu, bet kožnas jaute du- 
szioje koki tai baisa ir nesma
gumą. Muzikantas inireziai 
brūžino stygas skripkos, vie
nok szokaneziu ne daug tebu
vo.

Užpakalyje namu, už krumu 
agrastu matomai pasislėpė nuo 
žmonių, sėdėjo dvi jaunos ypa- \

Triner’s Bitter Wine j
SIUSKITE KUPONĄ SZIANDIEN! j

I Joseph Triner Corp.
■ 4053 W. Fillmore, Chicago, III.
■ Praszau prisiųsti man..........dideli ®
| 18 oz., buteliu Triner’s Bitter Wi- j

ne, už kuri-asz indedu $1.50 už j 
I kiekviena buteli.

(Tasa Ant 2 puslapio)

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

| Sieniniai Kalendoriai, 23%
I coliu ilgio -15 coliu ploczio, po

i Vardas..........................................  . .
1 Adresas.............. ........... ..
| Miestas. Vals...................................

mis, pagrūmojo kumszczia iri 
inejo in siūba. i

pus; bet mislys jos matomai ki
tur skrajojo ir mate kitus pa
veikslus. Veidas jos buvo rau
donas, matomai nuo nuilsimo 
inkaites, besiskubinant namo 
gryžtant; krutinę jos da go
džiai intraiikinejo in save orą 
ir kilnojosi gana smarkiai, o 
kartas nuo karto szaude aki
mis in sedinezius kazyrninkus 
kurie buvo iszsivilke vien-

Ponia Eugenie Anderson 
(po deszinei) isz Red Wing, 
Minnesota, buvo Prezidento 
Trumano paskirta kaipo 
Ambasadore in Denmark. Ji 
yra pirmutine moteriszke to
kia vieta užimti. Ponia India 
Edwards, Demokratu Parti
jos Moterų Direktorka ja 
ežia pasveikina, ant Vasz- 
ingtono eroplanu lauko.

Ponia Eugenie Anderson 
yra pirmutine moteriszke 
užimti tokia vieta. Kitos mo
terys pirm jos turėjo pasiun- 
tenybes vietas bet nei viena 
nebuvo Ambasadore.

Kai ji buvo in Vaszingto- 
na ji padare isztikimybes 
prisieka. Ji užima Josiah 
Marvel vieta in Copenhagen. 
Ji sako kad ji gerai žino kad 
tokioje atsakomingoje vie
toje reikia labai daug pinigu 
praleisti, bet ji tikisi kad ji 
gales pigiau gyventi ir jai 
nereikes tiek pinigu, kiek 
kiti Ambasadoriai paprastai 
praleidžia.

Paprastai, vien tik bago- 
cziai gali szitokias vietas už
imti, nes musu valdžiai 
jiems labai prastai moka.

— Ka-gi blogo tau vaikas 
padare, kad nori ji krividyt, 
muszt su lazda kaip szuni. Kas 
darosi, pasigerini, eik gulti bet 
nedaryk ežia musztyniu. Jeigu 
prasikalto, ne dabar jau czesas 
mokyt! Žiūrėk saves nedorėli, 
atmink kad ir tave velnias pa
ims, nes Dievo seniai iszsižade-

Kalviene norėjo tolinus da- 
rekt ir iszmetinet vyrui jo nu
sidėjimus, bet balsas jos grei
tai suspringes gerklėje nutru-

to

g TARADAIKA g

Meile broliszka yra gera,

Tarp brolio ir sesules, 
Tai jau lyg imtu 

negerai.
C) czion Amerike visoko 

atsiranda,
Ir jog per ta dideliu 

broliszka meile, 
Žmonys piktinasi.

Paliksime ta dalyką, 
O reike imtis už ko kito.

Tuju merginu už paezia 
neimkite,

Tiktai su koja paspirkite, 
Katros po apygardas 

landžioje, 
Ir mažtikius vyrus 

prigaudineje.
Masonvilleje vienas vaikinas 

atsirado, 
Kuri inergiina nedora 

prigavo,

O kada ji pribuvo, 
Pilnos pabulkes josios buvo.
Ir vyriu kvailiu atsiranda, 

Jog prie tokiu valkatų lenda, 
Korinis meilus žodžius taiko, 
Vienok ant juoko palaiko.* * *

dorybe, už gervina ir bedievys
te, pats girdi tokius jau bari
mus. Suprato vien gerai žo
džius “dabar ne czesas” mo- 

’kyt vaikus kad jie jau tėvo ne
daug tebijo ir neguodoja, bet 
kad da insimaisze pati ir užsto
ja už nedorus vaikus, nelaimiu-

Bet mane vela apėmė
bėdos

Turin po svietą lakstyt,

Ka daryt, turiu pradėti:
Kur ten apie Portlande 

baisiai dundėjo,
Kokiam tai miestelyje zobova

turėjo,
Buvo tai juokingas zobova,
Kaip kokia velniszka kova.

ginkluotn ir nebėgai i ugu, atsi
duso sunkiai ir nuleidęs galva 
a t s i t r a u k e m n i -m ėda m a s:

— Lengva, kunigui kalbėt 
ir kalte verst ant vieno, nes ji
sai nežino kas tai “boba.” 
Žmogus kad ir geriausiai no
rėtum gyvent ir vaikus iszmo- 
kint neturi galės, vien dirbk, 
procevok, duona jiems duok, o 
tave už szuni.laiko ir neisz- 
drysk ne atsiliept. Vėl jo szir-

ėjo,
O kitas su kokiu daigau • 

užkaboryje tupėjo,

Ir ji padėt norėjo.
Paleido su akmeniu in

Ir baisiai padarydamas jam
žaizda,

Vyrukas gyvas pasiliks, 
Žmones eidami ji pus-gyvi 

užtiko, 
Pirmutine pagelba suteikė, 
Namo automobiluje atvožė 
Negirdėjau kaip tas viskas 

iszeis, 
Bet as’z tik tiek žinau, 

Kad tas vyrukas in lakupa eis.
Kad tas vyrukas in

vyras, turi kiaušy j “bobos,” 
ir lenkt sprandą priesz nedo
rus vaikus. Griežtelejo danti-

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias;

Czia nebuvo jokios tvarkos,! 
viskas apleista, viskas apskre-! 
tęs, siūba ne szlnota, sienos ne
dulkintos, ant abrozu, kuriu 
stiklai nuo seniai nemazgoti,! 
kabojo vortinkliai, ant pe-j 
czia ns lik spirgėjo mesa ir k ve-1 
pejo gardi sriuba, o ant 
szauksz-deczio tuoj prie pe-j 
cziaiis stovėjo butelis degtines,! 
kurios matomai nuolat ragavo!

35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAULE” Mahanoy City, Pa.

----------- :--------------- ,--------———.— . r

a
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas-50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se

tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co.. Mahanoy City, Pa.

del atsivedinimo inszilnsi prie;
kakalio virėja. Kalvis visupir- 
ma priėjo prie szauksz-deczio, 
jiaeme buteli, patrankė gerai 
isz jo syki, antra ir.treezia, nu- 
siszluoste, pastate buteli ir at- 
sitrauuke.

— Na, kad bueziau dabar 
kunigu! Duoeziau, o duoeziau! 
Basakycziau pamokslą kad vi
si kaip ožiai bliautų. In Prusus 
spirito nevaikszcziotu! Isztik- 
ro laimingas žmogus, kas ku
nigu pasilieka: nieks jam gal
vos ned'žiovina, negraužia kaip 
rudis geleži szirdies pikta lai
ba, no nesuteikia kartybių ne
dori vaikai. Taip, taip, kuni
gui lengva, bart vyrus, nes ne
žino kaip tai smagu gyvent su 
paezia, turėt augi savo namuo
se — taigi ar dyvai kad žmo
gus bent stiklelyje jieszko su
siraminimo. O, žmogau, kalbe-

Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .25f

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaiy 
Kuzma Skripkorius liko Tur 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20< 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

jo kalvis vaikszcziodamas po. 
stuba, mislydamas apie laimin
gumą kunigo kada, jis pirma 
karta savo gyvenime pradėjo 
pavydėt kunigui. Pasirodęs, 
gardžiai jiavalges, pinigu mai- 
szai, o paezios, piktos bobos ne
turi, kas do laimingas! O juk 
kunigu gali pasilikt ir ūkinin
ko sunus. Pamisimo apie savo 
sūnus, bet jiiktai nusispjovė 
mostelėjąs su ranka ir suniur- 
ne.j°:

— Kas-gi bus isz to nedo
rėliu, padykėlių, pasileidėliu?

Kada pati sugryžo in stuba.,, 
kalvis* vengdamas barnio, nu
ėjo in kamara primigt nes akys 
jam jau lipiimsi, o kojos buvo 
silpnos. Netrukus užmigo mie
gu teisingojo ir negirdejo kas 
veikesi namuose.* * *

Nedeldieniais visados buvo 
pas kalvius susirinkimai ir 
szpioliavimai, toks susirinki
mas buvo ir sziandien apie va- 
kara. Pinigu visi turėjo, ka
dangi ir neturtingi užpelno ju 
dvare prie p jutes kviecziu, bet 
nežine kode! nors daugelis ir

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

Sieninius 
Kalendorius 

Ant 1950 m., 
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.

Dabar Laikas! užsi‘
—----------------- kalbyt

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

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy City, Penna.

"DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point.
for

The Way You Write

Can’t Leak - Won’t Flood
Writes 300 words 
without dipping

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus



e e i. iszvažiavo in sziaurine Rusijos
/1TI1AC l/lAtlTIAC daLi’ J°tevai,bnvo atremti, 
EJIHIUm V lUHllvvį vėliau jis mokslus ėjo Kraku- 

j vos Mokykloje, kai jis buvo 
į septyniolikos metu amžiaus jis 
j gavo darba ant Francnzu lai- 
■ vo ir per dvideszimts metu jis

MERGAITE ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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“SAULE’/ MAHANOY CITY, PA. ______________

eroplana vairavo kai jis ūžsi- verezia savo mainierius strai-' 
dege ir nukrito, iszliko gyvas,

_____________bet labai sužeistas. Ligoninėje
tis pavojuje ir pareikalavo kad jis dejavo: “Jie mane nuszaus

I .. . _ . ! v •« __ i _ •___ 111

! dale Stats ligonine septinta va-! 
landa vakare. Daktarai tenai į

! tuoj aus suprato kad jo gyvas-1
kuoti! KATALOGAS 

KNYGŲ
DAKTARAS, DVI 

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

szito Katalogo.

jis tuoj aus butu nu vesztas in už szita nelaime!
Graduate ligonine, Philadel-

i phijoje del isztyrii^o. Daktarai < iszliiko gyvi, bet dvi tarnaites
liau. ’ ’

Ji visa nakti buvo prie savo 
sesutes, kuri buvo negyva. Ji 
szaukiesi pagelbos, bet niekas 
jos szauksmu neiszgirdo.

Nelaime atsitiko apie pen
kios mylios nuo tu mergaicziu 
namu. Policijantai tu dvieju! 

! mergaicziu jau jieszkojo per 
dvi dienas. Kai keli vaikai už
tiko tas dvi mergaites, jie pa- 
szauke policijantus, kurie tu
rėjo su virvėmis nusileisti in 
vieta kur jodvi buvo ir paskui 
su virvėmis jas isz tos vietos 
isztraukti.

Visi lakūnai ir darbininkai

ir slauges kurie su juo važiavo! žuvo, 
pamate kad jis eina silpnyn ir - -----------------------
ambulancas sustojo prie Tem- MINKSZTOS ANG- 
ple Universiteto ligonines, nes 

j visi mate kad nebuvo galima
laukti kol pasieks Graduate Ii-! 

1 gonine. Czia Daktarai pasakė i
kad tas vaikas jau buvo mires 
kelionėje. Apart jo tėvu, jis pa
lieka sesute.

Czia tik pirma tu rogucziu 
nelaime per žiema. Musu mies
tu valdininkai ir apygardų ta
ryba turėtu prižiūrėti ir parū
pinti vietas kur vaikai galėtu 
rogutėmis cziužineti. Ir» nuo 
tokiu ulycziu ir vieszkeliu visi! 
automobiliai turėtu būti in ki- ’ 
tas srytis nukreipti.

Ypatingai musu mažuose 
miesteliuose valdininkai ir

TAMAQUA. PA. —j Vienuo-; miesto prižiūrėtojai mažai ka 
likos metu amžiaus vaikas bu- paiso kur vaikai su savo rogu- i 
vo mirtinai sužeistas kai kiti temis cziužineja. Beveik del vi- 
vaikai ant rogucziu ji partren-! su tokiu nelaimiu mes galetu- 

kai praneša1 kad[ jos galva bu- ke ir jis savo galva susimusze me staeziai sakyti kad ne kas į
- C* - ' - ant ledo. Vaikas Jay Walters kitas kaltas kaip tik miestas iri

- * - - -- — buvo paskelbtas numiręs pirm miesto valdininkai. Nes kiek-Į
negu automobilius kuris ji vė
žė paseke Temple University 
ligonine.

Jay Walters su draugu Ste
wart Heisler ėjo priesz kaina 
cziužinejo ir važinėjo. Jay I 
Walters buvo partrenktas kai 

padidinti. Prie szito vieszkelio:kur daug vaiku rogutėmis 
namai yra taip arti kad jeign rogutes nuo kalno pasileido., 
žmogus žingsni žengia isz savo J° draugas Stewart buvo tik 
namu jis atsiranda ant viesz- labai mažai sužeistas. Vaikai 
kelio. Czia vargiai bus galima Parej° namo, bet Jay Walters 

j kaltinti 1a to automobilio (Irai- pasiskundė kad jam galva 
skauda:

Jo tėvai ji nuveže in Coal-

keliavo po visus krasztus kai
lio jurininkas, jis labai gerai 
iszmoko Anglu kalba ir pamilo 
mare's, juras, vėliau jis pradė
jo raszyti apie mares, jūres, j 
Anglu kalboje ir sziandien jo 
knygos yra laikomos tarpu go
riausiu Anglių kalboje.

— Pons. J. Karasevicziai 
ir sūnūs Jonas gerai žinomas 
biznierius isz Mount Carmel, 
motoravo in miestu kurie at
lanko “Saulei” redakcija, 
ponstva J. Karasevicziai yra 
musu seni skaitytojai ir skaito 
“Saule” nuo 1896 metuose, o 
sunns Jonas užsikalbino labai 
gražiu Sieninius Kalendorius, 
kuris apteiks savo kostume- 
riams ant Kalėdų.

Automobilius Susimu-i 
usze Su Traukiniu !

— Gruodis — December; 
paskutinis mehesis szio meto.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Bibianos. Ir ta diena 1823 me
tuose Amerikos Tarybos pa-

• • Iskelbe savo ‘Monroe Doctrine’i 
nusistatymą, sulyg szituo nu
sistatymu, Amerika uždrau
džia Europos krasztams lysti 
ne vien tik in Suvienytas Vais-1 
tijas bet in Kanada ir in Pietų 
Amerika, Prezidentas James 
Monroe, szitoki instatyma in- 
vede, nes tuo laiku Pietų Ame
rikos krasztai derėjosi ir ren
gėsi atiduoti kelis didelius že- 
mes sklypus Pietų Amerikoje 
Ispanijai. Ir ta diena 1859 me
tuose John Brown buvo pa
kartas, jis stengiesi sukurstyti 
juodukus (nigerus) vergus, 
kad jie savo vergystes pan- 
czius nusikratytu, jis szian
dien yra skaitomas kaipo Ame
rikos didvyrus ir m.uczelnin- 
kas. Taipgi ta, diena 1234 me
tuose Lietuviai pergalėjo Mo
zūrus ties Sargui! e upe.

— Sukatoj 1563 metuose 
Kataliku Dvasiszkoji. Taryba 
užbaigė savo posėdi kuriame 
jie pasmerkė Martyno Liuterio 
klaidingus mokslus. Ir ta die
na 1267 metuose Lietuviai pra
dėjo kara su Czeku Karaliumi 
Ottokaru.

Ketnriasdeszimts Valan-j verj^ neg ^as vieszkelis yra to- Į 
du Atlaidai Szvento Juozapoj kig paVojingas, kad isz'. tikro j 
bažnyczioje prasidės Nedėlioję j nera vietos pestiems žmOnems. j 
Gruodžio (Dec.) 4-ta diena,! 
per Szv. Miszias 8-ta valandai 
ryte. Pamokslus 
ciszkonas Kun.
gandas isz Franciscan Monas
tery, Kennebunk Port, Maine. 
Pamokslai bus sakomi Lietii- 
viszkai ir Angliszkai per Misz- 
parus Nedelioje, Panedelyje ir 
Utarninko. Atlaidai užsibaigs 
Utarninko vakara su procesija I 
Szvencz. Sakramento. Szv. Mi- 
szios: Panedelyje ir Utarnin- 

' ke: 7-8 ir 9 valanda ryte. Misz-
parai: Nedelioje, Panedelyje ir 
iUtarninke 7-ta valanda, vaka
re.

Shenandoah, Pa. — Ponia 
Mary Botsko isz Lower Wm. 
Penu, buvo sužeista kai auto- 
mobiliius ja suvažinėjo kai ji j 
ėjo namo. Ligonines virszinin-

vo praskelta, kai automobilius, 
ja parfrenke ant vieszkelio. Ta 
automobiliu draivino Jurgis 
Kovalick isz William Penu. 
Daktarai sako kad ji pasveiks. 
Szitas vieszkelis per William 
Penn yra isz tikro pavojingas, 
ir ežia valdžia turėtu insikiszti 
ir szita vieszkeli paplatinti ir

ROGIŲ NELAIME

Vaikas Sužeistas Ant 
Rogucziu

labai mažai sužeistas. Vaikai

sakys Pran-
Pranas Gied-

Shenandoah, Pa. — Lapkr.,1 
(Nov.) 28-ta, diena laivių “Ge-j 
neral Sturgis,” in Boston, 
Mass., atvyko szie Lietuviai 
Tremtiniai: Barkauskiene, Ur-j 
szule ir Danute, atvyks in She-: 
nandoali po Nr. 515 E. Centre 
uly. Taipgi Sabickienc, Mag
dalena in Minersvtille, po Nr.

j 541 School ulyczia.
— Panedelyje 5:50 valan

da po pietų, kilo ugnis Sorin 
Inc., Sterlized Wiping Cloth 
Co., prie kampo East Lloyd iri 
North Lehigh Ulycziu. Daugi 
bledies padaryta. Apie trisde- 

j sziints žmones neteko darbo. 
Keli ugnagesiai likos sužeisti.

Carbondale, Pa. — Keturios 
metu tėvas,

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola antra Advento Nede- 
lia; ir ta diena 1783 metuose po 
asztuoniu metu kaipo Ameri- deszimts dvieju
kos Prezidentas Jurgis Vasz- kuris yra pusiau paliegėlis, pd- 
ingtonas atsisakė stoti in rin-i llcijantams prisipažino kad jis 
kimus treeziu sykiu, ir jis ket
virta diena 1783 pasakė savo 
atsisveikinimo prakalbas New 
York mieste, ir pasitraukė isz 
Vaszingtono ir isz politikos.

— Panedelyje Szv. Sabo; 
taipgi ta diena 1905 metuose 
Pirmasis Politiszkas Lietuviu 
Seimas Vilniuje, jis buvo vadi
namas Didysis Seimas.

— Utarninke Szv. Alikalo- 
jo;-irta diena 1917 metuose, 
laivas su šprogstaneziu karisz- 
ku tavoru, dinamitu, duliu, su
sprogo in Halifax uosta, su
griovė ar sudegino 3,000 namu, 
1,226 žmonių žuvo, 400 žmonių 
niekados nesurado, o baisios 
bangos iszkilo tukstanezius 
myliu nuo tos vietos ant mariu. 
Ir ta diena 1370 metuose Didy
sis Lietuvos Kunigaiksztis 
Keistutis užėmė Moskva. Taip
gi ta diena 1857 metuose gimė 
Lenkas, Joseph Conrad, gar
sus raszytojas, gimęs Ukraine, 
jis isz Ukraino- su savo tėvais.

pasmaugė savo penkių metu 
sūneli, kuri jis labai mylėjo. 
Jis sako kad jis pats nežino 
kodėl jis ta vaika pasmaugė. 
Pirm savo ligos jis dirbo mai- 
nose kaipo mainierys.

Chicago, Ill. — Thomas Cos
tello, policijai!tas, 'žuvo kai joj 
automobilius susimusze su tre
ku ant ulyczios. Jis su kitu po- 
licijantu vožė serganezia mo-i 
teri in ligonine, kai nelaime at-' 
siti ko.

Philadelphia, Pa. — Penkios 
deszimts septynių metu am
žiaus darbininkas Pranas Ze- 
linskas nuszoko ar nupuolė' 
nuo stogo ir užsimusze. Jis dir- ! 
bo in William Boekel kompa
nijos fabriku. Kai jis 'buvo nu-! 
vesztas in ligonine daktarai 
paskelbė kad jis jau buvo mi
res. Želinskas tris dienas ne
dirbo ir skundiesi kad jis ser
ga pirm negu szita nelaime at
sitiko. .;...............

LIES MAINIERIAI
VEL STRAIKUOJA

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vienas miestas, nežiūrint kaip 
mažas jis butu, turėtu parū
pinti vietas kur vaikai su savo 
rogutėmis galėtu žiema 
sniegu saugiai pasidžiaugti.

ir;

MONSANTO, ILL. — Dak
taras ir dvi slauges buvo už- 
muszti, ir du kiti daktarai bu
vo sužeisti, kai j u automobi
lius susimusze su traukiniu.

| Visi dirbo in St. Louis City 
ligonine. Žuvusieji buvo Dak- džia skaitymo ir raszymo, del 
taras Richard Stewart, 
Springfield, Mo.; Panele Do
rothy Reynolds isz Chester, Ill. apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Panele Kay Moffit isz Sum- ir Medėjus. 78 pus. 20c.
ner, Mo.; Daktaras Edward L. No. 186 Mažas Naujas Aukso 
Pinner ir Daktaras Dwight Altorius, didei naudinga mal- 
Pitkin buvo nuveszti in St. du knygele, pavesta visos Lįe- 

' Mary’s ligonine.
Policijantai sako kad ju au- Apdaryta in celluloid.444 pus 

tomobilius susimusze su freit-j lapių. $2.50.
kariu.

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

No. 176 A-Ėe-Cela arba pra-sako kad jie turi gana anglių1 
del trisdeszimts dienu.

Patys' mainieriai, nors jie 
klauso Lewiso ir straikuoja, 
bet jau pareiszkia savo nepasi
tenkinimą vieszai. Jie jau ke
turis sykius sziais metais strai- 
kavo. Jie beveik visa meta tik 
tris dienas ant nedėlios dirbo, 
jie sziais metais užsidirbo tik 
apie tūkstanti ir du szimtu do
leriu. O dabar ateina Kalėdos 
ir j u kiszeniai tuszti.

Mainieriu unijos atstovai sa
ko kad mainieriai negreitai 
grysz dabar. Jie sako kad Le- 
wisas laikys mainierius ant 
straiku kol jis gaus visa ka jis 

! reikalauja.
Mums labai gaila visu mai

nieriu, kurie dabar priesz Ka
lėdas randasi be darbo ir be al
gos. Jie klauso ir turi klausyti 

: Lewiso, bet mums sunku su
prasti ko tas Lewisas dabar 
reikalauja ir ko jis nori? Mai
nieriai gavo didesnes algas, 
trumpesnes darbo valandas, 
pensijas ir paszelpa, ir mums

isz Lietuviszku vaiku. 25c.
No. 17614s Trys Istorijos

No. 186 Mažas Naujas Aukso

tuvos Kataliku Jaunuomenei

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 

j liauskio, su nekurais naudin- 
! gaiš padėjimais. 25c.KETURI VAIKAI

SUARESZTUOTI I No. 195 Maldele Arcibrošt- 
----- — ' vos Szvencziausio Veido Viėsz.

Pasivogė Automobiliu; MlC'į“us’S,au\° ’ No. 196 Stacijos arba Kai-
Ketino Pabėgti i vari ja Viesz. Jezuso

-------  10c.
No. 197 Graudus

Kristuso

VerksmaiPHILADELPHIA, PA. —
Keturi jauni vaikezai ketino arba Pasibudinimas prie Ap- 
pabegti nuo savo tėvu ir ke-! mislinimo Kanczios Viesz. Mn- 
liauti in vasarinius krasztusJ su Jezuso Kristuso. KnVgute 
Jie pasivogė automobiliu New! ’1_’’ '
York mieste, ir paskui insilau-l 
že in viena maža sztoreli kur > x u x r y 1

■ rodos kad dabar viskas turėtu gazolinas yra parduodamas, in 
j būti tvarkoj. Bet Lewisas nori Media, netoli nuo Philadelphi- 
visiems parodyti kad jis ga-! jos miesto. Susiedai iszgirdo 

Kapitonas Laurens Claude,, lingesnis už visu kitu uniju kai jie iszmusze langa apie 
. ketvirta valanda isz ryto. Du 

________;---------------- valstijos policijantai greitai 
pribuvo ir sueziupo visus ketu
ris vaikus. Vaikai nespėjo nie
ko isz to sztorelio pasivogti. : 
Visi keturi vaikai buvo suimti 
ir suaresztuoti.

EROPLANAS SUDU 
ŽO; 28 ŽMONES 

ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

—-----------—----------------- , nn-ęoiuo VISU A.11U. UU1JU

lakūnas kuris ta nelaimingai vadus ir už tai dabar vėl pri-
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DO YOU WANT A TIP?

See your electrical appliance 
retailer today. Shop early for 
electrical gifts that keep on 
giving.

£lecfiic<d fyfr*

/

PENNSYLVANIA POWER 6-. LIGHT COMPANY

Give Christmas gifts 
that keep on giving 

all year’round...

other gift reflects the 
thoughtfulness of the giver 
throughout the years as an 
electrical gift. Day after day, 
month after month, they lighten 
your work, add convenience and 
make living happier for the 
entire family.

--'jį;*

STUDENTAS
NUSISZOVE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

reikalinga ant .Gavėnios. Pagal 
senoyiszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c. ■ ■■ y

No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaųs Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz grO- 
matos rastos grabe musu iszga- 
ny to jaus Jeruzolime. 10c. .

No. 200 Eustakijusžas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35e.

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

sza kad dvideszimts dvieju me
tu amžiaus studentas in Penn
sylvania State College, gulėjo 
negyvas savo kambaryje per 
dvi dienas, kol kiti studentai 
jo lavona užtiko. Studentas 
Stuart Cable isz Schellsburg, 
taisė ir vale savo karbina, ir 
netyczia paspaude karabino 
gaiduką ir nusiszove. Kiti stu
dentai negirdejo to szuvio ir to 
studento negreitai pasigedo. į

BAGOCZIUS
NUŽUDYTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

del tu pinigu. Policijantai in- 
taria ir viena jaunikaiti, kuris 
tankiai būdavo prie baro sa- 
liune kur szitas bagoczius užei
davo.

----------------------- ------- ■ . y. j
Kitokios Knygos;

No. 178 Tikinusias Kabalas 
arba atidengimas p,aslapcriu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikrinusia ' Kūry
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c. .

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del iszinokejimo 
pinigu ligoniams. 25c. . .

No. 181 Kvitu knygutė 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretihin- 
kiu Seraphiszkas OfficiumjlOo

No. 205 Sieniniai. Kalendo
riai, ant 1950 m? 15 coliu pld- 
czio per 23% colių ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00,

Geras Atsakymas

Mikas — Kodėl Juozai ta- 
vo pati taip retai vaikszczio- 
ja in bažnyczia?

Juozas — Ba mat drauge, 
ji paprastus nuolatos szne- 
ket, o bažnyczioje del jos nu
bosta ilgai laikyt burna už
daryta.

Pirkie U. S. Bonus

Kaip Užsisakyti Knygas;"
Užsisakant knygas isz Szio 

katalogo, reikia paminėti tik 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paęzto Postal Note, 
Money-Order arba Express 

i Money-Orderi, o jeigu norite 
į pinigais siusti, tai reikia užr'e- 
: gistruoti laisžka su pinigais./;
■ SFer3 Nepamirszkite d adė ti 100 
I ekstra del prisiuntimo kasztu.
■ Visi Money Orderei ir pinp 
! gai, o ir visi laiszkai visada tu-
Į ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy Cityr Pa^ --U.-SL


