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Kongresmonas Kalėj ime
Isz Amerikos Milijonu Paveldėtoja Ant Baliaus

KUNIGUŽIS SUIM
TAS UŽ SUKTYBES

NEOSHO, MO. — Kunigu-j 
žis C. E. Miller vede dideli va-į 
ju del Kalėdiniu pinteliu, bes- 
kiu del biednuju buvo suimtas 
ir suaresztuotas. Policijantai 
suaresztavo seneli, szeszios de- 
szimts metu amžiaus Kuniguži 
C. E. Miller. Policijantai sako 
kad to vajo tik vienas biednas 
ir paszelpos reikalingas žmo-j 
gus buvo tas kunigužis Miller.

Jis daug žmonių suviliojo su 
savo palszyvu vajumi ir daug; 
pinigu susirinko, ne biedniems! 
bet sau. Policijantai ji suaresz
tavo ir in kalėjimą patupdinoJ 
Policijantai sako, kad szitas 
C. E. Miller nėra nei klebonas 
nei kunigužis, bet kad jis tik 
nudavė kaipo dvasios vadas 
pats sau pasipiniguoti.

AMERIKIETIS KA
REIVIS NUŽUDYTAS

KALĖDINIS BIZNIS

BERLYNAS, VOK. — Ma 
jor Generolas Maxwell D. Tay 
Tor pasiuntė labai asztru laisz 
ka Sovietams kaslink nužudi 
nimo vieno Amerikieczio ka 
reivio, kuris buvo Sovieto nu 

(szautas. Nuszautas kareivis 
buvo Saržentas John E. Staff, 
isz Ramsey, Illinois.

Generolas Taylor sako kad 
tas kareivis buvo nuszautas be 
jokios priežasties. “Asz tikiu 
kad jus ta savo Sovietą karei
vi nubausite už tokia žmogžu
dyste,” jis savo laiszke para- 

' sze.
Amerikos Generolas pats . 

nunesze savo laiszka pas So
vietu Komandoriu Berlyne, 
Alexander G. Kotikova.

Saržentas John Staff su ki-

Vysk _
Nepasiduos

'' Komunistams

inai

Isz Priežasties Sausumo New 
Yorke Žmonėms Ima Pritrukti 
Vandenio; Amerika Reikalau
ja Kad Sovietas Butu Nubaus
tas Už Nužudinimo Vieno Ame
rikieczio Kareivio Vokietijoje

Alfred de Marigny.
Dabar visokie gandai ir 

pasakos eina apie ta Bajoro 
dukterį.

WASHINGTON. — Kongresmonas J. P. VYSKUPAI PRIESZI-

Kompanijoje labai pra
garsėjusi Nancy Oakes inei- 
na ir Horse Show kliubo in 
Waldorf Astoria vieszbutyj, 
hotelyje in New York mies
tą su savo draugu Roy Pu- 
nett. Panele Nancy Oakes 
yra pavelde jus milijonus do
leriu turto isz savo tėvo, Sir 
Harry Oakes, Kanados mai
nu milijonieriaus.

Milijonieriaus Harry 
Oakes nužudinimas niekatos

Biznis dabar eina gerai ir - ------------ ---- " ----
biznieriai pegali skustis. Isz-!
rodo kad biznis bus geras per
visa žiema ir pavasari. ! NEGYVAS MISZKE gera ir sveika vandeni žmo- 

Kaledinis pirkimas ir biznis
jau gerai eina. Žmones daug 
perka, daug iszduoda. Biznie
riai sako kad jis sziais metais 
daugiau parduoda ir parduos, 
negu pernai, nors pinigais 
skaitant, gal jie mažiau už
dirbs negu pernai.

Žmones dabar nesiskubina 
per daug, jieszko kur pigiau 
ir kur geriau, jie eina isz szto-i miesteli. Jo sūnūs yra Kunigu- 
ro in sztora, ir tik paskui per- zįs Liuteronu bažnyczioje in 
kasi.

Rytinėse valstijose žmones 
daugiau visko perkasi.

Vakaruose žmones atsargiau SAUSMETIS 
eina pirktis.

Tuose krasztuose kur darbi-! 
ninkai straikavo ar straikuoja, 
biznis prastesnis, nes žmones 
tenai mažiau pinigu turi.

Kalbant apie Kalėdinius pir
kimus ir Kalėdų dovanas, ne
būtu pro szali patarti kad 
“Saule” yra puiki ir graži do-| 
vana draugams ir giminėms/ 
Kai nežinote ka mamytei, te
tai ar dedei duoti del Kalėdų, 
užraszykite jiems “Saule.” 
Tegu. ‘ ‘ Saule ’ ’ szvieczia tarp 
jusu Kalėdiniu Dovanu.

MEDŽIOTOJAS

ATOMINE KOMISIJA
BE VADO

Prez. Trumanas Nežino 
Ka Paskirti; Vieta 

Tuszczia

nebuvo iszaiszkintas, kuris 
atsitiko 1943 metuose. Jo 
dukrele Nancy Oakes dabar 
pirmutinaji syki pasirodo 
milijenieriu draugystėje. 
Jos pirmutinis susižiedavi- 
mas buvo panaikintas. Ji
buvo susižiedavus su Bajoru tais dvejais draugais ir su vie

na Vokietaite buvo iszvažiaves 
ant raidos. Jie privą^iavo prie 
Sovietu rubežiaus ir nesustojo 
kai Sovietu sargas suriko. Au- ThomSS buVO HUteistas if BUbaUStaS UŽ vi- I NAŠI CZEKAMS
tomobiliaus draiverys pasuko . . . , . ,. f . ..
savo automobiliu atgal in Ang- SOK13S SUktybCS. J1S KSlCjimS tUFCS ISZ-

—... ... _______lijos rubežiu. Tas Sovietu sar- Į^jįį f£U() szeszju jįj aSZtUOIliolikoS Ewliesi j, KIJA. — 'Czekoslovakijos Ka-
miliionus doleriu kasztavo tag’as Pradei° rudyti m ju au- , . . . . taliku Bažnyczios Vyskupai
milijonus doleriu Kaszravo tomobiliu ir nusz0V2 Sar^enta (UH dCSZiffltS tUKStanCZlli doleHU baudOS perspėja Komunistiška vai- 

staff. užsimokėti. džia’kad ^ie ne^ali
nepriimti ir nepriims naujus

deni isz tolimu kalnu. Miestui

nems parūpinti. Bet lietaus
ST. MARY’S, PA. _  Sze- tiek mažai sžiais metais buvo,

szios deszimts keturiu metu kad dabar ir kalnuose sausa ir 
amžiaus medžiotojas, Frank J. į didžiausi ežerai ima tuszteti. j 
Schott, buvo surastas negyvas 
miszke. Policijantai sako kad’ 
jis netyczia save susižeidė, in 
koja insiszove ir negalėdamas 
pagelbos prisiszaukti numirė.
Jis gyveno in Johnsonburg

MERGINA
SUARESZTUOTA

Zelienople.

Labai Sumusze Maža 
Vaikuti

PHILADELPHIA, PA. —
Jauna mergina buvo suaresz- 

NEW YORKE tuota, kai policijantas ja suga- 
__________ ' vo labai muszant maža trijų 

NEW YORK, N. Y. _  Pra- metu vaikuti. Vienas žmogus,
eita vasara buvo labai sausa, Į bevažiuodamas, automobiliu 
visai mažai buvo lietaus, ir da-; sustojo, ir pasakė policijantui 
bar New York miesto gvyento-i William Moran, kad jis prava- 
jams ima pritrukti vandenio.

Miesto valdžio pataria vi-j 
siems taupinti vandeni ir už 
dyka nelaistinti.

Uždraus ta automobilius 
mazgoti.

Yra invedama vandenio My-| 
teriai in daug namu, kad van
denis bus mieruojamas ir už ji, 
ant goreziaus mokama.

Spėjama, kad ežia vandenio 
pritruks per visa žiema jeigu 
dar ne ir kita vasara. O ta mergina, dvideszimts

Kunigai bažnyežiose visiems dvieju metu amžiaus Elena 
savo parapijiecziams pataria Gallagher, netoli nuo Lans

downe, buvo suaresžtuota už

žinodamas pamate kaip jauna 
mergina ar moteriszke labai 
musze ir daužė maža vaikuti. 
Policijantas greitai nuvažiavo 
ir užtiko ta mergina bemuszant 
vaikuti.

Trijų metu vaikutis .yra 
Wayne Ford. Policijantai ji 
greitai nuveže in Misericordia 
ligonine kur daktarai sako kad 
jo galva baisiai apdaužyta ir jo 
kaira ranka gal nulauszta.

O ta mergina,

taupinti vandeni.
Kardinolas Francis Spell- vaikvagyste ir už užsipuolimą.! 

manas yra praszas visu New „ Policijantai tikrai 
York miesto Kataliku per tris 
menesius melstis daugiau lie
taus.

Ney York miesto žmones

nežino 
kas ten atsitiko ir ka ta mergi
na norėjo padaryti, bet jie spė
ja kad ji norėjo ta vaika pasi
vogti ir kai vaikas pasiprieszi-

KEY WEST, FLA. — Char
les G. Ross, Vaszingtono ofisu 
laikrasztininku pirmininkas, 
sako kad iki sziol Prezidentas

(Tasa Ant 4 Puslapio) Į gauna labai gera ir czysta van-] no, ji pradėjo ji daužyti.

PRAGA, CZEKOSLOVA-

buvo priverstas pasitraukti ISZ SaVO valdžios instatymus, kurie pa- 

Kongrese. Jo žmona 4laikrasztinin- -
pranesza, kad ji užims ar stengsis
savo vyro vieta Kongrese.

Anglams Prastos .
Naujienos vietos 

kams 
užimti

Kongresmono J. P. Thomas atsisakymas
nuo Kongreso bus priimtas Sausio (Jan.) 
antra diena. Tai reiszkia, kad jis dar szi 
menesi gaus alga, gaus apie tūkstanti do
leriu kai jis kalėjime tupės. Kongresmo- 
noalga yra SI 2,500 ant metu.

Teisėjas Alexander Holtzoff ne tik nu
teisė ir pasmerkė szita Kongresmona, bet 
ji gerai iszbare.

Jis sake, kad jis žino, kad szitas mažo 
ūgio žmogelis buvo septynis sykius iszrink- 
tas in Kongresą isz New Jersey valstijos 
ir kad jis garbingai buvo atsižymejes per 
Pirmąjį Pasaulini Kara, ir kad jis daug ge
ro Kongrese yra padaręs, kaipo pirminin
kas Kongreso Priesz-Amerikoniecziu Vei
kimo Komisijos.

i Bet, tesėjas, toliau sake, Kongresmonas 
Thomas labai apsiszauke ir savo gera var
dą sufersze ir Kongresui sarmata padare 
su savo suktybėmis ir savo neteisingumas.

i Kai Kongresmonas Thomas su savo Ko- 

nujauezia kad jie rinkimus "“SUa ^rde lt tdSC kltUS, JIS JOklO P3S1- 
pralaimėtu, nes žmones yra i gailėjimo neparodė, bet straksėjo kaip koks 
nepatenkinti.

Anglijos Ministeris, Cle- 
meet Attlne per radija kal
ba in savo kraszto žmones ir 
pasako jiems kad visi turi 
dar vargti, prakaituoti ir 
procevoti, kol Anglijos 
krasztas vėl gales ant savu 
kojų pasistoti. Jis sako kad 
Anglija turi daug mažiau pi
nigu praleisti, daug daugiau 
taupinti, daug mažiau isz 
Užsienio pirktis ir daug dau
giau in Užsieni parduoti. Jis 
sako tik tada Anglija galės 
vėl gyvuoti kaip pirmiau 
gyvavo.

Daug Anglu jau ima rugo- 
ti ir murmėti priesz Darbi
ninku Partijos tvarka ir val
džia. Darbininku Partija 
dabar jau bijosi rinkimu, # 
nes >visi tos partijos nariai i 
nujauezia kad jie i______  ,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jie stacziai pasako, kad ji® 
| prieszinsis ir nepasiduos.

Jie sako, kad jie nenori su 
valdžia susikirsti, bet “Ne
duok Dieve,” jeigu tokis susi
kirtimas iszkiltu, tai jie val
džiai primena kad Czekoslova- 
kijoje randasi -'devyni milijo
nu žmonių.

Vyskupai sako, kad iki sziol 
Czekoslovakijoje Kataliku ti
kėjimas buvo pripažintas, bet 
dabar jis yra labiau ežia var
žomas negu tuose krasztuose 
kur jis nėra pripažintas. Jie sa
ko kad jie jau kelis sykius krei
piesi in valdžios atstovus, bet 
nieko isz to nebuvo.

Nauji Czekoslovakijos insta- 
tymai duoda valdžiai priežiū
ra Bažnyczios pinigu, Kunigu 
paskyrimu ir visa Bažnytine 
tvarka.

Vyskupam pritaria Arkivys
kupas Josef Beran, kuris sako 
kad jis jau dabar yra kalinys 
savo namuose nuo pavasario. 
Apie jo namus yra valdžios 
sargai diena ir nakti.

Pirmiau Vyskupai stengiesi 
susitaikinti su valdžia ir ant 
kai kuriu pareikalavimu sutik
ti, bet valdžia dabar dar kitus 
instatymus priesz Bažnyczia 
iszleido, ant kuriu tie Vysku
pai sako jie jokiu budu negali 
sutikti.

Vyskupai pataria savo Ku
nigams laikytis tu instatymu, 
bet jie sako kad jie tiems in- 
statymams prieszinsis. Jie sa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)1
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Kas Girdėt
karus užmokės 
deszimts doleriu ant tono.

po asztuonios j PasekminSas
Biznierius

In Missouri, vienas trisde- 
szimts metu amžiaus vagis, in- 
ejo in ligonine, apsirenge kaip 
Daktaras, isztusztino Daktaru 
kiszenius, aplanke ligonis, 
sisznekejo, jiems patarė 
paskui visus apvogė.

Dabar vis daugiau ir dau
giau žmonių nedirba, darbo ne-j 
turi Europoje. Kam jiems dirb
ti kai Fagotas Dede Amerika 
juos szeria!

pa
ir

t ri sIn Los Angeles miestą 
deszimts metu amžiaus mote- 
riszke nusiszove. Ji paliko szi- 
toki raszteli: “Man nusibodo 
gyventi.v Nėra su kuo juokau-

Pensijos darbininkams bai
siai daug kasztuoja. Darbinin
kas, kuris pensija gaus kai su
lauks szcszios deszimts penkių 
metu, kompanijai kasztuos 
apie trylika tukstaneziu dole
riu.

In Yonkers, New York, poli
cija jieszko labai mandagaus ir 
rūpestingo vagies. Jis labai 
gražiai iszeme stiklą isz Jo
seph J. Albanui namu lango; 
inlipo, apvogė, beveik

Mainu kompanijos jau da
bar mato kiek tos pensijos ir 
ta paszelpa 'kasztuoja. Taip 
pat ir Fordo automobiliu kom-l 
pan i ja.

tiesiog in karezema kur gere 
po darbui.

Pranas ežia turėjo pažinsta- 
mn ir netrukus pasitikęs su ke
liais vadinamas nuėjo iii kar
ezema nepalikęs ir Matjosziu 
su merginoms, Czia dabar vėl 
prasidėjo gerymas; Jule, kaipo 
graži mergina, tuojaus atkrei
pė daugelio akis ant saves, pra-

— Daugiau negu tau. At
žėrė szarpiai Matjoszius.

— Ka tu szpiebuke!
ko piktai Prasukąs.

— Ka tu, Prūse?!

Suri
...APIE...

ANEMIJA LIGA

m i ja pasirodo viduriniame 
amžiuje ir del jos iszgydijimo 
nei'. Gydymas pagelbsta, bet ne

viską 
iszneszc, ir paskui labai rūpes
tingai ta stiklą in Įauga indejo 
ir net su kitu apkitavo.

In Bari miestą., Italijoje, Do
nato Sumina, vieno ūkininko 
bernas, policijai pasiaiszkino 
kodėl jis sustabdė dideli ir la
bai greita traukini, kuris va
žiuoja tarp Bari ir Komos? Jis 
per tris valandas dirbo ant 
lauko ir neturėjo meczkiu, deg
tuku savo pypke užsikarti, 
jis laibai norėjo užsirūkyti.

o

- Butkus mums pataria isz- 
drukuoti, pagaminti kelis 
szimtus tukstanezius pernykš
čių metu kalendorių ir taip 
gera pelną sau pasidaryti. Kai 
mes jo paklausėme: Kaip jis 
mislina pelną padaryti isz per- 
nykseziu kalendorių? Jis pa- 
aiszkino: Kad jis “Saulėje” 
daug sykiu yra skaitės kaip 
valdžia isz ūkininku ir fabri
kantu nuperka viską ka jie ne
gali parduoti, tai valdžia 
musu kalendorius nupirktu 
mes gera bizni padarytume.

ir 
ir

Komunistai vis giriasi kad 
Rusijoje Sovietai viską daug 
geriau ir daug greieziau pada
ro negu mes ežia Amerikoje. 
Mes su tuo sutinkame ir jiems 
dar pritariame. Tik pažiūrėki
te kaip greitai jie nuteisia ir 
suszaudo iszdavika kapitalis
tą. O ežia mes New York mies
te jau visi metai kai teisiame 
kelis Komunistus ir dar prie 
jokios iszvados nepriėjome!

Kataliku Kunigai per metu 
metus ragina žmones eiti prie 
iszpažinties. O daug žmonių 
laukia deszimts ir dvideszimts 
metu pirm negu prieina prie 
iszpažinties. O tik pažiūrėkite 
in tuos mokslinczius Sovietu 
budelius. Jiems nereikia nei 
pamokslo, nei jokio raginimo. 
Kai tik jie nustveria kapitalis- 
ta ar koki kita iszdavika, tas 
nabagas tuojaus viską iszsipa- 
ižinsta ir vieszai savo iszpažin- 
ti atlieka, prisipažindamas bu
tus ir nebūtus griekus.

Mes seniai žinojome ir ki
tiems gyremes kad Amerika 
yra 'bagoeziausias krasztas ant 
szio svieto, bet mes turime pri
sipažinti 'kad mes niekados nei 
nesiisapnavome kad mes tokie 
bagoti kad dabar ir savo kiau
lėms vyną duodame gerti. Da
bar ateina žinios kad ūkinin
kai kurie razin'kas ir vynuoges 
augina isz kuriu jie vyną daro 
sziais metais kiaulėms suszers 
szimta dvideszimts tukstan- 
cziu tonu vynuogių ir razinku, 
už kurias valdžia tiems ūkiniu-

Trumanas nori daugiau pi
nigu parūpinti, kad paprastas j 
darbininkas užsidirbtu ne ma
žiau kaip keturis tukstanezius j 
doleriu ant metu. Jeigu jam ir' 
pasisektu taip padaryti, tai 
darbininkui nebūtu nei biski 
geriau kaip ir dabar, nes tada 
darbininkas daug mažiau už 
tuos pinigus galėtu pirktis, nes 
tie doleriai 'butu mažiau verti.

Musu politikieriai dabar mi
lijonus szvaisto, pinigus isz- 
duoda, spendina; ne savo pini
gus, 'bet musu pinigus.

Kai mes Amerikoje kalbame 
apie propaganda, tai dažniau
sia. mes misliname apie komu
nistus. Bet. geriausia propa-

Angli-

Amerika per Pirma Pasau
lini Kara milijonus pyle įu 
Anglija; dar daugiau milijonu 
paskolino ir ta skola visai už- 
mirszo.

Sziandien per ta Marshall 
plana kiti milijonai in Anglį ja 
plaukia. Mes tiek esame davė 
Anglijai, kad Anglai sziandien 
mislina kad Amerikoje pinigai 
kaij) gry'bai auga.

Lou E. Holland, isz Kan
sas City, kuris pradėjo dirb
ti už deszimtuka ant dienos, 
dabar buvo iszrinktas Ame
rikos Automobiliu Draugys
tes Prezidentu. Jis yra ir 
Kansas City miesto biznie
rių draugystes Prezidentas. 
Jis pareina is biednu tėvu ir 
per visa savo gyvenimą tu
rėjo sunkiai dirbti, bet da
bar jis yra skaitomas kaipo 
vienas isz pasekmingiausiu 
biznierių Amerikoje.

:: Vadas ::
Kontrabandnesziu

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Tarė 
Matjoszius mieruodamas ji 
blizganeziom ir rūstybe degam i 
ežiom akimi.

Jantzas paszoko sugniaužęs 
kumszczes, bet Matjoszius pir-Į 
ma pasveikino ji savo kieta 
kumszczia. Jantzas susvyravo, 
bet kad Matjosziaus smūgis ne 
apkvaitino ji, priszoko prie sa
vo. prieszo ir pastvėręs glebiu 
pradėjo spaust isz visos gales 
besistengdamas parmuszt ant 
žemes. Matjoszius kovojo per 
valanda ir galinejosi su Jantzu 
kuris negalėdamas parmesi 

Matjosziu kuris sėdėjo pasi-' parvertė su koja kode po ko- 
traukės ir liūdnai žiurėjo in be-1 joms Matjosziaus kuriam susi- 
siglamonejanczia ir beszposau- pyne kojos ir griuvo abutlu ant 
Jantzia su svetiniu jaunikiu 
mergina, o ji visai in ji liepa- j 
žiurėjo. Rūstybe apveikinejoI 
jo szirdi, bet valdėsi kaip ga-Į 
Įėjo idant neparodyt lto nie-Į 
amk, idant nepapult po pajuo-, 
ka Prūsu.

Atėjo jam iszganinga mislis in pagelba pribuvo tuojaus kiti 
kuri liepe pamest Jule, kaipo' ypacz Pranas ir Nastazija ku- 
neteisinga mergina, kuri nors 
jau turi protą, kaipo patarpu- 
si. mergina, elgesį tai]) nedorai

bet Jule, Vokiszkai neniokeda- i 
nia, visai ant ju neat krei pinojo 
savo atydos, o vėl nedave jai 
ramybes vienas isz I rano pa-, 
žinstamu augsztas sausas vai- I 
kinas, Jantzas, kuris kiiipo ar
ti rubežiaus gyvenantis, gerai: 
mokėjo svetima jam kalba. Ju
le suvisai pamirszo dabar apie' 

sėdėjo pasi-į

grindu neleisdami viens kito 
nors Jantzas stengėsi visa gale 
keliais pasiekt prieszininku 
krutinę, bet Matjoszius su
prasdamas jai nors girtas 
stengėsi ncdaleist. Gal neilgai 
butu galėjos jau kovot, bet jam

Anemija, aiFa kraujo stoka, 
pasirodo kuomet kūnas neturi

huti padalinta dviem kliasom: 
pradine ir antrine.

Anemijos apsireiszkim-ai vi
suomet vienodi, ir priguli nuo 
ligos smarkumo. Kvapo trum
pumas užpuola žmogų kuomet 
kraujas nesza mažiaus oxyge- 
no negu normaliszkai, ir žmo
gus tyri inkvepti dauginus 
kvapo kad kūnas turėtu užtek
tinai. Tas aiszkiai matyta kuo
met Anemija sergantis lipa

Su kvapo 
pradeda 

, oda ir lupos 
tapsta geltonos ir sergantis 
lengvai alpsta.

Anemija gali būti pradines 
arba antrine. Kuomet antrines 
tai reiszkia kad žmogus serga

ti- um pu m u

Jule tikrai kupeziuvieues žo- 
už visuteisin- 

už visu teisin-
džius palaike 
džius palaike 
giausius ir su dekį 
didele nuotrot;
«uviais nepaisė, dži 
Parėjus namon

ko jai kitos pavydi 1”‘- 

k,autuv<‘s’ 
i°SUViski- 

žmones buvo d-i ° •bGt tlG 
nose bliuzose ' Uglausia ^ely- 
tv: 3=3........... ■

vienok

a> vienok ant to 
įaugėsi kad 

pasirodys pui-

visi

rie perskyrė, nustūmė szalin 
Jantza, o Matjoszius pasikėlė 
apsikruvinęs ir veržėsi prie 
prieszo. Jule iszsketus dabar 

moteris nebus, ka jau parodo i rankas stojo priesz ji ir nelei- 
aiszkiai tokis pasielgimas kad, do. .

gražiu žodžiu jaunikio nors ' veikt 
svetimo, nepažinstamo Į Mat j 

jai, 
piiesz. valanda padare jai taip Į 
didele malone, bot nubudusi jo i 
szii(ly je pavydu isztreme ta ge- 
llt ir vieton ajisvarstymo 
Pradėjo rustintis ant Prūso.

Jule gere su vaikinu kuris a- 
pcnie jos lienieni glaudė prie!

i s, kas Matjosziu davesdi- j
,i<> pi ie padūkimo. Nepaisin-. 

damas suvis ant Prano ir Nas- 
azi jos, l<Urių neinate suvis, pa- 
lvtle ir praeidamas patrauko

Jule už rankoves.
• Kiva, tarė, laikas jau,

11 likos lovas laukia, o juk sa
ldant ilgai neužtruktume.

Kas tau prie jos? Tarė 
*utzas.

vedė prie Anemijos, arba kad 
žmogus netinkamai valgo, kad 
valgo per daug saldymu ir sal
džiu daigiu vieton vaisiu ir ža
liu daržovių, kurios kunui rei-

del g 
suvis

Kita Anemijos forma užpuo
la kurni kuomet kirmėlaitės 
randasi žarnose. Tos kirmėlai
tes gyvena cziulpdamos krau
ją isz žarnų kraujagyslu, tas 
baisiai apsilpnina žmogų ir jis 
nepajiegia dirbti. Kuomet 
žmogus tingi ir nedirba nesyki 
jam pasakyta, kad turi kirmė
lės. Ir kuomet tingėjimas ne- 
pergaletas reikia persitikrinti 
ar isz tikro yra tingėjimas. Szi-

arka geltlige. Anemija sergan-

tojo Pietuose ir Tropikuose, 
bot ne taip daug Sziauruoso, 
kur žmones yra drutesni.

Tik gydytojas gali gydyti

Pas Mekleri
Juozas — Asz turiu viena 

sena mergina, ka turi tris 
puikius mūrinius namus.

Tilvikas — Ar graži?
Juozas — Ne labai, nes tu

ri greitaisias sukatas (džio
va).

— Žmogeli! Jeigu 
manes iszpirszi, vienas 
mas bus tavo!

del
na-

priežiūroj perAik dabar ji suprato kas 
tesi. Matydama kruvina 
tjosziu, kuriam perdreske 

pamirszta apie ji kuris! Jantzas veidą, pradėjo raudot 
ir szaukt pagelbos.

Prieszininkai iiiirtc veržėsi 
viens prie kito, degdami pasiu- 
tiszka rusty'be, supūdo visi 
esantieji karezemoj ir tuojaus 
pasidarė dvi partijos. Laime! 
Prano ir Matjosziaus kad jiems 
in pagelba atėjo daugiau sau-' 
draugu, kuriuos atsivedė senas : 
kalvis, jieszkantis sūnaus ir ki
tu; prasidėjo smarki musztyne ! 
tarp partijų kuri nežine kai])! 
butu pasibaigus jeigu ne kai-' 
vio sumanumas kuris pastvė
ręs nežine isz kur viedra szal- 
to vandens liejo ant visu. 
Szaltas vanduo iszgazdino pa
drikusius žmones, o gal tik su- 
stabdo juos užliejus akis, bet; 
pirm negu Prusai, kuriu puse, 
buvo daug skaitlingesne, szoko 
vol in muszi, jau kontraband- 
nesziai buvo lauke.

Bėgto visi paibego. ,
Kada jau pavojaus nereike ! 

besibaiset, senas kalvis, prunk- 
sztelejes ir garsiai nuspjovęs, 
piktai tarė:

— Pasiutot vaikai! 
keikti kvailiai, kodėl nesupra
tot ka darot! Pradėt muszty
ne svetiniam krasztę, visi gali- ! 
me ežia inkliut kalėjimą.

— Bėgt isz ežia reikia ko- ! 
greieziausia idant nepapult in 
policijos rankas!

Keike ir plūdo Matjosziu ir 
duktere kuri buvo to priežas
tini. .

(TOLIAUS BUS)

les sužinoti priežasti ir tinka-

Pradines Anemijos yra dvie-

gydoma kita neiszgydoma. Isz- 
gydoma liga, pasirodo jaunuo
se 'mergaitėse tarpe keturioli
kos ir szesziolikos metu. Liga

; paprastai pasirodo kuomet 
i mergaites darbus netinkamus 
' dirba, per sunkiai dirba ir ne- 
I tinkamai valgo.’ Jos per visa 
diena sėdi netinkamai vedin
tuose kambariuose, su mažai 
szviesos. Tokiu mergaieziu 
kvapas labai trumpas ir jeigu 
tik truputi sunkinus padirba 
apalpsta. Liga svarumu neken
kia, kartais sergantieji dau-

PLATINKIT!
“SAULE” ■=

“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.
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metams-, Vase metams.
\ NvesięaVjstese Skot\aatoa

geltona, todėl liga kartais pa-

ne. Toki žmones visuomet nu
liūdę, greitai inerzinami. Ape
titas keistas, užsimano negir
dėtu daigiu rangy t u agurku, 
kreidos ir net žemes. Pietuose 
tokius vadina, molio-valgiu to
jus. Iszgydijimas lengvas, bet 
viduriu sureguliavimas užima 
svarbia role, nes ju viduriai
baisiai sukietėjo.

Vodinga Anemija beveik vi
suomet pražūtinga. Szita Ane-

Pirkie U. S. Bonus

LIETUVISZKAS 
GRABORIUS 

Laidoja Kunvs Numirėliu. 
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
' :: Reikalam* ::

835 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78 

MAHANOY CITY, PENNA.

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszdavysta “Sau » . Į
ies,” pridekite deszimts centu: 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkįte 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu į 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money ! 
orderio. Acziu visiems.

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

:: Tiktai 15£ ::
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.
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Lots of folks complain that the money 
they draw every payday zooms away 
from them with supersonic speed. If 
that’s happening to you, here’s how to 
stop it automatically! Sign up for U. S. 
Savings Bonds regularly, under your 
firm’s Payroll Savings Plan, or—if this 
method is not available to you—your 
bank’s Bond-A-Month Plan, then, that 
part of your earnings can’t get away 
from you. In fact; every $3 you invest— 
In the safest investment in the world— 
grows up to be $4 in ten years.
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SAULE” MAHANOY CITY, PA,

Vadas Konfrabandnesziu
Prusiszkas

sidengus veidą su delnu, para-' kuris glamonėjo Jule. Senas 
gavo, o kad. nepageistama gas- kalvis tuo tarpu su kitaip- ry- 
padine karezemos nuėjo, o kito mojant ant stalo užmigo. Mat- 
niek'o isz svetimu nebuvo, pa
ragavus skanaus gervino, apsi-

Julės stiklą liepbama gerti.
Jule' matydama gerenezia

nes geras i

(Tasa)
Miestelis, kuri kontraiband- 

. . • ( nesziai apkriksztino lengvesniu 
ju isztarimui vardu Raudono- Nastazija, isz karto gedlyvai ir
ji, koki tai varda aplaike pa- nedrąsiai pridėjo prie lupu už- 
gal savo iszveizos atokiai da į 
gulėjo nuo tos vietos kur kon- 
trabandnesziai ome spiritą. 
Spiritninkai inejo in prie kelio 
stovinti murinta isz raudonu i 
plytų ir v dengta. N a m a s j 
isz lauko ne buvo puikus nors j 
nebuvo ir visai prastas, ypatin- j 
gai apsiaubtas žaliumynu ly
gios gražios dirvos ir sodeliu 
gražiai iszrode. Kontraband- 
ncsziam vienok ne buvo niekus 
smagesnes vietos kaip ezionais.

Buvo ezionais karezema, kur 
pardavinėjo czia- spiritą, kur 
galima buvo pasilsėt ir viską,! 
kas ko norėjo gaut,
gaspadorius juodlbarzdis Do
vydas visko turėjo ir niekam 
nieko nepavydėjo kas tik ge
rai jam mokėjo pinigais.

Musu keliauninkai dabar ežiai 
buvo pas svetinga Dovydą, vie-' 
ni gere, kiti nike, ilsėjosi, o ki-j 
ti, tarpe kuriu buvo Jule ir! 
Matjoszius, nuėjo ir artimai 
miesteli del apsipirkimo. Ant! 
galiu miestelio nieko ne gali-1 
ma buvo matyt apart būreliu! 
vaiku gry'žtancziu isz mokyk-j 
los ir kai-kur stovinti duryse 
Vokieti prekeja arba šzinkoriu 
su dideliu pilvu, insikandusi 
ant ilgo cibuko užmauta pofce-! 
lenine pypke “staezioke. ”

Jule buvo užsižiopsojus irs 
laikėsi už Nastazijos jekes| 
idant nepasimest; in viską žiu-; 
geidžiai žiurėjo arba žiopsojo-! 
si lyg mažas vaikas pirmu kar-! i 
tu esantis nepažinstamoje jam 
vietoje. _ »

Matjoszius piktai szypsojosi 
eidamas ir mislydamas apie at- 
simokejima Julei ir Pranui už 
ju iszjuokinejima jo ir iszjuo- 
kima namieje ju giriamu Prū
su, kur sake stebuklai yandasi, 
o dabar jis pats'savo akimi ma
to tas puikybes, kuriu czia su-1 
yisai nėra, o tos, kokios yra, tai! 
juk nekarta buvo mates savo 
miestuose važiuojant in jomar- 
kus, ar atlaidus; o ne vienoj: 
vietoj juk daug gražiau, negu 
ezionais, kur nors teisybe, ply
tom iszdetos ulyczios, bet ne
blizga kaip stalas, baižnycziui 
vos isz viso dvi, bet nėra tiek' 
boksztu, kad galima 'butu tiek! 
lygint juos prie miszko, nėra: 
ne tu, taip girtu per Prana mu-1 
tu, vienok prasti ir praprasti: 
miestu namai, vien kad dau
giausia isz raudonu plytų iri 
raudonon vingiuotom plytom' 
dengti.

Pranas nusivedė visais in ži
noma karezema, veikiai pasvei
kino pažvstanti kelis isz ju 

•i • 1augszta su smaila nosim gaspa
dine, kalbėdama Vokišzkai, ko Į 
Jule ir Matjoszius nesuprasda
mi, klausė lyg vaikai besižiop-1 
soclami.

Draugavę pagaliaus susėdo 
prie staloxo gaspadine atnesze 
užpraszyta gervina stikluose' 
ant lekszto kiekinio 'kliudo. į

Matjoszius ir Jule tokio ge-i 
rymo niekad nebuvo mate, ka-| 
daugi stikluose buvo juodas, j 
kaip smala, o virszuje putojo 
labai. Nastazija klausian- 
cziai Julei pasa'ke jog tai yra

Aplaikiau laiszkele, 
Nuo vienos musu rūtele,

Isz tolimo miestelio,
Kur skamba szitaip:

Pas mus,
Moterėles su vyrais

girtuokliauja
Per naktis baliavoja,

Ant savo vyru neatsimena, 
Ir su kitais uliavoja,

Ant giedos vis’toi ned'boja,

kabjnaėi, 
Korte su jais vineziavojasi, 

Daugelis isz tu vyreliu,
Paczias kitur turi, 
Bet tos moterėles, 

Visai aut to nežiūri, 
O jeigu nesipaeziuoti, 
Tai kalėjime sėdėtu.

* * *
Girdėjau kad’ vienam Skulkilo 

mieste/
Bobelkos susibarė,

Daug trobelio sau pasidarė, 
Ir in teismą nuėjo,

Po tam per kėlės dienas 
sirguliavo,

Naudos isz to neturėjo.
Kur tik tos moterėlės 

susieina, 
Šarmotos visai joms neapeina,

Visuf viena kita 
aplioja,

J u vyreliai durni, 
,Nes nepaiso ant nieko, 4 
Duoda valia savo bobai, 

Per dienas trankosi, 
Ir gere guzute visur.

Taigi, tokia bo'belka nieką!
* * *

Iii viena pleisa 
nuplapsejau,

Apie puikius funes 
dažinojau,

Po pedes dienai, 
Insigavau in saliuna viena, 

Vyru balsu iszgirdatr, 
Ir tuo jaus dasipratau,

Ba apie kazyras 
kalbėjo,

Isz pinigu losze,
Ir tai ne vienas 

pra losze,
Ir ..viskas po velniu 

f nuėjo,
O kada stiklą alaus norėjo, 
Tai prie saliuninko priėjo,

Ir prasze, 
Kad alaus antbargo duotu.

Tai mat koks vyras!

žmogus 
'broliai,

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“SAULE” Mahanoy City, Pa. eina.

joszius rteglamonedamas mer-j 
gina atsiminė apie žiedus ir po
terkas ir pasikėlęs, pasakė jog

greitai keliais gurkszniais ir
pastaezius ant stplo stiklą, ta
re besiszluostydama: '

— Gardus gervinąs ir nuo
jo turbūt pasigert niekad nega-1
Įima.

— Galima, atsake Pranas
bet nuo stiklo nepasigersi, nes ■

nei spiritas, tik Jule.
—Ir tu nežinai, atsake Na- 

Eisiu su jumis, paro-

— Ar czia jau tai]) esi ap
sipažinęs jog užmanai eit vie
nas? Klause Pranas.

— Vis nesuklysiu tokiam
I mieste, atsake' Matjoszius bis- 
1 ki iszjuokinancziai.

Asz eisiu drauge, tarė
tai ne arakas,
alus.

— Kodėl nekartus kai]) mu- stazija.
geriau j dysiu kur galima gaut.

— Tai ir asz su miegan- 
cziais nepasilieku, eisime visi 
keturi, tarė Pranas pasikelda-

su Bavarckas, kuri 
mieste kada'buvome pernai peri 
Szventa Joną?

— Czia kitoks!
— Da du atneszt, tarė Na

stazija in einanezia per stuba 
gaspadine.

Netrukus vėl buvo; balta pu
ta pažadinėjo regėtojuose ska
nu apetitu.

Jule dabar jau drąsiai pasi
enio savo stiklą ir godžiai isz- 
gere. Isztusztinus visiem stik
lus tuoj buvo nauji pilni ir tai]) 
perejo kelios eiles stiklu. Pra
sėdėjo po alui kiti gerymai: 
arakas, likieris ir kiti smarkiai 
svaiginanti, tvirto ir saldus ge
nuliai. Miszinys gėrynių vei-

Senas kalvis buvo piktas ir 
nuolat pute pro uosi lyg irsz-l 
damas ant ko,'bet neturėjo czia į 
tokio, kuris butu jo prieszinin-1 
ku, todėl rustinosi pats ant sa-į 
ves arba pats nežinojo ant ko.; 
Galvoje jo buvo kunigas, kuris 
bare ji už padaroma isz savo 
namu lizdą nuodėmių, bet czia 
nebuvo jo namai, pasigert ga
lima, o apie namus mislino vis- 
tik jog turės juos pataisyt ir 
isznaikint ta, kas juose insi- 
szaknijo. Tas darbas ir geras 
vardas jo namu ateityje apie ka I 
dabar svajojo, nurandinejo ji.

Pranas szvilpaudamas. žiure;|

j mas.
Iszeidamas isz užstales pa

žadino tęva kuris pakeldamas 
galva užklausė: Kur eina? Ga
vės .atsakymą, jog in miestą su 
reikalu eina tarė niurnėdamas: 
“Eikit, eikit, tik ilgai nebūkit, 
mes czia luktersim,” vela pa
guldė galva ant sudėtu ranku

• ir snaude.
■ Jaunieji linksmi iszejo lau- 
Į kan prie ulyczios. Visi dabar 
buvo drąsus nej ir Jule su Mat- 
joszium buvo lyg kad gimti
niam savo kaime. Julei labai 
painiojosi kojos ir beveik turė
jo laikytis Matjosziaus idant 
neparpult; linksniai in ji kal
bėjo besijuokdama, jis taipgi 
juokėsi ir rode savo dantis 

Į merginai. Pranas su Nastazija 
į ėjo pirma žinodami vieta kur 
randasi krautuve, kurioje rei
kalingus daigtus Matjosziui 
galima buvo gaut.

Jule matydama languose vi
sokius gražius daigtus, tai]) la
bai ju pageidavo kad reikėjo

Nastazijai nuolat ja traukt už 
rankoves idant nepalikt besi- 
žiopsanezia ir besot inanezia. 
bent savo akis matomais dide
liuose languose iszstatytus pa- 
redahis ir invaires brangme- 
nes pasipuoszimui. Jule nors 
turėjo kelis auksinus kiszeniu- 
jc surisztus skepetaiteje, bet 
ne žinojo ka už tuos pinigus nu
pilki, kuriu ne ant vieno gero 
daigto neužtektu, o ji visko 
norėjo.

Ineje in krautuve. Nastazija 
norėdama nusipirkt sau joke, 
pradėjo mieruotis padėtas ant 
ilgio stalo bet ne viena jai neti
ko, vis buvo permažos.

— Tau tai tiktu, tarė Julei.
— Bet asz pinigu neturiu, 

atsake, Jule liūdnai.
—- Ka ežia .albet apie pi

nigus, atsake Žydelka kupeziu- 
vienei. Jaunikiai yra tai ir pi
nigai turi but.

Jule suprato ir slaptomis 
žvilgtelėjo in Matjosziu.

Matjoszius stovėjo atokiai ir- 
žiurėjo in eilute stikliniu pe
leku kurias iszrinko Julei.

— Eikszc ežia Julka, tarė 
Priėjus

po- 
tau

pamojas su
merginai, tarė: Iszrink sau 
terkas, asz nežinau kokios 
patinka? Ar szios nebūtu 
ros ?

Mergina pradėjo peržiurinet 
poterkas, kada prie jos priėjo 
kupeziuviene su jekute ranko-

Vaiku Karaliene

Visu Amerikos vaiku Ka
raliene, szesziu metu am
žiaus Karen Ash, isz Musca
tine, Iowa, savo sostą užima 
per Kalėdų szventes. Kiwa- 
nis kliubas ja iszrinka kai
po musu kraszto vaiku kara
liene per savo iszkilmes. Szi- 
ta mergaite kelios dienos at
gal buvo iszgydinta nuo la
bai svarbios ir pavojingos 
szirdies ligos. Visi kasztai 
buvo padengti szito Kiwanis 
kliubo. Szitokie draugiszki 
kliubai daug gero padaro 
Amerikos žmonėms ir daug 
gero padaro draugiszkiems 
nariams ir draugystėms.

PONAI • |
BIZNIERIAI! ;
Geisdami apteikt savo ge- j 
rus Kostumerius, privalo ; 
isz laiko duoti atspaudyt ;

Sieninius ; 
Kalendorius ;

Ant 1950 m., ; 
ir iszsirinkti kokiu nori J 
iszsirinkt. j

Dabar Laikas! užsl ; 
------------------ kalbyt J 

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

SAULE PUBL. CO.,
Mahanoy City, Penna.

Pirkie U. S. Bonus

PRANESZIMAS!

neiszmanantis, ai yai, kad tave

JUOKAI

ežioje;
lyg atjaunino, veidas žibėjo | 
akys blizgėjo, buvo linksma, oi 
Pranui dabar tikrai graži isz-Į 
rode, o podraug ir smagu jam; 
buvo, mažiau negu kiti apsvai-j 
gintam, žiūrėt in girtus; sėdė
damas ir bežiūrėdamas links
mai besiszypsojo taipgi žiūrė
damas in seserį ir Matjosziu,j

Ne Galėjo Verkti
gervinąs ja

Pirma Kumute — Tai rots 
kumute praeita Nedele ku
nigėlis graudu pamokslą pa
sakė, net apsiverkiau o ar ir 
tu verkiai?

Antra Kumute — Asz ku
mute negalėjau verkt, ba ga- 
za no veido ka turėjau labai 
kvarbuoja.

Žmogžudyste,
Savižudyste

i

irŽmogus be apszvietos 
'be akiu, tai du tikri 
kurie eina klaidingu

Ir Tai Teisybe

Susimildami, jeigu iszkeliau* 
nate in kita miestą ant apsigy- 

, venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai- 

' nyt adresa, prisiunezia savo 
; varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ne
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
laiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site laikraszti.’ Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne
atlaikote. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste

kalbėjo Žydelka sukindama 
mergina in visas puses, tik tu 
pažiūrėk in szpigeli, kaip pui
kiai stovi. Ir didelio veidro
džio.

Jule gėdijosi pati saves, ma
tydama juokingai iszrodanti 
savo paveiksią, isztiese kai]) 
galėjo kakta, idant nebūt kup
rota, bet veltui, butai vis buvo 
sulyg austi. Pradėjo nutraki- 
net juos žemyn bet kupeziuvie
ne subarė ja ir iszkoliojo, kad 
pripratus prie savo mužikisz- 
ku drabužiu nenusimano ant 
poniszku.

Gudri Žydelka abiem užriszo 
burnas, matydama kvailus, ne- 
datirtus kaimieczius juose, o 
jiedu vėl nenorėjo pasirodyt 
neiszmananeziais, tuo labinus 
kad ir Nastazija, kuri daugiau 
svieto buvo maeziuši, pritari- 
nejo kupeziuvieniai kuri už tai 
augsztino ja, vadindama isz- 
mintinga poiiia. Matjoszius už
mokėjo ])o neilgam besiderini- 
mui szeszis markes nors su di
deliu, nenoru, uos mate jog jop
ke ir tris neverta. Žydelka in- 
brukus joke, dabar paėmė deže 
su poterkom ir vėl pradėjo gir
ti savo tavora aiszkindama ko
kios poterkos prie tokio pare- 
dalo tinka; Iszrinko dvi eilu
tes dideliu baltu poterku, aisz
kindama jog tai pavidale žem- 
ęziugu padarytos, jog tokes po
terkas neszioja ant kaklo ne 
tik ponios bet ir pati karaliene.

Užsiprasze keliu auksinu. 
Jule nenorėdama daugiau 
trauki pinigu nuo Matjosziaus 
kuris jau ir tai]) kelis, rublius 
prakiszo, padėjo nuliūdus, at
sakydama jog perbrangios jai, 
kad taip už du auksinu paleis
tu, tai imtu.

Žydelka nors ir tai]) gana 
ant ju uždirbo, bet susiraukė, 
tarytum trotijanti ir atsake:

— Kad imat mano krautu
vėje ne lik jas,'bet ir daugiau 
tavoro, o kaipo isz kaimo žmo
nes, kurie man geriausi priete- 

atiduosiu tau už du auksi- 
tegul bus'mano įtuotrofa 
dovana, nes pirmu kartu 
mane esi idant paminėtum

mane kai])o gero velijenezia ir 
nenorinezia' savo Skriaudos.

(Tasa Ant 2 puslapio)

— Ka ežia tuos niekus pi r- ■ 
kinet, geriau drabuži kuris' 
žmogus auksztina, sztai tuviu 
ežia fain jopke, kuri padarys 
isz tavos tikra panaite ko pa
vydės tau viso kaimo mergi
nos. Tik pasimieruok, o tikiu 
kad nenorėsi jos palikt pas ■

I mane.
Tai]) kalbėdama beveilf pri

vestinai nutrukę nuo merginos 
jos perkeline jekute, o apvilko 
savo.

Didumo buvo gera, bet kai- 
iniszka mergina, niekad node-) 
vejasi panaszios neszeines, ar
ba mados, iszrode joje lyg bai- 
dykla žvirbliams pastatyta ka
napose. Pecziai buvo taip bu
tais iszkelti kad beveik visai 
pasislėpė tarpe ju jos galva; 
per liemenį suspausta buvo kad 
vos atsikvept galėjo, o isz tie
saus licmeio naujos mados je- 
ke padare juokinga; panaszi 
buvo in kupranugari su dviejų 
kuprom. Matjoszius žiūrėda
mas in mergina nusijuokė, bet 
nupeikt jam nedavė kupeziu
viene kuri tuoj atsiliepe:

— Nu, o ka, ar negražu; 
kas supranta mada, tas tikrai 
gali ste'betis kai]) gražiai guli, 
tik kvailys gali juoktis, nieko

Pasiskaitymo Knygeles
Penkios Istorijos apie Burike 

ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka); Užliekos isz Senovės 
Padavimu; Peary ant Žemgalio 
(Atminimas isz keliones in Le
dinius Krasztus). 96 pus1. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 20^ 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City. Pa-Du Lietuviai susiginczijo 

vienas laike szali Maskolių 
vadinosi Kapeikus, o antras, 
ka Japonu szali laike vadi
nosi Trecziokas.

Kapeikas — Ka Japonai 
giluoja priesz Maskolius, 
Ruski szipai daug greitesni 
už Japonu!

Trecziokas — Teisybe 
greitesni, ba mediniai ir tik
tai su blekia pavilkti, o Ja
ponu ne teip greiti, ba gele
žiniai, tai ne taip greitai 
plaukia, ne greitai kulka in- 
lenda ir ne greitai skėsta. 
Ruski-gi greitai plaukia, 
greitai iszleke in padangias 
ir greitai palenda po vande
niu.

----------------- -------------

Svarbus Praneszimas

"DIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point 

The Way You WriteMes mėgstame teisingysta ir 
geidžiame, kad ir visi teisin- 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu il
gai su atnaujinimu užmokes- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de- 
kavojame visiems už platinima 

į “Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai- 

| mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste.

Policijantai sako kad jie 
nežino kuris kuri nužudė ir 
paskui save nusižudė, kai jie 
rado du lavonu New York 
vieszbuczio kambaryje.

Jie tenai rado lavonus 
Wei Huran Kuo, Tautu San- 
jungos darbininko ir vienos 
žmonos ar merginos lavona. 
Wei Huan Kuo turėjo peili 
savo krutinėję ir ta mote- 
riszke buvo nudurta.

Ta moteriszke buvo klu- 
moczius Tautu Sanjungoje. 
Policijantai dar nežino kuris

Kromia

liga tave ineina,l
tai dusziai ant sveikatos isz- kuri nužudė ir paskui pats 

. save nusižudė.

§ Jeigu

Pirkykie — Tai kupczius 
nieko ne nuleisi už ta ceiki?

Kupczius — Dievaži ne 
galiu del tikro tėvo ne nu- 
leistau!

P. — Tai buk sveikas.
K, —- Tai del ko buk svei

kas. Jeigu asz ne nuleisiu tai 
mano pati nuleis.

No. 5668
■V

N©. 5550

liai 
nu, 
tau 
pas

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Ar® • f J» • anukus.LaidotuvesinvykoPa-
/iTlinę VlAflTlAC nedely^e’ SU al»iegomis Szv. 
LillllUO f Ivllllvd Jurgio bažnyczioje 9-ta valan- 

■ da ir palaidotas in parapijos 
kapines.

— Vincas ir Juozas Barti
ninkai ana diena lankėsi pas 
savo motinėlė ponia, S. Čer
niauskiene, ant E. Penu UI v.

del ph i jos aj >y li nke jc 
apylinkėse.

Frackville, Pa. — Jenas Zio- 
ba, kuris dirbo ant Norman 
Heffner ūkio, Pine Grove, pa
simirė po ilgos ligos. Velionis 
ginies Lietuvoje, gyveno Aine-

laidotas isz Apreiszkimo P. M. 
bažijyczios, ir in parapijos ka
pine^.

Mahanoy Plane, Pa. — Leo-| 
mis Bazylinskas yra in teismą' 
patrauktas už užsipuolimą ir) 
sumuszima John Kozlo, isz 
Minersvillle.

Kai kuriems musu skaityto- ris savo vieta Senate grei- 
jams gal nepatiko ir nepatin- cziausia laimėjo ne del savo 
ka, bet mes sakome kaip ir sa- mokslo bet del savo apsukru- 

Zion Grove, Pa. — Senas kerne, kad mokytojas ir moky- mo susirinkti daugiau balsu 
ūkininkas Povilas Kvalkaus- toja turėtu tiek uždirbti kaip (votu) gali taip pultis ant žmo- 
kas, 62 metu amžiaus, kuris ir visi kiti profesionalai, kaip 
sirgo per keletą menesius, nu- daktarai ir lajeriai, advokatai, 
mirė Ketvergo ryta Blooms-! Daktaras rūpinasi žmogaus 
burg ligonbute. Atvyko isz sveikata; advokatas rūpinasi 
Lietuvos in Detroit, Mich., o žmogaus teisėmis, bet mokytp- 
po tam persikrausto jn Zion jas rūpinasi vaiko, mokinio ir 
Grove. Paliko savo paezia Del- žmogaus mokslu, auklėjimu ir 
la, New York; du sunu: Povilą, gyvenimu. Nėra svarbesnio 
New York ir Joną namie; dūk- darbo ant szio pasaulio kaip 
tore J. Wertheimerienc, Brook- mokytojo, nes ji rengia nauja 
lyn, N. Y., taipgi po suni ir po karta musu vietas užimti. Mo- 
dukteri. Likos palaidotas Pa-Įkytoja užima tėvo ir motinos 
nedelyje, 2 valanda po pietų in j auklėjimo ir auginimo darba, 
Laisvių kapines Shenadoryje. i už kuri nėra ant szio svieto 

----------------- ! svarbesnio.
GRAŽI VAKARIENE Kad mokytojai ir mokytojos 

 i gautu ne du szimtu, bet du 
ir • t a TV r tukstaneziu doleriu ant metu Kunigas J. A. Karalius ^aUgįaU) mes ant t0 sutiktume 

ir dar vis sakytume kad tie 
mokytojai dar daugiau verti, 
nes reikalingesnių už juos mes 
neturime ant szio svieto.

i

gaus, ji szmeižti. ir niekinti, 
nors tas žmogus gali būti tūk
stanti sykiu už ta Senatorių 
geresnis, gabesnis ir mokytes
nis.

Mat, jeigu taip sau žmogus 
pultusi ant kito žmogaus ir 
taip szmeižtu, tai jis tuojaus į 

butu patraukiamas in teismą 
atsakyti; bet Senatorius yra 
teismo neliecziamas žmogus ir 
jis niekam neturi atsakyti už 
savo prikaisziojimus ar szmei- 
žtus.

KONGRECMONAS 
KALĖJIME

Pagerbtas (Tasa Nuo 1 Puslapio)

KATALOGAS
KNYGŲ 7

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

prasižengelis, Duktė malkaker- 
ežio. JL21 puslapiu. 25c.

No. 172 Dvi istorijas apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. .68 puslapiu. 15c.

i No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki- 

; niu, Kam iszdavineti pinigus, 
į 45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, G ūdras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy-

! mai, Eiles, Kokais budais ap- 
s ap:e oav^ai apgauna žmonis, Pric- 
Urlika ■taia^ ®urtab Keletą Juoku ir 

i Paveikslai. 15c; '■ :
I No. 176 A-Be-Cela arba pra- 

Robertas Velnias, Me- džia skaitymo ir raszymo, del 
Skripko- i Lietuviszku vaiku. 25č. 
ponu, 78

— Seredoj pripuola 
įlinkas. Szv. Spiridinoį taipgi 
ta diena 1911 metuose, Pasau
lio Pietinis aszigalis pasiektas, 
Roald Amundsen ta aszigali 
pasiekė. Ir ta diena 1799 m., 
Pirmutinis Amerikos Prezi
dentas Jurgis Vaszingtonas 
pasimirė Mount Vernon, Vir
ginia. ,

— Ketverge pripuola Szv. 
Valeriano.

— Petnyczioj Szv. Eusebio 
pasninkas. Ir ta diena 1770 me
tuose gimė Ludwig van Bee- 
thovcn, vienas isz garsiausiu 
Vokietijos muzikantu, kai jis 
buvo tik keturiu metu, jis jau 
labai gerai mokėjo skambinti 
ant pijano ir smuiką, skripka 
smuikoti, jis paraszia baliai 
daug gražiu veikalu, nelaime 
ji isztiko, jis tapo kuczias ir ne
galėjo iszgirsti savo paraszyta 
gražiausi ir geriausi veikalu. 
Taipgi ta diena 1773 metuose: 
būrelis Amerikiecziu Bostone, 
(Mass.) susitarė ir apsirenge 
kaipo Indijonai, insilauže 
Anglijos lai va, kuris 
stovėjo Boston, Mass.,
ir isz to laivo iszverte in mares 
visa arbata, kuria Anglija bu
vo pasiuntus in Amerika, jie 
taip padare, nes jie nesutiko 
kad Anglija tokias taksas už
dėtu ant ju be jokio pasitarimo 
su jais. Czia buvo pradžia tos 
Revoliucijos, to karo su Angli
ja del Laisves ir Nepriklauso
mybes. Ir ta diena 1835 metuo
se gaisras New York mieste, 
iszdege septyniolika skvieru, 
apie penkios deszimts du hek
tarai namu ir didžiu sztoru ir 
fabriku, bledies padaryta ant 
dvideszimts milijonu doleriu.

— Szvento Vardo draugi
jos isz Schuylkill ir Carbon pa
vietu turėjo savo susirinkimą 
Szv. Fidelio, Vokiecziu parapi
jos svetainėje, Nedėliojo, 2:30 
valanda popiet u. Daug nariu 
dalyvavo tame susirinkime.

—■ Senas gyventojas Anta
nas Kulakowski, Lenkas, nuo 
338 W. Market Uly., numirė 
Petnyczioj 8:10 valanda vaka
re, Pottsville ligonbutoje, po 
trumpai ligai. Velionis gimė 
Lenkijoje, ir atvyko in Ameri
ka 1910 metuose. Paskutini 
karta dirbo Mahanoy City ka
byklose. Paliko paezia, asztuo- 
nis suims ir dvi dukterys ir 
keletą anūkus. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimiero parapijos.

— Ponstva Simonai Čer
niauskai isz Slienadoro, lankė
si mieste in “Saules” redakci
ja, kurie atnaujino savo prenu
merata už laikraszti “Saule.” 
Acziu už atsilankyma.

, — Laidotuves a.a. Eleono
ros Ludinskiutes, 10 metu am
žiaus dukrele pans. Kaz. Lu- 
dinskiu isz 14 Buck Mountain 
peczes, invyko Petnyczioj, su 
apiegomis Szv. Juozapo 'baž
nyczioje 9 vaį ryte, ir palaido
ta in parapijos kapines. Graho- 
rius L. Traskauskas laidojo.

Charleroi, Pa. — Valstybi- 
niai policijantai suaresztavo 
jauna gyvanaszle, kuri prisi
pažino kad ji paszove vyra isz 
Donora miesto, už tai kad, jisai 
ant jos užsipuolė ir norėjo ja

in iszniekinti. Gyvanaszle Ponia 
stovėjo Mabel Reese, dvideszimts sze- 

uoste, sziu metu amžiaus, isz Charle
roi miestelio, sako kad ji szove 
in George Kapich, dvideszimts 
dvieju metu amžiaus, Nedėlios 
ryta. Ji yra suaresztuota ir bus 
kaltinama už jo paszovima.

George Kaich, Monongahela 
Memorial ligoninėje guli su 
kulka pilve. Jis užsigina kad 
jis ant tos gyvanaszles buvo 
užsi puolės.

. SHENANDOAH, PA. — 
Shenandoriecziai su abieju sa
vo vikaru pagelba surengė la
bai gražia vakariene pagerbti VAGIS NUSZAUTAS 
savo Kleboną, Kunigą Juozą A. 
Karalių, kuriam sykiu dabar 
supuola trilypes sukaktuves:! 
Szeszios deszimts metu am-' 
žiaus; trisdszimts metu kuni
gystes, ir dvideszimts metu 
klebonavimo.

Gražus vakarėlis prasidėjo 
su malda, kuria atkalbėjo Pra-, 
lotas Juozas Miliauskas.

Vakaro vedėjas buvo Kuni
gas Kazimieras Klevinskas isz 
Minersville.

Sveikinimus suteikė ir indo- 
mias kalbas pasakė: 
Miesto majoras, John Maga- 
lingo; Kunigas Daktaras Vitas 
Martuseviczius, isz Philadel
phia, Pa., Daktare, Gydytoja 
Mare Remeika; Kunigas Vin
centas Nanorta; Ponas Juozas 
Bluis; Pralotas Stanislovas 
Dobinis, isz Mt. Carmel, ir Pra
lotas Jonas Balkunas, isz New

Bego Su Pasivogtu
Automobiliu

Shenandoah, Pa.—Jonas Se- 
kela yra intartas ir in teismą 
patrailktas, už tai, kad jis ne
šiojosi su savimi paslėptus 
ginklus, revolveri.

— Juozas Muskieviczius, 
kuris gyveno pas ponia T. Kle
ma vieziene, 432 E. Lloyd uly., 
numirė Petnyczios ryta Lo
cust Mt. ligonbute. Ginies Lie
tuvoje atvyko in Amerika bū
damas da. jaunas vyrukas. Bu
vo angliakasės ir dirbo Al apie 
Hill kasyklose. Paliko keletą

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

: No. 134 Dvi istorijos >
Baisi Žudinsta, apie -------
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c.

: No. 138, Keturios istorijos:!
; Irlanda,
! dejas, Kaip Kuzma
' rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža kafiluka, 
skausmai, Mocziutes pasakoji- į Altorius, didei naudinga maL 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmutb du knygele, pavesta visos Lie- 
ne szalna. 64 pus. 20c. tavos Kataliku Jaunuomenei.

No. 141 Keturios istorijos j Apdaryta in celluloid.444 pus- 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas' lapių. $2.50.
senam dvare, Geležinis vyras.! No. 194 Trumpas Katekiz- 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.! mas pagal iszguldima Kun. Pi-

No. 142 Trys istorijos apie! liauskio, su nekurais naudin- 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- gaiš padėjimais; 25c,

t- 1---- : No. 196 Stacijos arba KaL
! vari ja Viesz. Jezuso Kristuso

No. 176 Ve Trys Istorijos l
apie Irlanda, Robertas Velnias

istorijos į ir Medėjus. 78 pus. 20c.
Lietuvos j No. 186 Mažas Naujas Auksogaidukas. Dabar, kai jis pats: 

buvo patrauktas in teismą, jis 
turėjo gera advokata, gera ir 
teisinga teisėja. Teisėjas jam 
net pavėlino visus metus gydy
tis ir valdžia visus kasztus pa
dengė kol jis pasveiko, ir tik 
tada jis buvo patrauktas in 
teismą.

Kongresmono 
buvo szitokos: 
vo szeimynos narius pasisam-; 
de jam dirbti ir jiems geras ai-'

prasikaltimas
“Jis visus sa- lei Mateuszo Jerubausko, Osie- į 

czna. 40 puslapiu. 15c.
No. 144

POCOMOKE CITY, MD. — 
Trisdeszimts metu amžiaus 
Chance Watson, isz Philadel- 
phijos, Pa., buvo pasivogęs au
tomobiliu ir stengiesi nuo po- 
licijantu pabėgti. Jis per tris
deszimts myliu vare savo pa
vogta automobiliu apie devy
nios deszimts myliu ant valan
dos. Trys policijos automobi
liai ji vijosi. Jie per radija ki
tiems policijantams pranesze 
in kuria puse tas vagis važiuo
ja. Tai kiti policijantai greitai 
užkirto ta vieszkeli, pastaty
dami kelis automobilius sker
sai vieszkelio. Kai tas vagis 
privažiavo prie tu automobi
liu jis savo greitai pasuko in 
szali, sustabdė ir pats iszszoko, 
norėdamas pabėgti.

Policijantai pareikalavo kad 
jis sustotu, bet jis dar revolve
ri iszsitraukes paszove viena 
policijanta William Kleisch, 
kuris ji tada nuszove. Su va
giu buvo mergina, bet ji nebu
vo sužeista nes ji pasiliko au
tomobilyje.

Penkios istorijos i 10c.
gas paskyrė, nors nei vienas apie Ranka apveizdos, Nedae- No. 197 Graudus • • , • 1 1 V -K • « 1 • •

Verksmai
isz ju nei rankos nepakele, bet jusia zudinsta, Paskutine vale arba Pasibudinimas pne Ap-

I .. r. i i • 1 . * • . !• •... T’________ at..

Mt. Vernon, Wash. — Pradi
nes mokyklos mokytojas vir- 
szininkas, nuszove savo gražia 

tžmona ir jos sužieduotini. Jis 
buvo persiskyres (divorsa) ga
vės nuo savo žmonos pernai.

Mokytojas John Trout tris
deszimts dvieju metu amžiaus
nuszove savo divorsuota žmo- York, 
na, dvideszimts septynių metu 
amžiaus Betty ir jos iįužieduo- nigas Daktaras Klemensas Ba
lini William A. O’Loane, dvi- tutis isz Tamaqua sukalbėjo 
deszimts keturiu metu amžiaus maldele.
naujai pastatytuose ir dar ne- Per vakarėli parapijos ChCh 
inrengtuose namuose kur ji ke- ras gražiai padainavo “Jauni-;
tino su savo sužieduotiniu ap- me Drąsus” ir Ilgiausiu Metu.” 
sigyventi kai jiedu apsiženy- Choras gražiai sutvarkytas po 
sis. Mokytojas Trout paskui Prof. Vargonininko St. Stepo- 
pats save uusiszove. Policijai)-; navieziaus vadovyste.
tai sako kad jis savo žmona nu-: Mokyklos vaikucziai gražiai
szove kai ji nesutiko gryszti inteike savo sveikinimus savo ATOMINE KOMISIJA 
pas. ji ir vėl su juo apsiženyti. : klebonui.

——————————— { Vakarėlis buvo gražus ir:
Philadelphia, Pa. — \ ienas j jaukus ir visas tas parengimas 

vyras ir viena moteris buvo labai maloniai nustebino Kle- 
užmuszti aliejaus t roko nelai-: tona, Kunigą Karalių, nes vis- 
meje ir kitas žmogus buvo už-į kas buvo surengta ir suriioszta

nelai-' be j0 žinios. Vikarai, Kunigai 
buvo Ponia Juozas A. Neverauskas ir Jo

nas Lukszys daugiausia darba-

Baigiant ta vakariene, Ku-

musztas automoliiliaus 
meje.
Goldie 
szirnts 
žiaus, 
deszimts metu amžiaus ir Geo. 
Weber szeszios deszimts poa
kiu metu amžiaus. •

Weber, Budd 
darbiu i fi kas buvo

.Meyers, szeszios 
asztuoniu metu

John Jackson penkios
am- Vosi.

MOKYTOJAMS v!
ALGOS PAKELTOS 

kompanijos; 
automobi- 

netoli nuo j 
Irmos nly-

Gaus Du Szimtu Dau 
giau Ant Metu

ing Park ulyczia. Jis ėjo namo 
kai jis buvo suvažinėtas. Jis j 
pasimirė ligoninėje. Daug kitu: 
tokiu nelaimiu atsitiko Phila-1

DOVANA! Ant Kalėdų! Ma
žas Naujas Aukso Altorius, 
Naudinga Maldų K n y g e 1 e , 
apdaryta in celluloid, 444 pus
lapiu, 3 coliu ploczio, per 4*/y 
coliu ilgio. $2.50, o 10$ ekstra 
del prisiuntimo kasztu. Adre
sas: Saule Publishing (’o.,

mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
šenoviszka būda 10c., pigai 
nauja būdą 25c. . • '

No. 198 Gromata arba Mu- 
turedavo daugiau negu puse go, Stebuklinga puodą, Daine-; ka musu Iszgahytojaus Jeziiso 

15c. ; Kristuso, peraszyta isz f. gro-
istorijos apie: matos rastos grabe musu isžga- 
Stebuklas ku- nytojaus Jeruzoliijie. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 

Jona ir Alena, Pavojinga klai- szczionybes. 128 puslapiu. 35c.
i No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jėzų Kristų. 
20c. L. ". ' u; u.. '

kokiam darbui. Jis ir kelias motinos, Pakutninkas, Ar pa 
kitas merginas taip pats pasi-Įszaukt tęva zokoninka Berna- 
samde, kurios nei nedirbo, nei dina. 61 puslapiu. 15c.
algos negavo, nes jis pats tas No. 145 Trys istorijos apie' 
algas pasisavindavo. Kiti dar-! Velniszkas malūnas, Kaip stu : 
bininkai, kurie jam dirbdavo, dentas lojo o maluninkas pabe- į

savo algų jam sugražinti.’’ į le. 47 puslapiu.
Vienatinis jo pasiteisinimas No. 146 Dvi 

buvo, kad jam neužteko Kon- Auka Nihilistu, 
gresmono algos, kad jis nega
lėjo pragyventi isz $12,500 in 
metus.

ežios nakti. 61
No. 148 Dvi

puslapiu. 15c. 
istorijos apie

MOTERYS 
IN DARBA

BUCHAREST, KOMUNI
JA.— Komunijos valdžia isz- 
leido insakyma kad milijonai 
žmonių eitu dirbti ant vieszke- 
liu. Visi turi dirbti nuo dvieju 

: iki dvideszimts dienu per me- 
j tus prie vieszkeliu statybos.
■ Vietiniai politikieriai gali 
iszteisinti ir padaryti iszimtis, 
bet tie kuriems nereikes dirb
ti, turės užsimokėti taksas, ly
gias tam jiems paskirtam dar- 

! bui.
i

In szita darba ant vieszkeliu
I

i turi stoti visi vyrai nuo asztuo- 
niolikos metu iki penkio de
szimts szesziu metu amžiaus ir 
moterys ir merginos, nuo asz- 
tuoniolikos metu iki keturios 
deszimts penkių metu amžiaus. 

Svetimtaucziai, kurie Ru- 
monijoje gyvena daugiau negu 
szeszis menesius teipgi turi in 
ta darba stoti.

Už ta darba nėra jokio už- 
I mokesezio. Žmones tas savo 

Dabar tie Senatoriai kurie darbo dienas turi valdžiai pa- 
taip žiauriai ant jo puoliesi ir į aukoti.
taip ji intarinejo ir szmeiže ga- Ka musu raudonskuriai ir 
li sau po nose papusti: Nei vie- komunisteliai ežia Amerikoje: 
nas isz j u tokios vietos negale- ■ pasakytu jeigu jie turėtu nors 
+" ... g.3_ puSe jįenos dyka valdžiai

da. 45 puslapiu. 15c.
No. 150 Keturios istorijos 

apie Duktė akmenoriaus, Kla
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c. ’ *

No. 151 Penkios istorijos a 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tamas, Varg-

BE VADO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Trumanas nėra paskyręs žmo- ■ 
gaus kuris užimtu David E. Li- ■ 
lienthal vieta ant tos Atomines 
Komisijos. Trumanas negali 
rasti tinkamo žmogaus kuris 
butu tokio gabaus žmogaus in- į 
pedinis.

Kai David E. Lilienthal pa-! 
sitrauke isz tos vietos, mes tuo- j 
jaus rąszeme ir sakeme kad bus, 
gyva beda kita toki žmogų su-i 
rasti.

dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos apie; 
.Kajimas, Drūtas Petras, Nuo-, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos apie 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.
' No. 155 Szakinis . Nedoras j 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus- j 
lapių

knygute 
iszinokejiino 
25c.
k n y g u t e

25c.
158 Keturios istorijos
Kapitonas Stormfield

Pabėgėlė, Kasgi isz-

PHILADELPHIA, PA/ — 
Philadelphijos miesto Mokslo 
Taryba sutiko pakelti algas vi
siems mokytojams ir mokyto-į tu užimti ir nei pusiau taip ge-, 
joms. Visi dabar gaus apie du rai ta darba atlikti, kaip atliko 
szimtu doleriu ant metu dau-; Ju szmeižiamaS David E. Li- j 
giau. ; Henthal.

Szitos žinios yra musu malo-1 Isz tikro gaila ir visam 
nios, nes mes jau keli metai krasztui ne in sveikata, kad 
kaip raszome ir sakome kad vi- gabiausi ir mokycziausi žmo- 
su mokytoju algos turėtu būti nes ar visai nepriima valdisz- 
padidintos ir pakeltos. • kus darbus ar isz j u tuoj aus pa- 

------------------  ' sitraukia. Ir ežia kalta visa 
Pirkie U. S. Bonus Sziandien!! musu valdžios tvarka, kai ko-

_______ *----------- i kis puskeptas Senatorius, ku-

VYSKUPAI PRIESZI- 
NASI CZEKAMS

apie 
danguje 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai- 
jne, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz 
pats Jėzus ir miszke nnedžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Eg-! 
Ii, Aržiuolas ir Uosis, Budyne, 
Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

166 Trys istorijos apie 
Malkiaus, Iszkliiusyta 

vargszo, Geras Medėjus.

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 179 Tikriausia Bury- 
kla, sudėjo cigonka isz Egipto. 
Yra tai burykla del vyru ir mo
terų. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c. 1

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10c

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

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vo Kunigams pavėlino laikytis 
tais instatymais, kad jie isz- 
vengtu kalėjimo.

Sūnūs 
malda 
15c

Kaip Užsisakyti Knygas:,
Užsisakant knygas isz szio 

; katalogo, reikia paminėti tik 
; numeri knygos; Pitfigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Ordėr arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 10$ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 

: adreso:

No. 170 Asztuonios istori
jos apie Barbele, Mokytoja, 
Velniszkas tiltas, Auklėjimas 
sveiko ir serganezio kūdikio,į 
Herodas boba, Kas nepažinsta) 
Dievo tas nepažinsta tėvu, Per SAULE PUBLISHING CO.» 
tamsybe in szvieša, Eąsitąisįąsį Mahanoy City,


