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Gal Pavartuos “A”
Isz Amerikos
TRUMPA

GELEŽINKELIU
DARBININKU

HARRISBURG, PA. — L. 
B. McLaughlin, Amerikos ge
ležinkeliu darbininku sztabo 
virszininkas sako kad beveik 
visiems geležinkeliams trūksta 
darbininku.

Jis sako kad geležinkeliu 
kompanijos atszauke atgal in 
darba tris szimtus darbininku,1 
kurie jau buvo ant Pensijų ir 
pasisamdė penkis szimtus nau-! 
ju darbininku nuo Liepos me-j 
nėšio. Fabrikantai panasziai 
jau ima skustis; jie sako kad 
jiems reikia daug daugiau dar- j 
bininku. Jie negali samdytis 
jaunus vyrukus, nes tie vyru-Į 
kai gali bet kuria diena paimti
in vaiska. O senesni vyrai ne- j ----------------
nori eiti in tuos darbus, nes jie mylėjimo isz teismo, 
gauna Pensijas ir sako kad Teisėjams eme tik puse 
jiems nėra jokio reikalo dirbti.’ landos nutarti jam bausme.

Visas Krasztas Nustebo!

1

Sztai kaip Pearl Harbor 
iszrode, kai Japonai užsi
puolė ant Amerikiecziu ta 
nelemta ir nelaiminga diena, 
septinta Gruodžio, (Dec.) 
1941 metuose.

Szitas isz pasalu netikėtas 
užsipuolimas permaine visa 
dipliomatija ir visus pasita-
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Bomba
MEKS KO^S/ALTA Komunįstai

Szeszi Žuvo Nuo 
Szalczio

MEXICO CITY, MEXICO. 
— Policija pranesza kad penki 
žmones žuvo nuo szalczio ant 
miesto ulycziu. Czia dabar bai
siai szalta ir sniego yra ligi 
tvorų. Szaltis tenai su veju 
siauczia jau kelias sanvaites ir 
beveik visi keliai yra užpus
tyti. Susisiekimai per vieszke- 
lius ir geležinkelius yra visisz- 
kai nurautkti.

Szaudo In Pyon
gyang Miestą

Dabar beveik visi sztornin- 
kai, fabrikantai ir kiti kurie 
samdo darbininkus nusiskun
džia kad su darbininkais dabar 
yra tikra beda su darbininkais 
sziandien.

SENA NASZLE
PASIMIRĖ

KARALAITE
PASIMIRĖ

Buvo Labai Sumuszta
Vagiu

rimus su Japonais in baisu, 
kruvina kara, kuris rodos 
dar ir sziandien nėra baig
tas. Japonai buvo sumuszti, 
bet ta pergale mums baisiai 
daug kasztavo ne tik pini
gais, bet ir savo vaiku gy
vastimis.

KIEK KARAS
KASZTUOJA

KANADOS
MINISTERIS '

ATVAŽIUOJA ’

DAUGLASTON, N. Y. — 
Asztuonios deszimts vieno me
to amžiau Ponia Nadine Mouss 
man, buvusi Rusijos Galitzin 
Rusijos karalaite, pasimirė in 
Dauglaston, N. Y.

Ji buvo naszle Generolo Bo
ris Moussman. Jiedu pabėgo 
isz Rusijos kai revolucija tenai 
invyko. Jie atvyko in Ameri
ka 1930 metuose. Ji gyveno su 
duktere, Ponia Boris la Boux, 
kai ji atvažiavo in szi kraszta.

OTTAWA, KANADA. —
Kanados Ministeris, Louis St.
Laumit te pakviestas in su-j 
sirinkima kai Anglijos Minis-!
teras Attlee atvažiuos pasitar-

I ti su Prezidentu Trumanu, Va- 
szingtone.

i

Praeityje, Kanados Ministe
rial vis būdavo kviecziami in 
tokius susirinkimus. j dauo. musu

SEOUL, KORĖJA. — Pre- 
zidentas Syngman Rhee ana 
diena paskelbė kad Korėjos 
karas baisiai daug kasztavo ir 
kasztuoja Korėjos žmonėms. 
Jis sako kad daugiau negu 
szimtas tukstancziu Korėjos 
kareiviu žuvo per szita kara ir 
daugiau negu du szimtai tuks
tancziu Koriecziu, kurie nieko 
bendra su tuo karu neturėjo.

Jeigu tiek daug Koriecziu 
žuvo, tai mes galime būti tikri

kad daug ir Amerikiecziu te- KoiHUnistUS KoricCZlUS ir KinieCzillS,
nai pražuvo, nors musu Karo!

Puse Milijono Komunistu Karei
viu Priesz Musu Kareiviu, Musu 
ArmijaNuoKorejosFrun. Trau
kiasi; Amerikos Geležinkeliai 
Praszo Daugiau Darbininku;In
do-Kinijos Tvirtoves Pavojuje

Kinijos Komunistu, kurie da
bar žudo daug Amerikiecziu.

Jis pataria Prezidentui Tru- 
manui suszaukti susirinkimą 
visu didžponiu isz valdžios ir 
isz karo sztabo.

Kai mes szita raszome, tai 
tas Anglijos Ministeris dar nė
ra czia pribuvęs bet jis yra pri-

WASHINGTON, D. C. — Kai Prezi
dentas H. Trumanas laikrasztininkams pa
skelbė, kad jis su savo patarėjais jau bu
vo pasisznekejes apie pavartuojima tos bai
sios “ATOMINES BOMBOS” priesz 

tai
Sztabatdlr neiszZdl XuIvisI visu krasztu valdininkai iszsigando! Vi- I ar gal
aniu apie musu kareiviu stovi sį tuoįa!ljS pradėjo reikalauti, kad Preziden- 
ar mirtis. : . ' . , ,

Nors mums dabar skelbia tOS TrUOlRliaS If V1SRS JO SZtRbRS pRSlRlSZ-PHILADELPHIA, PA. — !
Asztuonios deszimts metu am
žiaus naszle, buvo baisiai ap- 
muszta ir apvogta savo maža
me sztore, 2950 Kensington
Ave. Ji pasimirė in Episcopal įį ^aįp įr kas ]:us nutarta, be

veik tikrai galima sakyti kad
Kanados Ministeris viena ran
ka laikys su Amerikos atsto
vais,- ant bet kurio klausimo.

Visas tas susirinkimas bus
del klausimo apie ta Atomine kai jos automobilius inklimpo
Bomba ir jos pavartuojima in sniegą. Bet ji pati, teeidama jr reikalai! JR, kad PfezideiltaS TrUfflRnaS Rt- 
priesz Koriejos ir Kinijos Ko- namo inklimpo in sniegą, 
munists.

ligonine.
Jos vardas buvo Ponia Fre- 

dericka Palindau. Policijan- 
tai sako, kad jai žandas buvo 
inlausztas ir jos galva buvo 
praskelta. Policij antai teipgi 
sako, kad ji buvo prismaugta.

Zulikai pabėgo su du szimtu 
doleriu.

Susiedai rado naszle be są
mones. Jie paszauke polici- 

1VTTTI7TQT A Q jantus, kurie ja greitai nuveže\ 
INU 1 L 1 O 1 A ligonine, kur ji pasimirė.

Policijantai sako, kad jie 
Gavo 10 Metu In mislina, kad ta naszle užtiko 

tuos vagius, žulikus ir žmogžu
džius savo virtuvėje, kur jie ja 

i taip ir apmusze, kad ji pasimi
rė.

ZMOGZUDIS

Kalėjimą

NORRISTOWN, PA.
James Griffin penkios deszimts 
dvieju metu amžiaus žmogžu- 
dis buvo nuteistas deszimts me- INTARIA 
tu in kalėjimą.

Teisėjas Harold G. Knight ir 
George C. Corson ji ant tiek 
metu nuteisė, kai jis prisipaži
no kad jis buvo nužudęs, nu- 
szoves keturios deszimts metu 
amžiaus Andrew Johnson, Spa
lio penkiolikta diena, Norris
town mieste.

Isz pradžios jis buvo visisz- 
kai užsigynes, bet vėliau, kai 
jau pamate kad jis neiszsisuks 
jis prisipažino ir prasze susi-

kareiviu
Bet dabar negalima pasaky-i ant Korėjos karo lauko.

kad karas Korėjoje beveik Į^jn(u tR SDIO^StanCZia AtOfililie Bom- 
taigtas, bet kasdien baisiai ‘ .

ba. Prezidento patarėjai labai greitai pra
dėjo aiszkintis ir teisinti Prezidentą Tru- 
mana, sakydami, kad nieko tikro dar nu>- 
tarta apie tos Atomines Bombos pavartuo-

krinta

PASIMIRĖ SNIEGE

BUCKHANNON, W. VA. — "• rr • •• TZ • .
Ponia Dorothy Powers buvo J"™ PHCSZ KofCJOS If KlIUJOS KOfflUniStllS 
tik viena mylia nuo savo namu, Labai daug kitu krasztu atstovu sako

su-
szalo ir numirė.

Didžiausias szaltis ir sniegas 
krasztu" atstovai stengsis per- visoje West Virginijos istori- 

! szneketi Prez. Trumana, kad j°Je aPeme ta valstija.
Amerika ta sprogstanczia Ato
mine Bomba nepavartuotu j 

i priesz Komunistus.

Anglijos ir kitu Europos

DAUGIAU
SALDAINIU

LONDON, ANG. — Anglijos 
VYSKUPUS Maisto Ministeris pranesza 

kad visi Anglai gaus szeszis 
auncus daugiau saldainiu del 
Kalėdų.

Saldaines, kaip ir .daug kito 
maisto dar ir dabar yra val
džios prižiūrimos ir suvaržy
tos. Anglai vis turi su korcziu- 
komis labai daug daigtu pirk
tis, nes viskas yra padalina-

PRAGA, CZEKOSLOVAKI- 
JA. — Vienuolika kunigu sto
jo teisme kaipo svietkais in 
Pankrac kalėjimą. Jie intaria 
visa Kataliku Bažnyczios vy
riausybe, sakydami kad Vys
kupai darbavosi priesz valdžia 
ir priesz Komunistus.

Szita trisdeszimts szesziu 
metu amžiaus moteriszke, ir 
dvieju vaikucziu motina pasi
mirė pirm negu ji buvo nu- 
veszta in ligonine. Ji važiavo 
su savo dviem vaikucziais na
mo, kai jie buvo palike ju tę
va darbe. Vaikai su savo moti- 
na isziipo isz sustojusio auto. įr Kiniecziu Komunistu, 
mobiliaus ir ėjo pesczi namo. 
Vaikai parėjo, bet jųdviejų 
motina sukniubo sniege ir pa
simirė.

pribuvo Nedelioje.
Jis labai greitai Prez. Tru- 

manui davė žinia, kad jis atva
žiuoja, kai tik jis iszgirdo kad 
Prez. Trumanas ketina insaky- 
ti armijai paleisti Atomine 

Į Bomba ant prieszo.

Anglija bijosi, kad jeigu 
Amerika paleis Atomine Bom
ba ant Kiniecziu Komunistu, 
tai Komunistai Sovietai atker- 
szys visiems užsipuldami ant 
Europos krasztu.

Mes dar tikrai nežinome, bet 
spėjame, kad Anglijos Minis- 
teris Attlee Prezidentui Tru- 
manui patars:

i 1—Nepavartuoti Atomines 
Bombos priesz Komunistus, 
nes tada visiems grėstų pavo-

szauktu savo ta prasitarima kaslink tos 
bombos pavartuojimo, bet daug musu Kon
gresmenu ir valdžios atstovu sako, kad
kaip tik dabar laikas ta bomba pavartuoti jus isz Rusijos.

I __ _ _ i . .e
2— Sudaryti bendra ir nei 

vienam neliecziama vieta prie 
Korėjos ir Kinijos rubežiaus, 
prie Mandžiurijos.

3— Sudaryti ir suszaukti su
sirinkimą pasitarti su Rusija, 
ir stengtis surasti koki nors 
susitaikinimą tarp visu tautu.

Anglijos Ministeris Attlee 
teipgi nori pasitarti Su Prezi
dentu Trumanu apie Vakari
niu krasztu tvirtoves. Jis no
ri žinoti kokis pavojus tiems 
krasztams gresia kai Tautu 
Sanjunga veda kara Korėjoje. 
Jis nori žinoti kiek daugiau 
ginklu Amerika yra prisiren
gus Europos krasztams prista
tyti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

priesz Korieczius ir Kinieczius. Jie sako, 
kad ta bomba mums daug pagelbėtų ir 
daug musu kareiviu iszliktu gyvi jei ta

I

bomba butu paleista ant visu tu Koriecziu

ANGLIJA PROTESTUOJA

— Žmogus, kurio gyvastis 
ne užlaiko kokio troszkimo, 
arba kokis privalumas del vi
suomenes yra jau prinokiąs del 
smerties.

Szitie Kunig'ai po prisieka mas Anglijoje, kaip Amerike niekus kalbėsi, tai vis garbes 
i nuo žmonių neturėsi.(Tasa Ant 4 Puslapio) i buvo per kara.

WASHINGTON, D. C. — Anglijos 
Ministeris Clement Attlee atskrido in Ame
rika pasitarti su Prezidentu Trumanu ir jam 

jeig-u ir garsiai apie paĮar{-į ar nef stacziai insakyti, kad Ame- 
Ir o ll-> a ui +ni mo ffarhas!;1 '

rika nepavartuotu ta Atomine Bomba anti



Kas Girdėt
In Van Nuys, Californįjoje, 

Irving Levin nuėjo in policijos 
ofisus praneszti, kad, jis rado 
devynios deszimts doleriu ir 
kad is nori tuos pinigus sugra
žinti tam kuris juos pamėto. 
Kai jis iszejo isz policijos ofi
su, jis rado tikieta ant savo au
tomobilio už tai kad jis per il
gai buvo sustojęs toje vietoje.

Viena moteris in Central 
Falls, N. J., pasiaiszkino poli- 
cijantams kodėl ji paszauke 
ugniagesius. Ji sako kad ji bu
vo ant vieszkelio ir niekas jai 
raidos nedave, tai jį mislino 
kad ugniagesiai ja. pavėžės kai 
jie tenai atvažiuos.

Detroit mieste, Pone George 
* Atkinson pasiskundė polici- 

jantams kad jos vyras ja isz 
jųdviejų ■ automobiliaus iszstu- 
me kai ji prisipažino kad ji bu
vo balsavus už Demokratus, o 
jos vyras yra Republikonas.

Amerikos Sekretorius yra su
tikės pasakyti daug prakalbu 
per Gruodžio ir Sausio mene
sius.

Amerikos Laivynas rengia ir 
stato eroplaną, kuris gales pa
kilti nuo laivo ir skristi tūks
tanti du szimtu myliu in prie- 
szo kraszta ir tada sugryszti. 
Laivyno Sztabas sako kad tas 
eroplanas'bus gatavas 1953 me
tuose.

Lajkraszcziai mažai ar be
veik nieko nerasze ir nesako 
apie įpriežstąi, kodėl Kinijos j 
Komunistu armijos liovėsi ka-j 
riave Korėjoje. Visos tu Ko- i 
mupistu armijos pradėjo! 
trauktis isz Korėjos keturios j 
deszimts valando po to laiko j 
kada Tautu Sanjungos Sekre
torius, Trygve Lie buvo pa
siuntęs telegrama tiems Komu
nistams juo užtikrindamas kad 
Amerikos ir Tautu Sanjungos: 
armijos neperžengs skersai 
Man d ži u r i jo s r ube ži u.

Oklahoma City mieste, poli- 
cijantas Sam Billings sustabdė 
viena, draiveri Travis Brown 
už per greita važiaviraa, ir kai 
jis ta dr aiveri suaresztavo, tuo 
paežiu sykiu, skersai ulyczia 
vagiai apvogė viena sztora ir 
gavo apie trisdeszimts doleriu.

' • • 1

Kalinys in San Quentin ka
lėjimą gali būti paleistas jeigu 
jis tik pasipraszytu. Kai Kalė
jimo virszininkai jo paklausė: 
Kodėl jisai nesipraszo paleisti ? 
Jis atsake: “Asz ežia gaunu 
czystus marszkinius kas san- 
vaite, gaunu getai valgyti', net 
ir visztienos kas sanvaite, tai 
ko daugiau man reikia?

Kai penkios deszimts tuks- 
taneziu Turku kareiviu atva
žiavo in Korėja, Amerikiecziai 
jiems iszdalino maisto del vi
sos sanvaites. Tie Turkai misli
no kad jiems tiek maisto yra 
duodama, del vienos dienos. Jie 
visa ta maista suszveite in vie
na diena. Daug tu Turku susir
go isz persivalgymo.

SKAITYKITE “SAULE”

Pypkes Durnai
Kelios trumpos isztraukos 

isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

NEISZAISZKINTAS 
:: DALYKAS ::

Seattle mieste, Vaszington 
valstijoje, Ponia Dorothy C. 
Horowitz praszo teisėjo • jai 
duoti divorsa, persiskyrimo 
nuo savo vyro. Ji teisėjui pasi
aiszkino kad kai ji isztekejo už 
savo vyro, jis priverto ja po 
prisieka prisiekti kad: “Asz 
prižadu niekados tave neintar- 
ti ar tau sarmata padaryti, vi
sados klausyti kai tu kalbi, 
niekados nerūkyti, niekados 
radija iper garsiai nepaleisti, 
per telefoną kalbėti ilgiausiai 
penkias miliutas, savo vyrui 
iszvirti maista tris sykius in 
diena, ir niekados savo vyrui 
nepasivelinti. ” Jis sako kad 
tokie prižadai yra jai per sun
kus, ir kad ji dabar nori “di- 
vorso, ’ ’ persiskyrimo.

Buvo daug gandu kad Ame
rikos Sekretorius Dean Ache- 
sonas bus pravarytas isz savo 
tos svarbios ir garbingos vietos 
bot. dabar iszrodo kad nors jis 
tikisi kad tie gandai yra tuszti 
ir isz pirszto iszcziulpti, nes

“Pagoniszkos Dainos”
Užtiko strikta vynmedis, kuria 
ESYBE MANO gali mist;

MANE
Dabar tas zokoninkas gal 

' apjuokti
Jis kils malda... ASZ skesiu 

vynuoge.

Isz szios prastos esybes galima 
Nulieti raktas, kurs MAN 

visada 
Atidarys duris gyvenimo, 
Kurias minykas beldžia su 

malda.

Gerai žinau: ar sži teisi szvieša 
Uždegs mylėt, ar irszti 

apmaudai 
Viens spindulys jos gautas 

kareziamoj ’ 
Geriau negu bažnyczioj 

/ prarasta.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
Viesz. Jėzaus ir

...MALDA...

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5i4 ęol.
TIKTAI, 25 Cts.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)
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Kad neapsilpninti gilaus in- 
spudžio, koki padare toji pra
kalba Bardino advokatas atsi
sako ji ginti ir visa reikalą pa
liko prisiekusiu sudžin teisin
gumui.

Po trumpam pasirodavimui, 
prisiekusieji slidžios Bardina 
iszteisino. Kada perskaityta 
isztarme, Bardin iszsitiese, jo 
akyse .sužibo liepsna greitai 
pridusinta bet nei vienas jo 
veide muskulas nesusijudino.

Vakare iszsedo isz trūkio 
ant tos paezios stoties isz ku
rios iszvažiavo su dviem žan
darais.

Slinkdamas prie muru perė
jo per meisteli. Namai jo sto
vėjo už miestelio, laukuose, 
atokiai nuo kojio.

Kada atidarė duris papūtė 
ant jo koks tai drėgnumas. 
Langai buvo uždaryti per du 
menesius. Tai buvo vidužiemis 
per tai viduryje neiszpasaky- 
tas buvo szaltis. Bardin atida
rei langinyczias, užkure pecziu- 
ka, atsinesze vyno ir nusikabi
no kumpiuka nuo balkio. Norė
jo valgyti ir gerti idant pas
kiau butu galima pasekmin- 
giau kovoti nakezia su szal- 
cziu ir vienatumu.

Ant kiemo staugė viesulą, 
jos vilnys buszavo aplink na
mus, o karūnėlės ant stogo 
griežimas baisiai persistatė.

Iszgeres antra buteli paėmė 
lempa ir nuėjo in savo kamba
rį. Ant vidurio trepu staiga ve
jas-smarkiau papūto ir užgesi
no jam lempa. Persigando, bet 
greitai atgavo szalta krauja, 
uždege vela lempa ir ėjo toliau 
■sau szvilpaudamas.

Pirmu kartu vėl pamate pik
tadarystes vieta. Nejautė jokio 
sumenes iszmetinejimo prie 
tos lovos ant kurios priesz tdu 
menesius atsigulė szalia pa
ezios idant a prikalbinus mir
ti. Puolė ant lovos apsirengęs 
da užputo lempa isz paezedu- 
mo ir tuojaus sunkiu miegu, 
karsztu miegu užmigo.

Staiga iszbudo. Jam pasiro
dė kad kokia tai ranka nutvė
rė jam už rankos. Pasikėlė lo
voje isztempe girdėjimą, o su 
baime apimtom akim norėjo 
permatyti tamsybes. Koksai 
tai szaltas atsiduksejimas atsi- 
rnusze jam in veidą; sudrėbė
jo I

— Mirusieji atmonijo gy
viems, suszvapejo, atsiminda
mas sau prokuratoriaus žo
džius.

Norėtu uždegti szviesa, bot 
bijosi pasikurinti. Ilgai taip 
prasėdėjo ant lovos. Toli kur 
laukuose staugė szuva, o terp 
viešnios atsiliepė koki tai bai
sus balsai. Sztai iszgirdo tris 
kartus subarszkinima in lango 
stiklus.

— Dovanojimą! Suszuko, 
žegnodamasis ir užmerkė akis 
laukdamas kokio tai baisaus 
pamatymo.

Kada jus vol atvėrė pama
to paezia sedinezia prie lovos 

i ir žiurinezia in ji. Jos veidas 
buvo da pamėlynavęs nuo už- 
garavimo.

— Pradėjo maldauti!
— Malones! Malones!
Sene nepasijudino ir nuola

tos in ji stebėtinai žiurėjo. Tuo 
kart paszoko nuo lovos pabėgo 
isz kambario ir nubėgo kaip 
beprotis in darža.

*** *•* **♦

Ant rytojaus ausztant pir
mutiniai praeiviai einanti isz 
miestelio atrado seni Bardina, 
pasikorusį ant gruszios priesz 
savo namo duris. GALAS.

Garsaus Dainininko '
Naszle Musu Skaitytojas

Pasiskaitymo Knygeles

PASAKĖ JAM ISZ 
TOLO, IDANT JI 

NESURUPYT
Vincentas Vanencijuszas 'Vi- 

diukaitis sugryžo namo isz to
limos keliones. Ant geležinke
lio stoties pasitiko ji pacziule 
kuri jam metėsi in glebi ir. 
karsztai bueziavo.

Vyras — Mano Eluk!
Pati — Mano mylimas Vin

cuk !
Pasveikinimas tęsęsi kokia 

deszimts miliutu, o kada važia
vo namo automobili ujo vyras 
užklausė savo prisiegeles:

— Na, kas girdėt namie?
— Nieko!
—• Kaip tai nieko. Argi in 

laika dvieju menesiu nieko na
mie neatsitiko?

— Teip, butau užmirszus. 
Musu szuniukas pastipo.

— Ar teip? Ugi kas jam at
sitiko ?

— Szuo ji sukandžiojo.
— Kokis szuo ?
— Ugi tojo žmogaus kuris 

pirko musu pijana.
— Pijana? Tai pardavei 

pijana?
— Teip!
— Kodėl? Juk tik du me

tus ji turėjome!
— Turėjo sutrauktas striu- 

nas ir buvo suteszkintas.
— Mano Dieve, kas jam at

sitiko?
— Ugi nupuolė neszikams 

kada, ji iszneszinejo isz namo.
— Kode! ji iszneszinejo ?
— Todėl, kad pas mus bu

vo ugnele.
— Jėzau, Marija! Pas mus 

degei Ir dabar tik man kalbi 
apie tai. Nuo ko kilo ugnis?

— Visas namas sudegė nuo
eksplozijos gazo.

— Kokia eksplozija?
— Ugi, tavo motina, verde 

ant gazinio pecziuko,. gazas 
eksplodavojo, namas užsidegė 
nuo to.

— O motina?
— Sudegei
— Mano motinėlė sudege, 

namas sudege, rakandai su- 
teszkinti, o tu man pradėjai 
kalbėt apie szunyti!

— Nepyk mano mylimas, 
juk tu turi silpna, szirdi, juk 
daktarai man nekarta, kalbėjo 
idant su tavim lengvai pasiel- 
ginetaii idant nuo didelio susi- 
judinijno nemirtai. Todėl pra
dėjau kalbėt apie nelaime “isz- 
tolo” idant tave nesujudyt!

Jolson,Galbraith
Al Jolson, daininin-

Ponia 
garsaus 
ko naszle, kuri buvo jo pas
kutinio teismo paskirta kai
po prižiūrėtoja jųdviejų isz- 
sunio, Asą, pati gavo milijo
ną doleriu po savo vyro mir
ties. Apie devynios deszirn- 
tas nuoszimtis jos vyro tur
to yra paskirta labdarybės 
darbams.

Al Jolson buvo garsus 
dainininkas ir loszikas ant 
radijo, televizijos ir ant kru- 
tamuju paveikslu, (muving- 
pikezieriu.)

Jis skaito musu laikraszti 
Ir seka svieto sanjudi;
Jis nori viską dažinot, 
Nes jam vis rupi iszgalvot 
Kaip ir kur dalykai stovi;
Ka pasaulis isz jo nori.
Ar dalykai eis blogyn, 
Ar žmonija ein’ geryn.
Jis skaito laikrasztininkus.
Ir seka korespondentus.
Jis nesistato su mokslincziais, 
Ir neužsideda su ginezais. 
Bet jis “Saule” pasiskaito, 
Ir jis gauna protui maisto. 
Linksmina ji Taradaika, 
Baltruvienės balabaika.
Jis skaito vietines žinias
Apie krikszczynas, vestuves 

ir t. t.
Senesnieji teipgi skaito 
Kas kur mire in kiek laiko.
Nes “Saule” visur szvieczia, 
Tolimus krasztus palieczia.
Ji daug girdi, daug ir mato, 
Ir skaitytojams pasako.

.Svarbus Praneszimas

Greitas Atsakymas
Pyplaiti,

,po-

tai 
sau.

Profesorius 
pasakyk man, kas tai yra 
kanabalai (žmogedžiai) ?

Pyplaitis — Nežinau 
nas profesoriau.

Profesorius — Kaip 
nežinai? Tik atsimyk
Ant pavyzdžio, jeigu tu su- 
valgytuum savo tęva ir mo
tina, kuom tu butumiai?

Pyplaitis — Sierata, po
nas profesoriau!
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SIENINIAI

KALENDORIAI
1951 M.

¥

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

Adresas:
MAHANOY CITY, PA. U.S.A. į 

SAULE PUBLISHING CO. J

¥

KALĖDOS
ARTINASI!

Kožnas kalba apie Dovaneles 
ant Kalėdų, del savo mylimųjų 
ir pažystamu.

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,” 
kasztuoja tik Penkis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant saH- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinaneziais 
straipsneliais per višus metus.

Ar-gi galite surasti pigesnes 
Dovaneles, kuri jus atlankytu 
per visus metus, už Penkis Do
lerius?

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 pus. . .25^

Trys Istorijos apie Irlanda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu, .. 2(ty

Susimildami, jeigu iszkelian 
aate in kita miestą ant apsigy 

i venimo ir geidžete permainyti 
laikraszti, prisnmskite savo se 
na ir nauja adresa ir miestą ku 
riame gyvenot ir apsistojot, ne* 
be to, negalime jum siuntinėti 
iaikraszczio in nauja vieta 
Daugelis praszo idant permai 
nyt adresa, prisiunezia save 
?arda ir pravarde bet nepaduo 

I da kur gyveno ir in kur iszva 
žiavo. Tokiu laiszku sziandier 
aplaikome daug, nes svietas la 
bai maiszosi, o del mus yra ne 
reikalingas sukimas galvot 
jieszkoti po visas knygas iss 
kur musu skaitytojas raszt 
laiszka ir kur seniau gyveno 
Jeigu prisiunsite sena ir nau 
ja adresa, tai greieziau galėsi 
me permainyt ir greieziau gau 
site laikraszti. Kitaip ant mu.- 
nerugokite, jog Iaikraszczio ne 
nulaikote. ‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste

i
Taipgi kur pirkine j ate tavo- 

ra kromuose, pareikalaukite 
kad locnininkas apsigarsintu 
Lietuviszkam laikrasztyje. Dir
stelėkite in Angliszka laikrasz
ti, kiek tai jame pamatysite vi
sokiu apgarsinimu. Musu Lie- 
tuviszkose apygardose yra ap
sigyvenusiu daug Lietuviu, ir 
kromai daro dideli bizni isz 
musu tautiecziu, bet ne duoda 
jokio apgarsinimo in Lietu- 
viszka laikraszti! Toki biznie
riai visai paniekineja svetim- 
tautiszkus laikraszczius ir kaip 
tai priežodis kalba: “Kaip be
da tai pas Žydą, o po bėdai. J ”

Jeigu mes szelpiame Angli- 
kus tai spirkimes, kad ir jie 
musu tautos žmonis szelptu, o: 
ypatingai laikraszczius, kurie 
rūpinasi visiame musu tauta, 
priegelbsti jums kada būnate į 
paniekinti. Atsiminkite apie 
tai!

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

:: Tiktai 15ė ::

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

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT
=» «(? A TTT 17” <=

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Sr, 283 Paveikslais

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

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 

DOVANA! 64 pus., Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk jiems lai- 
kraszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00. 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00, Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus
Uncle Sam Says

PROTECT

YOUR COUNTRY 
and YOURSELF 

^'1 SAVINGS BONDS

I

It is time for every American to ask 
himself what he can do to help keep his 
country strong and free. There is much 
to be done for here’s what we must do 
to support our defense forces and to 
end aggression in the world: Produce 
the materials and equipment needed 
for defense; raise the money to pay the 
cost of increased defense efforts; do aU 
we can to prevent inflation. Buying 
U. S. Savings Bonds helps do all of 
these. Enrolling for the Payroll Sav
ings Plan where you work means you 
are providing for your own financial 
security and at the same time helping 
your country. THAT IS SOMETHING 
EVERYONE CAN DO.

U. S. Treasury Department

Pirkie U. S. Bonus Sziandienl
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Va£.‘Zi<mas Smart ir Gyvasties
r

(Tasa) draskys, pamisimo Kutkovas 
ir nuėmė paniukus nuo ranku 
Podbelskiui. Tas griebe tuo- 
jaus už revolverio ir abudu su 
Kutkovu buvo pasirengia 
szaut, vienas ant užpakalines1,

— Ponas policmeisteri, pra
kalbėjo Stasis po dvieju ady- 
nu pavažiavimo, o buvo tai pir
mutiniai žodžiai tame važiavi
me, ponas policmeisteri, reikė
jo mums kita kelia apsirinki! 
ežia bus ne gerai! Pilna giria 
vilku, jau girdėt staugyma. 
Naktis szalta, o kaip mus su- 
vuos, turėsime baisia kelione!

— Paježdžai svolacz! Pa- 
’ szauke Maskolius pusmiegan-

tis nuo pasigerymo. Nes ne pri
valo u'žmigkt ba turėjo prie sa-| 
ves prasikaltėli. j

Nes tolinus jam nudavė, jog 
Stasy turėjo teisybių. Baisus 
slaugymai kas kartas labinus 
buvo girdėt girgždėjimas snie
go nuo begymo vilku.

Kelias ėjo* per giria. Lengva 
migla draskėsi ant sniego ir 
tarp medžiu szakas. Ant kart 
toje migloje pasirodė žibantes 
kibirksztes.

— Jau vilkai czionais! Pa
szauke Stasys.

Arkliai pajutia pavoju, lei
dosi su rogėm kaip vejas. Nes 
tas negelbėjo, vilkai isz szaliu 
ir užpakalyje vijosi paskui ro-1 Tokiu pusgalviu turime visui,

Ma žame. m i ėst ei y j e, 
Saliunoje vienoje, 

Niekus baisiai 'pliovojo, 
Ant tikėjimo ir Dievo 

niekinėjo, 
Ir jisai nieko nebijojo, 

Kad kas tokiam in kaili 
duotu, 

Ir gerai pakoeziotn.

sėdynės, kitas szale važny- 
cziaus, o Stasys plake su bota
gu arklius, jog tiejei kaip 
paukszcziai leke. Ponia Vanda 
nusileido nuo sėdynės in vidu
rį rogių, drebėjo - nuo dideles 
baimes ir spaude prie saves kū
diki.

Pirmutinis vilkas clryso 
szokt in rogias. Vincas szove 
vilkas atliko. Nes rodos tasai 
szuvis da labiau vilkus in ju- 
szino, kaip amaras iszsiverte 
daugybe vilku isz girios abi 
pušiai kelio. Velei puolė vienas 
szuvis ir treczias, o kožnu kar
tu puolė vienas isz bestijų.

Ir velei puolė pora, szuviu. 
Asz savo kulkas pabaigiau, at
siduso Vincas.

Gospodi Bože! Paszauke 
Kutkovas, kur mano kulkos! 
Iszszove paskutini karta ir no
rint jieszkojo kulkų, nerado.

— Palikau karezemoje, o 
asz nelaimingas, dabar mus su
es vilkai, no vieno szuvio, o 
tiek daug vilku! dejavo!

Podbelskis mote savo revol
veri, ba jau buvo no reikalin
gas. Ant dugno rogių rado 
sztangele geležies, ir su taje 
teszkino per galvas vilku, kat
ras tik megyno szokt. Kutko
vas su kulbia gynėsi. Vienam

Kutkovas ant kart iszsipagi- 
rioo ir miegas nuslinko, o ka
da pirmutiniai vilkai pasirodė, 
griebe už karabino. Vilkai kas 
kartas prisiartinejo, jau buvo, 
matytis gara isz snukiu, buvo : 
girdėt tarszkima su dantimis. 
Podbelskis su surakytomi rau
komi stojo rogėse, pati klikte- 
lejo isz baimes kada pirmuti
niai vilkai prisiartino prie ro
gių.

— Ar ne turi tamista revol
verio prie saves? Paszauke 
Kutkovas in Podbelski.
» — Turiu, da yra trys1 szu- 
viai, nes atleisk mano rankas 
kad galetau gint paezia ir vai
ką !

— Kas man isz suimto kal
tininko kaip mus vilkai su-

2284 (&umuL

2556

2442 ’S’&Ar

2668

Price $2.00su” *‘yl-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

MNrKV.eoįrrr rovNuiH n*

NUMBERED PUINTt

Tegul juos velnias ima!
* * *

Su tokia mergele,
Tai jau gana, 

Skulkine viena užtikau, 
Tai ne kaip apie ja 

dagirdau, 
Sportukus užkabtuėja, 
Mat, su kožno teketi 

prižadineja, 
Visaip ant tu sportuku 

iszradineja. 
Tiek to, kaip asz pribusiu, 

In ta Skulkino miestą, 
Tai jai pripirsziu, 

Ir da kaili gerai iszdirbsiu.
- * * . $

Ar jus Be jenos moterėlės, 
Savo liežuvius nesulaikysite, 

Prie bažnytiniu reikalu 
nesikiszkite, 

Ba tas jums ant gero 
neiszais!

* * *
Pliauszkite bobeles 

kuodaugiausia, 
Taigi, pasirodykite katra 

smarkiausia, 
Baltimoreje daug tokiu yra, 

Per diena gere alų, 
Be paliovos burnoja, 
Ir visus gerai aiploja, 

Kaip tai ana diena 
padare. 

Vienas vyrelis net isz galvos 
pasiutima iszvare, 

Bobelei kaili iszpere, 
Net in koki laika 

atsikvoteijo, 
Per keletą valandėlės be 

dūko gulėjo.
* * *

Viskonsine buvo viena 
doringa moterele, 

Taigi, tyki bobele, 
Staigai dingo, 

Namo neparėjo* 
Norints da jauna, 

Bet greitai susipažino, 
Su czionaitinais paproeziais, 

Ant tokios bobeles 
tik užklupt, 

Kaili gerai iszlupt, 
Už kožna prasižengimą, 
Ir nedora pasielgimą.

Žmogžudžiui
Nepasiseke

Griselio Torresolos lavo
nas dabar ramiai guli grabe. 
Jam nepasiseke nužudyti 
Amerikos Prezidentą, Tru
mana. Jis buvo paszarvuotas 
graboriaus namuose Brook- 
lyne.

Jo žmona paprasze kad 
jos vyro lavonas butu nu- 
vesztas in Puerto Rico del 
palaidojimo. Ji dabar yra 
suaresztuota ir po penkios 
deszimts tukstaneziu doleriu 
kaucijos.

Kai ji dažinojo kad jos 
vyrui nepasiseke Trumana 
nužudyti, ir kad jis pats bu
vo nuszautas, ji staeziai pa
sakė kad jai gaila, kad jos 
vyrui nepasiseke Trumana 
nužudyti.

Keli kiti Puerto Rico 
kraszto žmones buvo tuoj aus 
suaresztuoti, kai FBI polici
ja pradėjo tirti kas szita 
Griselio Torresola buvo pa
samdė Trumana nužudyti.

Kai tik Puerto Rico krasz
to valdžia dažinojo apie szi
ta pasikėsinimą priesz Ame
rikos Prezidento gyvastį, ji 
suaresztavo daug sukilėliu 
ir sutriuszkino visa pasi- 
prieszinima priesz esamaja 
valdžia.

vilkui suteszkino galva, nes ir 
kulbe nulūžo nuo karabino. In 
visas szalis szvitavo su vamz
džiu ir draugia su vilkais stau
gė.

■— Gospodi! Jau daugiau 
negaliu gintis, vilkai mus sues! 
Suriko! Ir Vincas pradėjo nu
ilsi. Gal dvideszimts ar dau
giau vilku pasiliko ant kelio 
užmusztu ir primusztu, nes vis 
daugiau da pribuvinejo. Keli 
vilkai mėgino isz priszakio 
arkliu užbėgt, nes tiejei su pat 
kavom nesidavė. Arkliai leke 
kaip pasiutia.

Tame pabudo nuo to larumo 
mažiulelis suninkąs ir pradėjo 
verkt kiek tik turėjo pajiegu. 
Kutkovas paėmė nauja misli.

— Ponia, tarė Kutkovas in 
Podbelski, tai viskas ant niek, 
ne turime su kuom gintis. .Vil
kai mus sues, visus draugia. 
Turime del ju ka toki mest, 
kad kiek sutrukdyti. Kas jums 
po kūdikiui, kaip jus paežius 
vilkai sudraskys. Iszmeskite ji, 
tuom iszsigelbesime.

— O tu prakeiktas szungal- 
vi, paszauke Vincas, man ve- 
luk numirt, negu kūdiki isz- 
mest del vilku!

— Durak! Paszauke Kut
kovas kuri jau szaltas prakai
tas apipylė nuo baimes, turi 
paszvenst kūdiki, o jeigu ne, 
tai dingsime visi!

Tai kalbėdamas sieke su 
ranka in užpakali kad iszpleszt 
kūdiki nuo motinos. Ka tik 
jam ne pasiseko, ba varginga 
motina to nesitikėjo. Jan turė
jo kūdiki naguosia. Mėtosi tė
vas ir motina ant Kutkovo ir 
prasidėjo tasynes už kūdiki, 
kuris baisiai klykė.

Motina insijuszinus gynė kū
diki su nagais ir dantimis, jog 
Kutkovas buvo priverstas pa
leist kūdiki. Czia volei vienas 
vilkas inszoko in rogias. Kut
kovas da karta norėjo imt kū
diki, ba mate jog motina kaip 
apmirus, nes toje valandoje ko
jos pasipainiojo ir su riksmu 
griuvo isz rogių, draugia su 
vilku, kuris už jo laikėsi. Vil
kai visi pamote rogias ir mėtėsi 
ant juodulio gulinczio sniegia. 
Stasys nesidairydamas plake 
arklius ir su vėjais leke.

Da penkesdeszimts žingsniu 
ir jau giria baigėsi, pasirodė 
žiburiai kaimo languosią.

Ten susilaikė roges. Ponia 
Vanda gulėjo apalpus su kūdi
kiu, kuris velei užmigo. Su var
gu innesze ja vyras su Stasiu 
in grinozia.

Kada gerai iszsidienijo ir 
arkliai pasilsėjo, leidosi in toli
mesne kelione link rubežiaus, 
nes jau ne ’ per giria, tiktai, 
vieszkeliu kad ir toliau. Jau 
dabar ne turėjo ka teip labai 
bijoti, biaurus nevidonas Kut
kovas negalėjo ju nutvert. Va
kare giliukningai susilaikė už- 
rubežiaus Austrijokinam mies
te. Podbelskiai adgijo savo

Czionais gyveno ne teip isz- 
kilmingai kaip Rusijoje, nes 
užtai buvo smagesni ir laimin
gesni.

— GALAS —

Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Pa-

— Tiktai narsuna ingalesi, 
bet jeigu vedykla. szvystuosi, 
dideliu daigtu nepadarysi.

— Jeigu su mažu protu 
žmonis daro dideliu, tai yra di
džiausiu kvailum.

t
 “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.

Neiszaiszkintas Dalykas
GEDĖDAMAS ant apskustu tai su protu ir su

suolo, Klaudijuszas Bardui, isz ankstu, ai ga \n&stinkto> 
Nedeldieniai apsitaisęs, klau- tėkmė užsiimk} m 
sesi abejingai prisiekusiu sūdo 
tardymams.

Tai buvo senas kaimietis su 
blizganczioni akimi ir riauksz- 
letu veidu. Jo sudėjimą būda 
buvo kieta ir kytra. Ant sūdo 
pirmininko klausymo atsakinė
jo balsu silpnu, bot tikru. Nie- ■ 
kados jis su akimi nežiūrėjo 
staeziai in klausanti, o pecziais 
buvo susikūprinęs ne tiek isz 
senatvės, kiek todėl, idant ant 
saves mažiau tuo budo atkreip
ti atydos.

Jisai buvo teisiamas už pa- 
czios nužudymą, o tokiose isz^ 
imtinose sanlygose, kad jo by
la pagimdo visur didi žingei
dumą. Jo piktadaryste, jai jis 
buvo jos kaltas, liko atlikta la
bai szaltai ir žveriszkai, bet ne
buvo galima galutinai jam tos 
piktadarystes primesti, kadan
gi visokius dalykus buvo gali
ma visaip aiszkinti.

Patsai be sunkenybes pripa
žino, kad priverto paezia idant 
ji kartu su juom atimtu sau gy
vastis. Padirbo bendrai viso
kius prie to baisaus darbo pa
sirengimus. Ji užkimsžo sku- 
duriais visus plyszius ir tuo 
tarpu jis prakure pecziukyje 
anglis. Pecziukas stovėjo vidu
ryje kambario. Po tam abudu 
sugulė in lova, vienas szalia ki
to, laukdami smerties. Bet kol 
da neteko sanmones, Klaudiju
szas Bardin pajiege priszliuaž- 
ti prie nematomo plyszio, kuris 
radosi prie lango ir ten giliai 
atsikvėpė szviežio oro. Kada 
paszauke pagelbos iszmuszes 
stiklą kumszczia, buvo jau per 
vėlu. Jo pati jau buvo uždusus

Redakci j a ‘ ‘ Saule ’ ’ sudeda 
szirdinga acziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

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

PLATINKIT!

Užėjo klausymas, ar veike.

įdaryti, bet neturėjau jau tiek 
pa jiegu. Iszlupau su dantimis 
isz vieno plyszio skarmalu ir 
kvėpavau per ta plyszi, neži
nodamas pats ka veikiu. Buvo 
tai instinktas, ponas supranti? 
Kada atgavau sąmone, iszmu- 
sziau Įauga, bet jau buvo per 
vėlu. Ak, mano biedna sene! Ir 
dabar norima mane apkaltinti, 
tas netiesa, ponas pirmininke, 
tas netiesa, tai viskas ka asz

Liudininkai vienodai persta- 
te. sen(i. kaimieti kaipo skiipuo- 
li, kuris paežiai nenorėjo duo
ti nei kąsnio duonos. Biednioke galiu pasakyti! 
neteko regėjimo ir negalėjo jau 
jam padėti darbe taip, kaip tai 
būdavo seniau. Mislyta kad jis 
yra lankus prie visa ko, bet 
niekas jo negalėjo tame dalyke 
aiszkiai apskusti.

. Sudu pirmininkas (vedėjas) 
pradėjo bandymus:

— Inkalbejote savo paežiai 
todėl, kad ji turėjo neiszgydo- 
ma liga?

— Tas buvo tiesa. Kentėjo

Nežiūrint visokiu klausymu, 
kokiu jam nesigailėta, nenorė
jo su savo tuom apsakymu 
skirtis. Veltui pirmininkas 
stengėsi ji sunerplioti tuose 
iszpažinimuose, jo atsakymai 
iki pat galui paliko tie pats ka 
ir pirmiau ir iszrode kad jis 
nieko nebijo, pasakodamas tik
ra tiesa.

Iszklaiisius liudininkus, vy-
akimis. Daktaras sake ir tvir- riaušes prokuratorius atsistojo
tino kad isz to gali gauti pro
to sumiszima. Negalėjo jau 
dirbti o asz einu senyn.

— Patemijote kad tai dide
le sunkenybe maitinti neiszgy- 
doma ypata?

— Kaip gali taip sakyti, 
ponas pirmininke! Visados asz 
jai buvau malonus ir mylintis. 
Prižiurinejau ja kiek tik asz 
galėjau, pirkinejau jai vaistus. 
Bot pagalios gyvenimas pasi
daro nepakeliamas ir tuo kart 
Pamislijome apie smerti.

— .Katras isz jusu pirmuti
nis apie tai pamislyjo ?

— Asz. Tankiai kalbeda- 
“Taip ilgiau negali butt, 

paners karta užbaigti.” 
Tada viena diena pasaL n 
“an: “Neapleisk manės, u 
baigsime viską drauge.” 
sir? Pasaky1'ite man, kas at 
s a'° ,P° tam kada Rulete 

apkam-‘Vtame

gyvastį užbaigti kartu1101<!'laU 
no sene. Tiktth I U SU Wla' 
kad einu silnn’v <ada Pa’utau

oct cull-

kad perskaityti apskundima. 
Atkartojo visus paklausymus 
ir atsakymus, pataisė netikru
mus ir apreiszke, kad del tos 
slaptybes tamsumo ir tos bylos 
neaiszkumo nusileidžia su rei
kalavimu apsūdyti ir pasmerk
ti Klaudijusza Bardina. Bet at
sisukęs in apskustąjį mete se- 
kanezius žodžius.

— Klaudijuszai Bardin, 
žmonių tiesos neturi galybes 
nubausti nekurias paslėptas 
piktadarystes. Bet tos piktada- 
i’ystes nepasilieka be bausmes. 
Mirusieji patys atkerszina sa
vo užmuszejams. Jai esi kaltas, 
neiszbegsi nuo pakiltos ir baus- 
mes. Palieku jus jusu locnos 
suomenes iszmeitnejimams. 
Locnoj szirdyj turėsite budeli 
kuris jums neduos nei ramybes 
nei džiaugsmo. Jusu miegas’ 
bus pertraukiamas gedulingo- 
niis baidyklėmis kol jus neisz- 
gelbes smertis arba kaltes isz- 
Pnžinimas. . ' yV

Iszkilmingu tylėjimu priim
ta toji netikėta prokuratoriaus 
kalba,

(Tasa Ant 2 puslapio)
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.

ZiniosVietines
— Adventai.
— Prasidėjimo Paneles 

Marijos Szvente szimet pripuo
la Petnyczioje; nėra jokio pas
ninko. Szv. Miszios Szv. Juo
zapo bažnyczioje bus 6-7-8 ir 9 
Valanda ryte.

— Tik dvideszimts dienu 
ligi Kalėdų. Pasiskubykite su
gavo pirkiniais, nelankyto ligi 
paskutiniai dienai, o tuom pa
lengvinsite daug del sztoriniu 
darbininku.

— Musu skaitytojas, ponas 
Steponas Gudeleviczius/su pa- 
czia, sunu Vincą ir draugas 
Antanas Venskeviczius visi 
isz Tamakves, motoravo in 
miestą atlankyti savo pažysta
mus, ir prie tos progos atlan
kė “Saules“ redakcija, nes 
ponstva Gudelevicziai yra mu
su seni skaitytojai. Acziu vi
siems už atsilankyma.

— Seredoj pripuola Szv. 
Mikąlo. Ir ta diena: 1492 me
tuose Kristopas Kolumbas pri
plaukė prie San Domingo ir 
Haiti; 1917 m., laivais su 
sprogstaneziu kariszku tavom 
susprogo 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 ma
riu; 1370 m., Didysis Lietuvos 
Kunigaiksztis Keistutis užėmė 
Moskva.

— Ketverge, Gruodžio Dec. 
7-ta diena 5-ta valanda ryte, 
iszvažiuos in Philadelphia, Pa. 
del daktariszko peržiūrėjimo 
29 vyrukai kurie likos pa- 
szaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy City — Eugene 
Pappert, Geo. Forster, John 
Gnall, Wm. Oakum, Gerald 
Stephany.

Barnesville, — Peter Kuro- 
patsky.

St. Nicholas — James Phil
lips.

Yatesville — Geo. Sverba.
Frackville — Ant. Mastella, 

John Fowler, Harry Shuey, Jr. 
Wm. Valitski, Basil Washchy- 
sion, Jackie Bracey, Peter 
Bronko.

Girardville — Geo. Weikel, 
Raymond Leahy, James Šimo
nis, John Šimonis, James Lan- 
gon, Edmund Brennan Jr.

Ashland —John Gabel, John žiaus žmogus, Raymond Swee- 
Rebuck.

,Lavelle — Harry Fleetman.
New Philadelphia — Stan

ley Lambert, John Edwards.
Middleport — Elmer Carval- 

lo.
St. Clair — Geo. Holobetz.
Arnots, St. Clair — John 

Antalosky.
— Ketverge Szv. Ambrazo. 

Ir ta diena 1941 metuose Japo
nai be; jokio perspėjimo užsi-

• puolė ant Amerikos ir subom
bardavo Pearl Harbor, per ta 
Japonu nieksziszka užsipuoli-! 
ma Amerikos Laivynas prara-j 
do 80 eroplanu, Armijos 97 ero- 
planus,.2,117 žmonių žuvo, 876

■ biivo sužeisti, o 960 visiszkai 
pradingo, nebuvo ju nei kaulu 
galima surasti.

Petnyczioj pripuola 
Szvencz. Paneles Marijos Ne
kaltos Prasidėjimo Szvente. Ir 
ta diena 1941 metuose Ameri
kos Kongresas paskelbė kara 
priesz Japonu Imperija.

ti ir suaresztuoti.
liai William ir Kenneth Fic- 
kert apvogė “Bella Laca“ sa- 
liuna in Deer Lake. Jiedu isz 
pradžios užsigynė, bet paskui 
prisipažino. Bartinderys Jo
seph Kapec policijantams pa
sakė kad tiedu 'broliai pirmiau 
iszleido visa orą isz vieno au- 
tomobiliaus tajeriu, paskui in- 
ejo in saliuna su atprovintn re
volveriu. Jiedu gavo apie szim- 
ta doleriu.

— Du dideli sztoriai sude
gė. Iszkados padaryta ant mi
lijono doleriu. Ugniagesiai ta 
gaisra gesino per asztuonias 
valandas. Sudege F. W. Wool
worth, (deszimtuku sztoras) ir 
Raring czeveryku sztoras. 
Gaisras rodos prasidėjo 'Skiepe.

'^"“■'iNTARJA
VYSKUPUS

Minersville, Pa. t Laidotu
ves a.a. Marcelės Bagdonienės 
nuo 329 St. Francis uly., invy- 
ko Ketverge, 9:30 valanda ry
te Szvento Pranciszko bažny- 
czioje, 10-ta valanda, su isz- 
kilmingomis želatinomis Szv. 
Miszomis, kurias atnaszavo sū
nus Kunigas Jeronimas J. Bag
donas, isz Girardville, Pa. Dia
konu buvo Kun. Wm. Herrity, 
isz Philadelphia; sub-diakonis 
Kun. Daniel Powell isz Bethle
hem. Prie szoniniu altorių Szv. 
Miszias laike Kun. J. A. Kara
lius isz Shenandoah ir Kun. T. 
Kelly isz Reading.

A. a. Marcele Bagdoniene li
kos palaidota in Szv. Prancisz
ko parapijos kapines. Sekan
tieji Kunigai dalyvavo tose 
laidotuvėse: K. Klevinskas, P. 
Czesna, Al. Neverauskas, L. 
Krajewski, K. Batutis, J. De
gutis, St. Norbutas, A. Degu
tis, Ed. Gallagher, J. McGo
vern, J. Zolonck, J. Neveraus- z
kas, Ig. Valancziunas, Sol. Ma
žeika, V. Martusevicz, M. Les
ko, Al. Alauskas, AI. Dauman
tas, J. Buikus ir L. Pecziukie- 
viezius.

Graborius Vincas Tuson lai
dojo.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

KAS CZIA SUKLYDO?

Mums Sake Kad Mažai 
Komunistu Kiniecziu 

Prie Rubežiaus

KATALOGAS 
KNYGŲ

sako kad devyni Kataliku Baž
nyczios virszunes vyriausybes 
Kunigai ir darbavosi priesz 
valdžia ir stengiesi ta Komu- 
nistiszka valdžia nuversti.

Du Arkivyskupai yra intar
ti: Josef Beran isz Pragos ir 
Josef Matocha isz Olomouc.
Szitiedu yra intarti kaipo va
dai tu žmonių kurie prieszina- szta"bo buvo iszejusios links-

WASHINGTON, D. C. — 
Karo Sztabas su Generolu Mac- 
Arthuriu turi dabar labai daug 
ir labai greitai pasiaiszkinti: 
“Kas ten atsitiko, kas suklydo 
ir kodėl?

Tik ana sanvaite, isz karo

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

si Komunistu valdžiai. Ir du 
kiti Vyskupai yyra panasziai 
intarti. Visi yra intarti kaipo 
Vatikano sznipai ir savo krasz- 
to iszdavikai.

DEKAVONES
DIENOS PAMALDOS

Kunigas Jeronimas J. Bag
donas, jo brolis Alfredas ir sc
utes : Sesele Henrietta ir Ali

cija, dideliai dėkoja, visiems 
gerbiamiems kunigams, gimi
nėms ir pažįstamiems už daly- 
vavima laidotuvėse ir suteiki
mą. ju motinėlei paskutini pa- 
tamavima.

Wilkes-Barre, Pa. — Ketu
rios deszimts dvieju metu am-

WASHINGTON, D. C. — 
Dekavones Dienos pamaldos 
buvo laikomos visose bažny- 
cziose, kuriose visiems pamal- 
dems žmonėms buvo patarta 

į kalbėti maldas ir melstis už vi
so pasaulio taika.

Kai kuriose Bažnycziose bu
vo renkamos kolektos del pa
saulio taikos. Ypatingai buvo 
tai daroma Protestonu bažny
cziose, per Dekavones Diena.

Kataliku Bažnyczios turi sa
vo asmeniszka ir ypatinga ko
misija kuri rūpinasi tais daly
kais.

Liuteronai yra paskyrė de
szimts tukstaneziu svaru dra
bužiu tiems Europos nelaimin
giems.

Dekavones Diena buvo ap- 
vaikszcziojama ne tik Katali
ku, bet ir Protestonu, kurie la
bai daug yra paaukavę Euro
pos nelaimingesiems.

Kai kurios draugijos per De
kavones Diena paaukavo daug 
kalakutu ir kitu vaisiu del tu 
kareiviu kurie dabar randasi 
Korėjos karo frunte.

Protestonu bažnycziu atsto
vai pasakė kad jie netiki in 
tuos kurie nesutinka kariauti 
del Amerikos ar del Amerikie- 
cziu labo, bet jie sako kad jie 
nori kad karas toje Korėjoje 
greitai užsibaigtu. Jie sako 
kad Politikieriai Amerikoje 
daug žalos yra padare priesz 
taika!

mos žinios, kad Komunistai 
Koriecziai traukiasi, kad jie 
yra jau galutinai sumuszti; 
kad Kiniecziu Komunistu labai 
mažai randasi prie rubežiaus; 
kad Kiniecziai neiszdrys ka
riauti priesz mus; kad musu 
vaikai, kareiviai gal jau par- 
grysz namo del Kalėdų.

O dabar, tik po sanvaites, jau 
viskas kitaip!

Kodėl Generolas MacArthu- 
ris mus taip suklaidino; kodėl 
jis mums teisybes nesake?! O 
jeigu jis pats suklydo, jeigu jis 
pats nežinojo kiek ten prieszo 
kareiviu randasi, tai kas kal
tas?! Jo darbas, jo pareiga 
yra apie tokius dalykus žinoti! 
Jeigu jam jo sztabas netikras 
žinias inteike, tai jo pareiga 
pasirūpinti kad tos žinios butu 
tikros!

AMERIKIECZIAI
NUO FRUNTU 

TRAUKIASI

50,000 Pagauti, Nukirs
ti Nuo Draugu

ney, sudege gaisre, kai du na
mai sudegė peczeje netoli nuo 
Larksville. Septyniolika žmo
nių neteko namu per ta gaisra, 
nes trys szeimynos gyveno tuo
se namuose.

Amerikos Pagrindiniai Tiks
lai moderniszkame- pasaulyje 
buvo apibudinti Prezidento 
Trumano savo praneszime 
Kongresui, kada buvo perduo
tas Jungtiniu Tautu ketvirtas 
raportas. Jie yra: “Pasiekti 
taika per teisingumą; užtik
rinti laisve ir invykdinti eko
nomini ir socialini progresą sa
viems ir visiems žmonėms. 
“Svetur gimė Amerikiecziai’ 
gali atlikti puiku patarnavima 

! savo krasztui ir pasaulio taikai 
raszydami apie Amerikos tai
kos siekiniu laiszkuose savo 
Užsienio draugams ir gimi
nėms.“

Pottsville, Pa. — Du broliai 
išz Montgomery apygardos bu
vo valstybines policijos suim-

Raszydami savo draugams 
ir giminėms Europoje, atsimin
kite, kad Jusu laiszkas yra am
basadorius isz Amerikos.

PRANESZIMAS!
Siuncziant pinigus per ban 

kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszdavysta “Sau 
?es,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimt? 
centu už iszmokejima czekiu i) 
ekspresiniu kvitu. Busime jum- 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekiu? 
arba ekspresinius money orde 
rius, pridėti deszimtuka. Bei 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima monej 
orderio. Acziu visiems.

“Saules“ Redyste.

Neužmirszkite kad daba) 
“Saules“ prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto

*A
‘‘NOVENA’’

Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

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

TOKYO, JAPONIJA, — 
Amerikiecziai ant beveik visu 
frantu dabar traukiasi nuo Ko
munistu, kurie staiga pastate 
daugiau negu puse milijonu ka
reiviu priesz musu kareivius.

Visi žmones dabar važiuo
ja atgal, skersai ta 38-ta 
linija, kuria neseniai musu ka
reiviai buvo perženge, besivy
dami Komunistus. Trokais da
bar veža sužeistuosius karei
vius, moteris, vaikus ir misijo- 
nierius, kunigus, toliau nuo ka
ro frunto.

Korėjoje ant visu tu fruntu 
randasi daugiau negu dvide- 
szimts Komunistu kareiviu, 
del kiekvieno Amerikieczio.

Isz kitu karo frunto vietų, 
sužeistuosius iszveža su eropla- 
nais, nes visi keliai jau užkirs
ti. Keli kareiviai, kuriems 
pasisekė iszsprukti, pasakoja 
kaip Komunistai subadydavo 
ant smert sužeistuosius ir tuos 
kurie buvo priversti pasiduoti.

ANGLIJA
PROTESTUOJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Trumanas pareikalaus isz 
Kongreso dar daugiau pinigu 
del karo. Karo kasztai pasieks 
$15,000,000,000.

Ka tas Anglijos Ministeris 
tikrai pasakys mes dar nežino
me, bet mums iszrodo kad bu
tu daug geriau jeigu jis mums 
padėtu su vaisku ir su savo ar
mijomis ir mažiau kisztusi 
ežia su savo patarimais. Musu 
vaikai ant Korėjos karo mirsz- 
ta, o Anglijos ponas ežia atva
žiuoja mums patarti, kad mes 
gražiai ir mandagiai pasielg
tume su tais biesais!

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

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

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Ila isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne- 
muno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios istorijos 
apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis. Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymai Dievo, 
Keliautojei in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

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

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

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 

i lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

' No. 144 Penkios istorijos

apie Ranka apveizdos, Nedae- ka musu Iszganytojaus Jezuso 
jusia žudinsta, Paskutine vale' Kristuso, peraszyta isz gro- 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- matos rastos grabe musu iszga- 
szaukt tęva zokoninka Berną- nytojaus Jeruzolime. 10c.
dina. 61 puslapiu. 15c. No. 200 Eustakijnszas. Isto-

No. 145 Trys istorijos apie rija isz pirmutiniu amžių krik- 
Velniszkas malūnas, Kaip stu- szczionybes. 128 puslapiu. 35c. 
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine-: 
le. 47 puslapiu. 15c.

No. 146 Dvi istorijos apie 
Auka Nihilistu, Stebuklas ku- 
czios naktį. 61 puslapiu. 15c.

No. 148 Dvi istorijos apie 
didelei Joną ir Alena, Pavojinga klai- į 

' da. 45 puslapiu; 15c.
No. 150 Keturios istorijos J 

apie Duktė akmonoriaus, Kla- j 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už 1 
laiko moteres paslaptį. 61 pus 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tarnas, Varg 
dienis Jonukas karalium. 61 

i puslapiu. 15c.
No. 152 Trys istorijos 

Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
■ Gailuti, Du broliai, Majoro 

duktė. 62 puslapiu. 15c.
No. 155 Szakinis . Nedoras 

Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 
i lapių 25c.

No.
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c.

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

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum 
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo 
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apif 
Simus Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus 
15c

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

No. 173 Trys istorijos 
Talmudo paslaptys, Du Moki 
niu, Kam iszdavineti pinigus 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde 
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap 
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku i) 
Paveikslai. 15c.

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

No. 1761/2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz 
mas pagal iszguldima Kun. Pi 
liauskio, su nekurais naudin 
gaiš padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kai 
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No. 198 Gromata arba Mu i

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

apie 
Nuo

apie

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas 
1 arba atidengimas paslapcziu a- 

teites su pagelba kazirom. 10c.
No. 180 Kvitu 

draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15c.

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 
ežio per 23% coliu 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti

158 Keturios istorijos 
Kapitonas Stormfield

apu
Lie

apit

apie 
apie 
15c 

apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

Kristuso

Verksmai 
prie Ap

k n y g u t 
iszmokejimo 
25c.
k n y g u t e

coliu plo- 
ilgio. Po

Knygas:

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tin 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
U3F’ Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A

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

Sieninius
Kalendorius

1951m.
ir iszsirinkti kokiu nori 
iszsirinkt.
Dabar Laikas! užsi

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

SAULE PUBL. CO., 
Mahanoy City, Penna.

* L. TRASKAUSKAS
LIET UVI3 Z K A S 
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