
Isz Amerikos
W. CHURCHILLIS

SUTINKA SU
PREZ. TRUMANU

WASHINGTON, D. C. — 
Churchillis, Anglijos Ministe- 
ris, pasisznekejes su musu 
Prezidentu Trumanu, ant visu 
klausimu sutiko. Jis sako kad 
dabar reikia labai gerai apsi
žiūrėti kad kui’ nors Europoje 
neiszkiltu kita Korėja, kitas 
tokis nepaskelbtas karas.

Jis sako kad dabar verktinai 
reikia sutverti ir palaikyti ben
dra frunta Europoje priesz So
vietu Komunistus. Jis sako kad 
negalima užmirszti kad vi
siems mums pavojus gresia ir 
isz Vidur-Rytu ir isz Azijos.

Jis su Prezidentu Trumanu 
pasikalbėjo per keturias dienas ■ 
ir dabar sako kad Amerika ir 
Anglija sutinka ant visu tarp
tautiniu klausimu.
’»Ghurehillis—dabar važiuoja •

I per New. -York miestą in Kana- ‘
dž.'kur jis- taip pat pasitars su xr a i j i ą c 
Kanados valdžios virszinin-
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Cleveland miesto slapta 
policija surengė labai gerus 
slastus suimti žmogvagi, bu
vusi kalini Frank Davis, (po 
kairei). Jis buvo pareikala
vęs penkių tukstaneziu dole
riu isz Ponu Robert .Potts, 
kuriu jauna deszimts metu 
dukrele dingo Rugpiuczio 
dvideszimts pirma diena. Jis 
jos tėvams per laiszka sake 
kad jis žino kur ju dukrele 
randasi bet kad jis jiems

K““ ežį* biznis ^ngiija _ Amerika
Juo Daugiau Perki, Juo 

Daugiau Kasztuoja

MAHANOY C.ITY, PA. — 
Paczto kvitelis, korteles dabar 
dvigubiai pabrango. Iki dabar 
mes mokėjome' po peną, centą 
už tokia valdžios paczto kvite- 
le. Bet dabar .jos ■jab kąsztuoja 
dvigubai, du ceiitu. .

Tai mes hiekp.. • nesakeme, 
tiek to, jeigu“kid’ tiek mfokes, 
tai jau ir mes'-. kėsime.. Bet 
sztai ka mes, ri fe in paczta

pasakys tik jeigu jie jam dažinojome: 
duos penkis tukstanezius do
leriu.

Slaptos policijos agentas kasztuos po dąj
Bernard Conley (po deszi- tu pirksi penl$ 

jau tau uždės |nei) apsirenge kaip moteris
ir nudavė kad jis yra Fone szimtj taksu 
Potts, ir nuėjo in paskirta jfle3 negalipię s
vieta su tais pinigais. Tuo 
paežiu laiku kiti slaptos po
licijos agentai visa ta vieta 
apsupo ir sueziupo ta buvusi 
kalini Bernard Ccpley.

Jeigu tu pir 
szimts devynias

eturios de- 
i tau jos 

Ji, bet jeigu 
eįzinits, tai 

ta nuo-

rasti, kokis
Šamo tiz-

■’Eagiau, jei-
perkame. Pa‘-

ežia musu to i 
nis! Kodėl m 
g u mes daugi 
prastai, jeigu.1 

ilflant syki$>4»g
— da pigiau. Bet, matyt kad mu- 

mo. (Jis buvo vikaras "Szvento su valdininkai tokio biznio ne- 
Pranciszkaus de Sales parapi- supranta.
joje. Jis teipgi yra inpedinis j 
Kardinolo Dougherty, kuris 
teipgi yra buvęs Buffalo diece
zijos Vyskupu.

Buvęs garsaus Notre Dame 
Universiteto prezidentu, nau
jas Arkivyskupas yra gerai ir 
tinkamai prisirengęs savo nau-' 
jam darbui.

Gimęs Gegužio pirma diena, 
1888 metuose in Ann Arbor, 

, . n_, . ; Michigan, naujas Arkivysku-
Sunus Stoja In Vaiska jono Kataliku piemuo. j gavQ jaunag dįenas pralei- 

ITv . T Jis užeme vi2ta Kardinolo do Montevideo, Urugvajoje,
U Z Mirusi leva Dennis Dougherty, kuris pasi- kur jo tevas huvo Amerikos

; Konsulas. Jis vėliau stojo in 
Notre Dame Universitetą, pas- 

; kui tese savo mokslus in Kata- 
' liku Universitetą, Vaszingtone.
Jis buvo inszvestas in kunigus 
Rugsėjo devinta diena, 1916 m.

Jis paskui gryžo in Notre 
Dame Universitetą kaipo pro-

1 fesorius, ir vėliau buvo isz- 
rinktas to Universiteto Prezi-

■ 1 dentu, 1924 metais.

kais.
Jis sako kad jis su Trumanu 

sutinka, kad dabar ne laikas 
gerintis Stalinui ar praszyti ji 
in pasikalbėjimus. Jis sako kad 
dabar Stalinas turi ateiti pas ji 
ar pas Trumana jeigu jis nori 
pasitarti ar pasikalbėti.

Invezdintas
Philadelphijoj

PHILADELPHIA, PA. — 
Seredos ryta Arkivyskupas 
John F. O’Hara, C.S.C., buvo 

NORI ATKERSZINTI invezdintas, kaipo Philadelphi-1 
------- - jos dvasinis vadas ir viso mili-

PEKIN, ILL. — Septynioli
kos metu amžiaus Virgil Sim
mons, kurio tėvas buvo už- 
musztas Korėjoje dabar stoja 
in vaiska ir sako kad jis nori 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PAVOGTAME
AUTOMOBILYJE

TRYS ŽUVO

Asztuoni Autobuse
Sužeisti

WILKES-BARRE, PA. — 
Trys jauni vyrukai žuvo kai ju 
pasivogtas automobilis kelis 
sykius apsisuko ir sudužo in 
Greyhound autobusi, apie de
vyniolika myliu nuo Wilkes- 
Barre. Policijantai sako kad

SVEIKINAME
NAUJA VADA

•4

Arkivyskupas
JOHN F. O’HARA

mire Gegužio menesyje.

Naujas Philadelphijos
Arkivyskupas

PHILADELPHIA, PA. —
Ne vien tik Katalikai bet ir ki
tu insitikinimu ir kitu tikybų

Jis yra Popiežiaus Pijaus žmones sveikina nauja Phila-

Nori Iszvenkti 
Kitos Korėjos 

Karo
Vieszbucziai Ir 32 Namai Su

dege Atlantic City, N. J.; Mi- 
nisteris Winston Churchillis Ir 
Prezidentas Trumanas Sutinka 
Ant Europos Armija; Tėvas Ir 
Sūnūs Žuvo Ant Lincoln Viesz.

Mums prisimena vienas se
nas cigaru pardavėjas, Bosto
ne, kai mes dar savo jaunystes 
dienose l'ankeme Harvard Uni
versitetą. Mes pas ji pirkdavo- 
mies gerus cigarus, už kuriuos 
mes mokėdavome po penktuką. 
(Tai buvo priesz Trumano lai
kus ir dienas.). Viena gražia 
diena mes jo papraszeme viso 
bakso tu cigaru, penkiosde- 
szimts. Jis niums pasakė kad 
tai kaltuos trys doleriai. Mes 
jam priparodeme kad po penk
tuką, penkios deszimts cigaru 
kasztuotu tik pustreczio dole
rio. Bet jis mums labai lipsz- 
niai paaiszkino: “Matote, 
tamsta, asz turėsiu daugiau tu 
cigaru užsiorderiuoti, ir jus tu- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

GAISRAS
ATLANTIC CITY

ATLANTIC CITY, N. J. — 
Baisus Gaisras isstiko vasar
viete prie mariu, Atlantic City 
miestą. Vejas padėjo tam gais
rui taip iszsiplatinti, kad ketu
ri vieszbucziai, lieteliai ir tris
deszimts du namai sudege. 
Miesto virszininkai spėja kad 
iszkados ežia padaryta už dau
giau kaip penkis milijonus do
leriu. Jie sako kad tokio gaisro 
ežia nėra buvusio per daugiau

jie dar nesuspėjo sužinoti tu Dvyliktojo paskirtas kaipo de- delphijos arkidiecezijos Arki- kaip penkios deszimts metu, 
žuvusiu vyruku vardus ir pa- szimtas dvasinis valdininkas vyskupą, John F. O’Hara, ku- . _
vardes. Automobilius buvo pa- u"" ' - -1 x“ -L ’----- ------ n 1 „ . ( .

* *

tu-

ir

to

sitenkinima, kad asztuoni mainieriai gavo 
“sakti,” in Nesquehoning mainas.

Kompanija buvo pasakius asztuoniems 
kad ju darbas toje vietoje baigtas, nes te
nai jau negalima ilgiau dirbti ir jie buvo 
paskirti in kitas vietas. Szitie mainieriai 
dirba ant “kontrakto,” ne kaip kiti ant va
landų ir dienos ir jie daug daugiau sau 
užsidirba. Kai jie atėjo ant rytojaus in 
darba jiems buvo pasakyta kad ta diena 
jiems darbo “nėra” ir turės kelias dienas pa
laukti. Tada visi kiti mainieriai sustraikavo!

EROI’I.ANAI LANSFORD. PA. — Daugiau kajrW*
S U SIM U S Z E szj (UĮ,Sfancziai mainieriu nutarė neeiti iri 

burtonwood, anglį savo darbus, ir taip pareikszti savo nepa- 
JA. — Septyni Amerikiecziai 
žuvo ir septyniolika buvo su
žeisti, kai Amerikos Laivyno 
eroplanas, netikėtai nusileisda
mas ant Burtonwood aerodro
mo susimusze su armijos ero- 
planu, kuris dar ant žemes 
pejo.

Tie eroplanai užsidegė 
sudarė baisu gaisra.

Visi žuvusieji buvo ant
armijos eroplano ant žemes. Ju 
tarpe buvo vienas leitenantas 
ir szeszi eiliniai kareiviai.

Laivyno lakūnai ir kiti su
spėjo iszlipti isz savo sudužu
sio eroplano. Ju buvo trylika.

Tas laivyno eroplanas buvo 
pirmiau iszskrides isz tos vie
tos ir važiavo in Icelandija, bet 
kas ten atsitiko -r- turbut vie
nas inžinas sugedo — ir jis pa
suko atgal. Jis per radija pra- 
nesze kad jis greitai leidžiasi. 
Bet isz to greitumo, lakūnas 
nepataike in jam paskirta vie- {j UUO jll UŽUITU, 
ta. Tas Laivyno eroplanas 
bump tele j o skersai viena lau- 
ka ir skersai vieszkeli, nusi
laužė sparna ir nosi ir paskui . . .........
sudužo in ta armijos eroplana rūpintas, jeigu tik ne nori dirbti, ir jie 
n užsidegė mainieriai negali pareikalauti

Darbininkai ant to aerodro- ’ ® 1
mo greitai pribėgo ir stengiesi kad kompanija juos leistu dirbti ten, ’kur 
ta gaisra užgesinti ir visus isz- 
vestj ar iszneszti.

Kompanija visiems tiems asztuoniems 
mainieriams davė kitus darbus, bet jie ne- 

; sutiko, nes jie sako, kad tai butu per to- 
Kompanijos Atstovai sa

ko, kad tie asztuoni mainieriai negali pyk- 
ti ar prieszintis, nes jiems yra darbas pa-

*

žuvusiu vyruku vardus ir pa- szimtas dvasinis valdininkas vyskupą, John F. O’Hara, ku- Daug žmonių buvo sužeista, 
vardes. Automobilius buvo pa- saitai szimto keturios deszimts ris buvo invezdintas Szvento per ta gaisra, bet ne taip labai, 
vogtas isz Great Neck, N. Y. keturiu metu amžiaus diecezi-' Petro ir Povilo katedroje, Phi- Visi turėjo greitai iszsikraus- 

' ' - ‘ ----- - tyti įgZ tu vieszisucziu. Dau
giau kaip keturi szimtai ugnia
gesiu pribuvo. Kaip ir isz kur 

Jis gryszta ežia, kur jis dar-'yra susilaukus naujo vado, tas gaisras prasidėjo dar ne- 
bavosi po savo insiszventini- Į (Tasa. Ant 4 Puslapio)

Autobusas in kuri ju autonio- jaL Jis pareina isz Buffalo, kur ladelphijoje, Seredos ryta, 
kilius atsimusze buvo labai su- jis yra Vyskupu buvęs per sze- ’ T— 
musztas ir jo draiverys ir sze- szis metus, 
szi keleiviai buvo sužeisti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Jau teveik trisdeszimts ke
turi metai kai szita diecezija

galima sužinoti.

MERGAITES
MERGAITE APVOGĖ

PHILADELPHIA, PA. —
Dvi mergaites, apie szeszioli- 
kos metu amžiaus partrenke 
ant ulyczios keturiolikos metu 
Anna Huston ir ja apvogė. Jos 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

dabar nei jiems, nei kompanijai neužsimoka.

Bet Mainieriu Unija stoja už tuos asz- 
tuonis mainierius ir dabar daugiau kaip 
szeszi tukstaneziai nedirba, nors visiems 
mainieriams darbas dabar reikalingas, ypacz 
po Kalėdų kai visiems reikia pinigu.

SKAITYKIT - “SAULE” PLATINKI!

i » 1
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Kas Girdėt
Automobiliu fabrikai gavo 

daug orderiu isz valdžios del 
kariszku ginklu ir dabar dirbs 
ant keliu sziiptu.

Sztorninkai nusiskundžia kad 
biznis buvo labai prastas priesz 
Kalėdas. Jie sako kad pinigu 
nėra.

Philadelphijoje ir New York 
miestuose biznis per Kalėdas 
buvo prastesnis negu pernai.

Automobiliu darbininkai jau 
gavo vėl pakelti algas; dabar 
visi kiti darbininki reikalaus 
didesniu algų ir gaus. Tada vėl 
viskas dar labiau pabrangs.

Plieno darbininkai gaus di
desnes algas, tada plienas vėl 
pabrangs. O kai plienas pa
brangsta, tai viskas tuo paežiu 
sykiu pabrangsta.

Vienas žmogus, kuris pasi- 
raszo Hon. Barney McCreary, 
raszo kad Colrado valstijai 
pernai kasztavo $908,122, kai 
tos valstijos politikieriai bala- 
duojosi po visa svietą ir įpili e- 
cziai turėjo su savo taksomis 
ju kasztus padengti. Kažin ka 
jis pasakytu, jeigu kas jam isz- 
rokotu kiek musu politikieriai, 
Kongresmonai ir Senatoriai 
Vaszingtone praleidžia ant to
kiu kelionių per metus ?

I laikraszcziai vis vien tik per
spausdina žinias isz nelietu- 
viszku laikraszcziu ir dar, žino
ma, pavėluotai. Tai kokia pras
me skaityti?”

Ka-gi pasakyti in tokius ar
gumentus, ginezius? Bet, szal- 
tai ir trumpai sakant, yra szi- 

. taip. Tas, kas nori kokia nors 
tauta pražudyti ir isznaikinti, 
pirmueziausiai atima jai jos 
spauda. Taip dare Rusu carai. 
Jie buvo atėmė Lietuviams 
spauda ir mėgino investi Lie- 
tuviszka spaudd R.usiszkomis 
raidėmis. Sovietai Rusai, Lie
tuva užėmė, daro ta pati. Jie 

j atėmė Lietuviams Lietuviszka 
spauda ir duoda \Rus?szka 
spauda su l.ietnviszkomis rai
dėmis. Caru ir ‘Sovietu Rusu 
tikslai tie patys.- Jie geriu žino, 
kad, neateme, Lietuviszkos 
skaudos, jie nepajėgs isznai
kinti Lietuviu niekados.

Dabar kita puse. Kiekviena 
tauta, kuri nori atsispirti isz- 
naikinimui, žūt but stengiasi 
palaikyti savo spauda. Tai pats 
pagrindinis ginklas. Todėl, ri- 

į zikuoja kalėjimu, rizikuoja gy
vybe, bet kuria ir palaiko po
grindžio spauda. Taip daro 
Lietuviai, taip daro visos pa
vergtos tautos. Apie tai ir kal
bėti daug nereikia. Kiekvienas 
nors truputi pagalvojęs, ne tik 
supras, bet mokos ir kitiems 
paaiszkinti! ’ ’

Pypkes Durnai
Senis Butkus sako kad daug 

žmonių gražiai ir padoriai pra
leidžia Kalėdų ir Nauju Metu 
szventes už tai kad jie neturi 
gana pinigu dumavoti kaip ki
ti.

Parvažiuodami namo ant au
tobuso ana vakara mes iszgir- 
dome dvi moterėles besikal
bant. Viena sake: ‘ ‘ Kad mano 
vyras žinotu kiek asz pralei
dau per szias Kalėdas jis man 
skara nuluptu.” Antra prisi
pažino kad ji tiek yra insisko- 
linus kad jai reikės net iki va
saros iszsimoketi už savo Ka
lėdini pirkinėjimą.”

Graikijos kareiviai Korėjoje 
yra atsižymeje kaipo' drąsiausi, 
stipriausi ir nagingiausi.

1 ~~”” • •
Mainieriu bosas John L. Le

wis yra jau seįptynios deszimts 
vieno meto amžiaus. Sunku pa
sakyti kas bus jo inpodinis. Le- 
wisas sensta, ir sykiu su juo 
sensta ir visa mainu pramone, 
sensta ir mainieriai. Isz kiek
vieno szimto mainieriu tik dvi- 
deszimts szeszi yra apie trisde- 
szimts metu amžiaus.

i •• :
Laikrasztis ‘ ‘ Darbininkas ’ ’ 

szitaip raszo: “Blogas daly-’ 
kas! Vis dažniau pasitaiko to
kiu Tremtiniu, kurie va szitaip 
galvoja: “Matote, asz Lietu
vi szku 1 aikraszcziu nebeskai
tau. Asz dabar skaitau jau 
Anglu kalbos laikraszczius. 
Keikia iszmokti Angliszkai. O 
svarbiausia, kad Lietuviszki

Mano Žvaigždele
; Keliu savuoju, tarp dagiu, 
Einu ramus, nors szirdi gelia 
Nes ateities rūke regiu 
Vilties bespindinezia žvaigž

dele.
Seniai vilioja szirdi jauna, 
Man jiji laimes pažadais. 
Ir norint rytdiena apgauna 
Mane ir nūdien, kaip kadais. 
Asz ja tikiu, ir man pakanka 
Tikėti jos kalba viliokia, 
Ir jaust likimo sunkia ranka 
Ne taip skaudu, kai ji nusijuo

kia.
O kai per daug jau szirdi gelia, 
Ir vieko kartais lyg pristinga 
Atgaunu vėl ji, vos žvaigždele 
Asz pamatau ta paslaptinga. 
Tu nežinai, kiek ji man duoda 
Jegu kovčt su likimu, 
Kaip gaivia teikia man paguo

da,
Kai abejot kovoj imu!
Taigi nesakyki, kad jinai, 
Nors szvieczia, bet ne kiek ne- 

szildo
Nejau, mieloji, nežinai, 
Jog praeiti rytojus dildo?! 
Nejau tu negirdi, ka sako 
Man josios mirganti szviesa? 
Kad rožių nematai ant tako, 
Nereiszkia, jog ju nebesą.
Tai kas, kad sziandien nebeži

ba
Mum džiaugsmo spindulėlis 

joks!
Tas peržengs szventa džiaugs

mo riba, 
Kas paskutinis pasijuoks.

Sieniniai Kalendoriai 1952m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col, ilgio

PIRMA PAGELBA 
KUDIKAMS

Ar žinai ka daryti katei arba 
szuniui kūdiki inkandus? Ne
duok kitiems nužudyti gyvuli 
bet uždaryk kur nors ir temyk 
ar pasiutęs. Ant žaizdos reikia 
knogreieziausia dėti szilto van
dens kad kraujas lengvinus te
kėtu. Jeigu szuva pasiutęs, tai 
reikia iszdeginti žaizda su 
karsztu geležiu. Kad nors bai
siai skaudu ta daryti, gali gy
vastį iszgelbeti. Tokiame atsi
tikime telegrafuok Valstj bes 
Sveikatos Biurui ka toliaus da
ryti.

Motinos turi žinoti kaip 
svarbu yra. tinkamai kūdikius 
peneti. Viduriavimo įpriežastiš 
yra netinkamas arba užkrėstas 
valgis. Viduriavimui susirgus 
neduok valgyti per dvylika va-r 
landų. Vėl pradedant reikia 
duoti pusiau maiszyto pieno su 
vandenin. Per kėlės dienas ne
duok stipraus maisto. Duok 
kiek nori atvėsinto verdanezio: 
vandens gerti. Nenorint szaukt 
gydytojo duok sergancziui 
szauksztuka ricinos aliejaus 
(castor oil).

Ka daryti kuomet ausi ge
lia? Jeigu kūdikis dejuoja ir 
suka galvute nuo vieno szono 
in kita ir neatima rankucziu 
nuo galvos tai greieziausia au
si gelia. Ausi skauda paprastai 
po sloga arba liežuvėlio' užde
gimu. Reikia sergėtis nes leng
va kūdikiui kureziu pasilikti. 
Ausies gėlimą palengvins sau
sas karsztis, kaip tai, bonka 
karszto vandens arba maisze- 
lis sausos inkaitintos druskos.■«
In ausi reikia invarvint kelis 
laszelius szilto glycerino. Nie
kuomet neapleisk ausies gėli
mą. Kaip tik vaikas pasveiks 
nuvesk pas ausies gydytoja.

Ar žinai kad karsztis nėra li
ga bet ligos apsireiszkimas ? 
Nurengk kūdiki ir paguldyk 
lovoj. Duok mažai valgyti, bet 
daug vandens gerti. Tegul vi
duriai buna liuosius. Dek szal- 
tus skudurus1 ant galvos ir kak
lo.

Galvai pradėjus skaudėti su
rask priežasti. Gal galva skau
da nuo viduriu užkietėjimo, 
akiu inveržimo, persivalgymo, 
ir Lt. Dek szaltus pridėjimus 
ant kaktos ir užpakalio kaklo. 
Duok inkvepti komparo, men- 
tholo, amonijos arba “smelling 
salts.” Kaip vaikai, taip suau
gę, turi saugotis nuo galvos 
skaudėjimo vaistu. Ypatingai 
pavojingi vaikams.

Kuomet vaikas nakezia nera
mus, bijosi, reikia geriaus pri
žiūrėti jo valgi, neduoti jam 
valgyti einant gulti.

Jeigu kūdikis nurytu nuodu 
reikia kuogreieziasuia szaukti 
gydytoja. Reikia gydytojui 
tuoj pasakyti kbkiu nuodu nu
rijo kad jis galėtu su savim ąt- 
neszti reikalingus vaistus. 
Daug geriaus iszvengti nuriji
mą nuodu negu bandyti gydyti 
serganti kuomet jau nurijo. 
Motinoms labai svarbu laikyti 
nuodus kur vaikams neprieina
ma.

Jeigu kūdikiui sunku, arba 
negalima ryti, tai gal gerkle 
skauda. Kreipkis prie gydyto-

ka szilto vandens. Atsimink 
kad visuomet reikia sterilizuo
ti arba praszalinti, isznaikinti 
germalus, gerymo puodukus 
ir visus indus. Tas daroma isz
vengti ligos iszpletojima. — C.

•'******♦**♦*♦♦♦♦♦**♦**♦**♦**♦*♦♦*****♦*

APIE SENELE

ĮDĖJAU asz karta in kepyk
la. Nusipirkęs duonos, norė

jau jau iszeiti, bet tuom tarpu 
in vidų inejo sulinkusi senele, 
kurios veidas buvo panaszus 
in suvytusi o'buoli, o plaukai, 
pilki, kaip pelenai. Žiūrint in 
jos drabužius iszrode, kad ja 
neseniai apdraskė szunes, taip 
ji buvo apdriekus. Asz valan
dėlei apsistojau ir . nustebės 
žiurėjau in ja. Mano galvoje 
bujojo mintis, kad jai daug ge
riau butu gulėti grabe, negu 
gyventi tokiame skurde.

— Ko nori, boba? Sziurksz- 
cziai paklausė ja Žydas.

— Duok man ta 'bulkele, 
ka ant lango stovi, paprasze 
ji keistu, lyg isz požemio iszsi- 
veržusiu balsu, ir sĮpausdama 
prie krutinės ranka, sunkiai at
sikosėjo. . - -

Žydas padavė jai bulka.
— Kiek? Paklausė senele.
— Dvideszimt penki centai.
— Aik jau, tu už tokia ma

žyte bulkele ir tiek daug pra- 
szai, derėjosi senele ir, iszvy- 
niojusi isz pajuodusios nosines 
suglamžytu centu pundeli, pa- 
deve Žydui, kuris suskaites pi
nigais tarė:

— Ui, kur da penkiolika 
centu? Czia ne visi pinigai: 
bulka kasztuoja dvideszimt 
penkis centus. '

— Asz neturiu daugiau, už 
tokia maža bulkele^ ..

— Tu neturi pinigu, asz ne
turiu bulkos, pertrauke jos kal
ba Žydas ir, gražindamas jai 
pinigus, norėjo atimti bulka:; '

— Palauk Žyde! Ka tu da
rai, suszukau asz, didžiai susi
judinęs ir užmokėjau Žydui 
penkiolika centu.

Žydo akys nuszvito, tarytum 
jis buvo aukso maisza pamėtės 
ir vėl netikėtai surado. Senele 
griebe mano ranka, norėdama 
ja pabueziuoti, bet-asz pasi
traukiau in szali, pajuteą bega
line geda.

Kas del to kaltas1?

KAIP GERIAUSIA
VIRTI RYSZIUS

Galima taip iszvirti ryžius 
kad kiekvienas gimdas pasilie
ka atskirai, sako Suv. Valsty
bių Agrikultūros Departamen
to maisto specialistai. Reikia 
gerai nuplauti ryžius, virinti 
in užtektinai vandens, ir ne 
pervirinti.

Vienam puodukui sausu ry
žiu reikia vartoti keturias arba 
penkias kvortas vandens ir vie 
na szauksztuka druskos. Nu
plauk ryžius gerai per kelius 
vandenius kol visas liuosas 
krakmolas atimtas ir nusunk. 
Turėk gatava puodą su karsz
tu vandeniu, indek druska ir 
lengvai indek ryžius. Duok 
greitaivirti apie penkiolika 
arba dyideszimts minutu, arba 
kol gimdas spaustas tarpe 
pirsztu bus minksztas.

Kad ryžiai nepriliptu prie 
puodo pakelk laikas nuo laiko

nubėga, reikia sietą su ryžiais 
uždengt ir padėt virszuj puodo 
su 'karsztu vandeniu. Taip lai
kyta iki vartojimui, grudai pa
siliks atskirai. — C.

SVETIMSZALIAI
TURI PRANESZTI

SAVO ADRESUS
WASHINGTON, D. C. —

Kiekvienais metais visi - Jung
tinėse Amerikos Valstybėse gy
vena svetimszaliai turi atlikti 
svarbia prievole. Tarp Sausio 
(Jan.) 1 ir 11 dienos jie priva
lo Imigracijos ir Natūralizaci
jos Ingaliotiniui (Komisij eme
riui) praneszti savo pastovios 
gyvenvietos adresa. Szis “1940 
metu Svetimszaliu Registraci
jos Akto” (Instatymo) pakei
timas galioja nuo praėjusiu

metu Sausio (Jan.) menesio. I 
(Ankszcziau visi JAV-se gyve
na svetimszaliai Imigracijos ir 
Natūralizacijos Ingaliotiniui 
reportuodavo (praneszdavo) 
persikėle in kita gyvenama vie
ta).

Laikinai in Jav-bes (U.S.A. 
Amerika) atvykusiu svetim
szaliu, užsiregistravusiu anksz
cziau szis patvarkymas nelie- 
czia, jei ju turimos vizos tebe
galioja ir jie nėra nusiženge 
nuostatams kuriais jie buvo in
sileisti. Pagal juos szios kate
gorijos arba kliasos svetimsza
liai savo adresa turi praneszti 
kas tris menesius.

Kitaip tariant, szi metini ad
reso praneszima, turi užpildyti 
ne tik svetimszaliai in szi 
kraszta insileisti pastoviam ap
sigyvenimui (kaip tai DP, ku
rie privalo DP komisijai kas 
szeszi menesiai, pirmuosius du

Do you have
U.S. Series E Defense
Bonds maturing 
this year?

Good news! A new law says now 
those bonds can keep on earning 
you interest up to / 0 years longer 
—without your lifting a finger!

ARE y°u one °f those wise and patri- 
°tic people who bought Series E 

j'TitgSWr Defense Bonds ten years ago and have 
held them to maturity? Congratulate 

yourself! Because the new Bond Law, just passed by 
Congress, now makes them pay off even better than 
you had expected!

Now, without having to do a thing,you can let those bonds 
go on earning extra interest for ten years more.

Yes, now the bond which cost you $18.75 will pay you 
not $25.00 but $33.33! Your $37.50 bond will pay not 
$50, but $66.66. Your $75 bond will pay $133.33. 
And so on.

To get this extra money, there’s absolutely nothing you 
have to do. Just hold your bonds and let them go on 
earning interest for you.

If you wish, you may still redeem any Series E Bond 
at any time after you’ve owned it for 60 days. But1 
you’ll be better off to hold your bonds, just as yoli’re 
better off to hold savings in any form.

Cash in the pocket melts away fast — often with little 
or nothing to show for it. But cash in bond savings 
is always there—growing steadily toward the big sum 
which can buy something really worth while.

So if you have bonds coming due, why not take the wise 
course? Just sit back and let them go on making money. 
And meanwhile keep adding to your cash savings by 
buying more U. S. Defense Bonds regularly—through 
the Payroll Savings Plan where you work or the Bond- 
A-Month Plan where you bank.

If you want to be paid your interest as current income 
The new law also allows you to exchange your Series E 
Bonds, in blocks of $500 or more, for Special Series G Bonds 
which pay interest semiannually at the rate of 2M % per 
year. For full details, ask at any Federal Reserve Bank.

Look how your maturing bonds go on earning under the new7law!
(This table shows $25, $50, and $100 bonds as examples of how ALL Series E Bonds grow.)

Original maturity (or 
face) value..........................................

Issue price....................................................

' $25.00
18.75

$50.00
37.50

$100.00
75.00

Period after issue date Redemption values during each year
11 years....................................................... $25.31 $50.62 $101.25
12 years....................................................... 25.94 51.87 103.75
13 years....................U................................ 26.56 53.12 106.25
1 4 years...................................................... 27.19 54.37 108.75
15 years...................................................... 27.81 55.62 111.25
16 years...................................................... 28.44 56.87 113.75
17 years...................................................... 29.06 58.12 116.25

30.00 60.00 120.00
19 years..................................................... 31.33 62.67 125.33
20 years...................................................... 32.67 65.33 130.67
Extended maturity value (20 years from 

issue date)............... ........................... 33.33 66.67 133.33

Buy U. S. Defense Bonds today— 
Now they earn interest 10 years longer!

H o Gwrrnrr.cnt docs not pay for this advertising. The Treasury
Department thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

metus, praneszti savo adresa ir 
kitas žinias), bet taip pat ir vi
si tie, kurie insileisti trumpam 
laikui užsibuvo ilgiau ar nusi
ženge kitiems savo vizų nuosta
tams. Kaip pav., svetimszalis, 
kuriam tranzito arba perėjimo 
teisėmis buvo leista sziame 
kraszte užtrukti 29 dienas, o 
užsibuvo ilgiau ir tebevieszejo' 
Sausio 1 d., privalo szitoki pra
neszima taip pat užpildyti. In- 
statymas reikalauja, jog pra
neszima užpildytu ir visi in szi 
kraszta atvykę nelegaliai.

Praneszimas atliekamas už
pildant ‘Address Report Card’ 
(Form 1-53) kuri yra gaunama 
kiekvienoj Imigracijos ir Na
tūralizacijos Instaigoje arba 
paszte. Užpildyta forma sve
timszalis asmeniszkai inteikia 
paszto valdininkui. (Praneszi
mas negali būti siuneziamas 
pasztu.) Pasztas szias formas 
persius Imigracijos ir Natūra
lizacijos insstaigai.

Praneszimo formos turi būti 
užpildytos rūpestingai; aty- 
džiai užraszyti svetimszalio 
Registracijos numeri. “Dabar
tinis adresas,” skiltele, užpil
doma Sausio 1 diena gyventos 
vietoves adresu. Asmenys be 
pilietybes skiltelėj” “I am a 
national of---------- ” pažymi
ankszsziau turėta pilietybe ir 
esama savo status. Kaip pav., 
buvęs Lenkijos pilietis užra- 
szytu: “Formerly Poland, now 
stateless. ’ ’

Viesza paslaptis, kad praėju
siais metais didelis JAV (Ame
rika) gyvenaneziu svetimsza- 
liu skaiezius szios savo prievo
les neatliko. Remiantis “1940 
metu Svetimszaliu Registraci
jos Aktu” szie asmenys, nepa- 
teike metinio adreso praneszi
mo gali būti baudžiami iki $100 
30 dienu kalėjimo arba abiems 
bausmėmis kartu. Suprantama, 
kad svetimszaliai gave Ameri
kos pilietybe automatiszkai 
nuo szios prievoles paliuosuo- 
jami.)

Nors svetimszaliai ir nėra 
vereziami Imigracijos ir Natū
ralizacijos Instaigai praneszti 
kiekviena savo adreso pakeiti
mą, labai pageidautina, kad jie 
tai atliktu ir dabar, juo labiau 
kada jie keliasi in kita kraszto 
dali. Be to, Imigracijos ir Na
tūralizacijos Instaiga negali 
Apskrities Būstinei pateikti 
tiksliu svetimszalio žinių. O tai 
svarbu, kada svetimszalis kada 
nors vėl praszytusi priimamas 
in szi kraszta, natūralizacijos 
bylai arba kiekvienu kitu svar
biu atveju. Norint iszvengti ne
reikalingu nesklandumu pa
tartina, kad svetimszaliai pa
tys rupintysi kuo tiksliausiai 
praneszti Imigracijos ir Natū
ralizacijos Instaiga, apie savo 
gyvenamąja vieta užpildyda
mi praneszimo formas (AR-11) 
taip pat lengvai gaunamas vi
suose paszto skyriuose.

— C.

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

J o kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Po 40ę arba 3 už $1.00
Adresas:

SAULE PUBL. CO. Mahanoy City, Pa.

jo. Senesni vaikai gali patys 
gerkle plauti Su lengva anti
septiku, kaip tai % szauksztu- 
ko “bicarbonate of soda” ir % 
szauksztuko druskos ir /puodu-

su szakutems, bet nemaiszyk 
nes tada isz ryžiu pasidarys 
koisze. Kuomet užtektinai vi
rintos reikia iszsunkti per ko- 
sziama sietą ir kuomet vanduo SAULE PUBLISHING CO.,

A “NOVENA”p* Stebuklingo Medaliko
Dievo Motinos Garbei,

Ls per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

^Pirkie U. S. Bonus!

v t
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RAZBAININKAS
cziausia sąmone, davė ženklą, 
idant nutiltume ir po sekundi
niai tylai tarė pasznabždoms:

— Esu insitikines, kad dirb
tuvėje kaž-kas vaikszc^ioja!

Sorientas vikriai paszoko ir 
suszuko:

— Vagis! Kas- do laime!
Ir toje pat valandoje susmu

ko Maršelijietes obalsiu: “Už 
ginklo, piliecziai!”

Paskui motėmis prie kaiban- 
cziu ties durimis ginklu ir ap
siginklavome, (prisitaikant prie 
musu manderu. Asz gavau kaž-

Į^ADA jam sakau, kad niekas 
tam nepatikęs!

— Tai1 nieko nekenkia, pa
pasakok nuims tai ir gana!

— Na, gerai. Bet pirm viso- 
ko jaucziu reikalą da karta 
jums primint, kad toji istorija, 
yra tikras pasauly atsitikimas,
nors jum gal pasirodyti netike- * 
tinas. Nebent vieni dailininkai * 
gali in ja intiket ir pastebėt, ir 
tai ne szios gadynes, bet senes
nieji dailininkai, kurie atsime
na laikus paszelusios linksmy
bes, ana gadyne, kurio j palinki
mas prie sžJposu taip ant visu 
vieszpatavo, kad net imdavo 
virszu rimcziausiose gyvenimo 
valandose.

Tai buvo Barbizone kažko
kio vieszbuczio valgomajam 
kambary.

Jis taip toliau kalbėjo:
— Taigi, ana minėta vaka- 

ra, valgėme pietus pas įSorien- 
ta, sziandien nabagėlis jau mi
ręs, o jis buvo praszmatniausis 
isz mus visu. Mes buvome tik
tai tryse: Sorientas, asz ir, 
man regis Le Poittven, bet už 
ano atminti neužtikrinu ar tai 
jis buvo treczias. Kalbu su
prantama apie Eugenijų Le 
Poittven, sziandien jau taip- 
pat mirusi juru reginiu daili
ninką, o ne apie to vardo svei
ka, gyva ir pilna gabumo pei
zažistą.

Pietavome pas Sorienta, 
reiszkia insismagine: buvome 
gerokai nusilesė. Tiktai pats 
vienas Le Poittven užlaikė są
mone, nors ir skestanczia vyne, 
bet da sveika ir gyva. Anais 
laikais buvome jauni. Iszsitie- 
ge ant divonu, ginczijomes ir 

, sznekucziavomes be jokios 
minties mažame kambaryje 
szalia dirbtuves. Sorientas, gu
lėdamas ant žemes ir kojas ant 
kėdės užvertęs, pasakojo apie 
karus, apie mundirus isz cieso- 
rijos laiku ir staiga paszokes 
kiek galėdamas, ant lygiu kojų 
nubėgo in spinta, kurioje bu
vo sukrauti visokį artistiniai 
rūbai, iszeme isz jos kompletini 
Huzariszka mandera ir apsivil
ko in ji. Toliaus linksmybės 
karšatyje pradėjo inkalbinet 
Le Poittevinui, idant szis per
sirengtu in grenadero rubus. 
Eugenijus prieszinosi, bet mes 
ji nustvereme ir, pirmiausia 
nurengė, ji prievarta ingrudo- " 
me in nepaiprastai didelim 
mandera, ariame iszkarto pa

4->**4-x-x-x-m-*+*>****x-**»***m-* r Taįp kalbėjo vienas vyrelis 
in sudžia, 

Už apsimainyma paczioms 
Su savo kaimynu, 

Kuris taipgi sutiko ant 
tu permainų.

Abudu gy veno laimingai 
Su apmainytam pacziom, 

Ir tos bobelkos buvo 
užganėdintos, 

Isz tosios permainos, 
Bet, kaimynai in tai 

insimaisze, 
Ir abi poreles likos 

suaresztavotos, 
Už nepadoru gyvenimą.

Kas ta. butu jeigu 
nebūtu teisu, 

Uždraudžiant tokias 
permainas?

Mat, svietas virstu 
augsztyn kojom!

* * *
Pittsburge ne seniai 

'buvau,
In viena pleisa 

užėjau, 
Užtikau ten daugeli 

moterių, 
Mat, in ten susirinko 

baliavoti, 
Su vyrukais gerus 

czesus turėti, 
Buvo ten da ir daugiau, 

Bet pasakysiu apie 
tai vėliau.

Ir mergicos czion randasi, 
Kur daug daugiau 

biauresnes, 
Ir daro negražiai, 

Jeigu da apie ka toki 
■ dagirsiu,

Tai puiku pirti jums 
iszvirsiu, 

Ir ant nieko nepaisysiu, 
Velniu duosiu ant 

nieko nežiūrėsiu.

¥ I 
¥ ■ 
¥ 
¥
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Jau dabar po Szvencziu, 
Lauksime nauju bedu, 
Gal Dievas ant nekuriu 
« susimylės1,
Jog kiauru gyvenimą 

pames, 
Nes tas daugiause musu 

■žmonių vargina, 
In visokes nelaimes 

klampina.
Tiek to, nes kaip protą 

gaus, 
Tai pasiliaus,

Arba nekurie gala gaus. 
Vyrelis vienam Skulkilln 

mieste,’ 
Norints pinigu turėjo, 

Guzutes laibai gerti 
norėjo, 

Mat, kaip už dyka 
gavo, 

Tai gere kol pasigėrė,
Ir syąiguli gavo-. - 

Is'zejus laukan kur , 
ten gulėjo, 

Ir pradėjo baisiai 
stenėti.

Jeigu kas fundina, 
Už dyka gerti, 

Tai ne reike taip 
pasigerti, 

Bet kaip sakant: 
Girtuokliai isz progos 

pasinaudoja.
* * *

Vienam 'dideliam mieste, 
Skamba tokia žinute: 

‘ ‘ Nubodo mums gyventi su 
savo paczinlems, 

Todėl aipsimainem, ”

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 
“Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

Platinkit “Saule”

Apsisaugojęs
skendo.

Asz persirengiau kirasiru. 
Sorientas pradėjo mums vado- 
vaut ir liepe pildyt visokius, 
kartais net labai supainuotus 
manevrus. Pagalios suszuko: 
“Kadangi mes sziandien G var
dintai, tai gerkime kaip >Gvar- 
distai!’ ’

Isztusztinome viena, kita ir 
treczia buteli vyno ir musu 
stikleliuose pasirodė dangisz- 
ka liepsnele. Ir dainavome, ar
ba teisingiau pasakius, visa 
gerkle traukėme senoviszkas 
daineles, tas paczias daineles, 
kurias dainuodavo didžiosios 
armijos kareiviai.

Tuo laik Le Poittven, kuris 
da isz mus visu turėjo tvir-

BSU Neužmirszkite guodo- 
tini skaitytojai atsilyginte su 
prenumerata už laikraszti 
“Saule,” nes da turime kelis 
szimtus, kurie apie tai užmir- 
szo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

—Redakcija.

Szesziu metu amžiaus Ri
chard Pauwela, Los Angeles 
mieste, Californijoje, ežia 
parodo savo drabužius, ku
riuos jo tėvas Leo Paulwela 
yra jam parūpinęs. Jo tėvas 
sako kad tokie drabužiai

žmogų apsaugotu nuo atomi
nes bombos, jeigu viena butu 
paleista virsz Los Angeles 
miesto. Vaikas Richard 
Paulwela parodo kad jis gali 
net ir su dviraeziu važiuoti, 
taip apsirengęs.

ka panaszaus n muszkieta ir 
dideli karda, Eugenijus nu
stvėrė dideli karabina su bag- 
netn, o Sorientas, negalėdamas 
rasti tai kas jam buvo reika
linga, sugriebė sena pisztalieta 
ir dideli kiszenini kirvuką, ku
riuo mosikavo ore. Vėliaus So
rientas atsargiai atidarė dirb
tuves duris ir visa armija in- 
ženge in taip vadinama intarti- 
na vieta.

Kuomet atsidureme viduryj 
didelio kambario, apstatyto 
keiiscziausiais 'baldais ir daig
iais, kuriuos tiktai 'dailininko 
kambary ir dirbtuvėje tegali
ma užtikti, Sorientas suszuko:

Tu buk generolas!- Pa
daryk karini pasitarima. Tu, 
Kirasire, atkirsk prieszui kelia 
gryžimui atgal, t.y. uždaryk 
dūri, dusyk pasukdamas rak
ta, tu grenadyre busi mano pa
lydovu!

Nurodyta manevrą iszpil- 
d'žiau ir nuėjau susijungti su 
vyriausiu armijos korpusu, ku
ris visa-kam duodavo pradžia.

Toje valandoje, kai asz jau 
turėjau vyties kaž-koki neprie
teliu, staiga pakilo didis sumi- 
szimas. Veikiai priszokaii, lai
kydamas žvake rankoje. Le 
Poittevin savo bagnetiį. pervė
rė kaž-kokio manekino, (dirb
tino žmogaus pavydalos,) kru
tinę, kurio galva Sorientas kir
viu kapojo. Konstatavus klai
da, generolas sukomandavo;

— Bukime sąmojingi! Ir 
karines operacijos naujai pra
sidėjo.

Taip per dvides'zimts miliu
tu pervertame visus dirbtuves 
kampus ir pakampes-be jokiu 
pasekmių, kai staiga pakilo 
Eugenijui mintis atidaryt di
džiąją-spinta. Spinta buvo tam
si ir gili, inkiszau ranka su žva
ke ir staiga ateilosziau baisia 
persigandęs. Spintoje sėdėjo 
žmogus, gyvas žmogus, kuris 
žiurėjo in mane isžverstomis 
akimis.

Tame pat akimirksnyj smar
kiai užtrenkiau spintos duris ir 
greitai ja užrakinau, dusyk ap
sukdamas spintoje rakta, pas
kui vėl dareme karini pasitari
ma.

Nuomones buvo ne vienodos 
ir labai skirtinos.

Sorientas norejes razbainin- 
ka. iszrukyt, Le Poittven pata
ręs badu priverti ji, idant pa
siduotu, o asz, siūliau podraug 
su šipinta parakp iszkelt in ora.

Poittevino nuomone persvė
rė kitas ir kuomet jis su kara
binu, permestu per peti stovėjo 
argyboje prie spintos duru mes 
atsineszem da kelis buteliu vy
no ir, užsirakė pypkes, susėdo
me priesz spinta ir pradėjome 
gerti už kalinio sveikata.

Po pus-valandžio po apguli
mui, Sorientas vienok negalėjo 
susilaikyt ir suszuko:

— Norecziau ji vienok isz 
arti pamatyti! Ar žinote ka, 
vyrai, daleiskime užpulta, ir 
szturmu ji paimkime.

Suszukau: Bravo! Kiekvie
nas isz mus griebėsi už ginklo. 
Toj pat valandoje spintos du
rys tapo atidarytos ir Sorien
tas nustatęs gaidi pisztalieto, 
kuris buvo neužtaisytas, pir
mutinis mėtėsi in vidų.

Mes pavymui skubinome su 
kliksmu ir riksmu.

Tamsoje susidurteme ir kits 
kita netyczia apkuleme, paga
lios po penkių minutu nelygios 
kovos, isztempeme in szviesa 
kož-koki sena razbaininka, val
kata žilais plaukis, neszvaru, 
apdriskusi. Suriszome jam ran
kas ir kojas ir pasodinome in 
foteli. Jis nei žodžio neisztare!

kad esą

Tuomet Sorientas po intek- 
me vyno ir degtines pateko in 
iszkilminga užsikarszcziavima 
ir kreipdamasis in mus tarė:

— Dabar szi nenaudeli nu
leisk !

Buvau taip girtas, kad ta 
užmanymą man pasirodė esant 
viena isz goriausiųjų.

Eugenijui buvo pavesta kal
tinamąjį gint, o man loszt pro
kuroro, valstybes ginėjo veiki
mo. . ’

Visais balsais buvo pasmerk
ta mirt, iszskiriant viena, bū
tent savo ginėjo baisa.

— Reikia sprendimas in- 
vykdint, tarė Sorientas.

Bet, staiga kaž-kokia abejo
ne jo szirdy atsiliepe.

— Negalima daleist, idant 
tas žmogus numirtu be tikybi
nes pagel'bos. Reiktu jam kuni
gą pakviest!

Atkreipiau dome,
pervelu! . Tuomet Sorientas 
man pasiūlė, idant užimeziau 
kunigo vieta, ir prakalbecziau 
in piktadari pakvatinant ji isz- 
pažint priesz mane savo nuodė
mės.

Ans žmogusi jau per penkias 
minutas vartės iszipustomis 
akimis, negalėjo suprast, su 
kokios ruszies asmenimis turi 
reikalu.

In Soriento prakalbti paga
lios atsiliepe užkimusiu, per al
koholiu sudegintu balsu:

— Ponai, rasit, norite szpo- 
sa iszkrest!?

Bet Sorientas privertė ji at
siklaupt ir abejodamas, ar gim
dytojai kartais nebuvo pamir- 
sze ji apkriksztyt, iszpyle jam 
ant galvos stiklą vyno, baisiu 
balsu szaukdamas:

— Iszjpažink priesz poną 
nuodėmės, paskutine tavo va
landa iszmusze!

Senas razbaininkas ’didžiai 
persigandęs pradėjo rėkt ne sa
vo balsu: gelbėkite, kas in Die
va tikite! Gelbėkite! Ir reke to
kiu balsu, kad mes buvome pri
versti jam burna u'žkimszt, 
idant visus kaimynus neprike- 
lus.

Tuomet parpuolė ant žemes, 
pradėjo szliaužt, raieziotes, 
daužyt baldus, draskyt kilimus 
taip kad, pagalios iszejes isz 
kantrybes Sorientas suszuko:

— Pribaikime ji!
Pildant savo paties insaky- 

ma nuleido savo pisztalieto 
gaidi, kuris kureziai skambė
damas nupuolė ant žemes. Pa
vyzdžiu padrasintas, iszszoA 
viau ir asz. Mano karabinas, 
arba teisingiau pasakius pa
prastas szaudymas su titnagu, 
iszdave žarija, kuri mane pati 
didžiai iszgasdino.

Tuomet Eugenijus tarė rim
tai:

— Ponai, paliaukite! Ko- 
kia-gi mes turime teise szi 'žmo
gų u'žmuszt?

Sorientas susiglumijes atsa
ke: j

— Kaip-gi! Jog mes*ji pa
smerkėme rnirtin!

Bet Le Poittevin atsizove:
— Nėra priimta civilius 

szaudyt. Szita žmogų reikia 
atiduot in budelio rankas. Rei
kia in policija pristatyt. Paro
dymas pasirodė mums priimti- 
nasnas. Tnojaus ta žmogų pa
kėlėme nuo žemes bet kadangi 
jis negalėjo vaikszcziot, pagul
dėme ji ant lentos, arba teisin
giau pasakius, ant bletos mode-, 
liu stalo, stipriai ji pririszome 
ir mudu Eugenijum ji neszeme 
o Sorientas apsiginklavęs nuo 
kojų ligi galvos, ėjo paskui mus 
užbaigdamas eisena.

Ties policijos biuru sargyba 
mus aresztavo. Dežuruojantis 
valdininkas, kuri mes paszau- 
keme, mus pažino, o kadangi 
jau buvo žinojęs musu visokius 
szposus ir negalimus iszradi- 
mus, isz mus maskarado tiktai 
szypsojosi ir musu kalini neno
rėjo priimt.

Sorientas priesztaravo, bet 
valdininkas jau asztriai ir in- 
tikrinncziai liepe mums gryszt 
namo ir nekelt triukszmo.

Tuomet visa musu armija 
apsisuko vietoje ir mes velei 
sugryžome in dirbtuve. Tada 
paklausiau:

— Ka dabar darysime su 
razbaininku ?

Le Poittevin sujaudintas at
kreipė dome, kad tasai 'žmogus 
esą labai nuvargintas. Isztikro 
taip surisztas, suraizgytas ir 
ant lentos isztemptas jis iszro- 
de kaip ir pusiau numiręs.

Ir asz taip-gi isz eiles paju
tau gailesti szirdyje, gailesti 
girtuoklio ir iszimdamas jam 
isz burnos nosine skarele pa
klausiau:

— Na, kaip jautiesi, senas 
palaidūne?

Szis tiktai sudejavo.
Jau po velniu! Vos gyvas 

iszlikau ir kvapo neatgaunu!
Tuomet Sorientas staiga pa

liko gailestingas, kaip tėvas 
prie sunaus. Isz visu kilpų ji 
isznarpliojo, pasodino ant suo
lelio, meiliai ir mandagiai ji 
kalbino ir cziulpinejo ir — su
stiprinimui nelaimingojo visi 
trys ruoszemes prie treczios da
li vyho.

Ražbain jakas ramiai fotely 
sėdėdamas žiurėjo in mus ir 
žiūrėdamas negalėjo atsistebėt.

Kai gėrimas jau buvo pa
rengtas,- jam pilna stiklą vyno 
pripylėme ir padavėme. Būtu
me noriai ji už galvos paėmė, 
idant jam gėrimą palengvinus 
ir, su juo stiklais cziauszkino- 
me.

Razbaininkas gere už viso 
pulko sveikata. Bet kuomet jau 
pradėjo szvist atsistojo ir ra
miai, kaip ir nieko nebūta pa- 
reiszke:

— Busiu priverstas su po
nais atsiskirt, nes reikia eit 
namo! ,

Mes buvome drueziai nusi

minė, norėjome ji užlaikyt, bet 
jis užtikrino, kad ilgiaus nega
lįs pasilikt.

Atsisveikinant paspaudėme 
jam ranka ir Sorientas su žva
ke,rankoje iszlydejo ji in prie
mene, szaukdamas jam pavy
mui:

— Beeidamas, tamsta ten 
gerai pasisaugok, iszeinant už 
vartų esąs laiptelis, galima 
parpult!.

Visi pilvus susiėmė kvatojo 
aplink pasaskojanti, o jis atsi
stojo, Užsirūkę pypke ir prie- 
szai mus stovėdamas taip isz- 
didžiai pareiszke:

— Bet žingeidžiausia isz 
mano istorijos yra tai, kad joj 
nesą nei vieno melagingo "žo
džio: Teisybe, gryna teisybe ir 
tikra teisybe!

— GALAS —

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

Per paczta, 35 Centai.

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

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . .

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5y2 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.

^Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS ;
------ Viesz. Jėzaus ir

/ \ Motinos Szvencz.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

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

We’re seeing the old year out this 
week. For those of us who’ve held on to 
our Defense Bonds, it was a prosperous 
year indeed. Help make 1952 a prosper
ous year by joining the Payroll Savings 
Plan where you work or the Bond-A- 
Month Plan where you bank. This time 
next year you can say to yourself, “I 
now own U. S. Defense Bonds. I’ve 
saved all that money, and I’ve helped 
Uncle Sam with it, too. Am I lucky!” 
But it won’t be luck at all, just the ap
plication of common sense.

U. S. Treasury Department

^Pirkie U. S. Bonus!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios V ietines Paszautas Eroplanas Ant Vieno Rato

— Atmainingas oras.
— Subatoj pripuola Szv. 

Arkadijaus Kankinio. Ir ta die
na : 1714 metuose sulyg kai ku
riu kalendorių, gimė raszytojas 
Kristijonas Duonelaitis.

— Kita sanvaite: Nedelioj' 
pripuola antra Nedelia po Tri
jų Karalių ir Szventosios Szei- 
mynos. Ir ta diena: 1815 m., 
Sarr slienio gyventojai nubal
suoja gryszti prie Vokietijos.

— Ponas Vincas Little, isz 
Shenadoro, ana diena lankėsi 
mieste pas savo draugus ir prie 
tos progos atlankė in “Saules’’ 
ofisą, atnaujinti prenumerata 
del savo motinėlės, ponia Ago
ta Litvinavicziene, kuri yra 
musu sena skaitytoja, ir sako: 
“Szirdingai dekavoju už laik- 
raszti kuri aplaikau regularisz- 
kai visus numarins. Randu 
“Saulėje” puikiu skaitymu, 
pasakų, istorijų ir akyvu 
Straipsnelius, todėl yra malonu 
ji skaityt ir ne nubosta laikas 
ir pereina greitai dienele.” — 
Acziu Vincui už atsilankyma 
taipgi ir mamytei už gerus ve- 
linimus.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Hil arijo. Taipgi ta diena: 1949 
m., 'baisus sząlcziai Rocky. 
Mountain kalnuose, szimtas 
dvideszimts vienas žmones su- 
szalo; 1560 m., Lietuviai atgal 
vo nuo Kryževiu pili Mierekau- 
sen; ;T741 m., gimė Benedict 
Arnold, kuris buvo sugautas ir 
nuteistas kaipo savo kraszto 
iszdavikas. Taipgi ta diena 
Rusnaku Nauji Metai ;1940 m., 
Slapta Amerikos FBI policija 
suima asztuoniolika žmonių 
kurie stengiesi nuversti musu 
valdžia ir uždėti Komunistisz- 
ka valdžia; 1943 m., Casablan
ca Konferencijoje Prez. Roose- 
veltas sutinka su Anglijos 
Winston Churchilliu pareika
lauti isz Vokietijos ir Japoni
jos visiszka pasidavima be jo
kiu sanlygu,

—- Utaminke pripuola Szv. 
Povilo pustelninko. Ir ta diena: 
1936 metuose Japonai pasitrau
kia isz Laivyno Sztabo posė
džiu Londone; 1923 m., Lietu
vai nugalėjo Prancūzus ir pa
ėmė Klaipeda.
j Utarninke R e a d i n g o 
angHakasyklos mokes savo 
darbininkams.

■ — Lietuviu Moterų Kliu- 
bas isz Skulkillo pavieto, turė
jo savo susirinkimą Utarninko 
vakara, Elks svetainėje. Nauja 
valdyba likos iszrinkta: Prezi
dentas, ponia Della Lakoniene 
isž. Girardville; Vice-Preziden- 
tafe, ponia Helena Rugieniene 
isž Minersville; Rasztininke, 
ponia Ona Sinkievicziene, She
nandoah; Finan. Rasztininke, 
p, Ė'. Burke, New Pliila., Iždi- 
nitikė,-popia Jieva Saldukiene, 
EraefeHlle. Klinikas paaukavo1 
$25 del “March of Dimes” va
jo. Kitas susirinkimas invyks 
Vasario (Feb.) 12-ta diena Ne- 
cho Allen svetainėje Pottsvil- 
leje. Daug nares dalyvavo su
sirinkime.

Kite

Lakūnas, Leitenantas Ro
bert Lawrence laimingai nu
sileido isz padangių ant ka- 
riszko “Bon Homme Ri
chard” laivo kai jo eroplano 
ratai buvo Komunistu nu- 
szauti Korėjoje. Jam pasise
kė tik su vienu ratu nusi
leisti.

; Tie dratai, kuriuos mato
te prie eroplano yra tam ty- 
czia taip intaisyti ant to lai
vo kad jie užsikabina už be- 
sileidžianczio eroplano ir ji 
greitai sustabdo ant laivo.

Lakūnas Lt. Lawrence pa
reina isz Coronada, Calif,

RAZBAININKAI AP- KOKS CZIA BIZNIS?
SZOVE IR APVOGĖ

SALIUNA
PHILADELPHIA, PA. — 

Du vagiai, razbaininkai iszgaz- 
dino trisdeszimts kostumeriu ir 
bartinderi ir iszsinesze dau
giau kaip szeszis szimtus dole
riu isz vieno saliuno Philadel- 
phijoje.

Tie razbaininkai inejo in 
Hannon’s Bar saliuna apie de- 
szimta valanda vakare, ir jie 
taip greitai savo darba atliko 
kad nei vienas isz tenai buvu
siu negalėjo policijantams pa
sakyti kaip jie iszrode. Kaip 
tik jie inejo jiei užszoko ant 
baro ir privertė bartinderi ati
duoti visus pinigus.

Vienas isz tu razbaininku 
paleido du szuvius ir visus taip 
iszgazdino, kad nei vienas ne
galėjo pasakyti kaip jiedu isz
rode. Pasiėmė visus pinigus, | 
Vagiai iszejo isz saliuno ir din-1 
go. Policijantai visa nakti jų
dviejų jieszkojo, bet nesurado.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rite man už ta baderi užmeke- 
ti!”

Tai toki bizni dabar ir musu 
valdžia su savo pacztu varo. 
Reiszkia, dabar, kai mums pri- 
reikes keliu szimtu tu paczto 
kviteliu, mes turėsime kelis sy
kius eiti in paczta ir tik po ke
turios deszimts devynias pirk
tis, kad iszvengus tu nauju tak
su!

SVEIKINAME
NAUJA VADA

PAVOGTAME
AUTOMOBILYJE

TRYS ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

savo motinėlė; seseri Ida, pati 
Wm. Lamiour ir broli Petra 
isz Philadelphia, Pa. Laidotu
ves invyks Su'batos ryta su 
Szv. Misziomis SS. Petro ir Po
vilo bažnyczioje, devinta va
landa ir kuna palaidos in Szv. 
Jurgio parapijos kapines She- 
nadoryje. 44 Amžina Atilsi! ’ ’

Dexter, Mich. — Pasažieri- 
nis trūkis “ Woolvorine” susi 
trenkė su freitiniu arti Dexter 
miesto. Penki žmones likos su
žeisti.

Bausme
Ji — Koki bausme už dvie- 

patyste?
Jis — Dvi uoszves!

Komunistiszkos Czekoslova- Į 
kijos Premieras Antonin Zapo- I 
tocky prisipažinsta kad ne vis-! 
kas tvarkoj, jis nusiskundžia i 
kad daug mainieriu dabar nei- I 
na in darba, ir kad visam | 
krasztui trumpa anglių.

ęęDIP-LESS”
WRITING SETS

by

Choose The Right Point
for

The Way You Write

i c. 55S0

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

Adresas;

SAULE - Mahanoy City, Pa.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Tas aptomobilius buvo taip 
Igbai sjnmusztas, kad reikėjo jo 
szonus iszpjauti pirm negu bu
vo galima tuos vyrukus isz jo 
iszimti. Vienas isz tu žuvusiu 
buvo visai nekaltas, jis buvo 
gavės “raida” tik kokia de
szimts myliu nuo tos vietos kur 
nelaime atsitiko.Įnori atkerszinti

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

I už savo tęva tiems Komunis- 
I tams atkerszinti.

Jis yra vienas isz deszimts 
broliu ir seserų tėvo William 
Simmons, kuris žuvo* Korėjoje, 
Rugsėjo penkta diena.

Jis dabar iszvažiavo in Chi- 
caga su kitais jaunaisiais. Jo 
motina nesutiko pasiraszti ant 
popieru sakydama kad karo 
sztabas turės ji paimti in vais- 
ka po prievarta pirm negu ji 
sutiks, bet, kai jis iszvažiavo ji 

i sutiko pasiraszyti ir leisti savo 
sum; in vaiska.

Tamaqua, Pa. — Panele He
lena, duktė ponios Margarietos 
Czeskeviczienes, nuo 160 Pęnn 
ulyczios, pasimirė Panedelio 
vakara, Coaldale ligonbuteje. 
Gruodžio (Dec.) 20-ta diena ve
lione puldama ant u'žszaliusziu 
eigos, pavojingai sužeidė koja, 
nuo ko pasimirė. Gimė Shena- 
doryje, turėjo užsiėmimą prie 
Wernersville ligonbute. Paliko

Sausio (Jan.) 2-tra diena, 
prasidėjo “March of Dimes 
Deszimtuku Vajus,’’ del In
fantilinio Paralyjo (Polio) 
liga. Visi žmones remia szita 
vaju. Tautinis gydymas pa

rūpina medikaliszka prie
žiūra ir gydymą visoma ku- 
dikiszko paralyszaus auko
mis nepaisant rases, meta ar
ba tikybos. Vajus tesis iki 
Sausio (Jan.) 31 ma dienai.

TĖVAS IR SŪNŪS 
ŽUVO

Septyni Sužeisti Auto 
mobiliaus Nelaimėje
COATESVILLE, PA. — Tė

vas ir sūnūs buvo ant sykio už- 
į muszti ant Lincoln vieszkelio, 
apie keturios mylios nuo 
Coatesville, Pa. Jie buvo, tėvas 
Joseph B. Stoltzfus, keturios 
dešzimts penkių metu amžiaus 
ir jo sūnūs Juozas, devynių me- 

I iu amžiaus. Tėvas su savo szei- 
. mynele važiavo in bažnyczia 

apie septinta valanda vakare, 
kada bažnyczioje yra skaito
mas Szventas Rasztas.

Denton Woodward, dvide- 
jzimts vieno meto amžiaus vai- 
ravino ta kita automobiliu, ku
ris su szitos szeimynos automo
biliu susimusze prie kryžkelio. 
Kitas, treczias automobilius in- 
zažiavo in tvora kad nesusi- 
musztu su tais dvejais susimu- 
izusiais automobiliais. Treczio 
lutomobiliaus draiyerys, Paul 
Kilgore nebuvo sužeistas.

ežio iszimta isz Liėtuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
didelifi puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
YTa isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir! 
t, t., 52-puslapiu, 20g.

No.112—Trys apysakos apie 
I pinigai galva-žndžiąi; Ražam į 
j ežius iszgelbsti nuo smert; Szv. j 
i Kristupą; .Juokingi szposelei;! 
I Kaip traukt giliukingai Einiki: 
I • • *|ir kiti szposehai, 20c.

No.116—Istorija ape Sicra- 
■ ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

I No.119—Keturios istorijos, 
i apie Gražia Haremo Nevalnin- 
Ike; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikuczin plepėjimas, 62 pus», 
20c.

No.120—Dvi istorijas apie 
Valukas isz girios; Ant ncm*i- 
no. 58 pus., 20c.

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

No.127—Trys istorijos apie 
. ....... o Pustyniu; Peleniute;

. 60 puslapiu, 20c.
No.128—Dvi isztorijos: Val- 

dimieras; Bedali; 44 pus., 20c
No.129—Keturios istorijos: 

Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme;

Sžitas naujas ganytojas yrai 
ejes tais paežiais keliais, kaip 
ir Kardinolas Dougherty. 
, Jis nėra musu Katalikams 
svetimas žmogus, nes jis yra 
darbavęs ežia, Philadelphijoje 
kaipo vikaras West Philadel
phijoje.

Ir jis yra mokytas žmogus, 
nes jis yra buvęs garsaus Notre 
Dame Universiteto preziden
tas ir yra profesoraves tame 
universitete.

Philadelphijos diecezija yra p
viena isz didžiausiu Amerikoje Brolius, 
turėdama daugiau kaip visa 
milijoną Kataliku.

Bet nėra jokios abejones kad 
naujas vadas, Arkivyskupas 
John O’Hara, gerai ir tinka
mai tokia svarbia ir augszta | geda; Tamsunus prigauna. 58 
vieta užims ir savo pareigas ! puslapiu, 20c.
kaip reikia atliks. Mes szita i 
nauja vada ssveikiname ir 
liname geriausios kloties.

ve-

MERGAITES
MERGAITE APVOGĖ

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ta mergaite labai apmusze ir 
pavogė jos maszna, kurioje bu
vo penki doleriai ir trisde- 
szimts trys centai.

Onute pasakė policijantams 
kad tos dvi mergaites buvo už
sidengusios savo veidus su ba- 
buszkomis ir nesziojo ilgus 
paltus, viena žalia, kita raudo
na. Policijantai visur iszjiesz- 
kojo tokiu merginu ar mergai - 
cziu, bet nesurado.

piu, 35c.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagi?. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Vięsz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus• Ku- 

į nūs; Meszla-vežis; Grapas; Eg- 
įli; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
! Apie 100 pusiąpiu35c.

No.l 66—Apie Simus Mal- 
I kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
iVargszo; Geras Medėjus. 20c.

I\o.l72—Apie Duktė Mariu; 
Srnolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

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

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

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

!—Trys istorijos: Apie 
I Anglorins isz Valencziojs, Ko- 
: žnas daigias turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

No.138—Apie I.rlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma SkripkoriusLikosTur- 
tingu Ponu. 35c.

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

No.l 42—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jcrukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.141— Apie Ranka Ąp-
: L. TRASKAUSKAS: I ,Ned!7"na ž"f?±
k T Ire Irntnin Iran Ar rficznnfcr. In

: LIE TUvTs ZKAS
J GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. * 
J Pasamdo Automobilius Del J 
J Laidotuvių, Kriksztyniu 

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

* * ★
*

Kitokios Knygos

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

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

ISOUr—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Am'žiu 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir lipdymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Par
Pa- 
250. 
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

szito Katalogo
No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

No.103—Vaidelota, apysaka

Į Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bemadina. 61 

| puslapiu, 20c. (
l No.140—Apie Maža Katilu- 
I ka Lietuvos Skausmai, Mo- 
Icziutes Pasakojimai, Eiles, 
Vargdienis, Pirmutine Sžalna, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge- 

| 64 puslapiu, 25c.
No.146—Apie Auka Nihilis-

I tu, Stebuklas Kuczibs Nakti. 
162 puslapiu, 20c.

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

No.l 50—Apie Duktė Alane;
i noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
I Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa- 
: slapti. Oljmslapiu, 20c.

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras!
isz pirmutines puses szimtme- Žydas, Du Draugai, 136 pusią

Kaip Užsisakyti Knygas:
SEšU Užsisakant knygas isz 

szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine M6- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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