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N auj a Tvarka Korej oj e
Isz Amerikos PARszX s a

JAUNIEMS

Intartas

CHURCHILLIS 
PASIŽADA

i

Sztorelis Pr’e Pat Mo
kyklos; Pardavėjai | 

Suimti
WASHINGTON, D. C. — 

Anglijos Ministeris, Premjeras 
Winston Churchillis pasižadė
jo kad Didžioji Anglija yra pa
sirengus stoti Amerikai in tal
ka priesz Komunistus ir Komu
nizmą, ar tai butu Korėjoje, 
Azijoje, Europoje ar bet kurio
je kitoje vietoje.

Kalbėdamas in bendra Kon
greso ir Senato susirinkimą, 
septynios deszimts septynių 
metu amžiaus Winston Chur
chillis užtikrino Amerikos 
žmones, kad Anglijos nusista
tymas kaslink Tolimųjų Rytu . .
yra toks pats kaip ir Amerikos. I sznaPs0’ V' ’"’ lr kltu sva«‘- 

naneziu gėrimu, kai jie inejo m 
ta sztoreli apie pirma valanda 
po pietų.

Cozzolini sumusze viena gor- 
czlu sznapso, kai tik pamate 
policijantus.

Gyventojai toje apylinkėje 
.....buvo kelis sykius policijantams 

pranesze apie szita bizni, kad 
jauni vaikai girtuokliauja. Ir 
mokytojai kelis sykius polici- 
jantams buvo nusiskundė, kad 
jiems iszrodo kad kai kurie 
mokiniai nepaprastai apsiblau
sė ir rodos girti ateina in pa
mokas.

PHIl AEEMHIA, PA, — j 
Slaptos policijos agentai su- j 
aresztavo vyra ir moteri, intar- | 
ti už pardavinsjima svaiginan-

i ežiu gėrimu mokiniams.
Policijantai suaresztavo sze- 

szios deszimts metu amžiaus 
Frank Cozzolini ir jo žmona, 
trisdeszimts vieno metu am-

■ žiaus Kristina. Jiedu turi ma
ža sztoreli prie pat mokyklos.

Po’icijantai sako, jie rado

POTVANIAI LOS
ANGELES MIESTE

Tukstancziai Apleidžia 
Savo Namus; Daug 

Iszkados

Anglija Stos Su
Amerika Priesz

Jis sako, kad jeigu bus pa
siekta kokios nors sutarties su 
Komunistais Korėjoje, ir jeigu 
tie Komunistai paskui savo žo
džio neiszlaikytu, jo krasztas 
stotu sykiu su Amerika tuos 
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JAUNUOLIS
NUSIŽUDĖ
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Nuszoko Nuo Augszto 
Tilto; Jo Lavona 
Isz Upes Isztrauke

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie penkta valanda po pietų, 
ana diena, vienas jaunas jau
nuolis užėjo ant Chestnut uly- 
czios augszto tilto ir užsilipęs 

• ant to tilto rieliu rengiesi nu- 
szokti in upe.

Vienas pacztorius ir vienas 
jurininkas stengiesi ji perszne- 

. keti, bet be pasisekimo.
Policijantai jo lavona isz

trauke isz upes už keturiu va- 
landų.

Keturios deszimts penkių 
metu amžiaus pacztorius, Mey
er Goodman, buvo beeinąs in 
savo paczto darba, kai jis už
matė ta jaunuolį. Jis sako kad 
tas jaunuolis buvo apie dvide- 
szimts metu amžiaus.

Pacztorius stengiesi ta jauni
kaiti perszneketi, sakydamas, 
kad jokios bėdos nėra tokios 
aukos vertos, ir kad visi vargai 
ir nesusipratimai gali būti isz- 
aiszkinti ir iszlyginti.

Vienas jurininkas, kuris sa
vo vardo ar pavardes nepadavė 
teipgi stengiesi ji perszneketi. 
Pacztorius nusiskubino prie te
lefono ir paszauke policijantus, 
'kurie greitai pribuvo, bet visgi 
per vėlai. Nes tas jaunikaitis 
iszšpruko isz to jurininko ran
ku ir nuszoko nuo tilto. Nuszo- 
kes jis szaukiesi pagelbos, bet 
jau buvo per vėlai. Už keturiu 
valandų policijantai jo 
isz upes isztrauke.

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Charles Oliphant, buvęs 
taksu sztaho advokatas, pri- 
sipažinsta kad jis daug pa
gelbėjo taksu rinkėjui Hen
ry Grunewald, kai tas valdi
ninkas stengiesi po prievar
ta ir per grasinimus gauti 
net puse mi ijono doleriu isz 
bagocziaus Teitelbaum. Bet 
jis ginasi kad jis nieko apie 
tai nežinojo kad jis tam tak
su kolektoriui rinko jam rei
kalingas žinias.

VELTUI DARBAS
PRAKAITAS

LOS ANGELES, CALIF. — 
Daugiau kaip du tukstancziai 
szeimynu Los Angeles miesto 
apylinkėse buvo priverstos ap
leisti savo namus ir trauktis in 
augsztesnes vietas, nes vanduo 
apsėmė ju namus.

Vaiskas pribuvo ir dabar pa
deda daugiau kaip szesziems 
tukstaneziams žmonių pasi
traukti isz apsemtu vietų. 
Vaiskas teipgi parūpino daug 
mažu laivu ir vaiteliu, isz Long 
Beach ir San Pedro.

Raudonojo Kryžiaus darbi
ninkai, slauges ir daktarai yra 
prisirengė aprūpinti sužeistuo
sius. Per praeita sanvaite try
lika žmonių 
sužeistu.

Beveik visi geležinkeliai ir 
vi’eszkeliai skersai ’Sierra kal
nus yra dSfcar užsnigti, isz- 
plauti ar visiszkai nukirsti.

Visi vieszkeliai ir geležinke
liai in ir isz Los Angeles miesto 
yra dabar nukirsti ir uždaryti.

Visos mokyklos yra uždary
tos. Ir vis dar lyja, upes vis 
dar tvinsta.

Policija pataria visiems nie
kur nevažiuoti: jeigu namie,

Komunizmą
Platesnis Karas Ant Kinijos Že
mes Artinasi; Sztorninkas Ir Jo 
Žmona Suaresztuoti Už Parda
vimo Svaiginancziu Gėrimu Mo
kinantis Philadelphia, Pd.; Karas 

Gali Greitai Užsibaigti
,uvo ir daug yra KOMUNISTAI 

INTARIA

QUINCY, CALIF. — Gen,3 
Dupont, atsikėlęs anksti isz ry
to, gerai ir sziltai apsirenge, 
pasiėmė szavala ir iszejo savo 
automobiliu isz sniego iszsi- 
kasti. Visu automobiliai buvo 
beveik ligi stogu apsnigti. Jis tai liktis namie; Jei£u dafbe’ 
visa ryta ir popiet kasė sniegą, 
dirbo, prakaitavo. Ir paskui, 
atkasės ta automobiliu po ko
kiu asztuoniu valandų prakai-
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tai namo nebegryszti, nes bai
siai pavojinga eiti ar važiuoti 
kur.

Tarp Los Angeles ir Bakers
field, randasi daugiau kaip dvi 

‘ pėdos sniego ant vieszkelio.

WASHINGTON, D. C. — Amerikos Val
džia, pirmaji syki per tuos keturiolika me- 

Sako Amerikiecziai nes*u Korėjoje, galutinai nutarė kas reikia 
Bombardavo Kalėjimą;tena* daryti.

Amerikos Eroplanai | ^aro Sztabas sutinka su valdžia ant nau- 
Randasi Arti Tos i° plan°, ar tvarkos. Bet kitu Tautu San

jungos Tautu Atstovai dar gali pasipriesz- 
linti ir nesutikti.

Nežiūrint ka Komunistai dabar darys ar 
darytu Korėjoje, Amerika jau toliau nebū
tu invelta in ta

Korėja nėra gera vieta Amerikiecziams 
kariauti, tai aiszkiausias ir geriausias to ne
lemto klausimo iszriszimas yra Amerikai pa-

Vietos

kara.

Eroplanas Nepataike

-
....... '

MUNSAN, KORĖJA. — 
Tautu Sanjungos Komanda 
prisipažinsta kad Amerikos 
eroplanai ir bombnesziai buvo 
užsipuolė ant keliu Komunistu 
kariszku vietų labai arti to ka
lėjimo, kuri Komunistai sako 
Amerikiecziai subombardavo. 

. Bet Generolas Matthew B. 
Ridgway ir jo sztabas Tokyo
mieste sako kad jie tikrai neži- sitraukti isz tos salos, 
no ir negali pasakyti ar musu 
lakūnai ta kalėjimą tikrai bom
bardavo, nes jie nežino kur jis ijau|)U Sutarties ir paskui ta sutarti sulau- 
randasi. Komunistai nėra pra- 
nesze kur tas kalėjimas i 
si. Amerikos eroplanai negali 
rasti nei to kalėjimo, nei de
szimts kitu, nors jie turi gerus 
paveikslus ir žemlapius 
tos apylinkes.

Kai Komunistai intare 
už ta lombardavima, 
sztabas tuos paežius Komunis
tus intare, sakydamas, kad jie 
sulaužo kariszkos sutarties in- 
statymus, nepaskelbdami kur 
tie kariszku belaisviu kalėji
mai randasi.

Komunistai sako, kad tas 
■bombardavimas užmusze de
szimts ir sužeidė szeszios de
szimts belaisviu.

Jeigu Komunistai pasiraszys ant tos Pa-

lavona

Szitie paveikslai parodo 
kas atsitiko su kariszku ero- 
planu, F2 Banshee, kuris, 
gryždamas isz muszio nepa
taike gerai nusileisti ant lai
vo U.S.S. Essex, prie Korė
jos uosto. Lakūnas, Leite
nantas Archie B. Treadwell

nusileido ant to laivo, bet jo 
eroplano stabdžiai, brekai 
pagedo. Firmas paveikslas 
parodo kaip eroplanas nuva
žiavo nuo laivo, antras pa
veikslas parodo kaip tas jo 
eroplanas krinta in mares, 
treczias paveikslas parodo

eroplana marese, o ketvirtas 
paveikslas parodo ( kaip tas 
eroplanas yra bangu nesza- 
mas nuo laivo. Lakūnas Leit. 
Treadwell iszszoko isz savo 
eroplano ir buvo kito lakūno 
isztrauktas isz mariu.

randa žys, Amerikiecziai nebegrysz in Korėja vėl 
musztis, bet apsups ir nukirs visa Kinijos 
krauta su laivais ir eroplanais.

Jeigu Komunistai visai nesutiktu pasi- 
raszyti ant tos sutarties ir jeigu jie pra
dėtu dar didesni ir platesni kara, tai Ame
rikiecziai jiems atsakys su savo eroplanais 
ir laivais ant pat Kinijos kranto.

Tai nereiszkia, kad tada prasidėtu jau 
Pasaulinis Kar^s, nes Kiniecziai jokiu bu- 
du negalėtu atsiginti. Sovietai galėtu jiems 
ežia stoti in 
tu, nes visi 
vietai nenori 
saulini Kara.
Arthuris, pirm negu buvo Prezdento Tru- 

churchiiiis, kalbėdamas in mu mano pravarytas, kaip tik szitaip patarė ir 
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mus
musu

UŽSIPUOLIMAS ANT 
KINIJOS

WASHINGTON, D. C. —
Anglijos Ministeris, Winston

talka, bet jie vargiai iszdrys- 
dabar aiszkiai mato kad So
ar nedrysta pradėti kita Pa-

Generolas Dauglas A. Mac-
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dienos. Szitas razbaininkas yra 
svietkas del Michael Moretti, 
kito razbaininko buvusio poli- 
cijanto teismo. Vienos dienos 
maisto kasztai yra szimtas de-

Takso-s paima trisdeszimta, VynĮos c|eszįmfs frys doleriai 
antra nuoszimti Amerikos pi- • 
nigu.

Valdžia sziais metais praleis , 
dvideszimts bilijonu doleriu 
daugiau, negu suripks sziais‘ 
metai:

ir trys centai. Ir visus tuos 
kasztus žmonių taksos paden
gia.

tave kada atnesz užmokės-1 pirmiausia pasirodytu papurti-Į 
mu aplink akis.

Kuomet matysi ir • suprasi 
kad vandenine liga nėra liga, 
suprasi kad negali būti gydo
ma kaip vandinine liga, bet rei
kia surasti priežastį.

Svarbu atsiminti sekanezius 
dalykus:

1— Vandenine liga yra apsi
reiszkimas ir ne liga.

2— Kaip vandenine liga pasi
rodo reikia tuojaus kreiptis

‘ prie gero gydytojo.
3— Pati vandenine liga nėra 

patiki, czvierindamasi priesz pragaisZtinga ir nėra liga kuri 
juos kaip bezdžionka. Gal su padaro vandeninga stovi nega- 
tokiu pasielgimu ne visiems 
patiksi, bet jeigu szalinsiesi 
nuo vyru, tai greitai atsiras 
tokis, kuris tave greitai pamy
lės.

lies 
ti namo. SAPNAS MOTINOS

Nepavelinkie jokiam, vyrui 
kalbėti prie tavęs apie kita ko
kia moterių.

Nereikalauk nuo vyro idant 
tik apie tave tupinėtu, bet taip 
pasielginetu idant jisai džiaug
tasi, jeigu del tavęs pritarnau- 

savo mainieriams! ja,.
Mes spėjame kad John L. Le- 

wisas gaus
' didesnes algas, kai tik ju kon
traktas pasibaigs Kovo trisde-

Nuo Antro Pasaulinio Karo pirma diena. Nereikes laižykie prie vyru, kad del ju 
iki dabar, kasztai pakilo, padi- ncį straiku, nei derybų.

Bukie visados savije, nesi-

dėjo keturios deszimts ketvirta 
nuoszimti.

Žmones dabar daug (mažiau
taupina cziedina, negu pir
miau. Pernai žmones susitaupi-Į 
no $2,000,000,000 mažiau negu- 
1946 metuose.

Katra Mergina Nori 
Teketi Už Vyro. Te
gu Perskaito Szitas

limu iszgydyti ar pataisyti.
Greita daktariszka pagelba 

sugražins sveikata.

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5)/2 col.
TIKTAI, 25 Cts.
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MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Valdžia dar labiau suvaržys 
nauju automobiliu gaminimą, 
ir nustatys, kiek bus galima už j 
juos imti.

Ateityje Laimingos VANDENINE LIGA
NAUJAS LIETUVIU 

TRANSPORTAS

Nekokia Ateitis

Kurie isz musu mokinosi fi- 
Į ziologija, žinome, kad kūno ce- 

Automobiliu parda- vasti atpakutavosi už ta neisz-Į leš gauna sau maistai vandeni, 
vejai, kaip ir pirmiau, taip ir mintinga žingsni. Veluk pusi- druska, užraugus ir degi, isz ( 

kraujarases. Ir per kraujarese 
szitos celes iszleidžia savo isz- 
metamuosius gaminius; auglio 
dvideguoni, szlapima ir kitus.

Jeigu indetume maža perga- 
mino maiszeli su druska in 
viedra vandens tai in trumpa 
laika pastebėtume, kad vanduo 
yra sūrūs ir druska yra szlapia. 
Druska perejo per plona mai- 
szelio piene ir vandeni, o van
duo tuo paežiu keliu in druska. 
Szita -būda vadinama “osmo- 
za” ir krauja rase su krauju 
susisiekia osmozos keliu per 
kraujagyslu sienas ir tam tik
rais kraujarases dudeliu susi
jungimais su tam tikroms didė
lėms kraujagysloms.

Vandenine liga visu pir
miausia yra apsireiszkimas li
gos, o ne liga. Vandenine liga, 
yra tik perdėjimas tos sanly- 
gos, kuri nepastebiamai yra 
sveikatos stovy. Kraujarase 
vis eina per kapilariszku sudy- 
neliu sieneles ir audmenisi ir 
jai žmogus yra sveikas, tai 
kraujarase tuojau yra iszvaro- 
ma kaip tik ji ineina.

Szitas praszalinimas invyks- 
ta vienu isz trijų buclu. Vienas, 
dalis vartojamas kaipo maistas 
audmenims, dalis pasiunstas 
atgal generolai cirkulacijai ir 
kita dalis lymfatišzkams sudy- 
nams.

Kuomet ‘ kraujarase sekan- 
cziu Rudu nei-szdalinta, “van
denine ligay” ligos ženklas* bet 
ne liga, prasideda. Kūno pieve
le per kur praszalinimas iszei- 
na paprastai sveika.

Kuomet vandenine liga pa
sirodo, kraujo prispaudimas 
yra gana didelis. Paprastai yra 
užkimszimas kraujagyslu. Su
laikyta cirkuliacija arba suty- 
nimas pradeda užkimszima.

Apie penkesideszimts nuo- 
, szimtis vandenines ligos prasi

deda -su nesveika szirdžia arba 
szirdie-s didžiausia arterija. Be
veik visose szirdies ligose, yra 
tendencija perkelti ■ krarfjo 
spaudimą nuo arterijų inkrau- 
jagysles, ir kuomet tas pasiro
do, tai vandenine liga praside
da tame kūno dalyje kuri dau
giausia vartojama, pav., jeigu 
žmogus prates prie vaikszczio- 
jimo tai užpuola letena arba 
slesna. Jeigu ligonis guli lovoj 
tai liga užpuls nugara arba 
plauczius.

Yra nekurio-s plaucziu ligos 
kurios veda prie vandenines li
gos, yra tos kurios paprastai 
sustabdo kraujo- tekėjimą per 
plauczius. Jeigu žrtogus sirgtu 
inkstu liga tai vandenine liga

Netekekie už vyro, jeigu jo
nemyli, nes užtai visa savo gy

dabar pradės kyszius imti, iri lik senmerge, dirbanti ant sa- 
dug visokiu nereikalingu ra- vo duonutes, prisiglausk prie 
Landų krauti ant nauju auto- kokiu giminiu.
mobiliu, kad jie galėtu pasipi-
niguofi.

Gandai ateina isz visu pusiu, 
isz visu krasztu apie neramu
mus, sukilimus ir Vainas 
Vaszingtono, Irano, Indo-Ki-
nijos, Egiptos, ir Yugoslav! jos.

Netikėk meilai vyro, kuris 
apie kitas moters piktai kalba 
ir jeises paniekineja, hes tokis 

į ir tave priesz kitas apkalbės;
isz geras žmogus niekados kitu 

neapkalbines o ir tuom ‘biauri- 
si.

Milijonai Amerikiecziu per 
tno-s paszieliszkus kasztus' li
tas kvailas taksas, dabar gy
vena nuo pedes ligi pedes, ir 
jiems gresia subankrutavimas. 
Kaip tik taip Stalinas .rengė, 
norėjo ir nori.

Pacztas ir popiera vėl pa
brango. Keli redaktoriai dar
syk! pabrangino savo laikrasz- 
czius. Keliose valstijose, laisz- 
kai, kurie kasztuodavo du cen
tu, dabar kasztuoja net deszim- 
tuka. i

Netekėk už vyro kuris daro 
skolas ir ju neužmoka. Tokis 
vyras tave prigaudines paslap- 
ta, nebus teisingu ir apgaudi-

Pypkes Durnai

Indijos krasztas gavo isz 
Amerikos penkios deszimts mi
lijonu dolpriu, kurie bus siun- 
cziami per penkis metus, kad 
Indijos -žmones galėtu savo' 
ukius geriau intaisyti, ir ge-Į 
resnius fabrikus pasistatyti.

Peruvijos kraszto Senatas 
kviecziasi kitus Pietų Ameri
kos krasztus in derybas ir pa
sitarimus, kad butu galima su
tverti Pietų Amerikos Suvie
nytas Valstijas, kaip musu yra 
sutvarkytos. Argentinos bosas 
Perint to jau seniai nori-.

Vengrijos atstovai dabar 
irszta ir pyksta kad visos ju 
Ambasados ir Konsulos vietos 
yra uždarytos Amerikoje. Jie 

! sako kad Amerikiecziai labai 
negražiai su jais pasielgia. Am-

■ basada ir Konsulatas buvo už
daryti, kai Vengrijos Komunis- 
tiszka valdžia pareikalavo net 
$120,000 už musu keturis lakū
nus, kurie buvo ju nelaisvoje. 
Musu valdžios atstovai tiems 
Veugrijos atstovams ju-a pasa
kė, kad tie j u ofisai liksis už
daryti. ir atliktas kriukis.

Chieagoje, Cook Apygardoje 
teismo kasztai baisiai, brangus 
Apygardos žmonėms. Vienas 
razbaininkas, dvideszimts vie- ■ 
no nieto amžiaus, Leonard Mo
naco ir jo intarejai ■ yra val-l 
džius suimti. Visi jie yra apgy-

Merginos Ir Saule
Susgodojau asz godele, 
Drąsiąją durnele...
Pavilioti saulužėlė, 
Vakaro saulele.
Pavilioti, prikalbėti
Skaiscria dievu dukra 
Pas save in nakvynėlė, 
Lig trecziu gaideliu.
Pavilioti, sužavėti
Drąsiomis svajužems, 
Pamyluoti, insupuoti 
Tais keistais sapnužiais.
Nes mergeles mergužėles, 
Norints ir pamyli....
Kas jas žino, ka jos myli, 
Ar ilgam jos myli?!...
Nors, bueziuotu glamonėtu 
Nu ligi gaideliu...
Kas jas žino....rytoj diena 
Kam duos vainikėli....
Nes mergeliu mergužėlių
Kas supras szirduže,
Kas inspes, kada joms meile 
Teka, kada gesta....
Nes ju meile nors karszcziausia 
Ramumėlio gaili....
Tik sudrums ji tau sapnuži, 
Tik ingels tau szirdi...
O dievu skaisti dukryte, 
Mylima sauluže.... 
Jeigu ji pamylėtu...
Laimes negailėtu!
Skaiscziais savo spinduliais
Liūdesy vaikytu,
Szilumeles jūružėlėj 
Skausmelius skandintu. 
Tai todėl ir susgodojau 
Drąsiąją godele....

.Pavilioti saulužėlė, 
Vakaro saulele.
Prikalbėti, kad nebleistus 
Užu juriu mariu,

NEW YORK. — Sausio Jan. 
20 diena, in New Yorka atvyko 
laivu “General Blatchford”j 
iszplaukusiu isz Bremerhaven' 
Sausio 10 d., Lietuviai:

Aidukas: Adolfas, Brone, in 
Omaha, Nebr. — Brazaitis: 
Juozas, Vlada, Maria, Brook
lyn, N. Y. — Matulaitis: Kazys,' 
Brooklyn, N. Y. — Czesnaus-' 
kas: Marija, Algimantas, New- 
York, N. Y. — Dailyde: Juozas, 
Lydia, S. Boston, Mass. — Dai
nys: Kun. Vincas, Chicago, Ill. 
— Genceviczius: Juozas, De
troit, Mich. — Girniukaitis, 
Bronius, Detroit, Mich. — Her- Į 
manas: Andrius, Ernestine,' 
Heinrich, Chicago, Ill. —■ Jurk- 
sas: Marija, Cleveland, Ohio.— 
Karpaviezius: Veronika, Zina, 
Jonas, Erma, Vytautas, Chica
go, III. — Kontaktas: Zigmas, 
Cleveland, Ohio. —Kuciauskas 

'Brone, Antanas, Juozapas, Jo
nas in Omaha, Nebr. — Mockus 
Liuda, Gene, Vida,. Rudolfas, 
Elizabeth, N. J. — Mueller: 
Emilija, Binghamton, N. Y. — 
Niūniavai Leonas, Stase, Aldo
na, Omaha, Nebr. — Pienius: 
Edvinas, New York, N. Y. — 
Rannit: Aleksis, Gražina, New 
York, N. Y. — Sakalyte: Adele, 
Millbury, Ohio. — Songinas: 
Henrikas, Elena, Baltimore, 
Md. — ‘Wegner: Pranciška, 
Leopold, Bruno, West Haven, 
Conn. — Zlotoraviczius: Vaclo
vas, Viktorija, Chicago, Ill.

— BALF Centras.

Praszo garantijų: (German 
Ethnic)

1— Philipp, Irma, gim. 1910
m., Gegužes 6 d.

Herta, gim. 1936 m.
Balandžio 29 d.

Helga, gim. 1944 m., 
Vasario 4 d.

Adresas: Dornigheim am 
Sandkopf., Kr. Hanau/M 
(Hessen) Germany, U. S. Zone.

2— Ilgeris, Gustavas, gim.
1888, 9, 15 d., kalvis

” Ona, gini.' 1894,12, 22.
” Meta, gim. 1932, 5,15.

Adresas: Feldkahl Nr. 32 
uber Aschaffenburg, Germany.

3— Bandže, Erich, gim, 1919
' m., 4, 6. maszinisto pa

dėjėjas.
Aima gim. 1918, 1,15
Įngoborg-Irene, gim.

1947, 7, 29.
’ ’ Siegfried-Dieter gim.

1949, 8, 24.
Adresas: (17b) Reliberg 

Haus 51, Baden, Germany.

venti didžiausiame Conrad Hil- ^ik mano liūdna gryczia 
ton vieszbutyje, kur kasztuoja Norints sziai naktelei.ton v ..... .
trisdėšzimts doleriu ir puse aut j

— Apsivesk su dukteria, 
bet pirfna susipažyk su josios 
motina.

— Maža skylute gali pa- 
skandyt didžiausia laiva.

Korėjos veteranas, buvęs 
kareivis John Paima, isz 
Brooklyn©, linksmai szypsos 
su savo sužieduotine Terry 
Marchiano, nors jie gerai ži
no kad rytojus mažai ka 
jiems žada. Jis buvo sužeis
tas Korėjoje, paimtas, in ne
laisve ir paskui paleistas. Jis 
dar ir dabar turi apie tuziną 
smulkiu bombos gabalėliu 
savo galvoje. Bet nei armija 
nei valdžia jam nieko neduo
da ir neduos, nes valdžia sta- 
cziai pasako kad dabar nėra 

’jokio karo Korėjoje ir už tai 
taikos metu kareivis nieko 
negali gauti.

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.

tuo tarpu kaip tik pradėjo eiti 
geryn; tarnaites prižiūrima, 
pradėjo atsikelti isz lovos, po 
truputi valgyt, paskui vaiksz- 
czioti. /

Viena diena Jurgis pamate 
Marcele jau po kiemą bevaiksz- 
eziojanezia, mirktelejes ‘berną, 
savo “ isztikimaji, ” ėmę ty- 
cziotis:

— Mat ir nenusprogo mano 
“szvebelda,” kita karta teks 
pribaigti: kitaip klebonas 
szliubo su kita neduos! Tu Jo
nai kada vesi?

— Na, o kam- man paezios 
bene hera mieste mergų! Atrė
žo pasileidęs bernas.

— Cha! cha! cha! Nusijuo
kė Jurgis, tavo teisybe brolau; 
kol da jauna pati, tai da sziaip 
taip, bet kai pasens, kur dėsi? 
Tikra skranda juk!

Tokios kalbos buvo Žvingi- 
niuose. Tarnaite irgi kai kada 
panasziai pliaukszdavo. No, 
žinoma, o kalbos nesiskyrė nuo 
darbu. Ūky darėsi vis didesne 
betvarke. Aplinkiniai žmones 
tiesiog Žvanginiu gyvenimą 
vadindavo pasileidėliu namais. 
Viena tik Marcele galėdavę vi
so to nematyti; ji viena mokė
davo save raminti ir tvarkyti 
griūnanti ūki, bet ir ji kai kada 
susidurdavo supilka tikrybe. 
Ypatingai tada jai skaudu ir 
nepakeneziama darydavos, kai 
Jurgis jai prikiszdavo Jadvy* 
gos kavalierius ir vadindavo ja 
paleistuve. Nieko nuostabaus, 
isztvirkes žmogus ir kita tokiu 
laiko. Pats būdamas pasileidęs 
ir Marcele tokia vadino, pra
manydamas, buk ji per naktis 
jam nebeesant namie, su kava
lieriais ūžianti.

‘ nuo perszalimo mirė. Mat va
žiavo viena speiguota nakti, 
gerai inkauszes, iszkrito isz ro
gių ir sustiro varg'szas. Uitis 
pasiliko gerokai praskolintas 
ir suiręs. Etogai nuplyszo, tro
bos pradėjo griūti, gyvuliai 
taip pat isz silpnumo svyravo 
nuo vėjo; laukus pradėjo nesė
ti, sumažėjo javai; szeimynos 
dabar jau nesamdė, nes nebuvo 
kuo aprodyti, todėl sumažėjo 
darbininkai. Vienu žodžiu, vis
kas ėjo smailyn. Na, ir taip da
lykam esant, vietoj seniau bu
vusio gražaus ūkio, sziandien 
matyti vien svarnas, lig ausu 
inlindes in žeme, pirkia, isz- 
daužytais langais, kuriuos 
skannalas užkiszdavo ir tvar
tas su daržine,' nuplyszusiais 
stogais. GALAS.

Ant Gavėnios

arba Kai-

Verksmai 
prie Ap

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

RIMBU MARCELE
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

— Snraskit man jus, o asz 
ja tuoj padėsiu! Szauke jiesz- 
kodamas. Bet veltui.

Marcele baimes apimta atsi
dūrė Mikuos (taip vadinos 
greta gyvenanti kaimynai). 
Tik vargsze bebėgdama per- 
szalo ir ant rytojaus jau rieke
le. Ir antra diena jau reikėjo 
kunigo: isz pradžių sukrėtė 
smarkus drugys, pakilo piktu
mą, paskui pradėjo baisiausiai 
kliedėti kalbėti nesuprantamus 
žodžius ir t.t.

Jurgis ne artyn nėjo prie 
žmonos. Gerai kad bernas isz 
Miku pavežu, o jei ne tai butu 
turėjus kaimynuos sirgti. Jis 
tomis dienomis visai mažai na
mie tebuvo: sėdėjo pas Zarnic- 
ki prie degtines -butelio ir lau
ke, kada numirs žmona. O szi

— Tai/Mykol, kad atsikel
tu, amžina atilsi, Žvanginio 
nabaszninkas tėvas, ka jis pa
sakytu ?! ■

— Ei, broleli, apalptu pa
matęs tokią pustyyn^ savo gy
venime! Kalbėjo Baltru Myko
las, 70 metu senis. Kokie jo bū
davo javai, gyvuliai; da sūnūs' 
Jurgis eržilais važinėjosi. Na, 
o dabar ana diena Marcele 
skundėsi, kad duonos neturiii- 
ti.

— Ka turės užvakar iszsi- 
praszes isz musu puse pūro ru
giu, iszkėpe duonutes, bet 
braukszt kiaules ir suede! Juk 
ne padėjimo' neturi: visos tro
bos be duru, pasakoja antrasis 
senis.

—- Isztrauks nabage uba
gais ir vaikus in varga paleis!

Taip kalbėjosi du seniai, ku
rie kitados buvo geri Jurgio 
tėvo pažystami. Kalbėjo ir ste
bėjosi isz sugriuvusio' ūkio, ku
ris pirma visiems pavydžiu bu
vo.

Tiesa sakant, ir buvo del ko 
stebėtis, nes nepraėjo- ne de
szimts metu, o tiek daug atmai
nų in vyko. Jurgis, pagyvenęs 
po vestuvių asztuonis metus,,

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

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

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

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

No. 196 Stacijos 
vari ja, 15c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jeziišo’ Kristuso. ''Knygutė” 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c., pagal 
Naujh būda 25c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per phczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 e. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas: •

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

^Pirkie U. S. Bonus!

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

PLATINKIT!
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RIMBU MARCELE
Greitai bego prieszvestuviu 

malonios dieneles. Sudrumsda
vo jas tik kai kada ilgu bobų 
liežuviai, kurie apie Jurgi butu

beklausant tikru 
nelabai paisė.

— Žmones mane nori tik

i . .
žinių, bet ji| gerai ingeres gryžo Jurgis isz 

! J. miestelio namo. Privažiavęs 
netoli namu mate savo pirk-

J^ODEL kitas merginas gali 
mylėti vaikinai, o mane net 

kaimo bernai nenori vesti szok- 
ti ? Kalbėjo nekarta Rimbu 
Marcele, pareidama isz kaimo 
vakaruszku.

Sunku butu pasakyti, del ko. 
Vienintelis atsakymas, buvo 
nelabai graži, nors, isz tikro, 
pažiurėjus buvo daug negra
žesniu merginu, o jas vaikinai 
lydėdavo kas vakara. Prie pil
ko neskistaus Mameles veido 
da prisidėjo antras dalykas,! 
kalbėdama truputi szvepseda- 
vo.

Todėl anot Žemaicziu ant 
Riinbaites ir neturėjo akies 
vaikinai. Lyg kokia pastum
dėlė, sėdėdavo per vakarus 
kertai, kai jaunimas szokdavo, 
arba visai neidavo in tokias 
sueigas.

Visa tai Marcele suprato. Ži
nojo gerai delko niekas nemyli 
jos, bet iiieko negalėjo padaryt. 
Sukasdavo dantis tik, kai pa
matydavo, kad neturtingos, 
pusplikes samdininkes turi ge
resne dali, vadinas, greicziau 
iszteka, ir daugiau nieko. Bet 
ka ir bepadarysi: sztai Baltru 
Petras apsivedė samdininke, 
kuri vos tik marszkinius pasa
gos teatsinesze, ir dainuok kad 
nori! O Rimbu Marcele, ruduo 
nuo rudens kaip grėbsto rugie
nas, taip gyebsto.

“Na, tegul daro kiti, kaip 
jie nori, o asz savo rasiu!” Ra
mindamos sakydavo ji, “pa
mils ir mane koks nors rimtas 
vaikinas, o ka asz nemylimo 
teketi, tai geriau visai netekė
ti!”

Rimtas ir protingas vyras, 
kur ją galėtu, nuprasti pama
tyti, kiek savo szirdy tur mei
les, buvo Marcelės pagrindine 
mintis.

Viena karta, kai Marcelei 
jau buvo sueje dvideszimts sze- 
szis metai tėvas tarė jai;

— Jau gana, vaike, tau bū
ti pas mane užaugai, sustipre-

Jurgis Žvangiais isz Purveliu 
kaimo su Marcele Rimbaite isz 
Kuturiu kaimo J. parapijos.

Jurgis ta Nedeldieni iszejes 
isz bažnyczios pasuko tiesiai 
pas Zarnicki. Ten jis paprastai 
iszsigerdavo, susitikdavo su 
pažystamais, pasitardavo ir ki
tokias užgaidas patenkindavo.

Vos tik spėjo Jurgis in 
smukle inžengti, tuoj ji apspi
to pažystamu būrys ir pasipy
lė klausymai, nuomones.

— Kuris tau vejas in galva 
inlindo kad Rimbu Marcelės 
užsimanei"? Tuoj pradėjo vie
nas.

— Kvaily, tu nežinai! Da 
neapsivede: Paerzinti tiktai 
nori, aiszkino antras.

— O gal jau Julka nusibo
do ? Pridūrė treczias.

■— Po perkūnu, Rimbu se
nis metai jau kaip kiszte kisza 
#,000 litu, kodėl nepaimti! O 
merga tegul del manes buna ir 
vyža. Juk ir vyža galima kelis 
kartus apsiauti, o paskui, tar
naites nereiks samdyt kiau
lėms szerti! Pasiaiszkino Jur
gis, supurtės Zarnicki už kruti
nės ir paprasze atskiro kabine
to.

Zarniekiui daug aiszkinti 
nereikejo. Jurgis ne viena kar
ta ežia ateidavo ir leisdavo lai
ka su seniau buvusia J. mieste
lio milicijos virszinirfko žmona 
Julija, kuri dabar gyveno Zar- 
nickio restorante. Sziandien 
iszgirdes Žydas, jog Jurgio 
vestuves bus, davė antrame 
aukszte Nr. 7.

— Kodėl Nr. 7? Mausto 
Jurgis. — Na. tur but, Zarnic- 
kis sziandien labiau pagerbti 
nori, juk ne veltui gausiu 5,000 
litu.

Taip leido valandas Mame
les busimas vyras. Bemaž jau 
pavirtus in prostitute Julka 
“saldydavo” Jurgio gyveni
mą, kuris prisigėrės niekuo ne
siskyrė nuo gyvulio. .

ir nebutu dalyku pripliauksz- 
davo. ‘ ‘ Yla maisze nepaslėp
si,” sako Lietuviu patarle. 
Taip ir ežia, daug kas isz ap
linkiniu žinojo apie Jurgi ir 
Marcelei but ausys nulinkusios

Jus Filadelfijos mergeles 
nesivalkiokite,

Nes tai nesveika, 
Anksti gulti eikite,

Ba ryte loveliai in darba 
negali įpribudy t, 

Ir isz lovos iszjudyti.
Mat, iszeina niekystes, 

Isz automo'biliszko zulini mo 
nakezia, 

Po tam kokia ten liga gauna,
Ir ne greitai atsigauna,
Pį> tam dienomis stena, 
Krunuoja ir dvesuoja.

Ir po tam vargu kentes.
* * *

Pagal praneszimus, 
Tai žmones sziandien rūgo ja: 
Dievulėliau, sziandien viskas

taip brangu,
Jog nieko negalima suezedint!

Isz tos priežasties,
Da daugiau iszduoda,
Ir nieko nemaezina,

Kaip seniau darydavo.
Toliaūs pranesza

Ir taip nieko nesuezedinsiu, 
Norints ir norecziau.

Bet tame turi dideliu klaida!
Ba jeigu viskas'pabrango,

Tai reiketu pagal supratima,
Daugiau czedyt,

Idant sumažini kasdienines 
iszleidas.

jai, todėl sulig žmonių paprati
mo, turi iszeit už vyro. Nieko 
nepadarysi, persiskirsime. Ryt 
atvažiuoja isz Purvelu kaimo 
Žvangiais in pirszlius. Na, sa
kyk ar gera vyra iszrinkau ?

— Bene asz ji pažystu? 
Girdėjau tik, kad vienturtis 
esąs, pasakojo Marcele.

— Važinėja tokis eržilais, 
kad sunku ir pasakyti! O mat! 
Taip gyre tėvas savo busima 
žentą, kuris jau isz anksto su
kalbėjęs su tėvu apie dali, ren
gės atvažiuoti pasirodyti Mar
celei.

■Na ir atvažiavo (dviem die
nom praslinkus nuo to laiko, 
kai sužinojo Marcele!) Vyras 
pusėtinas, aukszto ūgio, szvie- 
saus veido, ilgais ant szalres 
suszukuotais plaukais. Buvo 
da gana jaunas, gal da jaunes
nis už Marcele, nors barzda ir 
ūsai jau senai skutami. Vienu 
žodžiu, Marcelei turėjo patikti 
savo iszvaizda, na, o in jo vidų, 
neiplysi, kaip žmniu sakoma: 
ka tu ežia nori pažinti jo būda, 
paproezius, per pora valandų, 
kol iszgere sutrtuviu magary- 
czias.

Aiszku viskas, kaip ant del
no ; Marcele Žvanginiui patiko, 
nepatiko, o Žvanginiss Marce
lei krito in aki, todėl iszgere 
sutartuviu buteli, ir sztai, vie- 

. na Nedeldieni J. parapijos kle
bonas bažnyczioj, visiems gir
dint, paemes užsakų knyga, pa
skelbė, kad eina moterysten

O tuo tarpu Marcele, parė
jus isz bažnyczios, pro pirk- 
czios langa žiūrėdama in savo 
geliu darželi, kažka maustė 
apie Jurgi, kaip apie rimta, 
skaiseziu mineziu pilna jau
nuoli. Ji maustė, kad Jurgis 
padarys gala tiems visiems ne 
smagumams, kuriuos tekdavo 
jai nukęsti kaimo sueigose, kad 
užsibąigs visi , pravardžiavi
mai, iszjuokimai. Ne viena da
bar jai pavydės Jurgio. O Jur
gis apsivedęs ja mylės, visados 
bus kartu su ja ir gyvens lai
mingai. Jurgis toks turtingas; 
jo tėvas vekseliu puse maiszo 
turi prisikrovęs: vej, javai už
auga gerai, žeme derlinga. Tik
rai jai kitos pavydės! O ji kas 
szventhdienio ryta kartu su vy
ru važiuos in bažnyczia, jie 
greta sedds dailioj brikelėje, 
gražus arkliai ja temps, visi 
dabar Marcele matys ir nesi
juoks isz jos. O j<4 ja kas nors 
nuskriaus, vyras suramins, už
stos; kai grysz isz darbo vaka
re, tai meiliai prakalbins, pri
glaus, pabueziuos. Taip maus
tė Marcele. O tos mintys buvo 
saldžios! Ateitis laime szypso- 
jos.

Bonas Mykolas Žilinskas isz 
Chicago, Ill., raszo: Prisiun- 
cziu gerbiamai redystei užmo
kesti ant meto už laikraszti 
“Saule.” Linkiu visiems kuo- 
geriausiu linkėjimu ir gero pa
sivedimo jusu darbuose.

Bet taip yra kad žmones 
geriau valgo,

Brangiau rėdosi,
Ir didesniu smagumu 

reikalauja,
Ne kaip kitados.

Kožnas žmogus turėtu 
atsimint, 

Ant ateities ir iszleidinet 
tik tiek,

Kiek galima ant savo 
užsilaikymo iszleist,

Be nuskriaudimo saves, 
Ir savo szeimynos!

* * *
Jeigu ant senatvės nori gerai 

turėti,
Tai jaunystėje turi iszlieti 

daug prakaito.
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suklaidinti, sakydavo Marcele 
ir pasiduodavo saldžioms savo- 
janems apie Jurgi. Ji netikėda
vo tikriems būdams kurie tie
siog durdavo in akis, o tvirtai 
laikydavos kažkokiu nujauti
mu, svajojimu. Antra vertus, 
nebūt galima perdaug kaltinti 
Marcele, nes jai nebuvo laiko 
Jurgi vispusiszkai pažinti: Ie
vas labai greitai apsidirbo, 
kad tik nusikratyti dukters, to
dėl viena gražu dieno ryta ir 
turėjo abudu jaunavedžiu pa
imti szliuba.

Prasidėjo naujas gyvenimas. 
Marcele ne nepajuto, kaip trys 
sanvaites prabėgo po jungtu
vių. Bet kaip jai viskas klojosi, 
niekas nežinojo: nebuvo pratu
si ji viską iszsipasakoti, nes ži
nojo, kad kiti isz opiausio da
lyko juoksis tiktai. Nenumane, 
pagaliau ne pati Marcele, kaip 
mielas turi būti apsivedusiu 
žmonių gyvenimas tiktai aplin
kiniai kaimynai kalbėjo, kad 
“reikia druskos,” vadinasi 
Žvangintuose nėra sutikimo 
nei szeimyniszkos laimes.

Jurgis vesdamas paveldėjo 
isz savo tėvo ūki su ta sanlyga, 
kad jis iszmokes seserei Jadvy
gai dali ir iszlaikys ligi mirties 
tęva. Marcele dalies atsinesze 
5,000 litu. Na,- tai ar bereikia 
genesnio gyvenimo? Jurgis ir 
šakydavo: “ Mano dienos! ’ ’ 
Pas Zarnicki kai kada per vie
na vakara palikdavo ligi 50 li
tu; per isztisus metus Zarnicki s 
teisėtai paėmė puse Marcelės 
dalies už vaiszes ir degtine, o 
likusi puse atiteko paleistpvei 
Julkai, kuri jau senai buvo in- 
gavus. Jurgio žmonos teises. 
Tokiais keliais ritosi,. Žvangi
nki gyvenimas.

Marcele isz pradžių vis ga
lėjo kęsti: pavalgyti apszcziai 
buvo, drabužio1 savo turėjo, 
samdyta merga atlikdavo vi
sus. sunkesnius darbus. Vieno 
tik jai truko tai ko priesz Ves
tuves tikėjosi, vyro meilumo, 
bet ir ežia ji mokėdavo save 
guosti, raminti ateiezia: girdi, 
Jurgis, mes kada nors jaunu 
dienu inproezius, nustos gir
tuokliavęs ir mokes su ja mei
liai apsieiti. Ji perkesdavo ir 
tas veikalas, kai girtas vyras, 
apsiseiliojęs griebdavo glebiu 
ja bueziuoti, pilnas žveriszku 
instinktu, nors sukandus dan
tis kartais nurydavo keikstno 
ir pasibiaurejimo žodžius.

Bet greitu laiku viskas pa
kitėjo. Marcelei gimė mažutis, 
kuris Jurgi visai nuo jos atito
lino; Ųkis pradėjo irti, nes ne
buvo kam ji prižiūrėti. Jurgis 
tėvo vekselius baigė pragerti, 
sesuo Jadvyga, kuri jau apse
mia buvo namie, vėl sau žiūrė
josi,'o samdininkais, mažai be
sitikėk. Pernykszczia tarnaite 
dar rūpinos ukiu, mat, Jurgis 
nevedes buvo: tikėjosi už jo te
keti, o s’ziemet nusisamdę isz 
miesto tokia zyle, tai uodega 
parietus ir laksto isz vieno 
kraszto in kita.

Darėsi dideliausia netvarka, 
kuri sviro ant Marcelės galvos. 
Vyras pinna jau jos neapkentė, 
o dabar kai pasidarė ūky suiru
te, tai virto žvėrimi: regis su
ėstu ja, kad galėtu.

Viena vėlu žiemos vakai'a

Ponia R. Seliuniene isz Saint 
Clair, Pa., raszo: Prisiuncziu 
užmokesti už savo “Saule,” 
aeziu szirdingai kad man nesu
laikote laikraszti, nes pasivėli
nau su prisiuntimu. Liuku 
jums viso labo!

ežioje žiburi. Matyt laukia ma
nes, pamanė, bet vos pasukus 
isz kelio, užgeso. Mat, Jadvyga 
szi vakara ilgai vakarojo, triū
se kažka pasilikus namie.

Jurgis, senai jau rengėsi pa
sakyti szaunu pamokslu ir ap
kulti savo žmona, todėl szi kar
ta buvo geriausia proga. Vos 
iszkinkes arkli, invirto in pirk- 
czia ir pareikalavo valgyti. O, 
paprastai, kitais vakarais par
važiuodavo sotus arba p&ts 
rasdavo vakariene. Marcele, 
nenujausdama, kas dėsis szi 
vakara, mieguistu balsu, pakė
lus galva, tarė:

— Pasiimk nuo krosnies 
balana; ten auksztai yra padė
tos!

To tik ir tereikejo Jurgiui.
— Ar isz lovos jau neiszli- 

pi! Subliovė žvėries balsu.
Pirma karta pamaezius toki 

insiutusi vyra, Marcele vien- 
marszkine isąszoko isz lovos, 
o Jurgis priszoko artyn, nu
tvėrė už plauku ir reke:

— * Kas buvo pas tave szia- 
nakt ’1 Sakyk! O jei ne, tai tuoj 
nusmeigsiu!

Marcele, nors ir butu norė
jus, bet negalėjo jau žodžio 
išztarti taip iszsigando. Pajuto 
tik kaip sų kažkuo drožė jai 
per peczius, o ji tuo tarpu suri
kus Jezzus Marija! Iszspruko 
pro duris. Kas toliau dėjosi, ji 
negirdejo, nes basa ant sniego 
iszvyta, bego jieszkoti kur in. 
troba, inlysti; sudilus szeimyna 
iszklause girto szeimininko 
pamokslo, o piemeniui net ran
ka iszsuko ‘bemesdamas nuo pe- 
cziaus. Reikalavo visu surasti 
Marcele.

(Tasa Ant 2 puslapio)
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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.155—Szakinis Nedoras
Žydas, Du Draugai. 136 pusią

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuyiszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpinusi sekanti skaitymai: 
Yla 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, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu-

no. 58 pus., 20c.
No.123—’Septynios istorijos: 

Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko
žnas daigtas turi savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

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

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

No.138—Apie Irlauda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutriinkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15 c.

“Talmudo Paslaptys”
. . . Apie . . -

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

piu, 35c.
No. 158—A p i e Kapitonas 

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkuš Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budync. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mul
kinus ; Iszklausy tu Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

R0.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis 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
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos9

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

N0.I8O—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

I8OI/2—Kvitu K n y g u t e 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

@ “NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
Saule Publishing Co., 

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

PLATINKIT! 
“SAULE” 

SKAITYKIT

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz 

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

4®^ 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., - Ų. S. A.



''SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Naujas Eroplanas

—. Szaltas oras.
. -V, Gerai žinomas Kongres
menas Daktaras Ivor D. Fen- 
tonas, sftaiga susirgo pareita 
sanvaite savo namuose Wasli- 
ington, D. C., ir dabar gydosi 
U. ; S. Laivyno ligonbuteje, 
Bėthseda, Marylande.

—- Seredo.j pripuola Szven- 
to Reimundo isz Pėna. Ir ta die
na’: 1793 m., baisenybių ir sker
dynių laikas Prancūzijoje, 'bai
siai daug iszžudyta, kiliems 
galvos nukirstos.

— Sena gyventoja, Marijo
na . Kerševieziene, nuo 20 E. 
South uly., kuri sirgo jau nuo 
pavieto Liepos menesi, pasimi
rė Suba tos ryta, 10:30 valanda. 
Velione atvyko isz Lietuvos 
apie penkis deszimts metu at
gal ir per ta visa laika iszgy ve
nd Mahanojuje. Jos vyras My
kolas mirė 1939 metuose1. Pali
ko dideliame nuliūdime: t ris 
sūnūs: Mykolą, isz Bellefonte; 
Prana, Philadelphia, ir Petra, 
niies t e. Keturios dukterys: J. 
Su'bacziene isz Chicago, III.; J. 
Putcziulioniene, mieste; J. Ma- 
tusevieziene, Mt. "Carinei ir S. 
Krukiene, mieste, kur velione 
pasimirė. Dvideszimts anuku 
ir anukies, ir keletą pro-anu- 
kns. Taipgi seseri Agnieszka 
Yurkoniene isz Mt. Carinei. 
Laidotuves invyks Seredos ry
ta, su Szv. Misziomis Szv. Juo
zapo bažnyczio.je devinta va
landa ir palaidos in parapijos 
kapines. Graborius Liudvikas’ 
Traskauskas laidos.

ė®

UŽSIPUOLIMAS ANT
KINIJOS

VELTUI DARBAS
PRAKAITAS Sieniniai Kalendoriai 1952m

Buvęs Laivyno lakūnas 
William Murray, in Wilton 
miestą, Conn., isztiria ir isz- 
megina nauja eroplana, Heli
copter K-225. Szitas eropla
nas vartuoja praseziausia 
gasa, gali isz vietos pakilti

in virszu ir paskui skristi 
net s imta septynios de
szimts penkias mylias ant 
valandos. Laivyno sztabas 
rengiasi daug szitokiu ero- 
planu pasigaminti.

t i,joje,, žmones isz visu krasztu

Balandžio
aukso.

— Ana diena lankėsi imi 
te su reikalais, ponios Viole

Muosdiene isz Shenadoro, ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” redakcija. Acziu už atsi-
lankynla.

Povilo Atsivertimo, 
na: 1946 m., angliai;
John L. Lewisas su savo Mai- 
niei'-iu I’ni.ja sugryszta in Ame
rikos Darbininku Federacija,

Ketverge, Sausio (Jan.) I deszimts metu atgal.

Anthony Ter-

Francis Blos-

Harold Trutt,

24-ta diena, 6:30 valanda ryte, 
29 vyrukai iszvažiuos iii Wil
kes-Barre, Pa,, kurie likos ,pa- 
szaukti del kariszko tarnystes. 
Žemiau paduodame vardus tu 
kurie apleis isz:

Mahanoy City: Win. Lang
ford, Charles Trusky, John Ro
berts, Michael Denishock, Jr.

St. Nicholas: 
tel.

Maple Hill: 
chock.

Frackville: 
James Beckett.

Girardville: Adrian Purcell, 
Byran Pikitus.

Ashland: Lester Jones, Ken
neth Reich, Lawrence Lentes, 
Charles Neiswinter, John Wal
ters, Francis Hancock, Henry 
Cunningham, Charles McCor
mick.

Ashland R. D.: Paul Reich
wein.

Homesville: Ernest Malafa- 
rino.

Gordon: Glen Mervinc.
Lavelle: Ronald Lieb, Albert 

Dobson.
Mowry: Robert Roseman. :
New Philadelphia: Stephen 

Harvilla.
Cumbola: Thomas Mistishen.
Valley Furnace: Francis Mc

Donald. .
Middleport: William Carval

ho.
; — Ketverge pripuola Szv. 

Timotiejo. Taipgi ta diena: 
1939 m., žemes drebėjimas in 
Chile, S. Am., miestai sugriau
ti, trisdeszimts tukstaneziu 
žmonių žuvo; 1848 m., buvo 
rasta stūkso Californijos ’ vafe-

TSr' 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.

Philadelphia, Pa. — Juozas 
Kerpius, 74 metu amžiaus, nuo 
3418 Edgemont uly., pasimirė 
Sausio 1-iiia diena. Velionis pa
liko: sunu Edvardą, ir duktere 
Bail Ii na Bagdoniene. Palaido-

pamaldų

ryte ir palaido- 
•yžiaus kapines.
Korporalas Ado-

mas Luikcvk zuis, dviclesznnts 
’ szesziu metu amžiaus, žuvo ant 
kares lauko Spalio 22 diena, 
1951 metuose Korėjoje. Jo ku- 

niotoravo iii miestą su reikalais mis likos pargabentas, ir palai
dotas Sausio l()-ta diena su 
Szv. Misziomis Szv. Jurgio 
hažnyczioje ir palaidotas in pa
rapijos kapines. A. a. Karys A. 
Linkeviezius in kariuomene 
buvo instojes Spalio 10-ta d., 
195!) m. Paliko savo tėvelius

dakcija, atnaujinti prenumera-

savo mylimos motinėlės, ponia 
V. Butsvinkienei, gerai žinoma

me priminti, kad panele Iza.bel- 
le turi užsiėmimą Community 
General ligonbute, Reading,

Adoma

Acziu už atsihui'kyina.
—- Ponstva Pranai Blashoc- 

kai isz Shenadoro, lankėsi 
“Saules” redakcijai su reika- z*lla skilsi,
lais. — Acziu už atsilaukvma. ' \ ------

ja. Laidojo Domininkas Eara- 
niinas nuo Allegheny AVe. Am-

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 
—

su Kongresmenus ir Senato
rius, patarė Amerikiecziams 
vis daugiau ir dar daugiau ato
miniu bombų gamintis ir ne-j 
leisti Sovietams mus pralenkti 
szitame tu bombų gaminime.

Jis sako, kad kol nebus nu
statyta nors kokia taika ar su
tartis, tol Amerika turi rengtis 
ruosztis ir stiprintis.

Tuo paežiu sykiu, kai Chur- 
chillis szitaip kalbėjo, Rusijos 
Užsienio Ministeris Viszinskis 
kalbėjo Tautu Sanjungoje, sa
kydamas kad nieko gero negali 
i-zeiti isz visu tu pasikalbėjimu 
ir pasitarimu kaslink Korėjos. 
Jis dabar nori kad visas tas 
klausimas butu pavestas Tautu 
Sanjungai, ir kad jis butu su- 
risztas su atomines bombos 
klausimu.

Czia iszrodo, kad Viszinskis 
nori nutraukti visas tas dery
bas in Pan Mun Jom, nežiūrint 
to kad Amerika yra staeziai 
pasakius, kad jeigu szitos de
rybos bus nutrauktos, tai ka
ras jau iszsiplatins net ligi Ki
nijos žemes.

Teipgi iszrodo, kad Ameri
kos vadai jau yra beveik nusi
statė pultis ant Kinijos, jeigu 
Komunistai nesusitaikins Ko
rėjoje. Tada jau Amerikiecziai 
nepasitenkintu tik iszmuszti, 
iszžudyti kelis tukstanezius 
Komunistu jūreiviu, in kuriu 
vietas vis nauji stoja, bet tada 
jau pultusi ant tu Komunistu 
kur jiems labiausiai skaudėtu.

Amerika galėtu baisiai su
griauti ir iszardyti Komunis- 
tiszkos Kinijos uostus ir mies
tus ir nukirsti visa susisiekimą.

Sovietai gal galėtu pristatyti 
kiek kariszku eroplanu, bet ju 
ulabutu gana, nes eroplanai ir 
lakūnai daug daugiau kasztuo- 
ja, negu keli tukstaneziai ka
reiviu.

Komunistai Kiniecziai jokiu 
budu negalėtu atsiginti, nega
lėtu savo uostus ir savo mies
tus apsaugoti nuo musu didžiu 
kariszku laivu ir musu bomb- 
nssziu.

Tada gal Amerika vėl pa- 
vartuotu savo tas atomines 
bombas, kuriu ir Sovietai taip 
bijosi.

Amerika nenorėtu taip nu
galėti Kinija, kaip Japonija ir 
Vokietija buvo nugalėta, bet ja 
taip sužeistu, kad ji jauftoliau 
negaištu jokio karo vesti.

Szitokis karas priesz Kinija 
gal papiktintu kai kuriuos Azi
jos krasztus, bet Kiniecziai, 
kurie dar .ir dabar kovoja 
priesz Komunistus gautu vil
ties dar stipriau prieszintis ir 
ardyti ju tvarka paeziame 
kraezfė.

Iszlaisvinti Kinija nuo Ko
munistu nebūtu nei biski sun
kiau kaip buvo iszlaisvinti 
Prancūzija nuo Naciu.

Jeigu Komunistai dabar 
drystu nutraukti visas tas de
rybas, galimas daigtas kad jie 
gailėsis Pan Mun Jom miesto, 
kaip Hitleris gailėjosi Pearl 
Harbor.

Komunistai negali pamirszti 
kad Hitleris pradėjo ana kara, 
o mes užbaigėme. Ir jiems gali 
būti panasziai. 

>

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tavo, pamate kad tai ne jo, bet 
susiedo automobilius. Jis dabar 
sako kad jo'automobilius gali 
tenai taute sniege tupėti iki pa
vasario, let jis nei rankos ne
pridės ji atkasti.

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio 
Po 40ę arba 3 už $1.00 
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Vandenio Tanka Suiro
arba pradžia 

SKAITYMO
.. .ir...

RASZYMO

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.

Shenandoah, Pa. — Valstijos 
Slapta policija padare krata 
ant Lomiau saldina, 316 S. 
Main uly., už tai kad savinin
kas pardavinėja svaiginaneziu 
gėrimu del jauniuneiiiu. Tyri
nėjimas parodo kad savininkas 
tuo saldino bus nuteistas.

Visas Tucumcari mieste
lis, New Mexikoje buvo su 
žeme sulygintas kai didele 
vandenio tanka suiro ir van
duo pasiliejo per visa ta 
miesteli. Keturi žmones buvo 
__________________ 4_____

užmuszti. Niekas dar‘nežino 
kaip ta nelaime atsitiko, bet 
kompanijos atstovai sako 

' kad yra padaryta iszkados 
" už daugiau kaip viena mili- 

i joną doleriu.

64 pus. Did. 5x7 col 
Dabar Po 25c.

NAUJA TVARKA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

CHURCHILLIS 
PASIŽADA

SAULE Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

' (Tasa Nuo 1 Puslapio)
*L. TRASKAUSKAS
: LIETUVISZKAS
j GRABORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu.
t Pasamdo Automobilius Del
* Laidotuvių, Kriksztyniu

Vestuvių Ir Kitokiams
:: Reikalams ::

Komunistus pamokinti.
Jis vieszai padekavojo Ame

rikos žmonėms už visas tas pa
skolas, su kuriomis Anglijos J 
krasztas galėjo atsipeikėti ir A 
vėl ant savu kojų pasistoti. *

Jis pasakė: “Asz ežia atva- I 535 west centre street
* Telefonas Nr. 78
* MAHANOY CITY, PENNA, 

leriu, bet plieno; ne iszmaldos
bet kariszku ginklu.”

Jis ragino Amerika gamintis 
daugiau ir daugiau atominiu 
bombų, sakydamas kad dabar 
visiems mums isz Rusijos gre
sia didesnis pavojus negu 
vo isz Hitlerio ir jo Naciu.

Bet, jis visus nuramino 
stebėdamas, kad Amerika 
Anglija jau dabar

I prisirengusios, kad Rusija jau 
nebedrysta per daug prasiszok- 
ti ar grasinti. Jis sako kad szi-

? tokis prisirengimas ' gali isz- 
, vengti Treczio Pasaulinio Ka- 
; ro, kurio nei vienas nenori, bet

kurio visi bijosi.

aiszkino, kad kitaip mes nega
lime laimėti kara Korėjoje.

Szitaip Amerikiecziai kirstu 
ten kur Komunistams labiau
siai skauda, ir kur mes geriau
siai galime kirsti su savo ero- 
planais ir laivais.

Jeigu musu tie didžiūnai bu
tu taip nutarė ana pavasari, tai žiavo praszyti ne aukso ar do- * 
sziandien trisdeszimts tukstan- 
cziu (35.0C0) musu kareiviu 
dar butu sveiki ir gyvi!

Szitoks nusistatymas, trum-.' 
pai szitaip Komunistams pasa
kytu: Mes dabar pasitraukia
me isz' Korėjos, bet kai tik jus 1 
ežia vėl pradėsite straksėti mes 
duosime jums staeziai in jusu 
kraszta, in Kinijos kranta, kur ■ 
jus negalite nuo musu nei apsi
ginti, nei pabėgti!

Jeigu Amerika dabar szitaip 
ir padarys, tai galima sakyti, 
kad Korėjos karas jau dabar 
baigtas, ir musu kareiviai gali 
dabar gryszti jiamo!

ku-i

pa
su 

nors tiek

Pirkie U. S. Bonus! Svarbus Praneszimas

Uncle Sam Says

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.'“! 
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

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai I 
tytojas, kurio laikas pasibaigė, 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokės 
ties, nes ilgai negalime laukti 
Juk del visu yra tas žinoma 
kad darbiu pabrango, popiera

1. Pirkie U. S. Bonus

"BIP-LESS”
WRITING SETS

Choose The Right Point
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The Way You Write

No. 566R

Can't Leak - Won't Flood
Writes 300 words 

without dipping

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

laikraszczio negalime siuntine- REUMATISZKI 
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už

SKAUSMAI
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

isz daug- skirtingu elementu, turi sa- 
laiko koilgiausia ir visame lai- vyje galinga szilima. Szildydama ga
mina. Platinkite mylimi broliai lingai’ isfarnius reumatiszkus skau- 

ir sesutes jusu laikraszti, O mes pima, dieglius, szalti. Daugeliui žmo- 
UŽ tai busime jumis szirdingai niu pagelbėjo ir tamstai pagelbės.

. Nelauk ilgiau, bet tuojau insigyk
dėkingi. — Saules Redyste. -deken’S ointment’ arba raszy-

kite in dirbtuve. Kaina: 2 oz. $1.00; 
j 4 oz. $2.00; Ekstra didele deže 16 
oz. $<5.00. Garantuojam pasekmes, 
ar gražinam pinigus.

DEKEN’S PRODUCTS,
i P. O. Box 666 Newark 1, N. J.
| Parsiduoda pas: M. Abramavich, 
511 \Y. Mahanoy Avė., Mahanoy City

SKAITYKIT
K^“SAULE”

PLATINKIT
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