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Japonijai Dabar Laisva
Isz Amerikos Senatorius Priesz

Sen. J. McCarthy

9 MENESIAI ILGIAU 
KAREIVIAMS

125,000 Savanoriu 
Teipgi Sulaikyta

WASHINGTON, D. C. — 
Visiems kareiviams, kuriu tar- 
nysta butu užbaigus Liepos 
(July) menesio pirma diena, 
dabar turės armijoje iszbuti 
dar devynis menesius ilgiau. 
Valdžios Apsaugos Sztabas 
szitaip pranesze.

Szitas naujas Instatymas 
lieczia Armija, Laivyną, Mari
nus ir Lakūnus. Bet tie, kurie 
savanoriais stojo del dvieju 
metu nėra szito Instatymo lie- 
cziami.

Prezidentas Trumanas pasi- 
rasze ant szito Instatymo ana 
sanvaite. Prezidentas turi in- 
galiojima szitaip padaryti. 
Bet kareivio tarnysta gali bū
ti pailginta tik viena syki.

, *

4 VAIKAI ŽUVO 
GAISRE

BALTIMORE, MD. — Ke
turi maži vaikai žuvo ir vienas 
buvo labai apdegintas ir su
žeistas gaisre, kai namai sude
gė in Ellicott miesteli, netoli 
nuo Baltimores.

Kiti trys mažieji suspėjo 
iszbegti isz tu namu ir likosi 
sveiki ir gyvi.

Gaisras prasidėjo kai alie
jaus peczius susprogo.

Tu vaikucziu tėvai, Ponai 
Stanley Peugh buvo iszeje in 
sveczius pas kaimynus kai ta 
nelaime atsitiko. Kai jiedu su- 
gryžo jie buvo labai apdeginti, 
iszgelbedami savo dvieju me
tu dukrele Patricia isz to gais
ro. Vaikucziai buvo nuo dvieju 
menesiu iki septynių metu am
žiaus.

Senatorius William Ben
ton, Demokratas isz Conn., 
kuris innesze patarima isz- 
mesti Senatorių McCarthy 
isz Senato, sako kad jis ta 
pati vieszai pasakys, ka jis 
sake apie McCarthy Senate. 
Jis sako kad jis sutinka sto
ti kad ir in teismą ir taip 
pat ta Senatorių McCarthy 
intarti.

Senatorius McCarthy sa
ko kad kai tik Senatorius 
Benton vieszai pasakys ka 
jis sake Senate, tai jis ji in 
teismą patrauks už szloves 
nuplieszima. (Senatorius, 
kalbėdamas Senate, negali 
būti patrauktas in teismą ir 
negali luti suaresztuotas.)

^Pirkie U. S. Bonus!

BAGOCZIU
ATOSTOGOS 

DARBININKAMS

PREZ. TRUMANAS:! 

PAGYRU PUODAS

Giriasi Daug Nuvei
kęs: Jo Paties Sztabas 

Paneigia
taip
isz- p rezidentas Trumanas,

nia del kokios priežasties ar su
dar- j kokiu nežinomu tikslu, prade-

WASHINGTON, D. C. — 
neži-

NEW YORK, N. Y. — Jeigu
Amerikos liznieriai butu žino I
j e kas j u laukia szia vasara, jie 
visi lutu baisiai pasiprieszine, 
kai eroplanu kompanijos 

j labai atpigino keliones 
kaszezius in Europa.

Tukstancziai paprastu
bininku dabar yra isz anksto jo laikrasztininkams baisiai 
iszsipirke tikietus del keliones girtis kad jis daug ka yra nu- 
skersai mares in Europa szia veikęs.
vasara. Jis laikrasztininkams pasi-

Tukstancziai sekretorku- ir gyre kad ji buvo privertęs Ru- 
! paprastu darbininku ofisuose sijos armijas pasitraukti isz 
rengiasi ant trijų ar szesziu Irano, 1946 metais, kai jis Sta- 
sanvaieziu atostogų Europoje. ! linui pasiuntė griežta pareika- 

lavima, kad jo armijos pasi
trauktu priesz jo nustatyta 
diena.

Tai isz tikro buvo nepapras
tos žinios, kurias valdžios

Pirmiau tokie darbininkai 
gaudavo tik apie dvi sanvaites 
atostogų. Dauguma szitu dar-

j bininku ir darbininkių dar ne- 
: ra pasakė savo bosams kad jie
ketina szia vasara imti tris, ke-I sztabas tuojaus užsigynė ir sa- 
turias ar gal ir szeszias sanvai- \ ko kad nieko panaszaus Tra
tės atostogų. Kai tie bosai apie [ mana3 nebuvo padaręs. Paskui 
tai sužinos, jiems blusos nu
mirs, nes jie neturės gana dar- įszej0 pa,siieltimas kad Prezi- 

dentas Trumanas^okio tokio 
eroplanu laiszko ar pareikalavimo ne

buvo Stalinui pasiuntęs.
Jis tuo paežiu laiku tiems 

laikrasztininkams pasakė, kad 
jis luvo priverstas užimti 
Plieno fabrikus del viso krasz
to geroves.

Paskui vienas laikrasztinin-
(T&sa Ant 4 Puslapio)

bininku.ir darbininkių,.
Pan-American

kompanija jau dabar turi dau
giau kaip deszimts tukstaneziu 
tokiu užsipraszymu del važia- 
vima in Europa; TWA eropla- 
nu kompanija turi virsz asz
tuoniu tukstaneziu. Devynios 
kitos tokios eroplanu kompa- 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

net isz paežiu Baltųjų ofisu

“MAN PATINKA 
JUSU LAIKRASZTIS 

SAULE
Musu skaitytojas, Ponas 

Antanas Czepukaitis, isz East 
Greenville, Pa., raszo: Gerbia
ma Redakcija. Man labai pa
tinka justi laikrasztis “Saule” 
nes kaip asz skaitau, tai asz 
galiu suprast apie ka asz skai
tau. Asz taipgi skaitau kita 
Lietuviszka laikraszti, bet tas 
redaktorius indeda tokius žo
džius in savo laikraszti, kad 
prastas žmogus negali supras
ti apie ka skaito. Vėlinu “Sau
les ’ ’ darbininkams sveikatos 
ir kad Dievas užlaikytu visus 
gyvus per daugeli metu. Su 
guodone, Antanas Czepukai
tis.

Kariszki Laivai Korėjos Vandenyse

Szitas nepaprastas susiti
kimas didžiu kariszku laivu 
atsitiko Korėjos vandenyse, 
kai didis “St. Paul” karisz- 
kas laivas priplaukė prie di
džiausio Amerikos kariszko 
laivo “USS Wisconsin.” 
USt. Paul” kariszkas laivas 
priplaukė prie to didžio ka
riszko laivo, kad ga7etu ke
lis sužeistus marinus per- 
neszti ant jo. To pat sykiu 
priplaukė kitas kariszkas 
laivas “USS Buck,” (po'

kairei) su laiszkais ir pa- 
cztu jurininkams.

Už keliu dienu po szito 
paveiks'o nutraukimo ant 
“St. Paul” laivo (po deszi- 
ne) trisdeszimts jurininku 
žuvo kai vienas didis kara
imas, armota susprogo.

Iszrodo, kad parakas, už
sidegė ant to laivo, kai juri- 
kai szaude in Komunistu 
tvirtoves. Laivyno Sztabas 
sako, kad Komunistu kara
binai negalėjo to laivo pa-

siekti su savo karabinais ir 
už tai jie yra tikri kad ežia 
buvo nerime, kai tas para
kas užsidegė ir karabinais 
ir už tai jie yra tikri kad 
ežia buvo nelaime, kai tas 
parakas užsidegė ir karabi
nas susprogo.

Dauguma žuvusiuju buvo 
sudeginti ar uždusinti nuo 
gazo. Ligoninis laivas 
“Haen” tuojaus pribuvo ir 
paėmė visus lavonus.

Alijantai Sugraži
no Visokiu Fabri

ku Japonams
Amerikos Kariszkas Laivas 
“Wasp” Susitrenkė Su Laivu 
rUSS Hubson” Ant Atlantiko 
Mares, 174 Jūreiviai Žuvo, 61 
likos Iszgelbeti; 3 Kaliniai Pa
bėgo Isz Columbia Co., Kalėjimo

Nuteistas

Vienas isz asztuoniu suki
lėliu buvo surastas kaltas už 
vagystes, namu deginimą ir 
sukilimą, Cairo mieste, Sau
sio dvideszimts szeszta die
na, szitas trylikos metu vai
kas Hassan Ahmed El Haki- 
ki buvo nuteistas ant nepa
skirto laiko in kalėjimą.

3 KALINIAI PABĖGO

TOKYO, JAPONIJA. — Japonijos už
kariavimas užsibaigė Panedelyje, Balandžio 
(April) dvideszimts asztunta diena, 9:30 
valanda ryta. Amerikos Generolas Matt
hew B. Ridgway, atsisveikindamas su Ja
ponijos valdžia, iszreiszke 
ilgo bus galima isztraukti 
kareivius isz Japonijos ir 
ta save valdyti!

Japonijos Imperatorius

vilti, kad ne už 
visus Amerikos 

palikti ta krasz-

Hirohito susitiko 
pasikalbėjo su Generolu Ridgway.
vargiai vei kada taip susitiks, kai

Jie
to

sy-

BLOOMSBURG, PA. — 
Trys kaliniai pabėgo isz Co
lumbia County kalėjimo. Jis 
pasivogė kalėjimo virszininko 
nauja automobiliu.

Visi trys kaliniai buvo lai
komi del teismo už vagystes; 
jie yra trisdeszimts dvieju me
tu amžiaus Louis Biapcone, 
dvidešimts keturiu metu am
žiaus George Homan ir trisde
szimts dvieju metu amžiaus 
Charles Eione. Visi yra isz 
Reading, Pa.

Kalėjimo virszininkai sako 
kad menesis atgal trys kiti ka
liniai panasziai pabėgo.

Szitie trys, kurie ana diena 
pabėgo su savimi, po prievar-

ir 
du 
kraszto užkariavimas baigsis.

Japonijos Imperatorius net trylika
kiu buvo aplankęs Alijantu virszininkus. 
Kas tai buvo negirdėta priesz tai, kad Im
peratorius pas ka nors lankytųsi, nes jis 
buvo dievinamas ir laikomas tokioje gar
bėje, kad tik augszcziausi žmones 
vo pas ji atsilankyti.

Alijantai sugražino pus-devinto 
visokiu fabriku Japonams.

Kai Japonija gaus savo Laisve
priklausomybe tai bus dovanota 1,200,000 
karo belaisviams. Bet tie belaisviai, kurie 
randasi Sugamo kalėjime 
jiems nebus dovanota, nes 
vo teisiami Alijantu Karo 
riszkus nrasikaltimus. /

Japonijos Ministeris Katsuo Okazaki 
ko, kad jis tikisi kad ir Rusija

galeda-

szimto

ir Ne

nebus paleisti^ 
jie yra 
Sztabo

ar
uz

bu
ka-

ša
šu

ta iszsiveže kalėjimo sarga n()rs su(ar(j sudaryti SU JapO-
James Ryan, del atsargos, kad .. . ~
niekas kitas j u nesustabdytu. nija, kad butu galima pramone vėl su tuo

(Tasa Ant 4 Puslapio)

James Ryan, del atsargos, kad

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Kai Sovietas Marshal Kon

stantin Rokossovsky buvo pa
skirtas Lenkijos valdovu ir vi
su Lenkijos armijų komandė
lių, jis iszleido viena insakyma 
kuris dabar veda ir tvarko vi
sus kitus Rusijos užimtus 
krasztus: “įsiraukite visus ri
dikus,” jis insalkfe.

Czia ne koks slaptas iszsi- 
reiszkimas, 'bet Komunistu 
Partijos labai tankiai variuo
jamas insakymas. Mat ridikas 
yra raudonas isz virszaus ir 
baltas viduryje. Būdamas rau
donas isz ėirszaus reiszkia Ko
munistas, bet būdamas baltas 
viduryje, reiszkia priesz-ko- 
munizma, priesz revoliucija ar 
g:al vien tik bailumą. Ir tokius 
ridikus reikia iszrauti.

Vienas žmogus, Harrison 
mieste, New Jersey, rado sep
tynis tukstanczius doleriu. Kai 
jis tuos pinigus sugražino tam 
žmogui kuris juos buvo pamė
tės, tas žmogus jam. pasiulino 
viena eiga reta.

Kai mes kalbame ar skaito
me apie fabrikantus ir kompa
nijas mes tankiai suklystame, 
mislindami kad visi jie yra ba- 
gocziai, milijonieriai ir ponai. 
Plieno kompanija yra viena, 
isz didžiausiu ant viso svieto. 
Bet nepamirszkime kad trys 
szimtai tukstancziu žmonių tu
ri szerus toje kompanijoje-. Ir 
dauguma tu žmonių yra pa
prasti darbininkai, kurie nėra 
nei begoti, nei milijonieriai.

NAUJAS LIETUVIU
TRANSPORTAS

Balandžio

General 
iiszplaukusiu isz Bre- 

Balandžio 16 d.,

NEW YORK. —
April 26-ta diena iii 
ka atvyko laivu
Muir?
merhaven
Lietuviai:

Anheld: Ewald, Hedwig, 
Willy, Helga, Harald, Man
fred. New York Oitv. — Bar-

Lietuvos 
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi

Asmenys

nuo

Urbonavicziute,
Kurszenu m., Sziaulių ap.

Vengelytes, Ema, Emilija, 
Natalija ir Ona, isz Lydavenu 
k., Sziluvos v., Raseinių-ap.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in; Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St.
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Brone, isz ba ka negalėjo savo liežuvio

Meksikos Universiteto pen
kios deszimts tukstancziu stu
dentu buvo pasirenge strai- 
kuoti, kad pareiszkus savo 
priesztaravima Gubernatoriui. 
Gubernatorius laibai gudriai ir 
apsukriai tas streikas paszali- 
no, paskelbdamas visiems stu
dentams viena sanvaite ilges
nes atostogas per Velykas. 
Studentai rengiesi pareikszti 
savo nepasitenkinimą neeida- 

< mi in Universitetą, bet Guber
natorius labai nuolankiai 
jiems atostogas prailgino. Ir 
straiku nebuvo.

Vienas isz septyniolikos 
žmonių Amerikoje pernai susi
žeidė, 1 ir devynios deszimts 
trys tukstancziu užsimusze, 
žuvo. Automobiliu nelaimes 
daugiausia užmusze; trisde- 
szimts septynis tukstanczius ir 
penkis szimtus. Isz devynių 
milijonu ir szimto tukstancziu 
susižeidimu, keturi milijonai 
atsitiko namie.- Nelaimes per 
vienus metus Amerikoje kasz
tavo asztuonis bilijonus dole
ri u.

Senas profesorius žino be
veik tiek .— bet ne visai — 
kiek jaunas mokinys mislina 
kad jis žino.

Vaikai sziandien daugiau 
laiko 'praleidžia, bežiopsodami 
iu televizija, negu jie pralei
džia mokykloje.

Paszelpa isz valdžios suma
žina musu laisve. Kai valdžia 
mus užlaiko, lai valdžia mus ir 
valdo.

U g n i ag esi a i u žge s i n d am i
maža gaisra seneliu namuose, 
užtiko szeszis szimtus doleriu, 
kurie' buvo pakaVoTi popieri
niuose maiszuose ir kitose Vie
tose. Senelis yra septynios de
szimts penkių metu, jo žmona, 
septynios deszimts ketųriu. 
Jiedu pasiaiszkino kad jiedu 
tuos pinigus tauipina del senat
vės. ,

Pypkes Durnai

Žalia Girele

kowski: Emma, Walter, Hilda, ■ 
ir Heinz, in Detroit, Alich. — 
Boek: Alexander, Anna, Hilda 
ir Ernst, Brooklyn, N. Y. — 
Bender: Alexander, Therese, 
Chicago, Ill. — Botscharow: 
Adolf, Boston, Mass. — En- 
drukat: Erwin W., Cleveland', 
Ohio. — Felgendreher: Albert 
ir Bruno, in New York, N. Y.— 
Grischanowitsch: Emilie, Le
wistown, Pa. — Gundermann: 
Ewald R., Herta I., ir Wilhelm 
in Brooklyn, N. Y. — Gurkle- 
witsch: Johann, Thea, Chris 
tiane, Cleveland, Ohio. —Hen
ning: Joseph, Olga, New York, 
N. Y. — Iwaschko: Anna, ir 
Georg, Waynesville, Ohio.(:— 
Kolis: Julius, Melanie, Jersey 
City, N.' J. — Kuehlmann: 
Waldemar, Helen, W. Guen- 
ter, Barsuhn: Gerhard II., in 
Riverside, N. J. — Lepipert: 
Franz O., Anna, Adolf J., Cice
ro, HL — Lutz: Walter, Buffa
lo, N. Y. — Meissner: Adolf, 
Ottilie, Waldemar, Irene, Chi
cago, Ill. — Pecholcaisi; Jadvy
ga, Chicago, HI. — Peldžus: 
Georg, Washington, Mich. — 
Preikschat: Olga, Emma, Ed
win, "Wittold, Irmgard, Sieg
fried^ Chicago, III. — Roma
nowsky1: Paul, Granville, Wis. 
— Sablet-zki: Adolf, Irma, in 
New York, N. Y. — Schell: 
Karl, Paterson, N. J. — Schell: 
Paulino, Albert, Adolph, Pa
terson, N. J. — Spengler: Ed
uard, Eva, Eduard, Brooklyn, 
N.Y.— Tschischewski: 
uard, Gerda E., Gerd M., 
gar, So. Boston, Mass.

' Artungas (Hartungas), 
nas isz Jurbarko parap.

Aleknaite-Jaraszunaite,
| Szeduvos, Panevėžio ap.

Blodžiunas, Walter John.
Brazauskas, Justinas ir Via-

i das isz Drutnnu km., Kaltinė
nų valsczio, Szvenczioniu ap.

Gairbukas, Kazimieras.
Gricziene, Elena isz Anyksz- 

cziu miesto, Utenos ap.
Gumalskis, Kazys, isz Kvė

darnos miesto.
• Hermanas, Gtto ir Richar

das isz Žvyrių k., Raseinių ap.
Jaksztas, Jonas ir Kazys, isz 

Latveliu k., Panemunėlio par., 
Pandėlio vai., Rokiszkio ap. .

Jeskovikas, Mikas, isz Se- 
meliszkiu miestelio.

Juonys, Gabrys, isz Salos, 
Daugu v., Alytaus ap.

K oi i a vaitos, Marijona ir 
Ona, isz Kupriu k., Gudeliu v., 
Marijampolės ap.

Kremenskiene -Vaitiekūnai
te, Monika, isz Linkuvos m.,' 
Sziauliu a,p.1

Kropas, Aleksandras, Igna
cas ir Petras, ir sesuo Kropsi
te Elzbieta, isz Kampu, k., Kė
dainių ap.

Kulikowska-Szulcaite, Tek
le, ir broliai Szulcas, Jonas ir

UOSZVIS :
(Tasa Nuo 3 Puslapio)

ir 
tik 

jam ka asz pasakiau, tai pama
tysi, kad neiszmes tave laukan, 
bet da pavaiszis1, kad tylėtum. 
Ar ne, ponas Dumble?

Tas nusiszypsojo.
— Ir žinai ka, kaimyne? 

Už dvideszimts rubliu pasaky
siu tau da viena daigta. Pava
dink tik ji Bajoro vuoszviu.

— Kaip? Pertrauke Dumb
las.

pi, kad Kunczas palauktu, 
turi, ko nori. Papasakok

Ed-
Ed-

Valdžia, prižada, kad czeve- 
rykai atpigs szi rudeni.

Garsus Alcatraz kalėjimas, 
San Francisco inguloje, gal 
turės užsidaryti, nes per daug 
kasztuoja. ji vesti. Kaliniai ne
sutinka dirbti; jie už tai ir bu
vo sustraikave.

Eina gandai kad vienas Ar
mijos virszininkas laibai gra
žiai yra aprūpinęs penkis savo 
■giminus; jis yra parūpinės 
jiems darbus, kurie jiems atne- 
sza daugiau kaip penkios de
szimts tukstancziu doleriu in 
metus.

.Anglijoje, jeigu jaunas vy
rukas nenori stoti in vaiska, 
jis tik turi sutikti dirbti anglių 
mairiose iki dvideszimts ipen- 
kin metu amžiaus. Anglijos 
mainieriai tiek mažai uždirba 
ir ju darbas tokis.(pavojingas 

*kad sniiku gauti gana, darbi
ninku.

Istorija Apie ...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

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

Vai ūžia, ūžia žalia girele, 
Su žiauriu veju bekalbėdama, 
Vai bare, bare sena mocziute 
Sūneli savo bepeikdama.
Vai tu, sūneli, puikus raiteli, 
Ko in mergele jauna pristojai: 
Nei audėjėlė, nei piovejele, 
Nei garsios jauna ji giminėlės. 
Nėr pasogelio, — krauto 

szarvelio, 
Nei margu karvių, palszu 

jauteliu.
Ji tau, sūneli, puikus raiteli, 
Ji tau, berneli, ne mergužėle. 
Josios tėveliui nėra dvarelio, 
Josios broleliui, ristu žirgeliu; 
Isz kur iszvesi savo mergele? 
Vėjelis puczia, ūžia klevelis 
Ir virszunele lenkia in žemę. 
Motulei kalba jaunas sūnelis, 
Galvele puikia žemai 

lenkdamas:
Vai, motužele, vai szirdužele, 
Tai asz pristojau jauna 

mergele, 
Kad man patiko skaistus 

veidelis,
Kad asz pamilau akis mėlynas. 
Tegul negarsios ji giminėlės,. 
Tai garsaus tėvo esu sūnelis. 
Nei audėjėlė, nei piovejele — 
Tai asz bernelis darbininkėlis. 
Josios tėveliui nėra dvarelio, 
Josios broleliui...ristu žirgeliu. 
Savo dvareli jai padovanosiu, 
Ant risto žirgo pats parjydesiu 
Pats parlydesiu savo mergele 
In dvaro augsztus vario 

vartelius.
Man prisiegele, tau...martužele 
Kaip tikra dukra...in metužele.

PLATINKI!

Mikuliunas, Aleksandras isz 
Palekniu k., Radviliszkio v., 
Sziauliu ap.

Putrus, Kazimieras, Myko
las, Petronėle ir Stase, gyveno 
Gargžduose.

Radaszaiiskas, Ignotas ' isz 
Visžtyczio.

Razmaitės, Kasto, Liuba ir 
Vera, dukterys Jono'Razmos, 
isz Kartenos vi., Kretingos ap.

Rekmaii, Leonas ir Stanislo
vas.

Ruksztolis, Albinas ir Juo
zas isz Karklupienu k., Paje
vonio v., Vilkaviszkio ap.

Szulcas? Jonas ir Narcizas 
sesuo Kulikowska Tekle.

Uibonaviczius, Pyana s,

Brangus Kailiniai Pigiai

ir

— Bajoro vuoszviu. Pama
tysi, kas bus. Užkeiks isz pra
džių, bet paskui ims praszyti, 
kad niekam nesakytum, da ir 
des^imtine kokia duos, o gal 
ir skola visai atleis! Neverta 
patarme dvideszimts rubliu'? t

— Tai jis toks unaristas1’! 
Stebėjosi Dumblas. Da asz to 
negirdėjau. Ir žmones taip ji 
vadina ?

— Ne visi da, bet jau dau
gelis pradeda, t) Jiunėzo nieks 
nesigaili, nemažai svieto nu
skriaudė ir da in ponus norėjo 
insiskverbti. Bajoro vuoszvis! 
Ka.! Ka!

Gidržius nesijuokė, tik gi
liai užsimislyjo ir kartais nuo 
karto murmėjo: Dievuliau! 
Kas tikėtųsi? Toks bagoczius 
in Amerika! Na! Na!

Po valandai visi pakilo, 
skirstėsi. Vilius uždirbės visai 
už nieką dvideszimts rubliu, 
velyjo Girdžiui laimingos ke
liones. Dumblas taipgi jautėsi 
smagiai, nes1 žinojo gerai, kad 
tie visi dvideszimts rubliu da 
szi vakara pereis in jo rankas. 
Taigi atsargiai, lyg nesziote 
kūdiki, apglėbė jis Viliu už pe- 
cziu ir nusivedė.

Po valandai Girdžius svyra
vo ant savo vežimėlio, trauk
damas per purvyną, namuosna.

Visa kelione negalėjo atsi
peikėti nuo tos naujienos, ka 
'sziandien iszgirdo nuo Viliaus.

— Tai mat, Kunczas, mur- 
;mejo pats sau; ir po vaitystei! 
i In Amerika! Tokie namai, tiek 
i lauko! Viską parduoda ir lai 
' gal pusdykiai. Kad tai žmogus 
turėtu nors pora szimteliu, 
kaip ju neturi, tai tikrai pari- 
tieszyczia ant tos pievas; — 
puiki pieva! Ir viską parduoti 

i už dyka — del niekniekiu. Tai 
ka unaras daro!

Mat, stebėjosi žmogelis, kad 
ir senojoj Lietuvoj žmones 
taip prilaiko garbia.

—BUS DAUGIAU—

KATALOGAS 
KNYGŲ

Chicagoje, trylikos metu 
amžiaus Barbora Manausa, 
džiaugiasi, žiūrėdama in szi- 
tus gailinius, kurie kasztavo 
dvideszimts penkis tukstan- 
czius doleriu, (szitie kaili- 
iai yra vadinami “Chin
chilla” ir yra brangiausi ant 
viso svieto). Jos tėvas Ber
nard Manausa rodo savo du
krelei tuos kailinius kuriuos 
jis nupirko per licitacijas už

penkis szimtus, penkios de- 
szimts doleriu.

Buvusio milijonieriaus Sa
muel Insull naszle visus sa
vo rubus ir daigtus per Imi
tacija pardavė. Ji sako kad 
szitie kailiniai buvo syki del 
operos neszioti. Ji teipgi 
sako kad jai jie yra kasztave 
daugiau kaip deszimts tuks- 
tancziu doleriu vien tik del 
raudos.

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1952

ISTORIJOS, PASAKOS, 
. APYSAKOS, IR T. T.

No.Ill—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti ’ skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo-

sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, f 
■Galinga ypata galybe meiles; j 
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; i 
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 nemn- 
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 Pustymu; 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 pacziuojas, 
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 Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

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

Ko.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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c. .

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

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

No.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moterės Pa-« 
slapti. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.155—Szhkifiis Nedoras 
Žydas, Du draugai. 136 pusla
piu, 35c, _ _

No. 158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi leztyre; Prigimtas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.l66^-Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta M a 1 d a 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

hl0.172—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 ii* Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

Kny g u t e 
Pinigu Ligo-

Knygute

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.180—-Kvitu 
del Iszmokejimo 
niams. 35c.

180%—Kvitu
Draugystėms, del Kasierihus 
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 
15c.

No.197—Graudus 
arba Pasibudinimas
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 Ii adymas apie Jezu Kristų. 
Pukius apraszymas. 20e.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas

O1" Užsisakant knygas isz 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeįgu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis- ’. . r» ’ I. v
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. ...

* s

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

UOSZVIS
(Tasa)

— Nemislykite, kad nuo 
jus! O kad ir paraszytumete, 
tai asz nuo jus vis nieko ne
gausiu, ibet jus padarykite 
tuos reversus nuo tokios ypa- 
tos, kurios czion nieks nepa
busta. Galite paimti kokia 
Latvisz'ka, ar Žydiszka pra
varde. Bet reversai turi būti 
pavidaliszki — data priesz ko
kius penkis metus. Tuodu re
versu induosiu Knnczui, kai
po užtikrinimą, kad asz turiu 
paskolinės pinigu, ’bet tnom 
tarpu negaliu ju atsiimti, o jis 
man už tai paskolis savo de
szimts tukstancziu be jokiu, 
nuosžimcziu. Suprantate ?

— O, ir laibai,...
— Apsiima te ta padaryti 

už szimta rubliu? Gal perma- 
žai?

— Asz, jus matot!
— Kad norėtumėte dau

ginus? Asz žinau. Na, duosiu 
jums du szimtu, dauginus ne
galiu. Sutinkate?

— O, pons Kanapių ske.
— Gerai! Duodu jums dvi 

sanvaites laiko. Ilginus nega
liu! Tnom syk, kad nemislytu- 
mete, jog szneku ant tuszczio, 
va dvidesziints penki rubliai.

‘ Vaitavyczia ir žaibas pa
griebė pinigus ir žiurėjo kaip 
szunelis in akis pono Kana- 
pinsko.

— Tai viskas, tarė dvar
ponis. Paminkite, dvi sanvai
tes! O dalbar, labanakt!

Labanakt, pons!
Po valandėlei ratai sutarsz- 

kejo, ir pono Kanapinsko veži
mėlis isanyko nakties tamsu
moje.

Raszt Įninkąs ilga valanda 
stovėjo ant slenksczio ir mis
lyjo, mislyjo.

Po valandai patrynęs savo 
kakta, nusprendė, kad tai, ne 
sapnas!

*♦*
Perejo metai nuo virsz ap- 

raszytu atsitikimu. Navatnas 
ruduo užstojo tamet Lietuvoje. 
Žmones isz oro mine, kad kas 
nors negero artinasi. Ant dan
gaus rodėsi ka'žin kokie ženk
lai, žvaigždutes lyg kitaip 
spindėjo, o naktipie'cziais vi
sos rytu padanges žėrėdavo 
raudonu gaisru ugniu, nors jau 
pažaras seniai’buvo nusileidęs. 
Galvijai nerimo htit gandvos, o 
szunu staugimas girdėt 'buvo 
kasnakt.

— Nelaime kokia artinasi, 
kalbėjo seniejie, kurie atmine 
ženklus priesz lenkmeti: Ne 
isz geroves dangus taip kaista.

Bet iszpalengvo apsiprato ir

LIETUVISZKAS

SAPNORIUS
į} L t .. J , A •

I
 Su 283 Paveikslais Į i

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio ][ 
Iszaiszkina sapna ir kas t 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu.

Knyga in minksztos po- ;> 
pieros virbeliuose. :i :: p

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: ]!

Tiktai,. . . $1.00 •:
Saule Publishing Co., ;•

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. >* t ' y > 

su tnom: Žmogus supratlyvas 
sutvėrimas. Ant galo nebuvo 
laiko rūpintis apie kokius ten 
ženklus: derlus ruduo atnesze 
apszcziai visokiu javu, o tuos 
kiiogreicziauisia. reikėjo suga
benti po stogu, kad lietus neuž
kluptu.

Po sunkiu kasdieniniu dar
bu, nuilsę žmoneles telkdavosi 
in kuopas1 pasibedavoti, o nere
tai matydavai ir karcziamoje,
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Paguodone del tėvu yra, 
Pirmutiniu privalumu vaiku, 

Del savo tėvu,
Ne tik czion Amerikoje, 

Bet ir visam civilizuotam
sviete.

Vaikai ateiviu privalo, 
Visados apie tai atsimint, 
Niekados neužmirszt tai,

Ir nesisarmatyt savo 
gimdytoju,

Kurie pribuvo in cziOnads, 
Jieszkoti szmotelio duonos, 
Kur jie nekarta suvalgė su

i aszaromis,
Idant ateityje (butu lengviau

Del ju mylimųjų vaikeliu;
Bet kokia tuja vaiku ... 

paguodone,
Ir a.tsimokejimas’ del tėvu 

sziandien ?!
* * *

Vai mai gali,
Teisingai kalba tieji, 

Kur'žino,
Kad miegas ir mirtis, 

Yra. panaszios viena in kita.
Taigi, miegais apmalszina 

visokes rūpestis,
O mirtis palengvina žmogui.
Miegas1 po dieniniam darbui 

duoda pasilsi,
O mirtis palengvina nuo 

visokiu rupescziu!
Miegas duoda pasilsi lovoje, 

O mirtis kapo ant amžinu.
Po miegui žmogus pabunda, 

O po mircziai prisikelia jo 
kūnas!

Antgrabis perstatų rubežiu 
dvieju svietu,

O visa žeme tai milžiniszkos
•kapines,

Ant kuriu milijonai žmonių 
ilsisi!

Tai visikas teisybe ane?
* * *

Szirdeles mano, neprivalote 
skape t,

Savo meiles del savo vyro, 
Juk ir vyras trokszta tos

' meiles,
Kaipo ir moterėles.'

Ir jie trokszta to glamonėjimo, 
Pagyrimo ir glostymo, 

Kaipo ir moteriszka veisle.
Taigi, nesilbijokte moterėles,

Jeigu jus vyras supras, 
Kaip jus ji mylite ir gnodojate

Nes isz to jis džiaugės,
. Ir jus da labiau mylės ! 

Nes tik meile užlaiko skietą.

Pirkie U. S. Bonus 

ar traktierneje viens su kitu 
sėdint ir alaus stiklą tuszti- 
nant.

Ir Szediszkiu miestelyje bu
vo kaip visur. Riogsojo ten 
■prie kelio, ežia jau kaip tik in- 
važiavus1 in miestą didele trak- 
tierne, intaisyta pagal nauja 
paredka. Laike ja Lietuvis, 
Dumblas. Szaunus tai buvo vy
ras, traktierninkas Dumblas, 
ir pravarde jo visiszkai tiko 
prie aplinkybių, nes pas ji bu
vo dumblo, kiek kas norėjo, 
lauke ir viduryje. Po teisybei 
tai ir visas Szediszkiu miestas 
turėjo dumblo tiek, kad dakta
ras Silke vadino ji tvirtybė, 
nes per purvyną tankiai būda
vo visai neprieinamas. Bet. ne 
del visu. Atsirasdavo tokiu 
botyriu, kurie per didžiausius 
rudens purvus atvykdavo in 
Szedisžkius mažiausia- du syk 
in s-anvaite. O ineiga ir iszeiga 
visados būdavo pas Dumblą. 
Ko tas žmogus nėra mates; ne
girdėjęs! Bet jo ausys, it tele
fono dra.tas: tolei atsimena, 
kolei girdi, paskui ir už pus
rubli neiszkvosi.

Nebuvo tos dienos, kad pas 
Dumblą neimtu atsitikimo, ga- 
binėtiszko, žinoma, nes peszty- 
niu pas save jis nedaleizdavo. 
Ar vesellija, ar szermenys, ar 
bylos kokios, Dumblas apie 
viską žinodavo ir net dalyvau
davo.

Jo butą net gana, lemto pa
trono (advokato): mokėdavo 
jis vesti net abieju pusiu byla 
ir teip gabiai, kad neviena 'pu
se hepraloszdavo. Vienas isz- 
loszia pirmam sude, bet užtai 
kitas pelno padavęs in apelia
cija. Toks tai mat buvo galvo- 
czius! ■' ' ’

Viena apyvakari, neskaitant 
kitu svecziu, pas Dumblą sėdė
jo du ūkininku : Vilius ir Gird- 
žduSį. tas pats, ka turėjo Su 
Kunczn t iešmą.

Visa isz szalies stebėjosi, kad 
Girdžius, toks lemtas ir ramus 
žmogus sėbravo su tokiu Vi
lium, kuris mėgdavo viską ži
noti, visur insikiszti ir, jei pa
siseks, žedna ingriebti.

Abudu jau buvo gerokai in- 
szute, bet Girdžius da nesilio
vė: szauke ir szauke tai alaus, 
tai užkandžio.

— Ko jis nori? Žiurėjo Vi
lius biski žvairomis akimis in 
savo sankalbi, teiraudamas jo 
misli.'

Bet Girdžius nesakė. Kalbė
jo apie orą, apie szio meto už- 
derejima, aimanavo ant ’blogu 
laiku, if vaiszino ir vaiszino.

— Ar nenugirdyt tik mane 
nori ir paskui ka iszkvoszti, 
mislyjo Vilius. Bet palauk szia 
Viliu neprigaus!!

Ir Vilius primine sau viso
kias aplinkybes, kokiose bu
vęs. Su kuo jis negero, su 
kuom nesebravo! Pats Vaita- 
vyczia, ba ! Ponas Kanapins
kas atszipo dantis, o Viliu ne- 
ingriebe!

— Blogi laikai, dejavo 
Girdžius. Rodos ir užauga ir 
ka, bet vis trumpa ir trumpa. 
Ir vaikinas, Dieve duok jam 
sveikata, neužmirszta,' vis pri- 
siunezia.

— Ar seniai Jonas Ameri- 
ke? Pertrauke Vilius.

— U-gi jau metai suėjo 
ant Mykoliniu. Gerai sako dir
bąs, bet in toki trumpa laika 
nestengia visias skalas iszsimo- 
keti. Kiti da dauktu, bet tas 
Kuhczas.

— Aha! Pamislyjo Vilius, 
ir nudavė kad jam suvisu ne- 
galvoj apie Kimcza. Ka ežia 
ant Kunczo paisyti. Jis turtin

gas: Ana dukteri leidžia už po
no.

—’ Ka, kaimyne, szneki! 
Perkirto karsztai Girdžius: be
ne nežinai,- kad ponas Kana- 
pinskas seniai iszsikraustė isz 
Ramoniszkiu?

— Žinoti žinau, atsake Vi
lius abejingai, bet tais nieko 
nekenkia. Juk ir kitur būda
mas gali vaduke vesti.

— Bet kas tau! Iszsiki'alįs
te kažin kur, ne dūko negirdėt! 
Kunczas lyg isz galvos iszejo. 
Kaip tyezia ir daktaras nuo 
Kunczn szalinasi. Pirmiaus, 
būdavo, kas antra diena, o da
bar ne su szunimisi neinpiudy- 
si.

— ’ Szitaip!
— Ugi kaip! Kunczni pa

rupo, nes barzda jam nusziu- 
pejo, bet už tai kaip paszeles 
pinigu dabar reikalauja. In sū
dą, girdi, eisiva, kamarninka 
atsiusiu!

-ir Ka! Ka! Juokėsi Vilius. 
O ar daug esi kaltas vaitui ?
- — Du szimtu rubliu, kai
myne. Kitus jau atsiteisiau, 
bet tda du szimtu telieka.

Ir Girdžius rūpestingai su
raukė kakta.

— Žinai ka, bieziuli? Tarė' 
Vilius, valanda pamislyjes. 
Asz tau duosiu tokia paturima, 
kad tau nereiks mokėti Kun- 
■czui ne skatiko.

— Kaip tai gal būti? Pa
žiurėjo su abejone Girdžius; 
per suda atims. O ant galo, asz 
nenoriu jam užginti skola, kas 
kalta, tai kalta, noriu tik, kad 
palauktu.

— Bet asz nesakau, kad 
jam užgintum. Asz galiu pada
ryti tai kad Kunczas tikrai pa
lauks ir dūgi, kas kitas jam už
mokės, o tavęs nieko nekliu
dys.

— Eik jau, eik! Tarė Gir
džius netikėdamas.

— Tikrai sakau,' pertarė 
karsztai Vilius: asz tamstai 
papasakosiu tokius dalykus, 
kad pats pamaitysi, jog tai tei
sybe. Bet kiekviena patarme 
kaszfuoja.

— Jeigu jau teip, tai gal,... 
Kiek, kaimyne, norėtum?

— Matai, ponas Gardžiau, 
suprask ta, kad iszgelbesi savo 
du szimtu rubliu, tai ketvirta 
-dali gali praleisti. Penkis de- 
szimts rubliu duok ir bus ge
rai.

Skaito “SAULE” Jau 
Daugeli Metu!

Ka raszo musu skaitytoja 
Ponia F. Vesteriene, isz Cleve
land, Ohio. — Gerbiama “Sau
les” Redakcija: Prisiuncziu 
jums szeszis dolerius, kaipo at
naujinimą prenumerata už 
laikraszti “Saule” kuria skai
tau jau nuo 1999 metu, ir nepa
liausiu ja skaityt ir darodysiu 
visiems Lietuviams kad ja už- 
siraszytu, nes tai vienatinis te
kis laikrasztis Amerikoj ku
ris žmoniems geriausia patin
ka ir yra smagiauses del skai
tymo, paduoda žines isz viso 
svieto. Jeigu žmones daugiau 
skaitytu jusu laikraszti, tai 
padarytu sau didesne nauda ir 
susipažytu su svietiszkais vei
kalais ir užlaikytu savo gražia 
Lietuviszka Kalba, kuria ne
norime užmirszti ir .geidžiam 
kad musu vaikai ja iszmoktu! 
Liuku “Saules” redakcijai ir 
iszdayystai kuogeriausiu lin
kėjimu ir gero pavedimo jusu 
darbuose.

Į

Girdžius su abejojimu pa
žiurėjo ant Viliaus.

— Perdaug? O gal mislyji, 
kąd asz tave prigausiu? Na tai 
paszauksime ežia. Dumblą, pas 
ji sudėsi pinigus ir, jei mano 
pasaka nebus nieko verta, tai 
pinigus pasiimsi sau atgal. Ge
rai ?

— Gerai butu kaimyne, ka
sėsi galva Girdžius: bet asz tu
riu tik dvidesziints rubliu.

— Na, tuszezia tavęs! 
Duok ir tuos. Ei! Gaspadoriau! 
Praszome areziairs! Pamojo 
ant Dumblo. 1

Tas greitai kaip isz žemes 
iszdygo ir glostydamas usius, 
užklausė žemu balsu:

— Alaus?
— Alaus ’paskui, bot mes 

ežia turime reikalą pas jus.
Ir Vilius papasakojo viską.
— Sztai dvidesziints rub

liu, dadure: Ir jei mano žinia 
ncdnis gera, tai juos Girdžius 
atsiims atgal.

Dumblas labai mėgo tokius 
dalykus. Sugriebęs pinigus, 
pasirėmė ant stalo ir klausė. 
Vilius dabaige stilda. ir atsi- 
lieipe:

— Matai, kaimyne, tu ži

Szpiegai Komunistai Suimti

stengiasi savo veidus užsi
dengti kai laikrasztininkas 
ju paveikslus nutraukė 
Salzburg mieste teisme, 
Austrijoje. Abi buvo pa
trauktos teisman ir stengie
si savo drauge iszteisinti.

Brunetter “Ha ta Hari”
» > . • 

rei) yra intarta už sznipine- 
jima del Kęmunistiszkos 
Czekoslovakijos Amerikos 
zonoje Austrijoje. Bet slap
tos policijos agentai sako 
kad jos darbas buvo dar 
platesnis, kad ji dirbo del 
visos Vakaru Europos ko

nai, kad ponas Kanapinskas 
iszsikrauste isz Ramoniszkiu 
žinai teipgi, kaid Kunczas nu
siminęs, bet delko, delko tas 
•viskas? Asz tik žinau ir gal po
nas Dumblas.

Bet szits paskutinis .nieko 
įieatsiliepe: Nenumane da, ar 
jam geriaus žinoti, ar nežinoti.

Vilius tęsę tolinus.
— Trumpai sakant, ponas 

Kanapinskas pasiskolino nuo 
Kunczo deszimts ar vienuolik
ta tukstaineziu rubliu ir iszny- 
ko!

— Kaip tai? Tarė Girdžius 
a$z lyg girdėjau, bet Kunczas 
man rode reversus nuo Kana
pinsko.

— Ka! Rode reversus! Bet 
ka jie verti? Žinoma, Kunczas 
be tu reversu nebūtu jam da
vės. Bet ka ponui tie reversai 
kasztuoja? Tik paraszyt!

Bet kaip tai ? Nesuprato Gir
džius juk ponas Kanapinskas 
nuo saves iszdave reversą vai
tui, kad kaltas.

— Iszdave! Asz ir tau ga
liu iszduofi, o ka isz manės im
si? Juokėsi ciniszkai Vilius.

— Bet jis ponas, turėjo gy
vulius, padarus. Kuriuos pa- 
sznabždoms pardavė kitam, o 
Kunczas tolei vaikszcziojo su 
tais reversais ir gyrėsi, pakol 
žmones neme isz jo juoktis. Vi
si jau seniai žinojo teisybe, tik 
Kunczas Jasižinojo paskutinis 
ir tu, kaimyne.

Girdžiai pasidarė nesmagu, 
kad isz jo juokiasi.

— Tai da asz nesuprantu, 
už ka ežia duoti temstai dvi- 
deszimts rubliu, tarė aitriai.

— Tuoj pasakysiu: Nusto
jo juoktis Vilius. Matai, vaitas 
turėjo pinigu gana, bet vis pas 
žmones. Tai kada, pops Kana
pinskas prispyrė su tnom pa
skolinimu deszimts tukstan- 
cziu rubliu, tai Kunczas puldi
nėjo szen-ten ir pats inlindo in 
skola. — Mat nenorėjo nustoti 
vardo priesz savo žentą. Ka ! 
Dalbar, kada pasirodė, kad po
naitis suvis nemislyja būti jo 
žentu ii’ dagi prigavo ji ant de
szimts tukstancziu, o pats isz- 
bego ten, kur pipirai auga, tai 
Kunczas teip nusiminė, kad isz 
tos bėdos ir gėdos, dumia in 
Amerika. Dabaige pasznabž- 
doms Vilius.

Girdžius net paszoko.

kos.
Agnes Von Heyne, (po de- 

szinei) Vokiete, stengiasi 
savo veidą užsidengti, kai ji 
liudijo ir svieczino už Heinz 
von Silomon, kuris yra taip
gi intartas.

□ a ra

— Jis! Toks bagoezius!
— Taip, taip. Parduoda 

namus, lanka, gyvulius, žodžiu 
viską ir iszvažiuoja, mat, nega
li ak i u pa r o <1 y t i. Daro •: ta pa- 
sznabždoms, bet Vilius turi 
vnosle! O ka, neverta naujiena 
dvidesizimts rubliu ?

— Bet kas man isz1 to?
Klause Girdžius.

— Da. nesupranti! Jeigu 
Kunczas bėga, tai ne tau ’beda, 
tik jam. O ka jis reikalauja (pi
nigu, tai sakyk: Paskui ati
duosiu, ir viskas.

— O sūdąs.
— Jis neturi laiko provo- 

tis. Žinau tikrai, kad jau iszsi- 
eme laivakorte, už dvieju san- 
vaieziu turi keliauti. Kada gi 
provosis? ;

— Bet vis asz turiu ati
duoti jam du szimtu rubliu.

— Jeigu taip labai nori, 
gali pats atiduoti, bet to nerei
kalauji daryt. Kunczas važiuo
ja in Amerika, ten yra tavo su
nns, tai juodu susitiks ir....

— Teisybe, ten Jonukas, 
bet jeigu jam bus persunku'?

— Tai jau ne mano daly
kas. Galėsi ir pats jam atiduo
ti, bet kaip pats sakiai, tau ru-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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PRANESZIMAS!
— Primename yęla musu 

skaitytojams kurie.yra skolin
gi už laikraszti, idant pasku
bintu atsilyginti, nes prieszin- 
gam laike busime priverstais 
laikraszti sulaikyt! Kožnas ku
ris yra. skolingas už laikraszti 
privalo turėti afyda, kad už 
dyka laikraszczio siunsti nega
lima, nes iszdavysta laikrasz
czio sziandien daug kasztuoja. 
Juk ir jums butu skriauda, jei- 
gp jum neužmoketu algos, taip 
ir tieji kurie yra skolingi už 
laikraszti, skriaudžia mus! Jei
gu neatsilygins ti'umpam laike, 
busime priversti laikraszti nu
laikyti, o tada nesigraudinkite!

—“Saules” Redakcija.

^Pirkie U. S. Bonus!

^Pirkie U. S. Bonus!
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ŽiniosVietines
— Nedelioj prasidėjo szvie- 

sos sutaupintmo laikas (Day
light Saving Time).

— Gerai žinomas visiems 
musu Lietuviszkas barberys, 
ponas Juozas Anceraviczia, 
nuo 409 W. Centre uly., staiga 
susirgo, ir randasi po dakta- 
riszka priežiūra. Mes visi vėli
name ponui Anceravicziu grei
to ipasisveikimo.

— Seredoj pripuola Szv. 
Katarinos isz mie'sto Sienos, ir 
Szv. Juozapo Sol., o Tautines 
Vardines: Venta. Taipgi ta 
diena Jurgio Vaszingtonas li
kos invezdintas kaipo pirmu
tinis Suvien. Valstijų Prezi
dentas, New Yorke mieste, o 
antras invezdinimas buvo Phi
ladelphia, Pa.,ir ta diena: 1945 
įlietuose Amerikos vėliava isz- 
keta virsz Nacziu Tarybos ofi
su Berlyne; 1904 m., atgauta 
teise spaudinti Lietuviszkas 
knygas) Lietuvoje.

—- Szia sanvaite angliaka- 
šyklos mokest savo darbinin
kams.

— Ketverge pripuola pir
ma diena Gegužio (May) 5-tas 
menesis szio meto. Menesis pa- 
szvensfas ant garbes Szven- 
cziausia Paneles Marijos. Ir 
ta diena pripuola SS. Philipo 
ir Jokūbo apasztaliu, o Tauti
nes Vardines: Girulio. Taipgi 
Dairbo 'žmonių ir tautu solida
rumo, Komunistu s z v e n t e . 
ūkininku priežodžiai: Gegužis 
menesis vėsus, Birželis drėg
nas, pilko skunes ir arodus. 
Gegužes lietus sėjimams ženk
lina auksa ūkininkams. Szis 
menesis turi būti vėsus, bet ne 
szaltas. Jeigu pirma diena 
Gegužio puola szarma tada bus 
apsitidaga. Petrones lietus 
žegnoja miežius. Menulio At
mainos: Gegužio: 1, Prieszpil- 
nis; 9, Pilnatis; 16, Delczia.; 23, 
Jaunutis; 31, Prieszpilnis.

— Ketverge taipgi pripuo
la Vaiku Sveikata diena; Ir ta 
diena 1533 metuose, numirė 
Ostraga, gabiausias Lietuviu 
karvedys; 1933 m., Adolpas 
Hitleris insake kad visos 
Vokietijos jaunimas turi 
priverstinai stoti in dar
bą; 1898 m., Admirolas Dewey 
siitriviszkino ir sunaikino Is
panijos laivyną prie Manila 
uosto; 1932 m., ant visos svieto 
buvo sunaikintas in Dniepros- 
troy, Rusijoje.
’ . —- Petnyczioj pripuola 
Szvento Atanazo ir Szv. Celes
tino, o Tautines Vardines: 
Dangerutis. Ir ta diena: 1945 p 
metuose Berlynas paimtas.

— Nedelioj, Gegužio 4-ta 
diena, priims Pirma Szv. Ko
munija, vaikai ir mergaites isz 
Szvento Juozapo parapijos 
mokyklos, laike Szv. Misziu 
devinta valanda ryta..

Shenandoah, Pa. — Jieva 
Karaliūniene, nuo 220 Ohio
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Allentown, Pa. — Ana diena 
Pennsylvania Power & Light 
Kompanija turėjo savo .susi
rinkimą, ir valdyba likos isz^ 
rinkta: Charles E. Oakes likos 
vėla iszrinktas kaipo Prezi
dentas; A. D. Root, Vice-Pre- 

CHARLES E. OAKES
Pennsylvania Power & Light 

Kompanijos Prezidentas

zidentas; H. Ferguson, George 
II. Keenan, J. J. Huebner, R. 
C. Swartz visi kaipo Vice-Pre- 
zidentai; II. L. Palmer, pagel- 
bininkas del Prezidento ir 
Sekretoriaus; F. II. Markley, 
Kasierius; J. K. Busby, Pata
rėjas; taiposgi sekantieji likos 
iszrinkti kaipo Vice-Preziden- 
tai Divizijų: J’. C. Knowles, del 
Lehigh; G. T. Storb, Lancast- 
ter; F. C. Hueller, Schuylkill; 
J. S. Davidson, Harrisburg; 
E. R. Hensch, Susquehanna; 
H. S. Lawrence, Luzerne; L. 
C. Purcell, o sekantieji likos 
iszrinkti kaipo prigelbetojai: 
R. A. Froman, assis. sekre., ir 
kasierius; W. H. Brooks, assis. 
sekre., ir kasierius; H. J. 
Flood, assis. sekre., ir B. R. 
Fortune, assis. kasierius.

Ave., isz Shenandoah Heights, 
likos surasta negyva savo na
muose. Tyrinėjimas parodo 
kad moteriszke numirė nuo 
szirdies at ako. Velione atvyko 
isz Lietuvos 1912 metuose. Jos 
vyras Juozapas mirė devynio
lika metu atgal. Prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos, Paliko 
duktere Ona, pati Juozo Zors- 
kio; sunu Juozą isz Newark, N. 
J., ir anuka; seseri Marie 
Szulskiene isz Minersvilleje ir 
tris brolius Lietuvoje. Likos 
palaidota įSulbatos ryta, isz 
Graiboriaus Czaikausko koply- 
czios, 318 E. Centre uly., su 
apiegomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje deszimta valanda ir pa
laidota in parapijos kapines.

— Jokubukas, trijų metu 
amžiaus, sūnelis pons. Leonar
du Tragiu, nuo 14 So. Bowers 
uly., likos sužeistas in veidą, 
ranka ir koja per automobiliu 
prigulintis prie Wm. Cudding, 
isz Brandonvilles. Tyrinėji
mas nelaimes parodo kad vai
kutis netikietai bego staicziai 
in automobila, ir tom syk likos 
pataikintas. Vaikutis gydosi 
namie.

-— Jonais Biszkus isz mies
to, kuris gydėsi per tris mene
sius in Veteranu ligonbute, 
Butler, Pa., pasimirė Ketver- 
go ryta 3:20 valanda. Buvo 
angiiakasis per daugelis metu. 
Velionis tarnavo Pirmoje Sve- 
tinoje Kara, ir prigulėjo prie 
Samuel H. Kehl Amerikos Le
giono Posto Nr. 370. Paliko 
broli Antana, mieste. Laidojo1 
Panedelio ryta, isz Vinco Men- 
kieviczio koplyczios, 15 E. 
Cherry uly., su Szv. Misziomis 
Szvento Jurgio bažnyczioje 
devinta valanda, ir palaidotas 
in parapijos kapines. Vetera

nai isz Amerikos Legiono Pos
to 370 dalyvavo laidotuvėse.

— Buvus miesto gyventoja 
Katarina Mockuviene, kuri ne- 
sveikavo jau nuo 1948 metuo
se, ir gydėsi Schuylkill Haven 
ligonbute, pasimirė pareita Se
reda. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko sunu 
Juozą, kuris tarnauja prie 
Amerikos, lakunu Vokietijoje. 
Jos vyras Antanas mirė 1944 
metuose. Graborius H. A. Va- 
1 u k i e v iez i us 1 a i do s.

Mount Carmel, Pa—Rt. Ku
nigas Mpnsignorius, James F. 
Clarke, 78 metu amžiaus, eme
ritus (užsitarnavęs) klebonas, 
ir kur jis gyveno Szvencz. P. 
M. Szkapl., parapijos kleboni
joje, 47 So. Market uly., pasi
mirė Petnyczios vakara. Lai
dotuves invyko Utarninko ry
ta. Vyskupas G. L. Leech, isz 
Harrisburg Diecezijos atna- 
sziavo Szv. Miszios. Daug ku
nigu dalyvavo laidotuvėse.

Wilkes-Barre, Pa. — Pons- 
tva Edvardai P. Toraicziai 
nuo 299 So. Hancock uly., alp- 
laike telegrama nuo Kariszko 
Apsaugosi Skyrio isz Vaszing- 
tono, kad ju sūnūs, kareivis 
Pfc. Edvardas F. Toraitis žu
vo ant kares lauko Korėjoje, 
Balandžio (April) 9-ta diena.. 
Jaunas kareivis tarnavo prie1 
artilerijos. Velionis paliko di
deliame nuliudime, savo tėve
lius; broli Joną, kuris tarnauja 
Laivynoje, San Diego, Calif., 
ir sesute Evelyn.

JAPONIJA LAISVA!

Po Puse-septinto 
Meto Užkariavimo

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

krasztu užvesti.
Japonijoje dar kol kas, pa

silieka dvi Amerikos divizijos 
ir dalis laivyno.

3 KALINIAI PABĖGO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Už keliu myliu nuo kalėjimo 
jie ta sarga paleido.

Dabar visos apylinkes poli
cijos jieszko tu pabėgėliu kali
niu.

PREZ. TRUMANAS: 
PAGYRU PUODAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kas jo paklausė: Ar Stalinas 
jam in jo laiszka ir pareikala- 
vima buvo atsakęs? Jis trum
pai atsake: “Jis pasitraukė 
isz Irano.’’

Jis paskui dar daugiau pasi
gyrė, sakydamas kad ant jo 
patarimo, musu vaiskas buvo 
pasiunstas in Turkija ir Grai
kija, isz kuriu krasztu Sovie
tai buvo priversti pasitraukti.

_ WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Laivyno Skyrius 
pranesza kad laike manevriu 
ant Atlantiko mares, Ameri
kos kariszkas laivas “Wasp’’ 
kuris veža kariszkus eropla- 
nus, susitrenkė su laivu “USS 
Hobson’’ ir in trumpa laika 
nuskendo in mares su Kapito
nu W. J. Tierney ir 174 jūrei
viais, apie 61 likos iszgelbeti. 
Nelaime atsitiko Subatos va
kara apie 8:38 valanda.

NUŽUDĖ
MEDŽIOTOJA

Buvęs Kalinys Smerk
tinas Mirtimi

MONTROSE, PA. — Teis
mas rado buvusi kalini, dvide- 
szimts metu amžiaus Joseph 
Bibalo kalta žmogžudystes. Jis 
nužudė briedžio medžiotoja, 
keturios deszimts keturiu me
tu amžiaus Anthony Shema, 
Gruodžio (Dec.) deszimta die
na in Forest City.

Szitokis teismo nusprendi
mas reiszkia mirties bausme.

Buvęs ka’inys stengiesi mir
ties bausmes iszvengti, saky
damas kad jis nėra pilno pro
to.

Medžiotojas Shema buvo 
nuszautas, kai jis davė tam bu
vusiam kaliniui raida nes jis 
buvo pražadejes jam parodyti 
kur yra gera briedžiu medžiok
le.

Keli daktarai sako kad jie 
butu gale j e priparodyti kad 
tas buvęs kalinys nėra pilno 
proto, jeigu valdžia butu juos 
pasisamdžius. Bet teisėjas Ro
bert Dean sako kad dabar jau 
tokia mada inejo kad kai tik 
kokis žmogžudis būva in teis
mą patrauktas, keli pasamdyti 
daktarai moksliszkai priparo- 
do kad tas žmogžudys nėra pil
no proto ir pataria jam dova
noti. Jis toliau sako kad tekis 
žmogus kaip szitas buvęs ka
linys yra tokio sudėjimo, kad, 
progai pasitaikius jis vėl ka 
nors nužudytu, “ir tada,’’ 
klausia tas teisėjas, “kas butu 
kaltas jeigu asz ir visas teis
mas?’’

BAGOGZIU
ATOSTOGOS 

DARBININKAMS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

nijos panasziai pranesza.
Isz New York in Londoną 

kasztuoja du szimtu septynios 
deszimts doleriu, kaipo turis
tas, o pirma klase trys szimtai 
devynios deszimts penki dole
riai.

Dabar in Europa rengiasi 
važiuoti mokytojai, studentai 
ir sekretorkos. Eroplanu kom
panijos tikisi gera bizni varyt 
isz tu keturios deszimts milijo- 
niu žmonių, kurie kas metai 
gauna vakacijas, atostogas.

Žinoma, dauguma szitu 
Amerikiecziu keliautoju atsi
durs in Prancūzijos Pamares, 
“Riviera’’ kur visi milijonie- 
riai ir bagoeziai vasaTuoja. 
Bet ežia ne vien tik bago- 
cziams yra vietos. Nėra nei 
mylios nuo tos puosznios mili
jonierių vietos, kur praseziau- 
sias mužikas, darbo žmogelis 
gali sau vasaruoti ir labai py- 
giai pragyventi.

Visi tie Amerikiecziai, isz- 
važiuodami in Europa daro 
baisu nuostoli musu biznie
riams namie, kurie tikėjosi isz 
ju pasipiniguoti szia vasara.

Cleveland, Ohio. — Sziais 
metais Liepos (July) 7 iki 11 
d. d., invyks Susivienijimo Lie
tuviu Amerikos Organizacijos 
Seimas Clevelande, in Hotel 
Cleveland. Seimas atidarymas 
prasidės vienuolikta valanda 
ryte. ./

AUTOMOBILIU
LENKTYNIŲ 

NELAIME
DAYTON, OHIO. — Stau- 

giantis ir baisiai greitai va
žiuojantis lenktynių automo
bilius nubėgo nuo savo už- 
briežto kelio ir davė in žiūrė
tojų lankas, užmuszdamas ke
turis žiūrėto jus ir draiveri. 
Penkios deszimts kitu žiūrėto
jų buvo sužeista toje nelaimė
je.

Daktarai mažai vilties turi 
dviem sužeistam; jie sako kad 
tiedu vargiai iszliks gyvi.

Draiverys to lenktynių au- 
tomobiliaus Gordon Reid, isz 
Burbank, California buvo ant 
sykio užmusztas; jam galva 
buvo nukirsta, kai jo automo
bilius sudužo. Daug žmonių 
buvo suvažinėta, pirm negu 
tas smarkiai lekiantis automo
bilius sudužo ir sustojo.

Galva teipgi buvo nukirsta

Mail Call!

Look at the smiles on these pretty WACs! It’s mail 
call. And once again the folks at home have come 
through with the letters that mean so much to a girl in 
the Army Corps.

These young women have become an essential part of 
America’s military strength. They have volunteered 
to take over “must" jobs in the clerical department to release 
men for field duty; theirs is an important job in yout 
defense. Wouldn't you like to do something foi them?

You can. You can show all out service women and men that 
you’re with them—by buying United States Defense Bondsl 

For when you buy bonds, you're doing more than simply 
saving your money and making yout own family secure. 
You’re doing a fine job for defense yourself! Because 
yout economic stability is what gives your country economic 
strength to stand behind its military strength. And 
America must be strong in every way in these troubled 
times when peace is only for the strong.

So start today to buy Defense Bonds. Buy them now 
and buy them regularly.

The U. S. Defense Bonds you buy give you 
personal financial independence

Don’t forget that bonds are now a bettei buy than ever. 
Because now every Series E Bond you own can auto
matically go on earning interest every year for 20 years 
from date of purchase instead of 10 as before! Ibis 
means that the bond you bought for $18.75 can return 
you not |ust $25—but as much as $3333! A $37.50 
bond pays $66.66. And so on. For your security, and 
your country’s too. buy U. S. Defense Bonds now 
through the Payroll Savings Plan. Bankers recommend 
them as one of the safest forms of investment.

Peace is for the strong...
Buy U. S. Defense Bonds regularly!

U S. Government does not pay for this advertising. 7he Treasury Department 
thanks, for their patriotic donation, the Advertising Council and

,   ’ - V • . . • • •

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
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keturios deszimts trijų metu 
amžiaus Poniai Ellen Schaffer, 
isz Springfield, Ohio.

Apie deszimts tukstaneziu 
žmonių buvo susirinkę pažiū
rėti kaip tie greiti automobi
liai lenktynioja.

Žuvęs draiverys, dvide-

Viesz. Jėzaus ir
. ... MALDA . . .

Motinos Szvencz.
\ Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
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.

szimts devynių metu amžiaus 
Reid, vairavo ,ta pati greita au
tomobiliu Reading, Pa., su ku
riuo jis buvo apsivertęs tenai. 
Bet automobilius buvo pertai
sytas ir peržiuretas ir viskas 
rodos buvo tvarkoj. Jis. ren
giesi stoti in Indianapolis pen
kių szimtu myliu lenktynes Ge
gužio trisdeszimta diena. Jo 
žmona, dvideszimts szesziu 
metu amžiaus Beatty, kone isz 
proto neiszejo, kai ji dažinojo 
apie savo vyro mirti. Jųdviejų 
ketvirtas vaikas buvo ka tik 
dvi sanvaites atgal gimęs. Ji 
beveik visados pribūdavo ant 
tu lenktynių, kuriuose jos vy
ras dalyvaudavo. Bet szita sy
ki ji buvo ka tik parvažiavus 
isz ligonines ir buvo pasilikusi 
namie su savo naujagimiu.

VAGIMS PER
DAUG SZNAPSO

CLEVELAND, OHIO. —
Vagiai, kurie norėjo pasivogti 
kelis sznapso buteliukus del 
vakaruszku. Jie užtiko tfoka 
kuriame buvo 10,980 tokiu ma
loniu buteliuku.

Bet iszgere apie szesžis bu
telius to savo pasivogto sznap
so, jiems insipyko, ir jie visa 
ji paliko ir paleido.

Policij antai rado troka ir 
sznapsa kelios mylios isz mies
to. Sznapso tenai buvo už dau
giau kaip $32,940. Jie buvo pa
sivogė ta troka isz pat kompa
nijos daržo, kur tas sznapsas 
buvo užluoduotas ant to troko 
del iszvežimo. Matyti kad tie 
vagiai nenorėjo pasipiniguoti, 
bet tik kiški iszsigerti.

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

Per paczta, 35 Centai.

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

Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

“Talmudo Paslaptys’*
. . . Apie ...

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS :: 
Labai užimanti apysaka 

Per paczta, 25 Centai 
Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT 
&=■ “SAULE” 

PLATINKIT!




