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SEKRETORKA 
NUŽUDYTA

Poiicijantai Jiesko 
Vagies

WASHINGTON, D. C. — 
Tyli ir darbszti valdžios sekre- 
torka buvo surasta savo kam
baryje nužudyta. Ji buvo pa- Į 
sisamdžius, pasirandavojus 
viena kambari moterų vieszbu- 
tyje.

Poiicijantai iszlcido insaky-, 
m a visiems keliu valstijų poli- 
cijantams jieszkoti to vagies, j 

žmogžudžio, kuris ta sekretor- I 
ka baisiai apdaužė ir paskui su 
jos paneziaka pasmaugė.

Užmuszta sekretorka buvo 
keturios deszimts keturiu metu 
amžiaus Alyce O. Taggart. Jos 
artimiausia gimine yra sesuo, 
Ponia A. H. Hunt, in Lafay
ette, Indiana.

Sekretorkos Taggart sužalo
tas lavonas buvo vieszbuczio 
tarnaites užtiktas, kai ji inejo 
in jos kambari jos lova pakloti. 
Policijos daktaras sako kad ji 
buvo mirus jau apie dvide- 
szimts keturias valandas.

Poiicijantai spėja kad vagis 
slaptai inejo in jos kambari pa
sivogti daigtu ar pinigu ir bu
vo tos sekretorkos užtiktas. Jie 
spėja kad sekretorka turėjo 
gana daug pinigu su savimi ar 
savo kambaryje, nes ji tik ta 
diena buvo gerokai pinigu pa
siskolinus isz bankos.

Isz Amerikos 
lietuvoTkonsu- 
LATUI NEW YORKE

30 METU
NEW YORK. — 1923 metu 

Liepos (July) menesio 16 die
na New Yorke pradėjo veikti 
pirmasis Lietuvos Konsulatas 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.

Naujai atidarytai instaigai, 
insikurusiai 38 Park Row, že
mutinėje New Yorko miesto 
dalyje, vadovauti, konsuliari- 
nio agento titulu, Lietuvos Už
sieniu Reikalu Ministerio pa
reigas einas Petras Klimas pa
skyrė Juliu J. Bielski, buvusi 
Lietuvos Finansų Ministerijos 
ingaliotini Amerikoje. Tam 
paskyrimui laikinas sutikimas 
isz JAV Amerikos Valstybes 
Departamento buvo gautas 
1923 metu Liepos 12 diena.

1924 metu Sausio (Jan.) 11 
dienos Prezidento Aleksandro 
Stulginskio rasztu, Julius J. 
Bielskis buvo paskirtas tikruo
ju Lietuvos Konsulu New Yor
ke. JAV Prezidentas Calvin 
Coolidge p. Bielski Lietuvos 
Konsulu pripažino savo 1924 
m., Vasario (Feb.) 9 dienos 
rasztu. . - - • - 
Z Julius J. Bielskis, dabartinis 
Lietuvos garbes konsulas Los 
Angeles, Kalifornijoje, isz Lie
tuvos valstybes tarnybos iszejo
1926 m., Lapkriczio (Nov.) 
menesyje, ir sziuo metu vado
vauja apdraudos instaigai Los 
Angeles mieste.

1926 m., konsulatas New 
Yorke pakeltas in Generalini 
Konsulata ir jo pirmuoju Ge
neraliniu Konsulu nuo tu metu 
Lapkriczio menesio paskirtas 
Henrikas Rabinayiczius, Pa
siuntinybes Vaszingtone sekre
torius. Jis ėjo tas pareigas iki
1927 metu Rugpiuczio (Aug.) 
1 dienai.

Trecziuoju instaigos virszi- 
ninku, nuo 1928 metu Vasario 
1 dienos buvo Generalinis Kon
sulas Povilas Žadeikis, iki tol 
buvęs Lietuvos Konsulas Czi- 
kagoje, o dabar Lietuvos Ne
paprastas Pa.siuntin.ys ir Inga- 
liotas Ministras Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms.

Jam, 1935 m., Liepos July 1 
diena persikėlus Vaszingtonan, 
naujuoju Generaliniu Konsulu 
New Yorke buvo paskirtas, 
pareigas pereme 1936 metu 
Rugsėjo Sept. 3 diena, jas ir 
dabar tebeina, Jonas Budrys, 
būvės Generalinis Konsulas 
Rytprūsiams. Jo padėjėjai 
sriub metu yra vice-konsulas 
Vytautas Staszinskas, genera
linio konsulo pavaduotojas, ir 
vice-konsulas Anicetas Simu
tis.

Generaliniams Konsulams 
besikeieziant ir iki naujai pa
skirtiems atvykstant, Genera
linio Konsulo New Yorke pa
reigas ilgesniais laikotarpiais 
yra ejes vice-konsulas Petras 
Daužvardis, dabartinis Lietu
vos Konsulas Czikagoje,

motina žuvo

12 Metu Sūnūs
Sužeistas

VINELAND, N. J. — Tris- 
deszimts metu amžiaus Ponia 
Angelina Stavoli, nuo 726 Flo
rence Avenue, Vineland buvo 
užmuszta kai jos automobilius 
atsimusze in medi ant Main 
vieszkelio neto’i nuo Adams 
ulyczios.
. Jos sūnūs, dvylikos metu 

amžiaus Louis, kuris važiavo 
szalia jos buvo nuvesztas in 
Newcomb ligonine, kur Dakta
rai sako jis yra labai pavojin
gai jeigu ne mirtinai sužeistas. 
Jam yra galva praskelta ir al
kūne nulaužta.

Policijantas Albert Riccio 
sako kad Ponia Stavoli buvo 
inspausta tarp automobiliaus 
rato ir sėdynės. Ji pasimirė 
nuo galvos praskelimo ir vidu
riu sukrietimo kai ji buvo at- 
veszta in ligonine apie szeszta 
valanda vakare.

Poiicijantai spėja kad ji la
bai greitai važiavo ir negalėjo ( 
suvaldyti savo automobilio 
prie užsisukimo, ir taip jos au
tomobilius sudužo in medi sza
lia to vieszkelio.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT! I

RYTU BERLYNE 
NERAMU

20,000 Kariszkos Poli
cijos Ir Daug Kariszku 

Tanku Sukilėlius
Numalszinti

BERLYNAS, VOK. — Ame- 
rikes Augsztas Komisijonie- 
rius pranesza kad sukilimai vėl 
iszkilo Rytu Berlyne. Vokie- 
cziai marszuoja po ulyczias ir 
drąsiai parodo savo pasiprie- 
szinima Komunistams.

Sovietai yra pasiuntė dvide- 
szimts tukstaneziu kariszkos 
policijos kareiviu ir daug ka
riszku tanku tuos sukilėlius 
numalszinti.

Eina gandai kad isz szitu su
kilimu gali iszeiti bendros visu 
darbininku straikos.

Darbininkai susikirto su Ko
munistais ant Alexanderplatz 
ulyczios, kai tukstaneziai dar
bininku paliko savo darbus, 
pareikszdami savo nepasiten
kinimą, prot estą, kai daug j u 
draugu darbininku buvo sua- 
resztuota ir in kalėjimus pa- 
tupdinta.

Darbininkai szimtais vaiksz- 
tineja po ulyczias ir szaukia: 
“Duokite mums maisto, duo
kite mums duonos, duokite 
mums bulviu! ’ ’

Rytu Berlyne maisto mažai 
randasi, nors Sovietai dabar 
skubinasi nors kiek pristatyti.

Ateina žinios kad Rusijos 
Armija suszaude keturios de
szimts szeszis Komunistus po- 
licijantus, kai jie nesutiko 
szauti in sukilėlius. Kitos ži
nios sako kad daug Komunistu į 
policijos nariu dabar stoja su
kilėliams in talka ir meta savo ' 
darbus.

Szitu policijantu pasielgi- i 
mas parodo kad Sovietai nega
li pasitikėti ant tos szimto dvi- ; 
deszimts tukstaneziu policijan- '
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Naujas Prancūzu Premjeras/Atsisveikina Su Gen. Ridgway

Joseph Laniel, naujas 
Prancūzijos Premieras, pir
ma syki vieszai pasirodo, 
kaipo savo kraszto Premie
ras, kai jis su Prancūzijos 
Prezidentu Vincent Auriol 
ir jo žmona iszkilmingai at

Gražus Katinukas

Szitas, rodos malonus ka
tinukas dabar telpa in skry
bėlė, bet kai szitas “Saba”, 
kaip jis vadinamas, užaugs 
jis bus baisus laukinis žvė
rys, Ernest Trapaga, isz Lo
di, New Jersey valstijos ji 
nusipirko Brazilijoje. Aisz- 
kus dalykas jis negales szita 
katinuką per ilgai laikytis, 
bet turės ji atiduoti, nes toki 
katinuką jokiu budu negali
ma prijaukinti.
— -_ —I— ---------

SZESZI LAIVYNO
LAKŪNAI ŽUVO

Prekybinis Eroplanas
Nukrito, Sudužo

CHESTERTOWN, MD. — 
Laivyno “Constellation” ero
planas nukrito ir sudege ant 
Chesapeake ingulos netoli nuo 
Chestertown. Visi szeszi Lai
vyno lakūnai žuvo toje nelai
mėje.

Laivyno Sztabas Vaszingto
ne sako kad tas eroplanas buvo 
isz Laivyno bazes Patuxent, 
Maryland. Lakūnai pratinosi

(Tasa Ant 4 Puslapio)

sisveikina su Generolu Matt
hew B. Ridgway ir jo žmona 
in Elysee Palociu.

Prezidentas Auriol sutei
kė kelis dideles garbes ženk- . 
lūs Generolui Ridgway.

Isz kaires in deszine stovi:

[ SZTURMAS
' KASLINK

KUNIGUŽIU ?■
Amerikos Kunigužiai 

Intarti Komunizmu
_____

Ju Intarejas, Matthews 
Puolamas Isz Visu

Pusiu
WASHINGTON, D. C. — 

Senatorius Joseph R. McCar
thy sako kad jis vienas gali 
samdyti ar sakti duoti Senato 
Tyrinėjimo Komisijos na
riams. Ir jis dabar nesutinka 
nei pravaryti nei priimti J. B. 
Matthews atsisakyma nuo tos 
komisijos.

Sritas J. B. Matthews, narys 
tos komisijos ana menesi buvo

■ paraszes straipsni viename 
žurnale. Tas straipsnis iszkele 
baisu lerma Amerikos Kuni- 
gužiu tarpe.

Jis buvo paraszes kad daug 
Amerikos Kunigužiu dabar 
yra insivele in Komunizmą, 
kuri jie remia ir prie kuriu 
daug tu kunigužiu yra net ir 
prisirasze.

Jis sako kad apie septyni 
tukstaneziai Kunigužiu Ameri
koje priguli prie Komunistu 
Partijos.

Nors iszkilo baisus lermas 
priesz ta straipsni, nors beveik 

j visi dabar puolasi ant J. B. 
Matthews, bet nei vienas ne- 

i drysta priparodyti kad jis bu- 
| tu suklydęs ar neteisybe pasa

kęs.
Jis raszo kad kai kurie isz tu 

Kunigužiu yra stoję in Komu
nistu eiles per nesusipratimą, 
kiti per nepaisinima, kiti yra 
papirkti, o dar kiti tikrai tiki 
in Komunizmą. I X

Beveik visi dabar jam prie- 
szinasi bet nei vienas dar nėra 
priparodes kur jis klysta.

Georges Bidault, naujas Už
sienio Ministeris; Premieras 
Laniel; Generolas Ridgway 
ir jo žmona; Ponia Auriol ir 
jos vyras Prezidentas Auriol 
ir Marshalas Alphonse Juin.

□ □ □

Sztorninkas Ir Buvęs Prez. H. Trumanas

Harry Truman, kuris ka
daise turėjo savo sztora, ir 
kuris buvo Amerikos Prezi
dentas, sveikina Israel 
Frankel už tai kad jis labai 
gražiai langus szito sztoro 
numazgoja.

Trumanas sako kad jis tik

ANGLIJOS
UŽSIENIO

POLITIKA 
Apie tai Eltos bendradarbis 

į D. Britanijoje J. Vilczinskas 
pranesza:

D. Britanijos ministeris 
pirm. Winston Churchillis Ge
gužes May 11 diena Užsienio 
Politikos reikalais pasakytoj 
kalboj pasiūlė didžiųjų vals
tybių vyr., gaivu konferencija, 
kurioje turėtu dalyvauti kuo 
mažesnis skaiezius valstybių ir 
kuo mažiau žmonių. Savo ilgo
je kalboje Rytu Europai jis te
skyrė tik kelis žodžius, prasi
tardamas apie Lenkija, kad ji 
turėtu likti buferine, bet lais
va valstybe tarp Vokietijos ir 
Rusijos. Prieszios szulas C. At
tlee pritarė svarbiausioms min. 

! pirm, kalbos mintims, ypatin
gai pabrėždamas reikalą, sie
kiant susitarimo su Rusija, ne- 

j kelti visu didžiųjų veikimu isz 
karto, bet bandyti “iszlaisvinti 
viena kita rasta isz instrigusio 
sieliaus.”

Tarp daugelio kitu Parla
mento Atstovu, dalyvavusiu 
apsvarstinejimose ir kalbėju
siu Egipto, Korėjos ir apskri
tai Rytu klausimais, keli atsto
vai atkreipė dėmėsi in Rytu 
ir Vidurines Europos krasztus. 
Sir W. Railkes, kuris, vienas 
isz nedaugelio Parlamento At
stovu, savo laiku protestavo 

I priesz Jaltos sutarti, tarp kitko 
pasakė: “Jeigu Rusijos vy
riausybe tikrai nori ilgalaikio 
susitarimo, tai toks susitari
mas turi remtis platesniais už- 
manimais., ir in ji turi ineiti 
Vidurines ir Rytu Europos 
tautu iszlaisvinimas, leidžiant 
toms tautoms netolimoje atei
tyje ir su tarptautine kontrole 

į apsispręsti, ar jos nori atei- 
1 ežiai suriszti savo likimą su

dabar pradėjo gyventi kaip 
tikras žmogus, kai paskui ji 
neseka valdžios poiicijantai 
ir kiekviena jo žingsni 
sergsti. Jis su savo szeimy- 
nele kelias dienas praleido 
New York mieste.

o o o

Komunizmu, ar su Vakaru pa
sauliu. Kad ir koks bebutu vie
nu ar kitu Užsienio Politikos 
klausimu susitarimas, del vie
no dalyko asz esu visai tikras: 
mažosios Europos Tautos turi 
teise, apspręsti savo ateiti. Il
galaikes taikos mes nepasiek
sime tik daliniu susitarimu. 
Karo metu ir po karo mes esa
me keliais atvejais pasižadeje, 
jog darysime viską, kad Vid. 
ir Rytu Europos Tautos bu
tu laisvos. J eigų sziuo metu, 
kada yra kai kuriu pažymiu, 
jog Rusija yra linkusi būti 
kiek nuolaidesne, negu ji buvo 
netolimoje praeityje, mes ga
lėtume pasiekti susitarimo, pa
gal kuri tarptautinėj valdo
me! didžiosios valstybes ati
trauktu savo kariuomene isz tu 
krasztu, tai jau butu pirmasis 
žingsnis. Bet kol mes taip ne
darome, sunku tikėtis, jog, pa
sikeitus vienam asmeniui, ku
ris tarp kitoko buvo pirmtaku- 
no deszinieji ranka, ten invyko 
visiszkas nusistatymo pasikei
timas”.

Darbo partijos atstovas Per
cy Daines, perskaitęs Ameri
kos Prezidento Eisenhowėrio 
žodžius, kad ne isz vienos tau
tos negali būti atimta teise pa
sirinkti savo valdžios pavyda- 
la ir ekonomine, paezedine su
rėdymą, pastebėjo, jog, kaip 
praktika parode, nuolaidos,, 
padarytos Rusijai po paskuti
nio karo, pasirodė esanezios 
pražūtingos pasaulio taikai. 
“Mes daveme pasižadejimūs 
Lenkijai, ir kas su ja atsitiko? 
Sziandien Lenkija labiau nei 
priesz szimta metu yra Rusijos 
imperijos dalis”. Vengrijos 
prarijimas, kaip Rakosi prisi
pažino, galėjo invykti tik su 
Rusijos parama. Rumunijoje, 
kaip pažymėjo Anna Pauker, 
Komunistai užgrobė valdžia 
tik dėka “palankiu sanlygu, 
kurias sudarė Sovietu kariuo-

(Taša Ant 4 Puslapio)



“SAULI!” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Apie szesžios deszimts sze- 

szi milijonai Amerikiecziu in- 
lips in apie dvideszimts dn mi
lijonu automobiliu ir važiuos 
kur szia vasiara.

Aplamai iszrokuojant kiek
vienas keliaus apie tūkstanti 
du szimtu myliu in vienuolika 
dienu, ir 'kiekvienas parva
žiuos namo szimtu keturios de- 
szimts doleriu biednesnis. Tuo
se automobiliuose važiuos po 
tris žmones.

Per szitas atostogas Ameri- 
kiecziai praleis devynis bilijo-

palikti musu armijas be jokios 
sargos isz užpakalio.

Mes nedryštame ant tos pa
liaubų sutarties Tie Korėjos pa- 
siraszyti, nes tada Prezidentas 
Rliee gali nutarti vesti kara be 
musu pagel'bos. O tada butu 
dar prascziau negu 'buvo pir
ma.

Su Korėjos Prezidentu Rliee 
negalima protingai pasitarti, 
negalima ji priversti, negalima 
ji iszgazdinti, negalima ji pri
sikalbinti. Mes galime ji tik 
papirkti. Jau mes ant tiek jam 
esame nusileido, kad szitas pa
pirkimas visai ne naujiena.

•^♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**Z**Z*****Z**Z**Z**Z*'
ANIUOLAS DIEVO 

^♦♦><*<**><**>*>*>*>*>^
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

matys kitaip persiredusi. Rei
kia vaikine taikintis su musu 
papratimais. Sziandien pava-1 
kare, kaip jau kalbėjau, bus į 
keli isz jaunuves, tai turi pui
kiai apsirėdyti. Zinai jog dra
bužis žmogų dabina ir per dra
buži žmogus būna nuo morgu 
mylėtu. Juk supranti.

Tai pasakęs Szolcas, paėmė 
už rankos Kazui ir tas jaute 
jog inde jo kokia laiszkele.

Kada Sztolcas iszejo, at vi

I
j rejo eitie ir atiduoti pinigus,
1 l ot susilaiko, iia žinojo, jog 
j Sztolcas drucziai užpyktu, o 
vela tėvai stojo jam ant mis- 
lies.

Vėla dirbo rokumlas, in pa
so valandos ineina kokis tai 
žmogus in kantora, su dideliu 
pundu po pažaste. Ir paklauso, 
ko nori ?

Tas atsake:
Esmių Seideris turiu krau

tuve drapanų vyriszkų; buvo 
pas mane siuntinys pono Sztol- 
eo, ir pasakė, jog ponas Bardi- 
szius nori turėt drabuži nau
jausios mados. Asz atnesziau 
Paryžium darbo ir teip puikiai 
padaryta, jog ant karalisizku

nūs, du szimtu keturios de
szimts milijonu doleriu ant pa
silinksminimu. Ar, jeigu tei
singiau kalbėtume, tai turėtu
me pasakyti kad tie pinigai 
bus praleisti ne ant pasilinks
minimu, ‘bet ant jieszkojimo 
pasilinksminimu. 

~ _
Richmond mieste, Virginia 

valstijoje po!icijautai po keliu 
metu pasivijo padegusi isz ka
lėjimo kalini, Jack Ronald 
‘Curtis. Jie surado ji dirbant 
kaipo sarga prie tabako fabri
ko.

Apylinkybes tokios susidarė 
kad dabar tikrai “Musztas Ne- 
muszta nesza.” Mes stojome 
Prezidentui Syngman Rhee in 
pagelba ir ji tikrai iszgelbejo- 
me, nors mums ■ baisiai daug 
kasztavo ir dar ir dabar kasz- 
tuoja. Už visa ta pagelba tas 
Rliee dabar nustato visas pa
liaubų sanlygas ir mus už no
sies vedžioja.

_ ____________ • ■

Sukilimai Rytu Berlyne yra 
mums ir geras ir blogas ženk
las.

niojo popierele, rado joje du 
szimtu doleriu ir paraszta žo
džius: kriauezius ir sziauczius.

— Bukie pasirengęs po 
piet.

Kazys nežinojo ka daryt, no-

pakaju gali rastis. Kur pono 
kambarys, asz nuueszu padėt, 
o su pinigais man ne skubu.

Nunesze kriauezius in paro
dyta kambari, padėjo pundeli, 
pasikloniojo ir iszejo.

Los Angeles mieste, valka
ta Raymond Tanori praszesi 
policijantu, kad jie priimtu ji 
in kalėjimą, nes jis neturi pini
gu, nei vietos kur nakvoti. Kai 
policijautai nesutiko, jis iszejo 
ant ui y ežios, pasiėmė dideli 
akmeni ir iszmusze vieno szto- 
ro dideli langą. Jis 'buvo tuo- 
jaus patupdintas in kalėjimą 
del trisdeszimts dienu.

In Portland, Oregon, asztuo- 
niu metu vaikas supyko ant 
savo tėvu ir pabėgo isz namu. 
Už pusantros dienos jis buvo 
surastas keletą myliu 11/m sa
vo namu, kai jis privažiavo 
prie vieno vieszbuczio su savo 
triracziu ir iszsicmes visa sau
ja bumaszku paprasze kambarį 
del nakvynes. Vieszbuczio sa
vininkas tuojaus paszauke po
licija, kuri parvežė ta pabėgėli 
namo.

Iszrodo kad mes susilauksi
me paliaubų Korėjoje, bet bai
siai brangiai užsimokėsimo.

’ • • 1

Pietų Korėjos Prezidentas 
Syngman Rhee nenusileis nei 
ant vieno punkto, ir mes jokiu 
Ibudu negalime ji priversti.

Komunistai dabar daug- dau
giau reikalaus del tu paliaubų, 
kadangi mes negalime surinkti 
visus tuos paleistus karo, be
laisvius.

Mes susilauksime tu paliau
bų, bet mums tikra sarmata su
tikti ant visu tu sanlygu, kuriu 
reikalaus ne tik Komunistai, 
bet ir tas Syn'gman Rhee, kuri 
mes szelpiame ir kuriam mes 
stojome in talka.

Pietų Korėjos Prezidentas 
yra tikras bosas Korėjoje. Jis 
negali būti pravarytas, nes ta
da jis taptų savo žmonėms tik
ras muczelninkas, kankinys ir 
didvyris.

Syngman Rhee gali kad ir 
sziandien paskelbti straikas 
prii uosto, ir taip musu kariuo
menėms sudary ti tikra pavoju. 
Ar jis gali afszaukti savo ka
riuomenes, kurios remie musu 
kareivius ant franto, ir taip

Geras ženklas tai kad Rusija 
dalbai- turi szvelniau pasielgti 
su Rytu Vokietijos žmonėmis. 
Griežta kariszka tvarka jau 
dabar yra suminksztejusi.

————— , , ———————
Blogas ženklas ’ tai kad po 

szitu sukilimu Rusija gali pa- 
siulinti kad Vokietija butu 'pa
likta kaipo betarpiszkas krasz- 
tas, niekam neprigulintis.

Jeigu Vokietija butu pa
skirta betaipiszku krasztu — 
ko Prancūzai labai nori — tai 
visi tie parengimai del Euro
pos apginklavimo pakriktu. Ir 
Anglijai patiktu tokia tvarka..

Kai karas užsibaigs Korėjo
je tai musu valdžia gana daug 
pinigu susitaupius, bet mums 
taksos nesumažės. Dabar mu
su valdžiai kasztuoją apie ke
turis szimtus milijonu doleriu 
kas menes'is del to karo.

Pypkes Durnai

Oi, Nevilioki!
Apstoki juokavus, prakilni 

mergaite,
Paliauk man cziulbejus, kaip 

toji pauksztaite,
Savo juoku mane žavi,

jausmus varstai,
Lyg juros kad bangos menka 

valti narsto!
Nesiūlyki meiles gilios

paslaptingos,
Nerodyk ant lupu szypsos taip 

meilingos;
Nesą man paliks tik svajonių

begale,
Nebusi tu mano brangioji 

szirdele.
Asz tau nesuteiksiu pasaulio 

linksmybes.
Žinai, kad beturtis neturi 

galybes.
Galiu tik tau szirdi dainomis

papuoszti
Ir meiliais žodeliais buveine 

iszpuoszti.

Pirkie U. S. Bonus

one. And these foot soldiers of the 25th Division are 
thankful for a ride, as they sprawl on lumbering M-4 
tanks, somewhere in Korea. Their business is obvious— 
to keep America militarily strong overseas.

Maybe you haven’t realized it, but the job you’re 
doing at home is every bit as important in its way: to 
keep America economically strong, by investing in United 
States Savings Bonds. For, by putting your Savings in 
Bonds, you are building up your own personal security, 
which is the backbone of your country’s economic 
strength. And remember—peace is only for the strong.

So why not join the 43 million who own stock in 
America’s future? Start investing toda/—investing reg
ularly—in Bonds. Ask about the Payroll Savings Plan 
where you work—the wonderful plan that saves some
thing out of each pay check before you’re tempted to 
spend it! Or, if you’re self-employed, join the Bond-A- 
Month Plan where you bank.

Don’t put it off—do it now. Invest in United States 
Savings Bonds—a simple, sure, safe way to save for 
your future, and for the future of America!
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Here’s How E Bonds
Now Earn More Money For You!

Now safe, sure U. S. Series E Savings Bonds pay an 
even better return than ever before . . . thanks to 
3 brand new money-earning features.
1 Now every Series E Bond you get earns 3% interest, com
pounded semiannually, when held to maturity. '

Į 2 Every Series E Bond you own can now go on earning interest 
for 10 more years after it reaches the maturity date.
3 All maturing E Bonds automatically earn interest at the new, 
higher rate (average 3% compounded semiannually) for 10 
more years.

Start now! Invest more savings in Series E Bonds— 
through the Payroll Savings Plan where you work or 
the Bond-A-Month Plan where you bank!

I

Peace Is For The Strong. For Peace And Prosperity 
Invest In U. S. Savings Bonds.

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

Saule Publishing Co., .- Mahanoy City, Pa.

apie svarbu dalyba. Sėdo 
Sztolcas, jo pati ir Ii epe sėst 
Kaziuj. Sztolcas po valandėlei 
tarė:

— Mano brangus iponasi 
Bcrdisziau, turiu su tavim pa
kalbėt apie svarbu dalyka; ma
no duktė dega didele meile prie 
tavęs, o norint asz su paezia, 
gana* persidestinejoni, jog tai 
ne yra galimu, 'ba tu esi Kata
liku, o mes Liuteronai, o vėla 
tu esi kitokios tautos, tai tame 
yra didele priežaste. Ant galo, 
asz tinku ant visko, tiktai no
rėtai, idant tamsta priimtum 
tikėjimą musu, ba tas yra rei
kalingu, b jeigu to nepadarysi, 
tai mes nenorėtume jokiu būdu' 
iszleist mano duktere už Kata
liko. Dabar kaip sau nori. Bo
nas Sztolcas vela tare: pagal 
mano nuomone tai ka žiūrėt 
ant Katalikystes, o vela visi 
tikime in Kristusa, bet asz ne 
norėdamas būtie iszjuoktas. 
nuo mano giminiu, ir nenore- 
tau turėt žento Kataliko.

Iszgirdes tai, Kazys toki už- 
manima Sztolco, nutirpo ir už 
valandėlės tarė:

— Asz tamistu duktere ne- 
niekiniu, ypatingai, turiu prie 
josios dideli pririszima, 'bet sa
vo tikėjimo nepamesiu, nes gi
miau Kataliku ir mirsiu.

— Tiek to, tarė Sztolcas, 
bukie sau kuom nori, bet del 
žmonių akiu, turi priimto Lu- 
teroniszka tikėjimą, ir imtie 
szlirba musu bažnyczioje priesz 
pastora. Paskui galėsi būtie 
kuom nori, tai man ne do to.

— Acziu už viską, tarė Ka
zys, asz to nepadarysiu, mano 
tikėjimas yra brangesnis už 
viską ka ant svieto. Mylėjau 
duktere justi, o ir myliu, bet to 
neparodžiau būdamas biednu. 
Jeigu mane vienok ant to ver- 
cziate, tai asz netinku ir pasi
rengęs esmių sziandien su- 
skausmu szirdies apleist vieta 
kuria užėmiau ir keliauju in 
savo tėvynė!

Daprikalbinėjo visaip Sztol
cas, vienok Kazys drueziai lai
kėsi prie savo, o kada mate 
jog nieko ndpadarys, stojo 

•Sztolcas, padavė ranka Kazui 
ir tal-e:

— Dabar matau, jog esi 
paguodotu vyru, ba drutu esi 
savo tikėjimo. Nesibaidau leist 
duktere už tavęs! O kad prasi- 
saugot žmonių liežuviu, kelau- 
sime keturais in Lenkija ant 
poros sanvaieziu ir tenai apsi
vesi; o kaip matysiu, tai gal ir 
asz pats persikelsiu, in Varsza- 
va> ant butines, ba jiego tu esi 
doras vyras tai Pikiuosiu, jog 
ir tavo tautioeziai yra tokais. 
Tiek to: sziandien padarysime 
sutartuves, o Vestuves bus ka
da mums iszpuls.

Kazys net apkvaito, ba neži
nojo kas czion darosi ir kas isz 
to bus!

Pietų laike, Kazys nusidavė 
in savo kambari, pamatyt dra
bužius iszdestinetus, susiraukė 
ir su dideliu nenoru pradėjo 
mieruotis. Tame atėjo tarnas 
Sztolcu, o paregėjus Kaži už
imtu pasivedimu, tarė: Ach 
porpraszau, ponas vėdinasi? 
Tai gerai, ba ateinu pvaszyt 
nuo pono Sztolcaus.

Kazys rodosi, bet in zerkola 
nežiūrėjo, ba jam nudavė jog 
tai ne jisai rodosi žorkole.

Szeip taip pasirodė ir pats 
savos baisėdamasi si nusidavi- 
neti pas Sztolcus, kur jau keli 
ponai radosi pakajuje.

Po persta tiniu i Kazio sve- 
cziams, Sztolcas ir jo pati, nu
vedė Kaži in paskirta pakajeli

ant pasikalbėjimo, kaip rodos,

— TOLI AUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 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, 25c.

No. 142—A p i o Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osicczna. 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 c Vclniszkas 
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.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 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—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

No.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
le; Kasgi Isztyrc; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sūnūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.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
daro Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c. '

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

Kitokios Knygos

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

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

180^2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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 Mcdaliko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

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-Ordcri, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

Nepamirszkite dadeti 
dcszimtuka 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.
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Į Aniuolas Dievo |
(Tasa)

Ant kart persimainė padėji
mas Kazio. Buvo jisai dabar 
galva anį viso fabriko, o kaipo 
iszsi]avinius savo amate ir'bū
damas teisingu, ponas Sztolcas 
visame ant jo atsidavė.

Ponas kaip kada ateidavo in 
varstotinia dirstelėjo taisės 
aprūkdavo ir linksmai paplo
damas per peczius Kaži u j sa
kydavo :

— Gerai, ponas Bardisziau 
gerai!

Kada atėjo naujas metas, p. 
Sztolcas inbruko in ranka Ka- 
zimieriui szimta doleriu, tar
damas:

— Ar žinai ka, per toli nuo 
manės gyveni, kur ten apie 
bažnyczia Szv. Jadvygos, ma
no name atsiras gana vietos del 
tavęs; 'bus tau ir mums geriau. 
Liepiau stubele del tavęs pa
rengt.

Ne buvo' tai ant raukosi musu 
Kaziui, nes negalėjo paniekint 
taja malone; už dvieju dienu 
apėmė Kazys stubele jam pa
skirta ir kaip pats apmislino, 
•buvo jam geriau, be geriau ga
lės prižiūrėt fabriką. () del to 
isz pradžios .buvo apsirinkęs 
sau butine ne toli bažnyczios 
Szv. Jadvigos, idant butujnę- 
toli ba tai vienatine katalikisz- 
ka bažnyczia Berlyne ir kasi 
diena, galėjo iszklausyt MisZiu 
Szv. kaip Varszavy, o velei del 
t°, jog prie tos 'bažnyczios bu
vo kunigas isz jo tėvynės, 
su kunigu, daug už save 
senesniu, suėjo in didele pa
žinto, del kurio buvo atsidavęs 
su duszia ir kūnu.

Kada tiktai turėjo koki rū
pesti ar ne kam tikusia žinia 
isz namu, tai ėjo ant rodos pas 
kun. Morkų, o tasai kaip galė
damas ■padrutiiiO' jo dvasia ir 
davinėjo kantry'be. Jis teipos- 
gi pritarė idant priimtu gyve
nimą. duota per fabrikantu, ba 
nereikės mokėt randa ir tė
vams daugiau paezedins.

Savo naujo stubele susidava- 
dijo, Kazys labai szvariai, ne 
daug turėjo daigtu, tiktai lo
vele, staleli, kanapaite ir‘ketu
rias kėdės (krėslus). Tiesi lova, 
kabojo puikus paveikslas Mo
tinos Dievo, ir paveikslai Jo
no Sobieskio. Kosiciuszkio, Po- 
niatowskio ir Skrinaucko, o 
knygų spintoje buvo pilna vi
sokiu knygų.

Buvo tai Kalėdų laikas, su- 
gryžias Kazys in savo stubele 
po visadieniniu darbui, sėsda
vo ir giedodavo Kalėdų gies
mes per ka ateidavo ant nusies 
jo brangi tėvynė.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

In antra diena paklausė jo 
p. Sztolcas kas ji vakarais kli
kai! ja '! Kazys pasakė jog tai 
jisai.

— Sz ve r u in t! Ne sziokios, 
nei tokios giesmes!

— Tai Kalėdų giesmes,, at
sake Kazys.

— Tpfū! Pamestumai tai- 
sias giesmes ir paliktum Lenku 
ubagams; asz to nemėgstu, su
niurnėjo p. Stolckas ir iszejo.

Nulindo nebagas iszgirdes 
peikant jo Tėvynė ir mylimos 
giesmes, nuėjo in stubele, pa
ėmė kanticzka iii ranka ir miš
inio ka pradėt. Susijudinęs 
tuom ant p. Sztolco, tare in sa
ve:

— Tegul buna kas nori, te
gul mane pravaro nes paprati
mu mano tėvynės ' nepamesiu! 
Ir jau norėjo riktelet kokia 
giesme, nes susilaikė ir nutilo. 
Galia buvo netekt tokios nau
dingos vietos, per ka ne galėtu 
tėvus paszclpt; negalėdamas 
giedot, skaitė del saves gies
mes. Pone ir panaite kurios da- 
žinojo apie uždraudimą per 
Sztolca giedojimo, rūpinosi 
idant Kazuj laike ilgu vakaru 
kuoru pcrtraiukt laika nubodu 
tankiai pradėjo užlpraszinet 
pas .save.

Ne noringai Kazys eidavo, 
ba jam Vokiecziai nepatiko. 
Norint p. Sztolcas' buvo del jo 
labai prilaukus, norint pati 
mielini apsieitinejo, o pana 
Wilhelmina 'baltus dantelius 
parodinėje, arba graino ant 
partapijono, vienok jam prie- 
szingai iszrode, norint sau ne
galėjo iszdet, isz kur tas paėjo? 
Viena karta, apsakė apie tai 
Kun. Morkui, o tas jam ant to:

— Ar žinai mano vaikeli, 
ko ten reikia?

Szitai reikė musu tevyniszku 
apsiejimu ir papratimu musu 
szirdies, musu svetingumo ir 
musu tevyniszkos kalbos.

Ir pripažino jam tai Ka
zys. Nes gyvendamas po' vienu 
stogu, norėdamas turėjo su 
szeimyna pono Sztolco kas kar
tas apsipratinet.

Tiko ant to, idant valgė pas 
juosuš pusryczius, isz pradžios 
mokėjo, o paskui dykai vėliaus 
ir ant piet prasze, žodžiu sumu
šti Kazys likos kaip naminiu 
Sztolcu. Tankiai ilgai sėdėjo 
ateidavo pas ji pats Sztolcas ir 
gyrė szvaruma stubelejepas jo, 
visokius daigtus kalbėjosi.

Kazys džiaugėsi, jog fabri
kantas yra prie jo prisiriszias. 
Tankiai būdavo, kada senis sė
dėdavo pas Kaži, ateidavo pa
ti Sztoleiene su duktere nevos 
tėvo szaukt, tada Kazys turėjo

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

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

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

iiulydet in ju pakajus kur ve
la užtrukdavo valandėlė.

Navatnai iszrode Kazuj tas 
jo padėjimas.. Neturėjo daug 
patraukimo prie Sztolcu, prie 
ju apsiejimo, liežuvio ir budo, 
vienok buvo o del ju prilaukus

***************************
Asz Dede Taradaika duodu 

visiems moterėlėms rodą, 
Kad aipsauginekite savo 

vyrus, 
Piktu draugu ir tankaus 

Atsilankymą in kareziamas 
ir kitokias urvas, 

Nekurios iszsikalbines tuomi, 
Kad to negalima padaryti, 

Nes vyras bobos neklausys!
Bet jeigu pailsės 

Ir prisidirbės kaip mulas 
. Po kasdieniniam darbui, 

Pareina namo, randa jame 
neparedka, 

O moteria apsileidusią ir 
tankiai buna užsigerus, 

Per kameturi laiko padaryti / paredko, 
Ir pagaminti jam valgio, 

Susitinka vyra susiraukus 
ir neužganadinta, 

O kada, tasai vargszas 
Pradeda ant bobelkos zurzet 

Ir iszrasti visokias 
priežastis 

Tada bobele norėdama 
apsiginti, 

Paleidžia savo reidijo 
ar fonografa,

Ir pradeda vyrui kepti tokius 
karsztus blynus, 

Kad nabagėlis suglaudžia 
ausis,

Ir 'bėga in artimiausia 
saliuna, 

Del pasilsio ir suraminimo 
stiklelyje tarp draugu.

Daugelis vyru likos tokiu 
/ budu,

Iszvesti isz gero kelio,
Per neiszmintinga motere, 
Pasilikdami girtuoklais ir 

užmii’szo apie namus, 
Atsilankydami in juos 
Tiktai kada eina gult.

Vaikai nepažysta tokio vyro 
ir tėvo, 

0 nuo motinos neaplaiko 
motiniszkos meiles, 

Jieszko taipgi pasilinksminimo 
užkaboriuose, 

Tarp pasileidusiu vaiku.
Kokia yra ateitis tokiu 

vaiku?
Patys galite inspeti!

Todėl moterėlės turėkite 
aki ant savo vyro, 

Ir ginkite juos nuo pikto, 
Su saldžiais žodelais ir 

savo pasielgimu!
•t*

Mano mieli, 
Jeigu pribuvome in szita. 

laisva kraszta, 
Kuri mus svetingai priėmė, 

Tai ir turime pildyti 
czionaitines tiesas, 

Ir jokiu pakurstytoju ir 
Komunistu neklausyt i, 

Kurie likos už piktus darbus 
isz visur iszginti, 

Kaipo banditai ir pavojingi 
prasižengėliai!

Platinkit “Saule” 

ba ir jie su juom gražiai apsiei
tinejo.

Tėvams Kazio labai negerai 
ėjosi. Kožna meta dalipstinejo 
nelaime, tai ledai jiems iszmu- 
szi, tai jevai neužderejo, tai gy
vuliai iszkrito ir per tai buvo 
dideliam reikale. Tėvas vienok 
nemurmejo ant savo padėjimo, 
viską kantrybėje nukente, bet 
tuom džiaugėsi, kad sunu turi 
gera,

Kazys jau ant antro meto 
buvo pas Sztolča pildydamas 
savo dinsta ant džiaugsmo fab
rikanto. O kad buvo turtingu, 
atiprovincjc tankiai vakarinius 
batukus, ant kurio sueidavo vi
sokį tureziai, per ka Wilhelmi
na, turėjo ir jaunikiu visokiu, 
kurie jausdami gera pasega, 
tupinėjo apie ja.

Keikia žinot jog Vokiecziai 
nekensdami Lenku ir ju kalba 
laiko paniekinime. Motina pri
jautė, jog josios duktė turi di
deli pririszima prie laik, ba 
Kazys buvo protingas, darb- 
szius, teisingas ir patogas vy
ras ir jog nei vienas negalėjo 
Su Kaziu susilygint, bet žinojo 
ir tai, jog pats josios mylintis 
pinigus nelabai norėtu Kaži už 
žentą. O nežinojo to, jog kaži 
ar Kazys imtu josios duktere! 
Iszkvote motina nuo dukters, 
jog ji nei vieno nenori isz tu ka 
atsilanko pas juosius ir jog yra 
prisiriszius prie Kazio. Viena 
karta tarė ji in motina:

— Daryk motin ka nori, o 
asz ne už vieno netekėsiu kol 
pas mus Kazys bus, asz prie ki
tu neturiu jokio pririszima. At
statykite ji asz paskui ji ne
bėgsiu, nes laime mano gyve
nimo bus pražuvus.

—- Nes mano brangi, užmi
nė motina, uir 'žinai tikrai, jai 
jisai norint mistiną apie tave? 
O gal jau jisai turi nuo senai 
mergina su kuria prižadėjo pa- 
cziuotis?

— Kas bus tai bus, vienok 
asz ji myliu ir apie ji mistinu.

Bo tai kalbai, ta paezia. diena 
Sztolcai turėjo ilga pasikalbė
jimą. Sztolcas mėtėsi isz piktu
mo, o jo pati verke, ant galo 
pamaži tarp saves sznabždejo- 
si jisai pakeles augsztin pirsz- 
ta gromojenti, rodos ka kerszi- 
no ir po tuom. atskyrė.

Kaziui nematęs, ba buvo 
kasdien užimtas darbu ir misle 
apie tėvus ir savo Tėvynė, ne
žinojo kas dedasi netoli jo. No
rint tankiai su Wilhelmina 
kalbėjo, bet neturėjo mažiau
sio mierio su ja paeziuotis, o 
da su teip turtinga mergina. 
Mate ir žinojo jog turėjo tur
tingu jaunikiu ir isz augszto 
gimimo kurie tupinėjo apie 
Sztolco duktere. Ir nekurie isz 
jaunikaieziu klausinėjo apie 
Kazio ir Wilhelmines būda, o 
kožnam be užvydejimo gyre 
mergina ir augsztino josios do
rybe. Mylėjo ji už tai Berlinisz- 
ka jaunuve ir papraszinejo pas 
save.

Vienok retai kada pas katra 
atsilankinedavo, gal jeigu ge
rai prispirdavo.

Noringiause už tai praleidi- 
nejo laika pas kunigą Morkų, 
ba ten jam buvo linksmiause, 
ir tada rodos persikeldavo in 
Tėvyne, Szitai viena karta li
kos papraszytu pas poną Sztol
ca.

Nuėjo tuojaus.
— Asz užpraszau poną Ka

ži pas save tarė ponas Sztolcas, 
idant pasikalbėt. Isz mūsų ap
siejimu su tamistu, gal supra
tai, jog tave ąugsztai paguodo- 
jame, ba ir esi vertas nuo mu-

oiver 1 UC/edding oCtnc < 
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su pa'guodoiies. Nuo to laiko 
kol užsiemei mano fabriką, di
dele nauda turiu, ba man fab
rikas du kart tiek danesza, 
kaip įpriesz metus.

Džiaugiuosiu isz tamisto. 
Del togi, norėdamas turėt atil
si, noriu tamstai visiką pavest 
ir mano vieta visame užimt, 
duosiu ant meto szeszis szim- 
tus doleriu, kambari ir valgi. 
Ar sutiksi ant to?

— Nežinau, ar užsitarnau 
sau ant tiek, ba asz nieko to ne
dariau kad patikt, tiktai ka 
mano sanžine lepia. Vienok rū
pinsiu kad ir toliaus ponui už 
tai szirdingai, ba galėsiu ge
riau ir mano tėvelius pasizelpt. 
Asz pripažinau ponui, jog ma
no tėvai, priesz kelis metus bu
vo laibai turtingi, dabar per vi
sokias aplinkenybes suvis nu
vargo! Mano privalumu yra 
juosius szelpt. Už tai ponui es
mių dėkingu, jog aiptoiket ma
ne malonėmis, o asz visom pa- 
jiegom stengs'iuosiu visame in- 
tikt pono veikalius ka. geriau- 
se vest,

Ir pasibaigė pasikalbėjimas. 
Jau Kazys buvo prie duriu, 
sztai Sztolcas dadave:

— O bukie biskuti teimin- 
gesniu del mano moterių, ba 
turi jose geras užtarytojas.

Linksmas Kazys sugry'žo iu 
savo nameli ir su didžiausia 
džiaugsme parasze laiszka pas 
tėvelius, apraszy damas apie 
viską, ramino juosius ir užtik- 

rinejo apie savo1 pririszima 
prie ju.

Ant rytojaus apėmė visa 
fabriką po savo ranka, ir gavo 
pora didesniu kambariu. Da
bar kone buvo ponu savo noru 
ir pasiketi ant kart akyse visu. 
Vienok tuom ne siaugsztino, 
tiktai džiaugėsi, jog gales tė
vams daugiau pagelbėto. Ir ne
trukus nusiuntė pusėtinai pini
gu, jog galėjo tėvai pirkt pora 
jaueziu.

Norint arti du metu Kazys 
gyveno Berlyne, bet nesusivo- 
kietavo ir ne persieme Vokisz- 
ku budu, in bažnyczia Szv. 
Jadvigos nuolatos atlankyda
vo, savo tėvynės knygas skai
tė. Vienok turėjo Vokiszkai, 
pagal tenaitine neszinia devet, 
kad nebūt išjuoktu, ypatingai 
kada'iszeitinejo in miestą, nes 
nainieje ir kantore dėvėjo savo 
rublis Lenkiszkus, su gelumbi
niu surdutu, priszakyje szniu- 
rais susegama ir ant virsziaus’ 
diržas'su sidabrinia sagezia.

Viena karta, tai buvo vaka
re, atejas ponas Sztolcas in jo 
nameli, sėdo sau kaip visada 
ant kanapos ir kalbėjo abejoti
nai, kada iszcitinejo, tare in 
Kaži imdamas už vieno szniuro 
ant krutnes:

Norėjau tamistui pasakyt, 
idant ta ruba nenesziotum, ba 
ateina in kantora visoki, ir 
juokėsi, jog mano užžiuretojus 
navatnai deveji ir isz to juokė
si.

— Kaip tai? Jeigo asz es
mių Lenku, tai privalau Len- 
kiszka ruba devet.

— Tai matai, Lenkijos® 
'pritinka, o Berlyne kas kitas. 
Del manės .tiek to, nes del at- 
lankaneziu musu fabriką. Juk 
tamista turi protą! Padarykie 
tamista tai del mano ir savo 
gero. Ant pagalos visi džiaug- 
tumems, *ne tiktai asz bet ir 
mano pati ir duktė.

Tai pasakius iszejp. Kazys 
stovėjo kaip nudegtas aszaros 
stojo akyse ir nežinojo kas su 
juom darosi. Jeigu dėvėtu sa
vo drabuži, tai gal ir vietosi ne
tektu.. Ka iszpuole padaryt? 
Turėjo persimainyt ant Vokie
tuko.

Ant rytojaus sėdėjo Kazys 
persiredes pagal norą savo po
no ir dirbo rokundas prie kan
torių, o inejas Sztolcas ir pa- 
regejas persiredusi tarė:

Isztikro kitokiu dabar ta- 
mista iszrodai, net smagu žiū
rėt,

Susiraukė Kazys, bet žodžio 
neisiztare.

Sztolcas toliaus kalbėjo.
— Atėjau tamistai pasakyt 

ir praszyt idant su mumis po 
piet nusiduotum p'asivaiksiz- 
cziot, o paskui vakare bus 
daug svecziu ir pamatysi dau
gybe puikiu žmonių. Mano 
duktė sako jog tamistai labai 
pritinka Lenkįszki rūbai, bet 
ka ji je dabar pasakys kaip pa-

(Tasa Ant 2 puslapio)
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Žinios Vietines
-------- +--------

— Sulbatoj pripuola Szven- 
to Pijuso I Popiežio, o Tautisz
ka Vardine: Šarūne. Ir ta die
na: 1572 m., numirė Didžiosios 
Lietuvos Kunigaiksztiš Algir
das; 1798 m., Amerikos Mari
nai buvo pripažinti kaipo 
Amerikos vaisko szaka. Bet 
Marinai buvo pirm tai atsižy
mėję -per Revoliucijos Sukili
mo Kara; 1838 m., gimė John 
AVanamaker, kuris buvo vadi
namas Prekybos Kunigaiksz- 

'tis, jo sztorai ir sziandien yra 
didžiausi rytu valstijose; 1843 
m.,* buvo didelis, szviesus ir 
garsus dideles žvaigždes pasi
rodymas per pat pietus. Ta tos 
žvaigždes proszvaista taip isz- 
gazdino daug žmonių kad jie 
tikrai mistino kad jau pasaulio 
pabaiga atėjo; 1794 m., Rusai 
užgriebė Vilnių; 1804 m., du 
grsus Amerikiecziai stojo in 
dvikova, Aaron Burr ir Alex
ander Hamilton. Alexander 
Hamilton buvęs Iždos Sekreto
rius ir Vice-Prezidentas Aaron 
Burr stojo in dvikova in Wee
hawken, N. J. Hamiltonas ne
norėjo musztis ir paleido savo 
szuvi in padanges, bet Aaron 
Burr savo szuvi paleido sta- 
cziai in Hamilton ir ji nuszove 
ant smert.

— Ana diena lankėsi mies
te su reikalais ponas Edmund 
Petkeviczius ir panele Rūta 
Navitskiute isz Shenadoro, ir 
prie tos progos atlankė “Sau
les” Redakcija. — Acziu už at
silankymą.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola septinta Nedelia po 
Sekminių, ir Szv. Jono, o Tau- 
tiszka Vardine: Skaidra. Taip
gi ta diena: 1920 m., Lietuva, 
pasirasze taikos sįutarti su Ru
sija Maskvoje; 1940 m., Angli
ja su Sovietu Rusija ipasiraszo 
bendros pagelbos sutarti del 
dvideszimts metu; 1941 m., Na
ciai prasilauže pro Stalino Li
nija, marszavo prie Kiev, 
Maskvos in Leningrado. Ang
lija su Rusija pasirasze karisz- 
ka sutarti, ir prižadėjo ant jo
kios taikos sutarties atskirai 
ar pavieniui nepasiraszyti; 
1263 m., Zemaicziai pergalėjo 
Szvedus; 1569 m., Liublino 
Unija; Szimta metu priesz 
Kristaus gimimo, gimė Julius 
Ciesorius, Rymos Imperijos in- 
steigejas. Jis buvo vienas isz 
galingiausiu valdovu ant szio 
svieto. Politikieriai tada, kaip 
ir sziandien, jam pavydėjo ir jo 
bijojosi. Jie.susitarė ji nudėti. 
Jis buvo ant smert nudurtas.

— Panedelyje pripuola Szv. 
Anakleto, o Tautiszka Vardi
ne: Austina. Ir ta diena: 1793 
m., gimė Jean Paul Marat, 
Prancūzu Revoliucijos vadas. 
Jis buvo baisiai žiaurus ir nu
žudė laibai daug žmonių. Ji ant 
smert nudure Charlotte Cor- 
day, dvideszimts penkių metu 
mergina, kai jis vonioje prau- 
siesi; 1945 m., Amerikos Lai
vynas pradėjo bombarduoti 
Japonija, ne tik su savo di
džiais kariszkais laivais, bet ir 
su savo bombnesziais ir karisz- 
kais eroplanais ; 1946 m., Kon
gresas sutiko Anglijai pasko
linti tris bilijonus septynis 
szimtus penkios deszimts mili
jonu doleriu. Galima staeziai 
sakyti kad ežia nebuvo paskola 
bet tikra ir gryna dovana; 1942 
m., FBI Amerikos Slapta Po
licija suaresztavo asztuonis vy
ruti ir szeszias moteris, visi jie 

yra intarti už padėjimą ir tai- 
kininkavima su tais asztuo- 
niais Naciais, kurie buvo musu 
augszcziausio teismo teisiami 
už sznipinejima ir szpiegavima 
Sovietu Rusijai; 1944 m., Vil
nius Sovietu Rusijos Raugono- 
sios Armijos paimtas; 1949 m., 
Popiežius paskelbė, kad visi 
Katalikai, kurie priguli prie 
Komunistiszku draugijų ar 
joms pataikauja yra iszmesti 
isz Bažnyczios; 1948 m., John 
L. Levvisas, Mainieriu bosas 
atszauke nepriklausomu mai
nieriu straikos, kai asztuonio- 
lika plieno kompanijų sutiko 
ant naujo kontrakto.

— Utarninke pripuola Szv. 
Boneventuro, o Tautiszka Var
dine: Vidutis. Ir ta diena: 1846 
m., buvo surasta aukso in He
lena, Montana valstijoje. Žmo
nes isz arti ir toli skubinosi in 
szita kraszta to aukso jieszko- 
ti; 1940 m., Estonija, Latvija 
ir Lietuva, Sovietu Rusijos pa
vergtos; 1268 m., Žemaicziai 
pergalėjo Vokieczius ties Dur- 
bike.

— Ketvirta Dziulajaus pra
slinko malsziai, nebuvo girdėt 
a'pic nelaimingus atsitikimus, 
bet buvo keli susidaužimai au
tomobiliu su mažoms blediems. 
Žmonelei iszvažinejo in parkus 
ir faunas praleisdami malsziai 
dienele ant szviežio oro.

— L’tarninko ryta apie de- 
szimta valanda, pasimirė sena 
gyventoja, Antoinette Paka- 
sziene, nuo Nr. 11 Trentone. 
Velione gimė Lietuvoje ir at
vyko iii Amerika ir apsigyveno 
kaimelyje Trentone. Jos vyras 
Ignotas mirė 1933 metuose. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos ir Szv. Rožancziaus 
draugijos. Paliko dideliame 
nuliudime: duktere Ona, pati 
John Shurey isz Shenandoah; 
du sunu: Juozą ir Antana na
mie; broli Juozą Muskieviczia, 
Park Crest, taipgi du anūkus 
ir trys pro-aiiukus. Laidotuves 
invy'ks Subatos ryta, su apie- 
gomis Szv. Juozapo bažnyczio- 
je devinta valanda ir palaidos 
in parapijos kapines. Grabe
lius Liudvikas Traskauskas 
laidos.

— Ponas Jonas Gelgotas 
isz Brooklyn, N. Y., ir p. Jonas. 
Mazarkieviczius isz Middle- 
porto, ana diena lankėsi mieste 
pas pažinstamus ir prie tos 
progos atlankė “Saules” Re
dakcija. Tariame musu szir- 
dinga acziu ponui Gelgotui už 
pinigiszka dovana del ‘Saules’

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias, 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai.

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

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

“Saule” skaito visu sluogs-. 
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriai, profesijonalai, 
dvasiszkiai, valstybininkai, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

^Pirkie U. S. Bonus!

Popierios Fundo. Taipgi acziu 
už atsilankyma.

— Ponas Adomas Alans- 
kas isz Hamburg, Pa., lankėsi 
■mieste pas savo pažinstamus, 
tailpgi atlankė “Saules” Re
dakcija atnaujinti savo prenu
merata už laikraszti “Saule”. 
— Acziu už atsilankyma.

Middleport, Pa. — Ana die
na lankėsi mieste ponas1 Jonas 
Gelgota isz Brooklyn, N. Y., 
pas savo gimines, p. Jonus Ma- 
zarkievieziu szeimyna.

SZESZI LAIVYNO
LAKŪNAI ŽUVO

(Tasa Nuo 1 Puslapio) 

ka ip ta dideli eroplanai saugiai 
ir greitai nuleisti isz padangių. 
I aivyno paskirti žmones dabar 
stengiasi dažinoti kaip ir ko
dėl ta nelaime atsitiko.

Ant eroplano buvo trys Lai
vyno karininkai ir trys eiliniai 
lakūnai, bet nežinia kas ta ero- 
plana vairavo, kai ta nelaime 
atsitiko.

Eroplanas nukrito netoli 
vietos kur darbininkai state 
nauja stuba. Liepsnos nuo de- 
ganezio eroplano apdegino 
tuos darbininkus, bet nei vie
nas isz tu darbininku nebuvo 
labai sužeistas.

Albert Raleigh, bosas tu 
‘darbininku, karpinteriu sako 
kad jis mate kai tas eroplanas 
pradėjo pulti, kai jo vienas in- 
žinas užgeso. Jis dar krisda
mas jau užsidegė ir vienas jo 
sparnas nulužo kai jis visu 
smarkumu trenke in žeme.

RYTU BERLYNĘ
NERAMU

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

tu kareiviu Rytu Berlyne.
Sovietai dabar yra uždraudė 

kareiviams ir policijantams 
draugauti su Rytu Berlyno 
žmonėmis, kad jie negalėtu su
sitarti ar viens su kitu pasi- 
szneketi.

Sovietu kariszkas teismas 
yra pasmerkęs penkiolika savo 
augsztu karininku ir trisde- 
szimts viena dar bininku už pa- 
siprieszinima Rusijos armijai.

Rytu Berlyne dabar virte 
verda ir mes tik mažai žinių 
gauname apie tai kas ten dabar 
darosi.

Isz viso to aiszku kad Sovie
tai nėra jau tokie galingi ir 
kad jie savo jiegomis per daug 
nepasitiki, nes pirmiau tokie 
sukilimai butu per viena diena 
numalszinti ir visi tie sukilė
liai butu s uszaudyti. O dabar 
Sovietai stengiasi ne tiek nu
malszinti, kiek nuraminti tuos 
sukilėlius.

Corn Now
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menes buvimas kraszte”. Mu
su sanžine taip pat nevisai 
szvari del Czekoslovakijos.

Ponas Percy Daines, kreip
damasis in ministerio pirmi
ninką, paklausė: “Ar mes nie
ko neturime pasakyti del visu 
tautu? Ar szie gineziai taip ir 
pasibaigs nieko nepasakius 
apie juos? Ar mes norime pa
rodyti, jog musu tylėjimas 

reiszkia, kad jie privalo am
žiams likti vergijoje, o ju 
krasztai paversti Rusijos ūki
nio imperializmo kolonijomis? 
Yra liūdna teisybe, ir asz ma
nau, tai turi slėgti kiekvieno 
musu sanžine, kad yra milijo
nai žmonių, panasziu in mus, 
gyvenaneziu vergu sanlygose, 
kuriose žmogus bijo pasakyti ' 
žodi savo kaimynui ar net sa
vo szeimynos nariui, nes už tai 
ji tuojau suims valstybes poli
cija.”

Atstovas Percy Daines taip 
pat kreipėsi in savo partijos 
draugus, kurie nevisuomet su
geba invertinti padėti už gele
žines uždangos.

Laisvojo Pasaulio 
Spaudos Puslapiuose

Už Vakaru saugumo stipri
nimą. Pasaulio spauda su pla- 
cziais aiszkintojai paskelbė 
Amerikos Generolo Ridgway 
inpedinio busimojo Atlanto 
sanjungos kariniu pajiegu vyr. 
vado Generolo A. M. Grunthe- 
rio pareiszkima, pasakyta Ita
lijoje Anzio kariu kapuose, mi
nint Amerikiecziu karžygiu 
diena. Juo laisvasis pasaulis 
buvo inspetas, kad nepasiduo
tu Bolszevikiniams vilioji
mams ir nemažintu savo kari
nio pajiegumo nusiginkluoda
mas. Gruntheris pažymėjo, kad 
j ei norime laisve, taip sunkiai 
iszkovota per Antrąjį Pasauli- 

) ni kara, ir toliau iszsaugoti, tai

— ' ‘ Saule ’ ’ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu! —BES DAUGIAU—

Garden-fresh

and for Christmas Dinner, too!

TENDER. GOLDEN EARS SOAKED IN 
BUTTER . what a wonderful ending for a summer 
meal

Think how wonderfully good they’d taste at 
Christmas time! Com on the cob is only one of 
the many popular vegetables and fruits you can keep 
garden-fresh in an electric food freezer.

Freezing is so easy! And so safe! And a freezer 
full of food is like a supermarket at your fingertips. ,, 
Order your new electric food freezer today. You’ll 
save time! Work! Food! And money!

ySepYour Electric Freezer Retailer . . . Today'

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

tam turi būti sudarytos trys 
sanlygos: 1—Neleista suskal
dyti S. Atlanto sanjungos gy
nybini pajieguma; 2— Laisvo
jo pasaulio politines priemo
nes, siekiant nusistatytuju 
tikslu, padarytos vieningos ir 
3—Laisvosios tautos turi ryž
tingai ir su atsidėjimu tol stip
rinti savo gynybini pajieguma 
kol su laiku pavojus visai isz- 
nyks. •

Isz tikro toki pareiszkima 
tenka tik sveikinti ir tuo keliu 
eiti, nes prieszingai, kaip, 
Amerikiecziu žinių agentūros 
AP praneszimu, Amerikiecziu 
spec. Ambasadorius Europoje 
Fr. L. Andersonas pastebėjo 
savo kalboje Amerikiecziu ka
riu kapuose Fere en Tardenois, 
kas sziandien tik žodžiais sa
kosi laisve mylis, bet tai laisvei 
ginti nenori dėti jokiu auku, 

Į isz tikro tik Komunistams pa
deda.

Net ir Londono radijas pa
žymi, kad Vakarai pasiruosze 
su Bolszevikais derėtis, vienok 
tai dar nereiszkia, jog Vakarai 

į yra pasiryžę nuraszyti paverg- 
i tas Rytu tautas. Britu “Man
chester Guardian” inspejo, 

' kad Rusams kaip tik rupi in- 
varyti kyli tarp Amerikiecziu 
ir kitu sanjungininku. Kadan
gi Britai nori garantuoti So
vietams sienas toliau in vaka
rus nei tai sutinka padaryti 
Amerikiecziai, tai Sovietai no
ri taip pat isznaudoti ir szi ga
limumą.

Atomine energijos komisi
jos JAV-se pirm. Grd. Deano 
pareiszkimu, ateity bus galima 
atomine energija panaudoti 
taip pat civiliniams reikalams 
ir, kaip paskutiniai bandymai 
parode, turėti szios energijos 
labai didelius iszteklius. Eu
ropoje esanezios kariuomenes 
dalys numatytos aprūpinti ato
mine artilerija. Prancūzu karo

specialistas Camille Rougeron, 
invertines karo ginklus, at. 
bomba paskyrė tiki 5-ja vieta. 
Pirmon eilen jis skiria biologi
nius ginklus, kuriuos galima 
iszmetyti isz lėktuvu arba spe- 
cialomis raketomis.

Antron, radioaktyviu spin
duliu veikimą, apnuodijima 
pramones centu nuodingomis 
bombomis, dujinius ginklus. 
Treczion, “klimatologini ką
rą”, pvz. atmosfera “iszdžio- 
vinant sidabro jodu” (1 kg si
dabro jodo užtenka kelioms 
sanvaitems “iszdžiovinti” 403 
km2). Ketvirtoj vietoj eina, 
vandenilio bomba, o atominai 
ginklai priskirti tik penkton 
vieton.

‘ ‘Ir mintis sudaro ginklą’ ’. 
Amerikiecziu organas Vokie- 
cziu kalba ‘Die Neue Zeitung' 
skelbia A. Stevensono keliones 
inspudžius po pasauli. Juose 
esama ir tremtiniams inside- 
metiniu dalyku. Aplankęs Ton- 
kingo provincija ir pats savo 
akimis pamatęs, kaip vyksta 
karas Indo-kinijoje, Stevenso- 
nas nurodo, kad tenykszte tak
tika galinti būti pavartota ir 
per busimąjį kara, prieszui 
vekiant planingai ir sutartinai 
isz visu pusiu, isz prieszakio, 
užpakalio ir szonu, paleidus in 
darba V-ja kolona, vykdant sa
botažo veiksmus ir kitoko Azi
ja nusikrato kolonine surėdy
mą, ten atgyja tautiszkumas. 
Stevensonas visai teisingai pa
stebi, kad karas vyksta ne tik 
militarinemis, bet ir politinė
mis priemonėmis. Pergalei 
svarbus ne vien kariniai gink
lai: nemažesni ginklą sudaro 
taip pat tobulybes. Vietnamio 
kovoj toki ginklą sudaro beky
lantis tautiszkumas, stengima
sis nusikratyti mirsztancziu 
kolonializmu.

“Talmudo Paslaptys”

ŽYDU TIKYBOS
:: PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslais j 1

160 Puslapiu j!
8 col. ilgio, 5y2 col. ploczio 'į 
Iszaiszkina sapna ir kas • 
ateitoje stosis. Su priedu [ 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pietos virszeliuos®. :: :: >

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu: 3

Tiktai,. . . $1.00 įSaule Publishing Co., ? 
Mahanoy City, Pa.,U.S.A. >

i
“ N O V E N A ” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

t-+* 4 4- M- ♦ * * * * * * * * *4
t L. TRASKAUSKAS į 

ž lietuvTszkas ; 
J GRAB ORIUS
* Laidoja Kunus Numirėliu. *
* Pasamdo Automobilius Del $
* Laidotuvių, Kriksztyniu j
J Vestuvių Ir Kitokiams J 
J :: Reikalams :: *
* — - *
* S35 WEST CENTRE STREET f
£ Telefonas Nr. 78 J
♦ MAHANOY CITY, PENNA. į

Price $2.30 StaU p<,!n‘
COLORS-. Red. BUek. Green, 

Blue, Gray, Copper.

MMiw./oiwr reuNui* out

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu- 

' vio, Lietuviui.

Pirkie U. S. Bonus


