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KAIMYNAS

•KAIMYNUI
SAGINAW, MICH. — Apie 

vidurnakti, inirsze susiedai 
paszauke per telefoną policija 
ir pasiskundė kad vienas isz j u 
kaimynu, nakties gūdumoje, 
pjausto ir kerta malkas ir ne
duoda jiems miego. •

Policijantai greitai nusisku
bino in ta susiedyja, ir tikrai 
rado kaimyną Willie Carr be
pjaustant malkas.

Kai policijantai jam patarė 
toki darba atlikti dienos laiku, 
jis, nusiszluostes prakalta, 
mandagiai pasiaiszkino: “Ma
tote”, jis policijantams pasa
kė, “mano Susiedu szuniu 
staugimas mane atbudino, ir 
kai asz negalėjau užmigti, tai 
nutariau nors ka veikti, tai už 
tai asz szitas malkas pjaus
tau.”

Policijantai, tarpu saves 
pasitarė, nutarė palikti visa ta 
nakties darbo klausima pa
tiems susiedams iszriszti ir jie 
sau nuvažiavo.

65 METAI KAI 
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SZVIECZIA

Trecziasis Metinis Seimas
Juo zapo Marijos Viloje

’ NEWTOWN, PA. — 1953 į 
m., Rugpiuczio dvideszimts 
treczia diena, saulute skais- 
cziai užtekėjo ir kvieste kvie
tė visus prietelius ir geraszir- 
džius Lietuvius in Trecziaji 
Seimą, Juozapo Marijos Vilos 
sode.

t-'t, .. b. "

Seimas prasidėjo su Szventu . 
Misziu auka, vienuolikta va
landa, kurias atnaszavo didis i 
Vilos geradaris, Didžiai Ger
biamas Pralotas Ignas Valau- 
cziunas.

Savo pamoksle Pralotas Va- 
lancziunas skatino susirinku
sius atjausti kitu reikalus ir 
isžtiesti pagelbos ranka ten, 
kur ji labai reikalinga.

PHILADELPHIA, PA. — 
Policijos virszininkas, inspek- 

i torius, Albert E. DuBois yra 
insakyma uždraudžiant isz>- 

j duoti pavelinimus prasikalte- 
; liams laikytis revolverius, i 
i Tie buvusieji prasikaltėliai 
kurie dabar tokius pave'ini- 
mus turi, negales ju atnaujin- 

x ti ateinaneziais metais. Tokie
pavelinimai turi būti atnaujin
ti kas metai.

Inspektorius policijos Du
Bois sako kad jis nežino ir ne
gali pasakyti kiek tokiu pra
sikaltėliu dabar turi pavelini
mus nesziotis revolverius. Pa- 
prastai apie du tukstaneziai 

• tokiu pavelinimu buvo iszduo- 
ta kas metai.

Inspektorius dabar nori kad 
visi tie kurie praszo tokio pa
vėlini mo butu gerai pertikrin
ti ir kad ju pirsztu antspau- 
džiai butu padaryti. Jis teipgi 
staeziai uždraudė tokius pa
velinimus duoti jaunėms; ku
rie neturi asztuoniolikos metu

Jis sako kad policijos dar
bas ir pareiga prižiūrėti kad 
tokie pavelinimai nesziotis re
volveri, nepapultu in nepagei
daujamu žmoni p rankas.

Svecziai, gražiame sode po- 
pietave, jaukioj nuotaikoj pra
dėjo posėdi. Energingai ir su
maniai vadovavo posėdžiui vi- 
siems gerai žinomas Ponas 
Juozas Kavaliauskas, isz Szv. 
Kazimiero parapijos, Phila
delphia, Pa.

Pralotui Valancziunui su
kalbėjus inžangine malda, 
nuoszirdžiai sveczius sveikino, 
darbszti ir Lietuviu reikalams 
atsidavusi'Pirmininke, Ponia 
A. Giliene.

Seke Pono Kavaliausko pra- 
szymas delegacziu padidinti 
savo skyriaus skaieziu ir teip
gi ragine dažniau lankyti susi-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Tautu Sanjungos Bendras 
Posėdis suszauktas New 
York mieste. Posėdžio Pre
zidentas Lester B. Pearson, 
pasakė szeszios deszimts

MASSADEGH SLAP
TAME KALĖJIME

Žmones Nori Ji 
Nudėti

A

TEHRAN, IRANAS. — Ira
no Premierius Fazollah Zahe- 
di, slaptomis iszveže isz mies
to buvusi Premieriu, Moham
med Massadegh, kad žmones ji 
nenugalabintu priesz teismą.

Naujas Premieras niekam 
nepaskelbe kur Massadegh 
buvo iszvesztas, nes jis sako 
kad daug žmonių kurie labai 
myli savo Karalių Shah, dabar 
norėtu atkerszinti tam Pre- 
mieriui ir ji nugalabintu, jei 
tik galėtu ji nusistverti.

N

Buvęs Premieras bus teismo 
teisiamas už savo darbus kai 
jis buvo Premieras, ir paskui 
už sukilimą priesz valdžia kai 
jis buvo paszalintas. Szitas an- 

•f

tras kaltinimas yra kraszto 
iszdavyste, už kuria buvęs 
Premieras gali su savo gyvas
timi užmokėti.

Kai Karalius Shah sugryžo 
in savo kraszta, žmones triuk 
szmingai ji sutiko. Vaisko, ka- 
riszka valdžia buvo panaikin
ta ir kariszkos tankos dingo 
nuo ulycziu.

Jaunas Karalius Shah, par- 
gryžes savo žmonėms pasakė 
kad dar ne viskas tvarkoj! Jis 
sako kad jo krasztui dabar bai
siai reikia pinigu, ir jis sako 
kad jis kreipsis in bet kuri 
kraszta, kad ir in Sovietu Ru
sija. Jis toliau sako kad jis 
ežia nekalba apie paskola, bet 
staeziai dovana. Bet jis teipgi 
pridėjo kad jo krasztas nei 
vienam krasztui nenusileis, 
nes, jis sako, “Mes ne uba
gai.”

Amerikos valdžia tikisi kad 
bus galima susikalbėti su nau
ju Premieriu, kuris nors karsz- 
tas savo kraszto mylėtojas, 
patrijotas, bet teipgi ir protin
gas žmogus. Su buvusiu Pre-

Tautu San jungos Posėdis New York Mieste LAIVYNO SZTABAS
SUKLYDO

krasztu atstovams .kad ju 
darbas dabar parūpinti prie
mones, kuriomis butu gali
ma eiti in tikra taika del Ke
rėjos, kai posėdžiai bus lai

mieriu Mcssadegh visiszkai 
nebuvo galima susikalbėti!

SOVIETU - RYTU
VOKIECZIU SU

TARTIS PALSZYVA
Nori Pakenkti Aden
aueriui Per Rinkimus

BERLYNAS, VOK. — So 
vietai dabar jau savo darbais 
prisipažinsta kad jie mažai 
vilties turi palaikyti Vokie- 
czius. Jie dabar sudarė nauja 
sutarti su Rytu Vokietijos Ko- 
munistiszka valdžia. Anot So
vietu, sulyg szita sutartimi, 
Vckiecziai turės daug daugiau 
laisves, nepriklausomybes, 
maisto ir daug ko kito.

Rytu Vokiecziams Maskva 
dabar dovanoja skola ir priža
da sugražinti daug Vokiecziu 
belaisviu.

Maskva dabar bliauja savo 
szita propaganda ir sako kad 
Sovietai nori kad Vokietija 
butu suvienyta, bet kad Vaka
ru Tautos to nenori, ypatingai 
Amerikiecziai!

Visi sritie Sovietu nusileidi
mą ir prižadėjimai turi tik 
viena tikslą: pakirsti Prezi
dento Konrad Adenauerio in
taką per ateinanezius Rinki
mus, Rugsėjo szeszta diena. 
Jie visomis galiomis dabar 
stengiasi ji iszmesti, sumuszti 
per Rinkimus!

Sovietu Rusijos Premierius 
Georgi Malenkovas pats paro
de kaip Rusija yra susirūpinu
si tais Rinkimais, kai jis su vi
su piktumu pasmerkė Adenau
erio valdžia, sakydamas kad 
jis su savo valdžia isz Bonn 
rengia, Trecziaji Pasaulini ką
rą.

Sovietai dabar stetngiasi 
prisivilioti Vokieczius, kad jie 
žiuretu in Rytus, o ne in Va
karus’ del vienybes ir taikos. 
Jie dabar viską tiems Vokie
cziams prižada, ir sako kad jie 

komi in Panmunjcm, Korė
joje.

Prezidentas Lester B.
Pearson yra Kanadietis.

o □ o

gali duoti ir duos daug dau- I 
giau negu Amerikiecziai.

Bet kiekvienas sveiko pro
to Vokietis žino kad ežia tik 
tus'ežias gražiu žodžiu mai- 
szas!

Sovietai prižada pripažinti 
Rytu Vokietijos Ambasadorių. : 
Bet kas isz tokio Ambasado
riaus, Atstovo, kai jis atsto
vaus vien tik Komunistus? 
Asztuoniolika milijonu Vokie- 
cziu Rytu Vokietijoje dabar 
yra Sovietu Rusijos vergai, tai 
kas j’ems isz atstovo?

Sovietai prižada daugiau 
maisto, nes jie kitaip ir negali 
dabar daryti, nes tie Vokie- 
cziai, kad ir vergai jau ima 
vieszai parodyti savo nepasi
tenkinimą, ir keliuose miestuo
se yra sukilę priesz Sovietus.

Jie prižada gražinti belais
vius. Adenaueris sako kad 
daugiau kaip trys szimtai 

' tukstaneziu Vokiecziu dingo 
ant Rusijos frunto. O Sovietai 
niekados nepripažino kad jie 
daugiau kaip trylika tukstan
eziu tokiu belaisviu turi.

Rusija prižada sumažinti sa
vo armijos kasztus szeszioliktu 
nuoszimcziu, kad Vokiecziams 
tiek daug nereikėtų mokėti už 
Sovietu armijos užlaikyma. 
Bet ežia tai tikros baikos! Per
tvarkyti knygas, pakeisti skai- 
czius kad ir mokinys gali.

Vokiecziai dabar turi užlai
kyti szimta tukstaneziu slap
tos policijos agentu.

Jeigu Sovietai tikrai nori 
Vokiecziams pagelbeti ir tik
rai jiems nepriklausomybe ir 
vienybe sugražinti, tai tegu jie 
pirmiau parsiszaukia namo to
kius žmones kaip Prezidentą 
Pieck, Premieriu Grotowohl, 
ir Premieriaus Pagelbininka, 
Ulbricht. Bet apie szitus vadus 
Sovietai nei ne vaptelejo!

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

Atsipraszo Sugryžusiu 
Veteranu Szeimynu
ALMEDA, CALIF. — Lai- 

vyno Sztabas labai greitai at- 
siprasze visu szeimynu, kuriu 
nariai buvo atvykę prie uosto 
pasitikti tris laivus, kurie par
vežė isz Korėjos buvusius be
laisvius.

Marinu kariszka policija su
laikė visus kad negalėtu pa
siekti tu pargryžusiu kareiviu, 
belaisviu. Kai motinos, mote
rys, dukterys ir sesutes tu par
gryžusiu kareiviu persilaužė 
per Marinu nustatyta linija, 
tai Marinai kita linija nustatė 
ir vėl visus sustabdė.

Bet viena moteris persilau
žė net ir per szita antra linija 
ir suspėjo su savo vyru pasi
sveikinti. Ant ranku ji laike 
savo vienuolikos menesiu duk
rele, kurios jos tėvas dar ne
buvo mates.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

8 DINGO ANT
KANADOS

BOMBNESZIO
HALIFAX, N. S. — Kana- 

des bombneszis “Lancaster” 
su asztuoniais lakūnais dingo, 
kai jis skrido isz Rockcliff 
aerodromo, netoli nuo Ottawa, 
in Churchill, Man.

Lakūnai skrido tik pasimo
kinti, kai viesulos ju bombne- 
szi isztiko. Bombneszis jau bu
vo tik apie asztuonios deszimts 
penkios mylios nuo savo vietos 
kur jis kutu nusileidęs, kai ne-! 
laime atsitiko.

Lakūnu Sztabas sako kad i 
dar jokiu žinių apie ta eropla- : 
na nėra, ir kad viesulos tokios j 
dideles, kad negalima to 
bcmkneszio ar jo lakunu jiesz- 
koti.

Andrei Viszinskis Taikos Posėdyje

Andrei Viszinskis, vyriau
sias Sovietu Rusijos Delega
tas Tautu Sanjungoje, nusi- 
zypso in laikrasztininkus, 
New York mieste kai jis pri
buvo del atidarymo Tautu 
Sanjungos posėdžiu. Czia 
yra svarstoma kaip sudaryti 
Politine Konferencija del 
Taikos Korėjoje,

ATOMINE BOMBA
NE TOKIA BAISI

Mokslinczius Sako 
Valdžia Per Daug
Žmones Gazdina

WASHINGTON, D. C. — 
Atomines jiegos mokslinczius,

1 Daktaras Ralph Lapp sako 
kad visa szita slaptybe apie at
omines jiegas ir atomines bom
bas tik visai už dyka iszgazdi- 
na žmones ir kad tokis slaptu
mas daugiau pakenkia negu 
padeda musu kraszto apsau-

I gaL
Kalbėdamas per televizija, 

Daktaras Ralph Lapp sake 
kad jis netiki kad pavogimas 
slaptu žinių apie ta musu ato
mine bomba tokiu iszdaviku 
kaip Klaus Fuchs ir Julius ir 

j Ethel Rosenberg, kiek padėjo 
Rusijos mokslineziams del pa- 
sigaminimo panasziu sprogs- 
taneziu, atominiu bombų.:

Jis sako kad jis dyvinasi 
kad net ir valdžios augsztose 
vietose žmones kalba ir tiki 
kad tokis sznipinejimas padė
jo Sovietams pasigaminti ato
mine ir dabar “hydrogen” 
vandenilio bomba.

Tai staeziai ne tiesa, jis sa 
ko. Isz kitos puses, jis sako vi
sas tas palszyvas slaptumas 
ežia musu tarpe, taip viską su
maisze, kad Amerikiecziai da- 

« ■■

bar nežino ka tikėti.
Jis toliau sako kad Senato

rius Wiley, Republikonas isz 
Wisconsin, labai suklydo, vie- 

j szai teigdamas kad viena van
denilio bomba numesta virsz 
Chicagos miesto sunaikintu 
Milwaukee miestą. S z i t a s 
mokslinczius sako kad jis pats 
nežino ka tokia bomba padary
tu, o kaip ir ka tas Senatorius 

žįno. . ' U
Szitokia gandai, sako szitas 

mokslinczius daug pakenkia 
visai musu apsaugos tvarkai.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Rusijos Atstovai gal gaus 
vieta tame posėdyje, nes ' 
Amerikos Ambasadorius H. 
Cabot Lodge yra pareiszkes 
kad Amerika sutiks insileis- 
ti Sovietus, bet su ta sanlyga 
kad jos Delegatai butu skai
tomi su prieszais, su Komu
nistine Kinija ir su Sziaures 
Korėja.
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Kas Girdėt
Augszti Amerikos karinin

kai daug ka negali vieszai pa-- 
sakyti, bet savųjų tarpe jie sa
ko kad Amerika, be kitu pa.- 
gelbos ta Korėjos kara jau bu
vo laimėjus, ir Komunistai, 
kaip Koriecziai taip ir Kinie- 
cziai buvo pasirenge pasiduoti, 
kai musu politikieriai ir Dip- 
liomatai Vaszingtone sutiko 
ant szitu nelemtu paliaubų.

Visi gerai žino kad Komu
nistai jokiu budu ant jokiu 
paliaubų nenutiktu jeigu jie 
galėtu kara laimėti. Dabar, kai 
jie mate kad jie negali ta ka
ra laimėti, tai jie paskelbė pa
liaubas ir musu nevaižinovai, 
kaip paklusnios aveles sutiko.

Policijantai sako kad jau
niems sziandien automobilius 
yra patogus paleistuvystes na
mas, kur niekas jo nemato ir 
kur jis gali ka jis nori daryti.

Sziandien tėvai nemoka, ne
gali ir,nenori savo vaiku suval
dyti, nes mokykla ir valdžia 
tėvu darba sziandien pasisavi
no. Vaikas daug dienos laiko 
praleidžia mokykloje, kur mo
kytoja ar mokytojas ji mokina; 
jis valgo pietufe “caf eteri joje” 
kuria parūpina mokykla., jis ei
na žaisti sportus po mokslo 
laiko, yarbega, užkasės vaka
rienes, paskui neszai in muv- 
ing-pikczieriuis ar jeigu jau, di
desnis^ in szoki, kuri jam parū

Pypkes Durnai SLAPTYBE ::
:: ANTGRABIO
(Tasa nuo 3-czio puslapio)

Kamisorius nuvede narius 
sūdo prie karieta, prie kurios 
stovėjo ant sargybes du mies- 
tiszki szeržentai. Pats atidarė

Iszleidžiant
bromą, vos galėjo sulaikinete 
minia.

pina mokykla ar parapijos 
bažnyczia.. Tai kiek laiko lie
ka per taip trumpa ir triuksz- 
minga diena vaikui ir tėvams? 
Tėvai isz mados iszejo!

Herbert Hoover i s, buvęs 
Amerikoos Prezidentas, sako: 
“Komunizmas yra blogas da
lykas. Ji^ yra prieszingas 
žmogaus dvasiai, dorovei ir vi
siems jo tobulesniems sieki
niams. Kaip tik už tai jis pats 
savaime supus, ir pradings.

Kelk, sūneli! Rytas szvintą; 
Skaisti saule tuoj pakils. 
Laikas rengtis tau kelionėn, 
Iszkeliauti sziandien reiks. 
Asz per nakti visa dirbau 
Viskam paruoszta senai: 
Czia maiszelis su drabužiais, 
Czia kelionei užkandžiai. 
Sunuk, mielas, tu sr.ia nakti 
Sapnavai baisius sapnus: 
Szcns nuo szono, vis trankaisi, 
Graudžiai verkei per miegas. 
Kelk sunuli! Iszmiegcjai 
Girdis, gaudžiantis varpai; 
Ęarfco žmones jau sukruto, 
Prasidėjo dienos darbai. 
Reiks keliauti. Ka daryti 
Ne tam tave auginau: 
Mylėt žmones, kaipo brolius 
Visados asz mokinau.
Bet tie žmones, nedorybes 
Trauks man tave nuo szirdies, 
Tu, sūneli, gi kovoki 
Geresnes sulaukt buities!
O, dar bueziau asz pamirszus 
Pas tave szitai prszyt: 
Kaip iszeisi tu in svietą, 
Nepamirszki man raszyt. 
J ei nela imėn tu pakliūtum, 
Augsztan dangun pažiūrėk, 
Perduok žinia man 

žvaigždėmis, 
Szirdyj vilti vis turėk.
Asz pagelba tau prisiusiu, 
Melsiuosu Dievui visados, 
Kad sūnelis pas mccziute 
Vėl sugryžtu atgalios.
Kelk, sūneli! Rytas szvinta; 
Skaisti saule tuoj pakils. 
Laikas rengtis tau kelionėn, 
Iszkeliauti sziandien reiks.

i

Ir pakilo jos sūnelis 
Lietuves tikras sūnūs, 
Ir iszejo jis in svietą _ 
Už žmonių kovot vargus.

nas gali užsidegti?” Antras 
lakūnas' jam trumpai, bet 
mcksliszkai atsake: “Tas ero- 
plnąas neiszdrystn, jeigu jis 
žinotu ka asz 'žinau apie Gene
rolą Lemay.”

Bet tai gal ims daugeli metu, 
ir už tai mes turime gerai pri
sirengti pėr ta laika jam nepa
siduoti ir priesz ji kovoti!”

Lakunu Sztabo vyresnysis 
Generolas Curtis Lemay, yra 
visu lakunu gerbiamas ir ven
giamas, nes jis laibai asztriai 
pasielgia su visais1 po jo prie
žiūra. Kai jis syki in An
drews Air Force Baise, stabte
lėjo tarpduryje, pirm, negu isiz- 
li'po isz eroplano kurio inžinai 
dar vis staugė, ir užsirūkę ci
garą., vienas jaunas ir dar nau
jas lakūnas kitam pastebėjo: 
“Ar Generolas Lemay nežino' 
kad nuo jo cigaro visas eropla-
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kart visi nutilo.
ulyczios Dondeville pa- 
tris karietom! ir prisiar- 
priesz namu apgulusi

Ant 
strode 
t i nėjo 
žmonimi.

-— Sudas atvažuoje, kalbė
jo vieni in kitus.

Minia prasiskyrė, praleido 
karietas per bromą, kuri atsi
darė ir tuojaus užsidarė kaip 
ant kiemo užvažiavo.

te-

Tame paųiatc negyvėli to
kiam stovyje kaip jau žinome, 
szale jo ant sėdynės gulėjo

Apžvelgimas
Tai buvo viskas ka susibėgę 

žmonys galėjo pamatytie. Ma
te visa palicija daugiau nieko 
ir vėlai pradėjo visaip m i šly
ti e.

— . Tai pats pralėktas pa
tiri jos, kalbėjo vieni.

— E! Kur ten! Tai minis- 
teris teisingystes1 tikrino kiti.

Kožnas kitaip kalbėjo.
O tuom la.ik^komisorius

byrios dalies greitai iszejo isz 
fetubos gaspadoriaus ant pasi
tikimo sūdo nariu.

Pasveikino ji su pagerba už' 
taip greita davima. žinios sū
dai ir prefektui.

Už privaloma palaikiau ne
vilkint nei minutosi atsake. 
Žudinsta atsitiko vidur navat- 
nu aplinkenybiu, ir del to tyri
nėjimas turi būtie staigesnis. ■

— O kur negyvėlis? Pa
klausė pagalbininkas prokura
toriaus.

— .Ar kasi dalypstejoz ne
gyvėli? Paklausė tyrinėjimo 
sudžiai.

— Ne, atsake kamisorius, 
teip randasi kaip ji užtiko 
tarnas arklinis pono Bieneto, 
kada atidarė karieta, idant ja 
kaip visada., iszvalyt.

— Apie katra balanda esu- 
gr\žo toji karieta?

— Nežinau kaip ant to at
sakyt pona.s. sudžia.

— Del ko?
— Del laibai prastos prie- 

zasties. Ma no vaznycziai pa
ima kožna rakta nuo bromo, 
kaip ant nakties iszvažuoja. 
Kaip sugryszta, iszkinkineje 
arklius, nuvedineju in pasto
vu, o patys iszeitineje sau, už
rakinėdami bromą.

— Liepau ji nuvest in cir- 
kula prie ulyczios Dondeville, 
a t si 1 i c pe k a it i i sor i us.

— Gerai ponas padarei.
Ar žinoma už ka ji suaresz- 

tavojo?
— Liepiau mano vyrams 

Į nieko jam apie tai nesakyt.

Geismingai peržiurėjo pro
tokolą.

— Na, tai pradekime, tarė.
C) kad netiiru su savim rasz- 

j liniuko, tai paprasziau pono 
sekretoriaus.

—- Sztai yra gali tame po
nui patarnaut.

— Pirm visko, kalbėjo to
laus sudžia tyrinėjimo, reike

.— Tai tikrai iszmintingai 
ponas padarai. Ar protukula 
pradėjai jau ponas*raszyt ?

— Te i p nes labai trumpai 
bapas nieką neklausiau. Sztai 
yra protokulas.

— Praszau ponus.

ten buvo pasakyta.

Daktaru Mare Romeika pa- 
siszventusiai dadbuosi Szven
to Kazimiero Rėmėju tarpe ir 
yra vietinio rajono pirminin-

mate kad programa per ilga ir 
kad jau laikas baigti. Tai ji 
savo pareiga atliko, gražiai, 
sumaniai; ir už ka mes jai taip 
labai dėkingi TRUMPAI! Va
lio Sesele!

Per pastaruosius metus Ame 
rikoje buvo 2,036,510 prasi
žengimu, prasikaltimu priesz 
valdžios instatymus. Tai 154,-
350 daugiau negu buvo per 
1951 metus.

Szvento Kazimiero Vienuo
lyno Rėmėju Seimas, Juozapo 
Marijos Viloje, Newtown, Pa., 
Rugpjuczio dvides'ziriits tre- 
czia diena, sutraukė moterių 
rėmėju isz visu apylinkes pa
rapijų.

Shenadorietes gal skaitylin- 
kiausiai pasirodė, ne tik na
rėmis, bet ir dovanomis.

Seimo programa buvo graži 
ir indomi, kad ir biski ilgoka. 
Programos vedėjas butu galė
jos keletą savo baiku ir juokin
gu pasakosiu pasilaikyti kitam 
sykiui. Isz tikro nuobodu gra
žioje dienoje tykiai sėdėti per 
daugiau kaip tris valandas.

Daktarka Mare Romeika, 
isz Shenandoah,' Pa., paaiszki- 
no parapijines mokyklos vieta 
musu vaiku auklejime. Bet 
daug tu priparodinimu isz 
mokslincziu ir garsiu žmonių 
gyvenimo net ir mums, galva 
apsuko. Turėjome, parvažiavę, 
stvertis keletą moksliszku 
knygų, kad suprastume kas

patalpintie kokoje sziopoje.
Tarnas Pranas atnesze gle

bei! sziaudu, paklojo ant žemes 
o.du agentai, iszeine negyvėli 
•isz karietos kuris jau buvo su-

■ Padėjo lavonu ant sziaudu, 
augszczian pakele, teip idant 
butu galima geriau prisižiure- 
tie veidui.

— TOLIAUS BUS —

Platinkit “Saule”

KATALOGAS 
KNYGŲ

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. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50č.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku

pridėti prie to: jis buvo nuodė
mėms prieszingas ir gana.

Szv. Kazimiero Vienuolyno,

* t
Ponia Carl Suppa, Lietuve 

dainininke, painvairino ir pa
gražino visa ta. programėlė su 
savo dainomis, dainelėmis. Ji 
sudainavo: “Teve Musu”, 
“Mes Lietuviai” ir “Thine 
Alone ’ ’.

Seselei Winifredai, Vilos 
virszininkai reikia isz tikrųjų 
pripažinti nepaprastus gabu
mus, kuriu ne mažiausias yra 
kitu užjautimas. Kai isz kalei- / . . nos atėjo laikas ir jai prabilti 
in susirinkusias nares, ji jau

Mums kas metai tenka daly
vauti ar bent kentėti per kele
tą seimu. Mumis daug sykiu 
atėjo mintis argi neimtu daug 
geriau visiems jeigu visi tie 
raportai, tos rezoliucijos, to 
apyskaitos hutu isz kalno su
rengtos, iszdrukotos ir visiems 
nariams padalintos? Tada lik
tu dang daugiau laiko nariams 
svecziams susipažinti ir pasi- 
sveicziuoti.

Juk, mums rodos, seimo 
tikslas kaip tik susieiti, susi
pažinti ir net ir pasilinksmin
ti.

Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says

HOLD THE LINE
BY HOLDING 
YOUR £ 

BONDS ANOTHER 
/O YEARS

In these critical times defense at 
home and in the field is everybody’s 
job. A most important part of that job 
is maintaining' the economic strength of 
America. That’s a patriotic job every 
American can perform. Series E De
fense Bonds are now a better buy than 
ever before. Simply hold those matur
ing E Bonds for another 10 years and 
you will be better able to buy that home, 
to educate the young ones, or to retire. 
It’S aS easy as that. U. S. Treasury Department

Paprastai, tik keli vyriausy
bes nariai tikrai rūpinasi sei
mo tvarka ir eiga, o dauguma 
kitu labai norėtu pasiszneketi, 
susipažinti, vietoj tupėti ant 
vietos ir prakalta szluostytis.

Nei viena prakalba ar pa
mokslas nėra vertas daugiau 
kai]) deszimts minueziu klau
sytoju laiko. Jeigu kalbėtojas 
negali per deszimts minueziu 
pasakyti ka jis žino, tai grei- 
cziausiai jis pats nežino.

Prezidentas Coolidge, viena 
“ 7

Nedele, parėjės isz bažnyczios, 
buvo savo žmonos užklaustas: 
“Apie ka Kunigužis kalbėjo- 
per pamokslu ? ” “ Kalbėjo 
apie nuodėmės,” atsake Pre
zidentas.’“ Bet ka jis sake apie 
nuodėmės?” Reikalavo jo 
žmona. “Jis buvo joms prie
szingas.”

Pirkie U. S. Bonus! Ar kas ka daugiau galėtu

ri graiziai papuoszia iszeiyijos
Lietuviu 'jaunirho kultūros ir 

11 • • 1
mokslo vainiką.

Gal kada atsiras raszyt'ojas 
kuris tinkamai mums gal pa
pasakos ta gražia ir beveik 
stcibukliu ga p a saku, kuri pra
sideda Ramygaloje ir Pilvisz- 
kiuose, su szesziolikos metu 
mergaite, Kaiupaityte; kaip 
ta pasakė vystosi, pleczias'i ir 
pasiekia tokias dvasines 
augisztumas, kailp didinga Ma
rijos mokykla, Szvento Kry
žiaus Ligonine, Juozapo Ma
rijos Vila.

Kazimierietes sziandien yra 
geriausias amusu atsakyinas 
musu Komunistėliams, kurie 
vis didžiuojasi savo Lietuvisz- 
kiimu, savo ipasiaukojimu. 
Sztai ka kelios mergaites pra
dėjo, k a 
nuveikė, 
lineziai,
Komunistėliai

Lietuvaites Seseles 
'O musu neva-moks- 
vienos laikraszczios

Seseles Kazimjerietes su sa
vo obalsiu: Tsztikimy'be, Skais
tybe ir Isztverme, kalnus nu
verto, stebuklus padare, ir 
mums visiems Lietuviams gar
be atnesze ir nesza.

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

užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c. I

No.111—Sziupinis (3 dalis) ■ 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo’ savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

No.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 
Duktė 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 Szventa 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 Pasžku, 
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 e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolci 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 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 Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No J 55—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per -Neatsarguma ip. Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; 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. i

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- 
mtvymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-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.

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

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

No.198—Gromata arba Mu
ka musu Iszganytęjahs 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. 
Pūkius apraszymas. 20c.

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

No.203-r-Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

ir Pini- 
“ visada 
tik ant



“SAULE” MAHANOY CITY, PI.

Slaptybe Antgrabio
(Tasa) j

Tikrai kamisoris 'policijos 
tojo apskriczio užeitinejo ant i 
kiemo su savo sekretorium, i 
Patsikloniojo isz lengvo radu- 
sicms, kurie nusiėmė priesz ji 
kepures atsigryžes in brigadi- 
jera, paklausė:

— Žudinsta?
— Teip ponas kamisoriau, ; 

negyvėlis yra karietoje, atsi
liepė Bienetas. Mano tarnas 
pirmutinių ji paregėjo' kada 
dureles atidarė del apvaliam 
karietos.

Kamisoris priėjo ir labai 
žiurėjo ant žmogaus,, kurio 
galva buvo pasvirus ant kairo 
peties. Du pletmaii sukrekėju
sio kraujo bu vo ant drabužio 
lavono.

Juosvas paltonais buvo at
segtas.

— Tai ne patsžudinsta, tai 
žudinsta, tarė kamisoris už 
kokios valandos temindamas 
akyvai.' Žudinsta yra labai 
akyva.

Da tokio atsitikimo ne pa
menu! '(.) važnycžia kuris su- 
gryžo su taje karieta, ar nieko 
ne patėmino?

— Rodos kad ne. Jeigu bu
tu pateminias, tai 'butu pasa
kos.

— Tai ‘butu labai navatna.
Kur gyvena* tasai važny- 

czia?
— Prie kampo ulycztes 

Dcndeville, nes toli nuo czio- 
nai..

— Reikia, ji paszaukt.
— Nusiuncziau jau tairna, 

gal tuo jaus pribus.
— Tai gerai ponas Bienet, 

man bus reikalinga karieta, 
galėsi ponas man viena duot 
isz savo ?

— Kodėl ne, ponas 'kami- Į 
soriau, tiktai penkes miliutas 
užims laiko kol pakinkys.

Gaspadorius tuo jams nubėgo 
in arklinyczia, iszvede geriau- 
se arkli ir pats pakinkė in ar-

Price $2.30 s“‘e poi"'
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

MNfW./OINr f«VNTAIN HU

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Penna.

tyimiau.se karieta. Tuom laik 
kaipisorius prisiartino prie 
brigadieriaus ir paisznabždejo 
jam:

— Kaip pribus tasai važ- 
n vėžius,'katras su ta ja karieta 
važinėjo, ne. privalo ant kiemo 
užeit, liepk i e dviem szeržen- 
tam lauktie su jom ant uly
czios ir be jokio laimino nuvest 
ji in cirkula, kur turės būtie 
ligi tolimesniam laikui mano 
paliepimui.

Viskas bus iszpildinta ka

>M-******»if-4-*>»-4-**********’

Katras vyras savo bobai 
apsileidžia,

Tasai velnią in namus 
iiTsileidžia.

Tiktai szviesi motere 
saldina gyvenimą,

O su tamsia bobele
Neturėsi gero ir gana! 

•i* •T*
Jeigu žmogus ko ir 

norėtu, 
Tai nieko be Dievo ' 

neaplaikys!
Dievas nieko nenori, 
Norints gali apsieiti 

be tavęs. 
Ar žinote ka? 

Susidraugaukite siu Dievu, 
.O su Jo tarpininkystą. 

padarysite viską.
* * *

Neseniai tūlas sudžia 
vienoje valstijoje, 

Nusprendė* kad motere 
savo vyra, 

Gali kolioti kiek jai 
patinka,

O sztai, kitas sudžia, 
Isz kitos valstijos, 

Nusprendė kad vyras turi 
tiesa, 

Savo moterei duoti in kaili 
kiek jam patinka.

Na, tai ir be to, < 
Randasi ant szios1 ašarų 

pakalnes, 
Užtektinai peklos ir be 

tokiu nusprendimu! 
* * *

Pervirsi patogios ir pervirsz 
iszmintingos moteres, 

Nelabai yra reikalingos 
visuomenei, 

Reikalinga yra tik moteres 
Vidutinio patogumo ir 

proto, 
Su gera sanžine, kurios

Supranta savo privalumus 
gerai.

Patogi motere neturi szirdies 
Todėl jos patogumas yra 

Jai ir kitiems prakeikimu.
* * *

, Kada protas ir noras yra 
m a Isz iii s, 

Szirdis žmogaus yra' 
laimingiausia.

Turtingiauses ir laim'mgiauses 
Yra tasai žmogus, 

Kurio szirdyje vieszpatauja 
ramybe.

O tiktai tas turi ramybe, 
Kuris turi tikėjimą 

aipkvepta meile.

nuo malsziause.
Brigadierius pasakė dviem 

■ųzcržentanis per paliepima, ir 
suigryžo pas kamisori.

Tas toliau iszdave paliepi
mą :

— Ir tu, Fontaigne seskie 
in karieta., ir važiuok in suda.

Tonais paszauk šūdini ka
misori ir pasakyk jam, kas. 

•stojosi ir pasakyk, jog.szaukiu 
ji in czion su prignlinczais su
do virszininkais. Toji žudinsta 
reikalauja greitos veiksme s! 
Ne gaiszink nei valandėlės!

— Ne minutes, nei sekun
dos, atsake brigadier as. Jisai 
smagus ir skabrus vyras kuris 
jau suvirsz penkis deszimts 
metu būna taute dinste, nes 
žmogus labai doras, ir teisingais 
pildamas savo privalumu ir 
labai mylėtas viso dalyje mies
to vadinamoje Dondeville.

. Bienetas jau buvo parengęs 
karieta.

— Ponas kamisoriau, tarė 
jau karieta pakinkyta mano 
CaiTbonnas važmos su ponu.

Virszininkas Policijos
Važnycžia sėdėjo jau ant 

ožio karietos.
— Tai ne asz važiuosiu to- 

ja karietoja, tarė kamisoris, 
bet Fontaigne.

Brigadier is sėdo in karieta.
— Toja- valandoja užėjo 

antJdemo Pręnis. Buvo pats 
vienas. ,

— Na, o Cadetas? Paklau
sė nusidivijas gaspadoris. Ar 
neradai Cadeto?

7— Radau, atsake Pranis 
nuleidęs galva.

— Tai del ko neatvedaį in 
czion ?

— Atvedžiau ji. Pabudi
nau isz miego, o kaip pabudi
nau liepiau rengtis ka grei- 
czia.use, o tekis buvo piktas 
kaip velnias kad iszbudinau!

— Na ? »
— Na, ir ant kampo musu 

ulyczios apie penkis szimtus 
žingsniu nuo musu bromo, du 
szeržentai miestisziki labai gra
žiai paprasže ji su savim in 
cirkula. Jis da suurzgėjo, jog 
neturi jokio armijerio ir nuėjo 
su jais. . O Jisai ant jųdviejų 
žiurėjo kaip girtais.

— Tai gerai, atsiliepe ka
misoris. Ar nieko jam ne pasa
kėte apie tai kas czion stojosi?

— Gaspadorius man nelie
pė.

Tiktai pasakiau, jog ji pas 
mus szaukia ir gana.

— Gerai, o dabar, mano 
buangus atidaryk bromą.

Pranas tuojaus iszpilde pri- 
sakima. Kamisoris pasakė ke
lis žodžius brigadieriui, ir in 
karieta sprūdo per bromą./

Arklinis bernas .nemelavo, 
užtikrinęs, jog nieko ne pasa
ko, o vienok toja dalyje mies
to jau žinojo jog pas iszsamdy- 
toju karietų ir karietaieziu kas 
nepaprasto atsitaike. Ant tik
ro, niekas nieko negalėjo pasa
kyt, nes, sznektu visokiu buvo 
invales.

Mate visi kaip ėjo kamiso- 
rius su sekretorium, per tai ke
tino būtie suraszytas iprotoku- 
las. Mate kaip lakstė miestisz- 
ki szeržentai. Mate kaip važ- 
nycziu kadetai vede in cirkula. 
Žodžiu kalbėjo jau apie žu
dinsta artvmesniu žiliu nežino
jo nes apsakinėjo, viens an
triem, jog baisybe turėjo atsi
tikt ir gauja žmonių pradėjo 
susirenkinet ant ulyczios1 
priesz poną Bicnata. Keli aky- 
vesni norėjo gauties ir ant 
kiemo, kada isz tonais isžva- 
žiavo brigadieras Fontaigne. 

Kamisoris davė ženklą ir szer
žentai nuvarė akyvus ant uly
czios.

— Liepkie ponas Bienetai 
uždaryt bromą, tarė kamiso
ri us.

— Ar girdėjai Prane? Ta
re gaispadorius.

K a greieziau-se uždaryk di
deli brom^, ka tik uosiu akys, 
viausiems neprivėrė. Du szer
žentai, katrie Cadeta. nuvede 
in cirkula, atėjo pasakyt jog 
iszpilde paliepima. Kamiso
rius liepe jiemdviem pasilikt 
ant kiemo, kur radosi negyvė
lis ir.kad nieko neinleistu.

Pats-gi drauge su sekreto
rium Pranciszikum ir važny- 
cziuni Richardu nusidavė in 
stuba Bieneto, ant pirmutinio 
augszto.'

— Pradesu raszyt .proto
kolą, tarė, praszau duotie juo
dyte ir plunksna.

Pati gaspa.doriaus padavė 
r ei k a 1 a u jei ic z i u s d a i gt u s."

Sekretorius padėjo didele 
makszti isz skaros ir sėdės pa
sirengė raszyt ant diktavojimo 
savo virszininko.

Palikime tuosius prie raszi- 
nio protokolo, o nusiduokime 
paskui brigadiera Fontaigna, 
kuri skubai nuveže važnycžia 
Canbonnas. Norint da buvo 
teip anksti, kamisorius sūdo 
jau radosi savo rasztinyczioje, 
ir su davadijo aktus kokiame 
reikale, kurie buvo del ' sudo 
reikalingi. Dave jam žinia, jog 
brigadierius miestiniu szeržen-
tu isz La Chapelle nori ka grei- 
cziause su juom pasikalbėt, ir 
jog yra per kamisori cirkulo • 
prisiunstas nuo ulyczios Orde- 
neur. x t

— Tegul ineina, atsake 
kamisorius.

Brigadierius inejas apsakė 
trumpai savo pribuvimą. Ka
misorius iszklause apsakimo 
temingai.

— Navatna žudinsta ! Tarė 
kada Tantaigne pabaigė kal
bėt.

■ Kaip rodos teismais bus aky
va. Palauk manęs. Eisiu pas 
virsziniiika tyrinejentas pali
cijos, kuris vienlaik su manim 
pribuvo in cirkula ir pasakysiu 
jam kas stojosi. Ar turi karie
ta? '

— Yra.
— Ar ant dvejų ar trijų 

ypatų ?
— Ant dvieju.
— Tai paimkie da viena, 

be gal ir virszininkas su mumis 
drauge nus'iduos, o ir pagelbi- 
ninkas prokuratoriaus ir tyri
nėjimo sudžia. Ma'žiause dabar 
isz visu yra užimtas Povilas 
De Gibray.

Asz mistinu ji pa'skirt.
Nes jisai teip greit neateina. 

Reikes nusiunst pas ji. Tai vie
na karieta nusiimsiu pats del 
jo.

Fontaign iszejo iszpildint •

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
. . . MALDA . . .

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

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

Knygos Did. 3%x5% col.
TIKTAI, 25 Cts.
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paliepima, o kamisorius nusi
davė pas virsziniiika tyrine- 
jentas policijos ir apsakė, jam 
apie slėpta atsitikima prie uly
czios Ernestina.

Virszininkas palicijos tyri- 
i nejentas kurio pravarde buvo 
garsi ir yinoma visam Paryžiu
je buvo žemo'^tuono, truputi 
sulinkęs, perverentem akimi, 
su malszum veidu, ant kurio 
radosi ] inksmumAs.

Turėjo baltais plaukais, ap
želdintus žandus: v

Nepaprastas mitras ir per
degus. Norint iszrodyt ant ge
ra duszinOs pavirsžines, buvo 
nenuilsantis niekados užvede 
jisai Pary'žineje policijoje pa- 
veizdinga davada ir iszrinko 
sau tokius išlavintus, drąsius 
ir rodos sutvertu prie palicijos 
reikalu. Niekas isz ju negalėjo 
painiausio daigto atriszt no
rint butu kažin kaip slaptus 
dalykas ir jeigu koki reikalą; 
paėmė in savo rankas, tai jau. 
turėjo ant savo pastatyt.

— Žudinsta" karietoje ?’Ta
re su ramumu, iszklause®-ku
rni šori aus teismo, tai labai 
akyvas daigtas.

Na ar ežia ?
— Czia yra ne mažas da

lykas, kuria žadintojas užda
vė.

— Asz žinau, jog ponas ta- 
■ ji dalyko iszrisz, tarė kamiso
rius.

— Tikiuosiu.

ower
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In duris kambario pabarsz- 
kino lengvai.

— Praszau, paszauke vir
szininkas palicijos tyrinėjimo.

— Duryse pasirodė du vy
rai ir su nusižeminu pasiklono- 
jo.

— Atėjome gante paliepi
mus, tarė senesnis.

— Gerai jog judu matau, 
Jodeletai a tsake virszininkas, 
norėjau pas judu nusiunst.

Gavome tokia užduote, jog 
jųdviejų apsukrybe bus mums 
reikalinga!

Ant tuju žodžiu, tojo senes
nio žmogaus net pražibo vei
das. Mat, tiedu vyrai, tai buvo 
pol i c i jo s szn ipuka i.

— Dėkui ponui virszinin- 
kui už pagirima mudviejų, ta
rė su džiaugsmu.

Pasirupinsu užsitarnaut ant 
pagirima-*
i — Visados esi narsum ma
no Jodelet. O tu Martelau, im- 

kic pavyzda nuo savo draugo.
Rupinkytes būtie pagehboje 

savo inspektoriui, o augsztes- 
nio dfnsto nėiszsilcnksite, kuri 
judviem jau senei prižadėjau.

Inejo voznas ir pasakė:
— Sudžia tyrinėtojas, p. 

Povilas De Gibsai su pagelbi- 
ninku prokuratoriaus pribuvo, 
ir laukia ant pono.

Priesz sūdo niūra stovėjo 
karieta Bieneto ir da dvi kitos 
pasamdytas per brigadieriu 
Fontaignes.

Gibrajui likosi apsakyta vis
kas ketuose žodžiuose.

Sunarei sūdo ir agentai poli- 
i cijos susiedo in karietas ir nu
važiavo in La Chaipelle.

Ant ulyczios Erneistinos mi
ne žmonių nesumažino, nes da 
pasididino ir visaip dasiprati- 
nejo, nes ne vienas neatmine 
kaip daigtai turinsi.

Jog likosi papildinta žudins
ta davadžiojo tai pribuvimas 
kamisoriaus ir miestiszku 
szeržentu name prilaikantes 
karietas del pasamdimo, teip- 
gi paėmimas važnycziaus Ca
deto.

Nes kokia tai galėtu but žu
dinsta? Ar Cadetas butu svar
bu žadintojų?

O Raidas Bienetas butu 
draugu jo ?

Negalėjo žmonys'savo alky- 
vumo prisotyt. Szeržentai 
mieistiszki ‘pastatyti priesz

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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ŽiniosVietines
.— Subatoj įprilpnola Szv. 

.Tono Kriksztytojo Galvosi nu
kirtimas, o Tautiszka Vardi
ne: Gardenis. Ir ta diena: 1946 
m., keturiu didiuju Tautu Mi
nisterial susirinko Paryžiuje, 
bet visai nieko nenuveike; 1506 
rn., Lietuviai pergalėjo Toto
rius ties Oipra; 1935 m., Bel
gijos Karaliene, Szvedijos Ka
ralaite, 'bevažiuodama automo
biliu su Karaliumi, žuvo aulo- 
mobiliau® pelaimeje, judviejų 
automobilius nulėkė nuo viesiz- 
kelio, palaike iii kelis medžius 
ir paskendo Lucerne ežere, 
Szveicarijojo; 1935 ra., Haile 
Selassie, Ethioipijos Karalius 
sutiko 'pavedi savo kraszto 
aliejaus saulinius Amerikai. ir 
Anglijai.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola, keturiolikta Nedelia 
ipo Sekminių, Szventos Rože 
Limiete, o Tautiszka Vardine : 
Vesta. Taipgi ta diena: 1386 
m., Lietuva.priėmė Krikiszczio- 
nybe; 1916 m., Graiki jos Kara
lius sugryžo in savo sostą, su 
Amerikos pag'elba; 1932 m., 
Herman W. Goeriugas buvo 
paskirtais ir išari riktas Vokie
tijos Reichstago,.Tarybos Pre
zidentu.’Von Papcnas pasiliko 
Vokietijos Konceleriju; 1948 
m., biznieriai ir valdžia mums 
pranesze, kad pragyvenimas 
kuo brangiausias: doleris ver
ias tik penkios deszimts asz- 
tiionįs centus. Dabar tas dole
ris dar mažiau vertas.

— Panedelyje p r i p n o 1 a. 
paskui inia diena szio menesio. 
Szv. Reimundo, o Tautiszka 
Vardine: Rožele. Menulio at
maina: Delczia. Tik keturi me
nesiai ligi naujo meto, 1954. Ir 
ta diena : 1946 m., New York 
miesto biznis buvo suparaly
žiuotas per straikas t rok u 
draiveriu.

— Utaminke pripuola pir
ma diena Rugsėjo (Sept em
ber). Menesis pa.szvenstas Ma
rijos, Kankinu Karalienes. Ir
ta diena pripuola. Szv. Egidijų, 
ir dvylika broliu kent., o Tan- 
tiszka Vardine: Gunda. Menu
lio Atmainos’per Rugsėjo me
nesio: Jaunutis 8 diena, Priesz- 
pilnis .16 d., Pilnatis 22 d., Del
czia 29 d. Ekiu ink u ,priežo
džiai: Kokia Egidijaus diena, 
toks ir Ruduo. Rugsėjo perkū
nija ženklina Kalėdoms daug 
sniego. Koksai oras per szi me
nesi bus toksai pats ir ateinan- 

• cziame bus. Koks oras per szi- 
lines, toks bus per keturios 
san vai l es. J eigu per Szvento 
Mykolo nelyja, tai galima, ti
kėti esi sauso pavasario.

Taipgi ta diena : 1525 m., 
valstiecziu sukilimas Prusa 
Lietuvoje; 1939 m., Vokieezia.i 
užsipuolė ant Lenkijos; 1813 
m., Rusijos Caras pasisiulino 
būti tarpininkas tarjp Anglijos 
ir Amerikos, per kara, 1812 
metu. Bet Anglija nesutiko; 
1878 m., pirmoji mergina, gavo 
darba. telefono kompanijoje,

4-» 4-444-4-44-4 4-4-4>*4444-» m 
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Panele Emma M. Nutt. Priesz 
tai vien tik vyrai dirbo prie\ 
telefonu; 1923 m., buvo baisius 
žemes drebėjimas Japonijoje. 
Czvertis milijono ‘žmonių žuvo. 
Po szit o žemes įsndeibejimo, 
A.merikieczio inžinieriaus Kra
nk Lloyd Wrght vardas po vi
sa. pasauli pagarsėjo. Jis buvo 
pastales Imperial vieszbnti, 
hoteli, Tokyo mieste. Visi na
mai tame mieste buvo sugriau
ti, bet tas vieszbutis isizliko vi- 
siszkai sveikas, nei nesukriąs
ias. Amerikos laikraszezin ag
entūra 'buvo paskelbus, per 
klaida., kad ir tas vieszbutis su
griuvo. Už tokias klaidingas 
žinias inžinierius ta žinių 
agentūra apskundė ant keliu 
tukstaneziu doleriu; 1939 m., 
prasidėjo Antras Pasaulinis 
Karas; 1946 m., Dauguma 
Graikijos žmonių per Ameri
kos prižiuromus rinkimus, nu
balsavo susigrąžinti savo Ka
ralių Jurgi Antrąjį; 1946 m., 
Yugoslav i jos. vadas, Marshal 
Tito atsiiprasze Amerikos val
džios, užtai kad jo lakūnai bu
vo nnszove.ipenkis Amerikie- 
czius lakūnus, kurie nebuvo 
apsiginklavę; 1933 m., Hitleris 
insako iszrauti su szaknimis 
is'z Vokietijos visus Žydus; 
1885 m., pirmutinis elektros 
>1 n t kuris laivo i n vest as Balti
more mieste; 1525 m., žmonių 
kaimiecziu sukilimas Prusa 
Lietuvoje; 1929 m., Graf Zcpp- 
lin orlaivis su dvideszimts ke
leiviu iszskrido isz Lakehurst, 
N. J., ir pasiuke Friedrichsha
fen, Rugsėjo (Sept.) ketvirta 
deina. Vėliau tas orlaivis sulū
žo ir užsidegu, ir daug žmonių 
ant jo žuvo; 1959 m., Prez. II. 
Trumanas paskelbė kad reikės 
in vaisku imti fris milijonus 
vyru; 1947 m., Komunistu Par
tija, laimėjo rinkimus Vengri
joje, sumusze Kataliku Parti
ja; 1914 m., Vokieeziai prisiar
tino prie Champagne miesto, 
keturios deszimts myli n nuo 
Paryžiaus.

— Yakacijos vaikams bai
gėsi.

— Szvento Juozapo Para
pijos Mokykla ^prasidės .Sere- 
doj, Rugsėjo (Sept.) 9-ta die
na.

SUGRYŽO PO
SZLIUBO IN

BAŽNYCZIA
NORFOLK, VA. — Tik ke

lios sanvaites atgal, trisde- 
szimts vieno meto amžiaus Ru
dolph Hunt apsiženijo in Park 
Place Metodistu bažnyczia.

Jam taip patiko ta bažny
čia, kad jis sugryo, ir už an
tra atsilankymu buvo suatesz- 
tuctas ir in kalėjimu patupdy
tas ant asztuoniu metu.

Mat, jis antru kartu atsilan
kė in ta bažnyczia su draugu ir 
jie buvo sueziupti kai jiedu isz 
tos hažnyczios neszesi devynis 
szimtus septynios deszimts do
leriu.

Matyti, kad per savo szliuba 
jis ne vien tik in savo nuotaka 
žiurėjo, bet gerai apsidairė ir 
patemyjo kad ežia gali būti ge
ras geszeftas ir pradžia savo 
naujo gyvenimo.

“Saule” skaito visu sluoks
niu ir sroviu žmones: darbinin
kai, biznieriau profesijonalai, 
d va s i szk i a i, vai stybi n i n ka i, 
mokslincziai ir darbo žmones. 
Nes visi jie žino kad “Saule” 
teisingai raszo ir drąsiai skel
bia.

DINGO KALĖJIME
*

ATLANTA, GA. — Dvide
szimts dvieju metu amžiaus 
Raymond Edward Tibbins, isz 
Harrisburg, Pa., ir dvide
szimts trijų metu^mžiaus Max 
B. Heinrich, isz Richmond, 
Virginia, dingo valstijos kalė
jime.

Jiedu nepribuvo kai visi ka
liniai buvo suszaukti ir su
skaityti. Sargai jųdviejų nie
kur neranda ir spėja kad gal 
tiedu jauni kaliniai pabėgo isz 
to kalėjimo. Tai jiedu butu 
pirmieji, kuriems pasisektu 
isz to kalėjimo pabėgti in tris- 
deszimts metu.

Kalėjimo sargai visa nakti 
jųdviejų jieszkojo bet nesura
do. Abu jiedu buvo padėti in 
kalėjimą už pasivogtus auto 
mobilius.

RAUDONOJO. KRY
ŽIAUS ATSTOVAI 

ISZDUODA 
RAPORTĄ

Mažai Ka Galėjo Nu
veikei Sziaures

Korėjoje
MUNSAN, KORĖJA. — 

Alijantu Raudonojo Kryžiaus 
atstovai, kurie buvo praleidę 
tris sanvaites Komunistinėje 
Sziaures Korėjoje, sugryže sa
ko kad jie mažai ka galėjo nu
veikti. Jie buvo tenai nuvažia
vę pasiszneketi su belaisviais.

Bet kur tik jie ėjo, tai pas
kui juos seke Koriecziai Ko
munistai kareiviai su atpro- 
vintais karabinais. Ir jiems bu
vo valia kalbėtis tik su tais be
laisviais, kurie buvo Komunis
tu iszrinktt

Raudonojo Kryžiaus trisde- 
szimts nariu atstovas R. M. 
Jerram isz Cornwall, Anglijos, 
szitaip paaiszkina:

“Bendrai kalbant, mes nie
ko negalėjome nuveikti, nes 
Komunistai mums visur kliu
dė, state visokias kliūtis, ty- 
czia mums laika gaiszino ir vi
sokius priekaisztus nuims sta
te.”

Nei vienas belaisvis- nei žo
džio neiszdryso pasakyti apie 
kaip jis yra prižiūrimas ir ar 
jam tenai patinka ar ne. Ir kur 
tik szitie Raudonojo Kryžiaus 
atstovai ėjo, su kuo tik jie 
sznekejo, prie jirvis buvo Ki- 
niecziai klumocziai.

VAGIS GAVO $6,360
NEW YORK, N. Y. — Dvi- 

deszimts asztuoniu metu am
žiaus Frederick Prosser pasi- 
ai'szkinc, kad kai jis laikrasz- 
ci iuose buvo skaitės kaip leng
vai vagiai pasivogė $191,000 
isz vietines bankos in Florai 
Parka, jis nutarė taip pat pa
mėginti.

Bet jam ne taip ge rai pasi
sekė.

Vienas dalykas, jam pasise
kė pasivogti tik $6,360 isz 
Washington Heights Federal 
Savings and Loan bankos. O 
antras dalykas jis tik kelias 
minutas galėjo tuos pasivog
tus pinigus pasilaikyti, nes už 
keliu minueziu jis buvo su- 
cziuptas.

Trisdeszimts dvieju metu 
amžiaus policijantas, kuris ėjo 
namo isz darbo iszgirdo trink
sima? ir su kitais eme ta vagi 
vytis ir ji tuoj aus pagavo.

LAIVYNO SZTABAS
SUKLYDO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

TRECZIASIS
METINIS SEIMAS
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

rinkinius ir prisidėti prie sky
riaus bendros veiklos.
į Rasztininke, Ponia A. Moz- 
dy, isz Shenandoah, Pa., per
skaitė antrojo seimo protokolą 
kuris buvo vienbalsiai priim-

Kareiviai buvo greitai isz- 
veszti autobusais ar mažais 
laivais in paskirtas jiems vie
tas, ę. . i

Bet kai visi šukele triuksz- 
ma kad Marinai neleidžia szei- 
mynoms nors , ant valandėlės į 
susieiti po tiek laiko, Laivyno 
Sztabas labai greitai atsipra- , 
sze, ir pasiaiszkino kad ežia 
kas nors baisiai didele klaida 
padare. Ir Laivyno Sztabas 
tuojaus atszauke visus tuos 
Marinus ir leido kitas szeimy- 
nas pasisveikinti su pargryžu- 
siais belaisviais.

ATOMINE BOMBA 
NE TOKIA BAISI
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

•

Jis toliau aiszkina, kad per 
ta slaptumą dabar nei karei
viai, nei karininkai, nei polici- 
jantai nežino kaip tokia bomba 

i iszrodo. Tokia bomba galėtu 
i būti padėta po musu didžiau
siais namais, ir niekas jos ne
pažintu.

Daktaras Lapp sako kad vi
sam krasztui butu in sveikata 
jeigu dabar valdžia pamestu 
visa ta palszyva slaptybe ir vi
siems viską pasakytu ir pa- 
aiszkintu apie ta atomine ir 
vandenilio bomba.it

Kai jis buvo užklaustas kas 
ežia kaltas kad taip viskas yra 
slepiama nuo Amerikiecziu, jis 
trumpai atsake kad tai yra da
roma Vaszingtone.
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Department thanks, far their patriotic donation, the Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

Vinifreda, nuoszirdžiai pa
sveikino atsilankusius ir padė
kojo už taip gTažia parama, su 
kuria buvo galima iszremon- 
tuoti mergaieziu narna ir pra
dėti kcplyczios taisymą.

Nauja Centro Valdyba isz- 
rinkta: Pirm., Ponia J. Kava
liauskiene, Phila.; Vice-Pirm., 
Jule Uraitiene, Nutarimu 
Rasztininke, Ona Chowanes, 
Finansų Rasztininke, N. Spore

tas. > Knygų Prižiūrėtoja, J. Kaczer-
Inspudingai prabilo in daly- giene, ir Korespondente A. 

vius Dr. M. Romeikaite, isz t Mozdy, visos isz Shenandoah. 
Shenandoah. Savo kalboje ji Loterijos laimėtojai: Ponia 
iszkele moters augszta vieta Kubriene, pirma dovana; Po- 
mokslo srityj.

Seke rinkimas rezoliucijų 
komiteto: Kunigas Juozas 
Gaudinskas isz Easton, Kun. 
Bernardas Szimkus isz She
nandoah, Ponia A. Giliene, Po
nia J. Uratiene ir Ponas Bach.

Posėdžio programa buvo pa- 
invairinta gražiomis dainomis 
“Teve Musu”, “Thine Alone” 
ir “Lietuviais Mes Esame Gi
mė”, kurias artistiszkai, me- 
niszkai iszpilde Ponia C. Sup- 

i pa, buvusi Vilos studente. Jai 
i akompanavo ant pijano jos 
vyras p. C. Suppa.

Gerbiamas K un. P. O’Reilly 
savo kalboje pabrėžė seselių 
gražus darbus jaunimo aukle- 
jime.

Toliau seke pinigine apy
skaita isz Shenandoah, New 
Philadelphia, Easton, Miners
ville, Scranton, Baltimore, Mt. 
Carmel, Worcester. Ponia 
Mankiene iszdave raporta isz 
Philadelphijcs skyriaus.

Vilos Virszininke, Sesuo M.

SKAITYKIT 
r>=“SAULE”'-(O

PLATINKIT!

nia Burnakus, antra dovana; 
Penia Stenuliene, treczia do
vana. Seimas baigėsi su malda 
kuria atkalbėjo Vilos Kapelio
nas, Prof. Dak. M. Ražaitis,

Maloniu svecziu tarpe buvo 
sekantieji: Jo Prakilnybe Pra
lotas Ignas Valancziunas, isz 
So. Philadelphjos; Kunigai J. 
Czepukaitis, North Philadel- 
phijos; Juozas Gaudinskas, 
Easton; J. Degutis, No. Phila., 
Bernardas Szimkus, Shenan
doah, P. O’Reilly, Chester; ir 
Jeronimas Bagdonas, Tama
qua.

Szv. Kazimiero Vienuolyno 
Seseles taria tikra Lietuviszka 
‘ ‘Acziu ’ ’ visiems dalyviams, 
geradariams, kurie savo mal
domis, darbais ar aukomis pri
sidėjo prie gražiu vaisiu szio 
Trecziojo Szvento Kazimiero 
Seselių Rėmėju (rytiniu sky
rių) seimo, kuris taip sėkmin
gai praėjo. Stengsimės savo 
darbais, pasiszventimu ir kas
dieninėmis maldomis nors da
linai atsilyginti Jums už taip 
gražia parama ir malonu prie
lankumą musu instaigai..

— Szv. Kazimiero Seserys, 
Newtown, Pa.

Do you have any United States Series E Defense Bonds ma> 
taring this month? Now they can still go on earning interest—• 
at 3% compounded semiannually—for ten more years! And you 
need not do anything at all with your Bonds. The continued 
earning period is automatic.
The Bond you got for $18.75 can now pay you $33.67 ... a . 
$37.50 Bond will be worth $67.34 . . . and so on. Your return 
may amount to as much as 80% on your original investment!

<
This applies to all Series E Bonds—those you already own and 
those you’re nowT investing in. Every Bond you invest in now 
starts earning interest sooner and matures earlier, too.
Any Series E Bond may still be redeemed at any time after you 
have held it for two months. But the smart thing to do is to 
hold on to your Bonds, as you hold on to savings in any form.
Are you one of the million Americans who are saving 
regularly with Defense Bonds through the Payroll Savings 
Plan? Doing something concrete to make their dreams of the 
future come true? If not, why not start now? Invest in Bonds 
regularly through the Payroll Savings Plan in the shop of office 
where you work. It’s one sure way to save because it saves some
thing out of every check before you have a chance td spend it.
You may ask your pay office to save as little as 25c a week for 
you, or as much as you are able. If you can save just $5 a week 
regularly through the Plan, in live years you will have $1,367.90 
... in 9 years and 8 months, you’ll have $2,B50.70 . . . in 
19 years ahd 8 months, $6,872.45! All in safe, sure Series E Bonds.
N© matter how small your income, you can’t afford not to put 
something aside for yourself. So join the Payroll Savings Plan 
where you work today. Or^ if you are self-employed, start the- 
Bond-A-Month Plan where you bank. Strengthen your own future 
and that of your country by saving your money through Bonds.

MUSU
SKAITYTOJAMS

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma ląikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at£ 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules” redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule” ir nfepa- 
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti! ’

Bet, už tai “Saules” redak
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules” skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažia,u 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules” redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “Saule” kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!”

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
mę priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule” užsimokėti, kad 
mes galėtume jums ‘ ‘ Saule’ ’ 
vis siuntinėti.

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie- 
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.“

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily. 
ginimas,” mes galėtume “Sau
le” leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

“Talmudo Paslaptys”
. ■ - - . ■ f ■■■■ t

ŽYDU TIKYBOS '
:: PRISAKYMUS r
Labai užimąpti apysaka

Per paczta, 25 Centai ’

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

_______________ _ _ ■ T

Istorija Apie. .
“AMŽINA ŽYDĄ”'

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų. .

Per paczta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa.

^Pirkie U. S. Bonus!
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Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velniai; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius -iko Turtingu Ponu.

Per paczta, 35 Centai. 5 
------- ' i'

Saule Publishing Cb. ' 
Mahanoy City, Pa. J
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