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Karaliaus Žmona Atsilanko Ligoninėje

Begum Aga Khan, valdy
tojo, karaliaus Aga Khan 
žmona pasisveikina su daini
ninku Clifford Sessions, po
lio paralyžiaus ligoniu in 
Veteranu Administracijos 
ligonine, New York mieste. 
Ji atvažiavus in Amerika

Isz Amerikos
“NUTRAUKTI VISUS 

SANTYKIUS SU
VENGRIJA”

Taip Reikalauja Daug 
Musu Kongresmonu l

Ir Senatorių

WASHINGTON. D. C. — 
Kongnesmonas James T. Pat
terson, Republikonas isz Conn., 
raugina visus Kongresmonus ir 
Senatorius pasiraszyti ant pa
reikalavimo, praszymo kad 
Prez. Eisen ehoweris dabar nu-! 
trauiktu visus ryszius, visus: 
santykius su Komunistiszka 
Vengrija.

Keturios deszmts isz ju jau 
yra pas.'rasze, Demokratai ir 
Republikonai. Ir tikimasi kad 
dar dang au pasiraszys.

Vienas isz pirmųjų pasira- 
szyti buvo Demokratu Kongre
so pirmininkas, Lealer John 
McCormack, isz Mass.

Jie praszo ar net reikalauja 
kad:

1— Amerika visai nepripa
žintu tos Komunistiszkos val
džios ir nei jokios kitos val
džios, kuria jos vieton Sovietai 
vėl paskirtu.

2— Stengtis datirti ar nebū
tu galima pasiunsti in Vengri
ja Tautu Sanjungos atstovus, 
nepaisant ar tie Komunistai 
sutiktu ar ne, ir duoti tiems 
Tautu Sanjungos atstovams 
kariszka sargyba, vaiska.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT! 

buvo iszgirdus ikaip szitos 
ligonines suparalyžiuoti li
goniai moka puikiai dainuo
ti, ir ji už tai užėjo asme- 
niszkai pasveikinti visu tu 
ligoniu dainininku mokyto
ja, Clifford Sessions.

o □ o

NUŽUDĖ
KOLEGISTE

VERMILLION, S. D. — De
vyniolikos metu insimylejes 
jaunuolis nužudė kolegiste, jo į 
buvusia drauge, girl-frenta ir 
paskui pats nusiszove. Ji ant 
vietos krito negyva, o jis už 
keliu valandų pasimirė.

Policijantai sako kad tas 
jaunuolis pirmiau buvo silpna- 
procziu namuose. Jis buvo pa
leistas Kalėdų szventems na- 
mo.

Nužudinta kolegiste buvo! 
dvideszimts vieno meto am
žiaus Joan Bruyer, kuri jau ėjo 
paslkutini kolegijos mokslo me-l 
ta; o nusižudęs kolegistas bu
vo devyniolikos metu amžiaus 
Don Steele, kuris ėjo treczia 
kolegijos mokslo meta.

Pargryžes namo Kalėdoms; 
jis nuėjo pas savo anų dienu: 
drauge, kur jis pirmiau turė
davo pasirandavojes kambarį: 
jos tėvu skiepe.

Kolegistes motina Ponia 
Evelyn Bruyer sako kad ji su' 
susietka buvo namie kai Don' 
Steele atėjo. Jos iszejo isz 
kambario ir paliko abu jau
nuosius vienus. Už keliu minu
cziu jos iszglrdo szuvius.

Motina iszgirdo savo duk
ters spiegianti baisa: “Kur tu 
gavai ta revolveri?” Ir paskui 

t tyla. Kai abi moterys inbego in 
j ta kambarį jos rado jos jau
nuosius ant grindų savo 
kraujuose. Policijantai dar 
stengiesi jaunuoli nuveszti in 
ligonine, bet ir jis pasimirė.

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50£ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.

I LENKU ŪKIO
I MINISTERIS

PRAVARYTAS

Ūkio Programa
Pertvarkyta—

VAESZAVA, LENKIJA. — 
Lenku Kcmunistiszka valdžia 
pravarė savo Agronomijos Mi- 
nisteri, ir in jo vieta paskyrė 
kita kuris ūkininkams, farme- 

! riams prižada daug daugiau 
laisves ir pageltos.

Varszavos radijas pranesze 
kad Agronomijos Ministeris 

i Antoni Kuligowski yra par- 
-zauktas atgal ir in jo vieta pa
skirtas Edward Ochab, buvęs 
Centro Darbininku Partijos 
Prezidentas, ir vėliau buvo Ko-
munistu Partijos Lenkijoje 
Preez dentas kol Wladyslaw 
Gomulka sugryžo in valdžia.

Dabar ūkininkams naujas 
Ministeris prižada kad valdžia 
tik treczdali j u derliaus reika
laus, ir visu szimtu nuoszim- 
cziu daugiau moikes, atlygins. 
Ir farmeriai gales pirktis, par
duoti, randavuoti ar daryti ka

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Szeszios szeimynos ir du 
British Columbia indijonu 
būriai yra pasiuline priimti 
ir pasisavinti dvideszimts 
trijų metu amžiaus George 
Hanna, kuris yra dypūkas 
isz “niekur.” Jis dabar ran
dasi ant Norvegijos prekybi
nio laivio “Gudveig”, kuris 
yra ka tik inplaukes in Van
couver, British Columbia, 
Canada.

Hanna sako kad jis yra gi
nies ant laivo kai laivas bu- 
vo viduryje mariu ir už tai 

' nėra nei vieno kraszto pilie
tis.i Per pastaruosius asztuo- 
nis metus jis yra keliavęs 
ten ir atgal skersai ir iszil- 
gai mares, negalėdamas nie
kur isz laivo iszlipti, nes jis 
yra žmogus be kraszto, be 
tėvynės, ir nei vienas krasz- 

; tas nenori ji priimti.
Paskutiniu laiku jis pasi- 

I šlepe in “Gudveig” laiva, in 
Beirut, Lebanon, ir ant to 
laivo yra iszbuves penkioli
ka menesiu.

NAUJAS SUKILIMAS* 
VENGRIJOS

Valdžia Stengiasi 
Numalszinti

BUDAPESZTAS, VENGRI
JA. — Komunistiszka Vengri
jos valdžia dabar stengiasi isz- 
vengti dar kito sukilimo, ir isz- 
leido dar griesztesnius insaky- 
mus, kad suvaržius visus suki
lėliu susisiekimus ir iszvengus 
dar didesniu straiku.

Aiszku kad Sovetu instatyta 
Premiero Kadar valdžia bijosi 
kar darbininkai vėl nesustrai- 
kuotu, kaip jie tik keletą dienu 
atgal buvo sustraikave ir suki
lę priesz policija ir net priesz 
vaiska.

Baime vieszpatauja Vengri
joje, niekas nebežino kada ir 
ka Komunistiszka valdžia su
ims, suaresztuos ar gal nužu- 
dins; ta pati baime yra apni
kus ir tuos Sovietus ir Komu
nistus, nes jie nežino kada tie 
Vengrai vėl sukils ir kur isz 
paszalu ant ju užsipuls.

Komunistu radijas, Buda- 
peszto mieste prisipažinsta kad 
eina gandai kad žmones ren
giasi trecziu sykiu sukilti, ir 
perspėja kad tai reiksztu daug' 
kraujo praliejimo.

Sovietu kari«zkos tankos 
yra apsupusios Csepel plieno

(Tasa Ant 4 Puslapio)

EISENHOWERIS
NORI DAUGIAU

APVOGĖ
RESTAURANTA

Sucziuptas Už 15 
Minucziu

--------■
PHILADELPHIA, PA. — 

Vagis apvogė maža restauran- 
ta ant Asztuntos ir Girard Ave. 
ir pabėgo su devynios deszimts

KAIP 71 BILIJONU 
DOLERIU

Daugiau Kaip 45 
Bilijonai Del

Apsaugos

WASHINGTON. D. C. — 
Prez. Eisenhoweris yra parei
kalavęs daugiau kaip septy
nios deszimts viena bilijoną 
doleriu $71,000,000,000 del sziu 
metu, isz Kongreso. Keturios 
deszimts penki bilijonai $45,- 
000,000,000 ir daugiau eis del 
apsaugos.

Jis stacz’ai pasakė kad jis 
prieszingas, bet kokiam pas»u- 
linimui del sulnažinimo taksu, 
ir tuo paežiu sykiu pareikala
vo kad pacztas pakeltu savo 
kasztus ant laiszku, kad pacz- 
tui ineitu szeszi szimtai pen
kios deszimts keturi szimtai 
mi ijonu doleriu daugiau.

Pusantro bilijono doleriu 
bus paskirta del mokyklų, ir 
paskui kiti pinigai bus paskir
ti sumažinti musu kraszto sko- į 
la.

Szitas paczto pabranginimas 
visus mus palieczia. Dabar ke
tinama pabranginti paprastus' 
laiszkus nuo trijų centu ligi 
penkių centu. Pats pacztas pri- 
parodo kad trijų centu laiszkai 
duoda pacztui pelną in keletą ' 
szimtu tukstaneziu doleriu, bet i 
kiti laiszkai, kaip treczios ir 
ketvirtos klases pacztas, kaip: 
biznierių ir politikierių ir re 
dakciju laiszkai ir laikrasz- | 
ežiai sudaro didžiausia nuosto
li.

Jeigu musu politikieriai tu-, 
retu kaip ir mes užsimokėti už 
savo laiszkus, tai pacztas pasi
darytu pelną negu nuostoli, ;

asztuoniais doleriais. kaip dabar!
Už penkiolika minucziu jis Politikieriai tukstanezius 

buvo policijsntu sucziuptas ir; laiszku iszsiunczia kasdien vi- 
suaresztuotas, trys blokai nuo sai už dyka, ir pacztas nieko 
to restauranto. isz ju negauna.

Jis yra Russell Elder, dvi- 
deszimst keturiu metu am
žiaus isz Quakertown, Pa. Jis 
sriko kad jis buvo pasirandavo
jes kambarį ant Spruce uly- 
czios netoli nuo Vienuoliktos.

Policijantai Daniel Logan ir 
Charles McBride ji sueziupo ir! 
rado ant jo visus tuos pinigus.'

Peter Burdhino, to restau- j 
ranto savininkas, detektyvams 
Arthur Mee ir Samuel Dutill 
pasakė kad tas vyrukas užėjo 
in restauranta apie kvoteris iki 
dvieju isz ryto ir paprasze ka
vos ir “hot dog”. Tuo laiku 
tame restaurante buvo vienuo-į 
lika kostumeriu. Szeszi isz ju 
iszejo, ir penta valanda tas vy
rukas iszsitrauke revolveri ir 
pareikalavo visus savininko 
pinigus. Jis nusistvere tuos pi
nigus ir iszbego, bėgdamas ant 
Penktos ulyczios.

Savininkas Burdhino patele- 
į fonavo policija ir keli policijos 
automobiliai greitai pribuvo ir 
už penkiolika minucziu ji su
eziupo.

GENERALINIO LIE
TUVOS KONSULATO

New Yorke Praneszi- 
mas; Jieszkojimu

Reikalu

NEW YORK, N. Y. — 
Generaliniame Lietuvos Kon
sulate New Yorke yra telkiami 
asmenų jieszkojimai kuriuos 
gauna Lietuvos Pasiuntinybe 
ir Konsulatai Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

Tie jieszkojimai vykdomi 
tiek skelbimais spaudoje, tiek 
pasinaudojant antraszais, esa
mais Generalinio Konsulato 
kartotekoje.

Kad jieszkojimu darbas, ku
ris sziuo metu yra ypatingai 
padidėjęs, galėtu būti sėkmin
giau ir skubiau vykdomas, yra 
numatyta kiek galint verstis 
be skelbimu spaudoje, kurie 
isz viso yra vengtini daugeliu 
sumetimu, o labiau remtis tu
rimaisiais Generaliniame Kon
sulate antrašais.

Todėl, visi Lietuviai, kuria
me kraszte ir kaip seniai jie 
bebutu apsigyvenę, ypatinga i- 
gi tie, kurie iki sziol dar netu
ri ryszio su savo artimaisiais ir 
mano, kad gales būti ju jiesz- 
kemi, yra praszomi siunsti sa
vo antraszus ir trumpas žinias 
apie save ir szeimyna (iszteke- 
jusioms moterims nurodant ir 
mergautines pavardes) sziuo 
antraszu: Consulate General of 
Lithuania 41 West 82 Street 
New York 24, N. Y.

Ryszium su tuo primenama, 
kad isz seniau tebeveikia inpa- 
reigojimas Lietuvos pilie- 
eziams, iszvykusiems in užsie
nius, registruotis Lietuvos Pa
siuntinybėse ir Konsulatuose. 
Todėl per spauda ir nebuvo 
iki sziol ir nebus ateityje,
jieszkomi tie Lietuvos pilie- fTasa Ant 4 Puslapio)
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Prancūzijos Ministeris

Biznieriai savo pagarsini
mus iszsiunczia už mažiau kaip 
centą ant laiszko, kai mes tu
rime mokėti tris centus už 
kiekviena laiszka.

VAGIS APVOGTAS
-------- —

EAST ST. LOUIS, ILL. — 
Richard L. Hibbs prisipažino 
kad jis apvogė aptiekoriu ant 
szimto penkiolikos doleriu, bet 
jis policljantams prisipažino 
kad jis visus tuos pinigus ap-l 
art dvideszimts trijų doleriu ta 
vakara buvo praozvilpes.

Bet kai policijantai ji suėmė 
kai jis buvo užsnūdęs viename

I saliure, jie nerado nei tu dvi- 
deszmts trijų doleriu, nes ki
tas kuris vagis buvo ta vagi 
apvogęs.

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

Prancūzijos Užsienio Mi
nisteris Christian Pineau 
yra policijos palydimas, kai 
jis atskrido in New York 
miestą isz Prancūzijos, daly

ežiai, kurie iszvyko isz Lietu
vos II-jo Pasaulinio Karo 
(1939-1945 m.) pasėkoje, ir ap
sigyveno Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Tokiu asmenų 
jieszkant, jiems bus apie tai 
praneszama tik turimaisiais 
antraszais.
Esamieji Generaliniame Kon

sulate ir gausimieji antraszai 
buvo ir bus inmanomai saugiai 
la'komi.

Jieszi.iotojams paklausejams 
naujai insikurusiuju tai yra 
tremtiniu antraszai nebus tei
kiami, jei tam nebus jieszko- 
muju asmenų insakmaus suti
kimo. Toki sutikima, ar nesu
tikima, praszoma pareikszti 
atsiuneziant antrasza, ar atsi
liepiant in jieszikojima.

Jieszkomiesiems asmenims 
bus praneszamas jieszkotojo- 
paklausejo antraszas. Visi be
sikreipiantieji in Generalini 
Konsulata jieszkotojai bus tuo 
paežiu la komi su tuo sutinka.

Atsižvelgiant in sziuometi- 
nes sanlygas, besikreipiantieji 
su jieszkojimais yra atleidžia
mi nuo prideramo konsuliari- 
nio mokesezio. Vienok jieszko
jimu vykdymas sudaro stam
bias ir sunkiai bepakeliamas 
paszto ir rasztines iszlaidas. 
Todėl visi besikreipiantieji su 
jieszkojimais, ar jais kitaip 
pasinaudojusieji, kurie tik ga
li, o taip pat ir visi tie, kurie 
kada seniau kreipėsi, yra pra-' 
szomi tems iszlaidoms atsiuns- 
ti viena doleri arba atitinkama 
suma kitu krasztu pinigais ar 
tarptautiniais paszto kupo
nais (International Reply Cou
pon), gaunamais paszto in- 
staigose.

Susikaupus dideliam jiesz
kojimu kiekiui, nėra galima 
norimu greitumu atsiliepti vi
siems, kurie kreipėsi. Sztai bus 
padaryta kai tik bus inmano- 
ma, isz eiles atsiliepiant, ar 
praneszant jieszkojimo iszda-

vauti Tautu Sanjungos po
sėdyje. Žmogus su ta apva
lia kepure po deszinei yra 
Ali Chekal, Prancūzijos pa
tarėjas Algeria kraszte.

♦
i
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Kas Girdėt
Eisenhoweris yra pasakęs 

kad Amerika neinsivelsi iru jo
kį karai 'be Tauta Sanjungos 
patarimo. Tas pats daibar bus 
ir su taikos sutartimis. Eisen
howeris sako1 kad Amerika da
bar nesutiks sudaryti jokia 
taikos sutarti be Tautu Sam- 
jungos pritarimo.

- • • 1

Bet 'žinoma, aiszkus dalykas, 
Eisenhoweris visiems duoda ir 
davė žinoti kad visai kas kita 
butu jeigu kuris krasztas isz- 
drystui mus kur nors užkibin
ti air ant musu kraszto užsigul
ti.

- • •

Suez Kanalas daibar yra už
tvenktas, uždarytais. Tenai 
daug laivu yra paskandinta. 
Tuos laivus isz, to kanalo isz- 
traukti ir ta kanala vėl atida
ryti ims daugiau negu puse 
metu.

Per ta laika beveik visai Eu
ropai pritruks daug, ypatin
gai gazolino ir aliejaus.

■ • • '
Anglija, Prancūzija ir Itali

ja jaii dabar yra suvariusios 
gazolino ir aliejaus pirkimą. 
Anglijoje paprastam žmogui 
yra duodama gana gazolino 
tik del dvieju szimtu myliu in 
menesi.

priesz, mus.

.Amerikos valdžia nesigiria 
ir ne visiems skelbia szitas ži
nutes, bet sziais metais musu 
valdžia yra paskyrus keturios 
deszimts. tris bilijonus doleriu 
del savo apsiginklavimo ir ap
saugos. Tiek pinigu nei vienas 
krasztas ne tik negali paskirti 
del apsiginklavimo, bet ir ne
be utri.

Amerikos laivynas iszveže 
tūkstanti szimta musu žmonių 
isz Egipto kai tenai karas isz- 
kilo. Kai musu prekybiniai lai
vai in Egipto uostus inplauke, 
juos palydėjo musu kariszki 
laivai. Niekas nieko nesako, 
bet Egipto valdžia ir jos laivy
nas gerai žinojo kad tie musu 
kariszki laivai musu prekybi
nius laivus tenai palydėjo ne 
del haiku. Musu kariszki lai
vai buvo ligi dantų ginkluoti 
ir ant kitu musu laivu musu 
kariszki eroplanai buvo pasi
rengė pakilti jeigu tik butu 
reikalas. Egipto laivynas pasi
traukė ir pavede visus savo 
uostus musu laivynui. Musu 
Szesztas Laivynas tenai stovi 
prie pat Egipto uostu, ir Sep
tintas Laivynas isz Pacifiko 
yra; pasiuntęs kelis savo di
džiausius laivus in ta kraszta.

Kol kas Amerikoje nėra, ir 
nebus tokio suvaržymo kaip 
buvo per ta antra pasaulini ką
rą. Amerikiecziai gali ir gales 
pirktis kiek tik jie norės gazo
lino ir aliejaus. Bet tas gazoli
nas ir aliejus daibar net Ame
rikoje pabrangs.

—————— , ,
Eisenhowerio administraci

joje bus daug permainų; ne 
vienu sykiu ir ne greitai, bet 
bus ir daug bus. Vieni nėra pa
tenkinti Eisenhowerio admi
nistracijai, kiti jau per seni, 
dar kiti nesveiki, o dar kiti yra 
susijieszkoje geresnius darbuos 
kur algos riebesnes.

Kaip Eisenhoweris, taip ir 
jo visas sztabas, dienai po die
nos sensta ir silpnėja..

* • • '
Sziais metais valdžia daug 

daugiau milijonu doleriu pra
leis, kad visiems butu gana 
darbu.

Nežiūrint ka Republikonai 
ar pats Eisenhoweris priesz 
rinkimus buvo prižadėję; tak
sos nei per surūdijusi graszi 
nesumažės. Bet gal dar padi
dės.

Ei senh o werio didžiausias 
galvosūkis daibar yra susiras
ti kitus draugus, pagellbinin- 
kus ir savo szta'bo narius, nes 
dauguma jo sztabo nariu jau 
yra. jam davė žinoti kad jie pa- 
sirtaukia isz valdžios.

Sovietai nebeiszdrysta stoti 
staeziai priesz mus, bet jie isz 
paszalu mus kibina, erzina ir 
vargina. Jie kiszasi ir lenda in 
Vidur Rytus, in Europa in Azi
jai, in Egiptą ir in. kitus krasz
tus, siundydami tu krasiztu 
žmones priesz mus.

• •
I

Komunistai jau daibar yraj 
,‘nlinde in Korėja, Formosa, 
ndo-Kinija, Singapore, Bur
ia ir in kitus krasztus, kur jie 

..isus žmones stengiasi sukelti. 

savo krasztus ar palaikyti 
tvarka.. Anglija daibar turi pa
sirinkti kita, galinga pagelbi- 
ninka. O tik du tokie galingi 
pagalbininkai randasi: Ameri
ka ar Sovietu Rusija.

Sukilimas Egipte ir Suez 
Kanaloje musu .valdžiai ir į 
Anglijos valdžiai kasztuos apie j 
szimta milijonu doleriu.

# I

Daugiau kaip septynios de-i 
szimts procentas viso aliejaus! 
Anglijoje pareina, per ta Suez! 
kanala, kuris yra dabar uždą-1 
rytas. *

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA . . .

; Viesz. Jėzaus ir 
• Motinos Szvencz.

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

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

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

Anglija jau dabra mato kad 
nei ji viena, nei su Prancūzi
jos pagelba negali suvaldyti ’yv Pilkio U. S. Bonus!
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invitations! Feel that fine,, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

created by

behave
Etna encloaure matching ,

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa. Phone 744-J

(DefUhw..
your invitations and 
announcements must 
be flawlessly
correct I

Pypkes Durnai

Kožnas Žino

Kožnas žino tai gerai,
Ir niekas priesz tai 

nepriesztaraus,
Kad musu gyvenimas yra 

tik komedija,
Ir kožnas žmogus jame 
Turi savo role atloszti. 
Niekas neužginezys ir tos 

teisybes,
Kad idant gerai loszte 

komedija,
Reike karakterizacijos.
Tai kodėl moteriszke kuri
Turi tam pirmybia,
Kuri jau nuo kūdikystes 
Loszia komedija tik tada, 
Kada gyvenimo scena 

apleidžia,
Pamato kaip paikas ju 

buvo elgimasis,
Kad pereikalo visa gyvenimą 
Praleido ant nudavinejimo?

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company. 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Kaip Senoviszkuose
Laikuose Žmonis
Tikėjo In Burtus

g EN () V IS ZK IT () S E 1 a i k uo se 
žmonis laibai tikėjo in viso

kius burtus, o ypatingai sze- 
szioliktam ir asztuonioliktam 
amžiuje, po visas dalis Euro
pos. Raganavimo prietarai bu
vo kuoibiauriausi ant ko nuken
tėjo. baisiai nekalti 'žmonis. 
Žmonių susidraugavimas su 
velnais buvo begalinis (jeigu 
tai teisybe). Žmonis tikėjo, 
kad gali pasiszaukti sau velnią 
in> pagelba; per pasiraszima ant 
sutarties su savo krauju, o po 
smert atiduoti jam savo du- 
szia. Su velnio- pagelba gali 
ma buvo padaryti nepaprastus 
daigtus, stebuklus, raganystais 
ir 1.1. Moterių raganų buvo 
daugiau ne kaip vyru, nes mo- 
teres būdamas silpnesnes 'pri
gimties už’vyrus, lengviau pa
siduodavo piktoms dvasioms.

Raganos ir, visoki burtinin
kai buvo1 alsus, nes tikėjo, kad 
savo' pekliszka. pagelba naudo
damos, jos daro visokius blo
gus ir biaurius darbus ir gali 
net kam kenkti. Buvo tokiu 
raganų, kurios galėjo žmo- 
niems ir gyvuliams atsiunsti 
sunkės ligas., atimti vaisingu
mą, kitos galėjo- sukelti darga
nas, ledus, bandas isznaikinti, 
užaugusius, javus kitur isz dir
vos iszkelti, sodus pagadinti, 
ugniai sustoti degti, vandens 
bėgimą sulaikyti, arklius bai
dyti, paezios ore lakstyti ir ki
tokius nepaprastus dalykus 
daryti.

Raganos mylėjo' žudyti ne- 
kriksztytus Ivaikus, kad patik
ti savo mylimiems velniams, 
nes toki vaikai didina velniu 
karalyste. Tokius vaikus raga
nos ėsdavo- ir virdavo isz juju 
tepalus ant raganiavimo.

Indomus ir juokingi, bet ra
ganavimo laikais laibai baisus, 
mums atrodo raganų lekioji- 
mas ir ju susirinkimui. Ap
žergdavo raganos szluotas ir 
pro- kamina iszszvilpdavo. Mat 
szluota būdavo užburtai ir 
neszdavo ragana kur tik jiji 
panorėdavo. Kitos jodavo ant 
ožiu. Susirikimai raganų atsi
būdavo tankiausia ant statu 
kalnu, kur susitikdavo su savo 
sėbrais, velnais kad su jaisiais, 
rodavotis kaip daugiausia 
kenkti del žmogaus ir su jais 
szokdavo ir paleistuvavo.

Randasi da daug senu žmo
nių, kurie apie tai pasakoje 
kaip juju tėvukai mate- ir gir
dėjo apie panaszes raganystas.

— GALAS —

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

KATALOGAS
KNYGŲ

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

saito Katalogo 
Nr. 1957 >

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T. 

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 

- nvfrft 44)4 nnsbinin. 50c 
į No.lOy— i ruheiKln, medin

gas kriminaliszkas apraszy- 
rnas, 202 pus, 50c.

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

nžlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu
nų. 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,1 
76 puslapiu. 25c.

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

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui.

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

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

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ai’ Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus- 

• lapių, 20c.
No.155—Szakinis Nedoras 

Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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.

Piikie U. S. Bonus

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

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

No.166—Apia Sūnūs Mai
klams; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

I

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; 
(Judras Piemenis ; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

No.180—Kvitu K n y g u t e 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180^4—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 Kristus© 
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 Medaliko Dievo Motinoi 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

t'vF Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia 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.

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

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa,, - U. S. #
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= Razbaininkas =
jįytu szal y j e A I ongu.niei jos 

ant upes Reno prie lYiilži- 
niszko* kalno, guli koki tai 
e'riuvesei milžiniszko kitados o 
dvaro. Kaip rodos tai da nuo 
senoviszku laiku, kadai tai da 
vieszipatavo , galingi bajorai, 
kuriu rankose 'buvo gyvastis 
ii’ smertis padonu. Perveži'kai 
isz kitos puses Beno akvatnei 
papasakoja, pakele vi nganis is
torija apie viena 'baisu bajoru 
kuris už papildyta žudinista, li
kos sunkiai nubaustas ant ilgu 
metu.

Buvo tai tuose laikuose ka
da gyveno žmones daug dru- 
tesni ir didesni ne kaip szian- 
dien, kurie be jokios sunkeny
bes nes-ziojo* taip sunkius gink
lus, o dabartiniam laike pare- 
geja nusigastumem. Tai-gi, 
tuose laikuose buvo-isz; visu 
žmonių Birikas bajoras', di
džiausiu, isz Franhenthalaus. 
Niekas jam negalėjo susilygint 
su valdymu milžiniszko kardo, 
kuris buvo ant dvieju ranku 
ploczio, o ilgis kaip dabartinis 
žmogus. Turto turėjo invales, 
o ir neprieinama dvarai, . pui
kiausia ant visos aipy linkine s .

Po smert savo tėvo Winiba.1- 
do, kuris pražūto laike gailė
jimosi, devyniolika metu Biri
kas pasiliko valdytojam milži
niszko turto palikto po tėvui. 
Jaunas valdonas buvo didžiau
siu nevidonu del savo padonu, 
kurio visi bijojo kaip paviet
res.

Kada pabaigė dvideszimtsi 
penkis metus, Birikas apgarsi
no didelius galinėsimus (turni- 
jes), ant kuriu pribuvo galin
giausi kareiviai isz, visos Eu
ropos. Baisus valdonas niekad 
taip nekariavo kaip sziandien. 
Per visai laika galejimosi su- 
musze suvirszum penkesde
szimts galingiausiu kareiviu. 
Per ka džiaugėsi isz savo ga
lingumo ir augo dideliam pa- 
puoszume neatsimindamas ant 
nieko.’

Paskutinėje dienoje galineji- 
mu, kurioje tai ketino apgar- 
sint Biriką kaipo’ galingiausiu 
kareiviu, pribuvo kokis tai ka
reivis isz nežinomu szaliu. Pri
siartinęs prie Biriko-, dalypste- 
jo jojo, pancieriaus su savo 
kardu. Birikas taip užkabin
tais per nežinoma kareivi, sto
jo kailp nebylis ir žiurėjo in ji, 
stebėdamasis isz milžipiszko- 
kareivio kuris buvo* panaszus 
iii ji. Tuojaus paszoko nuo že
mes, uždėjo savo sidabrini kel
mą, pagriebė milžiniszka Ikar- 
da, szoko ant arklio ir stojo ant 
pleciaus. Nepažinstamas jau 
tenais jo lauke ir rengėsi in 
musztyne.

Atsiliepe garsios triubeles, 
tarnas davė signola ir abudu 
milžinai szoko viens ant kito. 
Girdėt buvo tiktai lūžimas 
ginklu ant sidabriniu pancie- 
riu. Ant kart visi kareiviai 
iszdave garsu baisa, nes pare
gėjo jog Birikas likos nustum
tas nuo arklio su nulaužtu 
ginklu per nepažinstama.

Drebėdamas visas isz sarma
tos ir rūstybes, Birikas iszsi- 
trauike milžiniszka karda. su 
kuriuom da niekas negalėjo ji 
ingalet. Nieko nekalbėdamas

nepažinstamas ir iszsitrauke 
sunku karda. Bet galinejimas 
buvo trumpas. Nepažinstamas 
prisiartino truputi in užpakali 
ir pakele karda ant galvos Bi
riko. Norints tasai norėjo su 
savo kardu užsidengt, bet kir
timas nepažinstamo buvo taip 
smarkus jog kardas Biriko su
lūžo ant dvieju kaip kokia laz
dele, o pats sukruvintas puolė 
ant žemes. Pirma karta likos 
ingaletu savo gyvastyje!

Nepažinstamas, kareivis ap
leido besivoliojanti Biriką 
kraujuose, o pasžaukes savo 
tarnus atsitolino, neisztarda- 
mas nei žodžio in nieką.

**4r*-K*******************1'4
Pažinau ten viena vyra, 

Labai kitados žmogų gera, 
Buvo* vyras laibai daibszius, 
Turi paezia ir kelis vaikus, 

Kol dirbo sunkiai, 
Tai viskas ėjo gerai, 

Bet kada lengvesni darba

Dabar ‘Saules’ prenumerata 
in Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

gavo,
Ir blakes žmogeliui 

atsigavo, 
Pradėjo po sali imas 

valkiotis, 
O naktimis trankytis. 

Pasileido kaip ubago botagas.
Dabar stojosi žmogelis 

niekszas, 
Geriau žmogeli, pasitaisyk, 
Ant savo smerties atimyk, 
Ba isztikruju iszstumtie 

rengsiesi. o 
* * *I

Viename mieste padare 
parte, 

Ant kurios pribuvo ir 
jauna marte, 

Nežinau kas ten pasidarė, 
Kad vėliaus susibarė, 

In nagius visokius kožnas 
pasiėmė, 

Vieni'kitiems kailius lupo, 
Kudlas isz gaivu suko, 
Ant galo policijautas 

' pasisuko, 
Bet ir tam kaili iszlupo, 

. Kad da ir sziapdien lovoje 
guli, 

Visa pakauszi susiūta turi, 
'Dabar nekuriems daug 

kasztavo, 
Badai in pavietava suda 

nusigavo, 
Taigi, kad szokt tai szokt, 

O kad duot, tai gerai 
duot.

* * *
Tėvai ir motinos, 

Užauginkite pirmutini savo* 
Sūneli gražiai ir dorai, 
O jisai savo paveizda 
Užaugins jrnns kitus 

vaikelius, 
Ant doru žmonių.

* * *
Visi žinome kad gyvuliai 

neturi duszios.
Bet už tai nekurie gyvuliai 

Turi daugiau proto,
Ne kaip žmones, 

Kurie turi duszia.

Birikais nenumirė. Su visom* 
pajiegom pasikėlė nuo žemes 
atstumdamas nuo saves tarnus 
kurie priszoko savo ponui in 
pagelba, szaukdamas baisu 
prakeikimą:

— Prakeikiu tavo! Tu, ku
ris mane nugalėjai kad rege- 
cziau tave besivol lojant savo 
lomiuose- kraujuose, melsdamas 
mano susi mylėjimo! Prislegiu 
ant mano herbo jog ant vietos 
tavo kanezios pastatysiu baž
nyczia kuri bus augsztesne už 
visas kitas ant svieto.

Tai isztares, davėsi save ap- 
-žiiiret tarnams ir svyruodamas 
nuėjo in savo paloviu.

In trumpa valandėlė po tam 
inibega apsiginklavęs vienas 
isz Biriko kareiviu, szaukda
mas idant visi girdėtu, jog ne- 
pažinstamas kareivis pulda
mas nuo savo arklio iszsisuko 
sau ranka ir dabar guli apalpęs 
ant' žemes artimoje girioje.

—■ Garbe Dievui! Paszauke 
Birikas, jeigu pasakai teisybe, 
tai. tau atskaitysiu tūkstanti 
raudonikiu. Veskie mane pas 
* j

Kada Birikas stojo prie pa
žeisto kareivio, apėmė ji dide
lis džiaugsmas ir noras atker- 
szinti už papildyta nužemini
mą. Pirmiau.se visai]) ji iszva- 
dino, o iszemes karda isz 
maksztu nutrenkė jam nuo gal
vos kasžkieta, staugdamas 
kaip žvėris:

— Puikus kareivi, szunes 
mano yra alkani tai duosiu 
jiems tavo galva ant vakarie
nes!

Nepažinstamas pasikėlė tru
puti ant alkūnes ir atsiliepe in 
Ulrika:

— Esi pirmutiniu niekade- 
jum, Birikai, atsimokėsiu tau 
už tai. Neužmirszk!

Tame akimirksnyje kirto Bi
rikas su kardu, o nelaimingo 
galva pasirito nuo stuobrio. 
Birikas pakele galva už plau
ku ir mete szunim. Bet szunes 
nei nedalypstejo josios, tiktai 
staugdami nubėgo in giria.

— Tai ve, nei szunes jojo 
nenori, užriko- Birikas pajuo
dęs isz piktumo.

Atsisukęs in savo tarnus 
kurie buvo perimti didele bai
me, paliepė:

—' Sergekite jo kuna, noriu 
su juom ka tbki padaryt!

Birikas dalaike savo priža
dėjimą: pastate bažnyczia 
pi'iesz savo palociu ir taip 
augszta bokszta jog sieke net 
iki miglu. Ant paliepimo Biri
ko likos iszkasta gili grabe in 
kuria likos inmestas kūnas ne
laimingo kareivio kaipo pir
mutinis akmuo ant pamatu.

Po- tam ant tosios vietos li
kos padėta daug akmenų isz 
artimu kalnu. Bažnyczia likos 
pastatyta isz milžiniszku ak
menų su cementu ir surakinta

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5i/2 col. ploczio 
Iszaiszkiua sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00
Saule Publishing Co., 

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

geležinėm sztailgom taip jog 
buvo ipanaszi in kokiai drut- 
viete, o ne in bažnyczia. Boksz- 
tas galėjo iszlaikyt amžius.

įstatymas bažnyczios tęsęsi 
per pgnkes-deszimts metu. 
Tilom kart grafas Birikas pa
seno-. Norints ir dabar 'p-riesz 
ji klpniojosi jojo pado-nai, bet 
neturėjo jisai tiek drūtumo 
kaip kitados, kad su vienu kir
timu savo kardo perkirsdavo 
aržuolinius stalus..

Kada ant galo keturi žmones 
pridutino* dideli varini kryžių 
ant bokszto- naujos bažnyczios, 
Birikas pakele rankas in vir- 
szu ir paszauke garsiai:

— Norecziau gyvent taip 
ilgai, kol toji bažnyczia' stoves!

Ateinanczia nakti iszgirdo 
Birikas savo varda tamsumoje 
nakties, o po tam kas tekis pa
szauke :

— Grafai Birikai, ant 
Frankhenthalaus, tavo noras 
bus iszpildintas. Gyvensi taip 
ilgai, kol toji bažnyczia stoves! 
Nebijok idant tau kas gyvastį 
atimtu, nes tik tada numirsi 
kati a ateis pas tave žmogus ku
ris tavo bažnyczia pats su
griaus.

Ant rytojaus Birikas surin
ko visa savo szeimyna ir pasa
kė kai buvo girdėjas praeita 
nakti, o- visi bijodami rūstybes 
savo- pono, atsiklaupė priesz ji, 
rodos in euda intikedami.

• Tiktai jauniausi sznabždejo 
terp- saves:

— Musu grafas turėjo na,- 
vatna sapna.

O seniau,sei, žinodami savo 
poną gerai, saike:

— Sumelavo senas rakalis.

Tuom kart Birikas dagyve- 
n’6 szimta penkesdeszimts me
tu.

Negalėjo ja,u vaikszczios be 
pagelbės lazdeles, mažiauses 
vaikas galėjo ji pastumi. Visi 
jo draugai iszmire senei. Sūnūs 
jojo ir numirė, bet ne tik sūnūs 
bet ir musu sūnūs; del savo 
pra-amiku buvo tik sunkenybe. 
Kaimynai jojo bijodami pirma 
Biriko, dabar isz jo visaip isz- 
juokinejp, bet turėjo- ta viską 
nukenst malsziai. Kada supra
to gerai, jog jau ne yra tuom 
paežiu Biriku, ka tai kitados 
buvo, norėjo numirt.

Numirt! Nustot kentet, ne
jausi savo vargo ir nužemini
mo. Norints smertis pahninejo 
senus ir jaunus, bet ne eme se
na. galva grafo, razbaininko.

‘Suprato dabar Birikas, jog 
prisega numirėlio, isz kurios 
taip džiaugėsi, buvo tik atker- 
szimu ir kora. '

Kada kitus sudijo ant smert 
už.žudinsta, jisai liko apsudin- 
tas, amt gyvasezio!

<B» Ąt

Milžiniszka. ir nępajudina- 
ma stovėjo bažnyczia su ziban- 
eziu kryžium ant visos .aplin
kines, o Birikas su baime miš
inio, jog nedasilauks jau tokio 
žmogaus kuris sugriaut bažny
czia ir iszvalintu ji nuo pakil
tos.

Suszaukinejo- visokius drut- 
vyrus isz visos pasalęs, bet vi
si atsisakinėjo nuo tokios tiž- 
dudties. Paskalas ėjo, jog Bi
rikas gavo- sumaiszyta protą, 
kad reikalauje negalimo. .

Birikas jau nuo penkesde- 
szimts metu kas dienai meldže 
Dievo szaukdamas smerties. 
Keliolika kartu jau buvo pa
griebęs už peilio idant atimti 
sau. gyva-sti, bet kožna karta 
nematoma ranka jam isztrauke 
peili isz ranku.

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

PURE(?)GOLD!
‘'jtg ’G4R4T' DESCRIPTION OF GOLD 

INDICATES THE AMOUNT OF GOLD 
COM&1NEP WITH ANOTHER METAL TO 
GIVE the gold hardness. 24 carat 
GOLD e PURE GOLD, 14 CARAT GOLD 
MEANS 14 PARTS TO 10 PARTS OF 
another metal, usually copper.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ūko, Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

YOUNGSTERS CAN DEVELOP the IMPORTANT SAVING HA&lT &Y INVESTING IN 
U.S SAVMffS C3M2S-AND EW FOLLOWING THt EXAMPLE OF THEIR PARENTS WHO 
RECOGNIZE US.SAVMSS &Cf.'0S AS A SAFE SECURE KEV TO THE FUTURE/.

Saule Publishing Co., “ Mahanoy City, Pa.

Ir vėlai perėjo p-enkesde- 
szimts metu.

"Viena vakara, o buvo tai 
viduryj XIV amžiuje, kokis 
tai žmogus kudas ir iszbales 
juodai pasirodęs stojo paka- 
juose nelaimingo ii- nuliudusio 
Biriko.

— Grafai Birikai,, tarė pa
sveikinu tave. Esmių tuom 
kurio laukai. Asz apversu baž
nyczia ir varini kryžių.

Senis sudrėbėjo; pirma kar
ta in szimta metu iszgirdo tuos 
geidžemus žodžius. Pakele akis 
ant nepažiinstamo. Bet pamate 
nuvargusi ir iszlbajusi žmogų 
susi kreiviu o tardamas: '

— Juokus darai isz manes, 
atsidusęs. Drireziausi kareiviai 
geriausi ir didžiausi mel^ani- 
kai isz viso pasaulio neapsi
ėmė ta padaryt. O tu mažas, 
iszbales ir nuvargęs.

— -Grafai Birikai, atsake 
nepažinstamas tvirtai, asz ap-
versiu bažnyczia. Sz-tai mano 
iszlygos. Vienas isz zokoniriku 
Moguncijoj turi stebuklingas

Visu Ražancziaus
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

pieskas. Už kožna a-tneszta 
maiszcli tujuvpiesku paimsiu 
maiszeli aukso. Pavėlink man 
pradėt.'

■Balsas tojo- žmogaus buvo 
tvirtas ir iszvere didele intek- 
m.e ant Biriko. Pakilo* iszsedy- 
nes, o'paemes nepažinstama už 
rankos nuvedė ji in skiepą. Te
nais gulėjo milijonai visokiu 
pinigu nuo laiko karaliaus di
džiojo, Fredrik o II, sidabri
niai pinigai isz laiko Henriko 
Lewo ir Fred riko I’udbarzdžio 
ir su navatnais parasz-ais Ara
bu pinigai paimtu da per Biri
ko pro-senius.

Su drebanezia ranka Birikas

Sieniniai Kalendoriai 1957m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

Dabar po 500 arba 3 už $1.35

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siuriezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

parode ant skarbu tardamas:
— Tas viskas tavo, viskas 

tavo; tiktai apversk bažny
czia.

Nieko* nesakydamas, juodas 
žmogus paėmė pilna ma-isza 
aukso ir atsitolino, prižadėda
mas neužilgo* sugryž-t. Ir tik
rai už trijų dienu sugryžo su 
maiszeliu stebuklingu piesku, 
vuri inde jo iru viena isz palo- 
ciniu bmksztu, o paėmė vela 
maisza* aukso ir atsitolino. 
Taip dare per tris menesius, 
atneszdavo maiszeli juodu 
jiesku, o paimdavo- maiisza 
aukso kol suvisai neisztuszti- 
no skiepą. Tada atsiliepe:

— Grafai Birikai, dirbau 
del tavęs, esmių u*žganadintu 
isz užmokes'czio* ir isz savo 
darbo.

Ženge keliolika pėdu prie 
duriu. Staigai apsidairė rody
damas savo pageltusi veidą su 
žibantem akimis kaip deiman
tai, tardamas su juo-kti:

— Ha, ponai grafai, tai 
rytoj kaip man rodos, 'baigi du 
szimtus ir penkesdeszimts me
tu. Apvaiksztinesim drauge 
musu svodba, ar ne teisybe?

Iszejo, o Birikas iszgirdo 
szidyjanti juoką ant kitos pu
ses muru.

Tykumoje nakties davėsi 
girdėt trenksmas eksplozijos.

Subėgo iszlbaidinti dvarokai 
ir paimate- bažnyczios mure 
milžiniszka skyle isz* priežas
ties padėto tenais parako. Bi
rikas stojo* priesz- skyle, bet ne 
tas senis kuris vos slinko su 
pagelba lazdos, bet tiesus ir at
naujintais taip kaip isz jaunu 
dienu.

In ketvirta valanda po pir
mam trenksmui davėsi girdėt 
antras da baisesnis, o per griu- 
vaneziuosius murus likos ke
liolika dvaroku užmuszta. Li
kusioje bego* ant artymo- kal
nelio ir melde Dievo iszgelbe- 
jimo*, mislindami jog jau pa
baiga svieto atėjo.

Trenksmas atsibuvo vienas 
paskui kitai ir in trumpa- laika 
bažnyczia buvo griuvėsiuose, 
bet Birikas stovėjo* nejudinda
mas kaip stovylas ir lauke kol 
negrius boksztas. Tuom kart 
ugnis apėmė visa bokszta ir in 
valandėlė griuvo augsztas 
boksztas, o varpas užskambejo 
verksmingai.

Tadai isz griuvėsiu bažny
czios pakilo kokis tai žmogus 
navatnei apsirėdęs, terp sumi- 
szimo ir riksmb davėsi girdėt 
rustus balsas kilusio isz griu
vėsiu.

— Grafai Birikai, jau atsi
lyginau tau!

Birikas razbaininkas supra
to dabar, primine sau ta baisa.

Isz griuvėsiu kilo- kūnas 
žmogaus be galvos prisiartino 
prie grafo, pakele ranka. O ka
da sunki kumsztis kareivio* 
puolė ant galvos Biriko atsimi
nė sau jog senei, laibai senei ir 
jisai pakele savo ranka ant 
nekalto žmogaus.

Ir puolė ant žemes negyvas.
Tokia tai istorija pasakoje 

alpie Ulrika Razbaininka po 
Renu, tarp Monguncijos ir 
Koblencijos* kaip pats girdė
jau senelius man pasakojant ir 
■badai yra. teisybe.

*—GALAS— ,

Pirmiau.se
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Žinios Vietines SCRANTONO MAI
NOS UŽDARYTOS

prie tu mainu prižiūrėti kad 
kiti darbininkai, mainieriai in 
jas neineitu.

Miesto gyventojai jau ilga

ANGLAS KALTINA
AMERIKA

kad Sovietas Major Yuri P. 
Krylovas kuo greieziausia isz- 
sikraustytu isz musu kraszto,

KITAS SUKILIMAS
SAUSIO 28 DIENA

valdžios vaiskas yra tuos fab 
rikus apsupęs, taip kad net Ko 
munistiszki laikraszcziai nusi

—■ Seredoj pripuola Szv. SCRANTON, PA.— 
Reimundo ir Szv. Emercijono, Miesto mayoras James T. Han- 
o Tautiszka Vardine: Tosze. Ir lon sutiko su policija ir uždare 
ta diena: 1880 m., Amerikos Diamond Colliery mainas, in
mainieriu susiorganizavo, vie-, 
nybe sudarė; 1793 m., baiseny-j 
biu ir skerdynių laikas Prancu-' 
zijoje, baisiai daug žmo n i n isz-! 
žudyta, kitiems galvos nukirs
tos.

— Kunigas Vincent F.

West Scranton, už tai, kad jos 
yra darbininkams, mainier- 
iams pavojingos. Jis taip pa
dare kai du mainieriai užduso 
tose mainose.

Ir daug namu toje apylinkė
je gali insmukti in tas mainas,

Randazzo klebonas isz Italu 
parapijos (Saldžiausio Szir- 
dies Jėzaus) mieste, kuris ne- 
sveikoja, randasi in Gero Sa- 
maritono ligonibute, Pottsvil- 
leje.

—■ Ketverge pripuola Szv. 
Timotiejo, o Tautiszka Vardi
ne: Rainis. Taipgi ta diena:

kurios nebuvo ir nėra gerai 
prižiūrimos:

Mayoras su szesziolika poli
cijantu insake kad tos mainos 
butu uždarytos. Apie szeszios
deszimts mainieriu buvo pą-
siunsti namo isz tu mainu. De-
sz.’mts policijantu pasiliko

Kiniecziu Naujuju Metai; 1939 
m., žemes drebėjimas in Chile, 
miestai sugriauti, trisdeszimts
tukstaneziu žmonių žuvo; 1848 
m., surado aukso Caiifornijos 
valstijoje.

— Petnyezioj pripuola Szv. 
Povilo atsivertimas, o Tautisz
ka Vardine: Patole. Ir ta die
na: 1946 m., Mainieriu bosas 
John L. Levvisas su savo uni
ja prisijungia prie Darbo Fe
deracija, isz kurios jis su savo 
mainieriais buvo pasitraukęs 
1936 metuose; 1932 m., Japo
nai insibriauja in Shanghai. 
Amerika perspėja J a. p o n u 
gerbti Amerikos piliecziu tei
ses tame mieste; 1953 m., Ang
lijos laivas “Empress of Cana
da” sudege in Liverpool uosta.

— Grabniyežios szimet pri
puola Sulbatoje, Vasario Feb.
2-1 ra diena.

KETURI LAKŪNAI 
ŽUVO

HOMESTEAD, FLORIDA. 
B-47 bombneszis nukrito lieps- 
ose in bulviu ūkia, farma ir už- 
musze keturis lakūnus.

To eroplano komandorius 
per radija, keletą minueziu 
priesz tai, buvo praneszes kad 
jo eroplanas yra užsidegęs ir 
kad jis jieszko vietos nusileis
ti. Tai buvo paskutinis prane- 
szimas isz to eroplano pirm ne
gu jis nukrito ir sudege.

Iszrodo kad nei vienas isz to 
eroplano neketino ar nenorėjo 
iszszokti su parasziutu, nes vi
su parasziutai buvo eroplane. 
Iszrodo kad visi tikėjosi kad 
lakūnas ta eroplana pasekmin
gai nusileis, pirm negu jis su
degs.

Žuvusuju vardai nebuvo pa
skelbti, kol ju giminėms bus a- 
pie tai praneszta.

Prezidento Ir Vice-Pre- 
zidento Inkurtuves
WASHINGTON, D.C.—

Prezidento Dwight D. Eisen- 
howerio (66 m., amž.) ir Vice
prezidento Richard M. Nixono 
(44m., amž.) antros inkurtuves 
invyko Nedelioj, o Panedelyje 
12ta valanda taipgi inkurtuves 
su didele paroda.

Eisenhowerio ir Nixono gi
mines, visi labai svarbus žmo
nes valdžioje dalyvavo inkur
tuves.

Szimtai tukstaneziu žmonių, 
taipgi dainininkai, loszikai, 
gražuoles ir kiti artistai suva
žiavo isz arti ir toli.

Inkurtuviu vakara, su baliai 
banlkietai ar vakarienes ar szo- 
kiai tęsiasi per visa sanvaite.

laika buvo reikalave kad mies
to valdžia ka nors apie tas 
mainas darytu. Wm. Jacobs ir 
jo žmona keturios deszimts 
metu užduso savo namuose, 
kai gazo paipa pratruko po ju 
namo.

Joseph Giovanni, isz Exeter 
Luzerne apygardos, tos kom
panijos Prezidentas ir Teisė
jas Frank Pinola, isz Luzerne 
apygardos, iždininkas ir sekre
torius tos kompanijos tenai 
buvo kai mayoras uždare tas j u 
mainas, bet nei vienas, nei ki
tas, nieko nesake, nesiprieszi- 
no.

Intaria Mus Už Rytu 
Europos Ir Kinijos

Iszdavima
STRASBURGAS, PRANCU- 

ZIJA. — Julian Amery, Angli
jos Tarybos, Parliament© na
rys, smarkiai užsipuolė ant 
Amerikos Politiko Vidurio 
Rytuose ir kaltino Amerika, 
kad del musu neapsižiūrėjimo, 
ar gal net ir del musu veiksmu, 
Rytine Europa ir Kinija pate
ko in Sovietu Rusijos intaka.

Amery dabar siulina nauja

nes jis dabar yra ežia “nepa
geidaujamas asmuo.”

Lincoln White, Baltųjų ofi- 
' su atstovas sako kad be diplo- ■ 
imatiszku gražumu ir dvipras
miu žodžiu, tai reiszkia kad 
jis turi isz ežia iszsikraustyti 
kai tik jis susirinks savo dra
bužius, o jeigu ne, tai jis bus 
iszkraustytas!

Nuo kuo jis buvo nusipirkęs 
tuos planus, rasztus ir ka jis 
norėjo papirkti valdžios szta- 
Las nesako ir pasiaiszkina kad 
tai re ju dalykas, bet tai poli
cijos ar FBI reikalas.

Laikrasztininkai greitai nu
siskubino in Sovietu Ambasa-

12,000 Darbininku 
Pasiunsta In Mainas

skundžia kad nei j u laikraszti
ninkai, korespondentai nebe
gali prieiti.

Valdžia sako kad czia 
vienas darbininkas buvo 
szautas, bet žinios ateina
Vienna miestą kad daugiau 
kaip dvideszimts buvo suszau- 
dinta.

Gandai eina kad darbininkai 
visuose fabrikuose ketina su-

tik
nu-

in

Skaitykit “Saule”

Vieszkeliu Klausimas

Prekybos Sekretorius Sin
clair Weeks buvo pirmutinis 
svietkas prie Senato Viesz- 
ke’iu Komisijos, Vaszingto- 
ne. Komisija nori kad grei- 
cziau Lutu pradėta statyti ir 
taisyti musu kraszto kelius 
ir vieszkelius. Szita vieszke- 
liu statymo programa kasz- 
tos musu vadžiai bilijonus 
doleeriu. Komisija tikisi kad

per deszimts metu bus in- 
rengta ir parūpinta apie ke
turios deszimts vienas tūks
tantis myliu nauju keliu ir 
vieszkeliu.

Bet kiti sako kad in de- 
sz'imts metu szitokia progra
ma jau bus isz mados iszejus 
ir reikes dar kelis sykius 
tiek bilijonu doleriu tokiems 
keliams ir vieszkeliams.

Europos Politika Vidurio Ry
tuose bendradarbiaujant su 
Amerika, jei galima, ir be jos, 
jei reikalinga.

Jis kalbėjo penkiolikos Eu-J 
ropos valstybių tarybos posė
dyje, kai buvo svarstoma Už
sienio Politikos klausimai.

Ponas Julian Amery baisiai 
drąsiai szoka ir prakalbas 
pyszkina. Jis sako kad Euro
pos krasztai, “jei reikalinga,” 
bendradarbiuos kad ir be Ame
rikos.

Tai baisiai drąsus žodžiai, ar 
protiszkai szuketo žmogelio 
žsgsnojimai. Ar jam kas nieka
dos nepasake kad pats jo 
krasztas, Anglija, negali ne tik 
bendradarbiauti su kitais Eu
ropos krasztais be Amerikos 
pagelbos, bet pati nebegali isz- 
silaikyti be Amerikos doleriu- 
ku? Jis dar neužbaige savo ta 
protiszkai szuketa prakalba, 
kai Anglijos vadai jau nutarė 
praszyti dar keletą bilijonu do
leriu isz Amerikos, ir priesz 
jam pradedant ta savo kvaila 
prakalba, jo valdžia buvo nuo
lankiai praszius Amerikos ir 
Kanados dovanoti j u krasztui 
bent nuoszimti, procentą ant 
skolos del szio ir ateinanezio. A menesio.

da ir norėjo žinoti ka Ambasa
da pasakys ir kaip Sovietai to
kia sarmata priims. Bet Sovie
tu Ambasadorius jiemes pasa
kė kad jis nieko apie tai nebe
žino ir nieko negali pasakyti.

Galimas daJgtas kad Sovie
tai dabar norės atsikerszinti ir 
pareikalaus kad mes kuri savo 
atstovą isz Rusijos parsiszauk- 
tume. Jie turės taip daryti, 
kad parodžius kad jie yra 
mums lygus.

Paveikslas Nesudegė
*

Pieszejo Bernard Rosen- Į 
thal namai buvo gaisro su
naikinti, sudeginti, in Mali
bu, Californijoje, kur tas 
gaisras padare iszkados ant 
keliu szimtu milijonu dole-

riu. Szito pieszejo paskuti
nis pieszas, paveikslas nebu
vo sudegintas tame gaisre 
nes jis yra iszkaltas ant va
rio lentos.

TRYS SZEIMYNOS
BE PASTOGES

SCRANTON, PA. — Trys 
szeimynos pasiliko be pastoges 
szitame baisiame szaltyje, kai 
gaisras isztiko ju namus.

Isz savo namu turėjo greitai 
iszbegti Joseph Campbell ir jo
sūnūs; ir John Madus. Jaunes
nioji Ponia Campbell ranka su
sižeidė kai ji isz deganeziu na
mu iszsinesze savo devynioli
kos menesiu dukrele.

Kaip tas gaisras prasidėjo 
dar nebuvo galima sužinoti.

RUSIJOS ATSTOVAS 
ISZVARYTAS

Jipijaja, Ecuador.— 
Penkiolika žmonių žuvo ir 
dvideszimts penki buvo su
žeisti, kai autobusas nulėkė 
nuo vieszkelio, netoli nuo Jipi- 
jaja ir apsivertė. Policijai! tai 
sako kad jie dažinojo kad to 
autobusio draiverys buvo gir
tas ir kad autobusios stabdžiai 
Įbriekos buvo sugedusio.

Riverdale, N. Y.—
Arturo Toscanini, 89 motu am
žiaus, pasimirė pareita Sere- 
dos ryta, nuo szirdies ataklo, in 
savo namuose ‘Villa Paulina.’ 
Laidojo Subatos ryta, su ūpin
gomis in Szv. Patriko katedro
je New York, o jo kuna palai
dos jo gimtojoj Milan, Italijoj.

□ □ Q

WASHINGTON, D. C. —
Rusijos kariszko sztabo pagel- 
b niekas yra iszvarytas isz 
musu kraszto, už tai kad jis pa
slėptomis buvo nusipirkęs 
daug musu kariszku intaisu ir 
norėjo kitus papirkti kad jie 
jam duotu planus, rasztus mu
su armijos slaptu ginklu.

Musu valdžia pareikalavo

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima# 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa

POPIERA
PABRANGO

Laikraszcziams
Popiera Brangesne
NEW YORK, N. Y. — 

Great Northern Paper kompa
nija pranesza kad ji dabar yra 
pabranginus laikraszcziams 
popiera keturiais doleriais ant 
tono. Dabar tonas popieros 
kasztuoja szimta trisdeszimts 
keturis dolerius.

Tai pirmutine popieros kom
panija Amerikoje kuri taip sa
vo popiera yra pabranginus. 
Kanados kompanijos jau ana 
menesi savo popiera pabrangi
no.

Szita kompanija pristato po
piera del dvieju szimtu ketu
rios deszimts redakcijų. Jos 
fabrikai randasi in Maine vai- 
stija.

Visos kitos kompanijos ren
giasi panasz’ai popiera pa
branginti nuo Kovo pirmos 
dienos.

Ant Gavėnios

VIENNA, AUSTRIJA. —
Visuose didžiuose Vengrijos 
miestuose dabar randasi pla
katai, kurie skelbia kad Sausio 
dvideszimts asztunta diena vi
si darbininkai iszeis ant strai-
ku, nepaisant Komunistiszkos > šlraikuoti, kad parodžius savo 
valdžios.

Budapeszto mieste tie pla- dystes. Jiegu visi jie tik ant 
kata i visur randasi ir Komu-! 
nistiszka valdžia negali susek
ti kas tuos plakatus visur isz-i 
platino.

Ant tu plakatu yra paraszy- 
ta: “Szeszios deszimts penki 
tukstaneziai Vengru nežuvo už 
dyka!”

Pirm negu tie plakatai pasi
rodė, gandai jau ėjo kad Bu
dapeszto žmones jau rengiasi 
in kita sukilimą, Komunistu ir 
Sovietu kareiviu ikiszkos dre- LENKU ŪKIO 
ba!

Dvyl.ka tukstaneziu darbi
ninku jau dabar yra paskirta 
in mainas in Csepel sala, kuri 
darbininku dabar labai truks-' 
ta, nes dauguma ju yra pabege
ir palike savo kraszta. ; tik jie nori su žemes plotais ne-

Csepel fabriku darbininkai didesniais kaip szimta dvide- 
yra pareikalavę ir dabar reika- i szimts penkis akerius, ar pen
ia uja kad Premieras Janos Ka- 
dar pasitrauktu isz valdžios ar 
Lutu paszal.'ntas.

Komunistiszkos Kinijos Pre
mieras Chou En-Lai atvažiavo 
in Budapeszta ir prižadėjo 
dar daugiau pagelbos isz Kini
jos, priesz kapitalistinius 
1< rasztus, kaip 
Anglija. ___

Vengrijos klausimas bus
iszkeltas Tautu Sanjungoje, GENERALINIO LIE- 
kur musu atstovai pareikalaus npryiraq izA1VTQ1TT’ A ’T'fi 
kad Vengrija butu iszmestą i U V I\UlN?)ULAlv
isz tos sanjungos. --------

pasipiktinimą už tas žmogžu-

trumpo laiko suštraikuotu, tai 
viso kraszto pramone butu vi- 
siszkai suparalyžiuota.

Kiti gandai eina kad Sovie
tai yra pristatė daugiau savo 
tarkų ir vaisko prie pat Buda- 
peszto, kad jie butu pasirenge 
jeigu Vengrai dar syki steng
tųsi sukilti priesz Komunis- 
tiszka valdžia.

MINISTERS
PRAVARYTAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kios desz'mts hektaru.
Valdžia teipgi prižada ma

žiems uklnirikams padėti ir 
mažiau reikalavimu jiems sta
tyti, kad jie galėtu daugiau 
valdžiai ir sau visko parūpin
ti- . :

Ar taip tikrumoje bus ar ne,
Amerika ir turėsime palaukti ir pamatyti.

NAUJAS SUKILIMAS
VENGRIJOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

vas.
Szia proga, Lietuviszkajai 

spaudai, jau per eile metu tal
pinusiai be atlyginimo jieszko- 
muju asmenų sanraszus, ežia 
yra reiszkiama gili padėka 
tiek konsuliariniu Lietuvos in- 
staigu, tiek ir visu Lietuviu,

fabrikus, kur Komunistai yra 
su maszininiais karabinais 
daug darbininku iszžude. Czia kurie tuo keliu yra susiradę 
teipgi Vengrijos Komunistu savo artimuosius. ,

...------------------------------------- -- - - - -- - - - j-™.—....

Užgimė Telefono Budelyje
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

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

No. 202 Novena, Stebuklin
go M edali ko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paežio Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra d«J prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

Slauge Grace Bowen ant 
ranku laiko mažyte mergai
te, in Baltimore, Md., Gene
ral ligonine, kur ji buvo 
greitai policijantu nuveszta. 
Jos motina policijantus per 
telefoną paszauke isz Rivie
ra Baech, Maryland ir pasa
kė kad jos laikas jau atėjo

pagimdyti. Kai policijantai 
pribuvo ji jau buvo szita 
dukrele pagimdžius. Polici
jantai nesuseke moteriszkes 
ar motinos kuri buvo jos 
paszaukus. Kūdikėlis buvo 
sziltai apsuptas ir ant telefo
no budeles grindų paguldin- 
tas.




