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Paskutinis Patepimas S ™ Už Geležines Uždangos
NUŽUDYTAS

DAMASKAS, SIRIJA. — 
Pulkininkas Abdel Wabab 
Shawaf ir penkios deszimts 
devyni kiti karininkai, kurie 
vadovavo Irako Revoliucijai 
priesz Pijemero Abdel Kassem 
vyriausybe, Kovo devinta die
na buvo’ nužudyti be teismo. 
Tai pranesze artimųjų Rytu ži
nių, kuri yra tvarkoma Egipto, 
vyriausybes.

Praneszta kad Irako Preme- 
ras Kassem insake kad 
kinti visus karininkus 
dalyvavo revoliucijoje, 
kad Pulkininko Fadhel
Madawi, Irako liaudies Teis
mo Pirmininkas, pareita Pa- 
nedelio nakti pareiszke teisme 
jog kareiviai ir žmones Mosu- 
le, Sziauriniame Irake, sudras
kė Pulkininką Shawaf in 
szmotus ir juos vilko ulyczio- 
se. *

Laikinoji Revoliucine 
Lietuvos Vyriausybe 
Buvo Tik Burbalas

Vilniaus radijas ir Komunisti
ne Lietuvos spauda pastaruoju 
metu vis garsina dar viena ne
būta sukakti: “Laikinosios re
voliucines Lietuvos darbinin
ku ir valstiecziu vyriausybes” 
insisteigimo sukakti, kuri su
einanti Gruodžio 8 diena. Tai 
buvęs “žymus invykis Lietu
vos darbo žmonių kovoje už

isznai-
kurie
Sako Socialini ir Nacionalini iszsi- 

Abbas vadavima.”

EAST MORICHES, N. Y. — 
Kataliku Bažnyczios Kunigas 
suteikia paskutini patepimą 
dviem penkiolikos metu mer
gaitėms, kurios žuvo automo- 
biliaus nelaimėje ant Montauk 
Highway, in East Moriches,

New York. Juodvi buvo iszva- 
žiavusios ant “deito” su 
dviem jaunuoliams in “mo
vies”. Ju automobilius baisiai 
greitai važiuodamas susikūlė 
su medžiu prie to vieszkelio. 
Žuvusieji: 19 metu amžiaus

Irving Rosenblum ir 20 metu 
amžiaus Ernest Parr, abudu 
isz Mastic, New York; 15 me
tu Karen Shanka isz Eastport, 
N. Y., ir 15 metu amžiaus San
dra Samuelson isz Mastic, N.Y.

Isz Amerikos
UNIJOS VIRSZININ- 

KAS PAĖMĖ ISZ 
KASOS $124,000

WASHINGTON, D. O. —
Senato Komitete Unijų ir 
Kompanijų Suktybėms tirti 
nustatyta, kad Chicagos Taksi

ley innesze instatymo, pakeiti
mą Senate, kad St. Jankui pa
bauda butu gražinta.

Senatorius Paul H. Douglas 
nors nepasisako, ar jis balsuos 
už visos pabaudos grąžinimą 
Yankpi, vienok jis manb)~kad 
dabartinėje ūkio rėmimo pro
gramoje yra kažkas netvarko
je. Ji daugiau yra pritaikinta 
dideliems žemvaldžiams, o ne 
vidutiniams ūkininkams.

Senatorius,Everett M. Dirk- 
sen, taip pat pripažinsta, kad

Hawaii miestai yra: 
Honolulu, Hilo, 

Wasiawa, Kailua Lanikai 
ir Nailuku.

Hawaii buvo atrasti 1778m
per Kapitono
ICnffikasT1*^

Hawaii valde karaliai iki 
1893m., o po tam Respuį 
ligi 1898m., kada paczios šalos 
užleido Suvien. Amerikos Vai.

Hawaii 1957 metuose turėjo 
539,309 gyventojus.

.LYNAS, VOK.— 
prat eszta per Ryt i V o

kietij •'’i mones Ministerjos 
pareiį, and, kad Rytine A^ie- 
tija pasirasze ant du s z imtaiXiki nj» pasira^ze am uu s imtai 

lika keturios deszimts du milijonu

Szoferiu Unijos virszininkas 
Joey Glirnco iszleido 1957 me
tais isz Unijos kasos, del savo 
advokatams apmokėti apie 
$124.00. Glirnco buvo suaresz- 
tuotas prie Fulton rinkoj Chi- 
caigoje. “Darbo taikos” iszlai- 
kymui jisai reikalavo nuo 
kiekvieno naro tam tikros ir 
nuolatines ihokestes.

DUBLINO MAJORAS 
SVECZIUOJASI 

AMERIKOJE

dabartine ūkio szelpimo pro
grama yra netvarkoje. Jis ap- 
igailestauja, kad žemes ūkio se
kretorius neturi galimybes 
Kongrese pravesti visos pro
gramos pataisymo. Bet Bent
ley pasiūlyto inneszimo jis ne-, 
gali paremti del to, kad baus
me Jankui buvo uždėta einant 
veikianeziais instatymais.—D.

Girdėt kad Stasys Jankus 
parduoda ūki ir su savo szei- 
myna iszkelaus in Australija.

REPUBLIKONU SEI
MAS CHICAGOJE

NEW YORK. — Ponia Cat
herine Byrne, Dublino Majo
ras su savo duktere Clare at
skrido in Bostoną. Jie taipgi 
svecziuosis kituose miestuose 
Suvienytose Amerikos Vals
tijose.

AMERIKA PRIIMS
HAWAII SALŲ

Kaipo 50-toji Suvien.
Amerikos Valstybe

r '

WASHINGTON. D. C.—

SENATORIUS PAUL 
H. DOUGLAS, ŪŽTO-

Musu Amerikos Senatas nuta
rė priimti Hawaii Salas, kaipo 
Penkiasdeszimtoji Valstybe in 
Suvienytu Amerikos Amerikos

JA MICHIGANO Valstybes.
Balsavimas parodo: 

ŪKININKO S. JANKŲ Už priimima buvo 323 Balsai.
-------- Priesz 89 Balsai.

WASHINGTON. D. C. —
Michigano ūkininkas St. Jan
kus, užsodino priesz Valdžios 
leidimą 35 akrus savo žemes 
kviecziais Jankus turėjo tei
ses užsėti tik 15 akru.

Hawaii kovojo per keturios 
deszimts metu, kad butu pri
imta kaipo Suvienytu Ameri
kos Valstybe.

Dabar per Senato ir Atstovu 
ofisu nutarimą turės pasira-

Už tai jis likos nubaustas' szyti musu Amerikos Prezi- 
$5,000, kuriuos jis sumokėjo. dentas Dwight D. Eisenhower -

Michigano Senatorius Bent- is.

Vyriausybes pirmininku bu
vo paskelbtas Vincas Micke- 
viczius-Kapsukas, o nariais Z. 
Aleksa-Angarietis, K. Cicho- 
vskis, Lenkijos dvarininko sū
nūs, S. Dimenszteinas, Vilnie
tis, A. Jakszeviczius, pradžios 
mokyklos mokytojas, K. Ker- 
naviczius, stalius (slap y v. Pro
letaras), A. Vainszteinas. Vi
si jie in Bolszevikus buvo isz- 
virta tik 1917 metais ir daugu
moje nieko bendro su Lietuvos 

aikalais neturėjo! Jiems Lie
tuva buvo tik Rusijos provin-

vo iszkeisti (susitarus su Mas
kvos valdžia) in suimtus Lie
tuvoje Komunistus.

Lietuvos gyventojams tada 
buvo aiszku, kad Kapsuko vy
riausybe ne Lietuvos valdžia, o 
tik užgyventa padarinys.

Lietuvos laikinosios vyriau
sybes Užsienio reikalu Minis
terija pareiszke Maskvai pro
testą del Bolszevikines veiki
mo ir pranesze apie tai taip pat 
ir Vakaru valstybes.

Tikrąsias Lietuvos gyvento
ju nuotaikas atspindėjo anuo
metinio Ministerio Pirmininko 
M. Szleževicziaus istorinis at- 
siszaukimas in tauta:

“Vyrai! Nekarta Lietuvos 
prieszai norėjo uždėti ant mu
su amžina nepakeliama junga, 
bet, musu tėvynė nenugalėta. 
Ji gyva! Sziandien visi iszvy- 
dome laisves rytoju szvintant. 
Lietuvos Nepriklausomybe ne- 
sza visiems laisve ir laime, tai 
ginkime Nepriklausoma Lietu
vos valstybe! Vienybėje, kaip 
broliai pasidavė viena kitam 
rankas, eikime dasiai in kova, 
visi kaip vienas stokime už 
tėvynė! 
Vokiecziu
traukiant, jau insibrove Lietu-

teviai, užstokim prieszams ke
lia, atlikime žygi už musu mo
tina tėvynė, už Lietuvos vals
tybe!”

Taip ir invyko. Lietuviu 
Tauta savo jėgomis apsivalė 
nuo svetimo Bolszevikinio gai
valo ir atkūrė Nepriklausoma 
Lietuvos valstybe. Ir tik po 
maždaug dvideszimts metu Ru 
sijos Bolszevikai Raudonosios 
armijos pavėsyje sudarė vėl 
užimantine valdžia, kurios ‘is
torikai’ ir ‘ideologai,’ norėda
mi pasigirti nebūtomis revo
liucinėmis padavimosis, garsi
na nebūtas sukaktis.

cija.

jos valdžia, Lenino dekretu, ta 
naujaja “Vyriausybe” pripa
žino, ji ir Vilniui ir krasztui 
buvo svetima. Ji ir politiniai 

i ir buvo tikras burbulas, paleis-

doleriu vertes sutarcziu su ka
pitalistiniais krasztaįs Pirmų
jų Septynįu Leipzigo Pramo
nes Parodos Dienu laikotarpy- tas isz Maskvos Nepriklauso- 
je- mos Lietuvos valstybes kuri-

Lietuva pavojuje!
kariuomenei atsi-

mene. Ji eina, atimdama isz 
musu gyventoju duona, gyvu
lius ir manta. Jos palydovai: 
badas, gaisru paszvaiste, krau
jo ir aszaru upeliai. Ginkim 
Lietuva! Parodykime, jog es
ame verti amžiais iszkovotos

WASHINGTON, D. C. — 
Philadelphijos biznieriai labai 
norėjo kad Republikonai lai
kytu savo seimą ju mieste, bet 
dabar pasirodo kad Republi- 
konu seimas bus laikomas Chi- 
caigoje. Republikonu partijos 
vadai sako kad taip buvo nu
tarta už tai kad Harold.Stas
sen, partijos kandidatas del 
burmistro vietos Philadelphi- 
joje buvo ir yra taip nusistatęs 
priesz Vice-Prezidenta Nixo- 
na. Jis buvo atžagariai nusi
statęs priesz Nixona per 1956 
rinkimu seimą ir dabar taip 
pat priesz ji stoja.

Jeigu ir Stassenas butu su- 
mušztas per rinkimus Phila- 
delphijoje, Republikonu par
tijos vadai nenori nieko ben
dra turėti su Philadelphijos 
miestu. Republikonu partijos 
vadai sako kad jie nenori nie
ko bendra turėti su jokiais er
geliais priesz rinkimus.

Harold E. Stassen dabar 
randasi Europoje, jis aplankys 
Ryma ir Turkija. Jis yra tenai 
pasiunstas Tautu Sanjungos 
komisijos.

GENEROLAS GEO.
C. MARSHALL

Nuvesztas In
Vaszingtona

WASHINGTON, D. C. — 
Generolas George C. Marshall, 
kuris serga, likos atvesztas isz 
Fort Bragg', North Carolina, in 
Walter Reed ligonine, kad 
daktarai galėtu duoti jam ge
resne priežura.

Generolas Marshall po biski 
sveiksta.

muosi kliudyti ir paruoszti Ru
sijos Bolszeviku užgyventus 
žygius. Jokiais veiksmais vy
riausybe nepasireiszke.

Tik sekancziu metu Sausio 
5-ta diena 1957m., vakare Vil
niuje pasirodė Raudonoji ar
mija. Tuomet Kapsuko val
džia pasijuto galinti valdyti, o 
tai pasireiszke Bolszevikiniu 
naukytoju: Suėmė Lietuvus ti
krosios laikinosios vyriausy
bes ingaliotini Mykolą Biržisz- 
ka ir eile kitu, kurie vėliau bu-

laisves. Sziandiena musu Lie
tuvos likimas musu paežiu ran 
koše. Nelaukime toliau nei 
valandos; kas myli Lietuva, 
kas trokszta laisves, kas pajė
gia valdyti ginklą, stokime vi
si in Lietuvos* kraszto apsau
ga. Buriu ’ būriais eikime isz 
kaimu, viensediju, miestu ir 
miesteliu, eikime isz visu Lie
tuvos krasztu laisves ir tėvy
nės ginti! Stokime drąsiai 
pirmi in kova! Drąsiai, be 
baimes, kaip musu tėvai ir sen-

SUVAŽINĖJO
VAIKA A

Jo Brolis Ana Sanvaite
Buvo Užmusztas

PHILADELPHIA, PA. — 
Szesziu metu vaikas buvo su
važinėtas in West Philadel
phia, Pa., apie viena blocka 
nuo vietos kur jo brolis buvo 
pirmiau užmusztas.

Du sykiu j u tėvas buvo isz- 
ejes j u jieszkoti ir parsivaryti 
namo del vakarienes, kai tos 
nelaimes atsitiko.

Pirmas vaikas buvo užmusz- 
|as, kailis iszb j > 
štovineziu automobiliu. Pana- 
sziai atsitiko ir su jo broliu.

Nelaime atsitiko apie ket
virta valanda po pietų.

Automobiliu vairavo septy
niolikos metu amžiaus Kemitt 
Wilson. Jis sako kad jis savo 
automobiliu greitai sustabdė, 
bet kad tas vaikas jau buvo po 
jo automobiliaus ratu. Polici- 
j antai draivrei nei nesuaresz- 
tavo, nes jie mate kad ežia ne
buvo jo kalte. x

— Gali pakelti baisiausia
papeikima, bet tik nuo tokio 
žmogaus, kuris peikę su skaus
mu szirdies.

Ir^q Kraszto Sukilėliai

STRAIKAI SUVIEN.
AMERIKOS VALS.
WASHINGTON, D. C. —

Amerikos Darbo Atstovas sa
ko kad' nuo pareito Sausio 
January 'menesio, buvo trys 
szimtai dvideszimts penki 
Streikai, o iszdidžiausiu Strei
ku buvo: International Har
vester, American Air-Lines ir 
Pittsburgh Plate Glass.

— Kuom daugiau kas yra 
neužganadintas isz svieto, 
tuom daugiau yra .neužgana
dintas isz pats saves.

MOSUL. — Pulkininkas 
Abdel Wahab Shawaf, (po de- 
szine) yra vadas Iraq kraszto 
sukilėliu, ir yra paskelbęs kad

bakchali, (po kaire) kuris ve
da viso kraszto armija. Eina 
gandai kad jis dabar su savo 
kareiviais marszuoja priesz

PLATINKIT! 
“SAULE”

to kraszto nauja sostine yra 
Mosul. Ji remia Brigados Ge
nerolas Nadham Kamei al-Ta-

Baghdad, kur Premieras Ab
del Karim Kassem, Komunis
tas, Valdo.

VAIKAS NUŽUDĖ
SAVO MOTINA

' t'- z

PITTSBURGH, PA. — De
szimts metu vaikas prisipaži
no kad jis, du metai atgal, kai 
jis buvo tik asztuoniu metu, 
nužudė, su kirviu savo naszle 
motina.

Charles Zubryd, kuris bus 
vienuolikos metu ateinanti me
nesi, policijos virszininkui, 
District Attorney Edward C. 
Boyle prisipažino kad jis savo 
motinai buvo davės in galva 
su kirviu penkis sykius, kai ji 
norėjo ji nubausti.

Keturios deszimts vieno me
to amžiaus Ponios Helen Zub
ryd buvo surastas jos namu 
skiepe. Ji buvo nužudinta 1956 
metuose, Lapkriczio menesyje, 
kai jis sūnūs buvo tik asztuo
niu metu amžiaus.

Policijantai ilga laika jiesz- 
kojo tos žmonos nužudintojo, 
bet niekados neintare jos val
ka pakol jo dede ir teta ji at
vedė in policijos ofisus.

Policija dar nežino kaip ar 
už ka tas vaikas gales būti kal
tinamas, nes jis nėra pilnu me
tu.
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Kas Girdėt
Bedarbe Amerikoje vėl di

dėja; Vasario menesyje dau
giau 'darbininku buvo atleisti 
isz savo darbu, negu per pasta
ruosius metus.

Jei ka garbingo padarai — 
visi žino; bet jei ka gėdingo 
padarytumei, ka padėtu tai, 
kad niekas nežinos, jei tu pats 
tai žinai"?

Kiek galima isz laikraszti- 
ninku dažinoti, tai jie stacziai 
sako kad Sovietai '< 
dryst.ii kara pradėt i.

lie

Kongresmenai ir Senatorial 
dabar svarsto byla priimti Ha
waii. kaipo penkios deszimta 
Amerikos valstija. Iszrodo kalci 
ta byla, busi priimta, ir Hawaii 
bus priimta iii Amerikos Vals- 
tiju. szeimyna.

Ponia Clare Boothe Luce bu
vo iPrez. Eisenhowerio paskir
ta kaipo Amerikos Amlbasa- 
dorka in Brazil, bet. 'Senatas 
dar nėra, to paskyrimu pripa
žinęs. Jos vyras, milijonierius 
yra. “Time” ’žurnalo redakto
rius ir savininkas-.

Grežkite savo veidą in saule, 
ir jus nematysite szeszelio.

Kaip džiaugsme, taip „ir 
kanezioje daina, visada yra. ra
mybes pabucziav i m,as.

Kaslink Rytu Berlyno ir Va
karu Vokieti jos, mums iszyodo 
kad Komunistai ir Sovietai da
bai" daugi daugiau reikalauja 
negu, jie tikisi gaut i. Mes spė
tume kad jie nusileis, jeigu lik 
Amerikos valdžia nenusileis.

Laivynas ^atstatė keturios 
dėszimts tris kariszkus laivus 
isz tarnybos-1. Visi jie buvo pa
statyti, pa.bndąvot-i per Antra 
Pasaulini Kąra ir kasztavo 
daugiau kaip, szeszis szimtus 
devynios dėszimts milijonus 
doleriu. Valdžia tikisi gauti 
apie trisdeszimts milijonu do
leriu. ■’

Blogis, kuris sėjamas musu 
lupomis, nei’etati krinta anĮt 
musu paežiu’'-krutinės.

Rumunijoje komunistai. da
bar pavėlina Žydams iszVa- 
žiuoti. Keli virszininkai buvo 
suaresztuoti, už tai kad jie eme 

Afeyszius ir leįcĮp nežydus sjdiįu 
-su Žydais išvažiuoti isz to 

krasztp.

Arklio- saugokis isz užpaka
lio, jauezio isz įpryszakio, o 
piktos motereė isz visu pušim

■ Eroplanu kompanijos dabar 
yra pabranginusios keliones 
bilietus. Skristi in Europa ir 
atgal. dabai* apie trisdeszimts 
aiv••keturios, dėszimts. doleriu 
idaugiau kasztuoja. Kompani
jų virszininkai sako kad kaso
tai padidėjo už tai kad lakūnai 
ir kitijjdaribininkaį dabar gau
na didesnes''algas.

Kas blogai elgiasi, tas pir
miausia, pats saves turėtu, ge
dintis.''

Valdininkai, vaizdžios atsto
vai keliauja eroplanaisi ir pir
ma klase. Skirtumas tarp pir
mos! klases ir keleiviu, klases 
yra apie' szimtas keturiolika 
doleriu. O valdininkai jauczih- 
si ponais ir keliauja pirmąją 
klase nes tie kurie moka tak
sas už ju keliones užmoka.

Kasi daro 'bloga, kad isz- jo 
susila.ii.ktit gero, uždega žva
kute velniui, kad ineitu iii dan- 
gu.

szimts trijų metu amžiaus; jo 
Įdienos jau suskaitytos. O po jo 
Socialistai gali paimti valdžia.

Anglijos Macmillan gali bū
ti iszmestas per rinkimus at- 
einancziais metais. Darbinin
ku partija tada galėtu paimti 
valdžios vadeles. f

Eisenhoweriui lieka mažiau 
kaip du metai Vaszingtone, 
Ta|,la. Demokratai galėtu savo 
kandidat.a tenai indeli.

Ir Sovietai tikisi kad szito- 
kios permainos trijose didžiau
siose t a,u,t ošę'bu t n jiems in po-

Kai mes'blogai 'darome', vel
nias mus gundo, kai nieko ne
veikiame —■ mes velnią gun
dome.

Sovietai laukia, permainų 
Vokietijoje, Anglijoje ir Ame
rikoje. Jie jauezia kad jie gaus 
ka jie reikalauja be jokio ka
ro. Vakaru Vokietijos- Ade- 
naueris- yra asztuonios de-

ras dalbas yra didelis.

ci ar

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai*

Pypkes Durnai

; 160 Puslapiu
i 8 col. ilgio, 5y2 ooL plocxio 
i Iszaiszkma sapua ir ka* 
! ateitoje stosis. Su priedu 
i planatu ir visokiu burtu. 
! Knyga in minksztoe po 
Ipieroa virszelinose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

Mahanny City, Pa.,U.S.A.

Kada,.. DVI ROZES

Kada jaunas buvau, 
Savo teveliu neklausiau; 
Kaip dabar asz pasenau, 
Tai savo vaiku klausau.

T JUDNA buvo sziandien ma
žoje trobelėje, liūdniau ne- 

gu, visados. Mažanie tamsiame 
kambarėlyje vos matyti vie
name kampe ant Ipvos isz-

ANDRULIO
LJETUVISZKAS SURIS

MICHIGAN PAR*! 
cheese

’'**,',»VS»K\ ivjĮĮįį-
'•■<'««» Mfr.'

Ar Ragavote “ ANDRULIO SŪRIO ? ”

Demokratai laikys savo Pre- 
zijde.ntb rinkiniu seimą, 1960 
metuose' in Los Angeles, Ca
lifornia: Los Angeles miestas 
yra. labai tinkamas tokiam sei
mui, bet tik liela kai tenai 
laikas trimis valandomis ski- 
'liasi nuo rytiniu valstijų, ir 
Ims gana bėdos su kalbomis 
per televizija ir raitija.

Jeigu ne, tai užsisakykite, o 
karta paragavę, insitikinsite 
kad, .

Tikrai Skanus!
Kreipkite pas savo sztornin- 

ka arba raszykite tiesiog pas: 
Michigan Farm Cheese Dairy,

John Andrulis, Pres., 
Fountain, Mich.

“ Andrulio Suris
Tinkamiausias!”

pavaiszinimas savo Draugu.
Del Iszvažiavimuose, Vestu

vėse, ar Kriksztynose, vaiszin- 
kite Sveczius skaniais,

“Andrulio Sūriais!”

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN - MICHIGAN
V

Inc

bJyszkes mirsztanczios mote- 
riszkes veidas ir girdet gran
dus verksmas; verkia kas tai 
jaunu silpnu balseliu. Varg- 
szes naszlaites veido, nematyti, 
Jis ■•paslėptas jau alpstanczino- 
se motinos delnuos, bet jos vi
sas drebantis nuo;verksmo kū
nelis redo, kaip labai skan
džiai suspausta jos szirdele.*

— Maryte,.įpražyjdo jau. tos 
dvi baltos rožes ant lango ? Pa
klausė ligone dukreles.,

—■ Ne dar, mieloji mamyte 
atsake vangsze, dirstelėjusi in 
langa, kur stovėjo puodai .su 
žolynais. Į .

—- Kada jos py^ydes, ma
nės nebus sziame/

Į neszk tada, viena tu rožių man 
ant kapo.

Vaygsze naszlaite, vos galė
dama isztarti žodi, prižadėjo 
ta padaryti ir, alpdama nuo 
sziidies skausmo, ' pnole bu- 
cziuoti paskutini karta ja lai- 
minanezias motinos rankas.

Pora dienu paskiau pro ma
ža ja trobele, važiavo žibanezio- 
ja karietoja jauna turtinga po
nia. Ji pamate pro Įauga pui- 
kes rožes ir panorėjo ingyti 
jas sau.

— Ar neipadduotumi merge
le, szitu rožių man'? Paklau
sė ponia ineidama trobelen.

— Galiu parduoti tik viena 
poniute, atsake vargsze, kita 
esu jau prižadėjusi pastatyti 
mano mamytei ant kapo.

— Gerai, tarė pone, paim
siu nors viena; sztai dėszimts 
rubliu ir mano adresas, rytoj 
ryta atneszi man rože in na
mus.

Koks buvo mergeles nuliūdi
mas, kuomet, pasirengusi nesz- 
ti poniai žolyną, pamate viena 
rože jau visai pęržydejusia su 
nukritusiais baliais lapeliais; 

^ilą-gi ji prižadėjo savo matu-. 
*zei nu’neszti.
1 —e Ka turiu daryti? Argi 
neszti ta rože poniai? Ne, to 
negali būti, ji tinka mano ma- 
tuszei! Geriau, nunesziu pini
gus poniai atigaR kad ir badu 
mirezia!

Sugražinus poniai pinigus 
per jos tarnaite, suigryižo nasz- 
laite namo, nuskynė rože ir nu
ėję su ja prie motinos kapo.

— Mieliausioji mano mar 
myte, kalbėjo naszlaite, sztai 
prižadėtoji tau rože. Melskis 
tu mamyte už mane prie gerot 
jo Dievo. Vargas gyventi man 
dabar pasaulyje; vakar suval
giau jau paskutine duonos rie
kute, szeimininkas veja jau 
mane lauk ant szalezib, kad ne 
turiu kuo užmokėti jam' už bu
tą. Melskis, mamyte, kad Die
vas padėtu man paežiai užsi
dirbti duonos.

' 'Sukalbėjus dar poterėliu ir 
iszsiverkusi, mergele g-ryžo na
mo, kur jos lauke storas pakie- 
tasi, ponios tarnaites atnesztas 
su pinigais ir tokio turinio 
laiszku:

“Mano mieloji, geroji mer
gaite! Tik ka pasitaikė man 
būti kapinėse, netoli tavo- ma
mytes kapo. Už krumu asz vis
ką giidejau. 'Sztai ežia, penkio
lika rubliu tau pirmiems reika
lams, užsimokėti narnu szeimi- 
ninkui, o rytoj-gi.pareisi gy
venti pas mane, busi mano 
mieloji dukrele^ kuri szventai 
iszpildai ketvirtąjį Dievo' in- 
sakyma. ligi galo.”

—GALAS-----

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
šiito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias 
Puikus apraszymas. didele

nužydės, nia- 
>a,šaulyje at-

ATSIMINK! Mielas Skai
tytojai, kad nuo tavęs priklau
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja. indomausies, ar laiku 
atsilydinsi, ar ja paremsiI

Generolinio Konsulato 
Lietuvos

New York Pajieszkomi 
Asmenys

Aleksa., Domininkas ir Mo
tiejus, ju motina, buvo Marijo
na Klukinskaite.

Baleziunas (Balch) ' Alfon
sas, Jono sūnūs, ginies Rygoje 
Latvijoje, gyveno Brooklyn, 
N. Y., 934 Belmont Ave.

Barysas, Dominnikas, Mar
tynas ir Petras, Ajdomo sūnūs.

BielskiSj Vytautas, Prano s., 
gimė Ktažiu v., Raseinių ap. ir 
jo sūnus Vytautas Bielskis, 
gimė Kaune. t

Bukauskaite, Birute, Vado
vo duktė, isz Garliavos, Kau
no apskr., gyveno Kaune.

Jankauskiene, Ona,. ir .jos 
dukterys, mirusio Antano Jan
kausko szeimyna gyveno Pitts- 
burghe, Afulles St.

Kasmauskas, Jonas ir Juo
zas, Juozo sūnūs, ju motina bu
vo Marijoną Jueiu'te-Remei- 
kiene - Kasmauskiene Joku- 
bauskiene.

Kovaliauskas, J inas, Vlado 
ir Jadvygos sūnus isz Biržu
liu k., Szetos vals.

La.zda.uskaile, .,. SaHomeją, 
-Juįozė d:, Lime Kalnėnu lt, 
Jurbarko vai.

£aaudonaite - Kontrimiene, 
Marijona, .gini.. Vilkeliu .k., 
Rietavo v, Telsziu ap.

Linkeviczius, Leonas, Anta
no sūnūs, gini. Panevėžy.

Morkūnas, Jonas, Jono s., ir 
jo sūnūs Viktoras.

Okiene-'Tenikaityte, Marija, 
Jono nukte, gim. Meižiu k., 
Tauragės v., vyras Jonas Okas, 
ju sūnūs Ervinas.

Pikimas, Bolesius, Karolio 
sūnūs, gyvenęs Parczenu k, 
Miroslavo v., Alytaus ap., vė
liau gyvenęs Italijoje.

Puzara, Juozas, Juozo 
gini. Kaune-Szancziuose, 
Puzara, Vincas, gim. Molines 
k., Marijampolės ap.

Remeikis, Kazimieras, An
tano s., kilęs isz Gedminiszkes 
k., Kaltinėnų v., Tauragės ap, 
žmona Johaną Daukszaite-Re 
meikiene ir vaikai .Bronislovas 
ir Antanina.

Salyis, Zenonas, Jeronimo 
sūnūs, gim. Pakeriu k, Plun- 
gies v.

Savickas Vincentas,, Kle
menso sūnūs ir jo vaikai Kazys 
Ona ir Elena. >

Sribike, Jonas ir Povilas, 
Modesto' sūnūs, kilę isz Ilga- 
laukiu k, Vabalninko v.

iSteponaviczlutė - Szalcziene 
Julijona, Kazio duktė .ir .jos 
vaikai Vladislovas ir Zuzana.

Teikertiene - Tenikaityte, 
Ane, Jonoi duktė, gim. Meižiu 
kaime, vyras Gotlibas Tei ker
tas, ju keturips dukterys ir sū
nūs Jonas-Otto.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in: Consulate Gene
ral of Lithuania 41 W. 82nd St. 
New York 24, N. Y.

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkaa apraszy
mas, 202 pus, 500.

No.1.03—Vaidelola, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinia (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; Te i p gi 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. 11.9 
puslapiu, 20c.

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

No.155—Szakinis Nedorai 
Žydas, Du Draugai. 136 pusią 
piu, 35c.

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

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

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Dukt^. 62 pus-

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą, /o kelione po svietą 
ir lindymas apie Jezu Kris- 
I n 20c. — ‘ ’

lapių, 20e.
No.l 58—A p i e Kapitonu* 

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

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

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

No.172-—Apie Duktė Maria; 
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; 
Gudrae Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Ka-imiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokio* Knygos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knyga*}

Iv?’ Užsisakant knygas !*■ 
ežio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeign norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IAG Nepamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
tirno kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING OO., 
Mah&noy Oitr, P*., - U. ■. B
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“SAULĖ” MAHANOY CITY, PA.

Mylinti Vaikai Auga Laimingai
I N K S M 0 S kriksztynos, 
sveeziu daug, giedojimo ir 

girtuokl avimo kiek tik kam 
intelpa, o po- tam'?

I, l*o tam kūdikyste auginasi.
Tik viena motina geistu 

triustis apie savo kūdiki dau
giau,. nesi vargsze užimta sun
ku darbu, ne turi nei valandė
lės, idant kūdiki prignlincziai 
dažiurėt.

Kita motina, gal ir turėtu 
laiko ant to, nes tingi, kas jai 
rupi vaikai, kad tik duoti ka 
pavalgyt, apredyt ir szioki to
ki paroda ir iszstumti laukan, 
idant jai nesi pain uotu po ko
jų.

Atėjus in tokius namus 
klausiu:

— Kur jusu vaikai?
— Vaikai! Juk žmogus 

džiaugėsi, kaip iszeina isz na
mu, nereke ir nedagrisa!

.— Kaip-gi jie jums dagri- 
sa ? u •

vens. O idant gerai butu, 
yra svarbu reikalu ir privalu
mui tėvu.

Vaikai niekados neprivalo 
Imti sunkenybe namuose, nes 
jie turi tiesa, būti szeiminisz- 
kam lizde, 'bet veika lanje ir tur 
ri tiesas reikalauti nuo savo 
tėvu, mokslo ir pasikalbėjimo, 
nes ju tėvai yra jiems darak
toriais ir augintojais.

Narnai be vaiku yra liūdnas.

-x Negali nuo ju ne atsi
gint, nuolatos tik klausinėje 
per visa diena: “Mamyte! Del 
ko. saule nusileidže? Mamyte, 
del ko* musu kaimynas turtin
gas, o mes kencziame varga? 
Už tai iszveju laukan, tegul 
sau laksto po ulyezia, ne turiu 
1 a i ko atsakinėti tokiems:

Isziguitasi snarglis eina terp 
kitu’vaiku, klausinėja ir klau
so ir mokinasi visokiu biaury- 
biu! . -I-.-a...,. ■ , ..... ... ?..• ..

. U-gi ka jau mokinasi, tai 
mokinasi! !

Tszmokina ji' vogti, keikti, 
rūkyt ir kramtyt, ežiu, mokina 
musztis akmenais, kankylt žve- 
ris ir tūkstanti kitokiu dalyku.

O po tam kada, kūdikis pra
deda del tėvu būti piktas ir 
nepaklusnus, kada jiems pra
deda atsakinėt ir prieszintis ir 
atnešza in namus sarmata, ta
da tai motina pradeda, verkti 
ir rugoti:

—■ Auginau ji, auginau ir 
uiž tai Dievyti tiek rupesczio ir 
sarmatos (dabar apturu ?

No auginai kūdiki motinėlė, 
tiktai ji maitinai ir apdtengine- 
jai, o tas ne yra. auginimu.

Auginti kūdiki, tai ne reisz- 
ke ji maitinti ir aprėdyti, bet 
ir duszia reike isztobulint, tu
rėti gera atyida ka kūdikis gir
di, dirba, ir su kokais draugais 
sebrauje. , ' •

Tėvai negali padaryti dides
ne krividos savo vaikams, ka
da juos iszvaro isz namu, idant 
jiems nesipaįnuotu po kojom 
ir neklausinėtu nereikalingu 
užklausimu. Daro jiems didele 
krivida, jeigu juos neapsiaubi- 
neje teviszka meile.

Vaikai, tai. yra juanos au- 
guoles, kurie reikalauje szvie- 
sos ir karszczio (teviszkos mei
les) idant augtu ir iszsįpleto- 
tu szviesa ir karsztis teviszkos 
meile puola in kūdiki,szka szir- 
dele, o tik mylinti vaikai auga 
laimingai.

Iszaugyt kūdiki teip, idant 
jam butu gerai ant szio svieto 
ir kitiems, kurie su juom gy-

TARADAIKA
Į 
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Miestelyje arti Roczestero 
Yra merginu keletą 

Na da. ir viena pribuvo. 
: isz Naujorko,

Tai kaip apspito 
vaikinai, 

O ne kas mergina, 
Bet szirdeles giluki 

turi, 
Ne ant bile ko žiuri. 
Teip kaip in szviežio 

Vandenio įpuola žuvis, 
Ir vaikinai teip daro 

suvis. .
sje sjc *

Mat ka girdėjau, 
Kada in viena mainu 

i miestą užėjau: 
“ Tu J on ai 1 aikr aszt i 

i skaitai.
Tu žinai kur dilba 

gerai, 
Jau po paralei 

iszvažiuosiu, 
Gal kitur darba 

gausiu, 
Jau, baigiu pinigus, 
Nežinau ka ežia bus, 

Laikrodel i užst atysiu, 
Gal keletą doleriu 

aplaikysiu.” 
U-gi kur praleidai 

pinigus, 
Juk turėjai kelis 

*szimtus?
“iSztai, kaip darbo 

netekau, 
Tai visus prakažyriavau, 
Kromininkas jau nenori 

duot maisto, 
Czia gaspadine taipgi, 
Kas diena susiraukus, 

Žmogui net galva skauda.
Pirmiau ir prigteliu 

turėjau, 
Kaip su jais geriau, 

Dabar visi net nuo manės 
kreipasi, 

Ir da juokėsi.
Bet kaip in kur 

. nuvažiuosiu, 
0 d arba gausiu, 

niekuom neužsiduosiu,

tai ir kurezias, kaip sodas be 
paukszeziu, kaip laukas be žie
du. Gyvenimas be vaiku, tai 
nuliūdus kelione be vilties.

Vaikai priduoda norą ir pa
jėgas tėvams ir taja vilti, jog 
viskas kas yra gero ir laimin
go. duosis dėl vaiku iszlaimet.

Bęt vaikus reike žinoti; kaip 
auginti ir paguodot!

Svarbiausiu yra. isz jaunu 
metu apsiaiibineti vaikus savo 
saldžia, ir jauslinga meile, kuri 
teip yra. reikalinga dėl jaunos 
szirdeles, o. be kuriuos namie 
yra szalta ir nesmagu.

Ne eina czionais pagadini- 
mai vaiku, pasi|davimas j uju 
valei arba pavėlinti jiems dėl 
ju pareikalavimu. Vaikus gali
ma mylėti ir apsiaubti tevisz- 
ku gerumu, bet užlaikyti savo 
paguodone ir teviszka rastu- 

<ma.
Vaikai privalo tai pažinti ir 

suprasti; jeigu> tėvai ant ko ne
sutinka, tai ne isz piktumo, bet 
del j u gero, ir laimes .

Vaikus reike taip auginti, 
idant turėtu, vįsiszka užsitike- 
jima tėvams ir nesislėptu 
priesz juosus žodžiais ne misle- 
mis.

Niekas ant svieto ne gali pa
radyti kūdikiui teip ilgaus ke
lio kaip tėvai, bet tėvai priva
lo* kūdiki „vesti tuom keliu 
žingsnis in žingsni ii' rodinti 
savo priklodais kele teisingys- 
tes ir iszmintingystes.

Dauggluose musu szeimy- 
nuose kitaip atsitinka!

Tėvai stumdineja tuosius 
mažiulei ius, iszvaro laukan^ 
plaka, keike, o apt galo laiko 
juosius kaipo darbininkus, ku
rie atnesztu uždirbtus pinigus 
namon.

— Tegul musu vaikai pri
pranta prie darbo ir vargĮo, nes 
ju visas gyvenimas toksai bus, 
kalba tėvai. Jeigu vaikai mum 
neprigelbetu tai negaletumem 
isz vargo iszbrist.

Žinoma, vaikai turi pripras'- 
ti prie darbo ir privalumu, nes 
tasai pripratimas turi būti 
pagal pajėgas kūdikio, o* ne 
kaipo nevalninko, nes kūdikis 
tik pradeda iszsitobulinti, rei
kalauja luosybes, linksmybes 
ir sžirdingos teviszkos szilu- 
mos*. , .

Ar-gi tokiam kūdikiui 
skauda szirdis, nekyla jo 
szioje piktumas prieszais
gimdytojus? Vėliaus, tokie tė
vai stebėsi kalbėdami:

— Tokie tie vaikai pikti! 
Gero žodžio tėvams neduoda, 
ir t.t.

Piktumas ir neapikan'ta pra
deda augti szirdije tokio kūdi
kio, jeigu su juom piktai apsi
eina.

Kūdikis, kuris randa laime 
ipo teviszkia pastogia, niekad 
(nepamislys, jog tėvai jam ne
gerai vėlina, tokis kūdikis bus 
per visa savo gy vaste (dėkingu 
tokiems tėvams. Tiktai tieje 
tėvai, kurie su vaikais gerai 
apsieina, žino kokius saldus ir 
auksinius vaisius apturės ant 
senatvės nuo savo vaiku.

Vienoj isz Rusiszku daine
lių randasi sekanti žodžiai:

įSvietas, ne tėvas,
Gyvastis, ne motina.
Ne turi žmogus gilukio jeigu

ji neaplaikis namie.
Niekas ne sztant inspeti, ko

kis gyvenimas randasi priesz Į kui vežiodavo' sostapiles gat-

musu vaikus, ar jiems yra pri
žadėta garbe ir turtai, ar kėlės 
in laime iszklotas rožėms 
erszkeeziais.

Bet tiek žinome, jog niekas 
musu vaiku teįp 
tėvai; niekas jiems.tiek gilu- 
kio ne duos ir vėlins, ka var
ginga motina vargingoje gĮrin- 
czeleje ir tėvas, kuris sunkai 
dirba per dienas, del savo kū
dikiu.

Tegul musu vaikai žino ir 
jauezia tai ant kožno žingsnio, 
jog meile ji apsiaubineja, te
gul ir tai prijauezia, jeigu ka
da užsitarnau'je ant nubaudi
mo, jog tai daronte su skaust 
mu szirdies, nes tai del jo gero 
ir laimes.

Gyvenimas po devyniszkam 
stogui, privalo, būti del vaiku 
saldumu ir tykumu taip., idant 
vėliau savo gyvenime atsimin
tu jaunas dienas kaipo, žibinte 
žvaigžde isz czysto dangaus.

NE GEISK DASIEKT 
DIEVO GALYBE

ne
du

žo

“Talmudo Paslaptys”
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užsiraszysiu, 
Skaitysiu, pinigėlius 

czejdysiu.
Asz gerai ‘žinojau;

Kad blogai dariau, 
Pinigus neczediriau,; 
Turėdamas laika, 

, Kortavau ir geriau, 
Daugiau taip nedarysiu, 
Kitoki gyvenime vesiu!”

Į^ENUOS laikuose, buvo ne
doras ki^nigaiksztis, kuri- 

sai {daugiau nieko negeide ir 
apie nieką taip nesidarbavo., 
kaip tik ta, kokiu budu pasau
lio visas szalis. po savo valdžia 
užgriebti ir visiems 'gyvento
jams jungus užkrauti, vienok 
dar teip, kad viso pasaulio, 
žmones jo bijotu.

įSu ugnimi ir kalavijais nai
kino sankrovas, o jo kareiviai 
degino kaimus ir visokius vai
singus medžius, ant kuriu vai
siai pasilikdavo. tik suanglėju
siais. Bėdinuos motinos su 
nuogis kue kiais ant ranku 
beįgo. isz saV< > deganeziu. name
liu, bet kareiviai jas paviję ir 
sugavę iszliajdavo joms savo 
pragariszkus darbus! Nelabie
ji su žmonėmis taip nebutu pa
sielgė. Kunigaiksztis vienok 
t virtino., kad tas viskas dedasi 
pagal kariszkas teises ir, teisy
be, tas turi taip būti.

Su kožna diena jo galybe au>-' 
go, jo vardas visur sėjo baime, 
o laimikis ir nusisekimas jam 
visur draugavo, kur jis tik pa
sisukdavo. ir ko tik Užmanyda
vo. Apipleszti miertai ji pada
re turtingu, nes jo buviene bu
vo pilnai prikrauta turtu ir in- 
vairiu ginklu be jokio- skait- 
liaus. Jis tuojaus insake staty
ti sau didžias pilis, tvirtynes 
ir -savo garbei paminklus, sto
vylas, o visi žiūrėdami in juo 
tuos turtus tarp saves szvape- 
jo:

— Koks tai galingas kuni
gaiksztis!

Ir kunigaiksztis negirdėjo 
vargu ir liūdno likimo savo 
valdonu; negirdėjo nei vesks- 
mu, nei aszaru suanglėjusiuose 
kaimuose praseziokeliu liku
siu be stogo ir ducjnos.

Ir kunigaiksztis: skaito savo
V. . Jmantus, apžiurėjo Tvirtynes ir 

kaip diduma manste: Isztikro 
esiu geležiniu kunigaikszcziu! 
Bet dar turiu turėti daugiau 
ginklu, ginklu daugiau! Kiek
viena valdžia tegul su manimi 
negali susilyginti. Taip turi 
būti!

Tai-gi su ginklais užpuldi
nėjo* savo kaimynus ir visus 
viena po kitam užkariaudavo. 
Inveiktus ir paimtus nelaisvėn 
karalius liepdavo aukso rete
žiais apkaustyti ir prie savo 

■ vežimo pririszti, kuriuos pas

>.č

vemis; o kuomet jisai puotas 
^eidavo, in^akydavo tiems ka
raliams tarnauti prie stalu ir 
maitintis tiktai likusiais nuo 
valgiu' trupiniais.

Netrukus kunigaiksztis in- 
sake publikose vietose savo 
stovylas statyti; pagalios pri
ėjo. prie, tos kvailybes, kad lie
pe net ant altorių bažnycziosc 
savo paveikslus - pakabinti. 
Vienok tokiems jo pasielgi- 
mams iį>asiprieszino kunigai, 
sakydami:

Kunigaikszti, tu esi didžiu, 
bet Dievas už tave yra didesnis 
negalime klausyti tavo insaky- 
mu!

— At-gi ir pati Dieva in
veiksiu! Suszuko kunigaiksz
tis. J! .

Insake tai, puikybes ir ne
dorybių neramas, padirbdini 
laibai brangu orlaivi, su ku- 
riuom jis 'galėtu pasiekti pati 
dangų. Orlaivis blizgėjo kaipo 
povo vuodega, szonuose mirgė
jo daugybe skylių isz kuriu ki- 
szojo kanuoliu vamzdžiai. Ku
nigaiksztis pats sėdėjo, prie 
styro ir reikalavo tik prispaus
ti knypkuti, kad tukstaneziai 
kulipku iszlektu in visas pu
ses, o pastarosioms iszlekus, 
ju vieton kitos tuojaus atsiraz- 
davo. .

Tūkstantis areliu laiva tem
pe, tai loke greieziau kulipkos, 
lėkė in saule. \

Vienatiniai v i e n a s 
lasizelis isz aniuolo* 

orlaivio.

Ei, kokia žeme apa,ežioj ma
žyte! Kalnai ir miszkai iszro- 
d'e kai pi viena suarta, dirva, o 
paskui matėsi kaip iszblyszkes- 
koks landszaftas, pagalios ja 
debesiai visiszkai uždengė.

Areliai kaskartas vis augsz- 
cziau in dangų loke. Tuo. kart 
Dievas pasiuntė isz nesuskai
tomu savo miniu viena aniuo- 
la. Geležinis kunigaiksztis tuo
jaus in ji paleido tukstanczius 
kulipku, bet szitos kaipo ledai 
nuo balto aniuolio sparnu at- 
szoko. 
kraujo
sparno užkrito ant 
Kraujo laszelis k rizdamas or
laivi perdem suskylėjo. Szisi 
tuo jaus apsunko ir pradėjo, 
baisiai kristi žemyn. Areliai 
sparnus iszsisukinejo; viesulas 
aplink kunigaikszezio ausis 
staugė, o dhmu debesiai kilo 
isz sudegintu miestu ir kaimu, 
paskui; orlaivi neszinosi viso
kiuose, baimes paveiksluose, 
kurio tai su, nagais, tai su dan
timis ir ugniniais liežuviais 
ant kunigaikszezio puldavo.

Pusgyvis kunigaiksztis. or- 
laivyj gulėjo.' Netrukus orlai
vis su baisu smarkumu užkri
to ant szimtmetiniu miszku 
medžiu virszuniu.

—■ Inveiksiu Dievą! Tarė 
kunigaiksztis. Pasakiau ir ma
no noras tur iszsipildyti!

Liepe tai per dvideszimts

metu dirbdinti dar djįjesn'ius 
orlaivius, liepe jnos.4,tempti 
plieno, grotomis ir su j|is dauž
tis in dangus tvirtum^Tsz-vi
su savo žemiu sutraukė ka- 
riaunas kaip* smiltis. I^nauna 
užėmė garlaivius, o kiipigaik- 
S'Ztis ruoszesi jau sestlT saVan 
kad tuom tarpu Dievafeįižsiun- 
te vuodus. Vuodai aplipo kuni- 
gaikszti: ant veido i^’.': ranku 
tuszczios vie tos nebu vę padū
kęs nuo skauduliu kuijgaiksz- 
tis iszsit rauke isz nuiksztu ka
laviją ir pradėjo giiĮus nuo 
vuodu; bet kalavijus orą 
maisze, o vuodhi kaip'fcziulpe 
teip cziidpe jam krauju.

Tuokart hisake tarndįiisi kad 
ji invyniotu in branguib kau-. 
rus, per kuriuos vuo<iai'prie jo 
neprieit u. Nežiūrinti vie
nai iniai vienas vuodaš-^hšttih- 
ga in kauru raukszles ir inlin- 
dės kunigaikszezio ausjjtir ge
lia, kaip ugnim deginu Niioj 
ingelimo uoldai pasiekiWtkuni- 
gaikszczio smegenis, f&t sopu
lio proto nustojęs nudrasko 
nuo saves uždangalus, • 'drabu
žius sudrasko in szmotelius ir 
nuogas pradeda trankytis po 
visus-kampus;, pagaliosįkrinta 
negyvas! Jo tarnai padėjėjai 
tyeziojasi isz jo už jO’.dįdi ne- 
sumanumai '

Teip Dievą norėdamas. in- 
veikti, žuvo nuo vieno vUodo.

GALAS —•.fTr -.r j
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Žinios Vietines
— Žinios praneszta isz 

PhilaHelfijos, kad ponia Hele
na Lasky, pati Jono A. Laskio, 
buvęs miesto gyventojas, nuo 
2104 Shelmire avė., Philadel
phia, Pa., pasimirė pareita Ke
tvertą. Velione paeina isz 
Ale Adoo, Pa., po tėvais vadi
nosi Helen Camer, gimė South 
Fork, Pa., Laidotuves invyko 
Pandėlyje, Philadelfijoje. Po
nas Jonas A. Laskis 'daugelis 
metu atgal gyveno mieste, ji
sai tarnavo del “Dede Šamo” 
armijoje, o kada isztarnavo sa
vo laika apsigyveno Philadel
fijoje.

— Lietuviu Sodalietes isz 
Schūylkillo pavieto, turėjo sa
vo susirinkimą, pareita sauvai- 
te in Szv. Juozapo parapijos 
svetainėje mieste. Kitas susi
rinkimas invyks Balandžio 
April ketvirta diena New Phi
ladelphia. Nares isz sekancziu 
miestu dalyvavo susirinkime: 
Mahaiiby 0ity, Girardville, 
New Philadelphia, ir Frack
ville.' ; w

—< Petras Stanakynas isz. 
miesto likos priimtas in Lo
cust Aft. lig’onbute del gydy- 
ino.

— John W. Cornelius, nuo 
102AV. South uly., konsulmo- 
nas isz ąntro vordo, staigiai pa
simirė vietinoje restaurante 
pareita Utarninką 5:30 vai. po
piet. Velionis nesveikavo per 
koki tai laika. Gimė mieste, ji
sai kitajdos dirbo Mahanoy •• r 1 •
City ir Locust 'Gap kasyklose 
ir paskutini karta dirbo Beth
lehem St bei Co. ’Į’amavo per 
Antra Pasaulini Kara. Prigu
lėjo prie keletą kliubu ir drau- 
gyscžiu. Buvo Luteronas. Pa
liko dvi seserys ir broli Balt- 
zer, vietinis policijantas. Lai
dotuves invyko Petnyczioj po 
piėt?' ' ', 'ii :.U /

—- Seredoj pripuola Szv. 
Gabrielio ir Szv. Kirilio Jeruz., / i 4 i

O;’Tautiszka Vardine: Vainis. 
Ir ta diena: 1937-m., gaisras 
mokykloje, New London, Tex
as, 14 mokytoju ir 413 mokiniu 
sndege, žuvo; 1855 m., mirė 
Lietuviu raszytojas Petras Ar
minas; 1837 m., gimė Grover 
Cleveland, dvideszimts antras 
ii-?idvid!eszimts ketvirtas Ame
rikos Prezidentas.

— Szvento Juozapo bažriy- 
czioje Seredoje, Kovo-Mar 18- 
ta diena, 7-ta valanda vakare, 
su Iszkilmingais Miszparais 
prasidės Szvento Juozapo' At
laidai, szios parapijos Patrono 
ir Globėjo.

— Penki vyrukai aplaike 
žinia isz Draft Board No. 152 
kurie bus investi del kariszkos 

i tamystos ir iszvažiuos in Wil
kes-Barre, Pa. Žemiau paduo
dame vardus:

Delano: Irving A. Gouldner. 
McAdoo: John E, Sissick^.
Shenandoah: Michael Shala, 

ir Ronald J. Karpovich.
Shaft: Lawrence Bosavage, 

Jr. ' • ' ' ", .. '

r— Ketverge pripuola. Szv. 
Juozapo, Jėzaus Globėjas, o 
Tautiszka Vardine: Prutenis. 
Ir ta dienh: 1860 m., gimė gar
sus advokatas ir prakalbinin- 
kas William Jennings Bryan; 
1367 m., .Lietuviai sugriovė 
Kryžeiviu pilis, Spliltėn ir 
Kaustaiten; 1957 m., Egipto 
Prezidentas Nasser užima visa 
Suez Kanala, sako tas Kanalas

jo krasztui priguli.
— Petnyczioj pripuola. Szv. 

Joakimo, o Tautiszka Vardi
ne: Žilbartas. Ir ta diena: 1943 
m., Lenku valdžia tremtyje 
pranesza. kad Vokiecziai Na
ciai yra iszžude trisdeszimts 
penkis tuksianczius Žyįdu pen
kiuose Lenkijos miestuose; 
1918, m., Karo Sztabas laiko 
pirma posėdi Prezidentui 
Woodrow Wilsonui vadovau
jant; 1514 m., Rusai paveržė 
isz Lietuviu Smolenską; 1957 
m., Sukilėliai stengiesi nužu- 
dinti Kubos .Prezidentą Fuk 
gencio Batista ir paimti val
džia, bet jiems nepasiseke. 35 
žmones žuvo tame sukilime.

— Pavasaris prasideda 
Petnyczioj 3:55 valanda isz ry
to.
'■ — Kita Nq|delia pripuola 
Verbų Nedelia.

Shenandoah, Pa. —
Pareita. Utaminka, ketvirta, 
valanda po piėt, in First Ale- 
thodist bažnyczioje, likos su 
riszti mazgu moterystes per 
kuniguži Raįyimond Meredith, 
ponia Ona Rak ir John F. Sta- 
nisky isz'miesto. Svotai buvo 
Airs. Olga Staniskis ir Joseph 
Staniskis svaine ir brolis jau
navedžio. Pons. J. F. Stanis- 
kiai apsigyveno po adreso 220 
N. West uly., mieste.

Girardville, Pa.—
Keturiasdeszimts Valandų At
laidai Szvento Vincento baž- 
hyczioje prasidėjo 'Nedėliojo, 
Kovo - Alar. 15-ta diena per 
Szv. Aliszias 10-ta valanda ry
te. Atlaidai užsibaigs Utar- 
ninko, Kovo 17-ta diena.

Pottsville, Pa. —
Ana diena likos pristatyta in 
Schūylkillo korto, peticija del 
permainymo pravarde, Ronald 
Robert Dereskiewicz, isz She
nandoah, ant pravarde Derr. 
Dereskiewicz’o peticija bus 
iszklausyta per sudžia Judge 
James J. Curran, Balandžio 
April 20-ta (diena.

Philadelphia, Pa.—
Žinios skamba isz szito mies
to, buk Jonas D. Navickas, 73 
metu amžiaus, nuo 227 Dickin
son uly., buvęs kitados dažiu- 
retojas del Lietuviszkos Pa- 
szelpos Kliubo nuo 928 E. Mo- 
yamensing, pasimirė pareita 
Panedelyje savo namuose. Ve
lionis kitados dirbo del’Public- 
ker Industries Ine. Paliko pa- 
czia Veronika (Bukauskas) ir 
keturios dukterys: Veronika 
Ožaliene; Helena Crielly; Fe
licija Rupšiene ir panele Pra
ne. Laidos 'Sukatos ryta isz 
Graboriaus Bigenio koplyczios 
311 Wharton uly., su apiego- 
mis in Szv. Kazimiero bažny
czioje 9:30 valanda ir palaidos 
in Szv. Kryžiaus kapinėse.

Washington, D. C. —
Amerikos atomine jėga varo
mas povandeninis laivas, sub- 
marinas “Skipjack” ana die
na atlikęs maroje 51 valandos 
bandymus, gryžo įn Groton 
uosta. “Skipjack” submari- 
nas yra greieziausias pasauly- 
je povandeninis submarinas.

Hollywood, California. —
Bob Hope, gerai žinomas Kino 
ir Televizijos aktoras, aplaike 
Akiu Specialistus New Yorke. 
Daktarai jam patarė sulėtinti 
savo daika.

:: JUOKAI ::

Sude
Sudžia klausia liūdinto- 

jaus: Kuom užsiimi?
Liud. — Viskuom, atsake.
S. — Dabar kuom?
L. — Dabar, dabar, pats 

nežinau, kaip liepe tai da
rau. O po teisybei, dabar 
niekuom ne užsiimu.

S. — Ar esi paeziuotas?
L. — Ne!
S. — Ar jaunikis?
L. — Ne!
S. — Ar naszlys?
L. — Ne!
Sudžia net paszoko supy- 

kias ir baisiai ant liudinto- 
jaus žiurėjo ir paklausė:

— Kuom tu po velniu 
esi?

L. — Asz turiu paezia tik
tai su ja ne gyvenu.

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
; ... MALDA ... ;

; Vies?. Jėzaus ir • 
; Motidos Szvencz.
! Sapnas Motinos Szven- , 
[ oriausios, mieganezios ' 
[ ant kalno Alyvų, žemei ; 
j Batanijps, bažnyczioj 

! Szv. Mykolo Arkaniuolo.
1 *........
![ Knygos Did. 3%x5y2 col.
![ TIKTAI, 25 Cts.
1; f ___
? SAULE PUBLISHING CO., 
< MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

ra ir l'rszule Jansunienes.
Kalibofas, Antanas, Bronius 

ir Petras isz Užuožeres km., 
Anyksczin vai.

Kaminskas, Kazys, Jono' sū
nus, gyvenos Aukszt. Szaii- 
cziriose, Kauno.

Kersnauskas, Antanas, Juli
jono' suims.

Kilda, Antanas.
Kirszgalvaite - Lemeckiene, 

Elzbieta ir jos sesuo. Kirszgal
vaite, Ona.

Kulbinskiene - Cikpckyte, 
Marijona ir jos sesuo Czeka.ua- 
vieziene - Cikockyte, Ona.

Kiiliesziuto, Paulina, kilusi 
isz Kauno.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis. 
Pres.. Fountain, Michigan.
(uc+4t******++Ir4<*-K*-K-t<-k******

Tai Rots Priežastis
Tarnaite — Acziu ponia 

už tarnyste.
Ponia — O tai del ko?
Tarnaite — Mat, mano 

jaunikis nenori idant ilgiau 
tarnauezia.

Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
” »

Algiminaviczii'iie - Daukszai- 
te, Ona.

Bulovas, Silvestras, Antano 
sūnūs.

Czekanaviczieno - Cikockyte 
Ona, ir jos sesuo Kulbinskiene- 
Cikoekytė, Marijona.

Daukszaite, Ona, gyvenusi

Geriause Gyduole
Pati — Juozuti, kaip man 

po krutinę diegia!
Vyras — Iszgerk ekspele- 

riaus su vandeniu!
P. — Jau geriau, nieko 

nemaezino!
V. — Tai iszgerk kamparo 

su arielka!
P. — Geriau, vis nieko!
V. — Tai hueikie id mies

tą ir nusipirk sau skrybėlė!
Pati su džiaugsmu: Kaip 

tu žinai, jei man pamaezis!

Grand Rapidš, Mieli.
Diringis, Jonas ir jo sesuo 

Apolonija Diringaite’- Narbu
tiene, jos vyras Stasys Narbu
tas ju vaikai Stasys ir Olga.

Di r v an au s k a u s, B oi e s 1 o v'a s 
ir Vladas ir Tekle Dirvanaus-
kiene. -

Grvbauskiene, Pranciszka, 
Kazio duktė, gyv. Kanadoje.

Jaksztas, Antanas, nuo Sas-

Nesuprantu
Jokūbas — Asz nesupran

tu, kur tasai Maszneviczia- 
deda pinigus! Tur but labai 
praleidineja!

Antanas — Dėl ko teip sa
kai?

Jokūbas — Nu-gi pra- 
sziau jo ana diena, idant 
man paskolintu szimteli, tai 
neturėjo! Prasziau jo szian- 
dien, vėl neturėjo!

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

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

To kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

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

Platinkit “Saule”

Lengvinas, Pranciszkus, Fa.- 
bijono sunns, žmona, du son ns 
ir duktė.

Motuzas, Antanas, gyveno 
“Czestei-io” mieste, giminai
tis Antanui Kazakauskiui.

Narbutiene - Diringaite, Ap
olonija, vyras Stasys Narbutas 
ju vaikai Stasys ir Olga ir jos 
brolis .Jonas Diringas.

Navickas, AAdomas, gyve
no “Czesterio” miešto, gimi
naitis Antanui Kazakauskiui.

Nek veda vi eži u s, P r anas, 
(N ech worth, Frank) gyvenęs 
New Jersey.

Noreika, Pranas, gyveno
Maže i ka, Stasys.

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren-
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą, ’ ’ ir galė
site patys dasiprast, del ko ne-

navos, buvęs Vokietijoje, aplaikete atsakyma del jusu 
Muencheho stovykloje. ( uzklausymo.

Jansuąas,. Bronius ir
====================

Pirkite U. S. Bonus Pirkite U. S. Bonus

Ldono- —Redakcija “Saules.

Czesterio mieste, giminaitis. 
An tan u i Kazakauskiui.

Survila, Antanas, Vinco su- 
i nūs, gimė Kaune, 1908 m.

Tautkiene, Tekle, kilus, isz 
Vatusziu km., Rietavo vai.. 
Telszin,' apsk., vyras Juozas 
Tautkus, ir ju sunirs Juozas ir 
Petras.

Valanczius, Juozas kilos isz 
Žyigaicziu (Sartininku) vai., 
Tauragės apsk., gyvenos Ang
lijoje ar Szkotijoje, buvęs 
Anglijos kariuonienejė 1914- 
1918 m. kare.

Vitkus, Jonas, (pasiVadines 
Bruno Smitt) 1929 m., dirbės 
kaipo inžinierius Buenos Aires 
Argentinoje.

Zagreckas, Jonas ir Elena, 
kilę isz Paszilos vai., Ukmer
gės apskriezio.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi 
atsiliepti in:
Consulate General of America,

41 West 82-nd Street, 
New York 24, N. Y.
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Pirkie U. S. Bonus

.Help strengthen America’s Peace Power
It’s a face filled with peace and 
strength—the face of the Statue 
of Liberty.

She’s a great symbol of one of 
the things most worth keeping. 
But she can only stand for liberty. 
It’s up to each of us to help keep 
it.

And you can help—by helping 
to keep the peace.

Peace costs money. Money for 
strength to keep the peace. Money ♦ 
for science and education to help 
make peace lasting.

Your Savings Bonds, as a direct 
investment in your country, make 
you a Partner in strengthening 
America’s Peace Power.

Think it over. Are you buying 
as many Bonds as you might?

Buy U.S. Savings Bonds
. The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 

' % for their patriotic donation, The Advertising Council and

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

Duona ir Piragaicziai
■■ .1—'■ ■■ I .

Duona, . piragai, pasztetai, 
piragaicziai ir kiti dalykai, 
kuomet iszimami isz pecziaus, 
turi būti greitai atauszomi to
kioj vietoj kur nėr dulkiu ir 
gyvunu, ir paskui turi būti pa
dėti szvariam blekiniam inde 
ar Uežeje. Suvyniojant karszta. 
duona skepetaite įsugadina 
skoni. Duonoje greitai prade
da pelai augti, todėl reikia žiū
rėti kad duonos deže yra isz- 
plaunama karsztu vandeniu ir 
iszvedinama nors syki sanvai- 
tej, ir duona neturi būti troszr 
kiai, kuomet karszta.

Vaszkuota popiera kuria 
duona esti apvyniota, kuomet 
ja perkame yra dėlto kart už
laikyti ja szvaria tol kol pa
sieks pirkėjo rankas. Parne- 
szus duona namon nereikia pa
dėti jos su popiera prie kitu 
nes iszlauko ta popiera yra jio- 
szvari ir galima, kita duona 
tuomi užkrėsti.

Kepti dalykai, labai suima 
ir i sud u o d a drėgnuma . Pavyz- 
din, jei drėgna duona ar pira- 
gas ir sausi piragaicziai deda
mi sykiu, drėgnumas pereina 
ant sausuju. Piragaiczius ge
riausia laikyti gerai uždaryto
se dežese ar puodose, kad tuo
mi neprileidus prie ju drėgnu
mo isz oro arba nuo kito kokio 
dregnaus dalyko arti ju.

Ant Gavėnios T

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

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiž- 
mas pagal iszguldima Kun.’Pį- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c. .

No/196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
tirho kasztu. Adresas:
8AULE - Mahanoy City,




