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Propaganda Priesz Rusij a
Isž AmCnliOS Berios Karalius Atsisveikina Su Savo Dukrele

INSITRAUKE IN
AUTOMOBILIU

Iszniekino Moteriszke;
Grasino Ja Užmuszti

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie trisdeszimts szesziu metu 
amžiaus juodbruvas vyras pri-Į 
važiavo prie Ponios Agnes Rew 
mandagiai paklausė ar ji žino 
kaip jis gali isz miesto iszva
žiuoti? Ji priėjo prie jo automo-' 
biliaus jam paaiszkinti. Jis ja 
nusistvere ir insitrauke in savo 
automobiliu. Tai buvo apie pir
ma valanda isz ryto.

Jis ja nusivežė in Pennypack 
Parka, kur jis ja iszniekino ir 
paskui parvežė namo. Ji pare-5 
jus namo papasakojo savo vy
rui kas jai atsitiko ir paskui 
apslobo. Jos vyras Thomas ka 
tik buvo parėjės isz darbo. Jis 
tuoj aus patelefonavo policijai.

Ponia Agnes Rew sako kad 
ji buvo nuvažiavus in miestą 
apsipirkti, kur ji susitiko su sa
vo drauge, Ponia Gladys Mar
tin. Jodvi mieste dar užėjo in 
restauranta pavalgyti, kur jo
dvi ir užsisznekejo, nes Poniai 
Agnes Rew nerūpėjo skubintis 
namo, kadangi jos vyras parei
na nuo naktinio szipto po vidu- 
nakties.

SZNIPO ŽMONA
SUIMTA

Intarta Su Savo Vyru

GANDAI, PASAKOS
IR ŽINIOS

Bus* daug žinių, pasakų ir 
dar daugiau visokiu gandu apie 
visokius dalykus.

Ar kitas karas mums dabar 
gresia? Koks tas karas bus? Su 
kuo ir priesz ka kariausime? 
Kaip su ta atomine it sprogs- 
aanczia bomba? Kiek ir kokiu 
tu atominiu bombų turi Rusija?

Kaip su Amerikos apsigink
lavimu? Kaip su darbininku al
gomis? Ar valdžia inves pa- 
szelpa ir pensijas visiems Ame- 
rikiecziams?

Belgijos Karalius, Leopol
das Trecziasis, sugryžo isz 
Szveicarijos, kur jis gyveno 
tremtyje isz savo kraszto.

Jis ežia laikinai atsisveiki
na su savo dukrele Karalaite 
Josephine Charlotte, pirm 
iszvažiuojant isz Šveicarijos 
in savo kraszta Belgija.

Podeszinei linksmai szyp- 
sojasi karalaite de Rethy, 
karaliaus Leopoldo žmona, 
kuri nėra isz karaliszkos gi
minystes ir skaitoma papras
ta.

Karalius Leopoldas iszkil- 
mingai sugryžo in savo te- 
viszke ir užėmė savo apleista 
sostą. Bet ne ilgam! Kai 
tik jis sugryžo, dauguma 
žmonių sukilo priesz ji ir 
priesz jo valdžia. Po visa 
kraszta praplito straikos ir

sukilimai. ’
. Už keliu dienu jis buvo 
priverstas pasitraukti, ap
leisti savo sostą, ir savo vie
ta užeisti savo sunui. Kata
liku Partija reme Karalių 
Leopoldą, o Komunistu Par
tija jam prieszinosi.

Belgijos žmonėms Kara
lius Leopoldas yra labai nu
sikaltęs. Jie sako kad jis per 
greitai ir per maloniai pasi
davė Hitleriui, kad jis kaip 
ponas gyveno Naciu nelais
vėje, kad jis nelaisvėje apsi- 
ženijo su ta deRethy, kuri 
jiems nepatinka. Jie teipgi 
dar negali pamirszti kad per 
ji žuvo, automobiliaus nelai
mėje jo pirmoji žmona, kuria 
visi Belgijos žmones labai 
mylėjo.

NEW YORK, N. Y. —
Amerikos Slapta FBI Policija 
ana sanvaite suėmė trisde
szimts keturiu metu amžiaus 
moteriszke, dvieju vaiku moti
na ir intarto szpiego žmona, 
Ponia Ethel Greenglass Rosen
berg.

Ji yra dabar intarta, kad ji 
su savo vyru Julius ir kitais 
stengiesi kitus prikalbinėti,1 
kad jie surinktu labai svarbiu 
ir slaptu žinių apie atomines, 
sprogstanezios bombos gamini
mą Amerikoje, del Rusijos.

Kai ji buvo suimta ir su- 
aresztuota, ji buvo s 
ant szimto tukstaneziu--------
kaucijos.

Amerikos pagelbininkas ad
vokatas sako kad jos vyras bu-1„ 
vo pasirengęs pabėgti isz szito 
kraszto kai iszdavikas Harry Tanku Naikintojas 
Gold buvo suaresztuotas.

Szita poniute yra dirbusi val
džiai ir keliuose fabrikuose, 
kur yra gaminami labai svar
bus ginklai. Ji galėjo daug da- 
žinoti ir daug praneszti Sovie
tams apie musu fabrikus ir 
ginklu gaminimus.

Amerika Skelbs 
Tiesa; Parodys Ru

sijos Melagystes
4 Debrecen Universiteto Moky
tojai Buvo Vengrijos Komunis- 
tiszkos Valdžios Suimti Ir Pa
smerkti; Slapta Policija Sua

vi doleriu resztavo Jauna Motriszke Kai
po Szpiegas Del Rusijos

KETURI VENGRAI 
PASMERKTI

llhi: >
0 • . *

NEPAGERBE
DIDVYRIO

Detroit Miestui
Sarmata

1 raszcziai, kaip vienas, pakele 
lerma, reikalavo kad Armijos 
ir Miesto Sztabas pasiaiszkin- 
tu, ir atitaisytu tokia baisia 
skriauda.

Miesto Mayoras Albert E. 
Goto tuoj aus insake kad viso 
miesto vieliavos butu nuleistos 
ligi pusiau stiebo. Parko vir- 
szininkas John J. Considine

Ar biznis eis augsztyn ar žev 
myn? Ar kasztai kils ar puls?
Ar yra vilties kad taksos bus 
sumažintos?

Kas dabar bus su tais politi
kieriais kurie už penkta pro
centą parduoda visokias val
džios malones fabrikantams ir 
Vagocziams?

Ar bus galima sustabdyti 
Komunistus Azijoje? Kaip toli 
nueis Komunistai Kinij oje?

Kiek Benamiu Lietuviu dar 
atvažiuos pas mus? Kur ir kiek
vietų yra tokiems Lietuviams jo kad tapi prastai jos sūnelis 
parūpinta Amerikoje? Kur tie buvo palaidotas. Bet Detroit 
Benamiai apsigyvena, kokius miesto laikraszcziai visai ki-

(Tasa Ant 4 Puslapio) taip in tai žiurėjo. Visi laik-t

DETROIT, MICH. — De
troit miestui tikra sarmata, 
kad jo žmones neturėjo gana tuoj aus paskelbė kad to karei- 
laiko surengti tinkamas laido- vio atmincziai bus paskirta 
tuves pirmajam ju tarpe žuvu- tinkama parko vieta.
Siam kareiviui, John Marruso. j

Kareivis John Marusso buvoi • .
palaidotas be jokiu gedulingu 
iszkilmiu ir be jokio vieszaus 
pagerbimo praeita Ketverga. 
Armijos Sztabas pasiaiszkino 
kad Armija neturėjo laiko su
rengti tinkamas laidotuves.

Tik dvideszimts žmonių da
lyvavo tose to kareivio laidotu
vėse.

To žuvusio kareivio motina 
sako kad ji visai nei nepatemi-

Miesto Tarybos narys Del A. 
Smith sako kad jis yra jau su- 
szaukes visos tarybos nariu mi
tinga, kad butu galima paskirti 
pastovu ir tinkama paminklą 
to kareivio atmincziai. Jis sako 
kad visam miestui tikra sarma
ta, kad visi taip apleido, užmir- 
szo ar neatminė to kareivio.

Kareivis Marruso buvo pir
mutinis Amerikietis kareivis, 
kuris buvo parvesztas ir palai
dotas Amerikoje, isz Korėjos 
Karo fr'unto.

Laikraszcziu skaitytojai pra
dėjo siunsti aukas savo ’

(Tasa Ant 4 Puslapio)

BUDAPESZTAS, VENGRI- 
JA. — Keturi Debrec®n Uni
versiteto mokytojai buvo Ko- 
munistiszkos valdžios intarti ir5 
pasmerkti. Valdžia sako kad 
visi keturi rengiasi suvienyti 
visus sukilėlius priesz valdžia 
ir priesz Komunistus.

Komunistiszkas teismas juos 
nuteisė nuo dvieju iki septynių 
metu prie sunkaus darbo. Ko- 
munistiszkos valdžios atstovas 

ia advokatas pareikalavo kad jie 
butu sunkiau nubausti ir dabar 
praszo kito teismo.

Vengrijoje, kaip ir visuose 
kituose Sovietu Komunistu už
imtuose krasztuose mokinti1 
žmones yra pirmutines aukos, 123 BALTIJOS 
nes Komunistai baisiai bijosi 
mokyto žmogaus, kuris turi ne 
tik protą, bet ir gali kitiems 
priparodyti tu Komunistu klai
das ir melagystes.

PASMAUGĖ
MOTERISZKE

Girtas, Pravarytas Dar
bininkas Prisipažino

Kaptionas H. E. Smith, isz 
Spokane, Washington yra 
jau dvideszimts szeszius sy
kius skridęs savo kariszku 
eroplanu priesz Korėjos Ko
munistus. Kai mums buvo 
prisiunstas szitas jo paveiks
las jis jau buvo susprogdinęs 
ar sumuszes daugiau negu 
visa tuziną Korėjos Komu
nistu kariszku tanku. Jis 
priesz Korieczius Komunis
tus beveik kasdien lekia su 
F-51 kariszku eroplanu.

PABĖGĖLIAI

WASHINGTON. — Amerikos valdžios 
I atstovai dabar rengiasi skleisti teisybes pro- 
! paganda priesz Rusijos melagystes, ir visam 
J svietui paskelbti ir paaiszkinti: “Kas pra- 
I dėjo ir kas kaltas del to karo Korėjoje.”

Jie sako, kad jie priparodys, kaip Ru
sija yra insikiszus in ta kara ir kaip So
vietai remia ir gelbsti Korėjos Komunistus.

Szita propaganda bus • vedama per ra
dijo, laikraszczius ir krutamuosius paveiks
lus, kurie bus pasiunsti in kitus krasztus.

Czia butu grynos propagandos, žinių skel
bimo užsimojimas, bet nekaltinamas Rusi
jos, kad Rusija neturėtu priežasties nutrauk
ti visus dipliomatinius santykius su mumis.

Amerikos Sekretorius, Dean Achesonas 
ana sanvaite aiszkiai pasakė Rusijos atsto
vui Tautu San jungoje, Jacob 
Rusija yra kalta už visa ta 
kara Korėjoje, 
pleke Sovietus,

1— Sovietai 
taip, kad visi 
ir kad Komunistai kraszta valdytu.

2— Sovietu Rusijos atstovas sugryžo in 
Tautu San jungos Apsaugos Posėdi, kad ga-

Malikui, kad 
sukilimą ir 
punktaisJis su trimis

sakydamas:
nori sutaikinti Korieczius

jie pasiduotu Komunistams
QUEBEC, KANADA. —

Szimtas dvideszimts trys Pa
balti jos pabėgėliu atplaukė in 
Kanada ant Goran laivo. Ant 
to laivo buvo apie keturi szim-
tai žmonių. Laivas atplaukė isz (etų suardyti visa tvarka del taikos Korėjoje. 
Szvedijos in Quebec, Kanada 
po viso menesio keliones.

Visi tie Pabaltijos pabėgėliai 
buvo sulaikyti kol valdžia nu
tars ka su jais yra galima da
ryti.

Visi jie sako kad jie labai no
rėtu apsigyventi Kanadoje,

3—Sovietu Rusijos atstovas Malikas vi
sai nepaiso savo pareigu kaipo tos tary
bos pirmininkas ir tik savo propaganda ir 
savo nieksziszkus darbus varo ir gana.

Amerikos Sekretorius sako, kad jis turi vil
ties, kad Amerikos Kongresas sutiks pa-

DOUGLAS, ARIZONA. —
Bedarbis vyras, kuris dirbdavo 
ant geležinkelio, bet buvo pra
varytas, pasmaugė septynios jeigu Kanados valdžia juos pri-
deszimts metu amžiaus Ponia imtu. Jie sako kad jie dabar ,

laik- Ada C. Park, jos miegamajame jau turi viena Kanados pilieti skirti asztuonios . deszimts devynis milijo-
(Tasa Ant 4 Puslapio)(Tasa Ant 4 Puslapio) (Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdei
prisirengė toki maža kraszta 
numalszinti. Pranaszyste Ar

Chicago mieste, Feliksas 
Opychany, barberys policijai 
pasiskundė, kad vienas žmogus 
atėjo pas ji plaukus apsikirp- 
dinti, ir paskui ji apvogė ant 
dvideszimts penkių doleriu.

Doerningheim mieste, Vokie
tijoje, Alwin Lapp, buvo isz 
Komunistu Partijos iszmestas 
už nepadoru pasielgimą. Jis bu
vo sumu'szes ir apdaužęs savo 
žmona.

Alburquerque mieste, New 
Meksikoje, kai vienam žmogui 
paskolų kompanija nesutiko 
paskolinti tris szimtu doleriu, 
jis iszsitrauke revolveri ir pats 
pasieime tris szimtus septynios 
deszimts asztuonis dolerius.

Apie penkios deszimts metu 
atgal pacztorius, arkliu joda
mas, paczto laiszkus nuvesz- 
davo isz St. Joseph miesto, Mis
souri in Kansas City in mažiau 
kaip devynias valandas. O da
bar tas pats pacztas, su ėropla- 
nais, greicziausiais traukiniais 
ir automobiliais ta pati darba 
atlieka in dvi ar tris dienas.

Visiems mums dabar pikta 
kad visi mes taip gyriemes sa
vo naujausiais ginklais, o da
bar matome kad tu ginklu nėra i 
ar kad jie visai netinkami.

■ • • -
Kai kurie sako kad Amerika 

turėtu pa vartuoti savo ta ato
mine bomba ana Korėjos ir taip 
kara greitai užbaigti.

” • • ■
Karas Korėjoje mums paro

do, kad Stalinas gali mus nu
alinti ir nusilpninti su tokiais 
mažais karais kurie musu jie- 
gas iszsemtu, o Stalinas kaip 
koks katinas Maskvoje tupėtu 
ir lauktu progos ant musu užsi
pulti.

♦ • 1
Amerikiecziai kareiviai da- 

' bar jau invertina Sovietu Rusi- 
i jois ginklus ir prisipažinsta kad 
jie yra geresni už musu gink
lus.

Nors mums sunku suprasti 
kodėl bet kuris žmogus norėtu 
būti Komunistas ar remti Ko
munistus, bet dabar mes jau 
imame prisipažinti kad Komu
nizmas patraukia in save visu 
tautu ir visu krasztu žmones.

Milwaukee mieste vienas 
žmogus susiszauke trisdeszimts 
devynis vaikus ir juos nusive
dė in restauranta ant pietų. Jis 
.už tuos visu vaiku pietus užmo
kėjo su niekam nevertu czekiu, 
kuri tas restauranto sanvinin- 
kas jam buvo davės už darba 
1948 metuose. Restauranto san- 
vininkas baisiai inpyko, bet ne- 
dryso nei žodžio pasakyti.

Amerikiecziai dabar jau ma
to ir supranta, kad kitas karas 
gali ir ju miestu ir juos pasiekti 
kad per kita kara visai nebus 
kariszko f r unto.

Portland mieste, Oregon 
valstijoje, svaiginancziu gėri
mu pardavėjai nusiskundžia 
kad beveik visi važiuoja in ki-

Nors Amerikiecziams labai 
rupi szitas karas Korėjoje, nors 
jiems labai gaila ir skaudu kad 
Amerikiecziai kareiviai ant to 
karo lauko kenczia, vargsta ir 
krinta, bet jiems dar labiau ru
pi daug visiko prisipirkti, prisi- 

į krauti, pirm negu valdžia bus 
I priversta vėl pirkimą ir parda- 
vima suvaržinti.

tus miestus pirktis sznapso, ir 
kad retas kuris savo mieste j 
perkasi buteliuką. Jie napa- 
aiszkina kodėl žmones taip da
ro, bet mes spėjame kad ežia vi-; 
sai suprantamas dalykas. Tie 
žmones del vienos ar kitos isz

Kareiviai, kurie jau ano ka
ro buvo paragavę, mažai ka sa
ko. Jie tik pastebi kad jeigu jie 
bus armijai reikalingi, tai ar
mija žino kur juos surasti.

________ i.________

trijų priezaseziu važiuoja kitur Kai mes stojome in kara
pirktis sznapsa: 1—Jie bijosi į priesz Hitleri, tai Amerikos 
kad davatkėlės ju nepamatytu: laikraszcziai turėjo Amerikie- 
perkant sznapsa. 2—Jie bijosi I ežiams paaiszkinti koks pavo- 
kad susiedai, kuriems jie yra j jus gresia isz Hitlerio ir jo Na- 
skolingi neužmatytu juos ei-1 ciu. Bet dabar nei vienam Ame- 
nanti pirktis buteliuką. 3—Jie' rikiecziui nereikia aiszkinti ko- 
bijosi kad ju draugai, pamatei kis pavojus visiems mums gre-
juos perkantis 'buteliuką, neuž-. sia isz Sovietu ir Komunistu, 
eitu in sveczius, viena kita stik-' -------- ::--------
leli iszmesti del kompanijos. | Augszcziausi Karo Sztabo 

-------- ::-------- karininkai vis mus ramina ir
Paryžiuje Justin Roulet bu

vo teismo nubaustas ir privensr 
tas užsimokėti penkių tukstan- 
cziu franku bauda už tai kad 
jis szuniui inkando.

sako kad nėra ko taip jau iszsi- 
gasti kad Amerikos armijos 
yra priverstos trauktis Korėjo
je. Bet kažin ar jie patys tiki 
in tai ka jie mums sako ?

St. Joseph mieste, Missouri, 
vagis insilauže in policijos ofi
sus ir pavogė policijos ofisu 
kertini akmeni. Pypkes Durnai
5 Retas Amerikietis klausia 
kodėl mes kariaujame Korėjo
je, bet baisiai daug Ameri'kie- 
cziu norėtu žinoti kur visi tie 
pinigai dingo kuriuos mes bu
vome paskyrė apsiginklavimui, 
ir kodėl mes neesame dabar

Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranesseme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik 
raszczio, kuris sureikalauju 
kožna doleri. ACZIU1

Galvažudys
Galvažudys, jei nori tave vytis, 

Isz tolo pradeda peiliu grumot, 
Ir jeigu tu drąsus ir nori gintis, 

Gali isz laiko prisigatavot.

Bet moteriszke, jeigu rengsis
i

Ka meiles paneziais surakint,

Brolau! Ar stengsies ar 
nestengsies,

Neduos tau ne apsidairyt.

Szitiedu jauni Amerikie
cziai New York mieste, žiuri 
in perspėjimo ženklą ant uly- 
czios, netoli nuo Tautu San- 
jungos dar neužbaigtu nauju 
ofisu.

Ulyczios kelrodis, perspė
jimo ženklas sako: “Sustok! 
Kelio Galas!” Ar tai yra 
perspėjimas kad Tautu San- 
jungos ofisai sudarys vi
siems params kelio gala, ar 
tai ta Tautu San junga suda
rys visai žmonijai gala, da
bar negalima pasakyti ar in- 
speti. Bet tie žodžiai savo- 
tiszka prasme yra labai reik- 
szmingi: “Sustok! Kelio 
Galas!” Gal szitokie žodžiai 
isz Amerikos in Rusija daug 
klausimu ir nesusipratimu 
iszaiszkintu.

PREZIDENTU 
BAŽNYCZIA 

WASHINGTONE

KATALOGASdinti bažnyczia. Prailginimas i 
! bažnyczios viduraslio pakeitė 

PerSpejimaS Graikiszkos pavydalos kryžių 
in Lotyniszkos kryžių (kryžius 
su vienu ilgu kryžminiu). 
Boksztas buvo uždėtas ir var
pas intaisytas ir Prezidentu 
Bažnyczia buvo pirma bažny
czia Washingtone varpo skam
binimu szaukti savo žmones in 
pamaldas.

Prezidentas John Quincy 
Adams (1825m.-1829m.) nors
buvo Unitarian, ežia dažnai at- Puikus 
eidavo.

Prezidentas Andrew Jackson 
(1829m.-1837m.) militariniu 
darbu didvyris atvykdavo pa
prastai apsirėdęs. Nors jis bu
vo Presbyterionas, jis užsimo
kėdavo savo metini mokesti už 
suolą.

Prezidentas Abrahomas Lin- 
colnas, nors nepriklausė prie 
jokios bažnyczios, “vakariop 
nuvykdavo in kuklia bažnytėlė 
ir atsisėdės paskutiniame suole 
ilsėdavo.” Jis visada vienas 
atvyko. Jeigu buvo kokios nors 
pamaldos, priesz pat gala jis 
iszeidavo.

Prezidentas Theodore Roose-1 
veltas (1901m.-1909m.) buvo 
narys Dutch Reformed Church 
bet jis priėmė Prezidentine vie
ta St. John’s, ir su savo žmona 
ir keturiais vaikais dažnai da
lyvaudavo. Prezidentas Theo
dore Rooseveltas mege “dai
nuoti himnus.”

Keli Prezidentai priesz pat 
Inauguracijas pirmiau nuėjo in 
szia bažnyczia ir prasze Dievo 
palaimos ir pagelbos.

Prezidentas Franklin D. Roo
seveltas (1933m.-1945m.) ap
lanke bažnyczia priesz jo 1933, 
1937 ir 1941 m., Inauguracijas. 
Jis rengėsi ten nueiti 1945m., 
bet blogas oras sulaikė ir jis ne
galėjo iszeiti isz Baltnamo.

Prezidentas Harry Trumanas 
Baptistas, seka Fr. D. Roose- 
velto pavadima. Jis praleido 
dvi valandas besimelsdamas 
priesz jo Sausio 1949 m., inau
guracija. —C.

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

szito Katalogo.

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

No. 101 Kapitonas Velnias, 
apraszymas, didele

knyga, 404 puslapiu. 50c.
No. 102 Prakeikta, meilingas 

kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103-Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio iszimta isz Lietuviszku už- 
lieku. Su paveikslais. 177 di
deliu puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Ha isz maiszo iszlins, Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga
linga ypata galybe meiles, Ra- 
ganiszka lazdele, Boba kaip ir 
visos bobos, teipgi juokai, ro
dos, trumpi pasakaitymai ir t. 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai, Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert, Szv. 
Kristupą, Juokingi szposelei, 
Kaip traukt giliukningai eini
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera- 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
j apie Garžia Haremo nevalnin- 
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios ir Ant ne-

apie 
apie 
15c 

apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

WASHINGTON, D. C. — 
Netoli Baltnamo (WhiteHouse) 
Washingtone, stovi maža, kuk
li, gelton spalve bažnyczia. Ji 
tikrai pavadinta St. John’s 
Episcopal Bažnyczia, bet Wa
shingtone ji vadinama Prezi
dentu Bažnyczia.

Nuo paszventinimo 1816 me
tuose, beveik kiekvienas Ame
rikos Prezidentas ten meldėsi.

Bažnyczia yra viena isz se
niausiu Washingtone ir buvo 
pastatyta pagal būda ir po 
priežiūra Benjamin Henry La
trobe, pagelbininkas Major Pi
erre L’Enfant, garsuojo Fran- 
euzu arkitekto, kuris suplana
vo, nupiesze Washingtono 
miestą. Už savo darba, Latro
be ne eme nei mokesties, nei 
siūloma “suolą nemokamai.” 
Bet priėmė maža indą, isz kie
to cino, kuri norėjo palikti savo 
vaikams atmineziai.

Bažnyczia perstato Graikisz- 
ka kryžių (kryžius su keturio
ms lygioms kryžmuoms), kur 
keturios dalys suėjo, dideli 
stulpai reme kupolą. Pradžioje 
pastatas buvo szildomas medi
niais pecziais. Grindai isz ply
tų ir suolai buvo dideli ketur- T
kampiai su auksztais rėmais. 
Jie per daug vietos užėmė.

Kada bažnyczia buvo užbaig
ta, komitetui insakyta pasiūly
ti Prezidentui James Madison 
(nuo 1809 ligi 1817) pasirinkiti 
suolą nemokamai Preziden
tams. Prezidentas patarė pa
tiems komiteto nariams paskir
ti suolą. Suolas 28-tas buvo pa
skirtas ir Prezidentas Madison 
ir Ponia Madison buvo pirmi 
insesti. Vėliau žemesni suolai 
intaisyti ir suolas 28-tas tapo 
suolas 54-tas ir ligi sziol szis 
suolas tiktai del Prezidentams. PjfĮęjg

St. John’s Episcopal Bažny
czios parapija taip iszsivyste U. S. Bonus 
ligi 1820 m., kad reikėjo padi- ,

Žemuoges Ir Gražuole

Mary Goodman, isz Vasz- 
ingtono laiko pilna skrybė
laitė žemuogių ir rodo kokios 
gardžios yra tos žemuoges ir 
kokia graži ji yra už tai kad 
ji daug tokiu žemuogių val
go. Žemuogių augintojai tu
rėjo savo seimą Vaszingtone 
ir ja iszrinko kaipo “Žemuo
gių Karaliene.”

Negražu
Sūnelis — Tete, duok man 

nikeli!
Tėvas — Negražu sunau, 

jau tu esi per didelis praszy- 
ti nikeli!

Sūnelis — Tavo teisybe te
veli, tai duok man doleruka!

S
”N O V E NA ” 
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 
per paczta 15 Cts.

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

muno. 58 puslapiu. 15c.
No. 123 Septynios istorijos s

apie Stebuklingas zerkolas, Si
dabrinis grabelis, Drąsus szuo, 
Kolera, Senelis, Vargo sapnas 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustyniu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
-Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsni. 62 puslapiu.

No. .134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka,
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis -vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No. 144 Penkios istorijos 
apie Ranka apveizdos, Nedae- 
jusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa- 
szaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu
dentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla, 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus. 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a- 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer
ga, Gražios akys, Tamas, Varg
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos 
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 

Į lapių 25c.
i No. 158 Keturios istorijos 
I apie * Kapitonas Stormfield 
i danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz- 
tyre, Prigautas vagis. 60 pus. 
15c. ■

No. 160 Keturiolika istori
jų apie Po laikui, Onytės lai
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz- 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saulę, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kunus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Eg- 

| Ii, Aržiuolas ir Uosis, Budyne,

Puiki pasiskaitymui knygute. 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c. 
Nevalioje pas Maurus, Viesz- 
kelio Duobes, Karalaitis Žmo
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Iszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus. 
15c

No. 172 Dvi istorijos apie 
Duktė Mariu, Sruolis isz Lie
tuvos. 68 puslapiu. 15c.

No. 173 Trys istorijos apie 
Talmudo paslaptys, Du Moki
niu, Kam iszdavineti pinigus. 
45 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny
gele, Kuczios Žemaites vaizde
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks
lais), Kaimiecziu Aimanavy- 
mai, Eiles, Kokais budais ap
gavikai apgauna žmonis, Prie
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ir 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176V2 Trys Istorijos 
apie Irlanda, Robertas Velnias 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurais naudin
gais padėjimais. 25c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso 
10c.

No. 197 Graudus 
arba Pasibudinimas
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

, No. 198 Gromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rąstos grabe musu iszga
nytojaus Jeruzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų. 
20c.

Kristuso

Verksmai 
prie Ap-

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku- 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

knygut 
iszmokejimo 
25c.
knygutė

apie
Nuo-

apie

Kitokios Knygos
No. 178 Tikrausias Kabalas 

arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu 
draugystėms, del 
pinigu ligoniams.

No. 181 Kvitu
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei. 10c.

No. 203 Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 10o

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1950 m., 15 coliu plo- 
czio per 23% coliu ilgio. Po 
35c., arba 4 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:
Užsisakant knygas isz szio 

katalogo, reikia paminėti tiK 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais. 
SSF’ Nepamirszkįte dadeti 10ę! 
ekstra del prisiuntimo kasztų.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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KUNIGAIKSZTIS IR PIEMUO
krūva, pradėjo jo klausinėt: 
Kas jisai do vienas ? Isz kur

jęETOLI Vokietijos guli 
Szvaicarija, maža szalele, 

bet gerai žinoma tautu istori
joj. Ten randasi augszti kalnai 
kurie rodos stengiasi pakavot 
amžina Italijos pavasari nuo 
likusios dalies Europos. Bet ne
žiūrint ant szios grasinanczios 
iszžiuros ir ant sniego, kuris 
metas in meta dengia juos žie
mos skranda, ten randasi tarp 
kalnu puikios pakalnes. Senuo
se laikuose vienoj isz tokiu pa
kalniu stovėjo ant uolos arti 
ežero sena pilis. Piemuo isz 
apylinkes iszsirinko sau nuo
laidžia vieta prieszais pili del 
kaimenes ganevos. Gražiose 
dienose jis sėsdavo ant iszsiki- 
szusios ant vandens uolos ir 
pindavo reczkas, kletkas ir 
gurbus. Tankiai grajindavo 
gražias dainas ant savo fleitos 
tuom laik kada jo kaimene 
grauže szvelne Alpu žolele. Ka
da piemenuko fleitos balsas 
taip saldžiai atsiszaukdavo ap
leistuose krantuose ir tyla ne- 
sze ji in anapus ežero, mažas 
langelis atsidarydavo kasdien 
senoje pilyje ir iszblyszkes, bet 
meilus veidas iszsikiszdavo ir 
žiūrėdavo iki sutemti link pie
mens, kada mažasis muzikan
tas vare namon gyvulius.

— Kas galėtu tas vargdie
nis vaikas būti? Manstino sau 
piemenukas. Ar tai galimas 
daigtas, jog ji uždarytu taip 
biaurioj pily j, prieszingai jis 
ateitu pasimatyt -su manim?

Taip maustydamas vaikszti- 
davinejo invalidus ženklus gar- 
nejo po krauta prieszais pili ir 1 
biniuotam juodaplaukiai vai-! 
kui lange. Bet nežiūrint ant to! 
kaip saldžios buvo jo dainos, 
kaip meilus žodžiai, kurias jis ! 
viliojo, ženklai, kuriuos jam 
davė, viskas buvo veltui. Senos 
pilies gyventojas pakratė liūd
nai galva, patraukė pecziais, 
bet neatėjo.

— Asz turiu dasižinot kas 
tai yra, murmėjo Juozas (tai] 
buvo piemenuko vardas) ir ar-! 
tinosi prie pilies.

Užszvilpe ant szuns ir palie
pė jam vaktuot kaimene. Szuo 
pavirbino uodega, nes suprato 
kiekviena žodi savo globėjo ir 
nubėgės pavertė kaimene.

Atėjo Juozas pas pilies var
tus, bet kokis buvo jo nusiste
bėjimas kada rado apsiginkla-j 
vusius baisiais kardais barz
duotus žmones savovinczius ant ! 
sargybos. Persigandęs norėjo! 
sprusa adgal, bet buvo per vė
lu.

Vienas isz kareiviu pamate 
ji ir sugavo. Visi susirinkę in

LIETUVISZKAS

SAPNOR1US
C Su 283 Paveikslais <
? 160 Puslapiu ![

I 8 col. ilgio, 5% ©oi. ploczio 
[ Iszaiszkina sapna ir kas 
[ ateiteje stosis. Su priedu 
[ planatu ir visokiu burtu, i [ 

'[ Knyga in minksztos po- A 
[ pieros virszeliuose. :: ::

: Tiktai,. . . $1.00
Pinigai reikia siusti su ; i 

![ užsakymu: U

![ Saule Publishing Co., 
? Mahanoy City, Pa.,U.S.A.

Ne senei Czikagoje, 
•Kas darėsi, o brangus

Dievuli, 
Turėjo darbo gydytojai,

O ir policija, 
Kas nakti kaip 

velniai ėdasi, 
O kas vakaras 

teisojasi, 
Publika ketina rodą 

padaryti, 
Ir visus isz to 

miesto iszvaryti.
* * *

Vyrucziai Michigane 
negerai,

Ten turi vynai 
baderio.

Mengysczios paczios 
siūlosi, 

Kad su joms pacziuotusi.
’Nesiranda tokio 

miestuko, 
Kad nesirastu tokio 

“kaino,” 
Net visokio sztamo 

užtikti gali, 
Bet szirdies neturi 

dali, 
Visokio st ako mergeliu, 

Giras! kad labai 
bagotos, 

Bet vaikina prišisavinti 
negali, 

Nes kožnas traukiasi 
in szali.

Ir jaunos kabinasi, 
Kad net biauru in tai 

žiūrėti, 
Žmogus turi akis 

užsidengti.
Tos jaunystes nekaltos, 

Tiktai tėvai,
Nes jeigu augina 

negerai,
Ta visai nežiūri, 

Už pikta daigta neturi.
Nesenei atsitiko, 

Daug juoku buvo, 
Ne vienas vyrukas 

pražuvo, 
Turėjo bėgt in kita 

miestą, 
Ba nebagui buvo 

neigerai.
Viena porele mažai 

laiko turėjo, 
O vestis tikrai norėjo,

Ba jau tik viena, 
Pasiliko diena,

O kad pinigėliu buvo, 
Szliubas tuo jaus atsibuvo, 

Bet trumpai veseilijo, 
Greitai liūdnumas užėjo, 

Tegul sau sveiki 
gyvena,

Ir apie tokia porele 
bus gana.

“Talmudo Paslaptys”
Apie Žydu Tikybos Prisaky 
mus. Labai užimanti Apysaka 

:: Tiktai 15fJ ::

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

atėjo ir ko reikalauja ?
Iszsigasties vaikiukas buvo 

pusiau numiręs, bet jog gera 
sanžine niekad neleidžia žmo- 
iiiems suklupti, tuojaus atsipei
kėjo ir atvirai viską papasako
jo : Kodėl! Keke vienas isz tu 
ka ji sugavo, norėjai pavogti, 
mus nelaisvi? Užmokėsi už tai 
brangiai; mes tave uždarysim 
kambaryje kur tavo žingeidu-į 
mas tuoj isznyks!

Su tais žodžiais, keletas ka-! 
reiviu pagriebė vaikiuką ir jau!

e i

buvo pasirenge inmesti m tam-! 
su kambarį, kada tuom syk isz-: 
girdo nuo virsziaus meilu bal-! 
sa: Duokite jam pakaju, mel-: 
džiu jusu, nabagas vaikas !! 
Reke mažytis belaisvis, jau jau 
nenorite jo leist pas mane,; 
idant palengvintu nors biski 
mano sopulius, tai meldžiu ne-į 
daryti jam nieko blogo!

Kareiviai pasigailėjo, susi-! 
rinko visi ant patarimo ir ant! 
galo nuvede Juozą trepais aug-! 
sztyn pas nepažinstama jo i 
dranga, kuris priėmė puikoje' 
kambaryje. Paauksuotos sie
nos, murmurines grindys, dau-į 
gelis blizgancziu daigtu ku-į 
riuos Juozas ežia pirmą karta! 
mate, atėmė jam kalba.

— Nesibijok! Tarė juod
plaukis, ir szia savo ranka; ta
vo dainutes padare man daug 
smagumo ir asz reikalauju ju, 
daugiau!

— Tau negali stokuot sma
gumu, drąsiai atsake Juozas, 
nes ežia isztikro gražu! Bet 
kas-gi tu do vienas?

— Asz esiu nelaimingas ku-i 
nigaiksztis, apiplesztas pasiu-i 
telio žmogaus nuo visu turtu, 
kurie man teko po mireziai tė
vo. Idant negaleeziau jam pa-i 
daryti ka blogo, jis atsiuntė! 
mane sziezion, toli, toli nuo ma-! 
no teviszkes! O mano tėvynė! 
Ji guli prieszais anuos ledinius 
kalnus, ir vadinasi Neapolius.! 
Ten niekad nėra žiemos, o ežia! 
kartais labai szalta. Man ro
dos gana pasakiau apie save. 
Eik szen, mano naujasis jaunas 
drauge, asz noriu atsilygint už 
tavo graju kaip galėsiu.

Kunigaiksztis paėmė Juozą 
už rankos ir vadžiojo ji po vi
sus kambarius. Vienas buvo 
dailesnis už kita. Blizgėjo nuo 
aukso ir sidbaro; purpurines 
uždangos langu, puiki karpetai

Dypuke Loszike

Mažute Daniela Boni isz 
Italijos, buvo paleista su sa
vo motina isz Dachau karisz- 
kos nelaisvės lageriu Vokie
tijoje 1945 metuose. Ji su 
savo motina dabar atvažiavo 
in Amerika, kur ji tikisi kad 
ji gales tapti loszeja, kaip ji 
buvo Italijoje. Jos tėvas pa
simirė nelaisvėje, Dachau 
kariszkame lageryje.

Nors mes jos ne esame ma
te asmeniszkai, bet isz pa
veikslo aiszkiai matyti kad 
ji yra isz tikro graži mergai- 
tuke.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

“SAULE” MAHANOY CUT, PA.

szilkines vyges ir stikliniai 
žibintai.

Juozas isz nusistebėjimo su
plojo rankomis ir pamisimo 
sau: Kaip tai smagu butu gy-1 
vent i szioje pilyje!

Szinita kartu labiaus jis gei-i 
de būti ant kunigaikszczio vie
tos ir negalėjo suprasti, kodėl 
jis taip nulindęs nerimavo, ka-: 
da jam nieko nestokavo?

Taip jiems bežaidžiant atėjo 
naktis ir kunigaiksztis nors ne- i 
noroms primine savo draugui 
jog laikas jiems skirtis. Su 
skausmu szirdyje Juozas pasi-! 
renge apleisti puikaja vieta ir! 
savo miela dranga, prižadėda
mas po szimta kartu atsilankyt 
tankiau. Bet priėjus jam prie į 
vartų, kareiviai pasakė jog jis i 
turi pasilikti su kunigaikszcziu 
ant visados ir niekad jau neisz-1 
leis jo isz tenais!

Kam-gi geriaus galėjo patik-! 
ti szie žodžiai kaip Juozui?! 
Kas-gi ta syki labiaus nudžiugo 
už kunigaikszti, kuris dabar 
turėjo dranga, kuris užmirszes 
del szio naujo gyvenimo savo i 
kaimene, namus ir buvusius Į 
draugus, norėjo pa’sidalyt su jo i 
likimu?

Žaislai, pasakos, dainos ir! 
puikios fleitos meliodijos su- į 
trumpino dienas ir daug ju pe-' 
rejo iki ant'glo nuobodumas ir 
nerimastis apėmė Juozą. Pie
menukas, kuris pirmiaus buvo 
taip linksmas, dabar nusiminęs 
sėdėdavo visa diena kampe, 
tuom laik kaip jo draugas sės
davo priesz ji ir aszarodavo.

Neiszpasakyta nerimastis ap
ėmė pemenuka; namu iszsiil- 
gimas, norsa liuosybes visa ji 
užmusze. Bereikalo supinejosi 
szilkinese' vygese, bereikalo 
stengėsi raeti smagumą bliz- 
ganeziuose daugiuose, miegot 
szale lovos, zobovos pasidarė 
jam nuobodžios, valgis auksi
niuose induose ji apsargino 
taip lygiai kaip ir vynas stikli
niuose puodukuose. Pauksz- 
cziu giesmes ji erzino, juokus 
plepiariuojanczios papūgos lai
ke už nieką, net savo fleitos ne
galėjo paimt in rankas ir nuve- 
jas pas laiiga, spogsojo in mė
lyna dangų saules apszvieta 
lauka arba in žalai ežero pavir- 
sziu ir apsipildavo aszaromis. 
Verkdamas iszbegdavo isz kam! 
bario, bet ginklu barszkejimas | 
primindavo jam, kad esąs be
laisviu pilyje!

Kunigaiksztis, kaip galeda-' 
mas ramino ji, bet ir pats nega
lėjo padenkti savo namu iszsi- 
ilgimo.

Karta atsitiko, jog kunigaik- 
i szcztis po piet užmigo vygoje ir 
Juozas, kaip paprastao nuvejo 
pas Įauga verkt. Vel-gi jis sva-| 
jojo apie savo kaimene, ganau- 
cziausi anapus ežero, jam rodė
si, kad jo tikras szuo žiurėjo in 
ji, virbindamas savo, uodega, 
kaip ir norėdamas szaukt savo 
globėja.

Tas jam puolė in szirdi ir ro
dėsi balsas szauke isz vidaus: 

i Begk, begk greieziau! Dabar 
! arba niekados!”

Jisai pasidavė savo jausmui! 
ir skubinosi prie duriu. Czia; 
atsiminė apie savo dranga kuri 
palikti, .teip jau buvo sunku.! 
Jisai turi ji pamatyt da nors, Į ... * 1i karta. Priėjo prie,vygos. Ku-; 

! nigaiksztis rodėsi drueziai mie-i 
ga, bet Juozas pasilenkęs prie; 
jo krutinės paklausyt jo kvė
pavimo, iszsigando, nes jo szir-i 
dis jau daugiaus neplake, ir! 
krutinę nekvepavo saldi siner-į 
tis iszgelbejo ji nuo sopuliu.' 
Juozas iszbego isz . kambario 

! szaukti pagelbos, bet kiemas 
i buvo tuszczias, pilys varteliai)

Sužeistas Kareivis

Slauge, Leitenante Con
stance Cowette, aprūpina 
Amerikieti kareivi, kuris bu
vo sužeistas ant Korėjos ka
ro frunto. Jis buvo eroplanu 
atvesztas in Fairfield, Cali
fornia su asztuoniais savo 
sužeistais draugais.

Didis eroplanas su sužeis
taisiais atskrido staeziai isz 
Kerėjos in Fairfield-Suisun.

Karo Sztabas dabar krei

atdari ir kareiviai drueziai 
miegojo nuo neiszpasakyto kar- 
szczio. Valanda buvo labai pa
ranki. Du kart atsisveikino su 
iszejusiu in ana svietą savo 
draugu trumpai pasimeldė Die-! 
vui dangui ir laimingai apleido 
pilies sienas!

Skubindamas greitai, priėjo’ 
vieta kur jo tikras szuo vakta- 
vo jam maistas, labai ji sukudi-! 
no. Avys ir ju keturkojis ga
nytojas su didžiausiu džiaugs
mu ji pasitiko, ir jis isztrukes 
isz pilies, buvo labai laimingas. 
Iszsitrauke fleita ir užgrajijo 
savo paprasta daina. Bet kuni
gaiksztis jau daugiaus nerimo- 
jo ant lango, neklause jo ir asz- 
aros iszsipyle isz akiu, nedave 
pabaigt jam dainos! Tyra ryto 
vejalis ežero vilniu siūbavimas 
ir linksmai szokinedama kai
mene padare jam didžiausia 
smagumą. Kvėpuodamas tyru 
oru ir kvapsniu kvietkeliu pra
dėjo jaustis ir ant krutinės 
lengvinus. Isztolo pamatęs su
rukusi savo tėvo kamina, isz 
džiaugsmo suszuko ir varyda
mas savo kaimene, greieziau 
grajijo ant fleitos, ir szauke: 
Sveikas mano tėvo stoge! 
Sveiks, mano namo pakalne! 
Kaip linksmas asz apleidau ana 
palocia, gryždamas pas tave! 
Czia asz nerandu aukso, nei si
dabro, nei brangiu akmenų, 
bet liuosas nuo visko nesibijau 
daugiau grasinaneziu kardais

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

piasi in visas jaunesnes slau
ges ir praszo kad jos stotu in 
vaiska ir kad juos padėtu ap
rūpinti musu sužeistuosius 
kareivius. Armijai dabar 
reikia gydytoju, daktaru, 
slaugiu ir kunigu, kapelionu.

Kai kuriu diecezijų Vys
kupai ir Kardinolai ragina 
jaunesnius kunigus stoti in 
vaiska ir tiems kareiviams 
patarnauti.

kareiviu! Asz turėsiu ramybe. 
Busiu pavargęs, bet laimingas!

— GALAS —

DIEVO MOTINOS
:: PAVEIKSLAS ::

yIENAM mieste hadais gyve
no turtingas žmogus. Buvo 

jisai didis bedievis ir Szvento 
Tikėjimo niekintojas. Sakyda- 
vesis, kad jokios religijos ne- 
pripažystas. Nusiszalino nuo 
tikineziuju žmonių draugystes, 
paliovė bažnyczia laukes, o ku
nigus tiesiog szmeiždavo (nie- O O '
kindavo).

Sukakęs asztuonias deszimts 
metu, musu paklydėlis sunkiai 

i susirgo, ir jau nebuvp jokios 
vilties, kad bepagysias.

Iszgirdo apie tai vietinis 
klebonas. Vargais-negalais ge
rasis dusziu ganytojas nuėjo 
atlankyti ligoni. Mat, gaila bu- 
vo kunigui paklydusios Kris
taus aveles'duszios.

Bet ligonis labai nenoriai 
sveczia prisileido.

Ligonio namiszkiai eme ku
nigą praszyti, kad tasai sergan- 
uziam nei žodeliu neužsimintu 
apie tikėjimą. Szi karta kuni- 

. gas nieko panaszaus neužsimi- 
I ne. Ligonis nelabas, ant klebo
no pyko.

Kita diena, kuomet klebonas 
vėl atsilankė, ligonis da labiau

Viesz. Jėzaus ir 
...MALDA... 

(

Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, b'ažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

. _______ .... ■
ant kunigo užpyko.

Bet ka asz matau? Tarė ku
nigas. Tamsta kalbi apie Die
va ir tikėjimą su panieka, o 

: prie Tamstos mat ant sienos 
Dievo Motinos paveikslas kabo.

Taip, tarė ligonis, bet ka tai 
■ in Tamsta priguli!

Ar-gi nebijai Dievo Motinos 
intekmes? Juk Tamsta esi Ma- 

. sonas (bedievis) ?
Taip, toksai esu ir daviau 

sau žodi mirti be Iszpažinties. 
Praszau iszeiti ir palikti mane 
ramybėje!

Tuojau, vienok Tamsta turi 
prie saves Dievo Motinos pa- 
peveiksla: Ji padarys daugiau 

! geriau negu asz, tarė kunigas, 
ir iszejo.

Kita diena klebonas atėjo 
troezia karta. Kaip tai nusiste
bėjo, matydamas lipsznia mei
lia ligonio mina vietoje piktu
mo.

Kodėl Tamista neiszmeti to 
paveikslo, kuomet, kaipo Ma
sonas, nieko apie Dieva žinoti 
nenori? Užklausė meiliai ku
nigas.

Palik, kunige ta paveiksią 
ramybėje, tarė ligonis. Tikrai 
esu Masonas! Bet niekuomet 
nepraėjo Dievo Motinos Szven- 
te, kad nebueziau del meiles 
Marija sukalbėjęs keliu “Svei
ka Marija,” ir nepadares kokio 
nors gero darbo. Szi paveiksią 
visuomet gerbiau.

Po ilgesnes kalbos, kunigas 
paliko ligoni gana ramu, paves
damas jo duszia Dievo Motinos 
globai. Duszioj ligonio da /bu
tą kibirksztele meiles del Mari
jos.

Ant rytojaus ligonis liepe pa- 
szaukti kunigą pas save; atsi
vertė, žadindamasis gaileties 
ir Marijos globai atsiduoti. Sti
prinamas Dievo meiles, Kurio 
taip ilgai nepaturejo priėmė 
Szvęnta Komunija ir Paskutini 
Szv. Abejas Patepimą. Jau ki
ta vakara Szvencziausioji Pa
nele atidarė jam rojaus vartus.

—V. S. (GALAS.)

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules” prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metama 
o $3.00 ant puses meto.

Pirkie U. S. Bonus
Uncle Sam Says

Farmers know the peace of mind an 
assured financial future can bring. Their 
crops, their livelihood, are subject to 
the weather, but they know also that a 
regular investment in U. S. Savings 
Bonds is a sure and safe road to free
dom from financial worries. For years 
they have been taking advantage of the 
easy method for investment offered by 
your government for they know U. S. 
Savings Bonds GROW. With every in
vestment of $3 you receive §4 in ten 
short years. U. S. Treasury Department

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!
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ZiniosVietines
— Ugnagesiai likos isz- 

iszaukti Utarninke 3:30 valan
da po pietų in Lakeside. Krū
mai užsidegė arti gazoliniu tan
ku. Ugnis likos tuojaus užgesy- 
tas.

—- Subatoje, atsibuvo krik- 
sztynos pas Jonus Zelonius, 
1309 E. Pine uly., kūdikis ap- 
laike varda Diane per Kun. K. 
J. Rakauska, Szv. Juozapo baž
nyczioje. Kriksztu tėvais buvo 
Leona ir Juozas Žaliai.

— Vincas Medlinskas, su
ims pons. V. Medlinsku isz Wil
liam Penn, kuris tarnauja “Na
tional Guard” del Dede Šamo, 
lankėsi pas pažinstamus mieste 
taipgi atlankė ir “Saules” re
dakcija su reikalais. Acziu Vin
cuk už atsilinkyma.

— Nedelioj Szv. Juozapo 
bažnyczioje, sūnelis pons. Ta- 
mosziu Dulskiu, nuo 615 W. 
Maple uly., likos kriksztytas 
per Kun. K. J. Rakauska. Kūdi
kis aplaike varda Leonardas. 
Kriksztu tėvais buvo ponstva 
Antanai Sinkievicziai isz Gi
rardville.

— Utarninke, atsibuvo 
“Parte” ant garbes pons. Pe
tru A. Marcziuloniu, nuo 735 E. 
Mahanoy uly., kurie ta diena 
apvaiksztinejo savo 25 metines 
sukaktuves vedusi diena. Daug 
svecziu ir giminiu dalyvavo ta
me parte. Linkime ir mes pons- 
tvams Marcziulonams sulaukti 
auksino sukaktuves.

j Subatoj pripuola Szven- 
to Jono Judės. Ir ta diena?M903 
’metuose Wilbur ir Orville 
Wright broliai iszrado ir pa
state pirmutini eroplana; 1948 
m., Amerika pareikalavo kad 
Sovietu Rusijos Konsulas, Ja
cob Lomakin butu paszaliijjas 
isz Amerikos, jis insivele in ta 
klausima kai ta Rusk e mokyto
ja Kasenkina iszszoko isz So
vietu Konsulatus ofiso lango ir 
paskui Konsulas per priverta 
stengiesi ja atsiimti isz Ameri
kos ligonines.

— Ana diena lankėsi mies
te pas pažinstamus, ponas Iva- 
zimieras Kerdokas, jo draugas 
J. E. Claxton isz East St. Louis, 
Ill., taipgi giminaitis Matas 
Kerdokas isz Mt. Carmel, ir 
prie tos progos atlankė ir 
“Saules” redakcija, nes ponas 
Kaz. Kerdokas yra musu senasi 
skaitytojas, ir myli skaityt 
laikraszti “Saule.” Acziu vi
siems už atsilankyma. Taipgi 
prie tos progos p. Kaz. Kerdo
kas, jo draugas ir giminaitis 
dalyvavo Lietuviu Diena Lake
wood parke. Svecziavosi taipgi 
pas savo giminius miestuose 
Philadelphijoje ir New Yorke.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola dvylikta Nedelia po 
Sekminių, ir ta diena: Szvento 
Bernardo; 1946 m., Amerikos 
valdžios sztabas pasiunezia Yu- 
goslavijai pareikalavima pasi- 
aiszkinti ir susitaikinti už ap- 
szaudinima dvieju Amerikos 
neapszarvuotu, prekybiniu ero- 
planu. Amerikos valdžia per
spėjo Jugoslavijos valdžia 'kad 
ji pareikalaus atsilyginimo ir 

' kita syki nedovanos.
K-’-'

' — Panedelyje pripuola Szv. 
Pramciszkos Joanos.

—■ Sekantieji iszeme l'ais- 
nus del apsivedimo: Helena De- 
reskievieziute isz miesto ir 
Frank Mysliovicz isz Detroit, 
Mich.

— Utarninke pripuola Szv. 
Marijos Nekalcz. Szirdies. 
Taipgi ta diena 1234 metuose

Rimgaudas pergalėjo Vokie- 
czius ties Kaunu.

— Ateinanti menesi Potts^ 
villes Sudas turės užtektinai 
darbo, nes keletą iszirntu Byliu 
turės atlikti.

— Ana diena lankėsi mies
te su reikalais, ponstva Vincai 
Urbaicziai, isz Baltimores, ir 
panele Teresa Riekevicziute isz 
Saint Clair, prie tos progos at
lankė ir “Saules” redakcija. 
Acziu už atsilankyma.

— 36-toji Lietuviu Diena 
Utarninke, Rugpiuczio (Aug.) 
15-ta diena, nusidavė pasek
mingai. Daug žmonių suvažia
vo in Lakewood parka. Progra
mas prasidėjo 2:30 valanda po 
pietų; szokiai nuo 4 iki 5 vai., 
ir nuo 9 vai., per Whitey’s Or- 
kieštra.-

London, Anglija. — Utarnin- te yra sveika ir drūta. Kara- \
ke, 11:50 valanda ryte, garnys liszka szeimyna dabar rengiasi' kalba apie Mahanoju 
palike patogia dukrele del Ka-Į prie Kriksztynu kurios bus di-* 
ralaitei Elžbietai. Daktarai bu- džiausios ir puoszniausios, ko
vo paskelbė kad nauja Karatai-1 kiu dar Anglijoje buvo.

Shenandoah, Pa. — Petras J. 
Gober (Goberys) nuo 203 
Schuylkill ave., Shenandoah 
Heights, staiga numirė nuo 
szirdies liga, Nedelioj, 6:30 va
landa vakare, savo namie. Ve
lionis gimė Shenadoryje. Buvo 
angliakasis ir dirbo Maple Hill 
kasyklose. Paliko savo paezia 
Millie (Rajunute); du sunu: 
Vincas, Boston, Mass., ir Ro
berta namie; seseri Helena 
Mensickiene, mieste ir broli 
Jurgi, mieste, taipgi du anū
kus. Laidojo Ketverge, su apie- 
gomis Szv.- Jurgio bažnyczioje 
devinta valanda ryte, ir palai
dotas in parapijos kapines.

Paslėpta Pagelba

"A.0 PASMAUGĖ
mainierius. Czia praneszama 
kas buvo, kas yra ir kas bus. 
Czia labai labai svarbiu žinių 
rasite ir nemaža juokingu nuo
tykiu ir atsitikimu. Czia, kar
tais tas senis Butkus, musu ge
ras draugas, paduoda savo pa
stabas ar tai apie politika, tike-

MOTERISZKĖ
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Amerikos Armijos Dakta
rai ir slauges už krumu ir 
medžiu paslepia savo miela- 
szirdystes ir gydinimo veži
mus, kad prieszas juos neuž
tiktu ir nesunaikintu, kaip 
ežia matome viena toki veži
mą.

Paprastai, Daktarai, slau
ges ir Kunigai Kapelionai 
neturi jokiu ginklu, kad ir

ant karo lauko. Bet dabar 
szitas karas Korėjoje yra to- 
kis žiaurus, kad visi Dakta
rai, slauges ir Kunigai yra 
priversti nesztis su savimi 
nors revolveri, jeigu ne ka- 
riszka karabina.

Jau keli Kunigai, kape
lionai buvo tu Komunistu 
nužudyti, nors jie neturėjo 
jokio ginklo su savimi.

PROPAGANDA
PRIESZ RUSIJA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

GANDAI, PASAKOS 
IR ŽINIOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Frackville, Pa. — Senas gy
ventojas Jonas Andreszionis, 
nuo 704 W. Pine uly., mieste, 
numirė Panedelyje savo na
muose. Velionis gimė Lietuvo
je. Jo pati Karolina (Kate) mi
re du metai atgal. Paliko dvi 
dukterys: Paulina, pati Antano 
Viskaiczio isz Chicago, Ill., Ma
re, pati Aleksandro Žuko, mies
te; keturis sūnūs: Joną isz Ren
ton, Wash., Kazimiera, Juozą 
ir Stanislova, mieste. Trylika 
anūkas ir viena pro-anuka. Lai
dojo Ketverge su Szv. Miszio- 
mis Apreiszkimo P. M. bažny-

Lietuviszku knygų dabar 
sunku kur rasti. O jeigu kur ir 
surandi, tai jos brangios. O se- 
noviszku Lietuviszku knygų 
beveik ir negalima niekur gau
ti. Už tai “Saule” jau nuo se-

ežioje 9:30 valanda ryte.

Pottsville, Pa. — Pottsville 
miesto viesza ligonine kreipiasi 
in savo rėmėjus, draugus ir su- 
siedus pągel’bos. Ligoninei rei
kia dar daugiau pinigu patobu
linti savo naujus kambarius.

Szita ligonine yra visos apy
gardos ligonine.

Tik septynios deszimtas nuo- 
szimtis ligoniu toje ligoninėje 
pareina isz Pottsville miesto. 
Kiti isz apylinkes miestu ir 
miesteliu važiuoja tenai gydy
tis.

Szita ligonine yra seniausia • 
visoje Schuylkill apygardoje. į

Treczdalis ligoniu visai nie- ' 
ko nemokėjo ir nemoka už pa- Į 
tarnavima ir gydinima. Pernai 
szimtas asztuonios deszimts ke
turi buvusieji kareiviai, vete
ranai buvo priimti ir gj

Ligonine isz valdžios yra ga-

nūs doleriu szitai teisybes pro
pagandai priesz Sovietu Rusi
jos darbus.

Dauguma Senatorių sutinka 
su Amerikos Sekretoriumi ir 
pasižada toki inneszima remti.

Nors visi gerai žino kad So
vietai ta kara Korėjoje veda, 
bet nei vieno kraszto atstovas 
vieszai ir staeziai nekaltina Ru
sijos Tautu Sanjungoje ar per 
savo dipliomatus, nes tokie kal- 
tinimai nutrauktu visus santy- 

i kius ir susisiekimus su Rusija. 
O to nei Amerika nei kiti krasz- 

. . . .. '1 tai nenori.jis stengiesi apginti ta mote- 
riszke nuo kokio ten užpuoliko 
kuris paskui nuszoko nuo trau
kinio. Bet už keliu minueziu 
pats prisipažino kad jis ta mo- 
teriszke buvo pasmaugęs.

Jis sako kad kai jis buvo at
statytas nuo darbo, jis baisiai 
pyko ant tos geležinkelio kom
panijos. Jis ta diena buvo isz- 
maukes net dvi bonkas sznapso 
pirm negu jis insilipo in ta 
traukini ir užtiko ta moterisz-

kambaryje ant traukinio, kai ji 
stengiasi nuo jo apsiginti. Jis 
buvo užsipuoles ant jos norėda
mas ja iszniekinti.

jima, ženystva, meile, apie Lie- yįsį keleiviai ant Southern
tuva ar apie ta dede Juozeli pacįfįc traukinio iszbudo, kai 
Stalina. Jeigu teisybe kad pa- iszgirdo 
saulis margas tai “Saules” 
Kas Girdėt” 
dar margesnis.

“Saule” visokiais budais sa
vo skaitytojams tarnauja ir no
rėtu dar daugiau tokiu draugu amžiaus Harold T. Lantz, bu- 
prisitrukti ir jiems panasziai ves geležinkelio darbininkas 
patarnauti. | kunduktoriui pasiaiszkino kad

Už visa toki patarnavima 
‘ ‘ Saule ’ ’ tik praszo kad skaity
toj ai skaitytu ir kitus prikal
bintu, priraszytu in ta ‘Saules’ 
būreli. Acziu!

tos moteriszkes
. ...szauksmus ir spiegimus, ir pas- 

straipsnelis yra ^uį pamate kai tas buvęs darbi
ninkas isszsiskubino isz to ka-

------------------------------------- ro

Dvideszimts asztuoniu metu

NEPAGERBE
DIDVYRIO

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

raszcziams kad jie ka tinkama 
prirengtu to žuvusio kareivio ke. 
atmineziai.

Jo motina sako kad ji buvo 
taip nuliudus ir nusiminus, kad 
ji nei nežinojo ir nepaisė kad 
taip visi buvo jos sūneli užmir- 
sze.

123 BALTIJOS
PABĖGĖLIAI

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ant savo laivo, nes kai laivas 
buvo Kanados uoste, ant to lai
vo užgimė maža mergele, duk
rele, kuri dabar gali skaitytis 
Kanadiete, nes ji Kanadoje yra 
gimus.

Visi tie Pabalti jos keleiviai, 
Latviai, Estoniecziai fr Lietu
viai per szeszis metus tautpino 
savo pinigus Szvedijoje ir pas- 

----------- —r --------- kui nusipirko ta “Goran” lai- 
Douglas miestu, Arizona vals- va už trylika tukstaneziu dole- 
tijoje.

Kunduktorius T. S. Bryan 
sulaikė ta žmogžudį kol polici
ja pribuvo ant ao traukinio.

Tai atsitiko tarp Warren ir

Let us show you the

MatURALLY, they're important to you! That’s why we want you 

to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 

form of these invitations with people who 
really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line-"
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mot€hinF , re9Von8e card* 
formal*-

darbus gauna ir kaip jiems czia noves savo skaitytojams ant 
patinka? treczio puslapio vis parenka ir

“Saule” visus tokius klausi- išspausdina kokia gražia, Lie- 
įr tuviszka pasakaite. Tokios 

“Saules” pasakos yra imamos 
isz labai senu knygų, kuriu da
bar jau niekur negalima nei 
pirkti, nei rasti.

“Baltruviene su Taradaika” 
dar vis bara, mokina, pasakoja 
ir baikas kreczia kaip ir po se
novei. Per tuos juokus ir per 
tas baikas, kurias tiedu senukai! 
kreczia, “Saule” duoda savo 
skaitytojams proga gardžiai 
nusijuokti.

“Vietines Žinios” “Ameri
kos Žinios,” “Pasaulio Žinios” 
pranesza “Saules” skaityto
jams ka “Saule” žino. ‘Saule’ 
kaip ta viszta, visur lesa visur 
grudus renka.

Antrame puslapyje “Kas 
Girdėt” straipsnis yra tokis 
invairus, kad sunku apie ji ir 
apraszyti. Reikia pasiskaityti 
kad ji invertinus. Viena diena 
tenai raszoma apie Vaszingto- 
na; kita diena apie Kinija, 
Graikija, ar apie kitus tolimus

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct!

tik rupi

mus nagrinėja ir aiszkina, 
devynias galybes kitu.

Už tai, mes dabar raginame 
visus “Saule” užsisakyti ir 
skaityti, nes mes dabar gyve
name per labai neramius lai
kus, ir labai svarbu žinoti kas 
visur darosi.

“Saules” sztabas perskaito 
keletą szimtu tukstaneziu žo
džiu isz visokiu laikraszcziu, 
žurnalu ir telegramų kas san
vaite, kad galėtu tikras žinias 
savo skaitytojams praneszti. Ir 
kiekvienas “Saules” straipsnis 
ir iszsireiszkimas yra keliu 
žmonių peržiuretas, perskaity
tas ir patikrintas, pirm negu 
jis yra spausdinamas.

“Saule” kvieeziasi in talka 
visokius raszytojus ir laikrasz- 
tininkus, ir niekados neklause 
j u insitikinimo ar politines 
nuo-žiuros. “Saulei
kad tie raszytojai teisybe ra- 
szytu!

Kai “Saule” pranaszauja 
kad taip ar taip bus ar atsitiks, 
tai ji ne isz kokios ten knygos 
pranaszystes semiasi, bet re
miasi ant kelios deszimts raszy- 
toju ir žinovu, kurie spieja ir 
sako kad taip ar kitaip bus. 
Žinoma, ne visados taip buvo 
kaip pranaszaujama, nes viens 

n . Dievasateitižino.Bet,kaippa- ranai buvo priimti ir gydomi. i . .. . , , ?1 .i prastas žmogelis sako kad bus 
Ligonine isz valdžios yra ga- iietauS; jęaį jįs mat0 apsiniau- 

vusi $475,400. Per vaju žmones ięUSį jangU) taip įr “Saule” 
Sudėjo $415,000. Bet dar teikia Speja įr apįe atsitikimus 
$300,000, nes kasztai buvo net įsz kuriuos dabar mato. 
$1,188,500. Už tai ligonines 
sztabas dabar praszo pagel'bos, j 
kad tas geras darbas galėtu 'bū
ti dar platesnis ir kad butu ga
lima dar daugiau žmonėms li
goje pagelbeti. Du garsus ir 
mokinti Daktarai, chirurgai į 
randasi szitoje ligoninėje; Dak-1 
taras Vincais Lukszys (Burke) <<gauje 
ir Daktaras Vincas Dorasevi- 
czius.

Sudėjo $415,000. Bet dar reikia

“Saule” trumpai ir aiszkiai 
skelbia žinias ir vartuoja kalba, 
kuri yra paprastu žmonių ge
riausi suprantama ir variuoja
ma.

Nors sziais laikais žinios yra 
tokios svarbios ir tiek daug 
reiszkia ir taip visiems rupi, 

____j” žino kad žmogui 
reikia ir atsidusti, atsikviepti 
ir biski pasilinksminti. Už tai 
“Saule” stengiasi laikas nuo 

Tas ilgai pakukos, kas laiko ir baikas pakriesti ir savo 
skaityaojus prajuokinti. Iboba apszukos.

me

Vėžio Ligai Pagelba

Check the perfect

created by

Daktaras Roy Hertz, Na
tional Research Komisijos 
virszininkas, in Bethesda, 
Maryland, sako kad galima 
daug neszcziu moterių isz- 
gelbeti nuo vėžio ligos su jo 
nauju iszradimu. Jis sako 
kad ne užilgo jis visiems 
daktarams paaiszkins ka jis 
yra iszrades apie vėžio liga 
neszcziose moteryse,

i W.t

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


