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Anglai Perspėja Perzija
Isz Amerikos Nepasiseke

AMERIKOS PAGEL
IU PER VĖLAI

Ginklai Kiniecziams
Visai Netinkami

WASHINGTON, D. C. — 
Vice-Admirolas Oscar C. Bad
ger Senato Komisijai yra pa
sakęs, kad Amerika prakiszo 
geriausia proga Kinijoje, kai 
in laika nepristatė Kiniecziams 
reikalingu ginklu priesz Ko
munistus, 1948 metuose.

Jis sako kad jis pats žino, 
kad vienoje vietoje szimtas de
szimts tukstaneziu Kiniecziu 
tautininku per kelis menesius 
lauke ginklu isz Amerikos. Kai 
tie ginklai galutinai buvo pri- 
siunsti, jie buvo niekam ne
tinkami, ir visi tie Kiniecziai 
buvo priversti Komunistams 
pasiduoti.

Jis sako kad dar yra vilties 
kad Pietų Kinijos žmones gali 
sukilti priesz Komunistus.

Jis toliau sako kad Rusija 
jokios intakos neturėtu visoje 
Azijoje, o ypatingai Kinijoje, 
jeigu mes tuos žmones remtu
me kaip mes remiame Europos 
krasztus. Ir sako kad Rusija 
jokiu budu negali tiek paszel- 
pos ir pagelbos suteikti, kiek re ranka, antra pataikė jam in 
mes galėtume, jeigu musu poli- krutinę.
tikieriai tiek nepolitikuotu ir 
tarpu saves nesipesztu.

Jis nesutinka su Generolu metu ir Patricia, 
D. MacArthuriu kad dabar rei- metu amžiaus, 
ketu bombarduoti Kinijos tvir- szauke policijantus, kai polici- 
toves, bet jis sako kad musu 
lakūnams butu pavėlinta vytis 
Kinijos ir Sovietu Unijos ka- 
riszkus eroplanus, nepaisant 
kur jie lekia.

Jis sako kad Amerika viena 
negali uždaryti visus Kinijos 
uostus, bet kad ežia reikia pri
versti Tautu Sanjunga taip nu
tarti ir taip padaryti.

Taipgi sako kad Kinie
cziams jau ligi gyvo kaulo in- 
sipyko tas Komunistiszkas ro
jus ir kad jiems dabar tik rei
kia progos, o visi jie sukils 
priesz tuos Komunistus.

fwiB

Du jauni vyrukai buvo su- 
cziupti, kai jiedu norėjo ap
vogti maža saldainiu, ken- 
džiu sztoreli, New York 
mieste.

Sztai vienas isz tu nelai
mingu vagiu, kuriam polici
jantas padeda iszlysti per 
langa, per kuri jis buvo in- 
lindes 'ta sztoreli apvogti. 
Jis yra dvideszimts vieno

meto amžiaus Ralph Domin
quez. Jo draugas vagis yra 
Harry Pangabena, devynio
likos metu amžiaus. Tie vai
kai yra teipgi intarti už pa- 
sivogima automobiliaus, ku
ri policijantai sugražino 
sanvininkui, pirm negu san- 
vininkas buvo savo to auto- 
mobiliau! pasigedęs.

GZEKAI TEISIA
AMERIKIETI

Laikrasztininkas Intai - 
tas Už Sznipinejima

LONDON, ANGLIJA. —
Czeku Komunistiszka valdžia 
pranesza kad Amerikietis laik
rasztininkas, William N. Oatis 
yra patrauktas in teismą ir už 
keliu dienu bus teisiamas.

Jis buvo suaresztuotas Ba
landžio (Apr.) dvideszimts 
treczia diena. Jis yra kaltina
mas už veikla priesz Komunis
tiszka valdžia Pragoję.

Užsienio Ministeris Vilem 
IĮ Siroky szitas žinias pranesze 

musu Ambasadoriui Ellis O. 
Briggs. Amerikos Ambasada 
sako kad Czekai pavėlins vie
nam musu Ambasados atstovui 
dalyvauti tame teisme.

j Keturi Czekai kurie dirbo 
' Amerikos laikraszcziu ofisuo
se Pragoję, vienas po kito din
go. Ir jie gal yra laikomi kaipo 
svietkai. Amerikos diplioma- 
tams nėra valia pasiszneketi 
su intartu laikrasztininku.

Laikrasztininkas Oatis, tris
deszimts septynių metu am
žiaus, pareina isz Marion, In
diana.

MAINIERYS
NUŽUDĖ 3 ŽMONES

na kulka sutriuszkino jam kai-’ namu, kur to saržento žmona ji 
insileido ir paskui patelefona
vo policijai.

Policijantai, greitai pribu- Paskui PatS NuSlSZOVe 
vo prie to policijanto namu jo 
žmona vis stovinezia tarpdu
ryje su revolveriu rankoje.

Policija, suėmus ta moterisz- 
ke jijie negali paaiszkinti ko
dėl ji savo vyra buvo paszovus.

Szuviai prikėlė jųdviejų dvi 
dukreles, June, keturiolikos 

vienuolikos 
Kaiminiai pa-

juntas rėplomis iszszliauže isz 
savo namu.

Jis priszliauže prie Saržen- Bet policija dažinojo kad ji jau 
to policijanto Edward Connor

Reikalauja Dvieju 
Milijonu Doleriu

POLICIJANTAS
PASZAUTAS

Jo Žmona Intarta

keli menesiai kaip yra labai 
nervuota ir susirupinusi. Jos 
vyras sako kad jiedu nebuvo 
nei syki nei susibarė ar susipy
kę ir kad jis negali suprasti kas 
dabar ežia atsitiko.

Jai buvo užstatyta asztuoniu 
szirntu doleriu kaucija pirm 
negu buvo jai pavėlinta grysz- 
ti namo.

UNIONTOWN, PA. — Ke- 
turi žmones žuvo, kai vienas 
mainierys, del kokios ten neži
nomos priežasties pasiuto, nu- 
szaudanias dvi moteris, viena 
ugniagesį, ir paskui pats save 
nusiszove.

Policijantas Wm, Long isz 
Fayette apygardos, sako kad 
penkios deszimts vieno meto 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

LAIVAS
NUSKENDO

APVOGĖ ŽMOGŲ Dvideszimts Du Žve- 
jotojai Dingo

U.S. Stengiasi Su 
taikinti Anglus

Su Iranais
■z.

Badai Rusija Praszo Taikos Del 
Korėjos; Didelis Eroplanas Pa
taikė In Kaina. Sutruiszkintas,

7

40 Žmonių Žuvo Dzunglese Af
rikoje; Pasiutęs Mainerys Nu
žudė 3 Žmones Uniontown. Pa.s

Bolivijos Sukilėlis TEHERANAS, PERZIJA. — Anglijos- 
Perzijos Aliejaus Kompanija duoda Irano

į valdžiai žinoti, kad jeigu nebus prieita prie 

k .

Victor Paz Estensoro, ku
rio sukilėliai per rinkimus 
sudarė daugiau kaip puse 
visu balsu, votu, ginasi ir sa
ko kad jis nėra Komunis
tams palankus ir kad jis nie
ko bendra su Komunistais 
neturi. Jis ana sanvaite pa
bėgo isz savo kraszto, in 
Buenos Aires, nes jam dabar 
pavojus gyventi savo krasz- 
te. Jau kelis sykius buvo kė
sinamasi ji nugalabinti.

nors kokio susitaikinimo kaslink visu tu 
aliejaus szuliniu, tai ii visus tuos szulinius 
UŽdai'VS. 0 Irano valdžia gerai žino kad 
ji jokiu budu negalėtu pati ta milijonu do
leriu bizni vesti, jeigu Anglija su savo 
turtu pasitrauktu.

Anglai 
riai dabar 
kad ir 
džiai.
nai įu

uz 
0

darbininkai, inžinieriai ir biznie- 
meta savo darbus ir nesutinka, 
dvigubas algas dirbti Irano vai- 

Anglu Kompanijos sako, kad te-
pinigai inkiszti, ir kad jos nenori 

bet nori pelno.

DINGĖS EROPLA-
NAS SURASTAS

AFRIKOJE

PHILADELPHIA, PA. — 
Trisdeszimts penkių metu am
žiaus policijantas James J. 
Moffitt parėjo isz savo darbo 
hpie puse po dvylikos isz ryto 
ir rado savo žmona, trisde
szimts trijų metu amžiaus 
Eleanora laukiant jo prie du
riu su revolveriu rankoje.

Be jokio perspėjimo ji palei
do du szuviu in savo vyra, Vie-'

Ponia Eunice Waiterman. 
isz Kansas City miesto, per 
teismą dabar reikalauja net 
dvieju milijonu doleriu isz 
buvusio Amerikos Ambasa
doriaus, Vatikane, pas Szv. 
Tęva. Ji sako kad ji yra jo 
duktė, ir kad jis jos tėvas. O 
jis užsigina, ir už tai dabar 
yra patrauktas in teismą del 
dvieju milijonu doleriu.

ENSENADA, MEKSIKA — 
Žvejotoju laivelis su trisde-

skendo. Isz ju dvideszimts du 
dingo, prigėrė. Laivas “Cal- 
mex II” plauke su daug žuviu 
isz Cedros in San Benito salas, 
apie szimtas dvideszimts myliu 
nuo Ensenada. Trylika žmonių

Visi Pasažieriai Žuvo

Gzia labai baisiai pavojingas klausimas. 
Jeigu Anglija nusileistu ir pasitrauktu, tai 
Sovietai ant rytojaus insikraustytu. Jeigu 
Anglija su Amerika to Perzijos aliejaus ne
tektu, , tai reiketu ta aliejų parsigabenti už 
keletą tukstaneziu myliu. Jeigu Sovietai 
tuos szulinius pasisavintu, tai mes turėtume 
kelis tukstanezius myliu veszti aliejų ir ga
zoliną savo kariszkiems laivams Vidurže
mio Maruose.

DAKAR, AFRIKA. — Ke- . .
turiu szaliu eroplanai skersai Amerikos valdžia stengiasi sutaikinti 
ir isziigai Afrikos džiungles ;Ąng]us SIJ jranajs Perzais, bet iki sziol 
nlrviHA V- r\ y 1c* cf Ir H o rn i rlimuioin ’ 7

Amerikos Dipliomatai net ir 
didele paskola siulina Perzams, kad jie

Amerikos valdžia stengiasi sutaikinti

skrido bejieszkodami dingusio 
eroplano, kuriame važiavo ke- nepasiseke. 
turios deszimts žmonių. . - -

Ant eroplano tarp tu kelei
viu buvo ir dvylika Amerikie- nors kiek nusileistu, bet jie vis sako, kad 
Kompanijos agentai sako, kad klRSZtO tUltHS jiCIUS priguli.
szito dingusio eroplano jieszko r;;"-;""—.— ......  . -y?."”.??-™..

PHILADELPHIA, PA. — 
Keturios deszimts trijų metu 
amžiaus Edward M. Bolger 
nuo Clifton ulyczios buvo dvie- szimts penkiais žmonėmis nu- 
ju jaunu vagiu apvogtas apie 
puse po deszimts vakare, ant 
Arch ulyczios netoli nuo vie
nuoliktos ulyczios. Du jauni 
vyrukai ji pristūmė prie sienos. 
Vienas isz jųdviejų turėjo re
volveri.' Jiedu isztusztino jam iszsigelbejo nusistverdami už 
kiszenius, kuriose rado sze- mažo vaitelio ir už tuszcziu 
szios deszimts doleriu ir trisde- plaukiancziu baczku. Penki 
szimts centu. Jiedu pasiėmė laivai buvo greitai pasiunsti in 
visas bumaszkas, 1 
trisdeszimts centu, sakydami Keli eroplanai buvo pasiunsti 
kad jis gali pasilikti smulkino- apžiūrėti ar da kas liko gyvas Trys keleiviai ir visi lakūnai kad mes turime

I sius.

k U.

bet paliko ta vieta ir iszgelbejo likusius, daugiau eroplanu negu kada 
jieszkojo.

Mums reikia savo krasz-Į
Tiz-14- 4- n i nv’Al C« r»Iri n ’

j ant mariu.
! visus

(Tasa Ant 4 Puslapio) ! krasztus neapkesti.

— Mums reikia savo krasz-| — Gyvenimo garbe yra 
ta mylėti, bet tai nereiszkiaj mylėti, ne būti mylimam; duo- 

kitus ti, ne gauti; tarnauti, ne jiesz- 
koti tarnu.
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SAPN0R1US
I Ar tai ne jo darbas?

Karo Sztabo. virszininkai ne
turėjo susirinkimo, nenutare 
pravaryti Generolą MacAr
thur. Kai jie buvo pavieniui! 
paklausti, jie sutiko kad reike- 
tu kita paskirti iii Generolo D. 
MacArthurio vieta. Bet jie nie
ko nebuvo sake kaip ir kada 
reiketu MacArthuri paszalinti.

Su 283 Paveikslais

Ponas Trumanas, ne Karo 
Sztabas snsimislino pravalyti 
Generpla Douglas MacArthuri, 
viduryje nakties, be jokio pasi
tarimo, be jokio perspėjimo ir 
be jokio pasiaiszkinimo.

160 Puslapiu <
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 2 
Iszaiszkma sapna ir kas ? 
ateiteje stosis. Su priedu 2 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- !» 
pieros virszeliuose. :: :: J’

Pinigai reikia siusti su į! 
užsakymu: Į*

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

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

Prezidentas Trumanas prisi- 
ipažinsfa kad dabar Komunis
tai gali kada tik jie nori kara 
paskelbti visoje Azijoje. Tai,! 
isz tikro baisus prisipažinimas. 
Reiszkia, mes turime lankti 
Juozo Stalino malones.

NAUJA AMERIKOS 
REVOLIUCIJA

Kariszkas komandorius, ku
ris penkios deszimts du metus 
yra paszventes savo krasztui 
buvo vertas žmoniškesnio pa
sielgimo isz Prez. Trumano, 
nepaisant kad Trumanas buvo 
jo bosas.

Pirmiau beveil 
Sztabo virszininkai sutiko 
Generolu D. MacArthuriu, 
norėjo vesti kara staeziai 
Mandži arija.

Karo*
SU| 
ir 
in

vartuoti ir pats nutarti kas rei
kia. daryti: Isz Vaszingtono at
ėjo Generolui D. MacArthuriui 
insakymas szauti in Korieczius 
Komunistus Balandžio (Apr.) 
vienuolikta diena. O paskui tik 
po asztuoniolikos dienu atėjo 
isz Vaszingtono pirmutinis pa- 

! aisžkinimas, antras insakymas.

Generolas MacArthur norė
jo:

1— Nukirsti visus prekybos 
susisiekimus Kinijai;

2— Amerikos Laivyną, pa
siausti kad apsuptu Kinijos 
uostus;

3— Pasiunsti bombneszius ir 
kariszkus eroplanusi virsz 
Mandžiurijos ir Kinijos;

4— Pavėlinti Kinijos tauti
ninku vadui, Chiang Ka'i- 
shekui pultisi ant Kinijos isz 
Formosa Salos ir ji remti gink
lais.

Tai ka Prez. Trumanas ir 
Sekre. Dean Achesonas mislina 
Generolas. D. MaeArthuris per 
tas dienas turėjo daryti?. Tik 
tupėti afnt karo lauko ir lauk
ti kulkos isz Koriecziu ir laisz- 
ko isz Vaszingtono?

Kai Generolas MaeArthuris 
gavo ta insakyma pradėti kara 
su Korėjos Komunistais, jis 
nustebo, nes jis to visai nesiti
kėjo. Bet insakymas buvo iš
pildytas, nes geras Karininkas 
insakymus iszpildo.

Bet Vaszingtono valdžios o
dipliomatai nieko panaszaus 
nenorėjo. Jie norėjo per politi-i 
ka ir per pataikavima ta kara 
užbaigti, ar neleisti kad tas ka
ras taptų didesnis ir platesnis. 
Czia Amerikos Sekretorius, 
Dean Achesonas ir Anglijos 
politika -didele intekme turėjo.

Dabar, su D. MacArthurio 
paszalinimu, dipliomatai, nei 
karininkai visa ta kara ves ii' 
tvarkys.

Kai Generolas D. MacArthu- 
ris bu vo paraszes ta savo laisz- 
ka Senatoriui Martin, Kovo 
dvideszimta diena, jis ta. laisz- 
ka buvo jau iszsiiuites, o Tru
manas su Achesonu dar nebuvo 
nustatė ta. savo nauja tvarka. 
Žinios kad Achesonas dar syki 
stengsis sudaryti kokia, nors 
taika pasiekė Gen. MacArthuri 
dvideszimts pirma diena.

Generolas MacArthur, būda
mas geras karininkas ir gerai 
žinomas, kad tas yra, deszimts 
sykiu galingas, kuris gali savo 
laika, ir savo vieta pasirinkti, 
kur ir kada jis su prieszu susi
tiks, pras-ze pavelinimo smogti 
in tuos Komunistus Korėjoje 
ir Kinijoje, kad jie neturėtu 
nei laiko nei noro rengtis ant 
musu pultis.

T rum an a s prisipažins t a. kad 
jis nieko dabar negali daryti, 
tik tupėti ir laukti ir pažiūrėt 
ka Komunistai toliau darys. 
Tai reiszkia, kad musu valdžia 
dabar neturi jokio plano, jokio 
nusistatymo, nes Komunistai 
laiko ne tik botaga, bet ir vade- 
les.

Paskui, kai tas pirmas insa
kymas jau buvo iszpildytas, 
Generolas D. MacArthur jiesz- 
kojo geriausiu ir tinkamiausiu 
priemonių ta pradėta, kara kuo 
greieziausiai baigti, kuo groi- 
cziatisia ta priesza sumuszti.

Pypkes Durnai
Tavo Szeszeli

Tai labai svarbu prisiminti 
ir žinoti, kai visi szitie ginezai 
ir nesusipratimai karszteja,! 
nes tai parodo, kad Generolas! 
MaeArthuris nesiprieszino, 1 
nes jis dar nežinojo.

su prieszo 
jam kaipo kariszkam 

valia. Kai

Kai Gen. D. MaeArthuris bu
vo paskelbęs kad jis pasirengęs 
'derėtis del taikos 
vadais,
komandoriui tas 
prieszas ir pasiduoda, pirmuti
nes derybos visados būva su 
kariszku komanddriu ant karo 
lauko. Taip buvo ir per ana ką
rą, Vokietijoje ir Japonijoje.

Dar ir kitas dalykas parodo 
kad komandorius ant karo lau
ko, ypatingai per szita kara, 
turėjo ir turi pats savo protą

Tavo Szeszeli bueziavau miela
Degancziom lupom, ilgesiu, 

meile,
Ir pradžiugino jis mano siela
Svajonių grožio tekanezia 

saule.
Tavo szeszely akys spindėjo, 
Kaip danguj žvaigždes ... 

meilios, linksmutes;
Skaisczios svajones laime 

žydėjo,
Kaip ankstu ryta veidas 

saulutes.
Žvaigždžiu pasaulis nusiszyp- 

sojo, 
Baltos lelijos galvas lingavo, 
Paukszcziu begales virszuj 

skrajojo,.
Meile cziulbejo, dainas daina

vo.
Man ir praszvito rytas 

svajonių,...
Baltu, szilkiniu, kaip 

debesėliai,
Ir pragiedrėjo dangus maloniu
Kaip minty valdos tavo 

szeszeliai.
Man ir iszdygo sparnai galingi,
Galiu skrajoti žvaigždžių 

pasauly,
Kur grožio skliautai, platus, 

didingi
Ir pasinerti saulėtam toly.

Tenai, kur dainos, lyros 
verpena, 

Kvapas lelijų szirdis gaivina, 
Meile szventoji tenai gyvena, 
Tavo szeszelis laime vaidina!

Karininkas D. MaeArthuris 
negalėjo tokio nieko neveikimo 
pakęsti, jis nesibijojo Komu-, 
nistu Kinijoje ar Korėjoje, jis 
tik prasze pavelinimo visus 
juos iszgainioti. Už toki pra- 
szyma jis “sakti” gavo.

Rubikono upe, senovėje, su
darė siena tarp Italijos ir Dali
jos,, kurioje Rymos vietininku 
buvo garsusis karo vadas Cie
sorius. Pajutęs kad jo valdžios 
bendrininkas ir draugas Pom- 
pejus, Senate priesz ji kelia 
maiszta, Ciesorius 'pasiryžo siu 
kariuomene sugryszti ir paim
ti Romos miestą. Vienok, pri
ėjės Rubikono upe, jis ilgai 
svarstė kas daryti ir in kuria 
puse žengti. Keturios deszimts 
penktais' metais priesz Kris
taus gimimą Rubikono upe bu
vo peržengta. Ciesorius laimė
jo, užėmė Roma ir buvo pa
skelbtas imperatoriumi. Bet 
pirm žengdamas skersiai ta upe 
jis pasiryžo kad nei jam nei jo 
kareiviams nėra kelio atgal. Ir 
už tai, peržengęs skersai ta 
upe, jis visus tiltus sugriovė ir 
sudegino, kad niekam nebutu 
kelio atgal. Jis pasiryžo kad 
szita jo kelione in Romos mies
tą yra ir turi būti žut-butine, 
kad jis negali gryszti. Nuo ta
da žmonių kalboje, norint pa
brėžti kurio pasiryžimo ar nu
tarimo neatsžaukiamuma, ar 
didelio užsimojimo vykdymo 
pradžia, inprasta sakyti: Ru
bikonas peržengtas, atseit, po 
ilgo svarstymo pradėtas neat- 
szaukiamas žygis, kuriam ke
lio atgal n e be ra.

NEW YORK — Laiszkn ra- ; 
szytojai kartais praszo tikru i 
atsitikimu kuriuos galėtu var- , 
toti laiszknose raszytus in už
sieny, atsitikimu kurie nu vaiz
duoja Amerika tokia kokia, ji 
yra, ir kurie paneiks prieszo 
iszkraipyta propaganda, arba 
platinimas nuomonių. Tauti
nes Ekonomijos (Paczedumos) 
Tyrinėjimo Biuras, beszaliszka. 

nepelninga, organizacija, ku
rios nariais yra. biznio, darbo 
ir visuomenes atstovais,1 nese
niai paskelbė indomias ir svar
bias skaitlynes. Jos inrodo 
svarbu pasikeitimą Jung. Vals
tybių (Amerika) tautiniu pa
jamų paskirstyme praeitu dvi
deszimts metu eigoje — ne
daug Amerikiecziu, o da ma
žiau Europiecziu, žino apie tai. 
Paduodame indomias skaitly- 
nes. s

1929 metais 5 uuoszimcziai 
JAV (Amerikos) gyventoju, 
kuriu pajamos buvo auksztos 
gavo 34% visu pajamų. 1946 
metais jie gavo tiktai 18%.

Tarp 1929 ir 1946 metu as
menines pajamos,- po-molces- 
czin apmokėjimo, kilo nuo $690 
ligi $1,168, 69% aukszcziau. 
Tuo paežiu laiku vidutines pa
jamos tu, kurie mokėjo auksz- 
cziausius nuoszimczius puolė 
nuo $4,666 ligi $4,119, 12% su
mažėjimas. Sziuo metu viduti
nes pajamos asmenų, kuriu pa
jamos buvo aukszcziausios 1% 
gyventoju, puolė nuo $13,168 
ligi $8,994, sumažėjimas isz

Daktarka M. Gimbutiene- 
Alseika.ite, senovės tyrinėtoja, 
baigus Lietuvoj augszta moks
lą ir tremtyje trijuose univer
sitetuose ta mokslą gilinus, 
dabar apsigyveno Dorcheste- 
ryje, Mass., ir pamažu ineina 
in Amerikos mokslininku*tar
pa. Neseniai ji skaitė paskaita 
Harvardo Universitete ir da
bar bendradarbiauja trijuose 
Amerikiecziu garsiuose žurna
luose.

Floridos Liet. Am. Piliecziu 
Kliubas praeita meta susiorga
nizavęs, sziais metais, Mortos 
Tribulienes sode buvo suruo- 
szes pietus ir pikniką. Kalbo
mis ir dainomis gera, inspudi 
padare net svetimtaueziams, 
kurie gėrėjos gražiu Lietuviu 
susiburimu,

Krisfupa; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposeliai, 20c.

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

No.119—Keturios istorijos,

na isz svarbiausiu socialiu re
voliucijų pasaulyje.“

Laiszkn raszytojas gali apie 
tai ra-szyti. Amerika ne stovi 
ant vietos ir neina atgal. Szia^ 
me dvideszimtame šimtmety
je matome ta paezia didele^pro- 
reso tradicija, (pirmeivyste pa- apįe Gražia Haremo Ncvalnin-
vadima) kuria insteige szio 
kraszto inkurejai. Palyginamai 
Komunizmas nežengia pirmyn.

Pilietis gali isz savo kasdie
ninio gyvenimo patvirtinti 
kaip dalykai tikrai yra szioje 
szalyje. Tegul jis pagalvoja 
kas su juo atsitiko nuo 1929 m. 
Koki sziandien darba dirba? 
Ar sziandien daugiau uždirba? 
Ar darbo valandos ir aplinky
bes geresnes? Kokius naujus 
iszradimus buvo galima, nu
pirkti savo szeimynai? Ar so- 
ciales (draugiszgumos) nau
dos geresnes: Pensijos, Senat
vės Apdrąuda, Ligų mokes- 
cziai ir taip toliaus?

Sziandien matome, kad tur
tas jau netaip sukoncentruotas 
(sutrauktas in krūva) kaip se
niai buvo, ir viskas pakreipta 
in gyvenimo aukštesni stan
dartu (pavyzdinima) visiems. 
Amerikos kapitalizmas vykdo 
didesne pajamų lygybe. Teisin
gesne demokratija vystosi.

Tautines Ekonomijos Tyri
nėjimo Biuras pranesza., kad 
szis pakeitimas pajamų pa
skirstyme invyko taikingai ir 
“galima skaityti ji kaipo vie-
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ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikueziu plepėjimas, 62 pus., 
20c.

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

No. 123—Septynios istorijos: 
Stebuklingas Zerkolas; Sida
brinis Grabelis; Drąsus Szuo; 
Kolera; Senelis; Vargo sapnas; 
Apie Čigonus; 45 pus., 20c.

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

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

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo;

--..I —— • I- I I .1.1.11

Ii; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

No.172—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys; Dii Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

No.175—Kuczios Žemaites; 
G ūdras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

•Tas viskas yra indomu musu Keliautojai in Szventa Žeme; 
Europos draugams.

Szioje kovoje yra labai svar
bu pasualiui pasakyti apie mu
su pažanga. Musu krasztas ne
tik galingas, bet jis aukoja sa
vo visas jiegas insteigti geres
ne civilizacija, (apszvietimas). 
Ji netik vaisinga ir turtinga 
bet aukoja savo milžiniszkas 
turtus pagerinti žmonijos liki
mą. Kartais tik keli atsitikimai 
ir keli netikėti iszleidimai isz 
savo patyrimo paneigia pa
skleistus melus apie szi krasz- 
ta.'

Szis straipsnis yra. vienas isz 
eilu straipsniu paruosztu 
“Common Council for Ameri
can Unity, 20 AV. 40th St. New 
York City, padėti Amerikos 
pilieeziams platinti teisybe 
apie szi kraszta.

Ml’irkie U. S. Bonus!
sqUr INOfy
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KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1951

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

apraszy-

apysaka 
szimtmo- 

Lietuvisizku 
Su paveikslais. 177

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.
' No.102—r Prakeikta, meilin

gas k rimin aliszka s 
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses 
ežio iszimta isz 
užlieku.
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis (3 dalis) 
tai pinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasaka itymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos a,pio 
pinigai galva-žndžiai; Ražan- 
czius iszgelbsti nuo smert; Szv.

Beda; Tam sūnūs prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

N.o.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

No.140—Apie Maža Katilu- 
ka Lietuvos Skausmai, AIo- 
cziutes Pasakojimai, E i le s , 
Vargdienis, Pirmutine Szalna, 
64 puslapiu, 25c.

No. 141—Apie Kalvi Paszku, 
Atsitikimas Senam Dvare, Ge
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateušzo 
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.150—Apie Duktė Akme- 
noriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35c.

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

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesz- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigž 
dės ir Kitus Dangiszkus Ku
lius; Mėšlą-vežis; Grapas; Eg-

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

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

ĮSOi/o—Kvitu Knygų t e 
Draugystefns, del Kasiėriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin* 
kimu. 25c.

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

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

No.197—Graudus Verksmui 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristnso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, 
gal senoviszko būda, 15c., 
gal nauja būda, No. 1971^,

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

No.200—Eusta.kijlisžas. Is
torija isz Pirmutiniu Am'žiu 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c;

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

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

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

Pa- 
Pa- 
25c. 
Mti-

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiuh- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. A.
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Jaunutis Karalius
užmusziai treczdali mano 

taniu. Eik sau! Tatarijos 
kalnuose kara, ir abieju ka- 
riaiijancziii krasztu karaliai 
szaukiasi tavęs. Augantiecziai

Karalius pažiurėjo in juos 
jie buvo labai dailus. Dailesni 
jie buvo už viską, lyg- sziol ma
tyta. Bet atsiminęs savo sap
nus, jie pasakė:

nudure juoda jauti ir trankia 
kara. Subeldė jie rylomis in 
skydus ir užsidėjo geležinius 
szalmus. Kam tau reikalinga 
mano pakalne, ko ežia tu lau
ki? Eik sau ir negryžk dau
giai!.

— Ne, atrėmė Mirtis, kol 
neduosi man vieno grūdo, tol 
asz neeisiu isz ežia.

Bet Szyksztumaš sugniaužė 
ranka, sukando dantis ir su- / 
murmėjo.

— Asz nieko tau neduosiu.
Ir susijuokė Mirtis, paėmė 

juoda akmeni ir numėtė ji gi
rion. Ir isz laukines cikutos 
tankumyni iszejo Karsztlyge 
ugniniais rubais. Ji praėjo per 
minia ir kiekvienas žmogus, 
kuri ji palytėjo, mirdavo. Ir 
žalsva vyto po jos kojų.

Szuksztumas suvirpėjo, gal
va pelenais apsibere ir susmu
ko:

— Tu pikta, tu pikta! Sie
nomis patvertuose Indijos 
miestuose badas ir iszdžiuvo 
Samarkand© szuliniai. Sieno
mis aptvertuose Eigipto mies
tuose badas ir aviže atlėkė isz 
tyru. Nylas neiszsiliejo isz 
krantu ir vaidilos prakeikė Izi
da ir Ozirisa. Eik pas tuos ku
riems tu reikalinga ir palik 
man mano tarnus.

— Ne, atsake Mirtis, kol tu 
neduosi man grūdo, tol asz nei
siu.

— Nieko asz tau neduosiu, 
atsake Szyksztumas.

Ir vėl susijuokė Mirtis, su- 
szvilpe pirs'ztais ir pasirodė^ 
moteriszke, oru lėkdama. Ant; 
jos kaktos buvo užraszyta:

— Maras.
Aplinkui jos skraidė pulkai 

iszbadejusiu vanagu. Ji iszske- 
te savo sparnus ant pakalnes 
ir nebeliko ne vieno gyvo žmo
gaus.

Naudodamas nubėgo Szyksz
tumas girion,, o Mirtis užszoko 
ant savo raudono žirgo ir nujo
jo. Ir jos žirgas greitesnis buvo 
už veja.

Isz tarpupeklio dugno, isz 
dumblo pradėjo szliaužti siau
bimai ir visokį baisus vabalai 
risczia pasileido per smėli va
balai, godžiai kvėpuodami oru.

Jaunutis Karalius apsiver
kė ir tarė:

— Kas tai tokie tie žmones 
ir ko jie jieszkojo?

— Jie jieszkojo rubinu ka
raliaus vainikan, atsiliepe kaž
kas, užpakalyje jo stovis.

Jaunutis Karalius suvirpėjo 
ir atsigryžes, pamate žmogų, 
piligrimo rubais, kuris laike 
rankoje sidabrini veidrodi.

Karalius iszblyszko ir už
klausė :

— Kokio karaliaus vaini
kan? '

Piligrimas atsake:
— Pažiūrėk veidrodin ir 

tu pamatysi ji.
Karalius pažvelgė veidrodin 

ir, pamatęs savo veidą, garsiai 
suszuko ir pabudo. O miegama- 
jan liejos skaidri szviesa ir 
sodne ant medžiu czirszkejo 
paukszcziai.

Kamergeras ir augsztesnieji 
valdininkai inojo in kambarį ir 
žemai pasilenke priesz Kara
lių. Pažai atnesze aukso rubus 
ir padėjo priesz ji karūna ir 
skiptra. ' 1

— Iszneszkite szituos daig
ius, asz j u nedevesiu.

Apie Luzernes paviete, 
Viename miestelyje, 

Kada smarkiai ana diena 
palyjo, 

Viens kita isz namo 
iszsivyjo, 

Ir pradėjo juokus daryti, 
Kad tokiu niekas 

nepagyrė, 
Ba guzutes per daug 

t iszgere.
Draskytis pradėjo, 

Isz ko publika stebiuosi.

Sej, ar žinote, kad kur daug 
mergeliu, 

Ten geriau szirdeles del 
teveliu, 

Nuolatos atsilanko vaikinai, 
Taigi, fundina visko, 

Ar tai negerai ?
Prisigeria ir dainuoja, 

Tėveliai už tai dekavoja, 
Kad vyreliai fundina. 

Ateina ir kiloki vyrukai, 
Kurie nenori f’undyti 

nei guzutes gerti. 
Kokie jus vyreliai kvaili, 

Tai apsakyti negali, 
Juk visi ženteliais nebusite. 

Norints guzute tėvams 
pirksi te, 

Veluk kožnas namieji 
iszsigerkite, 

Po dienos darbui.
* * *

Asz sakau, kad jeigu buna 
girta, 

Tai niekam neverta, 
Motore girta ant pikto 

tikus.
Nuo dorybes suvis atlikus. 

Geriausia vyra isz kelio 
iszveda, 

Ba nueina nuo jos gieda. 
Bet randasi daug ir doru 

bobelių.
Ant tokiu sakyti nieko 
Neseniai kaip viena isz 

Obijos, 
In žanda tvyksztelejo, 
Vyrelis net sudrėbėjo, 

Jeigu tokiu bobelių daug 
butu, 

Tai latryste vietos neturėtu!
-------------------------------------------- f

Iszmintingi Žodžiai

— Amžius pragyventi — 
ne laukas pereiti.

— Musu didžiausia garbe 
nėra tame kad mes niekados 
nesuklumpame, bet kad mes 
kiekviena karta atsikeliame.

— Daug žmonių bėga pas
kui laime, bet jie ne in ta krasz- 
ta bėga. Jie mislina kad jie 
meile ras turėdami, gaudami ir 
kraudami. 0 tikra laime ran
dasi tenai kur visi duoda, tar
nauja ir kitais rūpinasi,

Dvariszkiai nustebo, kai ku
rie susijuokė, nes mane, kad jis 
juokauja..

Bet jis vėl atsikreipė in juos 
ir rimtai tarė:

— Iszneszkite szituos daig
ius ir pašiepkite juos nuo ma
nos. Nors sziandien mano karu
li uojimos diena, bet asz ju ne
devesiu. Ant Liūdesio staklių, 
iszblyszkusiomis K a n k y n e s 
rankoms buvo iszaustos szitos 
mano drapanos. Kraujas szio 
rubino szirdyje ir mirtis szio 
žemeziugo dugne. Ir Jis papa
sakojo visus tris savo sapnus.

Kuomet gi dvariszkiai isz- 
girdo, tai jie žvilgterėjo vienas 
antram ir susznibždo, sakyda
mi:

— Be abejo jis iszejo isz 
proto. Nes kuo gali būti sapnas 
jei ne sapnu ir vaidinys, vaidi
niu? Tai ne tikrenybe, kad 
tau dalykan atsižvelgti reikė
tų. Ka gali mums rūpėti gyvy
be tu kurie dirba del mus? Ar
gi žmogus nevalgys duonos, 
kol nepamatys pjovėjo ir ne
gers vynu, kol nepakalbes su 
vynadariu ?

Ir tarė Kamergeras; Jaunu
ti© Karalių©:

—■ Vieszpatie, meldžiu ta
vęs nubaidyk tas juodąsias 
mintis, apsivilk tuos puikus 
rubus ir užsidek aut savo gal
vos ta karima. Nes kaip pažys 
tave žmones, kad tu Karalius, 
jeigu nebus ant tavęs karaliaus 
rubu ?

Jaunaitis Karalius pažvelgė 
in ji:

— Nejaugi, paklausė jis, 
nepripažys manes karalium 
esant jeigu asz nebusiu kara
liaus rubais apsivilkės?

— Nepripažys, vieszpatie! 
Suszuko Kamergeras.

— O asz manau, kad yra 
karaliai žmones. Gal but tavo 
tiesa. Ir vis-gi asz nedevesiu tu 
rubu ir nesi karūnuosiu szita 

kariniu Kokiu a§? inejau kiliu 
tokiu isz jos iszeisiu.

Jis paliepė visiems iszeiti, 
palikes prie saves paža, vaiki
na. vienais metais jaunesni už 
save. Ji pasiliko patarnauti ir, 
iszsimaudes skaidriame van
denyje, atidarė iszmarginta 
skryne, iszsieme stora sermėga 
ir odini apsiausta, karius dėvė
jo vilningas avis ganydamas. 
Apsivilko tais rubais ir pasi
ėmė piemens lazda.

Mažasis pažas iszskiete akis 
ir, nustebės, tarė ji szypsoda- 
mas!

Vieszpatie, asz matau tavo 
karūna!

Tuomet Karalius nusilaužė 
erskecziu szakute, szale balko-

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c.
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no augusiu, sulenkė ja vaini
kan ir užsidėjo ant galvos.

— Tai bus mano karūna, 
atsake jis.

Ir taip apsivilkės iszejo Ka
ralius isz savo kambario di
džiojo© salen, kur lauke jo di
dikai.

Didikai juokės, o kai-kurie 
suszuko in ji:

— Vieszpatie, žmones lau
kia savo Karaliaus, o tu pasi
rodai jiems elgeta.

Kiti piktinos ir szauke:
— Jis niekina musu valsti

ja ir nevertas to, kad mumis 
valdytu.

Bet jis neatsiliepe ne žodžio 
praėjo tyliai, nulipo szviesaus 
porfiro laiptais, iszejo pro 
bronzos vartus, užsėdo savo 
arki i ir nujojo katedron, o ma- 
žasai pažas bego szale jo.

Žmones juokės ir kalbėjo:
— Tai karaliaus juokdarys 

Joja, ir erzino ji.
Karalius sulaikė arklį ir ta-

manyk apie juos. Szio pasau
lio naszta vienam žmogui nepa
keliama ir žemes liūdėsi pgr 
sunku vienai szirdžiai iszsope- 
ti.

— Ir tu kalbi tai szitoje vie
toje? Tarė Jaunutis Karalius 
praėjo pro vyskupą, užlipo ant 
aukuro laiptu ir atsiklaupė 
priesz Kristaus paveikslą. Klu
po jo jis priesz Kristaus pa
veikslu, o isz kaires ir deszines 
puses stovėjo nepaprasti in
dai: Puodelis skaidraus vyno 
ir fialas szviežio aliejaus. Jis 
atsiklaupė priesz paveiksią; 
szviesiai dege žvakes priesz 
brangiais akmenimis papuosz- 
ta relikvijų arka, kodyklo du
rnai plonycziais siūlais driekės 
katedros palubėm Palenkė gal
va besimelsdamas ir kunigai 
iszsiskirstė isz aukuro.

Staiga isz ulyczios pasigir
do didelis triukszmas ir kate
dron nuogais kardais pleve- 
suojaneziais sultanais ir szvie
saus plieno skydas didikai.

— Kur tas sapnuotojais? 
Suszuko vieni.

— Kur tas Karalius, kuris 
apsirėdęs lyg elgeta; tas vai
kezas, kuris musu valstija gė
dina? Mes nužiidvisime ji, nes 
jis nevertas ta, kad mumis val
dytu.

Jaunutis Karalius meldes 
galva palenkės; pažvelgė iii 
juos liudineziomis akimis.

Ir buvo stebuklas! Pro var- 
suotus langus pasipylė ant jo 
saules szviesos .sroves ir saules- 
spinduliai snaude apie ji aukso 
rubus, daug dailesnius už tuos, 
kurie buvo jam parengti. Sau
sa. lazda, pražydo ir isz jos atsi
rado lelijos, baltesnes už žem- 
liugas. Pražydo nuvytęs ant 
galvos vainikas ir apsipylė ro-j 
žiu žiedais, raudonesniais už 
rubinus. Baltesnes už puikiau
sius žemeziugus buvo lelijos ir 
ju liemens buvo isz ži'baliczio 
sidabro. Raudonesnes už rubi
nus buvo rožes ir ju lapai buvo 
isz kalto aukso.

Taip stovėjo jis Karalius rū
buose ir katedra patvino Die
vo garbe ir szventieji, rodės, 
atgijo savo niszose. Puikiuose 
Karaliaus rūbuose stovėjo jis 
priesz visus ir prabilo vargo
nai, tru'bos sugaudė ir vaikai- 
giedoriai užgiedojo.

Ir žmones isz baimes suklau
pė, ir didikai paslėpė kardus 
ir nusilenkė priesz ji. Ir vysku
po veidas iszblyszko ir jo ran
kos suvirpėjo:

--r- Vyresnis, negu i\sz, ap
kartinojo tave! Suszuko jis ir 
atsiklaupė priesz ji.

re: '
— Neteisybe, asz pats jusu 

Karalius.
Ir papasakojo jiems tris sa

vo sapnus.
Isz minios iszsiskyre vienas 

žmogus ir kareziai atsiliepe in 
j' ••

— Vieszpatie, ar žinai tu, 
kad turtingųjų iszdykimu gy
vena biednieji? Mes maitina
mės jusuu puikumu, ir jusu 
nuodėmės suteikia, mums duo
na. Del sziurksztaus szeiminii!- 
ko dirbti sunku, bet kuomet vi
sai ©era del ko dirbt, tai da 
sunkiau. Ar nemanai, kad var
uos mus iszmaitys? Ar-gi ma
tai tu iszeiga. isz to padėjimo? 
Ar gal paliepsi pirkikiii: Tu už 
tiek ir tiek nupirksi,’’ o par
duosi?” Manau, kad ne. Taigi, 
gryžk savo ruman, vilkis plo
nais skalbiniais ir puikiai ru
bais. Kas tau mes ir musu var
gai?

— A-gi. turtingi ir biedni, 
1 1 • _ • i> VII . •

ne broliai ? Užklauso Jaunutis 
Karalius.

— Broliai: Turtuoli vadi
na Kainu.

Akys Jaunuczio Karaliaus 
paplūdo aszaromis ir jis nujo
jo per mnrmanczia minia ir 
mažasai pažas iszsigando ir ap
leido ji.

Kuomet. Karalius prijojo di
džiąsias katedros duris, karei
viai užstojo kelia ir tarė:

— Ko tau ežia reikia? Nie
kas per tas duris neineina, isz- 
skrus pati Karalių.

Jo veide sužibo piktumas ir 
tarė:

— Asz Karalius! Praskėtė 
vylas ir inejo katedron.

Kuomet senasis vyskupas 
pamate ji piemens rūbais, pa
kilo nustebės isz savo sosto, 
pasitiko ji ir tarė:

— Sunau mano, ar tai Ka
raliaus drapanos? • Kokia ka
rima apkarūnuosiu tave ir ko
ki skiptra induosiu tau? Szi 
diena turėtu būti tau linksmy
bes diena, o ne nusižeminimo.

— Ar-gi Linksmybe dėvės 
tai, ka Liudesis pagamino? Ta
re Karalius ir papasakojo . sa
vo tris sapnus.

Iszklauses tai, vyskupas su
traukė antakius ir tarė:

— Sunau, asz senas, jau at
ėjo mano gyvenimo žiema, ir 
asz žinau, kad daug blogo da
ros pasaulyje. Baisus žmogžu
džiai ateina isz kalnu, pagauna 
mažus vaikus ir parduoda 
maurams. Szernai iszknisa ru
gius,. lapes nugraužia vynuo
ges. Piratai atkoja juroj degi
na žveju laivus ir atima ju 
tinklus. Sūriose vietose, gyve
na žaizduoti. Ju namai supinti

Ir Jaunutis Karalius nulipo 
nuo angsztu aukuro laiptu ir 
nuėjo namo per žmonių minia. 
Ir nieks nedryso pažvelgti jo 
veidą, nes jis buvo lyg aniuo-

isz nendrių ir nieks nedrysta 
prisiartint prie ju. Elgetos1 val- 
kojas po miestus ir maitinasi 
drauge su sznnimis. Gali tu pa
daryti taip, kad to nebutu? Ar 
gulsi vienon lovon su žaizduo- 
tu ar padaryti taip, kad to ne
būtu? Ar paklausys liūtas tavo 
in sakymo ? Paklausy s tavęs 
szernas ? Ar-gi Tas, Kuris va r-j 
ga,' sutvėrė, neiszniintingesiiis 
už tave? Todėl asz negiriu ta
vęs už ta, ka tu padarai, bet 
praszau tavęs, gryžk atgal pi
li© ir teapszvieczia linksmu
mas tavo veidą, apsiredyk kaip 
Karaliui pridera, ir aukso ka
rima apkarūnuosiu tave ir 
žeincziugu 'skiptra induosiu’ 
tau, o ka tavo sapnai, tai ne-

SAPNAS MOTINOS
i

Sapnąs Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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Nesekiok Piktai ::
:: :: Darancziuju

pRIE vieszkelio buvo ūkinin
ko dirva, už kurios ėjo kitas 

kelelis nuo sodžių (kaimo). 
Žmones nenorėdami eiti isz so
džiaus aplink lauka., kad pa
siektu vieszkeli, iszminde isz- 
ilgai dirvos takeli. Ir taip isz- 
mindžiodavo ukininko javus. 
Ūkininkas iszkasiodavo ant ta
ko duobes, bet nieko negelbėjo: 
Žmones vaikszcziodavo ir min
džiodavo jam javus.

Viena, diena ūkininkas isze
jo padaboti, kas per jo dirva, 
eis.
Pasėdėjos valandėlė pamate jis 
ateinanti j a un i k a i t i.

— Kodėl per ežia, eini, juk 
ežia ne kelias? Tarė ūkininkas.

— Kaip tai, ar tamista ne
matai tako? Atszove jauni
kaitis rodydamas pirsztn.

— Asz matau, bet ežia ue- 
takas ežia, ji nedori žmones 
i'szmindžiojo, o tikras kelelis 
yra deszineje sztlyje, pradėjo 
ūkininkas.

— Ašz nekaltais! Teisinosi 
jaunikaitis. Juk asz ne pirmas 
tuo taku einu.1*

— Tai dar pikczia.u, tarė 
ūkininkas, da didesne darai 
man iszkada.

— Nieko nesuprantu! Tarė 
nustebės jaunikaitis.

— Jei tu nesupranti tai asz 
iszaiszkinsiu, tarė ūkininkas. 
Jeigu tu praisipsleztumai savo 
drabuži, o paskui atėjės tavo 
draugai praplesztu da didesne 
skyle, kuris isz jusu labiau 
drabuži sugadintu ?

— Žinoma, kad mano 
draugas, atsake jaunikaitis. A

— Tai matai, tose ūkinin
kas, taip-pat yra ir su mano 
dirva.. Kurie pirmutiniai nuėjo 
mažiau nusikalto, nes jie ma
žiau -iszkados padare, o toliau 
ji vis didinasi.

— Teisybe sakai: Asz jau 
daugiau tuo taku nevaikszczio- 
siu, atsake jaunikaitis, ir nu
ėjo. Jo galvoje ilgai buvo ūki
ninko žodžiai. Jisai, suprato, 
kad daug pikeziu daro tie ku
rie nedorėliu pėdomis eina; su
prato, kad nereike daryti pik
tai, kita negerai daranti ma
tant.

Žmogeli, saugokis visokio 
pikto szalinkis nuo - negeru 
draugu, kurie tave nedoru dar
bu gali išmokyti, neklausyk 
piktu patarimu — bet visuo
met daryk gerai.

— GALAS —

Teisingas Nusprendi
mas Kiniszko Sudžiaus

las.
— GALAS — VETOLl nuo Pekino, mažam

Kiniszkam kaimelyje, ketu-

SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

. . . MALDA . . .

Motinos Szvėncz.

ri kupeziai bovalnos, susitarė 
ir pirko daug 'bovalnos. Idant 
apsaugoti bovalna nuo žiurkių, 
pirko kate, ir sutiko kad kož
nas isz ju buvo lociiiiiinku vie
nos kates kojos.

Kate sužeidė viena isz kojų, 
locnininkas tosios kojos apri- 
szo koja, ir pamirki no skuduri 
in aliejų. Kate prisiartino per 
arti ugnies nuo (ko užsidegė 
skuduris. Persigandus kate, 
inbego tarp pundu bovalnos 
kuri užsidegė ir kupeziai pane- 
sze dideles bledes.

Trys kiti kupeziai, locninin- 
kai trijų sveiku katino kojų, 
apskundė savo ketvirta dran
ga ir provinosi kad jiems už
mokėtu už sudegusia bovalna.

Slidžia iszklauses skundo, 
nu-sprende sekaneziai:

“Jeigu kate negalėjo naudo
ti sužeistos kojos, todėl boval
na užsidegė nuo trijų sveiku 
kojų ant kuriu kate inbego 
tarp bovalnos. Todėl mano 
nuomone yra, kad tos trys 
sveikos kojos yra kaltos ir loc- 
iiininkai tuju sveiku kojų pri
valo užmokėti už bledes. Isz- 
mint in'gas 11 u spr end imas.

^Pirkie U. S. Bonus!

Abudu Geri
Sudžia: — Tavo, draugas 

suvis tame dalykia, kitaip, 
negu tu liūdina!

— Asz tikiu, praszau po
no sudžiaus^ba ir jis meluo
ja!

‘‘NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.
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iBy Pirkie U. S. Bonus!

Uncle Sam Says «

Defense is'everybody’s job. You can 
play an important part in this national 
emergency by keeping yourself and. 
your country economically strong. Buy 
U. S. Defense Bonds NOW and REGU
LARLY. Those who don’t save regular
ly, generally don’t save at all. Sign up 
today for the Payroll Savings Plan 
where you work, or the Bond-a-Month 
Plan at your bank. Series E Bonds are 
now a" better buy than ever. They go 
on earning interest every year for 20 
years from the date of purchase. Hold 
your maturing E Bonds and let them 
continue to work for you.

■> U. S. Treasury Deparlmint
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Žinios Vietines Szeimynele Susivienyja

— Node] i oje, Birželio 24-1 a
- diena Szv. Juozapo bažnyczio- ' 

jo, ’per Szv. Miszias 8-1 a. valan
da ryte, Graduantai szios para
pijos kurie baigė mokslą. Ma- 
hanoy City High School priėjo 
prie Szv. Komunijos.

— Per visa vasara kromai 
pradėjo ant pusdieniui© laiko 
vakaciju Seredomis.

— Seredoj pripuola Szv. 
Vladislovo, ir Tautines vardi
nes Gediminas. Taipgi ta die
na: 1941 metuose Vengrija pa
skelbė kara priesz Rusija; 1832 
m,. Choleros liga iszžude ketu
ris tukstanczius žmonių New 
Yorko mieste; 1950 m., Prezi
dentas Trumanas pasiunczia 
Amerikos vaisika Koriecziams 
in ipagelba, o Laivynas pa- 
siunstas in Formosa Salos uos
tus; 1224 m., Lietuviai su Že- 
maiicziais iszplesze Olivo vie
nuolyną sunaikino visus kam
barius.
: -— Nedelioj apie 7:45 va
landa vakare, visai netikietai 
užėjo didelis lytingas szturmas 
su ledais Mahanojuje ir apylin
kėse. Daug bledies padaryta.
' — Ketverge pripuola Szv. 
Irenejnso, taipgi Tautines var
dines Taugela. Ir ta diena: 
1940 metuose Rusija, užgrobia 
Bessarabija, atima ta. kraszta 
nuo Runpmijos; 1948 m., Ko- 

' munistu Žinių Szta'bas pasmer
kia Jugoslavijos Premieriu 
Marshal Tito; 1950 m., Minksz- 
tos anglies mainieriai vieszai 
pasmerkia mainieriu bosą,1 
John' L. Lewis kai. jis invede 
trijų dienu darbo sanvaite; 
1919 hi., Versailles Taikos Su
tartis Pirmas Pasaulinis Ka
ras baigtas; 1865 m., Panevėžy
je ir Kėdainiuose Rusijos val
džia • uždare visas Lietuviu 
Gimnazijas, mokyklas; 1.914 m. 
Austrijos Angsztas Kunigaik- 
sztis Francis, su savo žmona, 
b u v o n u ž u d y t a s m i o s t e S ar a - 
jiėno, Bosnia, Serbas studentas 
Garvillo Princip juodu nužudė 
ir pradėjo Pirma Pasaulini ka- 
Ya. .
'Juozas Rėklaitis isz 

miesto turėjo operacija Locust 
Alt. ligonbuteje.
y — Jonas Baruch, 68 metu 
amžiaus isz Buffalo, N. Y., ku
ris sveeziavosi pas savo s imu. 
Kunigą. Joną. S. Baruch, klebo 
nas isz Szv. Kazimiero Lenku 
parapijos mieste, staiga susir
go Subatoj, Birželio 16-ta die
na. ir likos nuvesztas in Good 
Samaritan ligribnte Pottsvilie- 
je, o Pctnyczioj, Birželio 23 d., 
apie 1:15 valanda po pietų pa
simirė. Jo kūnas likos paszar- 
gotas pas savo sunu Kun. Joną. 

t . Baruch, 113 So. Catawissa uly.
^Laidotuves invyko Panedviy- 
Ję' ^u Szv. Miszomis Szv. Kazi
miero Lenku bažnyczioje 10:30 
valanda ryte, o kūnas likos isz- 
vesztas del palaidojimo in Buf
falo, N.Y.. Velionis paliko sn- 

•; vo paezia Mikalina; sunu Kum 
Jbna; trys dukterys ir keturis 
anūkus.

;C ; Mahanoy City High Mo- 
! kykla užsidarė Pctnyczioj po 
pietų, o užbaigimas ir iszdali- 
riimas dipliomu buvo Panede- 
Jyje, Birželio (June) 25-ta d., 
Victoria svetainėje, 10-ta vai., 
ryte. 126 graduantai baigė sa
go mokslą.

j. .-i'; ■

. - —• Pctnyczioj pripuola. SS. 
Petro ir Povilo, taipgi Tąuti- 
nes vardines Giedrime. Ir ta 
diena 1513 m., Vasco Balboa

ve savo namuose ir tuos namus 
uždege.. Ugniagesiai suspėjo 
iszgelbeti du mažu vaikuczius 
isz tu deganeziu namu.

Ugniagesis Trocheck kope- 
cziomis užlipo prie antro aug- 
szczio, ir kai tik jo galva pasi
rodė prie lango, pasigirdo szu- 
vis ir jis krito ant žemes negy
vas su kulka kaktoje.

Kai policijantai pribuvo ir 
kai jie paleido gazus in tuos 
deganezius namus, tas mainie- 
rys pats sau in kakta paleido 
kulka.

ATASTOGU LAIKAS

Laikas Pasilinksminti 
Ir Pasilsėti .

Karklyte, Magdute, isz Kaz
iu Rudos, Marijampolės ap.

Kulbokas, Jonas, isz Lanke- 
liszkiu km., Bartninkų vai., 
Vilka vi szk i o a p.

Mackevicziene - Bognsizevicz 
into (Boguszewicz), Janina, 
gy ven u si Ka nne. ’

Petronyte, Veronika^ isz Pa
juodžiu km., Subacziaus vai., 
Panevėžio ap.

Povilonis, Povilas, isz Vil- 
kapiuviu km., Panevėžio ap.

Pronauskag, Pranas ir Teo
doras, isz Uogiszkiu km,, Viek- 
szniu vai,, gyvena Daubiszkiu 
d va.

Rodomskis, Juozas, isz Ky
bartu miesto, Vilkaviszkio ap.

Szauly tesi (Szaulys), 
re ir Rože, isz Radžiūnu 
Alytaus ap.

Savanianskas, Stasys.
Siaurutis, Alatijoszius, isz

NAUJAS LIETUVIU 
TRANSPORTAS

Ma- 
km.,

Generolas Matthew B. 
Ridgway susilaukė savo 
žmonos ir sūnelio, Matty, 
Tokyo mieste. Kai jis buvo 
paskirtas užimti Generolo 
Douglas MacArthurio vieta 
Korėjoje, jis negalėjo lauk
ti kol jo szeimynele viską su
sitvarkys ir prisirengs va
žiuoti su juo. Už tai jis pats

sau vienas turėjo iszvažiuo- 
ti. Dabar jo szeimynele atva
žiavo pas ji.

Kai jo szeimynele pribuvo 
in Tokyo, tai ta paezia diena 
jis gavo žinia kad Preziden
tas Trumanas buvo jam kita 
garbe suteikęs, kad jis dabar 
yra pilnas Generolas su ke
turiomis žvaigždėmis.

atrado Pacifiko mares; szitos’ siauezia virsz Liberijos, ir kad 
mares yra daug didesnes už jis gryszta atgal. Jis paprasze 
Atlantiko mares, ir yra daug kad jam butu patarta kas da- 

jose ryti už penkiolikos minueziu. 
tik- Bet nuo to laiko jau nieko dau- 

vąn- giau nebuvo girdėta isz jo.

ramesnes,

■ros upes szilto ir szt
dens kurios marese
taip kaip kitos upes ant žemes.

Shenandoah, Pa.

Po visos paros jieszkojimo 
----- eroplanas buvo surastas, su- 
— Žinios triuszkintas in mažus szmote- 
kad Susi- liūs. Tas eroplanas, del kokios 
Am., 23 ten nešinamos priežasties, visu 

m Pikniką savo smarkumu, pataikė in 
įly) pirma augszta kalno virszune.
vks Fire- Nei vienas neiszliko gyvas.

men’s Grove, Bmndonvilh

tas praszo visus narius daly
vauti. tame piknike.

Mount Carmel, Pa.— John

jam daktarai ranka sutverė ir 
paskui paleido namo.

KARDINOLO DOUG
HERTY INPEDINIS?

SZUVA 1NKAND0
3 VAIKAMS

Iszgazdino Szimtus 
Žmonių

PHILADELPHIA, PA. — 
Szuva trims vaikams inkando 
ir kelis szimtus žmonių iszgaz
dino, vieszosios Edmund mo
kyklos darže. Mokytojos isz- 
girdo vaikus spiegiant lanke. 
Jos iszbego ir visus mokinius 
insivede. Policijantai buvo 
paszaukti, bet szuva paspruko. 
Kiti policijantai ji užtiko apie 
dvi mylias nuo tos mokyklos, 
laukuose, kur jie ji ir nuszove.

Labai gerai kad darbdaviai 
ir darbininkai taip invertina’ 
atostogas. Darbininkai atosto- Patunkiszkiu km., Alvito vai. 
gos yra tikrai reikalingos ir Val., Vilkaviszkio ap’ 
geros, ypatingai jeigu tas ato-l 
stogas žmones praleidžia ant km., Subacziaus vai,, 
szviežio oro, lauke. Kelios san- 
vaites, ar kad ir tik kelios die
nos praleistos nuo namu ir nuo 
darbo yra žmogui in sveikata.

Atostogos, vakacijos yra lai
kas pasilsėti ir pasilinksminti, 
bet ypatingai del permainos 
nuo kasdieninio, pilko gyveni
mo.

Nekanecz reikia kur toli isz- 
važiuoti del atostogų; gana 
kad ir savo darže atostogas 
praleisti, bile mes painvairinsi- 
me savo užsiėmimus, kad ne tik 
kūnas, bet ir protas gautu pro
ga pasilsėti.

Reikia pasilsėti per atosto
gas, bet teipgi reikia turėti 
nors koki užsiėmimą, darba, 
kaip tai sportą: Ar tai loszti 
koki sportą, bole muszti, žve
joti, grybauti, maudytis, va
žiuoti, ar nors pasivaikszczioti.

Mes paprastai reikalaujame 
kad per atostogas mes galėtu
me daryti tai kas mums patin
ka ir ka mes norime daryti, pa
silsėti ir padirbti ir toms ato
stogoms savo laika pasiskirti.

Geriausios atostogos yra tos 
per kurias mes apie nieką nesi
rūpiname, gerai iszmiegame ir. 
kiekviena diena invairiais I 
užsiėmimais praleidžiame. Jei
gu galima, tai geriau imti dvi 
sanvaites iszvien atostogų, ne
gu viena sanvaite dabar, o ki- 
ta kada vėliau.

Tie kurie gali turėtu imti 
tris sanvaites atostogų: Viena 
pasilsėti, antra pasilinksminti, 
pasportuoti, o treczio vėl pasil
sėti!

Szimenas, Pet ras, isz Papiliu
Paneve-

žio ap.
Stiklakis, Stanislovas, ir se

serys Jule ir Juze, isz Marijam 
poles miesto.

Tumas, Antanas.

Jieszkomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai praszomi

NEW YORK.— Apie Birže
lio (June) 27-ta diena, laivu 
‘ ‘ G e n e r al Stew art ’ ’ a t v v ks t a ■v
in' New Yorka, szie Lietuviai 
Tremtiniai:

Ausziura; Jonas, Wilhelmi
ne in M a spėt h, L. L, N. Y.

Bertaszius: Jonas ir Ona, in: 
Law t on, Mich.

Bieleviczius: Kazys, Lawre
nce, Mass.

Juszka: Pranas, Stefanija, 
Vale ir Ele, Detroit 9, Mieli.

Kinczinas: Romualdas, Ly- 
dija, Christina ir Romualdas, 
Detroit 1, Mieli.

Kombarskis: Karolis, Bur
lington, Wise.

Kudirka: Feliksas, Magda
lena., Dalia, Laima ir Ramute, 
Darby, Pa.

Mikulis: Juozas, Cicero, 111.
Stunženas: Leonas, Morą E., 

Algi rd K., Raimundas L., De
troit 1, Mich.

Baltrnszaitiene: Uršule, 5519 
Omaha, Nebr.

Buitpkas: Pranciszkus, Mor
ta, Elena, Edmundas ir Alber
tas, Chicago, III.

Cigaru u,skus:• Polesi avas, 
Katerina ir Helena, New. York,

jauraGrudžinskas: Vladas.
L, Omaha, Nebr.

Ganiprauskas: Ona, Jarosla
va, Lynn, Mass.

Gulaityte: Ceslava, Phila
delphia, Pa,

Kasparaitis: Andrus, "Mare, 
ir Jonas, East Saint Louis, Til.

Kasperaviezius : A 1 ė k s a s, 
Detroit 10, Mich.

Alaczaitis: Veronika, Regina 
Long Island City, N. Yb

Margaitis: Albinas J., Ona 
ir Gedminas, Omaha, Nebr.

Matnseviczins: Antanas, Eu
genija, South Duxbury, Mass.

Miliūnas: Bronius, Hildega
rd, Joanna, Detroit 28, Mich.

Olszauskas; Pranas ir Maria 
Chicago Heights, 111.

Petraitis: Albinas, Brooklyn

Apie Birželio 29-ta diena, 
laivu “General Taylor’’ at
vyksta in New Yorka szie Lie
tuviai Tremtiniai:

Atts: Barbe, East Hampton,

atsiliepti in Consulate Generali 
of Lithuania 41 West 82nd St.į 
New York 24, N. Y.

Bartuszka: Kazys, Omaha 
Nebr.

Pirkie U. S. Bonus Satamlienli ^PirklC U. S. BoflUS!

Paulaitis: Antanas ir 
truda, Dorchester, Mass;

Sinkauskas: Adolfas ir 
dia, Chicago, HI.

Stankauskas: Vincas, 
Britam, Conn.

Vasiliauskas: Alfonsas, 
Omaha, Nebr.

Žeringis: Marijona, West
field, Mass.

— BALE Centras.
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PHILADELPHIA, PA. — 
Eina gandai dvasiszkijos vir- 
szunese, kad gal Vyskupas 
Thomas J. Toolen isz Mobile, 
Alabama, bus Kardinolo Doug- 'zuf/wrr'O
herty inpedinis, Philadelphijos NUZUDE3 ŽMONES 
Diecezijoje. Vyskupas Toolen 
dabar sveeziuojasi Airijoje. 
Jis yra gimęs ir augės Baltimo
re, Maryland. William Johnson, mainierys

nužudė tuos žmones ir paskui 
pats gala gavo deganeziuose 
namuose.

Tas pasiutęs mainierys su 
medžiokles karabinu nuszove

MAINIERYS

1----------------

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

DINGĖS EROPLA
NAS SURASTAS

AFRIKOJE Ponia Frank Shiner, trisde- 
szimts metu amžiaus ir jos na- 
szle seserį Ponia Susie Gaszdo, 
trisdešzimts keturiu metu amž. 

darbininkai buvo Amerikie- įr Michael Trocheck, keturios 
ežiai. Buvo ir vienas Kanadie
tis ir du kūdikiai.

Didis “Constellation’’ ero
planas iszskrido isz Johannes
burg, South Africa ir skrido in 
New York miestą.

Lakūnas to eroplano per ra
diją pranesze, smarki audra dvi moteriszkes, užsirakino są-j

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

ir
deszimts penkių metu amžiaus 
ugnegesiu virszininko pagel- 
bininka.

Policijantai sako kad jie ne
žino kodėl szitas mainierys 
taip pasiuto?

Tas mainierys, nužudęs tas

Lietuvos*
Generolinio Konsulato 
New York Pajieszkomi 

Asmenys
Acfienbakaite - Jansohn, 

Berta.
Baltruszaityte, Adolfina, isz 

Kražių.
Bokuszeviczinte (Bogusze- 

wicz) Mackevicziene, Janina., 
gyvenusi Kaune.

Brimunys, Vilimas ir Um- 
brazas, isz Kūrenu km., Uk
mergės ap.

Chovicz - Jacevicziųte, Sta
se.

Daukszyte, Ona, isz Surgu- 
czio km., Marijampolės ap., Sa
snavos par.

Jacevicziutc-Chovicz, Stase.
J a n sonn - Ach e riba kaitė, Ber-

Jazdauskaite, Kazimiera isz 
Vaiguvos vai., Sziauliu ap.

created by !

NaturALLY, they're important to you! ThatVwhy 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! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

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

car0®'

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