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Harold Stassen Sveikina Dypuke

Harold Stassen, paszelpos 
Administratorius Europoje 
gauna buczki nuo trijų metu, 
Ellen Szirandi, isz Vengri
jos, kai ta mažy te pribuvo 
Vaszingtone, su szeszios de
szimts asztuoniais vyrais, 
moterimis ir vaikucziais isz

Isz Amerikos
INTARTA JUODUKE

Gavo Savo Darba 
Atgal

WASHINGTON, D. C. — 
Ponia Annie Lee Moss, Sena
toriaus Joseph McCarthy in- 
tarta kaipo Komuniste, kuri 
dirbo armijos tyrinėjimo sza- 
koje, gavo savo darba atgal, 
nors laikinai.

Armijos sztabas pranesze 
kad jai jos darbas yra sugra
žintas nors laikinai, pakol jos 
klausimas bus galutinai isztir- 
tas. I

Szita Ponia Annie Lee Moss, 
keturios deszimts asztuoniu 
metu amžiaus juoduke buvo 
pravaryta isz savo $3,335 ant 
metu darbo kai Sen. McCarthy 
buvo ja patraukęs pasiaiszkin- 
ti priesz Senato Komisija, ku
ri buvo ja intarius kaipo Ko
muniste ir Komunistu Partijos 
nare.

Ponia Moss staeziai, net po 
prisieka pasakė kad ji nieka
dos nėra buvus Komuniste ir 
niekados nėra prigulėjus prie 
Komunistu partijos.

Sen. McCarthy, patraukęs ja 
in komisijos teismą, norėjo pri- 
parodyti kaip Armijos Sekre
torius ir jo sztabas nepaiso ka 
jie pasisamdo in svarbiąs vie
tas valdžioje ir armijoje.

Tuo paežiu laiku tardymai 
kaslink Sen. McCarthy, Cohn, 
Shine ir Armijos Sekretoriaus 
Stevens yra atidėti nes negali
ma rasti teisėjo kuris turėtu 
gana drąsos toki teismą vesti. 
Visi atsisako del vienos ar ki
tos priežasties.

Prez. Eisenhoweris yra jau 
nors syki vieszai pareiszkes 
kaip jis žiuri in szita McCarthy 

Europos. Visi jie pabėgo isz 
Komunistu užkariautu 
krasztu. Jie pradėjo savo in 
laisve bėgimą isz Muenicho 
ir per du metu bego, vargo ir 
slapstiesi. Amerikos agentai 
ir atstovai jiems padėjo ežia 
atvažiuoti.

Armijos susikirtima, ir kur jis 
stovi. Jis pareiszke kad jis ne- 
mislina kad butu .teisinga .ar 
gera kad Senatorius McCarthy 
vis liktųsi Senato komisijos 
pirmininkas kai jis bus tardo
mas kaslink to susikirtimo su 
Armija.

Prez. Eisenhoweris, rodos, 
moksliszkai ir poniszkai pa
reiszke kad nei vienas žmogus 
negali Luti savo bylos teisėjas. 
Senatorius McCarthy greitai 
Prezidentui Eisenhoweriui at
sake ir paaiszkino, kad ežia 
klausimas ne tarp McCarthy ir 
Armijos, bet tarp jo patarėjo 
Cohn ir Armijos Sekretoriaus 
Stevens.

Sen. McCarthy mažai ko rei
kalauja; jis tik nori kad Armi
jos Sekretorius visiems pasi- 
aiszkintu kaip tai yra kad Ko
munistai gali inlysti in kari
ninku tarpa ir užimti atsako- 
mingas vietas.

Senatorius Kari E. Mundt, 
Republikonas isz South Dako
ta, sako kad visas szitas tardy
mas yra suvoliotas ir atidėtas 
už tai kad negalima rasti ad
vokato kuris drystu stoti 
priesz Senatorių McCarthy.

Daug Senatorių dabar sako 
kad Senatoriaus McCarthy in
taką ant Amerikos žmonių su
mažėjo kai jis pasistojo priesz 
Armijos Sztaba. Jeigu taip isz 
tikro yra, tai mums gaila Ame
rikos minios. Jeigu Armija ga
li ant laisvo kraszto tokia inta
ką turėti, tai jau musu krasz- 
tas nėra laisvas, bet Prusiszkos 
armijos tvarkos valdomas.

Mes vis klausime: kas dides
nis, kas daugiau intakos turi 
ant Amerikos žmonių gyveni
mo? Armijos karininkas, ar 
žmonių atstovas, Senatorius? 
Ant szito klausimo remiasi mu
su laisve ar vergyste.

Pirkie U. S. Bonus

ŽINUTES SNIEGAS

TOLEDO, OHIO. — Tarp 
asztuoniu ir deszimts coliu 
sniego nuklojo visa miestą. 
Penki žmones žuvo. Vie’szke- 
liai užsnigti, mokyklos uždary
tos.

BUFFALO, N. Y. — Pava
sario sniegas praūžė pro szita 
miestą palikdamas apie ketu- 

! riolika coliu sniego. Ir ežia 
penki žmones žuvo.

Į-— —- — —
WASHINGTON, D. C. — 

Per Senato ir Kongreso konfe-
I rencija buvo sutarta sumažin
ti taksas fabrikantams ir biz
nieriams ant daug nereikalin
gu daigtu. Szitcs sumažintos 
taksos fabrikantams suczie- 
dintu apie $1,019,000,000. Bet 
apie paprasto darbo žmogaus 
augsztas taksas nei vienas po
litikierius nei neiszsižiojo.

Senatorius Hendrickson, Re
publikonas isz New Jersey ir 
Langer Case, Republikonas isz 
South Dakota davė inneszima 
Senate kad tie biznieriai, kurie 
parduoda szylkszczius pa
veikslus ir muving pikezierius 
butu nubausti ant nors vieno 
meto in kalėjimą ir kad ju vi
sas tavoras butu valdžios pa
imtas.

JERUZOLIMAS. — Arabai 
su Žydais dar vis kruvina, nors 
nepaskelbta kara veda. Kelios 
dienos atgal dvideszimts Žydu 
buvo nužudyta autobusyje; 
ana diena szesziolika Arabu 
buvo nugalabinta. Szito susi
kirtimo klausimas dabar yra 

! Tautu Sanjungoje statomas.

HANOI, INDO KINIJA. — 
Prancūzijos armijos užsipuolė 
ant Komunistu in Dien Bien 
Phu ir nugalabino apie tūks
tanti keturis szimtus tu Ko
munistu. Amerikos ercplanai, 
kariszki bombnesziai ežia 
Prancūzams daug padeda.

Du Jauni Draugai

David Friese, isz Ogden, 
Utah, džiaugiasi su savo 
pirmąją nuosavybe ir su sa
vo pirmuoju draugucziu, 
kai jis gavo szita szunyte 
kaipo dovana. Jis tuoj aus 
savo dranga “Pakrikszti- 
no” Shep vardu.

BUMBURAIS

Czir vir-vir Pavasaris; 
Sniegas, Pūgos Ir Ledai

WASHINGTON, D. C. — 
Nors musu sieninis kalendo
rius mums aiszkiai sako kad 
sztai jau ir Pavasaris, bet ne 
visur! Kai vieni gėrėjosi 
sprogstaneziais bumburais ir 
szvelniu Pavasario vejelių ir 
szilta asulute, kitur žmonesi 
puszkojo per sniegą ir kasėsi 
takus per keletą coliu sniego.

Vakaru-Sziausinese valsti
jose kai kur prisnigo deszimts 
ar dvylika coliu sniego. Kitur 
szalna nudiegė ka tik pražyde- 
jusius bumburus, dar kitur au
tomobiliams reikėjo lenciūgu, 
nes vieszkeliai buvo ledais nu
kloti.

Tie kurie oro bangas ir de
besiu kelius seka, sako ir per
spėja, kad mes dar per kelias 
sanvaites galime visko susi
laukti: szuletu dieneliu, sniego, 
pugu, kruszos, ledo ir tikrai 
sziltu dienu dieneliu.

Keturi coliai sniego in Buf
falo, New York; vienuolika co
liu sniego in Rochester. Ir da
bar yra perspėjama kad pirm 
negu Pavasaris tikrai pas mus 
ateis, mes dar susilauksime vi
sokiu viesulu, szalcziu ir veju.

ŽUVO GAISRE

26 Metu Motina Ir 4
Metu Sūnelis ,

READING, PA. — Ponia 
Marion Moyer, dvideszimts 
szesziu metu amžiaus motina 
ir jos keturiu metu sūnelis, Ri
chard, užvo gaisre, kuris su
naikino j u nameli, netoli Read
ing miesto, Berkley priemies
tyje.

Ponia Moyer buvo iszbegusi 
isz savo deganeziu namu su sa
vo vienu metu šuneliu, Tho
mas. bet greitai gryžo in de
ganti narna iszgelbeti savo ki
ta sūneli.

Eugene J. Erlacher, savinin
kas tu namu sako kad Ponia 
Mcyer atbėgo prie jo namu, 
jam padavė savo mažuti sūne
li, ir, pirm negu jis galėjo ja 
sustabdyti, ji nubėgo atgal in 
deganti narna iszgelbeti savo 
kita sūneli. Jis stengiesi ja pa
sivyti ir ja sustabdyti, bet jam 
nepasiseke.

Keturios ugniagesiu kompa
nijos buvo paszauktos ta gais
ra gestinti. Ugniagesiai vėliau 
rado lavonus motinos ir jos sū
nelio tame gaisre. Ugniagesiu 
virszininkas sako kad motina 
su savo šuneliu užduso nuo du
rnu. Keli ugniagesiai buvo su
žeisti begesindami ta gaisra.

Ponios Mcyer vyras tuo lai
ku buvo darbe in Hamburg, 
Pa. Jis sukniubo kai dažinojo 
apie ta nelaime.

ilNTARIA

ROOSEVELTA
t --------

Admirolas Sako Jis 
Privertė Japonus

Kara Pradėti

WASHINGTON, D. C. — 
Buvęs Admirolas intaria buvu
si Prezidentą Franklin D. Roo- 
sevelta, ir sako kad Roosevel- 
tas tyczia privertė Japonus 
pultis ant musu Pearl Harbor 
ir taip jis privertė musu krasz- 
ta stoti in /Antra Pasaulini Ka- 
rd!

Szitas Admirolas sako, kad 
Rooseveltas tyczia palaike mu
su Laivyną in Pearl Harbor, 
kad Japonai pultusi ant Ha
waii Salų.

Rear Admirolas Robert A. 
Theobald teipgi sako kad Ka
ro Sztabas du. menesiai priesz 
tai gerai žinojo, kad Japonai 
rengiasi pultis ant Pearl Har
bor, bet jie nei žodžio apie tai 
nepranesze Armijos ar Laivy
no kamandoriams ant Pearl 
Harbor. Jis sako kad tai buvo 
insakyta buvusio Prezidento 
Roosevelto.♦

Dabar vėl yra keliamas 
klausimas: Kas buvo kaltas už 
ta nelemta ir nelaiminga ant 
Pearl Harbor Japonu užsipuo
limą?

Admirolas Theobald yra pa- 
raszes isztisz knyga ant szito 
klausimo. (Szita knyga iszeis 
Balandžio dvideszimts asztun- 
ta diena.) Ji yra užvardinta: 
“The Final Secrets of Pearl 

•Harbor”.
Asztucni tardymai buvo pa

daryti ant szito klausimo, ir vi
si tie tardytojai kaltino Armi
jos ir Laivyno komandorius; 
Leitenantą Generolą Walter C. 
Short ir Admirolą Husband E. 
Kimmel.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

NUŽUDĖ SAVO 
TĘVA

Kad Iszgelbejus Savo 
Motina

BECKLEY, W. VA.'— Poli- 
cijos virszininkas John C. 
Ward, sako kad trylikos metu 
Patricia Louise Light nuszove 
savo tęva, kai jis miegojo, 
anksti isz ryto, kad iszgelbejus 
savo motina, kuria jos tėvas 
buvo' prižadėjęs nužudyti kai 
jis ta ryta atsikels.

Patricia Louise policįjan- 
tams pasakė: “Asz ji nuszo- 
viau už tai kad jis buvo grasi
nės nužudyti mano motina 
priesz auszra. Asz suspėjau ji 
pirmiau nudėti, pirm negu jis 
galėjo mano motina nužudy
ti.”

Ji buvo nuveszta in Raleigh 
Apygardos kalėjimą.

Szeimynele gyvena kalnuose 
apie penkiolika myliu nuo 
Beckley, netoli Dameron mies
telio.

MEKSIKOS
EROPLANAS

NUKRITO

15 Keleiviu, Trys 
Lakūnai Žuvo

MEXICO CITY. — Meksi
kos eroplanas nukrito netoli 
nuo Monterrey miesto. Visi 
asztuonioHka žuvo — penkio
lika keleiviu ir trys lakūnai. 
Eroplanas skrido išz Toreon in 
Monterrey kai nelaime atsiti
ko.

Meksikos Aereo Naves Lines 
ercplanu kompanija paskelbė 
kad penki Amerikiecziai buvo 
ant to eroplano: George, Do
nald ir James McCarmick, 
Farmer Burton ir James A. 
Johnson. Bet nepaskelbe ju ad
resu.

ŽUVO PER

PRATYBAS
KORĖJOJE

SEOUL, KORĖJA. — Asz- 
tunto j i Armija pranesza kad 
du Amerikiecziai kareiviai isz 
Szeszios Deszimts Penkto Pės
tininku Regimento buvo už- 
muszti, per kariszkas pratybas.

Per kariszkas pratybas ir 
manksztynes, kai kareiviai yra 
mokinami kaip žengti priesz 
priesza tai tikros kulkos kara
binuose yra variuojamos, kad 
kareiviai priprastu prie ka- 
riszku žingsniu.

Už tai taip atsitiko kad szi- 
tiedu Amerikiecziai kareiviai 
buvo savo draugu nuszauti. 
Ners szita nelaime buvo .pa
skelbta, bet tu dvieju kareiviu 
vardai nebus paskelbti, kol ju 
giminėms bus pirmiau -pra- 
neszta apie ta nelaime.

Platinkit “Saule”

Iszliko Gyvas

Thomas Gambrel yra ežia 
neszamas in “ambulansa” 
in San Francisco, kai jis, 
tamsumoje, ženge in elevato
rių, kuris buvo augsztai pa

SARŽENTUI
MIRTIES BAUSME

Pasmaugė Maža

Mergaite Japonijoje

TOKYO, JAPONIJA. — 
Master Sergeant Maurice L. 
Shick, buvęs tikybos ‘ ‘ Sunday 
School” mokytojas ir Skautu 
vadas buvo pasmerktas mir
ties bausme už nužudinima de
vynių metu mergaites Japoni
joje.

Keturiu Pulkininku Karisz- 
ko Teismo Taryba nusprendė 
ta mirties bausme Saržentui 
Shick už tai kad jis buvo pa
smaugęs devynių metu mer
gaite, Lapkriczio, Nov. dvide
szimts pirma diena. Jauna 
mergaite buvo Susan Roths
child.

Kai Saržentas Shick iszgir- 
do savo mirties bausme jis 
skaitai nusiszypsojo ir atsisė
do.

Jo lajeris sako kad jis kreip
sis in augsztesni teismą ir pri- 
parodys kad tas saržentas nėra 
atsakomingas už ka jis daro, 
kad jis nėra pilno proto.

Jis nužudė Amerikieczio Ka
rininko Pulkininko dukrele. 
Jis sako kad jis nenorėjo ja nu
žudyti, bet kad kas jam ten už
ėjo kad jis butu nužudęs kas 
tik butu jam tuo laiku pasipy- 
nes. Jis sako kad nelaime kad 
ta mažoji jam pasipynė ir jis ja 
pasmaugė.

Bet Daktarai, kurie ji iszag- 
zaminavo sako kad jis yra pil
no proto ir kad jis turi būti at- 
sakemingas už tai ka jis yra 
padaręs. Jie sako kad jis ta 
mergaite nužudė už tai kad jis 
bujojo kad ji savo tėvui pasa
kys kad jis norėjo ja iszniekin- 
ti.

kilęs. Thomas Gambrel nu
krito kelis augsztus žemyn. 
Jam žandas buvo praskeltas 
ir jam viduriai buvo sukries- 
ti.
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Kas Girdėt
Nei maras, nei 'badas, nei ka

ras taip nenualina kraszta, 
kaip pensijos.

Jau dalbai’ matyti kad Kon
gresas nubalsuos daugiau Tak
su sumažinimo, negu Republi- 
konu valdžia praszo ar nori. li
tai visiems 4 aiszku: Rinkimai 
artinasi!

Kai Administracija, reiszkia 
valdžia norėjo sumažinti tak
sas tik ant keliu daigtu kom
panijoms ir fabrikantams, 
Kongresas nutarė daug dau
giau tas taksas sumažinti. Iždo 
Sztabas norėjo tas taksas su
mažinti penkioliktu, nuoszim- 
cziu, bet Kongresas nutarė tik 
deszimtu nuosziincziu. tas tak
sas sumažinti ant beveik visko.

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

ir buvo. Tai reiszkia, valdžia 
farmeriams primoka devynios 
deszimta. nuoszimti ant tu vai
siu kuriu jie negali parduoti, 
kad palaikius viso ūkio tavoro 
kasztus augsztus, ir brangus. 
Bet Kongresas nesutinka ir no
ri mažiau tokios pagelbos duo
ti farmeriams.

Pypkes Durnai PASIVOGĖ
IR PASIGĖRĖ

Mat valdžia norėjo tik ant 
keliu daigtu faksas laibai daug 
sumažinti, bet Kongresas nu
tarė ant beveik visu daigtu su
mažinti taksas, bet mažiau ne
gu valdžia buvo norėjus.

Czia tas taksu sumažinimas 
iszrodo kaip koks sumažgintas, 
suraižigytas klausimas. Bet jis 
paaiszkeja, kai mes atsimena
me kad Kongresui ir Senatui 
rupi balsai, votai per ateinan- 
czius Rinkimus! Už tai, jie no
ri ant visko sumažinti taksas, 
kad visiems balsuotojams jie 
pataikautu ir patiktu. O Re- 
publikoniszkai valdžiai pirmu-

’ • • 1
tino rūpestis yra fabrikantai ir 
kompanijos.

— • •
O kaslink ineigos taksu 11 In

come Tax”, Rejpulblikonu Ad
ministracija norėtu viską pa
likti kaip dabar stovi, bet Kon
gresas užsispyrės reikalauja 
kad ir szitos taksos butu su
mažintos; kad nereikėtų mokė
tu taksu tiems kurie uždirba 
mažiau negu septynis szimtus 
doleriu amt metu. Kaip dalykai 
dabar stovi, visi kurie užsidir
ba szeszis szimtus ar daugiau 
turi mokėta szitas ineigos tak
sas.

Nors szimtai tukstancziu 
žmonių dabar neteko darbo, 
bet valdžia vis visus ramina ir 
sako kad nėra reikalo susirū
pinti ar iszsigasti.

Farmeriaii bilijonus doleriu 
yra gave isz valdžios; bet kai 
mainieriai paprasze .tik keliu 
milijonu del pagelbos iszsemti 
vandeni isz mainu, valdžia 
staiga tapo kurczia.

Politikieriai, net ir Reipubli- 
konaii, ima nerimauti ir pykti 
ant Republikonu valdžios. Jie 
gerai žino, kad jeigu dar dau
giau žmonių neteks darbo 
priesz Rinkimus, tai jiems bus 
riestai, nes visi kaltins Repub
likonu partija.

" • • '
Iki dabar, visi Rcpjiblikonai 

lenkėsi Eisenhoweriui ir jau
tiesi jam dėkingi kad ju parti
ja laimėjo anuos Rinkimus, bet 
dabar jau ima iszgirsti rugoji- 
mus ir net prieszitaravimus 
priesz pati Prezidentą Eisen- 
howeri isz jo Republikonu par
tijos.

Žmones sulaukė szeszios de- 
szimts penkių metu amžiaus 
neturės mokėti taksas jeigu jie 
gauna tūkstanti du szimtu do
leriu ineigos isz pensijų, uždar
bio ar isz kitu szaltiniu. Bet 
jeigu jie užsidirba daugiau 
kaip devynis szimtus doleriu, 
tada ant tiek jie turės mokėti 
taksas.

Beveik visi Republikonai 
daibar kaltina Arthur Burns, 
Pramones ir Biznio Tarybos 
virszininka, kuris yra Prezi
dento Eisen ho werio patarėjas. 
Jis yra baisiai mokintas ir sa
vo daiba gerai žino, bet jis 
nuoszailiai nuo visu gyvena, su 
nei vienu nepasitarė ir už tai 
nežino kas daibar darosi pra
monėje, biznyje ir visai nieko 
nežino ir nesupranta apie be
darbe. Jam geriau tinka moks- 
liszkas knygas raszyti ar skai
tyti, bet ne viso kraszto pra
mone tvarkyti. Jo vieta Uni
versitete, ne valdžioje!

Apie Merginas
Ak tu Dieve, kas tai yra, 
Kad taip sunku gauti vyra. 
Kaip tai brangus vainikėlis 
Duot mergelei už hernaiezio. 
Atmest szalin yra geda, 
Kad tik anai kas bereda. 
Nedaboja ant jaunystes, 
Bet nor stono moterystes. 
Suereti yra beda, 
Pabucziuoti regint geda, 
Betgi anai linksma yra 
Kad tik greitai gauna vyra. 
Kunigai sako bažnyczioj, 
Svietas karezemoj ir ulyczioj: 
Ar tu akiu neturėjai, 
Kad su tokiu suderėjai? 
Velnias tai pagunda, 
Kad už tokio vyro eiti turi. 
Jau ne laikas atsimesti, 
Kad in szliuba reikia vesti, 
Kokia anai szirdis stojos, 
Kad reik apkabinti kojas 
Savo tėvo ir motinos, 
Kad nuo j u atsitolino.
Reg ir gentis ant veselijos, 
Kaipo krint aszaros mergeles, 
Kad nuima vainikėli 
Paskutini vakarėli.
Tikrai sakau, ne ant juoku, 
Neteketu antra karta, 
Kad galėtu atsimesti, 
Nenorėtu, kad ja daugiau 

vestu.

Vienas girtuoklis — Juo
zai, ar tu kada buvai insimy- 
lejes?

Kitas girtuoklis — Buvau.
Pirmas girtuoklis — Ir 

niekad neapsiženijai? Jiaip 
tai?

Antras <— Matai buvo szi- 
taip: Kai asz girtas buvau, ji 
manes nenorėjo, o kai asz 
trezbas buvau, asz jos neno
rėjau.

— Daktarai pasakė But
kui kad sznapsas, degtine, 
biski po biski žmogų užtru- 
cina. Bet Butkus visai nepai
so, nes jis sako kad jam nė
ra jokio strioko.

Price $2.30 s,*,e “7‘-
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Copper.

WEST NANTICOKE, PA. 
— Keturios deszimts vieno me
to amžiaus Edvardas Masavi- 
ezius isz West Nanticoke, pasi
vogė sznapso už devynios de
szimts keturiu doleriu vertes 
isz Tilbury Inn saliuno, ir per 
trisdeszimts szeszias valandas 
visa ta. sznapsa iszgere.

Teisėjas John J. Aponick 
nuteisė ji nuo pusdvylikto me
nesio iki dvideszimts trijų me
nesiu in kalėjimą, bet paskui 
ta pasmerkimą panaikino ir 
pasakė Masavecziui kad jam 
dabar nevalia per penkis me
tus nei stiklelio iszlenkti. Jeigu 
kas nors paskųs kad jis nors 
viena stikleli iszkels ar nors 
viena skuneri iszmauks, jis bus 
nuteistas ant tiek laiko in ka
lėjimą. Jis jau buvo isztupes 
szeszios deszimts dienu kalėji
me už girtuokliavimą.

Kai pclicijantai suseke Ma- 
savecziu jie rado tik tuszczias 
bonkas. Masaveczius prisipaži
no kad jis ta sznapsa ir vyną 
buvo pasivogęs isz Tilbury Inn 
saliuno, ir kad jis visa savo 
grobi buvo iszgeres per tris
deszimts szeszias valandas.

Teisme jis, per aszards pra- 
sze: “Ar galėtumėte man nors 
stikleli sznapso kur rasti!”

Žmones kalba kad gyvuliai 
neturi duszios.

Bet nekurie gyvuliai turi 
daugiau proto

Ne kaip nekurie žmones kurie 
turi duszia.

Pirkie U. S. Bonus!

Kongresas dabar nepasitiki 
ant Prezidento Eisenhowerio 
patarėju ir draugu.

Prezidentais Dwight Eisen- 
howeris nori kad taimeriu ūki
ninku pagelba pasiliktu kaip

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

Viesz. Jėzaus ir
... MALDA . . .

Motinos Szvencz.

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

Bet, nežiūrint ka. Pr.ez. Ei- 
senhoweris vieszai sako ar 
kaip jis visus ramina, kad vis
kas tvarkoj, ka jis daro parodo 
kad jis visai kitaip mislina, ir 
kad jis geriau žino negu jis sa
ko. Jis jau dabar yra. parūpi
nęs dau'g visokiu valdžios dar^ 
bo, kaip statymo valdžios kam- 
bairu, vieszkeliu ir taip pana- 
sziu darbu, kad parūpinus dar
bus tiems kurie dabar randasi 
be darbo. .

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

Repuiblikonai niekados nesu: 
tiktu tokia tvarka pavadinti 
AVPA; bet kad ir kitu vardu 
bus pavadinta ta tvarka, ji yra 
tokia pati, kokia Demokratai 
buvo invede per bedarbes me
tus.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A. Platinkit “Saule”

Sauks Publishing Co,, 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

Istorija Apie 
BADERI IR PATOGADOHARA

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

norėdamas su tavim apie tai 
pakalbėt, nes laibai nedrysau. 
Dabartės meldžiu tavęs suda- 
rykie ta, idant galetau su ja 
matytis ir darykie kad ja. gau
tai! už paezia, ba jeigo negausu 
bus po mano gyvenimui!

Iszgirdes Salehas ta kalba, 
labai susimaisze, ba neiszrado 
budo pasimatymo su Gulnara, 
o vėla negalėjo imtie su savim, 
be atsitolinimas karaliaus, ba 
abznaminimo sujudintu visus. 
Melde jo idant susivaldytu iki 
laikui kolei jis vienas ta viską 
nesudarys. Bederis nenorėjo tu 
perdestiiibjimu klausyt ir pa- 
szauke :

— Matau klode, jog manės 
nemyli, ir nori kad asz numir
iau ne kaip prisilenkt ant ma
no praszymo.

, — Asz del tavęs gatavas 
esmių viską, padaryt atsake 
Salehas, nes negalų tave su sa
vim paimtie kolei su savo mo
tina neipakalbesi apie tai. Ki
taip ka ji jo pasakytu alpie ma
ne ir apie tave? Asz meiliai 
viską padarysiu, jog (ji jie pa- 
velis, o ii- asz josios su tavim 
įpraszysiu!

— Zinai gerai atsake jau
nikaitis jog mano motina nie
kados ant to ne tiks, idant ap
leistai! karalysta. ir mane imtie 
su savim.

Karalius Salehas turėjo ant 
-.galo tiktie ant geismu kara

liaus Persu nuėmė per tai nuo 
savo pirszto žiedą, ant kurio

buvo paraszyta žodžiai Sala- 
mono ir (paduodamas jam tarė: 
Užsidek ant pirszto, o nesibi
jok vandenio ne gilybes.

Karalius užsidėjo žiedą ir 
kada 'buvo pa.sire.nges, tare ve
la Salehas : Darykie ka asz.

Pasikėlė akimierko in ora., 
pasuko in szali pamažiu ku
rios buvo ne uztoli ir panėrė.

Ne ilgai užtruko ir jau buvo 
priopalociu, kada inc jo in vi
dų, pabueziavo ranka karalie
nei 'bobutei, o ji su džiaugsmu 
spaude prie save arnika ir tarė: 
Neklausiu apie tavo sveikata, 
is.z ko labai džia ilgino su, nes 
meldžiu tavęs pasakyk, kaip 
laikosi tavo motina, o mano 
duktė ?

Karalius Persu nepasake jog 
nežinant apleido savo karalys
ta nes patikrino senei, jog pa
liko motina sveika, ir jog duo
da Jaibas dienas. Karaliene pa
liko Bederi prie savo giminai- 
cziu, o pati nusidavė in ipsaza- 
lini pakaju su Salelių, kuris jai 
papasakojo apie meile Badeno 
del Gulnaros ir jog lįprint jos 
neinate, tai isz pasakojimo už
sidegė didele meile prie josios 
ir užsigeidė gautie ja. už pa
ezia. Karaliene ant Saleho la
bai užpyko, jog Bederui apie 
tai užmynė, dūduodama: Ar tu 
nežinai jog karalius. Samanda- 
laus jiešzko del saves žento ga
lingesnio už save ir jau nuo se
nei renkasi žento ir negali isz- 
rinkt? Ar tu nori idant ir Be
derini apdarytu sarmata?

— Zinai motin, jog asz jam 
apie tai nieko nekalbėjau, tik
tai isznetycziu visiką girdėjo, 
kada su Dohara, jo mot ina apiey 
tai kalbėjau. Ne gerai atsitiko, 
labai ja pamylėjo, jog ne ran
da sau vietos ir gali numirti isz 
to. Asz misly'ju nusiduot pas 
karalių Samandalaus su didė
lėms dovanoms irpraszyt duk- 
teres už paezia del Bederio. 
Turiu kibirksztyle vilties jog 
mane nepaniekins ir leis duk- 
tere už mano seseruno galingo 
karaliaus žemiszko.

Butu goraus idant jo apie tai 
neįpraszyt, 'ba ne esame tvirtais, 
ar musu praszyma iszklausys? 
Jeigo ir nusiduosi pas ji, tai 
žinodamas jo puikybe, storokis 
su kalba intikt, kad neužpy- 
kint!

(TOLIAUS BUS)

“Saule”, kaip szviete, taip 
ir dar tebeszvieczia tikriems 
Lietuviams. Ir geri, tikri Lie
tuviai “Saule” palaiko su sa
vo prenumeratais.
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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. 1953

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

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

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

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

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nėvalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziu plepėjimas, 62 pus., 
ŽOc.

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

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

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

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

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

No.133—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No. 102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

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

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

No.166—Apie Simus 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 ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20c.

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

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. $5c.

Kitokios Knygos

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

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

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

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

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

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

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

No.200—Eustakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 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 Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

ĮjUV’ Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.t - JI. S. X
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Istorija Apie

Badari Ir Patoga Dohara
(Tasa)

Karalius suriko isz baimes. 
Ka tik pats neszoko paskui ji 
in mares. Tada tare in ji links
mai Dohara: “Ne bijokie nie
ko, jis teip lyginai yra mano 
simum kaip ir tavo ir matai, 
jog jeigo asz nebijau, tai ir tu 
neprivalai 'bijot. Jam niekas ne 
atsitiks ir paregėsi ji ne užilgo 
gryžtanti atgalės. Norint jis 
paeina isz tavo kraujo, vienok 
turi mano būda., ba ne tik gales 
ant žemes būti gyvas, nes ir 
vandenyje.

Karaliene, josios motina ir 
giminaites tapati tvirtino; nes 
žodžiai ju negalėjo apmalszint. 
Butu isz baimes papaikes kad 
ne butu pamatęs atplaukenti 
Bederi.

Netrukus susijudino mares, 
ir paregėjo karalių Saileha, isz- 
cinanti su mažiuką karalaicziu 
ir vela per ta pati langa. inei- 
nanti. Karalius Persu neiszpa- 
sakytinai vela nusidžiaugė ir 
d y vijosi, kada karalaiti Bede- 
ra sveika ir ramiu iszvydo.

— Vieszpati karaliau, .pa
klauso ant galo karalius Saleh 
ar ne nusigandai, kada asz su 
tavo šuneliu paneriu? (

— Kur-gi ne, mislijau, jog 
daugiaus ne sugryszi ir butau 
numiręs isz baimes, kad ne Im
tum ugryžes.

— Asz isz kart, be isztari- 
mo žodžiu karaliaus Salomono 
sūnaus Dovidio nesileidau in 
vandeni. Nuo szio laiko gales 
kas kartas leistis in. mares ir 
atsilankytie pas savo gimines.

Po tu žodžiu, karalius Sa
leh, atidavęs sunu motinai, at- 
riszo krepsziuka, kuri atnesze 
isz savo karalystas tam trum
pam laike ir isZeme isz jo tris- 
deszimts dideliu deimantu, 
teip kaip karvelio kiausziniai, 
ir visokiu brangiu daiigtu ir ta
re: Vieszpatio karaliau, kada 
mus isznežiniu paszaiike kara
liene, tavo pati, o mano sesute, 
tai be skubindami užmirszome 
su savim dovana, ir dabar pra- 
szome priimti'meilingai už tai, 
jog puikiai apsiėjai su mano 
sesute, o kurie visi mylime.

Karalius labai džiaugėsi isz 
tos dovanos kurios da nieka
dos nebuvo mates ir per savo 
puikumą ne butu priemes, nes 
nenorėjo užrūstinti karalių Sa- 
lehos.

Už keliu dienu per prasze 
svecziai karalių jog laikas 
jiems kelaut pas save. Kara
lius Persu labai buvo susirūpi
nės, jog negalėjo pas juos kada 
atsilankyt, nes tuom save tie
si jo, jog jie tanhiai pas ji at- 
lankis.

Kada atsisveikinejo, no apsi
ėjo be aszaru. Karalius Sale- 
has pirmiause isztruko, o kara
liene su savo giminaitėms ne 
galėjo teip greit atsiskirt su 
Dohara. Kada jau atsiskyrė, 
karalius negale dainas užlaiky- 
tie savije, tarė: Ligi sziol mano

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius ūko Turtingu Ponu.

Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

szirdies suraminime, ne galu 
suprastie, kaip tai gali but jog 
žmogus vandenyje kvcpuoje ir 
inejau in teip puikia: gimine.

Mažus karalaitis Bederis bu
vo augintas palocije po akia 
karaliaus ir karalienes, ir labai 
džiaugėsi isz jo taupos ir pato
gumo. Mokytojai ka geriausi 
to visko mokino kas karatui 
buvo priduoti karalaicziui ir 
reikalinga. Tankiai atsilanki-

* r

* *

Kas paeziuojasi isz meiles, 
Paima sau paczia.

O kas paeziuojasi del 
pinigu, 

Tasai pa im a sau kai tuna 
ir bosą ant galvos, 

Kas paeziuojasi del garbes, 
Tasai paima už paczia 

panaite.
Pati mylės savo vyra, 

Bosiene valdys savo vyra 
kaip n evalnink a, 

O poniute nuolatos jam 
kvarksės, 

Apie jos mokslą-, 
Ir bus didžiausia 

tingine. O
Paczia turi žmogus del 

saves, 
Bosiene del namo ir 

p r i oteliu;
Poniute del svieto ir/

linksmu draugu. O
Isz tuju trijų sztamu 

moterėliu,
Tegul sau kožnas 

iszsirenka, 
Katras sztamas jam 

geriausia patinka! 
«Xa kI* *1*n* *1* rp

Teisybe kad sziandien 
Sunku gyventi ant svieto, 

Kur tik pasisuksi, 
Tai reikia mokėti kokius / 

nors padotkus, 
Tai inkom taksas, 

Ypatiszkas taksas, properti 
taksas,

Automobiliu taksas ir 
Kada apie tai žmogus 

pamisimi, • 
Tai net nesmagu darosi, 
Ir turi maityti milijonu 

dykaduoniu, 
Kurie atkisza delnus, 
Visados tik meldžia 

duokite, duokite!
Ateis neužilgio galas 

tiems, 
Kurie vis praszo, 

O ka jie tada darys!
* * *
Visi sako: 

“Saule” visus suramina, 
G eriausias žinutes 

pagamina, 
Niekam pikto nedaro, 
Bet už 'bloga iszfoara.
“Saule” visu geras 

draugas, 
Norints žmogų apima 
. vargas,

Visiems lygiai tarnauja, 
Ir nuo apgaviku apsaugoja! 

nėjo motina Doharos sunum ir 
giminaitėms, ir visi ne iszpasa- 
ky tinai džiaugesi.

Kada sukako 15 metu, kara
lius matydamas sūnuje iszmin- 
ti, ir jog ta kas dien jame didi
nos, apmislija. pavesti jam 
vieszpatysta. Ne turėjo daug 
ergelio su tuom, ba žmonys pa
žinodami jaunikaiti kaipo pil
na dorumu ir be puikybes su 

’džiaugsmu norėjo matyti sė
dinti ant sosto. J

Diena ant to didelio apvaik- 
szcziojimo, paskyrė ir kada 
jau rodą k arai isz k a su ponais 
susirinko, karalius Persu, nu
ėjo nuo trano, nusiėmė karūna 
nuo savo, o uždėjo ja1 ant gal
vos karalaiczio Bedero ir pade
damais jam užlylpt tropais kur 
stovėjo sostais, palbucziavo in 
ranka'savo sūnui ant ženklo, 
jog jam atiduoda visa savo 
valdžia, paskui stojo prieszais 
ji teip vežinu ir erniru.

Tu o jau s vežinai, emirai ir vi
si augszti ponai, puolė kniup- 
szti priesz nauja karalių ir kož
nas pagal savo dinsta, iszpilde 
prisiega. Tuojaus didis veziras 
innesze svarbius padavimus 
reikale karalystes ir teip isz- 
mintingai sudarė jog visi jo 
iszminte stebėjos. Paszali.no 
tuojaus nuo dinstii randytojus 
ne kuriu apygardų, ypacz ka
da dažinojo apie suspauda 
žmonių ir per tai tuojau teip 
žmonims patiko, jog negalėjo
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•Naturally, they're important to you! Thafs 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! 
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."

your invitations and 
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be flawlessly 
correct
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160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga, in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

atsiszlovint. Po patarimu, isz- 
ejo su tėvu isz sales rodu ir nu
sidavė in pakajus motinos Do
haros. Kaip tik karaliene pa
mate sunu nukarūnavo ta, tuo
jaus priszoko ir szirdingai 
spaude prie szirdies.

Primam mete savo randiji- 
mo karalius Bederis labai .pui
kiai pildė savo karai iszkus pri
valumus ir rūpinosi laibiau.se, 
kaip palengvint bute savo pa- 
donam. Po metu savo vieszpa- 
tavimo, pavede randa ministe-. 
riains ir tėvui, iszkeliavo isz 
miesto nevos ant medžiokles, o 
isztikro norėjo a*pvažinėt visus 
miestus ir parubežes savo ka
ralystes, idant dažinoti, kaip 
apsieina urėdu inkai, užtruko 

kolei tas jaunas monarka ap
važinėjo savo vieszpatysta ir 
viską apžiurėjas sugryžo. Po 
jo sugryžimui, karalius jo tė
vas, sunkiai 'susirgo, jog pats 
suprato artinante pabaiga gy
venimo. Lauke purtai su tyku
mu paskutines valandos. Senas 
karalius numirė, o jo smerties 
ne tik verk e sūnūs su motina, 
bet ir visi žmonys.

Po szermenu, Bederis pagal 
būda toje karalystėje, liūdėjo 
tėvo per visa menesi ir niekam 
ne pasirodė.

Po menesiui vela užsiėmė su- 
davadijimu karalystes veika- 
liu. Kada dažinojo karalius Sa
leh, jog jau gailės rublis Be
deris numėtė, atkeliavo su mo
tina ir giminaitėms. Ne galėjo 
dede savo seserinio atsigyret ir 
pradėjo akis girt, ka Bederini 
nepatiko, nenorėdamas tu pa
gyra klausyt, atsigulė ant sof- 
kos ir akis užmerkęs nevos už
migo. Salehas toliaus kalbėjo: 
Kaip rodos turi jau dvide- 
szimts metu, reiketu ji aipipa- 
ezuot, turesu asz tuom užsiimt 
ir jam paczia pajieszkot, no 
isz karalaicziu, tiktai isz mari
niu.

— Mano broli, tarė Dohara 
tu man ta primeni, apie ka du 
asz niekad nepamislijau. Bede
ris niekad da man apie tai ne 
užsiminė, nes labai džiaugi uo
siu, jog apie tai pradejei kal
bėt. Ir asz labai troksztu, idant 

paimtu viena isz mariniu ka
ralių dukterį, praszau tavęs 
idant pasakytum apie kokia 
patoga ir doriszka, kad ir jam 
patiktu.

Asz viena pažinau, tiktai pa- 
žiurekie ar miega tavo sūnūs; 
dažinosi vėlaus, kodėl nuo jo 
slepiuosu!

Karaliene Dohara prisiarti
no ant pirsztu. pas mieganti ir 
intikejo jog jis kietai miega. 
Tuom laik karalius Bederis 
vietoje miegot, patempė ausis, 
del dažinojimo apie viską, ka 
tik jo dede kalbės motimai: Ga
li kalbėt, jis miega drueziai, ir 
negirdes.

Ta karalaite apie kurie asz 
žinau, tai jijie eitu greit, nes 
su josios tėvu nežine ar jis leis. 
Gal girdėjot apie Gulnara, ir 
apie josios tęva karalių Sa
manei oi o ?

— Ka kalbi broli! Ar da 
ji ne isztekejo? Asz pamenu, 
ba ja maicziau priesz mano at
siskyrimą, turėjo tada pusant
rų metu, o jau buvo patogi. O 
jeigu kiek vyresne už musu 
sunu, tai nieko nekenke. 'Nes 
tiktai noretau žinot-kokia yra, 
ir nebegale tame?

— Yra tas, jog labai pui
kus josios tėvas ir teip save 
stato jog visus už niek laiko. 
Vienok asz pats nusiduosiu pas 
ji, o jeigu neleis, tada rasime 
kita doresne už tai nenoru 
idant mano seserunas pirma 
dažinotu apie musu sutarti ir 
kol karalius Samandalo nepa- 
velis, taii jis nieko neprivalo ži
not. Jeigu Bederis jaje isz laik 
pamatytu ir insim'yiletu, tada 
galėtu su juom piktai atsitikt 
jeigo josios už paezios ne gau
tu. I

Kalbėjo da koki laika apie 
ta. dalyka ir kada atsiskyrine- 
jo, prasze karaliene idant bro
lis Salehas greitai su tuom. ap
sisuktu ir praszytu Gulnoros 
del savo seserinio.

Dohara ir Salehas, mislyda- 
mi, jog karalius Bederis isztik
ro miegojo, pabudino ji, ant 
atsisveikinimo, ir tas suvis ge
rai nudavė isz miego pabudin
tu, o tikrai girdėjo visa ju kal
ba apie Gulnera, kuri jau už
ėmė jo szirdi, norint josios ne 
buvo mates.

Ant rytojaus karalius Sale
has norėjo atsisveikint su Do
hara ir karalium seseriniu. 
Jaunas karalius Persu žinoda
mas gerai, del ko jis teip sku
bina, negalėjo susilaikyt. Del 
to-gi pastanavijo praszyt dė
dės, idant ji imtu su savim, nes 
nenorėdama, idant karaliene 
motina žinotu apie tai, prasze 
kad da norint viena diena susi
laikytu ir kelautu su juom ant 
medžiokles, kur galėtu dede 
apie ta dalyka pasikalbėt.

Ir teip stojos, karalius Ba- 
deris kelis kartus buvo atsili
kęs su dede, nes neclryso apie 
tai užsiimt. Valandoje kada 
karsztai buvo užimti medžiok
le Bederis atsiskyra nuo pulko 
užsilaikė prie u|peluko, priri- 
szo arkli prie medžio ir atsigu
lęs ant vejos pavesije grau
džiai verke. Ilgai radosi tam 
stone paimtas didžiausi! rulpes- 
cziu.

Tuom laik karalius Salehas, 
nematydamas Bederio pradėjo 
apie ji rūpintis, o norint apie ji 
klausinėjo, niekas nežinojo kur 
dingo! Atsiskyrė Salehas, pra
dėjo pats jieszkot ir paregėjo 
ji isz tolo. Temyjo jis priesz tai 
jog neubvo linksmas ir buvo 
užsimislyjas, vienok nedasi- 
protejo apie priežaiste. Kada

Ant Gavėnios
No. 198 Gromata arba Muka 

musu Iszgany tojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

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

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba ' Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra del prisiun- 
timo kasztu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

B^=A - B - CELA=^S 
J arba pradžia j

SKAITYMO ;! 
i; ...ir... i;

RASZYMO :Į 
;i 64 pus. Did. 5x7 col. i; 
•; Dabar Po 25c. j

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

prisiartino pas ji ir pamate ap- 
siaszarojusi, suprato jog turė
jo viską girdėt apie karalaite 
Gulnora. Nulipo nuo arklio isz- 
tolo ir pririszes prie medžio, 
prisiartino prie jo ant pirsztu 
teip arti jog iszlgirdo tuosius 
žodžius ji kalbanti:

— O tu mielause karalaite 
Samandalo! Norint tavęs ne 
vieno karto nemaeziau ir ne ži
nau kur jieszkot, vienok tąn 
esmių atsidavęs su duszia ir su 
kimu ir kitos kokios nenoru 
pažint kaip tiktai tave!

Karalius Salehas nenorėjo 
ilgiams klausiyt, pasirodė Bede- 
rui ir tarė:

— Kaip matau, tai turejei 
viską girdėt ka mudu su tavo- 
motina kalbėjome a|pie Gulna
ra, o mudu mislijom, jog kietai 
miegojai.

— Mylimas dede, ne vieno 
žodžio neužmirszau, ir jaueziu 
savije ugni dideles meiles, apie 
ka tu dede prijautai, norėda
mas iki laikui užlaikytie slap
tybėje. Tyczia tave sulaikiau,

(Tasa Ant 2 puslapio)

Paszali.no
laibiau.se
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ZiniosVietines
— Balandis — April.
— Su'batoj pripuola Szv. 

Riczardo, o Tautiszka Vardi
nę: Vytenas. Menulio atmaina: 
Jauninti s.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola Kanczios Nedelia, ir 
Szv. Izidoro, o Tautiszka Var
dine: Vimba.ras. Taipgi ta die
na: 1839 m., “De Rosiset” lai
vas buvo užregistruotas Ame
rikos Laivyne. Tai buvo pir
mas toki s laivas isz plieno pa
statytas; 1944 m., Atlanto Su
tartis (buvo dvylikos viesizpa- 
tyscziu pasiraszytas. Ju tarpe 
buvo ir Amerikos paraszas; 
1919 m., iszrinktas pirmas Lie
tuvos Prezidentas Antanas 
Smetona; 1859 m., Walter 
Camp, Amerikos futboles lo- 
szimo tėvas gimė, jis nustatė 
futboles loszimo regulas; 1904 
m., in Rochester, N. Y., buvo 
sumanyta ir pradėta parduoti 
daigtus ant iszmokesczio; 1939 
m., Italija užsipuolė ant Alba
nijos; 1933 m., Lengvesnis už 
orą orlaivis “Akron” nukrito 
in mares, netoli nuo New Jer
sey kranto, Rear Admirolas 
William A. Moffett su septy
nios deszimts dvejais kelei
viais pražuvo; 1818 m., parink
ta ir nustatyta Amerikos dry
žiuota ir žvaigždėta vėliava,.

— Juozas Žukauskas, isz 
miesto, turėjo operacija in Lo
cust Mt. ligonbuteje.

— Panedelyjc p r i p uola 
Szv. Vincento Farrio, o Tau
tiszka Vardine: Žiginta. Ir ta 
diena: 1579 m., Vilniuje in- 
steiga pirmutine mokykla; 
1614 m., Indijonu Karalaite 
Pocahontas, kuri sulyg pasakų 
iszgęlbejo Kapitono John 
Smith gyvastį, isztekejo už 
John Rolfe, isz Virginia valsti
jos. Bagocziausios ir ponisz- 
kiausios szeimyinos Virginia 
valstijoje iki sziai dienai di
džiuojasi kad jos pareina isz 
szitos szekos, ar isz szitos ei
les.

— Readingo angliakasyk- 
liu kompanija pranesza, kad 
nuo Balandžio (Apr.) 1-ma 
diena, kainos ant anglių likos 
atpigintos nuo 50^ ligi $2.65 
ant tono kaip tai abroken $2.10; 
egg $2.30; stove $2:45 jchestnut 
$2.65; peat $2.00; buckweat 85^ 
ir rice 50^.

— Utaruinke pripuola Szv. 
Celestino, o Tautiszka Vardi
ne: Dudutis. Ir ta diena: Grai
ku Nepriklausomybes Diena; 
1789 m., pasiuntimai 'buvo isz- 
siusti praneszti 'kad Jurgis 
Vaszingtonas ir John Adams 
rinkimus laimėjo* vienas Pre
zidentu, antras Vice-Preziden- 
tu; 1789 m., pirmutine Katali
ku Diecezija buvo insteigta 
Amerikoje in Baltimore, Mairy- 
lande; 1924 m., pirmas eropla- 
nas apskrido' aplink pasauli. 
Apskristi aplink pasauli eme 
tris szimtus penkios deszimts 
viena valanda ir vienuolikta 
minueziu; 1917 m., Karas pa-

skelbsiąs su Vokietijai; 1909 
m., Admirolas Peary pasiekė 
sziaurini pasauli aoszigali; 
1373 m., Lietuviai sudegino 
Gudu pili, Perėjas] avi.

— Ponia John Buragiene 
(Burgess), nuo 800 E. Rail
road ulyczios, aplaike žinia isz 
Washington, D. C., buk Jonas 
Žadeika kuris sirgo per koki 
tai laika pasimirė pareita Su- 
bata. Velionis paliko vienatini 
broli Povyla Žadeika, Lietuvos 
Ministeris, Vaszingtone. Lai
dotuves in vyko pareita Utar- 
ninka.

t

— Kelias tarp Buck Moun
tain ir Vulkano vieszikelio in- 
griuvo in mainas apie trisde- 
szimts pėdu gilumo. Vaistiniai 
darbininkai pataisė kelia.

amžiaus, pradėjo rūpintis vyto 
laidotuvėmis, ta paezia diena 
turėjo szirdi&s ataka., ir pirmai 
valanda po pietų pasimirė. Jie
du gimė Lietuvoje. Paliko tris 
sūnūs; penkias dukterys, asz- 
tuonis anukus. Juozas Juszke- 
viežius taipgi paliko tris bro
lius ir tris seserys Lietuvoje, o 
jo pati taipgi paliko broli ir se
serį isz Exeter. Laidotuves i-n- 
vyko Kovo 24-ta diena su apie- 
gomis in Szv. Kazimiero baž- 
nyczioje devinta valanda ryte 
ir palaidoti in parapijos kapi
nėse.

Shenandoah, Pa. — Pranas 
Pajaujis, nuo 413 E. Mt. Ver
non uly., pasimirė pareita Su- 
ba.ta po pietų i.n Eipiskaipolio 
ligonbute Philadelipliijoje. Ve
lionis sirgo trumpa laika.. Per 
Pirmoji Pasaulini Kara jis tar
navo vaiske Europoje. Prigu
lėjo prie American Legion Pos
to 370. Paliko savo motinėle 
Juozafina Griszkaliene, ipo-te- 
vi Petra Griszkali; duktere, 
Mare; dvi seserys: Ona, pati 
Juozo Jasilino mieste, Mare, 
Atlantic City, N. J., du brolius: 
Juozą , kuris tarnauja prie 
Merchant Marines ir Bronislo
va, Philadelphia, Pa. Jo tėvas 
Petras Pajaujis mirė Lapikri- 
czio 11-ta diena 1918 m. Laido
tuves invyko Ketverge ryta, 
isz Graboriaus L. Czia.kausko 
kopl'yczios, 318 E. Centre uly., 
su. apiegomis in Szv. Jurgio 
baižnyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse. Amerikos Legionas daly
vavo laidotuvėse.

— Juozas Miszkinis, nuo 
1039% W. Centre uly., likos 
nuvesztas in Locust Mt. ligon
buteje pareita. Ketverga. clc] 
gydymo, o ponia Marijona Ka
valiauskiene isz miesto turėjo 
operacija in tarputi liganbutc- 
Ė-

— Panele Justina. Makalio- 
niute, duktė pons. Vincu Ma- 
kalioniu nuo 74 Swata.ra Rd., 
Shenandoah Heights, ana. die
na apvaiksztinejo savo gimimo 
diena,. Panele Justina, yra Se
nior kliasos (ketvirto kurso) 
nare in West Mahanoy Town
ship High School Mokyklos.

— Ana diena garnys pali
ko sveika ir patogia dukrele 
del ponstva.ms Bernardams 
Cziskievicziams, mieste. Ponia 
Cziskievicziene po tėvais vadi
nasi Stase Zalitskiute.

Coaldale, Pa. — Nedelioj va
kare ugnis kylo pas George So- 
berieks namuose ir sztore. Isz- 
kados padaryta ant $100,000.

INTARIA
ROOSEVELTA
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Žingeidu pastebėti kad nei 
vienas, nei kitas isz szitu intar- 
tu uagsztu karininku nebuvo 
Karo Sztabo patraukti in teis
mą. Jiedu buvo tik pravaryti, 
be jokios progos pasiteisinti ar 
pasiaiszkinti.

Generolas Short pasimirė 
1948 metuose; Admirolas Kim
mel dabar gyvena in New Lon
don, Conn.

Rear Admirolas Theobald 
komandavo kariszkus laivus 
in Pearl Harbor, kai Japonai 
užsipuolė. Jis buvo Admirolo 
Kimmel paskirtas in szita ko
manda, ir po tam, kai Admiro
las Kimmel buvo Karo Sztabo 
intartas, jis buvo jo patarėjas, 
sipuolima.

Jis toliau savo knygoje aisz- 
kina kad Rooseveltas taip pa
dare už tai kad jis buvo insiti- 
kines kad Amerika turi stoti 
Anglijai in talka pirm negu 
Naciai ir Anglija nugalės, ir 
tada liktu vien tik Amerika 
priesz Nacius. Už tai jis suren
gė ta Japonu užsipuolimą ant 
musu kareiviu ir jūreiviu, kad 
Amerikiecziai taip inpyktu 
kad jie sutiktu stoti in kara.

Jis sako kad Rooseveltas ge
rai žinojo kad musu krasztas 
nėra prisirengęs del karo; jis 
keletą kartu stengiesi inarzin- 
ti, supykdinti Vokieczius kad 
jie paskelbtu kara priesz mus; 
jis visomis galiomis stengiesi 
nipykinti Japonus, jis sudarė 
kad Amerika, Anglija ir Ne- 
derlandija nutrauktu visa pre
kyba su Japonais; jis be musu 
žinios daug ka prižadėjo Chur- 
chilliui, in Newfoundland, kur 
jis prižadėję, be musu žinios, 
kad mes stosime Anglijai in 
pagelba; jis nutraukė 
rencija Vaszingtone 
szimts szeszta diena, 
ežio menesyje, ir taip
Japonams jokios iszeities kaip 
pasiduoti ar kara paskelbti; jis 
palaike silpna ir maža laivyną 
Pacifiko vandenyse, nežiūrint 
to kad visi augszti Laivyno ka
rininkai ji perspėjo kad tai su
daro mums baisu pavoju; jis 
nepavelino Vaszingtono Karo 
Sztabo agentams pasiusti Pa
cifiko Laivyno karininkams 
žinias, kurias Vaszingtonas tu
rėjo apie Japonu rengiama už
sipuolimą.

Trumpai, isz viso to, Admi
rolas Theobald vieszai ir drą
siai sako kad Prezidentas Roo
seveltas, žinodamas kad Ame
rikiecziai nenori in kara stoti, 
taip viską sutvarkė, kad jis 
privertė Japonus pultis ant 
musu ir tada privertė mus sto
ti in kara. Dar trumpiau sa
kant, Rooseveltas ir vien tik 
Rooseveltas yra kaltas kad 
musu vaikai žuvo per ta Antra 
Pasaulini Kara.

Rear Admirolas Theobold 
savo knygoje priparode isz 
daug laiszku ir telegramų isz 
Japonu, kad Vaszingtono di
džiūnai gerai žinojo isz anksto, 
apie du menesiu priesz tai, kad 
tie Japonai rengiasi pultis ant 
Pearl Harbor.

Jis sako kad Generolas 
Short ir Admirolas Kimmel 
buvo tik Karo Sztabo ir Prez. 
Rcosevelto klaidu aukos. Jie 
turėjo ka nors kaltinti už ta 
baisia klaida ir nelaime in 
Pearl Harbor. Generolas Short 
ir Admirolas Kimmel buvo pa
togiausios aukos. Jiedu turėjo 
savo pareigas vesti su tomis ži
niomis kurias Vaszingtonas 
jiems pristatė, nors gal ir jie 
daug geriau žinojo kas ten da
rosi, bet ju vienatine pareiga 
buvo paklusnumas, jiedu buvo 
priversti taip daryti, kaip 
Vaszingtonas jiemdviem insa- 
ke.

Jis sako kad jeigu Admiro
las Kimmel buvo žinojęs, 
Vaszingtonas tada žinojo,
Laivynas nebutu tupejas in 
Pearl Harbor, ir kiti laivai ne
butu pasilikę in Wake Island, 
bet butu greitai iszplauke 
gilias mares ir butu buvę 
sirenge sutikti ta Japonu

ka 
jo

in
pa- 
už-

ANGLIJA UZ 
KOMUNISTISZKA

KINIJA
' LONDON, ANGLIJA. —: * 
Tie, kurie žino ir supranta 
Anglijos Politika, ypatingai 
Anglijos Užsienio pramone, sa
ko kad Anglijos atstovai va
žiuos in Genevos konferencija
su nusistatymu, kad Komunis-

tiszka Kinija turi būti pripa
žinta ir priimta in Tautu San
junga.

Anglijos atstovai sako kad 
Tautu Sanjunga turi pripažin
ti ir priimti Komunistiszka 
Peiping miesto valdžia jeigu ta 
valdžia pareiksz norą stoti in 
ta sanjunga.

Sunku pasakyti kaip drąsiai 
ar kaip labai Anglijos atstovai 
szita savo pareikalavima sta
tys, nes keletą aplinkybių gali 
ir Anglijos atstovus patupdin- 
ti:

1— Anglija pirm visa ko ru
pi pramone, biznis su Komu
nistiszka Kinija.

2— Anglija nori Komunis- 
tiszkai Kinijai pataikauti ir 
taip pasisavinti visos Azijos 
Užsienio bizni.

3— Azija nori galutinai isz- 
riszti. klausima kaslink buvu
sio Kinijos vado Chiang Kai- 
sheko, kuri Anglai dabar yra 
pastūmė in szali.

4— Bete Anglai negali ir ne- 
drysta pamirszti kad Amerika 
dar vis remia ta Chiang Kai- 
sheka.

5— Anglai gerai žino kad 
jiems jokis pavojus negresia 
isz Azijos, tol kol Amerika te
nai tvarka veda.

6— Anglijos valdžia ir visas 
jos karo sztabas gerai žino kad 
visas Anglijos krasztas bejie- 
gis, be Amerikos pinigu, kara
binu, tanku ir eroplanu.

7— Jeigu Amerikos Prezi
dentas Eisenhoweris tik vienu 
žodžiu prasitartu tai visi tie 
Anglijos strakalai nutiltu ir 
nutuptu, nes jie gerai žino kad 
be musu pagelbos jie yra bejie- 
giai. . z

DIDIS BOMBNESZIS
SUDUŽO

7 Žuvo Nelaimėje

ŽINUTES
WASHINGTON, D. C. —
Senatorius Case, tas Repub- 

likonas isz South Dakota da
bar intaria Lakunu Sztaba už 
prasto biznio vedima. Jis pri- 
parode kad Lakunu Sztabas 
yra daug visko davės mažoms 
eroplanu kompanijoms ant isz.

SPOKANE, WASH. — Di
delis, deszimts inžinu B-36 
bombneszis, pakildamas vaka
re, prieblandoje, sudužo ir už
sidegė in Fairchild Air Force i mokesezio ir paskui užmirszes 
Base. Isz deszimts, septyni bu
vo užmuszti.

Penkių milijonu doleriu 
bombneszis, ant viso svieto di
džiausias, buvo ka tik pakilęs 
nuo žemes, kai jis staiga pasi
suko in deszine ir nukritęs su
dužo, ir užsidegė.

Kaip ten trys isz to bombne- 
szio iszliko gyvi ir suspėjo pa
sprukti isz to gaisro. Kaip ar 
kiek jie buvo sužeisti dar nega
lima sužinoti. Visi trys buvo 
greitai nuveszti in ligonine.

• į..

Žuvusiuju vardai nebuvo pa
skelbti pirm negu bus ju gimi
nėms praneszta apie szita ne
laime.

Brigados Generolas James 
V. Edmundson, Penkios de
szimts Septintos Divizijos ko- 
mandorius in Fairchild, sako 
kad jis mate kad kas nors bu
vo brokas, kai tik tas bombne
szis, didis eroplanas pakilo nuo 
žemes, bet jis nežino ar nenori 
sakyti kas tai buvo brokas.

Tas didis bombneszis, ero
planas nebuvo nei minutes pa
kilęs kai jis nukrito, sudužo ir 
užsidegė. Iki sziol nebuvo ga
lima pasikalbėti su tais trimis 
kurie iszliko gyvi, nes dakta
rai yra uždraudė laikrasztinin- 
kams su jais pasikalbėti.

apie tas paskolas. Jis sako kad 
mažos eroplanu kompanijos 
vien tik už gazoliną savo ero- 
planams yra Lakunu Sztabui 
skolingos daugiau kaip asztuo- 
nis szimtus tukstaneziu dole
riu.

NEW YORK, N. Y. — Ame
rikos Sekretorius, Dulles, per 
radija ir televizija yra pasa
kęs kad laisvas pasaulis turi in 
talka stoti ir pastoti kelia Ko
munizmui Indo-Kinijoje ir Pie- 
tu-Rytuose Azijoje. Jis sako 
kad visi laisvieji krasztai turi 
stoti priesz Komunistus tenai, 
nes jeigu Komunistai ežia in- 
lys, tai j u antra žingsnis bus 
užkariauti visa Azija. Anglijos 
valdžia dabar praszo kad Ame
rikos valdžia aiszkiau pasi- 
aiszkintu, ka Amerikos Sekre- 
otrius ežia norėjo pasakyti.

PACIFIKE. — Didelis Ban
shee “Jet” eroplanas sudužę 
ir užsidegė ant laivo “ Oriska
ny” Pacifiko vandenyse. La
kūnas Leitenantas F. J. Repp, 
isz Waukegan, Ill., iszliko gy
vas. .
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Port Carbon, Pa. — Sirgda
ma. per keletą, sauvaites, sena 
gyventoja ponia S. .Stoczku- 
niene, numirė Panedclio ryta, 
szeszta. valanda, i.n Geroje Sa- 
marijieczio ligonbuteje, Potts- 
villeje. Velione gimė Lietuvo
je, atvyko in szita m.iestelyjo 
1909 metuose. Jos vyras Simo
nas mirė 1938 m. Paliko dukte- 
re, tris anukus i r'broli. Prigu
lėjo prie Szv. Kazimiero para
pijos, Saiint Clair.

Pittston, Pa. — Nedelioj Ko
vo 21-ma diena, szeszta valan
da ryte Juozas Juszkeviezius, 
69 metu amžiaus nuo 322 Paci
fic Ave., West Pittston, pasi
mirė in Pittstono ligonbuteje, 
o jo pati Pranciszka, 58 metu

ELECTRIC APPLIANCE 
RETAILER

j "WIN AN ELECTRIC RANGE" g 

g CONTEST RULES g
1. Eighteen Electric Ranges . . . retail W 
value up to .$400.00 each ... will be given

JTJ a wav absolutely ĘREE.

2. Customers served by the Pennsyl- 
vania Power & Light Company . . . 
excepting employees of the Company 
and of cooperating electric appliance 
retailers and their immediate families 
. . . are eligible to enter.

3. Contest entrants need only fdl out 
and deposit a contest registration card 
with any electric appliance retailer dis-

IK playing a “Win an Electric Range’’ 
Contest Banner or Card. Nothing to 

JpS buy . . . nor any obligation to buy in 
the future.

HI 4. Contest entrants may deposit only Itf 
one contest registration card in the

y,* store of any one cooperating electric Ž-Ž 
appliance retailer . . . when duplicates

W are discovered, the entrant will be W 
disqualified.

S
5. Contest runs from April 1 through 
Saturday, May 1, 1954.

juMi 6. Contest winners will be determined 
by drawings to be held on or alwut 
May 10, 1954.

7. Winners will be advised by mail.

8. Only one FREE Electric Range 
any one family!

If a “Win an Electric Range” Contest 
winner purchased an electric range 

yS between April 1, 1954 and the date of 
the contest drawings, winner may 
select either an electric laundry dryer 

yS or a food freezer or an electric water 
heater with a retail value of $400.00 or

to

18 RANGES! 18 WINNERS!
Nothing to buy!

Just fill out the registration card!

Visit any dealer displaying the "Spring Showing of Electric Ranges 
banner! See the display of 1954 electric ranges, the best way to cook 
in any year and better than ever this year!. . . and while you re there, ask 
for the ea$y-to-fill-out entry blank. The rules are simple the prizes are 
wonderful. Be sure your family will be eligible for one of them! . . . 
visit your electric range retailer today.

BE MODERN.. F

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY


