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V. L. Boczkownki, Kai tor and Mgr, "67 MEUS

Daug1 žmonių susirinko 
pasižiūrėti in Amerikos ir 
Rusijos geriausius ir grei- 
cziausius “ Jet ” eroplanus 
in Zurich, Szveicarijoje, per 
eroplanu paroda. Czia Rusi
jos Twin Jet TU-104 preky

Isz Amerikos
.-.Z-Ahto-. A 1 - ■ - ->•.«■

GRASINO
BOMBARDUOTI 

TAUTU SANJUNGA

Sargyba Sustiprinta; 
Automobiliai Kratomi

* "■ ■■■ -

UNITED NATIONS, N. Y. — 
Tautu Sanjungos apsaugos 
virszininkai padvigubino sar
gyba aplink visus Tautu San
jungos kambarius del atsargos, 
kai pasklido gandai kad kas 
nors in tuos kambarius padės 
sprogstanczia bomba.

Kas nors patelefonavo in 
Tautu San junga ir pasakė kad 
bomba bus susprogdinta Tau
tu Sanjungos kambaruose puse 
po dvylikos po pietų. Tas, kuris 
buvo patelefonaves tas žinias 
ar gandus, sako kad kokis 
Graikas isz Cyprijos kraszto 
ta bomba tenai susprogdins ant 
kerszto, kad Tautu Sanjunga 
nesustabdo Anglus, kurie Cyp
rijos žmones dabar gainioja.

Visi policijantai ir sargai la
bai akyliai peržiūrinėjo visus 
ir iszkrate visus automobilius, 
tos bombos bejieszkodami. .

Galimas daigtas kad kas ir 
isz Arabu norėtu atkerszinti 
Tautu Sanjungos nariams už 
nieko nedarymą kaslink ju ru- 
bežiaus klausinio ir susikirtimo 
su Izraelio Žydais.

Kiti sargai buvo paskirti ma
riu kranta sergėti ir visus per
žiureti ir j u lagaminus iszkra- 
tyti, pirm negu jie galėjo isz 
laivu iszlipti.

Paskutinaji syki kada Tautu 
Sanjungos nariai buvo iszgaz- 
dinti, buvo 1948 metais, kai

Amerikos. Ir Rusijos Eroplanai, Parodoje

binis Jet eroplanas ir apa- 
czioje Amerikos B-47 strato- 
jet bombneszis. Amerikos 
eroplanas per ta paroda pa
sekmingai nusileido be inži- 
nu su parasziutu. Amerikos 
Lakūnu sztabo karininkai 

vienas lakūnas isz mažo eropla- 
no paleido bomba virsz Tautu 
Sanjungos kambaru. Bet ta 
bomba susprogo padangėse, 
pirm negu ji pasiekė tuos kam- 
barus ir visai jokios iszkados 
nepadare.

Vėliau tas lakūnas buvo su
imtas ir suaresztuotas. Jis pa- 
siaiszkino kad jis tik norėjo 
pabudinti isz miego visus tos 
Sanjungos narius, kad jie pa
matytu ir suprastu kokis pa
vojus ne tik San jungai, bet ir 
visam krasztui gresia. Jis buvo 
pavestas daktarams isztirti ar 
jis yra sveiko ir pilno proto.

KRUSCEVAS
. PRIESZ STALINA r

Kaltina Ji Už Visus So
vietu Prasiszokimus

WASHINGTON, D. C. — 
Sovietu Komunistu Partijos 
Bosas Nikita S. Kruszevas, per 
savo prakalbas in Komunistu 
Kongreso Seimą, Vasario me
nesyje intare Stalina už žmog
žudystes ir už nugalabinima 
-tukstancziu nekaltu Ruskiu. 
Jis sako kad Stalinas nužudė 
tulkstanczius nekaltu žmonių.

Bet Kruszevas tik po Stalino 
mirties iszdryso szitaip prabil
ti. Amerikos slapta policija sa
ko kad ji žino daug daugiau 
negu Kreszevas paskelbė.

Kruszevas savo tas prakal
bas pasakė Vasario menseyje 
per Komunistu Tarybos posė
di, Vasario dvideszimts ket
virta diena. Nuo to laiko iki 
dabar buvo visokiu gandu apie 
Stalina ir jo padupczninkus, 
bet niekas nesitikėjo kad So
vietai taip paniekintu Stalina, 
kuris jiems tiek daug buvo 
davės.

peržiurėjo Rusijos eroplana 
ir pavėlino Rusijos karinin
kams peržiureti musu ero
plana isz lauko, bet jiems už
draudė in musu eroplana in- 
žengti ir peržiureti to ero
planu inžinus ir intaisus.

Kruszevas sake kad Komu-Į 
nistu partija Rusijoje buvo pa
sirengus pasmerkti Stalina net 
pirm jo mirties. Jis sako kad 
Stalinas visus gerus Komunis
tus apszmeiže ir intare ir kad 
jis nebuvo vertas tos augsztos 
vietos.

Bet isz viso pasirodo, kad 
szita perversme nieko nereisz- 
kia kaslink santykiu su Ameri
ka ar su Vakariniu vieszpatys- 
cziu. Sovietu propaganda 
priesz Amerika yra tokia pati, 
kaip ir buvo Stalino laikais. 
Mums tik gaila Stalino, kuris 
buvo mums palankus, nežiū
rint visu jo prasiszokimu ir 
grasinimu.

AUTOBUSAS
PASLYDO

Nubėgo Nuo Viesz
kelio In Upe

SHELBYVILLE, IND. — 
Savanoriai stojo in talka ir isz- 
gelbejo visas mergaites ir isz- 
trauke autobusi, kuris nubėgo 
nuo vieszkelio ir atsidūrė in 
Buck Creek upeli.

Autobusas veže trisdeszimts 
penkias mergaites. Bet potva- 
nis buvo taip iszardes kelius ir 
vieszkelius kad szitas autobu- *
sas nuvažiavo nuo vieszkelio ir 
invažiavo in ta Buck Creek 
upeli.

Mergaites buvo tik sukries- 
tos, ir nei viena isz ju nebuvo 
tiek sužeista kad ji butu reika
lavus ligonines ar daktaro. Au- 
tobusio draiverys sako kad 
vanduo buvo tokis platus ir gi
lus kad jis kelio, vieszkelio ne- 
begalejo matyti ir už tai jis in 
ta upeli invažiavo.

MPkkie U. S. Bonus!

PREZ. EISENHOWE-
RIS IN LIGONINE

Turėjo Operacija

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Dwight Eisenho- 
weris Luvo isz Baltųjų namu, 
greitai su ambulancu nuvesz- 
tas in Walter Reed ligonine, 
Petnyczioj apie 1:30 valanda 
po pietų, o Subatos ryta apie 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

VYRAS NUSIŽUDĖ

Buvo Pcrsiskyres Su
Savo Žmona

GLASSBORO, N. J. — Tris, 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Telefono kompanijos darbinin
kas, John Shellenberger buvo 
surastas negyvas apie szeszta 
valanda isz ryto.

Policijos Daktaras Apygar
dos Coroner William Hofer sa
ko kad tas Shellenberger buvo 
pridėjęs paipas prie savo au- 
tomobiliaus “exhaust” paipos, 
paskui buvo paleidęs savo au- 
tomobiliaus inžina taip kad in- 
žino garai ji uždusintu.

Susiedai užtiko jo lavona ga- 
radžiuje ir prikėlė jo žmona 
Virginia.

Policijantas Robert Toughill 
sako kad jiedu buvo persiskyrė 
apie du menesiai atgal. Jis bu
vo atėjės savo buvusia žmona 
atlankyti apie vidurnaktyje 
stengdamasis ja persipraszyti 
ir vėl sugyventi. Jis po vidur- 
nakczio paliko ja ir ji nuėjo 
gulti. Ir isz visko iszrodo kad 
jo antros pirszlybos nepasiseke 
ir už tai jis nuėjo in garadžiu 
ir nusižudė.

STOGĄ ISZKELE

Snsprogimas Frank
ford Namuose

PHILADELPHIA, PA. —
Kai dvideszimts asztuoniu me
tu amžiaus Albinas J. Dalido- 
nis norėjo gala gauti su gazu 
isz gazo pecziaus, tas gazas už
sidegė ir susprogdino visus 
kambarius.

Jis nuvesztas in Frankford 
ligonine /policijantams aiszki- 
nosi kad jis ta gaza neuždege, 
bet jis buvo tik paleidęs ta gazo 
pecziu kad jis nuo jo durnu 
amžinai užmigtu.

Keli jo susiedai ir kaimynai 
buvo sužeisti kai ta gazas su
sprogo, bet jis teisinasi kad jis 
nenorėjo nieko kito nužudinti, 
kaip tik pati save.

Trys moteriszkes* buvo nu- 
vesztos. in ligonine, kai jis buvo 
sužeistos nuo to susprogimo.

Policijantai sako kad jie ne
gali suprasti ar iszaiszkinti 
kodėl szitas žmogus norėjo nu- 
sižudinti. Jis gera darba tu
rėjo ir gerai uždirbdavo.

Iszrodo kad jis buvo singe- 
lys ir už tai nepaisė kas su juo 
atsitiks.

DŪMAI NUTUPDINO'
EROPLANA

PHILADELPHIA, PA. — 
Durnai nuo eroplano i n ž i n o 
privertė lakuna nutupdinti sa
vo eroplana ant International 
Airport, Philadelphijoje, kai 
visas eroplanas buvo užtvinkes 
durnais.

Lakūnas, Kapitonas Edward 
P. McDonald savo eroplana pa
sekmingai nutupdino ant že
mes pirm negu kas atsitiko. 
Eroplanas buvo iszskrides isz 
Miami, Florida?

Lakūnas, Leitenantas Theo
dore Manko isz Engine Col 77 
sako kad gaisras prasidėjo isz 
elektros dratu.

Visi keleiviai buvo greitai 
paskirti in kita eroplana ku
ris juos nuveže in paskirtas 
vietas. Kaip ar isz kur tas 
gaisras prasidėjo dar dabar 
nežinia. Visi keleiviai ant kito 
eroplano iszskrido in Idlewild 
Airport eroplano stoti, isz kur 
jie sveiki ir gyvi iszskrido in 
invairius musu kraszto mies
tus.

Intarta Už Ketveriopa 
Žmogžudyste

Ponia Opal Agnes Collins, 
in Hammond, Indiana yra 
patupdinta in kalėjimą, ir 
intarta už nužudinima savo 
koliekos vyro, veterano, ir 
kitu trijų savo szeimynos 
nariu. Policijantai sako kad 
ji prisipažino kad ji nuszove 
savo vyra, veteraną Ben C. 
Collins, Jr., dvideszimts asz
tuoniu metu amžiaus, jo mo
tina keturios deszimts asz
tuoniu metu amžiaus Ponia 
Julia Collins ir jos vyro dvi 
seseris, vienuolikos metu 
Mary Sue ir keturiolikos me
tu Martha Ann. Kelios die
nos priesz tai jos vyras, ko- 
lieka veteranas buvo nuėjės 
pas advokata pasitarti apie 
divorsa nuo savo žmonos.

L’AQUILA, ITALIJA. —
Italijos kraszto viduryje per 
keturias dienas buvo galima 
pajusti mažas žemes sudrebe- 
jimas.

Nors niekas nebuvo sužeistas 
bet iszkados buvo nemažai pa
daryta.

NAUJI
VIESZKELIAI

AMERIKOJE

40,000 Myliu Tokiu 
Keliu Tinklas 

Statomas
WASHINGTON. D. C. — 

Senatas priėmė didžiausia val- 
tTasa Ant 4 Puslapio)

ŽMONA |
PASMERKTA

CAPE MAY, N. J. — Ketu- 
rios deszimts vieno meto am
žiaus, dvieju vaikucziu motinai 
buvo pasmerkta ant nuo dvide- 
sz.’mts ilki dvideszimts penkių 
metu in kalėjimą už nužudini
ma savo vyro.

Ponia Elizabeth Sherwood 
kreipėsi in teisėja del susimy- 
lejimo, bet teisėjas jos praszy- 
ma atmete. Teisėjas Jonathan 
Acton pasakė kad teismo nu
sprendimas aiszkus, ir kad jis 
nesikisz.

Ji teisinosi kad ji savo vyra 
John F. Sherwood nuszove, kai 
jis, pasigėrės buvo ant jos už- 
sipuoles. Bet daktarai, po pri- 
sieka, pasakė kad kai jie isz- 
agzaminavo jos vyra, jie nera
do kad jis butu turejes nors 
kiek alkoholiuas savo krauju-i 
je. ’ i

Szeimynele gyveno in Doy
lestown, ir atvažiuodavo in 
Cape May beveik kas Nedele.

Ji per teismo tardinimus 
stengesi priparodinti kad jos 
vyras, pasigėrės, norėjo ja pa
smaugti ir kad ji nuszove ji 
vien tllk kad ji stengiesi apsi
ginti.

Trokas Susikūlė Su Traukiniu; 3 Žuvo

Czia isz eroplano buvo nu
trauktas szitas paveikslas. 
Trokas susikūlė su Pennsyl- 
vanijos geležinkelio trauki
niu, in Atwater, Ohio. Trys 
buvo užmuszti ir szeszi buvo 
sužeisti. Traukinio penki ka

NUPUOLĖ NUOMOKYKLOS STOGO
Vaikas Jieszkojo Boles

PHILADELPHIA, PA. — 
Užvakar vienas mokyklos mo
kinys nukrito penkios deszimts 
pėdu kai jis jieszkojo boles ant 
Heston Public School stogo, 
kur jis buvo užsilipęs.

Penkiolikos metu James 
Glisson, nuo 1526 N. Conestoga 
ulyežios, mokinys in Hanna 
Vieszaja Mokykla buvo labai 
sužeistas ir buvo nuvesztas in 
Misercordia ligonine. Jis bu
vo ant operacijos stalo per tris 
valandas. Jam buvo kairioji 
ranka palauszta ir petis su
žeistas.

Jis su kitais savo draugais 
tuo laiku losze beisbole. Jis vi
josi pamuszta bole ir taip su
sižeidė.

Daktarai tikisi kad jie gales 
ji iszgelbeti, bet jie sako kad 
jis butu galejes sau sprandą 
nusisukti tokiame žaidime.

Tie daktarai dabar ima rei
kalauti kad kai vaikai bovinasi 
ant mokyklos lauko, kad tenai 
butu mokytojas ar bent pri
žiūrėtojas, kad tie vaikai per 
daug nesusižeistu.

Bet tuo paežiu laiku moky
toju atstovai, ir unijos sako 
kad tiems mokytojams butu 
parūpinta didesne alga kai jie 
po mokslo metu vis dar turi 
prižiūrėti tuos mažus, vikrus 
mokinus.

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

rai buvo nuversti nuo rieliu.
Vienas ūkininkas, farme- 

rys buvo užmusztas kai vie
nas to traukinio karas su
daužė farmeriu ofisą. Troko 
draiverys buvo ant vietos už
musztas.
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Kas Girdėt
Amerikos Vėliavos Diena Pripuola Ketverge, Birželio 14 Diena

Lakunu fabrikantai dabar 
pareiszkia savo nepasitenkini
mą su valdžia. Jie sako kad 
valdžios tūzai juo laiko kaip 
kokius bernus, tarnus, nustato 
ju algas ir ju darbo valandas. 
Visi jie dabar sako kad valdi
ninkai turėtu daugiau savais 
reikalais rūpintis ir in ju rei
kalus nesikiszti.

'■ • • "
1926 metuose Ab Jenkins po 

visa kraszta (pagarsėjo kai jis 
su automobiliu nuvažiavo isz 
New York in San Francisco, 
California, in asztuonios de
szimts szeszias valandas ir dvi-t 
deszimts minucziu; greicziau 
negu to laiko greicziausias 
traukinys.

• • ■
Sovietai yra pakvietė Angli

jos Karaliene Elzbieta atsilan
kyti in Rusija su savo vyru.

• •

Dabar daug mažiau žmonių 
ipęrkasi naujus automobilius ir 
už tai tu automobiliu fabrikai 
szimtus tukstancziu darbinin
ku paleidžia isz darbo. Dabar 
aipie szimtas trisdeszimts tuks
tancziu darbininku randasi be 
darbo automobiliu fabrikuose.

Birželio menesyje dar keli 
tukstancziai automobiliu dar
bininku bus paleisti isz darbo.

" • •

Biznis labai gerai eina Eu
ropoje ir visi fabrikai diena ir 
nakti dirba, aicziu Amerikos 
milijonams doleriu.

. • •

Vokietija, Prancūzija, Ang
lija ir Italija vis daugiau ir 
daugiau savo automobiliu siun- 
czia in’Amerika. Vaikai perka
si dviracžįus isz Anglijos ir’už 
juos moka beveik dvigubai 
tiek kiek jie mokėtu u'ž tokius 
dviraczius, kurie yra ežia, 
Amerikoje pagaminti.

3 •

Daug Amerikos fabrikantu 
kraustuos! in Europa, kur dar
bininku algos pigesnes ir tak
sos mažesnes.

Valdžia, dabar vėl pavėlins 
bankoms skolinti pinigus ant 
visokiu daigtu del mažesnio 
procento.

Plieno fabriku darbininkai 
gal sustraikuos, bet tos strai- 
kos bus trumpos, nes fabrikan
tai sutiks ant visu darbininku 
pareikalavimu ir paskui plie
ną dar laibiau pabrangins. Spė
jama kad plienas pabrangs nuo 
deszimts ligi dvylikos doleriu 
ant tono.

Kiti darbininkai paseks plie
no darbininku pavyzdi ir strai- 
kuos del daugiau pinigu. Ir jie 
gaus daugiau mokėti, bet tada 
vėl viskas dar laibiau pabrangs.

■ • •
Biznieriai ir fabrikantai vis 

daugiau ir daugiau augsztu ka
rininku prisivilioja, ir atitrau
kia. nuo vaisko, nes algos daug 
geresnes, negu armijoje.

Generolai ir Admirolai pa
lieka vaiska ir ima darbus pra
monėje; ir taip vaiskus neten
ka geriausiu savo vadu.

Brigados Generolas, Milton 
W. Arnold yra Vice-Preziden- 
tas Air Transport Association.

Rear Admirolas James D. 
Barner yra Vice Prezidentas 
Gyrodyne Kompanijos.

/
Rear Admirolas Frederick 

J. Bell yra Executive Vice-Pre- 
zidentas National Automo >ile 
Dealers Association.

Generolas Omar N. Bradley 
yra Bulovą Research ir Deve
lopment Laboratories1 kompa
nijos virszininkas, pirminin
kas.

Generolas Douglas MacAr
thur yra Sperry Rand Corpora
tion sztabo virszininkas.

Ir mes rgaletume visa, ilga 
Generolu ir Admirolu litanija 
iszbirbenti apie tokius, augsz- 
tus karininkus, kurie pamėtė 
savo kariszkas pareigas ir sto
jo in bizni.

• •

Komunistai Italijoje parode 
kaip jie veda bizni; jie nu
skriaudžia darbininkus, iszsi- 
suka isz taksu ir veda palszy- 
vas rokundas.

Ne tik gazolino taksos ima 
brangti, bet pats gazolinas dar 
labiau pabrangs; nes vis ma
žiau ir mažiau aliejaus ir gazo
lino yra randama Amerikoje.

Lakunu sztabas dabar turi 
eroplana, kuris gali skristi 
tūkstanti keturis szimtus-my
liu in valanda. Bet dabar atei
na žinios kad musu sztabas tu
ri dar greitesni eroplana, aipie 
kuri musu armija nieko nenori 
sakyti.

Tikru žinių isz Maskvos sun
ku gauti, bet gandai eina kad 
pirmutinis žmogus intarti Sta
liną po jo mirties, buvo jo sū
nūs, Vassily Stalin. Sunku ka 
tikro sužinoti, bet Stalino su
nns dabar yra paszalintas isz 
Lakunu Sztabo ir dabar yra 
Sovietu nelaisvėje.

.Sovietai turi gana bėdos 
Lenkijoje. Daug Lenku in 
Oder- Neisse sutinka imti di
džius ukius, gauna paskola isz 
Komunistu valdžios, ii- gauna 
už dyka daug visokiu maszine- 
,/iu ir paskui kai tik po pjūties 
jie dingsta su pinigais.

Kongresas priėmė byla pa
skirti daugiau kaip penkios de
szimts viena bilijoną doleriu 
del nauju vieszkeliu. Dali tu 
pinigu automobiliu savininkai 
turės sumokėti su naujomis 
taksomis.

■Sovietai jau keletą kartu yra 
pareiszke norą atsilankyti iii 
Amerika, kaiip jie atsilankė in 
Anglija. “Bet Eisenhoweris ty
li ir juos neipasikveczia! ”

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50ę a'rba 3 už 
$1.35. Adresas:

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

Pirkie U. S. Bonus Sziandieu!

Tek ir Saulele

Tek ir saulele per beržyneli, . 
Dar mudu abudu po patalėliu.
Labas rytas, labas vakara 

mamuže mano,
Ar daugeli tu turi jaunu 

dukrycziu?
Kiek darže rutu, ant rutu lapu, 
Tiek daugeli asz turiu jaunu 

dukrycziu!
Mamuže mano, senoji mano,
Ar žadi man leisti viena 

dukryte?
Dar visos jaunos, dar visos 

mažos.
Dar nėra prikrautos pilnos 

skryneles.
Nupyniau mergytei ant 

vieszkeluko.
Sugavau sziokiu, sugavau 

tokiu,
Su gavau mergyte baltai 

raudona;
Žydi jos veideliai kai 

bijūnėliai,
Mėlynos akys, plaukai geltoni.

Protestonu bažnyežios .Rytu 
Vokietijoje susitaikins su Ko
munistais, nes ju Vyskupas ir 
virszininkai sako, kad jie to
liau negali tiems Komunistams 
prieszintis.

Ptatinkit “Saule”

Price $2.50 State point atyle.

COLORS; Red, Black, Green, 
Blue, Gray, Copper.

Saule Publishing Co.,

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

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

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

GENOVAITE

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

natves czion pasilikdami, neži
nome ar kada nors pasimaty
sime, ar ne. Bet Dievas yra su 
tavimi. Laikyk Ji visados savo 
szirdyje, kaip iszmokai nuo sa
vo tpvu, niekados nei ant kai
res, nei deszines, nepasvirk ir 
nepamesk Jo kelia, tada nerei
kės mums apie tave rūpintis, 
bet ramiai galėsime numirti.” 
Po tu žodžiu prisiartino moti
na, drėbaiiczioms rankoms, ir 
negalėdama isz verksmo' ir tuž- 
bos susiraminti, vos tiktai va
liojo kelis žodžius isztarti: 
“'Buk sveika Genovaite, ir te
gul tave Dievas užlaiko. Neži- 
nan ka del tavęs yra Dievas 'ža
dėjus. Mano verksminga szir- 
dis, nieko geto nenumano; Tu 
buvai visados maloninga, duk
tė; buvai musu brangiausiu 
skar'bu ant žemes; niekuomet 
mus neužrustinai, o buk ir to
liams pilna gerybes. Nieko to
kio nedaleisk isz ko turėtum 
gėdėtis priesz tėvus ir Dievą. 
Dar viena karta sakau: buk du
ries szirdies, o tuomet viskas 
tau gerai klosis. Ir kad ant tos 
žemes jau niekuomet nesiinaty- 
tumem, vienok po smerties 
danguje reiks susieiti!”

Po tu žodžiu, tėvai Genovai
tės vyrui pasakė: “Stiliau, pa
imk ja su savimi. Ji yra musu 
brangiausiu turtu. Teisingai ji 
tau priguli pagal tavo užpelną. 
Aly lėk ja ir buk nuo dalbai- jos 
tėvu ir motina.” Ta viską Sigi
tas prižadėjo ir del apturėjimo 
nuo tėvu palaiminima drauge 
su Genovaite priklaupė priesz 
tėvus.

Tuoin laiku Vyskupas Ildol- 
fas, kursai Genovaite su Sigi- 
tu moterystes risziu suvienijo, 
Dievo bijąs ir pagirtinas senis 
su baltais kaipo obels žiedais 
plaikais, bet veido> dar pado
ru i raudona tebeturejo, prisi
artinęs, ir rankas ant abieju 
uždejas laimino anuodu, o Ge
novaitei ypacz pasakė: “Ne
raudok pagirtina jaunoji! Tau 
Dievas dide laime pažadėjo, 
bet kitoniszku budu,_kur nevie
nas negal suprasti. Vienok tu
rės ateiti‘diena, kurioje visi 
czionai esantiejai dekavos už 
jai Dievui, džiaugsmo aszaras 
liedami. Indek sau in szirdi 
tuos mano žodžius, kad tave 
koks norint didis priėipuolis 
prispaus, Dievas tegul bus su 
tavimi. ’ ’

Kada pagirtinas ir Dievo bi
jąs senelis, šake tuos žodžius,

visu szirdis, kurie tenai buvo 
susirinkę, pajuto savyje, jog 
stosis su Genovaite koks norint 
nepaprastas ir stebuklingas at
sitikimas, apgailestavo ja ir 
padavė in Sutvertojo rankas, 
garbino ja ir szveiftai apveiz- 
dai pilni tylėjimo davė garbe 
dvasioje. Dabar Genovaite, isz- 
balusi ant veido ir gal alpan- 
czia, pasodino Sigitas ant-žir
go, del jos atvesto ir puikiai 
parėdyto,. patsai užszoko ant 
savo naszaus žirgo, ir teip su 
kareiviais. namon iszkeliavo.

Sigito gyvenimo vieta “Si- 
gitpilis” vadinamas, stovėjo 
ant augsztu uolu tarp , dvieju 
upiu, Remi ir Mozeles, linksmo
je ir puikoje paszalyje. Kad 
jau vyras su savo jauna paezia 
prie angos vietos artinosi, tuo
met visi anuo tarnai ir paduo- 
tojai gyventojai, vyrai ir mo
ters, jaunikaieziai ir nutakos, 
o ir vaikai, save gražesnais ru
bais pasipuosze greitomis sto
vėjo, idant pasveikinti pagir
tinus, suvienytus jaunuosius. 
Namo anga buvo žaliomis, me
džiu szakomis ir žiedais pa- 
szveista, teipgi ir keliai buvo 
skaiseziaiš žiedais ir nesenei 
skintais lapais iszbarstyti. Visi 
akis pakreipė ant Genovaitės; 
visi geide paregėti savo nauja 
valdytoja. Kada jie ja dabar 
arti pamate, visus apėmė pasi
stebėjimas, nes veidas Geno
vaitės buvo aiszkus paveikslo 
nekaltybes, kokia aniuolas tik
tai legal turėti. Anose akyse 
kiekvienas galėjo regėti nesu
prantama dangiszka grožybe. 
Genovaite nuo žirgo nusėdusi, 
pasveikino visus maloningai, 
pilnu saldybes ir visiems patin
kama balsu, kalbėjo su senais 
preszkais pagirtinu, badu, o 
motinoms kurios kūdikėlius 
ant ranku laikydamos, stovėjo 
pratarė maloningas žodžais, 
klausinedama vaiku vardus ir 
kiek katras turi metu, prie to 
turtingai anuos apdovanojo; 
per toki meilu apsiejimu inve- 
de ji visus in pasistebejima. 
Prie to ji dar isz to, ka nuo vy
ro kelionėje apturėjo, karei
viams ir tarnams ant metu tar
naujantiems, už metus isz vir- 
szaus užmokėjo, o nupuolu
sioms valsiczioniems ne maža 
dalyka. javu ir medžiu dovano
jo. Visi dekavojo linksmu baj- 
su, visiems isz a^iu aszaros te- 

' kejo, visi Genovaite ir jos vy- 
ra laimino tukstancziai . už 
anuodu garbes pilnas maldas in 
dangų kele. Pagaliaus isz akiu 
valdytojaus senu kareiviu lie
josi upelei aszaru, kurie svei
kindami Sigita su linksmu vei
du, po ginklu stovėjo, sugrau- 
dinimo aszaros tekejo in ju, 
nuo vėjo pasklaidytas barzdas.

— TOLI AUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

y szito Katalogo
Nr. 1956

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminali szkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
czio Užimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.111—Sziupinis J3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos hobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20d.

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

No.128—Dvi isztorijos: Val
dini i eras; 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; 
Keliautojąi in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

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

No J 34—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 Žudiesta, 
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 Naktį 
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
pi n, 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, 20e,

No.158- —A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre’; Prigautais 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

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

No.166—Apie Sunūs Mal- 
kiaus; Iszklausyta 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. 25c.

Kitokios Knygos

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

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

I8OV2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaus 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

N0.196—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. Par 
gal senoviszko būda, 15p.

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

No.200—Ęustakijuszas. 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. 
Plikius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medai iko Dievo Motinos 
Garbei. 15c.

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

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

UbeF’ 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., • Ų. S. <



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5V2 col.
TIKTAI, 25 Cts.

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

Burike ir Burikas
(Tasa)

Eidama tylėjo ir baimingai 
žiūre joT ant praeigiu mat kad 
nepaimtu paslėpto skarbo.

Kada parėjo namon, iszsiun- 
te tarnaite su vaikais iii sode
li, o uždarus duris su stm'nptu- 
via,tare in vyra:

— Didelius daigtus apsakė 
man profesorius! Po teisybei 
ne jisai, tiktai vasios, kuriais 
jis ant pareikalavimo paszau- 
ke. Nieką priesz ji neatstovi 
Žasaitiene boba! Neverta su 
koja paspirti

— Ir ka tau pasakė? Klau
sinėjo prisispyrias Juodaitis.

— Tuojaus viską ant kart 
norėtumei žinoti, pasza.uke pa
ti. Pasakiau tau, jog jisai ne- 
iszgalvos kalbėjo, kaip Žasai
tiene, tiktai dvasios. Kada pa- 
szauke, tai buvo piktos, ugnia 
spiaude, nes turėjo klausyti ir 
atsakinėt ant visu užklausimu 
profesoriaus.

— Ir kaip kalbėjo?
— Profesoris dėjo balta 

popiera, o dvasios atsakinėjo 
rasztu.

— Ir ka josios parasze del 
tavęs?

— Aidi, daug daigiu, net bi
jau tau pasakyti, kad kas nesu- 
simaiszytu. Žasaitiene neisz-

du apie iszemima skarbo. Su
tarė, jog Agota kas, o kaip pa
ils, tai ja iszvaduos. JuodaitisI
ant galo kaipo sveikas vyras 
nutarė nemiegot per visa nak- 
ti, o po gaidžiu palbudyt paczia.

Po antrai valandai iszejo 
a laidu pamažėl i užkluonem in 
gala kaimo, kur stovėjo kry
žius. Kad tikt b i ne pa tikt ka! 
Ant gilukio nepatiko nieko ir 
laimingai atėjo prie kryžiaus. 
Czionai atsisėdo ir lanke, kada 
dvare užskambins treczia, va
landa. Vos užskambino treczia 
valanda, paszoko Agota žegno
damasi ir kalbėdama: “Kris
tau Vieszpatie, dabar mano at
eitis iszsipildys. Pažiūrėsiu 
keno teisybe, ar profesoriaus 
ar Žasaitienes. Palauk vyreli, 
asz mieruosiu žingsnius, ba taiO 7
mano reikalas.

Stbjo po kryžium ir baimin
gai pradėjo skaityt, vienas, du 
tris. Paskui skaitė tris žings- 
niu§ in kairia, paskui vėl in de- 
szinia szali.

— Sziczia, tarė tripteleda- 
ma drucziai su koja. Biskuti 
žeme slegsta po manim. Duokle 
dusziuk spata, kad skarbas ne
pabėgtu.i

Pagriebė sipatą ir pradėjo 
kast su karszcziu. Juodaitis 
atkasinėjo tolyn žeme, kad at

mano ant burinio, ne tiek, kiek 
musu žila kumele. Kožna kazy- 
ra ženklina ka kita, o ne tai, ka 
boba kalbėjo. Nes asz profeso^ 
riui prižadėjau, niekam nieko 
nesakyti,'tai ir tau. nesakysiu.

— Kaip sau nori.
— Aha,, jau pyksti, nes da

viau žodi, tai dalaikysiu. Tik
tai ta. liepe tau profesorius pa
sakyti, idant su manim nuei
tum pas kryžių ant treczios va
landos naktį ir prigelbetum at
kast m a,n skarlba.

— Ar skarba? Ka tu kalbi?
— Teip meiluk, tikra skar

ba! Tasai gyliu tūzas, suvis ne
ženklina smerti, kaip kvaila 
boba nulbure, tiktai ženklina, 
skarbasĮ'

'Niekam apie tai nekalbėk, 
tiktai pareng du sipatus ir 
szianakt, po gaidžiu eisimo to 
skarbo jieszkot. O dabar duo- 
kie man ka valgyt, ba baisiai 
esmių alkana. \

Juodaitis nuslszypsojo užga
li adytas. Jegiu jau pati nori 
valgyt, tai 'bus sveika! Pasmau
kė tarnaite isz sodo ir liepe pa
gaminti pietus, kiauszinienes 
su didelais spirginis.

Vakare ilgai rodavo josi abu-

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co.

ežiai! Tai mano, mano skarbas!
—• Geresni kaip sidabriniai 

ar auksinis žiedas, tarė Juo
daitis. ’ \

— Deku Tau Dieve. Dabar 
tai jam tykiu profesoriui, o ta 
ragana su szunimi iszpjudysiu.

Perskaitė atsargiai pinigus.
— Dievaž szimtelis rubliu!

i

Tuojaus pirksiu sau karvute.
— Peržegnokie juos, km! in 

smala nepavirstu. Reikė iszly-

Tankiai duodasi girdėt 
Szitokius iszsitarimus 

tėvu: 
“Per sunku darba ir 

paezeduma, 
Dastuojau turto ir 

paguodones;
Geidžiu idant mano 

vaikams, 
Butu lengviau gyventi ■ 

ant svieto.”
Bet kas isz to, 

Kada tieji vaikai po smert 
Tėvo sunkia proezia, 

Praszvilpia ir ji nepaguodė ja, 
Ne ant jo kapo niekad 

neatsilanko, 
Sukalbėti poterėli už jiems 

palikta turteli, 
Uždirbta per tėvo kruvina 

prakalta.
* * *

ginti duobia kad žmonis nepa
žintu, tarė Juodaitis.

Juodaitiene turėjo tufcstan- 
czius visokiu užmanimu, ka 
pirkti už tuosius pinigus. Kada 
jau viskas galvoje .perbėgo, at
siminė sau ant galo, jog jeigu 
profesorius nebūtu pasakęs 
kur skarbas, tai nebūtu sura
dus. Ir butu skarbas dingės 
kaip iGrabliko. Poteisybe pri
guli jam puse pinigu. Juodaitis 
pagyre ta užmaninia.

Ant rytojaus nuėjo pas pro 
fesori ir danesze jam, jog vis
kas iszsipilde, padėjo priesz ji 
penkios deszimts rubliu, kal
bėdama, jog jam teisingai pri
guli.

Bet profesorius padekavojo 
už pinigus ir davinėjo rodą, 
kad nusipirktu sau gera karve, 
o tada ir jam kada pienuko at 
neszt.

Paklausė Juodaitiene, pirko 
karve ir kas diena siuntinėjo 
profesoriui szviežio pieno.

Juodaitiene velei buvo svei- 
ka, raudona ir riebi kaiip tolo
kas, apie smerti ne nemislina. 
tycziojosi isz Žasaitienes ir sa
ko: gerai paskalas skelbė:

Eikie pas gera meisteri,
O ne pas kilę koki fuszeri.
Juodaitiene niekad nedaži- 

nojo ka josios vyras padare su 
profesorium.

— GALAS —

GENO VAITE
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Jos Vargus, Rupesties ir Ste
buklinga Parėdymą Dievo

Genovaite Patenka Už Vyro, 
Vardu Sigita

gal nebyretu.
Už valandos pataiko ant mo

linio puodo.
Szuke sutriuszkejo ir subirė

jo puodas gnt szmoteliu.
— O Iszganytojau, Dieve!
— Sumuszei puodą, pini

gai susimaiszys su žeme, rūgo- 
jo Juodaitiene.

-— Gali but, ba dvasios 
mėgsta daryti kliudia, kada 
nori paimti. Palauk, asz su ran
ka isziminesiu.

Pasilenkė ir pradėjo pama
rėli prara,akinėti szukias. Pa
juto ka toki minkszta, rodos 
skudurius ir popieras. Iszeme 
viską ant yirszaus ir padėjo 
ant pievos.

— Kas tai gali but?
—■ Tiktai pamaželi imkie, 

kad nepagadintumai, kalbėjo 
Juodaitis.

Jau pradėjo szvinst, tai Juo
daitiene pamaželi pradėjo 'at
vyniok Surado ant galo- nedi
deli pundeli isz popiefos su 
szniureliu apriszta:

— Jau turiu, paszauke su 
džiaugsmu.

— Ka turi ?
— Da nežinau kas tai yra!

I

Gal auksinis žiedas, ar deiman
tas, nes ežia yra kokis brangus 
daigtasf

Atriszo pakeli ir padėjus ant 
žiursto, pradėjo atvinioti at
sargai, kad kas ne iszpultu. 
Ant galo gavosi in viduri.

— Žiūrėk, žiūrėk, ežia vie
ni pinigai, po deszimts vienlen-

Jeigu Airiszis gero ne vėlina 
Lietuviams, tai ne dyvai, 
Bet jeigu susiairisziaves

Lietu vys,
Tai yra tikru Judosziunp 
Nes ant savo tautiecziu, 

Žiuri isz augszto, 
Kaip szuo ant muilo. 
Lietuviai su tokiais • . ...veidmainiais, 

Neturi sėbrauti ir jokio 
Reikalo su jais neprivalo 

turėti.
Tokiu Lietuviszku 

Žaliablekiu, 
Randasi kožnam mieste.

* * Si
Asz jums sakysiu, 

Kad kvaraiba gyvena 
Tarp moterių ir gana, 

Negana kad namie 
pasilaka, 

Bet in miestą nusibaladoja 
Tai vos parstapalioja, 

O kada?
Kada kiti parveda.

Sarmata, moterėles darote, 
Del dukrelių, kurias 

auginate, 
Tos negali ant svieto 

akiu pakelti, 
Turi namie sėdėti, 

Be jokio užsiėmimo, 
Kaip rodos negaus vaikino, 

Su kuriuoms apsiporuotu, 
O geresni gyvenimą turėtu. 
Ne kaip prie tokios motinos, 

girtuokles tokios.
Bukite doros mergeles, 
Ba kaip doros busite, 
Dorus vyrus gausite 

ir laimingos busite.

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad . užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdim a.

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

gENOVES amžiuose, kad
Vokiecziu paszalyje Evan

gelijos szviesybe isznaikino 
svetimu dievu garbintojus ir 
smarke gyventoju szirdi patai
sė, kad pagalinus dar neiszgy- 
venta ir apleista žeme per dar
bus pirmųjų krikszczioniu inti- 
kejima ant paveizdejimo pui
kesne iszrodt’, o tankios girios 
daugiose sząlyse laukams ant 
javu turtingiems ir žydintienis 
daržams vietas davė kur szio 
gadyne, Belgijos yra. karalyste 
vietoje Nederlando arba Uol
iem Iro, gyveno isz augsztu ba
joru, vienas kunigaiksztis, val
donas Brabancijos szalies, kū
rinai per savo drąsybe, daugy
be invesdavo iii pasistebėjimą, 
o karsztai Dieva myledams, ar- 
tymui gera darydams, iszpil- 
dydamas duota žodi, pas visus 
ingijo nuotartį ir malone. Jo 
pati kaipo ir jisai turėjo szir
di gėrybėmis pripildyta; pas 
abudu kaipo viena duszia, vie
nokiu pajautimu atgaivinta. 
Dievas aniems davė vienaite 
dukteri, kurie neiszpasakytai 
mylėjo pagirtinu budu augin
dami, tos vardas buvo Geno
vaite.

Dar kūdikystes amžiuje, Ge
novaite tebūdama, pasirodė la
bai iszmintinga, geros szirdies, 
lengvinus apsiejimo, kožnam 
patinkama ir vienokio nustove

jimo. Kada pati kunigaiksztie- 
ne pagal anos gadynes būda, 
vakarais tarp varpeju sėdėjo 
kokiu nors darbu užsiėmusi, o 
mažoji szesziu metu dukterėle 
ant gražaus krėslo szale moti
nos sėdėdama, arba su adeta ka 
nors siuvinėjo, arba su varpste 
sukdama su guvia rankele dai
lius siūlus venpe, kad tarp mi- 
navotiiju darbu užmetinėjo vi
sokius iszmintingus paklausi- 
nejimus, tai ant kožno paklau
simo pagirtina ir minavotina 
atsakymu, duodavo, o kožna žo
deli su lengvu balsu aiszkiai ir 
visiems patinkamai isztardavo. 
Kožnas, kas tiktai ja regejo, 
negalėdamas atsistebėti, saky
davo, jog isz tos paniulaites 
savo laiku gal stotis negirdėtas 
stebuklas. Sulaukusi deszimts 
ligi dvylikos metu, savo am
žiaus, kad su tėvais in bažny- 
czia nuvažiuodavo ir tenai bal
tais rūbais aprėdyta tarp tėvo 
ir motinos sėdėdama ant suolo 
su raudona gelumbe apdeng
to, priesz altorių atsiklaupda
vo, o szviesos žiedros akeles 
pilnos maldų dangun pasikel- 
davo, kad dailus, o skaistus 
veidelis gražiai iszrode, kad 
padorus skruostelei raudonu
mu žiedu nekaltybes szviete, 
tuo.ni tarpu kožnas regėtojas 
tarė savyje: “be ne regiu tik
tai savo akimis dangaus aniuo-. 
la?” Kaipo tikras aniuolas pa- 
linksmintojas nekarta nueida
vo in kaima prie lovos ligoniu. 
Pavargėlėms vaikelems. nu- 
neszdavo apdarus savo ranko
mis pasiutus, o pavargusius

^.Pirkie U. S. Bonus; Pirkie U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus!

There’s nothing like the thrill of feeling 
that first strike . . . the excitement of play
ing a scrappy fish . . . the satisfaction of 
landing him.

Which reminds us. How about that vaca
tion trip you’ve always wanted to take — 
salmon fishing in Canada or sail fishing 
in the Gulf. Or that biggest vacation of all, 
your retirement years? Make sure that big 
ones like those don’t get away by investing 
now in U. S. Savings Bonds on the Payroll 
Savings Plan.

Just tell your pay faffice how much you 
want to save each pay period. Then relax 
in the knowledge that your saving is being 
done for you. Your money will go regu
larly into U. S. Series E Savings Bonds,z 
one of the world’s best investments. All

yoU need to do is to sit back and haul in 
the returns (3% interest, compounded 
semiannually, when held to maturity), j

And here’s something else nice to 
know. No matter where you go or what 
you do on ybur vacation, your money 
invested in Savings Bonds stays on the 
job, earning extra ifioney for you day in 
and day out.

So start investing today in Savings 
Bonds on the Payroll Savings Plan where 
you work or regularly where you bank. 
That’s the best way we know to land a 
big one!

// you want your interest as current 
income, ask your banker about 3% Series 
H Bonds that pay interest semiannually 
by Treasury check.

I . z
FOR THE BIG THINGS IN YOUR LIFE — BE READY j 

WITH U. S. SAVINGS BONDS > j
' v

The U. S. Government does not pay for this advertising. The Treasury Department thanks, 
for their patriotic donation, the Advertising Council and

z
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apdovanodavo, ka nuo kuni
gą ik szezio, savo tėvo, gaudavo 
ant rubu del saves. Pintini ne- 
szina, skubinosi rytmecziais ir 
vakarais prie ligoniu, duoda
ma aniems pastiprinanti v aidi
ma, skanesniuosius vaisius, ku
rie anuose laikuose buvo retai 
ir nepigei gaunamais dalykai, 
ir kuriuos užlaikydavo nutruk
dama nuo saves. Kaip savo me
tu daejusi panaite, buvo jau 
tikra nekaltybes ir padorumo 
paveikslu, o kožna Dievo bi
janti motina persergejo vaikus 
savo, kad eitu pagal gyvenimą 
tos kunigaikszcziutes, kad teip 
pat melstus, teip padorai užsi
laikytu, teip elgtųs, kad teijp1- 
pat butu pilnais dabones, leng
vos szirdies ir turtingais ant 

sgeru darbu. Mokėjo visus dar
bus prię moterų prilygstan- 
czius; nebuvo nežinomu daig
iu, kaip reikia valgi virti, kaip 
valgymus užlaikyti, žinojo pre
ke ir branguma kožno reika- 
lingesnio pabūklo ir anuo var
tojimą.

Grovas Sigitas, pagirtas per 
savo stiprybe ir per savo geru
ma szirdies, padoraus augumo 
ir iszvezidejimo, iszgelbejo. 
karta tęva Genovaitės isz ran
ku neprieteliu. Kunigaiksztis, 
tėvas Genevaites, isz dekingys- 
tes už iszgelbejima, karione pa
sibaigus, paėmė jis Sigita drau
ge in savo namus, ji mylėjo 
kaip savo sunu ir pagaliaus . 
atidavė anam savo vienaite 
dukteri už paczia. Laikui vin- 
cziavones pasibaigus, kada 
saule užtekėjo tą diena, kurio
je Genovaite iszveže isz tėvu 
namu, nesirado nei vieno žmo
gaus kambarjiose kunigaiksz- 
czio, kuris nebutu graudžiai, 
apsiraudojas. Genovaite, no
rint savo vyra labai mylėjo, 
vienok iszvažiuodama negalė
jo sulaikyti aszaras. h L

Pagirtinas jos tėvas, dar jai 
karta rankomis apglobdamas, 
aszaras praliedams, pasakė: 
“Tai važiuok mano duktė! Asz 
ir motina tavo sulauksime se-

(Tasa Ant 2 puslapio)

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

:: PRISAKYMUS ::
Labai užimanti apysaka

Per paczta, 25 Centai

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

arba pradžia 
SKAITYMO 

...ir... 
RASZYMO 

64 pus. Did. 5x7 col. 
Dabar Po 25c. 

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

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

j
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Žinios Vietines
—- Subatoj ipenkta. valan

da popiet, nelaime atsitiko ant 
W. Mahanoy uly., kai Riczer- 
dukas, 41/2 metu amžiaus, sūne
lis pons. Leonu Boczkausku, 
nuo 322 W. South uly., likos 
patvenktas in galva per auto- 
mobilu, kuri vairavo George 
Sekella, nuo 504 W. Market 
uly. Per paliepimo Daktaro 
Mark Holland©, vaikutis likos 
nuvesztas in Locust Mt., ligoni 
bute del gydymo. į

Utarninke Birželio June 
12-ta diena, penkta valanda ry
te, asztuoni vyrukai iszvažiavo 
in Wilkes-Barre, Pa., kurie li
kos paszaukti del kariszkos 
tarnystes. Žemiau paduodame 
vardus kurie apleido isz:

Mahanoy City: Edward C. 
Shukaitis.

Frackville: Mickey Jerald E. 
Shriver.

Girardville: Philip V. Bigio- 
ni.

Ashland: Thomas D. Huben.
Pottsville RD.: William J. 

Motley.
Cumbola: Elvin D. Reynolds.
Silver Creek: Robert J. Mc- 

Elvaney. /
New Philadelphia: Charles 

W. Bickleman.
—- Seredoj pripuola Szv. 

Antano Padvos, 0 Tautiszka 
Vardine: Kunotas. Ir ta diena:
1939 m., Nacis Heinrick Him- 
ler yra Hitlerio pasiunstas nu- 
malszinti Czekus; 1525 m., 
Martinas Liuteris buvęs Kata
liku Kunigas, apsiženijo su me- 
niszka, sesele, Katarina van 
Bora; 1950 m., Mainieriu bosas 
John L. Lewisas paskelbė vi
siems mainieriams viena san- 
vaite bedaiibes, atostogų, nes 
per daug anglių iszkasta; 1383 
m., Sungiala, Sambskis, ir 
Gosztautas pergalėjo Vokie- 
czius ties Dauguva; 1941 m., 
Amerikos valdžia insake auto
mobiliu fabrikantams gaminti 
tik puse tiek nauju automobi
liu kiek jie iki sziol buvo ga
mine; 1946 m., Italijos Kara
lius Hum'bertas atsisakė sosto 
ir apleido savo kraszta, kai per 
rinkimus pasirodė kad žmones 
nenori karaliaus. Jis karaliavo 
tik trisdeszimts penkias die
nas.

— Ketverge pripuola Szv. 
Bazilijo, o Tautiszka Vardine: 
Butrimas. Taipgi ta diena 

Amerikos Vėliavos Diena,. 
Buvęs Prezidentas Woodrow 
Wilson a s 'bu vo tada (pasak e s; 
“Mes susirenkame apvaiksz- 
czioti “Vėliavos Diena’’. Ta 
musu žvaigždėta vėliava kuria 
mes gerbiame ir po kuria mes 
tarnaujame yra ženklas musu 
Vienybes, musu jiego, musu 
svajonių ir siekimu, kurie Su
daro szio kraszto szventa lais
ve, kuria mes sziandien džiau
giamės!”; 1934 m., Vokietija, 
po Naciu valdžia panaikino vi
sas Užsienis, skolas; 1946 m., 
Prez. Harry Trumanas priža
dėjo kad Amerika nepripažins 
atstovo in Vatikana, del Kata
liku bažnyczios, kai visos tai
kos sutartys bus sudarytos.

— Petnyczioj pripuola Szv. 
Vito, o Tautiszka Vardine: 
Kirstane. Taipgi ta diena Me
nulio atmaina: Prieszpilnis.
1940 metuose Sovietu Sanjun- 
ga ūžimo Lietuva. Ir ta diena:

1940 m., Nacziai užėmė Pary
žių. Miestas nebuvo apginkluo
tas; 1940 m., Sovietu Rusija už
ėmė Lietuva, Latvija ir Esto- 
nija; 1944 m., Bombnesziai pir
ma syki bombarduoja Japoni
jos kraszta; 1448 m., Didžio
sios Lietuvos Kunigaiksztis 
Kazimieras vainikavosi Lenki
jos Karaliumi; 1902 m., trau
kinys Nr. 29 “The Pennsylva
nia” visus nustebino savo grei
tumu, kaip jis atliko kelione isz 
New York in Chicago in dvide- 
szimts valandų, sziandien grei- 
CKiausiems musu traukiniams 
virgi ima szesziolika valandų 
ta kelione atlikti; 1919 m., pir
mas eroplanas perskrido sker
sai Atlanto mares be sustoji
mo; 1940 m., Lietuvos Prezi
dentas Antanas Smetonas pa- 
szalintas.

Pittsburgh, Pa. —
Tarėsi “Lietuviu Dienos” Rei
kalu. Gegužes 27 d., buvo Va
karines Pennsylvanijos jungti
niu Lietuviu organizacijų at
stovu ‘ susirinkimas, kuriame 
buvo placziai aptarti Rugpiu- 
czio 5 d., invykstanczios visu 
Lietuviu Dienos reikalai, 
szventes organizavimo darbai 
dideliais szuoliais eina pirmin, 
Numatyta invairi programa, 
jau sutarė Lietuvos Vycziai, ir 
Homestead parap., bus jungti
nis Choras, vadovas Kazis Ba- 
zis, teip pat dalyvaus ir musu 
mėgiamieji mažycziai 6-7 me
tu 'berniukai ir mergaites, pa- 
szoks ir padainuos invairias 
savo daineiias, vadove Home
stead parap., Varg. Mrs. Elez- 
bet Straiter, “Lietuviu Dienos 
szventeje” bus iszrinkta publi
kos plojimu (gražiausia tauti
niu kostiumu Lietuve) iszrink- 
ta Lietuve gaus Brangias Do
vanas, pageidautina kad Lietu- 
viszkos kilmes Lietuves pasi- 
puosztu tautiniais kostiumais. 
Visu Lietuviu ir Lietuva,ežiu 
pareiga parodyti Amerikie- 
cziams ir savo jaunajai kartai, 
kad Lietuviai moka gražiai 
'linksmintis; per 7 metus Vaka
rines Pennsylvamijos jungtiniu 
Lietuviu organizacijų Komite
tas yra davės progos Lietuviu 
kilmes žmonėms gražiai, jau
kiai ir liksmai pabendrauti, 
pasiklausyti Lietuviszkos mu
zikos, dainų prakalbu, pama
tyti Lietuviszku szokiu ir pa
tiems juose dalyvauti. Komite
tas tikisi, kad ir szimet in vi
su Lietuviu Diena suplauks 
gausus Lietuviu Būrys, visi 
Ruoszkimes.

Kitas isz eilies, Atstovu susi
rinkimas Vakarines Pennsyl- 
vanijos jungtiniu Lietuviu Or
ganizacijų invyks Nedeldieni 
Birželio 24 d., pradžia 2:30 va
landa po pietų, svetainėje kur 
ir praeita karta buvo Sons of 
Lithuania Society 818-20 Bel
mont St. N. S. Pittsburgh, Pa. 
Viso Pittsburgho ir apylinkes 
Lietuviu organizacijų ir para
pijos, yra praszomos in szi su
sirinkimą deleguoti savo atsto
vus ir inpareigoti juos susirin
kime būtinai dalyvauti, nes dar 
bus svarstomas visu Lietuviu 
Dienos reikalai ir pertvarky
tos Instatu Komisijos pateik
tas Projektas Dalyvavimas Bu
tinas. — Fr. Žilionis.

SEPTYNI
NUSZAUTI

Ant Parmos Kanadoje

“S A U L E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

vaikucziai buvo surasti nuszau- 
ti ant farmos.

Kanados policija dabar jiesz- 
ko keturios deszimts vieno me
to amžiaus John Elter Clark, 
kuris yra Kanados Tarybos 
narys.

Vienas tos Tarybos narys in 
Rostern, Saskachewan, sako 
kad Clark buvo turejes su- 
gryszti namo ana Seredos die
na, bet jis nepasirodė savo na
muose ir dingo.

Visi nužudyti buvo nuszauti 
su mažu medžiokles karabinu, 
kuri Clark buvo keletą dienu 
priesz tai nuo Susiedo pasisko
linės.

Lavonus užtiko Susiedas, G. 
M. Parrett. Jis tuojaus per te
lefoną paszauke policijantus.

Nei policijantai, nei susiedai 
negali suprasti ar iszaiszkinti 
kodėl jis szitaip butu padaręs. 
Nes iszrodo kad viskas buvo 
tvarkoj ir kad jis gražiai su sa
vo žmona ir szeimynele sugy
veno.

LAIVAS
NUSKENDO

ROTTERDAMAS, HOLAN- 
DIJA. — Panamos devynių 
szimtu dvideszimts dvieju to
nu prekinis “Panaos” laivas, 
Holandijos sziaurineje pakran
tėje, nuskendo.

Jis del nežinomos priežasties 
susprogo.

'Vienas laivo ingulos darbi-
ninkas žuvo ir trys kiti buvo 
sužeisti.

Ka tas laivas tuo laike veže 
nebuvo galima sužinoti.

POLICIJANTO
SŪNŪS APVOGTAS

VIENA KALBA,
KITA DARO

turios deszimts trijų metu am
žiaus Joseph F. Binns, isz 
Chestnut Hill.

Nors jis buvo laikinai atga

EDMONTON, ALTA, KA
NADA. — Septyni žmones, ku
riu tarpe buvo žmona ir keturi

PHILADELPHIA. PA. — 
Asztuonoilikos metu amžiaus 
James Bittner buvo apvogtas 
ant dvieju doleriu ir ant laikro- į 
delio kuris jam buvo vertas 
apie szeszios deszimst doleriu, 
apie puse po vienos isz ryto 
prie Penktos ir Ashdale uly- 
cziu. Jo tėvas yra policijantas 
James E. Bittner.

Sūnūs detektyvui Charles 
Rosenheim pasakė ir paaiszki- 
no kad tas vagis priėjo prie jo 
ir, laikydamas ranka kiszeniu- 
je pasakė jam kad jis tame sa
vo kiszenyje turi revolveri.

Vagis pabėgo ir dingo ant 
ulyežios, nors už keliu minu- 
cziu keli policijantai ir detek
tyvai pribuvo ant tos vietos.

PREZ. EISENHOWE-
RIS IN LIGONINE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

2:59 valanda daktarai padare 
operacija ant Prezidento vidu
riu. Daktarai sako jis buvo ka 
nors užvalgęs ir taip susirgo.

Bet kas tikrai atsitiko Bal
tieji Namai neiszleidžia laik- 
rasztininkams. Bet tik tiek ga
lima spėti kad ežia ne baikos 
ir kad Prez. Eisenhoweris tik
rai yra labai susirgęs, nes kam 
ji teip greitai nuvesztu in Wal
ter Reed ligonine.

Nebutu Republikonu partijai 
in sveikata, jeigu dabar butu 
dažinota kad ju vadas, Prez. 
Eisenhoweris nėra sveikas 
žmogus.

NAUJI
VIESZKELIAI

AMERIKOJE
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

džios vieszkeliu byla, kuri 
kasztuos daugiau kaip ketu
rios deszimts bilijonu, 40,000- 
000,000 doleriu, ir tesis skersai 
iszilgai visa musu krasztg per 
keturios deszimts tukstanezui 
myliu.

Pinigai del szitu keliu bus 
surinkti per dar didesnes tak
sas ant gazolino.

Szita keliu statymo progra
ma užims apie trylika metu.

Bet kai kurie sako kad kol 
szitie yieszkeliai bus pastatyti 
jie jau bus isz mados iszeje ir 
visai netinkami naujiems auto
mobiliams.

Pirkie U. S. Bonus

ALGIERS, ALGERIJA. — vės sąmone, bet jis policijan-

kinis traukinys. Jis lauke kol 
tas traukinys jo sūneli suva
žinės.

Bet sargas, vaczmonas, tris
deszimts penkių metu amžiaus

Jau pusantrų metai kai Pran- tams negalėjo pasakyti kas at- 
euzai kariauja, stengdamiesi sitiko.
smurtu numalszinti Alzizes su-j Policijantai George Gili ir 
kitelius, kurie nieko kito ne- į Bethes Schraishuhn užtiko ji 
reikalauja, nepraszo, kaip tik gulinti ant ulyczios. Jiedu sa- sieliu kai tas traukinys prava- 
sau laisves ir savo krasztui ne-; ko kad jie nesupranta Ika tas ■ žiavo.
priklausomybes. | bankierius toje apylinkėje tuo

Prancūzai ežia turi 364,000 laiku darytu ir kodėl jis tenai 
savo kariuomenes ir dar dau- butu nuėjės ar nuvažiavęs. Jis

■ ’ * I

giau siunezia.
Pereita sanvaite Prancūzijos trisdesz mts septynis

valdžia buvo pareiszkus, kad Isz visko iszrodo kad jis ne- 
ji in jokias derybas nestos kol buvo apvogtas, nes kiek žino- 
visi tie sukilėliai, be jokiu san- ma jis su savimi pinigu netu-jvo pasigėrės, 
lygu nepasiduos.

Per tris dienas Prancūzai] Daktarai spėja kad jam gal- Bellevue ligonine, 
nužudė du szimtu devynios de- ■va buvo praskelta, ir kad jam j _____________ 
szimts tu sukilėliu, ir nelaisvėn kas nors davė baisu smūgi isz _ . ________

Henry Davis in laika užmatė 
kas ten, ant rieliu darosi, ir 
pribėgės ta kūdiki kaip tik in 
laika nustvėrė ir paėmė nuo

ziavo.

j su savimi turėjo tik doleri ir 
's centus.

rejo.

Burliokas dypukas supykęs 
ta sarga labai apmusze.

Policijantu suimtas tas dy
pukas vis sake kad jis myli sa
vo sūneli, ir jis taip buvo pa
daręs vien tik už tai kad jis bu- 

Policijantai ji 
nugabeno in silpnaproeziu,

NETEKO KOJOS

Automobiliaus
Nelaime

---------------------- — «j. ■

PHILADELPrilA, PA- —
Policijantas Anthony Mele 
greitai pribuvo prie nelaimes, 
kai vienas automobilius susi
kūlė su szviesos stulpu ant asz- 
tuonioliktos ulyczios.

Tas automobilius davė in 
viena stulpą ir paskui insiver- 
že tarp dvieju stulpu.

To automobiliaus draiverys,

paėmė szimta deszimts.
O ta pati Prancūzija taip lip- 

szniai Tautu Sanjungoje apie 
taika plepa.

BANKIERIUS
SUŽEISTAS

užpakalio.

PADĖJO SŪNELI
ANT RIELIU

Tėvas Sako Ji Vis
Myli Savo Šuneli

PHILADELPHIA, PA. -
Philadelphijos bankos virszi- 
ninlkas buvo surastas sužeistas 
ant ulyczios. Policijantai dar 
negali pasakyti ar jis buvo 
kurio vagies sumusztas ar gal trijų menesiu sūneli ant gele- 
buvo suvažinėtas.

Sužeistas bankierius yra ke- greitas New York Central pre-

SAPNORIUS

NEW YORK, N. Y. — 
Burliokas Estonietis, dypukas, 
dvieju szimtu dvideszimts sva
ru, trisdeszimts trijų metu 
John Birk, buvo padejes savo

žinkelio rieliu, kur važiavo

Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% ©oi- plocalo 
Iszaiszkina sapna ir kaa 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztoe po- 
pieros virbeliuose, :: ::

Pinigai reikia siusti su 
užsakymu:

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

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

dvideszimts keturiu metu am
žiaus Jack Cooper nuo dvide
szimts antros ulyczios buvo la
bai sužeistas. Daktarai tenai, 
ant ulyczios turėjo jam viena 
koja nupjauti.

Jo giminaitis, kuris sykiu su 
juo važiavo, Lawrence W. Bur
gess buvo teipgi labai sužeistas 
ir trys moteriszkes kurios sy
kiu su jais važiavo buvo labai 
sukriestos, bet nesužeistos.

Policijantai spėja kad Jack 
Cooper labai greitai važiavo 
kai jis in ta stulpą davė ir su- 
simusze. \

APVOGĖ
STRYTKARIO

KONDUKTORIŲ
PHILADELPHIA, PA. — 

Dvideszimts trijų metu am
žiaus Thomas Casey, isz Bart
ram Village buvo apvogtas ant 
trisdeszimts septynių doleriu 
ant savo strytkario apie puse 
po vienuolikos nakezia.

Jis buvo palikes, savo stryt- 
kari prie Trisdeszimts treczios 
ir Dickinson ulycziu, kur kitas 
kunduktorius turėjo jo vieta 
užimti, kai vagis ji nusistvere 
ir apvogė. Jis su tuo vagiu su- 
simusze ir jam keletą kartu da
vė per žanda ir veidą, bet tas 
vagis suspėjo pabėgti. Casey 
sako kad tas vagis buvo baltas 
žmogus, apie dvideszmits pen
kių metu amžiaus ir buvo $pie 
penkių pėdu penkių coliu dyd
žio.

Pribuvę policijantai nuveže 
ta konduktorių in Philadelphia 
General ligonine kur daktarai 
apriszo jo žaizdas.

— “Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu! *
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your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I
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Naturally, the/re important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don i 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 I 
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."

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

I


