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Dvideszimts metu amžinas 
Edward L. Bedwell, (su su- 
rankintomis rankomis) 
intartas už nužudinima 
ju jaunu mergaieziu, 
kiolikos metu Barbara
mes ir jos sesutes, trylikos 
metu Patricia.

Jis ežia pasikalba su po
licijos virszininku,. Sheriff 
Joseph Lohman, kuris savo 
rankoje keturiolikos pusla
piu raszta, kuriame intartas 
Bedwell 
kad jis, 
draugu 
su tomis
ne. ir paskui per visa nedele 
po saliunus trankėsi ir pi
giose vieszbuczluose nakvo
jo. Paskui, anot tos savo 
“iszpažinties” jis su savo

buvo prisipažinęs 
su - kokiu ten neva 
“Frank” susitiko 
mergaitėmis saliu-

draugu “Frank 
tas mergaites ir jas nurengė 
ir nuogas isz automobiliaus 
iszmete in sniegą, kur jos 
suszalo.

Bet dabar szitas valkata 
viską užsigina, ir sako kad 
policijantai buvo ji apdaužė 
ir buvo ji privertė prie visa 
tai prisipažinti.

Daktarai, kurie iszagza- 
minavo tu mergaieziu lavo
nus, teipgi sako kad tas val
kata meluoja kai jis sako 
kad tos mergaites su juo po 
saliunus baladuojuos ir ge
re per visa nedele. Jie sako 
jie nerado nei laszo alkoho
lio ju lavonose, ir jie sako 
kad jie tikri kad abi mergai
tes žuvo už keletą valandų, 
kai jos iszejo isz savo namu.

ARABU KARALIUS
Nepageidaujamas
New York Mieste

ARABIJOS
KARALIUS

Mayoras, 
aiszkiai ir

Ubagu Bagoczius

Dabar Geltuonplauke

Isz Amerikos
VALKATA SAKO JIS

MELAVO
Sako Policijantai Pri
vertė Ji Prisipažinti

isz visa tai susilaukti sunku 
pasakyti.NENORI

YUGOSLAVIJOS
DIKTATORIAUS Žinios pranesza kad Yugo- 

slavijos Diktatorius, Komunis
tas žulikas Tito neatsilankys 
pas mus, cz'a Amerikoje!WASHINGTON. D. C. — 

i Keletą Kongresmenu yra pra
dėję vaju dele pasiraszymu vi
su žmonių kurie nepageidauja 
Yugos’avijos Komunistiszko 
diktatoriaus atsilankymo pas

■ mus, ežia Amerikoje?
Jie yra sudarė sanrasza visa 

Į tu kure praszo ir reikalauja 
kad tas Yugoslavijos diktato- 

j rius, Komunistas Tito nebutu 
ežia pas mus pakviestas.

Tie Kongresmonai primena
Eiserihoweriui kaip to diktato- ln Bėrajam n Segal 

1 riaus lakūnai nuszove ir nužu
dė keletą musu lakunu.

Beve k visi geri Amerikie- 
! ežiai piieszinasi Prezidento Ei- 
senhowerio nusistatymui, pasi
kvies ti ta žullka, Komunistą 
pas mus.

Kai kurie Kongresmonai sa
ko kad j e tyczia ant atostogų 
iezvažiuos kai ponas Eisenho- 

j weris ta Komunistą Tito ežia 
I pasikvies, nes jie nenori 
bendra su juo turėti.

Bet, kiek iszrodo, tai 
Eisenhowers nepaisins 
gresmonu r ei Amerikos 
ežiu, bet vis pasikvies szita zu- 
lika, kurio rankos yra kruvi
nos Amerikiecziu lakunu krau
ju.

Ka gero Eisenhoweris tikisi

NEW YORK, N. Y.
Vidur Rytu politika ir aliejus 
sudaro tikrai keista virala.

Saudi Arabijos Karalius Sa
ud yra vienas isz paskutiniu 

l visiszku vieszpacziu, karalių.
Jis dabar svecziuojasi su 

Amerikos Prezidentu Eiseaho- 
weriu per tris triukszmingas 
dienas.

Karalius Saud yra intakin- 
giausias žmogus Vidur Rytuo
se. Jis Eisenhoweriui yra toks 
reikalingas už tai kad Ameri
kos bagoeziai turi milijonus 
doleriu inkisze in Arabijos 
aliejaus szulinius.

Karalius Saud savo karalys
tėje yra keistas žmogus, jis sa
vo ineiga gauna isz Amerikos 
biznierių, Aramco kompanijų, 
apie tris szimtus milijonu do
leriu ant metu.

Jis turi dvideszimts keturis 
palocius. Jis savo kraszte yra 
niekam atsakomingas. Nors jis 
pats poniszkai ir paleistuvin- 

I gai gyvena, bet savo žmones la
bai asztriai baudžia. Jis pats 
nerūko nei negeria.

Vagiui būva tiesia ranka nu
kirsta, paleistuves ir žmogžu
džiai vietos jo karalystėje ne
turi, jiems galvos būva tuojaus 
nukirstos. Pabėgusiems ver
gams teipgi galvos nukirstos.

Szitoks poras, dabar yra mu
su Prezidento vaiszinamas.

VAGIS NUSINESZE

NEW YORK, N. 
New York miesto 
Robert F. Wagner, 
drąsiai pasakė, kad Saudi Ara
bijos Karalius Saud yra nepa- 
gc daujamas asmuo, ir kad 
New York miesto valdžia ji vi- 
siszkai nepriims ir nepripa
žins. z

Mayoras R.obert Wagner 
ypatingai pabrėžė, kad nei jis,' 
nei New York miesto valdžia; 
visai nepaiso ka Prez. Eisenho- | 
weris daro ar mausto, bet New 
York mieste tam karaliui nėra 
ir nebus vietos.

New York valstijos Guber
natorius, Averill Harriman iri 
visi Demokratai yra panasziai 
nusistatė.

Karalius Saud, vos tik luk
terėjęs New York mieste, grei
tai iszkeliavo in Vaszingtona, 
ant Prezidento Eisenhowerio 
asmeninio eroplano. Preziden
tas Eisenhoweris ji pats pasi
tiko prie aerodromo. Tai pir
mutinis sykis, kad Amerikos i u Prezidentas paliktu Baltuo- °' rsius ofisus, kurio kraszto val
doną pasitikti.

O kas per do vienas yra ka
ralius Saud? i,bruojai:

1— Jis turi keturias žmonas, 
paezias, kurias jam buvo ežia

! atsiveszti, kad musu moterų
f nepapiktint.

2— Jis užlaiko daug paleis
tuviu vien tik del savo malo-

„ PATRAKĘS3— Kiek jis vergiu savo ma- ’

Grectrnitikas

Sztai tik keli

Loszike Maria Monte Cag- 
lio, viena isz svarbiausiu 
liudintoju in Montesi byla, 
Venecijoje dabar persimai
nė isz juodaplaukes in gel- 
tucnplauke.

Ji pirmiau buvo pagarsė
jus, kaipo “Juodoji Gulbe.” 
Ji nutarė “persimanyti” in 
Anzio, Italijoje.

Teismas Italijoje dar 
svarsto žmogžudystes byla 
del vienos merginos mirties 
per bagoeziu ir valdininku 
vakaruszkas kas tos gražuo
les pusnuogis lavonas buvo 
surastas prie juru kranto.

Keli augszti Italijos val
dininkai pasitraukė isz val
džios, kiti apleido savo 
kraszta; kai vienas laikrasz- 
tininkas apie tas begiedisz- 
kas vakaruszkas in tos mer
ginos nužudinima.

nieko

Prez. 
Kon- 
pilie-

PHILADELPHIA, PA. — 
Vagis, su koleg.'sto kepure už
simaukęs ant savo akiu, inejo 

grocerne, 
ant 20 tos ir Komball uly., apie 
vienuoli k ta valanda isz ryto ir 
pareikalavo visus jo pinigus 
isz registerio, mosikodamas su 
revolveriu.

Grocerninkas Segal, kuris 
tuo laiku plovė kuopustus, nu- 
sistvėrė už to vagies, razbai- 
nirko ir su juo eme imtis. Va
gis, iszsigandes viską paliko ir 
pabėgo. Grocerninkas Segal 
buvo nuvesztas in Graduate li
gonine, kur daktarai jam pata
rė per kuri laika pasilikti, kol 
jie tikrai dažinos ar jis sveikas 
ar ne. Grocerninkas sako kad 
jo užpuol kas buvo juodukas, 
apie szesziu pėdu dydžio.

i M Pirkie U. S. Bonus!

Policijantai ta jo iszpažinti sumosavo palociuje. 
tikėjo, kol daktarai ka kita
prlparode. Tas valkata buvo maiOnumui palaiko sunku su- 
sakes kad mergaites su jais bu- SAaltyti.
vo kelis sykius užvalgė karsztu 
szunucziu “hot dogs”.

4—Ne taip seniai dvylika jo 
vergu pabėgo isz jo nelaisvės.

daktarai darado kad tos mer-i 
gaites nieko nebuvo valgiusios 
nuo to laiko kai jos paliko sa
vo namus. Ir dar toliau, jis 
buvo sakes kad visi keturi, jis, 
jo draugas Frank ir. tos mer-; 
gaites daug gere invairiuose 
sahunuose. Daktarai nerado 
jokio ženklo kad tos mergaites Priemes pavaiszines 1C? zs 4- i -■ T

Devyniems galvos buvo nu
kirstos, kai tik jie buvo sugau- 

i ti. Kiti trys buvo atvilkti prie 
palociaus ir ten jiems galvos' 
buvo nukirstos, kad kitus ver-

LIETUVIS

Gali Būti Nuteistas
Ant 815 Metu

dare, kad atzerszinus Consoli
dated Edison kompanijai, kuri 
anot jo, ji labai nuskriaudė.

Policijantai yra suskaite 
trisdeszimts dvi tokias jo pa
darytas bombas, tik deszimts 
ju nesusprogo. Isz viso sze- 
sziolika žmonių buvo sužeista.

Egiptiecziai Grasina, Kai Tautu San junga 
Susirenka

taxi-cab buvo pasisamdęs apie

H

APVOGĖ DRAIVERI
IR DU KELEIVIU

NEW YORK, N. Y. — Lie
tuvis George Metesky, (Me- 
liauskas) isz Waterbury, Conn, 

gus pamokinus. | kurfs yra prisipaž;nes kad jis
Szitas Gerbiamas Karalius; tuv0 pagamines ir in¥airiose 

lakai gražiai ir poniszkai buvo ( vietose huv0 ..pasejes.. sav0 
’ tas ramie darytas sprogstan-

kutu turėjusios nors kiek alko- i'os Sekretorių John Foster cz;as įomįaSj j.uvo pasmerį. 
hoiiaus. ant seFVniu atskiru prasi-

laltimu, kad jis norėjo ka nors desz.'mts doler'u, pinigais ir 
nužudinti ir ant keturios de- daug žemeziugu ir keletą bran- 
szimts kitu invairiu prasikal- giu laikrodėliu.
t:mu, už visus kuriuos jis gali' Vagis iszsitrauke revolveri 
būti nuteistas, pasmerktas ant'ir apvogė Casper Janki ant 
iki asztuoniu sz^mtu penkioli- trisdeszimts doleriu, kai jis jo 
k a metu in kalėjimą.

Penkios deszimts trijų metu puse po dvieju isz ryto, 
i Lietuvis Metesky, darbininkas 
fabrike, bet jau per deszimts 

i metu be darbo, dabar randasi NBC televizijos 
Bellevue ligoninėje, kur 
tarai nori isztirti ar 1 jis 
sveiko proto.

Jis buvo suaresztuotas

Bet daug žmonių, kaip bar- Eisenhoweris jaueziasi kad jo 
tinderiu, patarnautoju vis gina

NEW YORK, N. Y.
Gražiai apsirengęs vagis apvo
gė taxi draiveri ir jo du kelei
viu, isz kuriu jis gavo apie 
tūkstanti keturis sz'.mtus tris-

CHICAGO, ILL. — Valkata, 
dykaduonis, dabar sako kad jis 
nieko bendra nebeturejo, net 
nei nepažinoj tu dvieju mer
gaieziu, sesueziu, kurios buvo 
iszmestos nuogos in sniegą ir 
suszalo.

Edward (Bennie) Bedwell ir sako kad jie buvo mate tas 
dvideszmts metu niekam ne- dvi mergaites su dviem vyrais, 
vertas valkata dabar sako kad Bet daktarai neužginezyjamai 
jis buvo priverstas meluoti ir priparodina kad jie mirė trum- 
prie visko prisipažinti, kai po-į pu laiku nuo to laiko kada jos 
licijantai ji apdaužė ir vienas iszejo isz savo namu, 
policijantas prie jo smegenų 
atprovintą revolveri laike.

Jis buvo prisipažinęs kad 
jis per visa sanvaite su kitu 
bomeliu, valkatų kuri jis paži
nojo tik kaipo Frank, su to
mis jaunomis mergaitėmis po 
saliunus traukiesi, baliavuojo 
ir naktis prastuose kamba
riuose praleido.

Jis toliau buvo prisipažinęs 
kad kai tos mergaites pagaliau 
nenorėjo daugiau su jais užsi- ' 
dėti, tai jiedu jas primusze, nu
rengė ir isz automobiliaus isz- 
mete.

3 POLICIJANTAI 
SUŽEISTI

pareiga dabar ta karalių pa- 
vaiszinti.

Gal nebutu pro szali paro- 
dinti tam karaliui, kad ir mu
su Prezidentas yra jam lygus? 
Kas ežia mums patarė kad kai 
tas karalius atvyks in in Bal
tuosius kambarus, Eisenhowe- 
ris turėtu pasikviesti keletą 
Poletikieru ir jiems galvas nu
kirsti, kaip tas karalius savo 
vergams galvas nukirto.

Mes jau prie to nepritartu
me, bet patartume kad butu 
gerai Sekretoriui Dulles po-

dak-
yra

O

PHILADELPHIA, PA. —
Trys pilicijantai, kurie jau bu
vo užbaigė savo pareigas, buvo iįtįne vieta pakirsti, ir jo szilta 
sužeisti apie puse po dvieju isz vįet įsz p0 j0 politinio pastur- 
ryto kai ju automobilius pasly- galio patraukti.
do ir sudužo in traffic island
ant B ir Allegheny uly.

Sužeisti policijantai yra 27
metu amžiaus Kenneth Welch,
24 metu amžiaus Gerald Ben-

(Tasa Ant 4 Puslapio)

SKAITYKIT
• “SAULE” ‘
PLATINKIT!

Kai jiedu važ avo ant Se
cond Avenue, Theodore Mills, 

virszininkas 
su savo žmona ta taxi pasi-
szauke. Vagis jiems leido insi- 
sesti in taxi ir tada juos apvo
gė ant keturiu szirųtu doleriu 

šio dvideszimts antra diena, in pirigais ir ant apie tukstanezio 
Waterbury, Conn. doleriu žemeziugais ir laikro-

Kai jis buvo suaresztuotas, deliais ir žiedais.
jis policijantams su pasidi-
džiuojimu pasigyrė kad jis bu- iszlipti isz taxi ir jis pats su ta 
vo “pasejes” penkios savo tu taxi sau sveikas 
sprogstaneziu bombų invairio- Po'icijantai ta taxi rado netoli 
se vietose, New York mieste, nuo tos vietos, kur vagis buvo 
Jis aiszkinasi kad jis visa tai ji palikes.

Sau-

Tada tas vagis insake jiems

nuvažiavo.

Intakingiausi prieszinin- 
!'rai Izraelio Egipto Vidur 
Rytu susikirtimo, ežia at
vyksta in Tautu Sanjungos 
Bsrdra Susirinkimą, New 
York mieste.

Virszuje randasi Izraelio 
Užsienio Ministere Ponia 
Goldą Meir ir jos patarėjas 
David Lewin.

Apaczioje Egipto Užsie
nio Ministeris Mahmoud Fa-

wzi (kairėje) ir Tautu San- 
jungos atstovas Omar Lout- 
fi, pasitaria.

Kai klausimas iszkilo kas- 
link Izraelio kariuomenes 
pasitraukimo isz Gaza Strip 
valdžia in Cairo pdskelbe, 
kad Egipto krasztas kitu 
repaisindamas, eis savais 
keliais, jiegu Tautu Sanjun- 
ga ežia nieko nenutars.

i f



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Suez, Kanalas dabar yra už

kirstais, užtvenktas. Kasztuos 
milijonus doleriu ta kanala vėl 
atidaryti. O kas u!ž tai užmo
kės. Žinoma, visi žino kad 
Amerika už visa tai užmokės.

Musu valdžiai yra. taip dabar 
insiskolinusi kad ji turi kas 
metai iszmoketi daugiau kaip 
visa bilijoną doleriu vien tik 
už procentą ant savo skolos.

Jau dabar kiti Europos 
krasztai praszosi ir szaukiasi 
aliejaus ir gazolino. Musu De
de Samas, Amerikos valdžia 
tiems krasztams pristatys to 
gazolino ir aliejaus isz Pietų 
Amerikos. Ir visus kasztus pa
dengs ne kas kitas kaip Ame-, 
rikos taksu mokėtojas!

O ta Suez Kanala, vaidins 
-> ir valde — Egiptas, nors 

Hies visus kasztus dabar pa
dengsime.

Europa neturi nei gana, tavo- 
ro nei pinigu, ir už tai Ameri
ka visus kasztus padengs del 
to susikirtimo prie to Suez 
Kanalo.

Bet ežia Sovietu Rusija bai
siai nukentės nes ji buvo daug 
ko prižadėjus ir nieko> neda
vus. Kai Amerika su savo dole
riais iszgelbes ne tik Suez Ka
nalai, bet ir visus Arabu krasz- 
tus, tai tada Sovietai ežia bai
siai neteks vardo- ir garbes.

Bulgarijoje, Vengrijoje, Ry
tu Vokietijoje, Lenkijoje ir 
Czekoslovakijoje Sovietai yra 
.neteke garbes ir gero vardo. Ir 
ežia Amerika dabar yra užsi
tarnavus garbes vieta.

Nors musu laikraszcziai 
daug raszo, ypatingai priesz ir 
po' szvemcziu, kiek baisiai daug 
žmonių užsimusza ant musu 
visezkeliu su automobiliais, jie 
niekados neduoda mums pri
lyginimu kaiip kitados buvo. 
Sztai bent vienas prilyginimas; 
pernai tik czvertis tiek žmonių 
žuvo ant musu vieszlkeliu kaip 
1921 metais, jeigu mes prily
ginsime kiek myliu 'buvo tada 
ir pernai isz važinėta.

Ne taip jau svarbu ka mes 
tikime, kaip svarbu kaip mes 
savo ta tikėjimą ingyvendina- 
me.

Žmogaus sanžine yra, baisiai 
keistas dalykas. Kartais žmo
gus, sekdamas savo sanžine net 
ir savo dranga nužudo.

’ Sztai vienas atsitikimais, kur 
žmogaus sanižine tikrai keistai 
apsivertė:

Per Dekavones Diena, 1713 
metuose, Conneticut valstijos 
Gubernatorius ir Karaliaus 
komisijonieriai rengiesi (prie 
pietų. Buvo pranesiztai kad vi
si gaus mėsos, kiek tik uores, 
nes meszka buvo nuszauta. Bet 
vėliau buvo dažinota kad In- 
dijonas ta meszka buvo nuszo- 
ves Vieszpats Dienoje, Nedė
lioję.

Nei vienas isz tu ponu nelbei- 
iszdryso tos mėsos nei para
gauti, kol buvo nutarta, kad 
tas Indijonais, kuris ta meszka 
buvo nuszoves Nedelioje, butu 
nuplaktas už tokia Vieszpaties 
Dienos paniekinimą. Tada, kai 
tas Indijonais buvo nubaustas, 
nuplaktas, visi ponai susėdo 
ii’ gardžiai ir soeziai pavalgė, j 
tik kaulus tos meszkos palik-! 
darni. Mat tai tau kur tikrai 
sanžine!

buvo tik apie trys szimtai metu 
taikos; bet per ta laika buvo 
sudaryta daugiau kaip asztuo- 
ni tukstancziai taikos sutar- 
cziu tarp invairiu krasztu ir 
vieszpatvscziu.

Pypkes Durnai Dievas dovanojo tai mums ant 
jo piktžodžiauti negalima bet 
kaipo atsivertusi broli pride-

imti.

apraszy-

apysaka 
szimtme-

Amerikiecziai kasdien sum-1 -------- ::--------
I

ko daugiau negu bilijoną eiga-Į Dievas, sutveręs pasauli, il- 
retu; jie telefonu szaukia ka gai ilsėjosi. Paskui Jis sutve- 
nors penkios deszimts viena se vyra, ir vėl ilsėjosi. Pailsėjęs
milijoną sykiu nors. tris, sykius 
in diena; jie 'praleidžia penkis 
szimtus milijonus doleriu ant 
daugiau kaip dvideszimts mili
jonu szuniu; jie turi daugiau 
kaip keturios deszimts milijo
nu televizijos setu; jie vairuoja 
penkios deszimts milijonu au
tomobiliu ir jie važiuoja, taip 
toli ir tiek daug kad jeigu tos turėtu nors arklio ar asilo pro- 
mylios butu suskaitytos, ir isz- ta.

Jis užsimano sutverti ir mote
rį. Po tam nei Dievui nei 
gui nebuvo jokio poilsio.

zmo-

invaryti

Iszmintingas ir nebus, mano Jonuli

i Iszmintingas žmogus tiek 
mausto,

Kad neturi laiko ant tusezio 
zaunijimo,

O kvailys tiek kalba,
. ■ Kad neturi laiko manstyt.

vandeni, bet negalima, ji pri
versti ta vandeni gerti jeigu] 
jis nenori. Žmogus ežia galėtu) 
daug ko pasimokinti jeigu jis

mierųotos, tai butu szbnta sep
tynios deszimts penkis rnilijo- ) 
nūs sykiu skersai visa musu | pasakęs: 
kraszta.

Niekur, niekados 
svieto nebuvo tokis
krasztas kaip musu krasztas. 
Kas ežias patemyjo ir pastebėjo 
kad Amerikoje ir Ibiedni žmo
nes turi daug pinigu ?

ant szio

Vienas Vengru sukilėlis yra 
Jeigu užtenkamai 

j musu bus iszžudinta, tai pasau
lis gal pastebės ir ka nors apie 
tai nutars darvti.”

Amerikiecziai pasielgi a 
savo didvyriais, kaip su Kalė
dų eglelėmis: Mes tas egleles 
apredome, iszpuosziame, ir 
paskui žiūrime vietos kur jas 
iszmesti.

William F. Knowland yra 
pastebėjęs: Tautos gali būti 
greieziau isznaikintos, negu 
delegatai suspės savo pasiprie- 
szinimo kalbas iszpyszkinti. ”

“Meile yra kaniczia” tare 
katinas, pabucziaves eži.

kojama, jau

Jai jau taip tai

— 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 
varys j u nuliūdima.

nu

MUZIKAS
...IR...

VELNIAS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Amerikiecziai yra . manda
gesni už Sovietus, Ruskius. 
Ruskiai savo vadus szmeižia 
ir niekina kai jie numirszta, 
kaip dabar Stalinas yra szmei- 
žiamas. Amerikiecziai savo va
dus prakeikia kai jie dar gyvi. 
Tai skirtumas tarp laisves ir 
veigijos.

Kaip insigyti gera knyga:
“Gražu turi knygyną;

daug pinigo kasztavo. ’ ’
“Alan tai ne daug; gal daug 

daugiau kasztavo tiems, kurie 
man tas knygas paskolino.”

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

Nuo 1460 metu iki 1956 metu

Pirki? U. S. Bonus!

pasitaisė.
— Ne, kuinui i, atkirto ve

la Andrius, norints to žmogaus 
visados negalėjau apkėsti bet 
sziandien, kada ji pamaeziau 
susigraudinusi prie kla.usiny- 
czios, nenoromis man isz akiu 
pradėjo veržtis aszaros.

—• Ha! Suszuko Ignas, jau 
pakaktinai szuva padare pik
io, kad tik jam geradejas ge
rai aptraukytu ausis. Nėra ka 
jo gailėtis.

— Kumuli, pertrauk e jam 
kalba, Jonas, jai jam Vieszlpats

Pirkie U. S. Bonus!

■■■ Who has replaced the vamp?.

She’s as extinct as the dodo—this sultry 
vamp of the ’20’s. She went out with 
black silk stockings and “Yes, We Have 
No Bananas!” And she’s been replaced 
by a much more exciting young lady.•

The heroine of 1957 is quite a gal. 
Without sacrificing a single feminine 
charm, she has tossed away fuss and 
feathers and taken on new jobs and 
new responsibilities. She's versatile, too. 
In shorts and halter, she can paint a 
kitchen and be fresh and frail an hour 
later in nylon tulle.-She can manage a 
home and raise a family without 
confining her interests to four walls and 
diapers. She knows as much about local, 
national and world affairs as her 
husband. Usually does more about therm

Often she helps earn the family 
income—always has a big say in 
spending it. And whether or not a 
family has a regular savings program 
depends a lot on her. She’s the 
mainstay of our community.

* f
That’s why so many women are helping 

their husbands get started on a regular 
U. S. Savings Bond investment program. 
They appreciate the feeling of security 
that such a program guarantees. They 
know that U. S. Series E Savings Bonds 
are one of the best investments a family 
can make. The principal invested in 
Bonds is safe—not subject to market 
fluctuations. And the returns are sure.-

If you're one of today’s efficient, 
modern young heroines, undoubtedly 
you take an active interest in your 
family’s future financial security. 
Remember—one of the best ways to do 
something about it is to encourage 
your husband to start investing 
regularly in Savings Bonds today; -

Safe as America . • •
U. S. Savings Bonds

The U. S. Government does not pay for this adver
tisement. The Treasury Department thanks, for their 

patriotic donation, the Advertising Council and į

SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

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

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

No.166—Apia Sūnūs 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., 20o.

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.

gas kriminaliszkas 
□aas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, 
isz pirmutines puses
ežio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
dideliu puslapiu, 35c.

No.lll—Sziupinis (3 dalis) 
talpina,si sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis,

kelionėje laimina Į Galinga ypata galybe meiles;
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; 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, 
j 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., 20c.

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

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

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

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

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

“Saule” gražiausia 
kamiausia dovana nuo 
vio, Lietuviui.

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
vaizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

No.151—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. ’

ir atleidžia sunkus griekus

ko pasaka, važiavo per kai tn a 
briczka, joje sėdėjo pražilęs 
zokoninkas su habitu. Kada, 
važiavo szale tarpkalnio, už 
kurio buvo matoma platus 
raistas, vežėjas pradėjo žegno
tis.

mai? Paklausė zokoninkas.

vežėjas.
czionais stoji vieta kurioje vėl-Į 
nias mužiką vedžiojo. Tiktai 
kad Devas buvo galingesnis ir 
velnio suvedžiota duszia'nuo 
jo- atome. Mužikas gavo supra
timą, gailėjosi už griekus ir 
po tam iszkeliavo kažin kur in 
svietą. Velnias-gi isz piktumo 
regis, visus namus nugramzdi
no, O' su jais ir didelius turtus. 
Kaip kada tie turtai pusiau
naktyje dega, o raguotas ant 
liepsnų szoka ir pravažiuojan- 
ezius tempia raistan. O pro 
czionais reikia greieziau va
žiuoti, geradejau!

Zokoninkas ramiai atsiduso 
ir tarė Szimui:

— Sukalbėkime už iszgel- 
betaji poterėli, 'Szimuli, jisai 
yra prie tavęs.

Vežėjas pasižiurėjo aut zo- 
koninko su didžiause baime, 
bet pamatęs ji paskendusi mal
dose, pats nuo galvos nusiėmė 
kepure ir persižegnojas kas 
karta vis msagiau pradėjo va
ryti arklius.

----- GALAS—

žino! tai

ir tih-
Lietu-

Kitokios Knygos

Svarbus Praneszimas

Mes mėgstame teisingysta ii 
geidžiame, kad ir visi teisin 
gyste laikytųsi. Todėl, tankiai 
primename, idant kožnas skai
tytojas, kurio laikas pasibaigė 
už laikraszti, kad nevilkintu ii 
gai su atnaujinimu užmokės- 
ties, nes ilgai negalime laukti. 
Juk del visu yra tas žinoma, 
kad darbas pabrango, popiera 
ir kiti intaisymai, nes uždyka 
laikraszczio negalime siuntinė
ti. Musu agentai yra guodoti 
skaitytojai ir nuoszirdžiai de 
kavoj ame visiems už platinima 
“Saules,” lai visus Dievas už 
laiko koilgiausia ir visame lai
mina. Platinkite mylimi broliai 
ir sesutes jusu laikraszti, o mes 
už tai busime jumis szirdingai 
dėkingi. — “Saules” Redyste

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

No.180—Kvitu K n y g u t e 
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.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kyistuso 
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—įGromata arba Mu
ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

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

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

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

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

itaip Uisisakyti Knygas t

KATALOGAS
KNYGŲ

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

szito Katalogo 
Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
. Puikus apraszymas, didele 
) nvp'R. 404 nušlamu. 50e,.

N o. J • ’2— ‘ r a K e i h ta, ui ei 1 m

83^ Užsisakant knygas ib* 
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.

Evr3 Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

Pirkie U. S. Bonus
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - Ų. 8, <

i
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Jono Ir Angelines Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres,

FOUNTAIN — MICHIGAN

Mužikas Ir Velnias
VIENAME didžiosios 1 det u- 

vos kaime, bet kas tai gali 
žinoti kuriame ir kada! Gana 
kad viename isz tu. kaimu gy
veno sau darbsztus ir tvarkin
gas mužikėlis. Todėl jojo- gas- 
padorysteje nieko -nestokavo: 
kluonas pilnas javu, tvarte gy
vuliai kaip nuli'pyti, namuose 
duonos ir medaus lyg valiai, 
krepszyje skatikėliu ir-gi buvo 
pilna, Bet Tamoszius. (toks jo 
buvo vardas) neturėjo sau jo
kiu prieteliu, bet mažai apie 
juos ir paisė. Bet kas stebeti- 
niausia kad nors niekam 'savo 
gyvenime nieku neprasikalto 
ir neprasiženge, bet jo- kiekvie
nas szalinosi kaipo kokios pik
tos dvasios,

Kaimynai stebėtinus daig
ius kalba apie Taiposziu kad 
jis Misziu neklauso, in spavied- 
ni nevaikszczioja, kad jis turi 
su sine szi mus su pikta dvasia 
kadangi jam toksai pasiseki
mas negali nuo Dievo paeiti.

Juk ir Tamosziui po tam už
krito nemažas vargas.: perkū
nas trioba jam sudegino: kaip 
tik pasistatė kita vėl antra ne
laime: gyvuliai visi iszpuole 
lankuose, javai, supuvo paga
lios ir pats susirgo ir atsigulė 
lovon.

Jo padėjimas tikrai buvo ap
verktinas. Surinkti geriausiais 
metais pinigai iszejo namu sta
tymui, naujam inventoriui, 
valgio supirkimui, kad po visu 
tu galu turėjo net dar'ir pasi
skolinti. Bet viskas tas negali 
atneszti jokios naudos, kada 
gaspadoriaus ranka yra nesu
valdoma, Jis ant kieto- spau
dinio guolio ėjo vis menkyn. 
Liga reikalavo prižiūrėjimo, 
bet niekais jo neprižiūrėjo, nes 
kiekvienas net jo triobos slenk
sti bijojo peržengti. Isz pra
džių kiek galėdamas kariavo ! 
su tomis nelaimėmis, bet netru
kus prastigo šylu taigi gulėjo 
kaip koksai nepajudinamas pa
galys, o smertis kas kart vis 
labiau ir smagiau aplink ji szo- 
kinejo-.

Kaimynai viena gražu ryt
metį iszejo in laukus dirbti. 
Bet koksai juju buvo didis nu
sistebėjimas kada pamate Ta- 
mosziu aplink savo trioba jau 
visai pasveikusi, besisukinė
janti. Pakratė su galvomis ir

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.

bet tuojaus pasižiurėjo in bliz
ganti metalai ir liūdnumas pra- 
gaiszo. Velnias tuo tarpu kaip 
beria taip ‘beria ir duobes pri
pildyti negali. Pagalios netek
damas kantrybes suszuko:

— Koki tu ežia rata turi, 
kumuteli! Jau jame puse mai- 
szo iszkracziau, o. dar vis nieko 
ant yirszaus nematyt.

—< Na,, kūmai tiktai pamė
ginkite pasverti, auksas sun
kus ir jis ant dugno- labai gula.

— Turi tiesa, kumuteli.

daugiau apie tai nenorėjo ne
kalbėti, nei užsiminti. Sugry- 
žus kaimynams isz darbo pasa
koja jiems paezios kad pereita 
pusiaunakti baisus buvo szvil- 
pavimas ir dundėjimas aplink 
Tamosziaus grinezia, kad net 
plaukai ant galvos stojo; gal 
but velnias' atėjo jo duszios, 
nes kaip pasakojama, vakar su 
juo butą labai blogai. Na ir 
szneka, taip kaip ir visos bo
bos. ’

Tuo tarpu prisiartino vaka
ras. Tamoszius sėdėjo uižsimis- 
Jines prie savo'grinezios, kad 
tuo. tarpu sudundėjo’ ir suosze 
ant jo galvos augsztai ir netru
kus priesz. ji atsistojo' velnias 
su arklio, kanopa, su ilga uode
ga, su ragais ant smaluotos 
kaktos ir su ilga nosia ant pa
sibjaurėtino veido. Mužikas 
nenoromis suvirpėjo, bet vel
nias tarė:

— Na kuniuti, ko taip daug 
užsimislfnai! Ar’gal dar ko 
reikalinga! •

— O ir labai, labai dar 
daug!

— Turbūt pinigu! Sakyk!
— Žinoma, pinigu, nes setai 

beda, per visas slkyles kiaurai 
žiuri ir nėra su kuo jos prasza- 
limti, atsake Tamoszius kasv- z «z
damas galva.

— Tai niekis, atsake vel
nias, pinigu tau. paskolinsiu 
tik pasakyk kiek', kiek!

— Nors, nors, kūmai, pa
lengva ant to mužikas iszskes- 
darnas rankas ir žiūrėdamas in 
žeme, kiek tai sziton duobėn 
nuo. rato sutilps.

— Gerai, palauk valandėlė 
tuojaus viską turėsi kumuteli, 
pasakė nuolankiai velnias ir 
tuojaus nere oran su tokiu 
trenksmu ir viesulą kad net vi
sas kaimas sudrėbėjo, o visi 
medžiai laukuose ir soduose 
prie žemes sulinko.

Kaip ti!k’ mužikas ant duo
bes rata uždėjo- jau tasai ark- 
lio-nagis gryžo su didžiausiu 
ant nugaros pinigu maiszu.

— Kur yra miera, kumute
li, nes asz jau ežia. , ji j

— Na-gi sztai, mano kūme, 
atsake Tamoszius.

v- Bet ežia taip tamsu, ku
muteli; asz nieko nematau.

—- O jai, mano kūme, tarė 
vėl gudrus mužikas, prie szvie- 
sos mus dar kas "galėtu pama
tyti. Reikia jau mums, ezionai 
ant vietos pasilikti.

—- Tai palauk, ir perple- 
szes maisza. pradėjo, pilti pini
gus ratan. O kaip tai pradžiu
go Tamosziaus szirdis, iszgir- 
dus aukso skambejima! Dabar 
tai tik asz galėsiu isz. svieto pa
sijuokti, pamisimo savo du
szioj. Bet tuo tarpu jo mislys 
ko tai aptemo, nes užsidūmojo

Vyrucziai, gerai apsižiūrėkite, 
Jeigu, ipaeziuotis norite, 

Ba ežionais visokiu kutvalu 
randasi, 

Už visokias savo statosi.
Ne viena jau kėlės 

akademijas iszejusi, 
Save už. mergina da vis 

Norints jau suvirsz 
Trisdeszimts penkis moteliu 

turi, 
Bet ap si vyruoti nori, 

Kvaili greit sau atitinka, 
Kuriam senmerge patinka, 

O kada, intokia insiklepojai, 
Kad be jos jau nerimauja.

Geriau iszsirinkti sau kokia
mergele, 

Negu su vaikais naszlele, 
Juk apsibobuot netruksi,
O jeigu d a in kaili lupsi, 

Žinoma, jeigu tik. ingalesi, 
Tai da butu puse bėdos, 
Nes jeigu, tau butu, ant 

visados, 
Taii saugok Vieszp-atie nuo 

tokios merginos!* * *
Jau tai nelavai gerai, 
Jeigu apsileidę tėvai, 

O gal taip reikėjo padaryti, 
Kad bizni geriau varyti. . 

Girdėjau kad nelabai seniai, 
Susitarė keli biznieriai, 
.Vakarėli sau padaryti,

Ir kitus ant partes 
užpraszy t i.

Dukreles n džine im kur 
nupyszkejo, 

Tėvai ju jieszkoti turėjo, 
Dvi dienos net suėjo-, 

Padaryti krivulę turėjo, 
Kad dukrelių jieszkotu, 

Ir už tai smarkiai nukoroti.
Ant galo kur ten lakope 

su,raid o uždą r y t a s, 
Baisiai nuliuduses ir 

suvargintas, 
Tegul jas vanagai 
Už tai labai gerai,

Argi tiktai vyrams lakupe 
sėdėti, 

Gal ir mergicos pamėginti.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

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

Istorija Apie . . . 
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdimas 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.
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Jau taippat ir antra maiszo 
puse tusztejo- kad velnias stai
ga maisza. pakratė ir .praisiszo- 
kėdamas linksmai suriko:

— Vi s-gi prikimszau pilna. 
Bet žiūrėk, kumuteli, kaip dai
liai atmieravau, kad man, nei 
vieno- pinigo nepaliko. Bet da
bar, 'broli, kada man ta skola 
sugražinsi?

— Kasi ink to, kūmai, tai 
jau ne greieziau kaip kad la
pai nuo medžiu nukris.

—- Gerai, tarė velnias, 
bet atsimink taip pat ir apie 
kita sutarimą kuri sziai nakti 
padarome; atmink kad po sep
tynių metu ir apie duszia turė
sime pasirokuoti! Tuo tarpu 
pasilik sveikas.

Tamoszius suvirpėjo ant tos 
atminties, pradėjo szirdinigai 
gailėtis už ta savo prasižengi
mą kada, jis žiurėjo su didžiau
siu pamėgimu in auksa, kad 
net apie viską ant svieto, pa- 
mirszo. Pasitraukė szalin nuo 
duobes aukso1 ir -ezionai dabar 
neapsakoma, leba apėmė jo pro
tą kada pamate pilna duobe že
moja.n ežiu aukso.

—- Aha, kūmai! Suszuko 
isz džiaugsmo, asz matau kad 
už tave esiii iszmintingesnis 
nbrs tu esi velnias, o asz pras
tas mužikas. Kažin, gal paga
lios ir pasirokuosiu taip leng
vai.

Apie Tamosziu stebetini 
daigtai kaime kalbama. Senos 
kūmutes mato ji tankiai tai di
džiausiose liepsnose kalbanti 
aut lauku su milžiniszku vel
niu, tai vėl su dideliais spar
nais lekianti ant miszko, tai 
augsztai, augsztai kur stovin
ti padebesys© su velniszka. ant 
veido szypsena; gasipadoriai-gi 
naktimis girdi kaip jis. rokuoja 
nesuskaitomus skalbus ir juos 
pakasu, kur po 'žeme.

Tamoszius, nors sziandien 
turtingas, ponas, nepermaine 
savo seno- paproezio, kaip buvo 
taip ir yra sau prasezioku ir 
darbszcziu mužiku. Tiktai kad 
neatsimena nieko apie- Dieva. 
Kunigas isz sakyklos meto ant 
jo praikeikimus, o jis nei nepai- 
sižiuri in Dievo namus.

C*
Jau prisiartino ruduo gero

kai areziau; viską žinanti kai
mynai pasakoja kad Tamo
sziui kas toksai baisus duszia 
kremta nes ji labai nulindęs ir 
nusiminęs: tankiai net. kaipo 
beprotis vaikszczioja po lau
kus ir ne karta jis jiems tenka 
ten pamatyti. Bet kas galėtu 
atminti kas ji kankina? Taip 
pasakoja žmones.

Tuo tarpu ant lauku kas kar
tas vis szviesiau: javai paskui 
javus sukeliauja in kluonus 
paskui save laiškuose palikda
mi tik iszbalusius savo- kamb
lius. Nuo. medžiu taipgi nyksta 
žaliumynai, lapas paskui lapa 
pradeda geltonuoti ir papūtus 
vėjui ant žemes vis tankiau ir 
skaitlingiau krinta o- vėjelis ta
rytum isz tu krintaneziu lape-

liu tik szposus taiso ir kąis kar
tas vis labiau lapus sijoja. Vė
jui pagelbon ateina szalnos. ir 
netrukus medžiai pasilieka vi
sai apnuoginti.

- Stebuklingas buvo rytmetis. 
Saule kaip tik) buvo užtekėjus 
isz savo rožinio guolio, o jau 
taip meiliai žiuri in alpsiratin- 
ta. gamta! Vejas isz sziaures 
paszoko ir pradėjo szaltai pus
ti kada pamate saulutes raudo
na veidą, bot netrukus jo pūti
mas pasidarė mandagesnis nes 
palengvele pradėjo judinti lau
kuose žoleles.

Veversys liūdnai susitrau
kęs ant lauku, norints jau se
niai buvo pamėtės baisa, da
bar nenoromis sparneliais su
plasnojo ir pasikėlė in padebe
sius giedodamas linksma gies
me prie savo- Karalienes. Va
nagėliai ji mato tupėdami ant 
alksniu, nuogu szaku, vienok 
ant jo nesipuole, pamirszo- sa
vo nerepuma pamaezius isz- 
auszusia tokia malonia ir 
linksma, diena. Žvirbliai, net 
tie prascziolkai ir be balso-, isz- 
kilmingai sziandien szokineja 
aut stogu ir kaip iszgali szvil- 
pauja. o- susitraukus ant -gru- 
szios virszunes varna, pagelbs
ti aniems savo užkimusiu kar- 
kymu. Ant pavirszaus kaimo 
žemu stogu melsvi durnai stan
gomis atisosi. Kregždes būriais 
laksto, o aipaczioj kiemuose 
merginos karves melžia, tai 
szlavineja, ir niūniuodamos 
per patvorius žiūrisi ar kartais 
kur nepamatys Jonuko arba 
Vincuko- o prisiartinantis jo- 
markas urzgia juju szirdyse 
taip kaip fiziniu k o skripka 
kur vakaruszkose. Betkar- 
cziais pro anas praeina užsi-

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

FATAL 
BLUNDER

Uhe actual capture
OF THE BRITISH SPY MAJOR ANDRE, WAS 
ACHIEVED BY THREE Hl-JACKERS WHOSE 
FIRST INTEREST WAS IN ROBBING THE 
YOUNG ENGLISHMAN.IN SEARCHING HIM, 
THEY FOUND INCRIMINATING PAPERS 
WHICH PROVED RS WAS A SPY/ THE 
HI-JACKERS THEN TURNED HIM OVER 
TO THE AMERICAN ARMY. 

MYSTERY MOTION!
CJhE SECRET of WHY A , 
JUMPINS SEAN JUMPS IS THE 
CATERPILLAR,©* LARVA WHICH 
LIVES INSIDE THE BEAN AND. 
WHICH, COILING OR UNCOILING, 
CAUSES THE EE AN TO JUMP-
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mislines gaspadorius, kaip ka
da pasirodo gaspadine ant kie
mo ir mergaitėms liepia grei
eziau triustis, o- kaip kada da 
ir subarai jai atranda arba pa
mato anas nieko- neveikiant.

Iszauszus jau ir Tamoszius, ♦
kaip paprastai, atsirado ant 
kiemo. Pasižiurėjo ant saules 
ir sunku jam. ant szirdies, ji 
taip czysta, o jo duszioj taip 
tamsu! Iszgirdo linksmas kai
mynu dainas, meilingas kalbas 
gaspadoriu su gaspadinems ir 
aszaros jam akyse sukasi. Užsi
dūmojo ir pamisimo: kaip jie 
laimingi, nors szimta kartu 
biednesni už mane o asz ? Ir ka 
man suteikė tasai auksas ku
ris tenai be jokios naudos gu
li ? Vienatoj plaukia mano me
tai, nėra kam net burnos at
verti, nėra senatvėje para
mos.

Bet tuojaus aplink sutemo, 
viesulą, baisiai sustaugė ir bai
mingai supurtė medžiu szakas 
ir velnias atsistojo priesz Ta
mosziu, toksai pat kaip pirm 
metu.

— Na, kumuteli, lapai nuo 
medžiu nukrito, ateinu savo; 
skolų.

Mužikas pasižiurėjo in ji 
juokdamasis ir atsake szaltai:

— O kūmai, kol visi lapai 
nuo medžiu nukris, pirmiau 
mums abiems reikia pražilti.

—■ Ka?! Suriko persigan
dęs velnias, ka tu kalbi? Žiū
rėk, parodyk man nors, viena 
ant medžio lapa.

— Ha-ha! Dar ir ne viena! 
Tarė juokdamasis Tamoszius, 
bet asz tau ir szimtus ju pa
rodysiu. Tiktai eiksz!

Ir iszejo- smagiai isz kaimo, 
po tam per laukus, palei lan
kas bėga, neszinasi abudu ir 
net susilaikė puszyne. Tamo
szius tarė velniui rodydamas 
in puszis:

— O kai, kūmai, ar dabar 
matai kiek ežia dar lapu?

— Na! Suriko velnias, ko
dėl asz asilas pirmiau apie tai 
nieko nežinojau! Bet. palauk 
chame, tu dar isz mano- nagu 
nepasprudai!

Ir paszokes su visu savo pa
siutimu insilipo in puszi ir pra
dėjo raksztyti pusziu asztrias 
skujas. Bet dar nei treczios 
dalies neapiplesze kad visas

\ T*E SIZE op ■■IHi __
I yOU uve ANO u^COMMUnitY

APD to tYOU / 
°F XPUR town av /
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kraujais apsiliejas ir susiba
dės, sustaugė, su nusiminimu:

— Prakeiktas mužike, te
gul tave perkūnas užbeldžia! 
Matau jog- esi iszmintingesnis. 
Nenoriu nei pinigu, nei tavo 
duszios nes tu mani, chame, 
szimta kartu didesne skriauda 
padarytum!

Ir net neatsisukdamas su 
perkūnijomis nulėkė in pragas 
ra! ;

Tamoszius užsimislinės gry- 
žo namo. Prisiartina, vakaras, 
dangus prasiblaivė, vėl taip 
gražu kaip rytmetyje. Tamo
sziui vėl sunku ant szirdies, tos 
paezios rupestys kaip pirmiau 
spaudžia jam szirdi. Pasižiu
rėjo. ant kaimo ir nenoromis joj 
akys susilaikė ant balžnyczios 
kryžiaus.

Tamoszius dabar nenusisuko 
kaip šeniau, nes kokia tai 
augsztesne valdžia sutrynė už
kietėjusia szirdi ir po tiek me
tu grieszninko- duszioj praszvi- 
to mislis vėl apie Dievą. Už 
mislies atsistojo pasiszalini- 
mas nuo tikėjimo ir bažnyczios 
senatve ir baisi ateitis! Muži
ko szirdi suspaudė gailestis, 
puolė ant keliu, sudėjo, rankas, 
pakele akis in dangų ir mel
džiasi karsztai už kaltybių at
leidimą.

Apie pusiaunakti tik iszgirs- 
ta kieme vartelių1 sugirgždeji- 
ma ii’ in trioba gaspadoriaus) 
in ėjimą.

Sziandien parapijoje atlai
dai. Bažnycziukeje žmonių pil
na, senu, ir jaunu, vyru ir mo
terių o. visu veidai perimti nu- 
siste'bejimu, visi vienas kitam 
ka tai sznabžda ir žiūrisi vis 
vienon ir ton paezion pusėn. 
Tenai kunigas, klausinyczioje 
sėdi, prie jo kluipoja mužikas, 
jau metuose, bet iszrodo tvir
tas, apsirengęs su sermėga ant 
kurios kalnieriaus kabo, praži
lę plaukai o. jo veide matosi 
gailestis ir nusižeminimas, lai
ko rankas ant krutinės sukry- 
žiavojas. Kunigas ant jo. atkal
bėjo Lotyniszkai malda ir per
žegnojo. Mužikas prisiartina ir 
pradeda spavedni. Kunigas 
grieszninko klauso; girdi kad 
jis ka toki baisu iszpažinsta, 
nes kunigo- veidas mainosi: da
rosi tai baltas tai vela raudo
nas. Vargamistra ant vargonų 
jau szeszta giesme baigia su 
žmonėmis, piemuo- dar nepa- 
liuosuojai grisezninko-. Iszpa- 
žino- pagalios visiką.. Kunigas, 
žiūrėdamas in altorių, vela Lo
tyniszkai kalba ant jo- maldas, 
tris kartus žegrloja kad tuoi 
tarpu mužikas nulenkęs žemyn 
galva, muszasi in krutinę ir 
praszo Dievo atleidimo-. Kuni
gas nuėjo- Misziu laikyti. Mu
žikas. krito ant aslos ir per vi
sas Miszias kryžium gulėjo.

Pamaldoms pasibaigus mu
žikai sueina in kareziamas, ap
sėda ilgus stalus ir czestavoda- 
miesi su degtine vis garsiau 
kalbasi:

—■ Bet man taip-gi pasa
kyk Jonuli, tarė Andrius, kas 
atsitiko- su tuom suakmenėju
siu bedieviu, tuom Tamo- 
szium?

— Na-gi atsake Jonas, ant 
senu metu atgavo protą ir gal

(Tasa Ant 2 puslapio)

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip- 
korius Jko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
■—■ Seredoj pripuola Szv. 

Doratos, o Tautiszka Vardine: 
Alkis. Ir ta diena: 1951 metuo
se Komunistiszka Czekoslova- 
kijos valdžia pasmerkia sze- 
szis Katalikiszkus kunigus; 
1934 m., Politiniai sukilimą 
Paryžiuje, dvideszimts žuvo. 
Daladierio valdžia atsisako; 
1952m., Anglijos Karalius Jur
gis Szesztasis ipasimire. Jis 
karaliumi buvo 'penkiolika me 
tu. Jo duktė Karalaite Elzbie
ta užėmė jo sostą.

— Ketverge pripuola Szv. 
Romuoldo, o Tautiszka Vardi
ne; Ir ta idena 1914 metuose 
^baisus gaisras mieste Baltimo
re, Md., 2,500 namu sudege. 
1945 m., Sovietai prie pat Ber
lyno miesto. Menulio atmai
na prieszipilnis.

—• Petnyežioj Szv. Matie- 
czio, o Tautiszka. Vardine: Dar 
mantas. Ir ta dienia: 1950 m., 
kariszka valdžia (paskelbta 
Graikijoje; 1950 m., Amerikos 
Sekretorius Achesonas laik- 
rasztin inkams 'pasakė kad So
vietu Rusijos sutartys yra nie
kam vertos.

—■ Vincas Supranaviczius, 
nu 536 W. Pine uly., turėjo op
eracija in Pottsvilles ligonbu- 
te.

Minersville, Pa. —
Alekas Yurkonis, 43 metu am
žiaus, nuo 231 Pleasant uly., 
pasimirė pareita Petnyczia, 
2:20 valanda po piet in Potts
villes ligonlbuteje, nuo žaidu- 
lius kuris aplaike kai trokas 
kuris vairavo, nukrito szimta 
penkios deszimts pėdu nuo 
Gordon Naigle kelio arti Potts
villes. Trokas prigulėjo prie 
Huss Construction kompani
jos. Nelaimingas žmogus likos 
sužeistas in galva ir krutino 
pareita Ketverga. Velionis gi
mė Shenadoryje, o apie trisde
szimts metu atgal apsigyveno 
Minersvilleje. Paliko savo pa
ežį a Karolina (Smolskinte); 
įsunu Jokūbą, dvi dukterys: 
Jean isz Philadelphia ir Teresa 
namie. Dvi seserys: G. Boxte- 
riene Shenandoah ir G. Remet- 
tiene, Shamokin, taipgi du bro
lius: Adorns isz Cleveland, O., 
ir Edvardą, Shamokin. Prigu
lėjo prie Szv. Pranciszkaus pa
rapija. Laidojo Utarninke.

Gilberton, Pa.—
Domicėlė Yurche, Lietuve, nuo 
Main uly., Maizevilleje, numirė 
pareita Petnyczios ryta 3:20 
valanda in Pottsvilles ligonlbu- 
te. Velione atvyko isz Lietuvos 
in Gilbertona,’ po tam apsigy
veno- Maizevilleje. Jos vyras 
Kazimieras mirė 1930 metuose. 
Paliko tris sūnūs: Joną ir Juo
zą namie ir Prana isz Balti
more, Md., taipgi keletą anū
kus ir 'broli Lietuvoje. Laidojo 
Utaminko ryta su apiegomis 
in Szv. Liudviko bažnyczioje 
Maizevilleje ir palaidota in pa
rapijos kapinėse.

Girardville, Pa. —
Urszule C. Maciejauskiene, 
nuo 100 Reed uly., pasimirė 
Petnyczioje 5:30 valanda ryte 
in Ashland ligonbute. Velione 
likos priimta in ligonbute del 
gydymo- Sausio 24-ta diena. 
Gimė Lietuvoje. Atvyko in 
Shenaidoryje, po tam apsigyve
no Girardvilleje. Jos vyras 
Petrais mirė 1923 metuose. Pa
liko duktere Adella Wismann, 
Henpstead, L. L, N. Y.; du su- 

nu: Petra ir Vincą,, namie, 
taipgi keturis anukus ir pro- 
anuka. La Idoje Pan ecleli o. ry t a 
su apiegomis in Szv. Vincento 
'bažnvežioję devinta valanda ir 
palaidotai in parapijos kapinė
se Frackvilleje.

New York, N. Y. —
Pareita. Petnyczia didelis ero- 
planas kuris ketino skristi in 
Miami, Florida, pasikėlė nuo 
La Guardia stoties ir užsidegė 
ir krito ant Rikers Island, 
netoli nuo Jja Guardia stoties.. 
20 žmones žuvo o apie 80 likos, 
sužeisti. Valdžia tyrinėja szita' 
nelaime.

Philadelphia, Pa. — 
Trisdeszimts vieno meto am
žiaus moteriszke yra in tart a už 
nužudinima savo vyro. Jos vy
ras ant mirties patalo apskun
dė savo žmona. Ponia Juniata 
Moore nuo Ridge Ave., buvo 
paimta in kalėjimą, be jokios Į 
■kaucijos. Ji buvo suaresztuota ' 
keletą minueziu po jos vyro pa- 
simirimo. Jos vyras Jonas, 39 
metu amžiaus pasimirė in St. 
Luke’s ligonine.

KUNIGUŽIS
tJŽSIMUSZE

MONROEVILLE, N. J. — 
Dvideszimts trijų metu am
žiaus Kunigužis Glenn D. 
Gruff isz Monroeville, New 
Jersey pasimirė szeszios va
landos po automobiliu nelai
mes netoli nuo Mantua, in 
Gloucester apygarda.

Valstijos policijantas Will
iam Porter sako kad Kunigu
žis Gruff važiavo ant Mantua 
Pike apie vidurdieni, kai jo au
tomobilius susikūlė su auto
mobiliu, kuri vairavo septy
nios deszimts vieno meto am
žiaus Charles Knopp, nuo Ty
lers Mill Road, in Sewell.

Kunigužis Gruff, Friendship 
Metodistu bažnyczios klebonas 
pasimirė in Underwood ligoni
ne in Woodbury, kur jis buvo 
po tos nelaimes nuvesztas.

3 POLICIJANTAI
SUŽEISTI

\ --------------------------------

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

der ir 30 metu amžiaus Will
iam Brennan.

Visi trys buvo nuveszti in 
Episcopal ligonine, kur Dakta
rai sako kad visi nepavojingai

Kaliniai Intarti Už Žmogvagyste

Mike Wiegner (viduryje) 
prirakintas prie savo draugo 
kalinio, yra ežia savo motinos 
priglaudžiamas, kai jis buvo 
sugražintas in Oakland, Cal., 
isz Denver, Colorado.

Jo draugas kalinys yra Jo
hn “Red Cloud’’ Eastman. 
Jo motina yra Ponia Melvin 
Wiegner.

sužeisti ir visi pasveiks:

Keista Mirtis

Czia paveikslas 1944 me
tu ruotakos, Ponios Paulina 
Longworth Sturm, kuri pa
simirė Washington ligonin- 
je, kai ji buvo surasta be są
mones savo namuose in Geo
rgetown.

Szale jos lovos policijan- 
tai rado tuszczia bonlka nuo 
pilių del nemiego..

Ji buvo Prezidento Theo
dore Roosevelto anūke ir 
“Karalaites Alice’’ Roose- 

f

velt Longworth duktė. Ji 
buvo trisdeszimts vieno me
to amžiaus.

Daktarai stengiasi isztirti 
ir dažinoti ar ji nuo tu ne
miego pilių, liekarstu ar nuo 
ko kito pasimirė.

Jos vyras Alexander Mc
Cormick Sturm, raszytojas, 
pasimirė 1951 metuose Rug- 
piuezio menesyje.

NUŽUDĖ SUSIEDO 
ŽMONA

NEW YORK, N. Y. — 
Policijantai sako kad dvide
szimts asztuoniu metu amžiaus 
vyras prisipažino kad jis ant 
smert užmusze draugo, susiedo 
nuotaka, kai jiedu susiginezi- 
no už pinigus. •

Detektyvai sako kad Ed
ward Murphy, isz Brooklyno 
jiems pasakė kad jis su lazda 
reže dvideszimts dvieju metu 
amžiaus Ponia Anita Lutrareo 
per galva, jos namuose, Brook- 
lyne ir pabėgo su apie du tuks- 
taneziais doleriu vertes žem- 
cziugu ir žiedu.

Jis sako kad jis buvo jos vy
ro Alfonso draugas ir buvo at-

Tie kaliniai yra kalėjimo 
ligonėje del silpnaproeziu.

Jiedu dabar yra kaltina
mi už žmogvagyste, nes jie
du buvo privertė Wiegnerio 
žmona, Clo A. Mowatt Wie
gner septyniolikos metu am
žiaus, isz Daly City, Califor
nia, su jais važiuoti pereita 
menesi.

ėjas praszyti kad jis ar ji jam 
kiek pinigu paskolintu. Jos vy
ras, parejas isz darbo rado sa
vo dvieju menesiu nuotaka ne
gyva.

KETURI KAREIVIAI 
ŽUVO

LONDON, ANGLIJA. —
Keturi Anglijos kareiviai užsi- 
musze kai j u kariszkas ir ap- 
szarvuotas automobilius pasly
do ant vieszkelio, Szkotijoje ir 
nukrito penkios deszimts pėdu 
in upes griovi.

Kareiviu, vardai nebuvo pa
skelbti, kol bus ju szeimynoms 
praneszta apie ta nelaime.

Policija sako kad iszrodo 
kad jie važiavo per greitai ant 
to slidžio, ledais ir sniegu nu
kloto vieszkelio kai ta nelaime 
atsitiko.

AMERIKIETIS
PASMERKTAS

1

Mirties Bausme Už 
Žmogžudyste

FRANKFURT, VOK. — 
Amerikos kariszkas teismas 
pasmerkė Amerikieti kareivi 
mirties bausme, už tai kad jis 
buvo nužudęs septynios de- i 
szimts metu amžiaus Vokiete į

Let us show you the

created by

Naturally, they'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 wno 

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

kms enclose* 
nxatrh F arA».

owr 1 (Jc/edding oCtne 

egsncy /

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correciI

' ■■ ■ ' ' ?

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

Politikieriai Dvikovon

Du prieszingu partijų po
litikieriai taip susipyko in 
Ancon, netoli Lima miseto, 
Peru kraszte, kad jiedu nu
tarė stoti dvikovon su kar
dais, szoblemis. Jiedu czia 
yra Fernando Belaunde Ter
ry, po deszinei, buvęs Peru- 
vijos prezidento kandidatas, 

naszle. Jis yra Private first 
class Charles C. E. Lucas isz 
Washington, D. C.

Pasmerkimas dar bus isztir- 
tas augsztesnio kariszko teis
mo.

ir Eduardo Watson Cisne
ros, isz Pradistu partijos.

Szita dvikova iszkilo kai 
Belaunde per radija buvo 
intares Prezidentą Manuel 
Prado. Tiedu politikieriai 
buvo biski sužeisti, kai kiti 
juos sustabdė.

o o o

Kariszkas teismas rado szita 
dvideszimts vieno meto am
žiaus kareivi kalta ant trijų 
skaieziu: kriminaliszka užsi
puolimą, žmogžudyste ir isz"-
niekinimą.

Jis bus dar in augsztesni 
teismą patrauktas, kad butu 
galima tikrai isztirti, ar jis 
kaltas ar ne.

Daug tokiu prasikaltėliu 
musu kareiviu tarpe dabar at
siranda. Jie mislina kad kai jie 
iszvažiuoja isz Amerikos ?in / 
svetimus krasztus tai jie gali i 
daryti ka tik jie nori. Jau be- v 
veik laikas kad karo sztabas 
visus tokius musu žulikus su
imtu ir tinkamai nubaustu, 
nes jie mums tik sarmata daro 
kituose krasztuose.

PRISIPAŽINO
PRIE 50

VAGYSCZIU
PHILADELPHIA. PA. —

Du vaikezai, devyniolikos me
tu amžiaus William Davis ir 
septyniolikos metu amžiaus 
Eugene Bliss, abudu isz South 
Philadelphia, prisipažino poli- 
cijantams kad jiedu per pas
taruosius szeszis menesius ap
vogė apie penkios deszimts 
biznio vietų, kaip sztoru, gazo
lino stoeziu ir kitu biznio vie
tų.

Jiedu buvo suaresztuoti in 
Samuel .Solomon aptiekoje ant 
Wharton ulyczios.

Ant Gavėnios
No. 197 Graudus Verksmai 

arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c.,

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

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

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

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri. Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra d«J prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - Mahanoy City, Pa.

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
| ... MALDA ... ]

■ Viesz. Jėzaus ir • 
; Motinos Szvencz. ■

Sapnas Motinos Szven- J 
oriausios, mieganezios J 
ant kalno Alyvų, žemei ] 
Batanijos, bažnyczioj ; 
Szv. Mykolo Arkaniuolo. Į

Knygos Did. 3%x51/4 col. ;
TIKTAI, 25 Cts. ;

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




