
* ctow-o^o-cfwtwt-^

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) » 
I PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY 
/ • ---------- I

| An American Newspaper published in the Lithuanian Language, | 
that circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, .$7.00; •
Ya Year $4.00; Canada $8.00. Advertising Rates on Application. )

; SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY AND A STBS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

__________ r___________________ I

I V

♦DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” į 
} 1SZEINA KAS UTARN1NKA IR PETNYCZIA
I ----------♦ Prenumerata: Suvienytose Valstijose $7.00 metams, % metu $4.00;} 
| In Kanada: metams $8, Yz metu $4.50; In Vokietije, Pietų Amerika, j 
| Skotlandije, metams $10.00. Atskiras “Saules” numeris 10 Cts. |

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: }
| ’ --------- 1
{ SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. |
I

A

No.39 ( ENTERED AT THE MAHANOY CITY, PA., POST OFFICE AS SECOND 
CLASS MAIL MATTER. UNDER ACT OF MARCH 3, 1S7». si. MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, GEGUŽIO 17,1957 (FRIDAY, MAY 17, 1957> fei ’• u ■■■■-■ -<■ M£8 METAS

LENKTYNIŲ NELAI
MĖJE 14 ŽUVO

BRESCIA, ITALIJA. — 
Jaunas Ispanas, bajoras užsi- 
musze kai jo automobilius per 
lenktynes nubėgo nuo kelio, 

i apsivertė ir užmusze jo drai- 
veri dranga ir dvylika kitu 
žmonių, kurie žiurėjo in tas au
tomobiliu lenktynes.

Tai buvo didžiausia nelai
me in dvideszimts keturis me
tus szitu lenktynių, kuriose au
tomobiliai važiuoja tūkstanti 
myliu. Szitos lenktynes buvo ir 
pramintos, užvardintos kaipo 
“Giltines Lenktynes”.

Szimet jaunas dvideszimts 
septynių metu amžiaus Mar
quis Alfonso de Portago, vai- 
rodamas greita “Ferrari” au
tomobiliu gala gavo, bet su sa
vimi užmusze kitus trylika 
žmonių, kuriu tarpe buvo daug 
mažu vaikucziu. Kai jis tose 
lenktynėse važiavo apie szim- 
ta dvideszimts myliu in valan-

Vienuole, Sesele Ingrid, 
Szvedijos pirmutine Domi
nikonu zokonu vienuole, 
ežia linksmai žeme kasa ir 
rengia vieta savo vienuoliu 
koplycziai. Szitame, Szve- 
dijos kraszte pirmutine vie
nuolija buvo insteigta ir jai

kambariai pabudavoti buvo 
szeszioliktame szimtmetyje. 
Szitos vienuoles yra gavu
sios deszimts akeriu žemes 
in Sodra Sandy ir jos ežia 
dabar darbuojasi, kąsdamos 
žeme, ir ruoszdamos visa 
tvarka savo vienuolynui.

Isz Amerikos
VIENOS MINUTOS 

PERSPĖJIMAS
WASHINGTON, D. C. — 

Federal Civil Defense Admi
nistration dabar nori visus 
mus nuraminti, paaiszkindama 
kad dabar jau viskas taip sar
gyboje intaisyta, kad butu ga
lima in viena minuta visa Ame
rika perspėti jeigu kurio1 
kraszto kariszki eroplanai ar-| 
tintusi priesz musu kraszta.

Pirmiau buvo aiszkinama 
kad imtu asztuonias ar de
szimts minueziu visiems tai 
praneszti.

Perspėjimas pirmiausiai pa
niektu kelis didžiausius ir inta- 
kingiausius miestus; Pitts
burgh, Atlanta, St. Paul, Okla
homa City, Seattle ir San Fran
cisco. Nors szitie miestai nėra 
musu kraszte didžiausi, bet jie 
randasi tokiose vietose, kad isz 
ju butu galima labai greitai 
duoti žinias po visa musu 
kraszta.

Visa tai labai puikiai skam
ba, kad taip greitai, in viena 
minuta visi mes dažinotumei 
kad prieszo kariszki eroplanai 
su savo sprogstaneziomis ir at
ominėmis bombomis artinasi 
prie musu kraszto.

Bet kas po tam? Kažmones 
tada darys kai iszgirs tuos per
spėjimus? Dabar mes isz paty
rimo žinome kad ima penkias 
ar deszimts minueziu vaikams 
isz mokyklos iszeiti, per gaisro 
perspėjimo pratymus. O kad ir 
iszeje isz ofisu ir kambaru,

Miestai dabar turi paženkli
nę kelius ir vieszkelius, kurie 
butu variuojami žmonėms isz 
tu miestu iszsikraustyti jeigu 
tokis perspėjimas ateitu. Bet

da, vienas jo automobiliaus gu
minis ratas, tajeris susprogo ir 
jo automobilius visu tuo savo 
paszieliszku smarkumu davė in 
žiūrėtojų pulką. Jis su savo 
draiveriu, Amerikiecziu Eddie 
“Gunner” Nelson, isz Beliot,k 
Wisconsin žuvo savo automo
bilyje.

Per daug ir per tankiai tokiu 
nelaimiu atsitinka per tokias 
automobiliu lenktynes. Gali
mas daigtas kad tokios lenkty
nes Europoje bus uždraustos.

kas isz to? Automobilius, kad 
ir ant atviro, tuszczio vieszke- 
lio negali važiuoti greieziau 
kaip septynios ar asztuonios 
deszimts myliu in valanda. O 
kaip greitai jis važiuos kai 
szimtai tukstaneziu kitu auto
mobiliu in ta pati vieszkeli pa
suks?

O kariszki eroplanai dabar 
keliauja apie szeszis szimtus 
myliu ant valandos ar grei
eziau. ,

O kad ir pasisektu iszvažiuo- 
ti isz tu dideliu miestu, kas po 
tam? Kur toliau važiuoti, kur 
pasikavoti? Apsaugos admi
nistracija in tuos klausimus 
nieko neatsako.

Daug musu vieszkeliu inži- i 
njeriu dabar sako kad vietoj 
staezius milžiniszkus tiltus 
virsz miestu ir upiu, butu daug 
geriau iszkasti tunelius po tais 
miestais ir po tomis upėmis, 
kad automobiliai galėtu po že
me važiuoti. Ir, užpuolimo lai
ku, tokie tuneliai butu saugi! 
vieta žmonėms pasislėpti nuo 
sprogstaneziu bombų. Ir jiems 
nereikėtų isz tu miestu nesztis. I

Tokie požeminiai tuneliai 
butu viena priemone iszsigel- 
beti. Bet antra daug geresne ir 
tikresne tai butu mesti visa ta 
Užsienio pagelba ir paszelpa ir 
taip savo kraszta apsiginkluo
ti, kad nebutu reikalo žmones 
perspėti kad prieszas atkeliau
ja, bet ta priesza pasitikti ant’ 
jo paties žemes, toli nuo musu 
rubežiu.

Pirkite U. S. Bonus

Rauduonojo Kryžiaus 
Pagelbintoja

ANGLIJA
NUSILEIDO i 

EGIPTUI

Pavėlina Savo Laivams
Plaukti Per Suez

Kanalu
LONDON, ANGLIJA. — 

Anglija nusileido Egipto Dik
tatoriui Nasser ir pavėlino sa
vo kraszto laivams plaukti per 
ta Suez Kanala ir manta mokė
ti Egipto valdžiai.

Anglijos Ministeris Macmil
lan taip pranesze savo tarybai.

Egipto valdžia tik ant tiek 
sutiko su Anglija, kad ji ims 
Anglijos pinigus. Pirmiau 
Egipto valdžia buvo pareikala
vus kad visi laivai turi mokėti 
Amerikoniszkais doleriais.

Asztuoni tarybos nariai pa- 
reiszke savo pasiprieszinima ir 
pasitraukė isz savo partijos, 
sakydami kad jie savo partija 
ant visu kitu klausimu rems, 
bet prieszinsis Anglijos Užsie
nio tvarkai. Bet ju pasiprieszi- 
nimas nepakeitė Ministerio 
Macmillano nusistatymui, nes 
jis gavo penkios deszimts de
vynis daugumos balsu ant to 
savo nusistatymo.

Amerikos valdžia nieko apie 
tai nesako, bet pavėlina musu 
laivams per ta kanala plaukti, 
jeigu jie savo manta užsimokės 
su pastaba kad jie tai daro su 
pasiprieszinimu.

' I
Bet isz visko matyti kad 

Egipto Nasser *yra szpyga pa-’ 
rodės ne tik Anglijai bet ir 
Amerikai ir savo ožius varinė
ja.

IKI GYVOS GALVOS EROPLANAS Izraelio Karininkas

kas po tam? (Tasa Ant 4 Puslapio)

I

Penkių metu amžiaus The
resa Tong, ežia laiko maža J 
Rauduonojo Kryžiaus dežiu- 
te, kuriu szimtai tukstan- 
cziu yra po visa kraszta isz- 
dalinta d e 1 Rauduonojo 
Kryžiaus rinkliavos. Su ja i 
ežia yra Ponia Tracy Haines 
Amerikos Rauduonojo Kry
žiaus savanore. Kiniecziu 
vaikucziai stojo in szita 
Rauduonojo Kryžiaus vaju 
ir j u tėvai prisidėjo. Szitas 
vajus yra dabar pasekmin
gai vedamas New York 
mieste. Vajus buvo su- 
ruosztas ir surengtas Kinie
cziu-Amerikiecziu Draugijų 
kurios nori savo padekingu-
ma parodinti.

LIETUVOS
MINISTERIS MIRĖ
WASHINGTON, D. C. —

Pareita Subatos diena, apie 
penkta valanda po piet, staiga 
susirgo Lietuvos Ministeris 
prie Jungtiniu Amerikos Vals
tybių Vaszingtone, Povilas Ža- 
deikis, 70 metu amžiaus. ‘Jisai 
likos nuvesztaš in ligonbute, o 
apie 11 valanda vakare pasimi
rė. Velionis turėjo szirdies ata
ka. Kai Ministeris mirė, Ponia 
Žadeikiene buvo iszvykusi in 
savo brolio laidotuves.

PHILADELPHIA, PA. — 
Tik ana diena keturi žmogžu
džiai buvo teismo pasmerkti in 
kalėjimą “iki gyvos galvos”. 
Tokis pasmerkimas iszrodo 
tikrai baisus ir griesztas. Bet 
tikrumoje, visai ne.

Paprastai tokia bausme 
Pcnnsylvanijoje reiszkia apie 
dvylika metu in kalėjimą. New 
Jersey valstijoje tokis nubau
dimas paprastai reiszkia dvi
deszimts penkis metus. Bet to
kis kalinys gali ta laika gero
kai sutrumpinti jeigu jis gerai 
pasielgs kalėjime.

William Kay, žmogžudis, 
buvo nuteistas “iki gyvos gal
vos” in kalėjimą, bet buvo pa
leistas už septynių metu. Ki
tas žmogžudis iszbuvo tik asz- 
tuonis metus ir dabar yra lais
vas žmogus.

Dabar ne pro szali paklausti 
kiek metu szitie keturi žmogžu
džiai turės isztupeti, pakol ir 
jie bus paleisti?

Beveik laikas musu teisė
jams susitarti ir nustatyti ka 
jie reiszkia tokiu iszsireiszki- 
mo: “iki gyvos galvos?” Jeigu 
jie nori ta pasmerkimą vis var
tuoti, tai tegu jie prižiūri kad 
ju nusprendimas butu ir iszlai- 
kytas, ir kad tokis prasikaltė
lis, ju nuteistas ir pasmerktas 
ir butu laikomas kalėjime iki 
gyvos galvos. Czia jau nei kiti 
teisėjai nei kokiu dovanojimu 
sztabas nei Gubernatorius ne
turėtu jokios teises ta pasmer
kimą pakeisti.

O jeigu teisėjas jauezia kad 
tas prasikaltėlis yra vertas tik 
septynių ar asztuoniu metu ka
lėjimo, tai tegu jis taip ir sako, 
taip ir nusprendžia, ir tegu jis 
nesako “iki gyvos galvos”, kai 
jis gerai žino kad tai rieszkia 
tiek keletą metu.

NUDURE
SAVO MOCZIUTE

ALTON, ILL. — Penkioli
kos metu amžiaus Charles Mc
Farlane buvo suaresztuotas ir 
in kalėjimą patupdintas, kai 
jis prisipažino kad jis nudure 
savo moeziute, penkios de
szimts vieno meto amžiaus Po
nia Velma McFarlane, kai ji

Velionis buvo pirmuoju Lie- ’ 
tuvos Konsulu Chicago, Ill., ir 
pirmuoju Generaliniu Konsu
lu New Yorke. Paskui buvo 
perkeltas in Diplomatine tar
nyba. ir paskirtas Atstovu Va
szingtone. Kūnas buvo paszar- 
votas Lietuvos pasiuntinybes, 
o Ketverge Gegužio 16-ta die
na, deszimta valanda ryte lai
dotuves invyko su apiegomis 
in Szv. Motiejaus Katedroje ir 
palaidotas in parapijos kapinė
se. Velionis paliko savo žmona 
ir dukteri Mirga.

SKAITYKIT 
OF“SAULE”^3! 

PLATINKIT!

ISZGELBEJO DU
MIAMI, FLORIDA. — Lai- 

vyno eroplanas, kuris ana die
na dingo, skrisdamas isz Fort 
Lauderdale in Key West, buvo 
surastas užtiktas Atlantiko 
marese. Lakūnas ir jo draugas 
buvo prekybinio laivo paimti 
ir iszgelbeti.

Coast Guard laivo vairinin
kas, Lt. Mason G. Madox ir jo 
pagelbininkas Marian Howell 
buvo prekybmio “Vannessa” 
laivo iszgelbeti. Laivas plauke 
in Houston, Texas.

Eroplanas, S-2F Grumman, 
buvo surastas netoli nuo Great 
Abaco salos, apie szimtas sep
tynios deszimts penkios mylios 
nuo Miami ir toli nuo Key 
West, in kur jis skrido.

FREITAS SU
VAŽINĖJO MOTERĮ
BRYN MAWR, — Pa. — 

Penkios deszimts dvieju metu 
Ponia Virginia Schnebly isz 
Bryn Mawr buvo freit kario 
suvažinėta ir užmuszta netoli 
savo namu, apie penkiolika mi
nueziu po dvylikos, isz ryto.

Policijantai sako, kad gele
žinkelio darbininkai mate kai 
ji užėjo ant rieliu ir ant ju atsi
gulė.

Daktaras John S. Simpson, 
Montgomery Apygardos Dak
taras paliudino, kad ji buvo 
nusižudžius.

Ji paliko sunu, Keith G. Jr., 
ir dukterį Ponia Virginia S. 
Leonard, abudu gyvena in 
Ardmore, Pa.

miegojo.
Jis pats per telefoną paszau- 

ke policija ir pasakė kad jis ka 
tik buvo nudures savo moeziu
te. ,

Jis policijantams paaiszkino 
kad jis buvo labai užpykęs ant 
savo moeziutes, už tai kad ji 
jam buvo insakius eiti in skie
pą ir pecziu pakurti. Jis sake 
kad jis pecziu pakūrė ir sugry- 
žo ant virszaus, kur jo moeziu
te ji vėl pabare.

Paskui, jis nuėjo atgal in 
virtuve, pasiėmė peili, ir kai jo 
moeziute užmigo, jis ja nudu
re.

Jis beveik visus savo metus 
yra iszgyvenes su savo moeziu
te, kuri ji užaugino nes jo tė
vai yra persiskyrė, divorsuoti.

Atszauktas

Moshe Daytan, Izraelio ar
mijų komandorius, su pirsz- 
tu savo šuneliui parodo kur 
Szventas Tėvas Pijus Dvy
liktasis gyvena. Jiedu buvo 
iszeje pasivaikszczioti ir pa
sižiūrėti apie Szvento Petro 
Katedra, Rymoje.

Szitas karininkas, savo 
kraszto armijo vadas buvo 
atszauktas isz savo atostogų 
kai iszkilo tas Jordano suki
limas ir visas tas Jordano- 
Izraelio klausimas buvo at>- 
naujintas.

Atsimink! Mielas Skaityto
jai kad nuo tavęs priklauso 

į “Saules” ateitis: Ar ja skaity
si, ja indomausies, ar laiku at
silyginsi, ar ja paremsi!

/

Pirmutines Moterys
' Del Gazolino Sutaupinimo

Mary Davis, po kaire ir 
Ginny Simms, pirmutines 
moterys stoti' in lenktynes 
del gasoline sutaupinimo in 
Los Angeles, czia žiuri in sa 
vo žemlapi, stengdavos isz- 
rokuoti kiek gazolino jos bu- 
suvartojusios per savo ke
lione. Jos su dvideszimts

keturias kitais automobi
liais stojo in lenktynes del 
vieno tukstanezio penkių 
szimtu szeszios deszimts 
penkių myliu keliones in 
Sun Valley, Idaho. Tai yra 
didžiausios ir ilgiausios au
tomobiliams lenktynes mu
su kraszte,
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Kas Girdei
In ' Bethlehem miestą, Pa., 

Bobby Czor atėjo in policijos 
ofisus užsimokėti vieno dolerio 
bauda. Jis padavė szimtine ka
pitonui, pasiaiszkindamas kad 
smulkesniu pinigu jis neturėjo.

Kapitonas nieko nesakęs, 
iszsitrauke isz stalcziaus mai- 
sza ir jam iszskaite devynios 
deszimts devynis dolerius kvo- 
teriais ir deszimtukais. Tiek 
laiko užėmė tuos pinigus su
skaityti, kad kai Bobby Czor 
sugryžo in savo automobiliu jis 
rado antra tikieta ant jo už per 
ilga stovėjimą toje vietoje.

~ * • 1

1 Milano mieste, policijantas 
Mario De Ligios buvo pasiaus
ta® susekti vagius, kurie pra
dėjo dviraezius vogti. Ta diena 
net keturi dviraeziai buvo pa
vogti. Ta diena po pietų tas po
licijantas pesezias sugryžo in 
policijos ofisą ir savo' virszi- 
nįnkui pranesze kad. dabar 
penki dviraeziai yra pavogti. 
Mat, kai jis jieszkojo tu vagiu 
kas nors jo dvirati pavogė.

• •
f

Musu Dįpliomatai ir Atsto
vai Užsienyje sako kad galima 
tikėtis dar kitu sukilimu Len
kijoje szia vasara. Wladyslaw 
Gomulka dar vis yra to krasz- 
to didvyris, bet žmones dabar

tryliktos dienos szvente, kaip 
Maldos Atgailos Diena už. Lie
tuva. !

Apie Lietuvos kanezias, kan
kinamu Lietuviu maldas jau. 
sužinojo didžioji pasaulio da
lis. Vienok vien tik žmonių jie- 
gos yra persilpnos, kad paleng
vinus ju sunkia dalia ir iszgel- 
bejus žmonija isz dabartines 
nelaimes.

pavasari.

Daug szeimyniu 'dabar turi 
po du automobiliu. Ir jeigu 
prie to pridėsime kad dabar 
randasi (langiau szeimynu, tai 
aiszkiai matyti kodėl tas tu! 
automobiliu biznis yra toks ge
ras.

Pypkes Durnai

Biznieriai. ir fabrikantai 
mums pranesža kad žmones ne
ketina iszeiti ant kokiu pirki
mo strailku; kad visi perka 
tiek, kiek jie pernai pirko,.jei
gu ne daugiau, nežiūrint kad 
viskas dar labiau 'pabrango.

Visi nauji automobiliai ke
liais szimtais doleriu palbran-
go sziais. metais, bet nei vienas 
nauju automobiliu pardavėjas 
nėbiedavoja; visi sako kad 
sziais metais biznis dar geres
nis.

Apie szeszioliktas nuoszimr 
tis tu kurie dabar viską perka
si sako kad jie ketina sziais 
metais pirktis nauja automobi
liu.

O antru ranku automobiliu 
pardavėjai sako kad biznis nie
kados nebuvo g-eresnis. Jie t i- 
kiši kad jiems net ir pritruks 
tu antru ranku automobiliu szi

Ir beveik visi žino ir sutinka 
sziais metais daugiau pinigu 
praleisti ant savo automobiliu 
negu kitais metais.

Mažiau szeimynu dabar per
kasi ar rengiasi pirktis sau 
namus. Bet kadangi tu szeimy
nu skaiezius yra padaugejes, 
tai biznis ir biznieriai nenuken- 
tes.

i

Isz Vaszingtono mums pra- 
neszama kad eilinis darbinin
kas dabar geriausiai stovi, 
ypat ingai jeigu jis prie .kurios 
d aibiniu k u unijos priguli.

-- • »
Apie septynioliktas nuo- 

szimtis darbininku dabar užsi
dirba. apie septynis tukstau- 
czius'penkis szirntu® doleriu 
ant metu. Tai du sykiu tiek, 
kiek jie užsidirbo penki įlietai 
atgal.

Ir dar prie to, keturios de- 
szimtas nuoszimtis darbininku 
tikisi ateinaneziaismetais dau
giau uždribti negu 'dabar. Už

Derybe Ir Gerove
Jeigu tavo tikslu
Ir stengimu yra dorybe
Ir gerove visuomenes, 
Tada nesibijok galetis. 
Gerove visuomenes gali 
Būti pralaimėta devynis

* kartus,
Bet deszimta karta 

ingales!

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltyb* 
Nuspausta; Robertas Velnias 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai. 
SAULE - Mahanoy City, Pa.

— 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 ju nuliūdima.

tai jie drysta tiek daug daigtu 
pirktis ant iszmokesczio, del 
dvieju ar trijų metu. 9

'1 ■ i

- B - CELA^El 
Iarba pradžia | 

SKAITYMO ■ 
...ir... :

RASZYMO : 
64 pus. Did. 5x7 col. i 

Dabar Po 25c. : 
'į Saule Publishing Co., ■ 

' Mahanoy City, Pa., U.S.A 1

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

ŪKININKO SŪNŪS
^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>**i**Z**Z**Z**Z*****Z**Z'*

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

ima ji kaltinti ir vieszai sakyti 
kad jis yra kaltas kad viskas 
taip pabrango, kad tiek daug 
žmonių randasi be darbo, ir 
kad visko tame kraszte trum
pa ir trūksta. Kai kurie laik - 
rasztininkai spėja kad jo die
nos jau suskaitytos.

1 • •

Komunizmas veda in nusi
ginklavimą, O nusiginklavi
mas veda in Komunizmą.

Amerikos 'Sekretorius John 
Foster Dulles sako kad dabar 
beveik visu krasztu vadai žino 
ir supranta kad katras neužsi
moka, nežiūrint kas ta kara 
laimėtu.

Sanžine yra. tas tykus balsas' 
kuris sako kad nevalia taip da
ryti, nes galimas daigtas kad 
busi sugautas ar susektas.

Beveik visi Amerikiecziai 
yra baisiai insiskoline per in- 
vairiuš iszmokesczius, ar tai 
ant namu, automobiliu, rakan
du ar kitu dalyku. Praeitais 
metais ta Anierikiecziu skola 
buvo $126,700,000,000. Ir ji 
per vienus metus padidėjo 
$15,800,000,000.

Praėjusiais metais invykes 
Amerikos Lietuviu Rymo1 Ka
taliku Federacijos kongresas, 
Bostone, iszsiuntinejo rezoliu
cija viso pasaulio Vyskupams, 
kurioj tarp kitu dalyku prasze, 
kad Gegužes tryliktai diena vi
so pasaulio Katalikai melstųsi 
už pasaulio taika ir tautu lais
ve.

In szita rezoliucija atsiliepe 
ne tik artimųjų krasztu Vysku
pai, ibet ir tolimiausiu szaliu, 
kaip Indijos, Afrikos, Mada
gaskaro ir Filipinų. Jie visi 
pritaria rezoliucijoj keliamai 
mineziai ir pažada Gegužes 
trylikta diena melstis už pa
šau I io ta i ka i r IJ e t u va.

O Ugandos-Bubagos Arki
vyskupas, Kenijos Mairo'bi Ar
kivyskupas (Afrikoj) ir Pana
mos arkivyskupas net paskel
bė savo vyskupijose Gegužes

K up ežiu s pasikasė galva, b a 
gaila jam buvo isz ranku pa
leist teip puiku tavora, o nu- 
pirkt negalėjo, ;ba kad butu 
pirkęs tai jau jam niekas neli
ko. Tada, tarė:

—■ Ar žinai ka, asz szito di- 
vono nepirksiu, ba mano visi 
turtai tiek neverti ka szitas di- 
vonas. Nuneszk ji pas mano 
broli, kuris yra turtingesnis už 
mane, o kuris yra akvatnas ant 
tokiu daigtu, ba nurėžiau pas 
ji, kaiip jis nupirko nuo vieno 
žmogaus staltiese ir albrusa. 
Eik pas ji, tai jis gal ir szita 
nupirks.

— Jonas sugryžo pas pir
mutini kupeziu, o jis pamatęs 
jo paklausė:

— O ka, ar pardavei'!
Jonas atsake:
—■ Judu tik siuntai mane 

vienas pas kita ir neįperka t. 
Kada nuėjau pas 'broli, anas 
liepė eit ipa® juanis, ba sako, es
ate turtingesnis už ji, tai kad 
ii- pirksi, tai da ir tau liks, o 
jis kad pirktu tai jau jam nie
ko neliktu.

ISzitas kupezius pagalvojo 
valandėlė ir tarė:

—■ Asz nuo tavęs ji pirksiu, 
bet pinigais neduosiu, tiktai 
duosiu teip kuom jeigu norėsi. 
Szitas miestas yra visas mano, 
tai puse tau atiduodu ir atiduo
du puse žemes, kiek turiu van
deniu ir septynisdeszimts lai
vu, tai asz manau kad tau bus 
gana.

— TOLIAUS BUS —

KATALOGAS 
KNYGŲ

/ • .

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

Nr. 1957

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
kn v va. 404. i»n sla ni n. * 51 k»,

N o. 102— Prakeikta, meiliu

gas kriminaliszkas apraszy- 
mas, 202 pus, 50c.

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

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

No.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 nema
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

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

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
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- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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
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.

Skaitykit “Saule”

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

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

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

No.175—Kuczios Žemai tęs; 
Gudrus 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—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

KSU Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia 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..

HSU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

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

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - ĮJ. S. M
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Ūkininko Sūnūs ::
JJUVO kitados vienas ūki

ninkas, turėjo tiktai viena 
sunu ir dukterį. JSm viskas 
gerai ėjosi, tiktai sunūs neturė
jo jokio giluko, nes kaida turė
jo koki skatiko, tai ar pames
davo arba'pavogdavo, o ir teip 
jam niekas nęsiseke.

Neipo ilgam, tėvai abudu nu
mirė ii- liko tik Jonais su sese- 
re. Kada. Jonui niekas nesiseku 
tai turėjo sesuo ženytis, o- Jo
nas buvo prie ju teip kaip už 
berną, ir jam kiek kada norėjo 
tai primėtė.

Viena, meta szvogeris jam 
pasėjo miežiu, manydamas kad 
jam seksis nor ant lauko gy
vent.

Iszipradžiu miežiai buvo ga
na puikus, 'bet po tam pakilo 
szturmas su ledais, Jono mie
žius iszmusze, o aplinkui nie
kelio ne neklude. Kotam sėjo 
ir kita karta, bet ir tada tas 
pats at.si t i ko.

Matydamas Jonas kad ežia 
jau gero nebus ir jog ne turi 
jokio gilukio iszsirenge in svie
tą jieszkot giluko. Sesuo ir 
,szvogeris nendrejo būti jam 
prieszingi, gražiai iszrenge, da
vė gana maisto ir du rubliu pi
nigu ant kelio.

Jis iszejo ir ėjo nežinodamas 
in kur! Ėjo per visa sanvaite ir 
ant galo daejo dvara. Inejo jis 
in ta dvara ir praszias , (po’no 
ant tarnystes. Ponas jo pa
klausė isz kur jis ir in kur ei
na? Jonas, jam viską apsakė 
nuo pradžios ir kad eina, giluko 
jieszkot. Ponas davė jam avis 
ganyt ir prižadėjo jam du rulb- 
liu. Jonais iszgane avis in lan
ka, ir tame atbėgo vilkas ir vi
sas avis papjovė. Tarėjas nat- 
mo apsakė ponui apie savo ne- 
giluki, tada ponas atidavė jam 
du rubliu, tarydamas:

— Kad tavo toks negi Inkis 
o eini giluko jieszkot, tai asz 
tau atiduodu tuos du rubliu, 
gal tau isz mano rankos geriau 
seksis.

Jonas padekavojo ir iszejo. 
Ėjo vela visa sanvaite, kol 
priėjo kita dvara. Teipos-gi ir 
tam dvare, tas pats patiko kaip 
ir pirmutinėm, ir gavo du rub
liu. Teip jis turėdamas jau net 
szeszis rublius, ėjo tolyn. Ėjo 
vėl ilgai laika, ir inejo in giria,. 
Isz pradžių buvo platus kelias 
potam siauresnis, o ant galo ir 
suvis isznyko ir turėjo lysi per 
visokius bruzginus. Teip airit 
galo, persigavus jam per viena 
tankumyna, rado lygia pieva 
ir prūdą. Patiko jam tas daig
ias ir ėjo jis tolyn. Tolinus, at
rado jis šlubele, kurioje gyve
no tiktai labai senas pustelnin- 
kas. Inejas pas įpustelninkai, 
pagarbino Dieva ir prastzesi in

SAPNORIUS

I
S u 283 Paveikslai* j i

160 Puslapiu ;

8 col. ilgio, 5% ool. plocxlo 1 
Iszaiszkma sapna ir kas Į 
ateitoje stosis. Su priedu J 
planatu ir visokiu burtu. Įi 
Knyga in minksztos po- ]■ 
pieros virszeliuose. :: :: Į»

Pinigai reikia siusti su J 
užsakymu: » i

Tiktai,. . . $1.00 :■
Saule Publishing Co., J;

Mahanoy City, Pa.,U.S.A. J j
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nakvyne. Pustei n i ūkas, ineilai 
ji priėmė ir klausinėjo isz kur 
eina ir kaip pas ji galėjo daeit? 
Ba kaip jis ten gyveno jau bu
vo szeszios deszimts metu o da 
ne jokis žmogus nebuvo jo ra
dęs. Teip. Jonas apsako apie vi
sa savo nogiluki ir jog eina gi
luko jieszkot, ir kad pas ji ne-

4->4-***************** ******

Nekurtos Luzernes pavieto 
mergeles, 

Neiszmanios kaip aveles, 
Gerai ipasielgineti nemoka, 

Už tai joms ir vaikinu 
stoka, 

Neb age les sen s t a 
ibeinergaudainos, 

Alau Jaiszkus ra-szo, 
In pirszlius praiszo, 

-O asz, kailio gera pirszle, 
Tsztepsiu joms burna 

teszla, 
Kad iszrodytu gražiau, 

O tada bus bėdos mažiau.
Kada, pamatys, apspis 

jus vyrai, 
1 r bus tada, labai gerai, 
Bet tom, ka trankosi 

Autobiliais ant ulycziu, 
Ir nori kad vai kiliai jaw. 

tankiai matytu, 
Tai prisitaikęs prie tu 

morgu, 
Puriniu skambuti pu 

kaklu.
Kada eis ulyczia, einant 

drobes, 
Skambucziai kaip ant 

karvių skambės, 
Vaikinai szokines tada 

aplink, 
Bus visiems labai gražu, 
Ir ant galo isztekesite 

pamažu, 
Bet turite dorai užsilaikytie, 

Liežuviu kais dien 
nelankstykite, 

Lietuvos kalbos 
nenekinkite, 

Vaikinams in akis 
nelyskite.*• * *

Hei jus merginos isz 
artymo miestelio, 

Juoku pridirbai invales, • 
Paczios save nužeminai, 

Da save panaitėms vadinat, 
Fabrike tarp savos 

mu.sza.si, 
Ir ant ulyczios ipesza-si, 

Per tai negana to, 
Kad save ant juoko 

iszstato.
Da sziandien apie jas 

i užtylėsiu,
O kada vela in ten 

atpyszkesiu, 
Tada bus dantų griežimas, 

Ir merginu stenėjimas, 
Mano žodžius paminėkit, 

Tuojaus visos alpsimalszykit, 
Jeigu neklausysit, 

Svietui visas iszduosiu, 
Szonus visoms su koezelu 

atbaladosiū, ■ 
Dast rait ir don’t 

porget! 

t y ežia atklido. Tada senis ta
rė:

•— Kad tu eini giluko jiesz
kot, tai likis pas mane.

Jonas sutiko ant to, ir pasili
ko su pus.telnin.ku toj stu'bele.

Viena, ryta, senis eidamas 
ant maldos, licipe Jonui kad pa
gamintu pusryczius. Jonas 
paiem.es vied ra, nuėjo pas prū
dą pa r neszt vandenio, kada nu
ėjus pas prūdą pamatėi kad at
lėkė trys gulbes. Tuojaus. tos 
gulbes nusileido pas prūdą nu
mėtė nuo saves plunksnas ir 
stojo trys panaites kurios suė
jo in prūdą maudytis. Jonas 
ilgai žiurėjo in jas, ba da. jis 
savo gyvenime da teip puikiu 
ypatų nebuvo mates, o viena 
jam labiau.se patiko. Kada jos 
isziinaude, vėl paėmė plunks
nas, pavirto in gulbes ir nulė
kė. .

Jonas su vandeniu parėjo ir 
rado jau seni pareinant nuo 
maldų. Pustelninkas jo pa
klausė’ ar jau pusrycziai gata
vi? Jonas pasakė kad ne, ba 
jis buvo nuejas pasivaikszcziot 
tai kai ii ežia labai jam. viskas 
patiko, tai jis per ilgai truko ir 
pasivėlino su pusryczais. No
rint senis! suprato Jono mela
gyste, bet jam nieko nęsake, o 
Jonui tai ne tiek pusryczai rū
pėjo kaip tos panaites;, nes jis 
bijojo seniu apie tai praneszt.

'Teip ant rytojaus vėl senis 
ėjo ant maldų ir Joną paliko 
daryt pusryczius, bet ir tada 
Jonas ta padai’e, ka ir vakar. 
Tada senis tarė :

— Vis tu man turbut me
luoji. Ka matei kaip vandeni 
senini ?

Persigando Jonas, mate kad 
nuo senio nepasislėps, na. ir ap
sakė visa teisybe.

Tada, senis, jo.paklausė:
— A,r tu norėtum, viena isz 

ju gaut už paezia?
— Teip atsake Jonas, ir 

eme praszyt senio., kad tik jis 
jani 'butu pageliboj, ba jis esą 
be jii negalėtu ne ant svieto gy
vent.

Tada senis, davė jam patari
mą, idant jis tos, kuri jam gc- 
riau.se patiks sopamus pavogtu 
kada anoj maudėsi.

Kita ryta Jonas pasislepes 
lauke gulbių atlekent.

— Kada tos atlėkė, jis insi- 
žiurejo katra jam gražiause, 
pavogė jos sparnus ir pakaro
jo. Panaites iszejo isz vande
nio dvi sparnus pasiėmė ir pa
virto in gulbes ir nulėkė, o tre- 
cze niekur negalėjo1 rastie savo 
sparnu. Teip ji bejieszkodama, 
sparnu rado Joną krūmeli sė
dint. Teip ji emedo.no praszyt 
kad jai atiduotu sparnus, nes 
Jonas ginesi kad jis apie jo
kius sparnus nieko nežino. Ma
tydama panele, kad nieKo- ne
bus tarė:

—■ Na, kad tu mane moke- 
jei pagaut teip gerai, nes da
bar aprėdyk mane, ba asz teip 
negaliu būtie!

Tada Jonas atidavė ja,i pu
se savo drabužiu ir parsivedė 
pas seni. Po tam abudu su se
niu aprodė kaip galėdami. Se
nis davė jam palaiminima, o 
po tam, ir szluba.

Jonas gyveno, linksmai su 
savo mylima, ant galo, tarė ji

Istorija Apie...
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų,

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City, Pa.

Now
U.S. Savings Bonds 

pay you higher interest 

...faster!

If you’ve always bought U. S. Savings 
Bonds for their rock-ribbed safety, their 
guaranteed return, the way they make 
saving easier—you’ve got one more 
reason now!

Every Series E United States Sav
ings Bond you’ve bought since Febru
ary 1, 1957, pays you a new, higher in
terest—S^/o when held to maturity! 
It reaches maturity faster—in only 8 
years and 11 months. And redemption 
values are higher, too, especially in the 
earlier years.

About your older Bonds? Easy. Just 
hold onto them. As you know, the rate 
of interest a Savings Bond pays in
creases with each year you own it, until 
maturity. Therefore, the best idea is to 
buy the new—and hold the old!

The main* thing about E Bonds, of 
course, is their complete safety. Prin

cipal and interest are fully guaranteed. 
They are loss-proof, fire-proof, theft
proof—because the Treasury will re
place them without charge in case of 
mishap. Your Savings Bonds are as 
solid as a rock—backed by the full 
faith and credit of the United States.

Maybe you already know about Sav
ings Bonds—as one of the 40 million 
Americans who own them today, or as 
one of the other millions who have used 
Bond savings to help pay for new 
homes, cars, or college educations, or 
to make retirement financially easier. 
If so, this is familiar territory to you— 
you know there’s no better way to save.

But if you’re new to the game, find 
out about Savings Bonds and what they 
can do for your future. Ask your bank
er, or check with your employer about 
the automatic Payroll Savings Plan 
that makes saving painless and easy.

PART OF EVERY AMERICAN’S SAVINGS 
BELONGS IN U. S. SAVINGS BONDS

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

SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

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.

in ji:
— Ar-gi mes ežia visada 

szitoj pustyme busime? Turi
me eit ie in svietą. Senis yra se
niu, tai jis gali ir pustine-j bū
tie, o tik bus mus ir patamkai 
tai ka jie szito girioj veiks. Jog 
tu da turi szeszis rublius isz 
kuriu vis da galėsime gyvent.

Iszsirenge jiedu in kelione. 
Senis palaimino juos, ir jiedu 
iszejo. Ėjo- ilga laika per gir
ia, ir ant galo priėjo kokie tai 
karalyste, paėjo tolyn, rado ir 
miestą. Nuėjo tada Jonas in 
miestą ir pasirandavojo sau 
kambarį su visu inrengimu už 
tris rublius, o tris da jiem liko. 
Apsigyveno jie tam name pa- 
silseja pora dienu, po tam jo 
pati tarė:

—■ Na jau dabar laikas im
tis prie darbo. Paėmus jijie; 
popieros parasze kortele ir lie
pė Jonui eit in krautuve ir par
neszt k a jam duos. Jonas nu
ėjo parode kortele ir gavo ko
ki tai daigta. in popiera susuk
ta. Užmokėjo du rubliu. *

Jonas labai rūpinosi kas bus, 
ba jau pinigu neturėjo nei ska
tiko.

Kada jis parėjo su pundelu 
pati iszviniojo’ ir tai buvo ab
rakas ir visokiu szilkiniu siu- 
lelu. Tada pati ėmėsi prie siu
vimo-. Siuvo per tris dienas. 
Kada buvo gatava, padavė Jo
nui ir liepe neszt parduot kur, 
pas bagota kupeziu, ir prisako, 

idant nesakytu kiek jam kup- 
czius duos. Na ir kupezius davė 
jam 500 rubliu, ba da. jis sa
vo gyvenime nei pas karalių 
nebuvo tokio abruso mates!

Jonas gavės tiek pinigu isz 
džiaugsmo net szoko, ba. jau 
tenūno kad badu reiks mirt, o 
ežia tiek pinigu kuriuose jo pa
ti tik in tris dienas uždirbo. 
Džiaugėsi tada isz savo paeziu- 
les, ir linksniai gyveno. Pasil- 
soja pora dienu,.vėl pati nu
siuntė pas kulpcziu. Kada Jo
nas nuėjo- gavo staltiese ir vi
sokiu szilku, už ka. užmokėjo 
dvideszimst rubliu. Kada par- 
nesze, vėl pati ėmėsi prie’siuvi
mo ir •siuvo1 per septynes san- 
vaites. Kada buvo gatava, pa
davė Joriui ir liepe neszt pas ta
pati kupeziu, ir liepe tiek imt 
kiek kupezius duos. Paėmė 
staltiese, Jonas nunesze pas ta 
pati kuipcziu. Inejo in kambarį 
ir liepe ponui duot žinia k a jis 
atnesze ka parduot. Vos spėjo 
ponui duot žinia apie ta žmo
gų tai ponas tuojaus liepe ji 
in leist. Kada inejo, ponas pa
klausė: Ka dabar turi parduot ? 
Tada žmogelis iszviniojo- štai-
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tiese ir padavė jam. Tada kup
ezius paklausė kiek nori už ta 
staltiese, nes Jonas nesake 
kiek. Tada kulpczius pagalvo
jo, paemse Joną už rankos, nu
sivedė ji Tu kita kamlbari ir pa
rode kamlpe stovint didele 
skryne pinigu ir tarė:

—- Szitie pinigai tavo!
Jonas norėjo paimt ir neszti 

skryne, bet isz vietos negalėjo 
pajudint. Ilgai maustė, pasi- 
cine kėlės sauja pinigu, iszejo 
ant ulyczios ir pamate Zyda su 
Liudais važiuojant. Priėjo- prie 
Žydo ir paklausė:

— Ka nori už savo arkli su 
vežimu ?

— Žydas- atsake:
— Penkesdeszimts rubliu.
Iszsieme tuojaus penkiasde- 

sziints rubliu ir užmokėjo Žy
dui. Žydas ne turi kur bludu 
dėti. Jonas matydamas kad da 
Žydas ilgai užtruks su tais-Liu
dais, tarė:

— Te tari; kita penkiasde- 
szimts rubliu ir mesk juos ant 
žemes.

Žydas paėmė pinigus, sukro
vė bludus szale ulyczios ir par
davinėjo, o- Jonas pasuko prie 
duriu kupoziaus ir sustojo.

Ine jos in vidų, paėmė skry
ne s-u pag(cllba kupc-ziaus tarnu 
ir inverte in vežimėli ir parva
žiavo pas savo paezia. Bet* ne
galėdamas tos skrynios par
neszt tai eme su kepure pinigus 
seme ir nuneszias in stuba pyle 
in kampa. Kada buvo- jau ma
žai skrynioje, tada su visa in- 
nesze in stuba.

Džiaugėsi Jonas laibai isz- to, 

ba jau neturėjo baimes apie Iba- 
da, ir nenorėjo- jokio- užsiėmimo 
turėt, bet jo pati tarė:

, — Da turiu asz viena daig
ta pasiūt, tai tada asz manau 
kad jau daugiau nereikes- man 
sint.

Teip jijie da pasilsėjo- po- su- 
vimui staltieses kelias dienas 
ir vėl davė Jonui raszteli ir lie
pe tie pas kromininka pirkt.

Jonas nuėjo ir gavo su tuom 
raszteliu divona ka denge h> 
vas ir visokiu szilku kad už ta 
viską užmokėjo 700 rubliu.

Kada pairnesze, pati ėmėsi 
prie siuvinio ir siuvo net per 
sejptynis menesius. Kada buvo 
gataa, vėl liepe Jonui neszt 
pas ta, pati kupeziu, tarydama :

— Jeigu szitas kulpczius 
nuo tavęs ji nepirks ir lieps pas 
kita eit, tai tu eik ir pas ana, o 
kada anas nepirks tai vėl 
gryžk pas ta pati, tai jis turėsi 
nu pirkt, ba kitu tokiu bagbtu 
viso karalyste nesiranda-.

Jonas paemes ta divona, nu
ėjo pas gerai žinoma kupeziu. 
Kada parode kupeziui, tas pa
klausė kiek nori? Jonas vis 
teip sake kaip ir pirma. Tada 
tas kupezius tarė:

— Ar tu žinai ka, asz nuo 
tavęs jo nepirksiu ba mano pu
se turto beveik neverta szito 
divono, bet tu nueik pas mano 
broli, jis teiposgi turtingas ir 
da nieko nuo tavęs nepirko, tai 
gal jisai nupirks.

Jonas paklausė ir nuėjo pas 
ana.

Kada tas apžiurėjo ir kiau
še: ka nori? Tai Jonas sake: 
Teip kaiip ir pirmam kupeziui.

(Tasa Ant 2 puslapio) 
*><■** *******************

SVARBUS
PRANESZIMAS!

Brangus Skaitytojai!
Leidėjai “Saules” stengiesi 

palaikyti sena preke, kaina 
tol, kol galėjo, bet, matydami, 
kad kiekviena menesi sunkiau 
ir sunkiau užlaikyti spaustuve 
ir iszleisti “Saule,” leidėjai 
yra priversti pakelti prenume
rata Dabar!!!

Dabar “Saules” Prenumera
tas bus szitoks:

Suvienytose Valstijose: Me
tams $7.00; puse metu $4.00.

Kanadoje: , Metams $8.00; 
puse metu $4.50.

Pietų Amerika, Vokietijoj ir 
Skotlandije: Metams $10.00; 
pusei metu $5.50.

Atskiras “Saules” numeris 
10 centai.

Prenumerato ir atskiru nu
meriu preke, kaina, yra pakel
ta, už tai, kad “viskas” mums 
sas materijolas, kuris yra rei- 
teipgi pabrango! Pabrango vi- 
“ Taipgi sziandien viskas paki- 
kalingas laikraszczio leidimui! 
lo, pabrango, pragyvenimas, 
visokios taksos ir valdiszki mo- 
keseziai!” Tikimies kad musu 
Guodotini Skaitytojai supras, 
kodėl mes esame priversti tai 
daryti!

Mums baisiai nemalonu apie 
tai jums praneszti, bet kagi ga
lima daryti? Pinigai yra reika
lingi del laidinio “Saules” ir 
del užlaikymo darbininku!

Stengiamies vesti laikraszti 
“Saule” kuogeriausiai, kad ji 
patiktu musu mieliems Skaity
tojams, ir turime vilties, kad 
visi sutiktu su musu praszymu 
ir pasiliks musu Skaitytojai ir 
Draugai ant toliaus. Szirdingai 
Acziu!

Su gilia pagarba, liekame, 
—‘ ‘ Saules ’ ’ Redakcija.

i

paiem.es
labiau.se
riau.se
emedo.no


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Mahanoy City Lietuviai 
Balsuokite už

Wm. Smigo
. (Republikonas)

Ant Tax Collector
Praszo jusu balso ir paramos 

Szirdingai Acziu ! ! I

Nominacija Utarninke, May 21

Augusto žmona, Gertrude, Lie-! 
t u v os K u n i ga i k szte.

— Utairninke pripuola. Szv. 
Andre,jo Boibola ir Szv. Valen
to, o> Tautiszka Vardine: Aly- 
ve. Ir ta. diena. Menulio1 atmai
na: Dclczia. Ta diena 1881 m.., Į 
Amerikos Raudonasis Kryžius, 
instaigtas; 1927 m., Charles! 
Liiidberghas perskrido Atlan- 
tiko mares vienas, in savo ero- 
plana “Spirit of St. Louis”, isz 
New York miesto in Paryžių. 
Jis'buvo pirmutinis taip vienas

padaryti.
— Primary Rinkimai pa- 

skyrimiu Kandidatu invyks 
Utarninke, Gegužio (May) 21 
diena..

— Ketverge, Gegužio1 May 
30-ta, diena, pripuola Kristaus 
Dangun Žengimo Szven.te1, 
taipgi ta diena yra Amerikos 
Tautiszka. Szvente “Memorial 
a.ilba Decoration Day — Pa- 
puoszimo Kapu mirusiu. Ta 

diena yra visur szvencziama.

Shenandoah, Pa. —
Pareita. Bulba tos diena, vargo
nai ir kiti Ibažnytini daigtaii/isz 
Szv. Aiden’s įbažnyczios, El- 
lengowan kaimelio, likos isz- 
veszti in kita. Throop bažny- 
czia arti Sk ran tone.

JUOKAI
NĖRA TO BLOGO KAD

ANT GERO NEISZEITU

Žinios Vietines Senatoriaus Joseph McCarthy Laidotuves

— Antanas Zvinakeviczius 
kuris gyveno pas savo sese r i, 
ponia Mare Žakiene, 516 E. 
Mahanoy uly., likos surastas 
negyvas Panedelio ryta. 8:15 
valandai, savo miegkambaryje. 
Velionis gimė Lietuvoje, atvy
ko in Maha.nojuje daugelis me
tu atgal. Buvo angliakasis ir 
paskutini karta, diitbo Vulka
no kasyklose. Buvo veteranas 
Pirmos Svetines Kares. Paliko i 
trys seserys: Mare Žukieno; 
Ona, pati Jono Žernausko, isz 
miesto ir seserį Lietuvoje. Grai- 
Iborius Traskauskas laidos.

— Suibątoj pripuola Szv. 
Venancijo ir Szv. Klaudijo, o 
Tautiszka Vardine: Ryte. Ir ta 
diena: 1898 m., Rusijos '(.‘žaras 
suszauke Tarptautine Susirin
kimą in Hague ir tai diena Tai
kos Diena; 1950 m., szesziolika 
Amerikos lakunu žuvo , kai ju 
ercplanas-nukrito in. Azores 
Salas; 1935 m., Rusijos di
džiausias eroplanas “Maxim 
Gorky” nukrito ir sudužio ne
toli nuo Maskvos; 1804 m., 
Napoleonas Bonaparte paskel
bė kad jis yra Prancūzijos Im
peratorius.

— Pons. B. J. Šklėriai, isz 
Filadelfijos, ana diena laukėsi 
mieste pas ponia Morta Bru
žinskiene ir pažystamus.

— Kita sanvaite: !Nedelioj 
pripuola ketvirta Nedelia po 
Velykų, taipgi iSzv. Petro Ce
lestino, o Tautiszka Vardine: 
Skaistuolis. Ir ta diena, Ame
rikos Armijos Dienai.

— Panedelyje pripuola. Szv. 
Bernardo Siena, o Tautiszka 
Vardine: Szvirdris. Ir ta dieA 
na: 1750 m., gimė Stephen Gi
rard in Bordeaux, Prancūzijo
je. Jis tapo vienas isz bago- 
cziausiu žmonių Amerikoje. Jis 
insteige mokykla naszlai- 
cziams, kuri ir sziandien yra' 
viena isz garsiausiu visoje 
Amerikoje. Jis buvo Katalikas, 
bet del kokio ten nesusiprati
mo jis susipesze su vienu kuni- 

•g’u ir viską, mete. Kai jis pasi
mirė, advokatai 'per kelis me
nesius ar per isztisus metus 
skaitė ir svarstė jo palikta tes- 
t amen t a, kuris dar ir sziandien 
iszkelia. visokiu klausimu ir ne 
susipratimu. Jo paliktas turtas 
laibai daug žemes užima Penu- 
sylvanijoje; 1932 m., Amelia 
Earhart Putnam iszskridp isz 
Harbor Grace, Newfoundland 
ir -nusileido in Culmore, North 
Ireland. Ji buvo pirmutine mo- 
teriszke perskristi Atlantiko 
mares viena. Vėliaus ji dingo 
Pacifiko vandenyse ir niekas 
daugiau apie ja ar jos likimą 
neiszgirdo; 1942 m., Amerikos 
Laivynas ir Marinai paskellbe 
kad ims ir juodukus, tai pir
mas sykis Amerikos istorijoje 
kad juodukai butu Laivyno 
imami; 1550 m., numirė Didžio
sios Lietuvos Kunigą iksziczio

t

Marinai buvo grabnesziai, 
kai Senatoriaus Joseph Mc
Carthy grabas buvo isznesz- 
tas isz Senato kambaru Va- 
szingtone. Protestonu Kuni- 
gužis Senato kambaruose 
buvo pasakęs pamokslą ir

buvo atlaikęs savotiszkas 
pamaldas, po kuriu grabas 
buvo nuvesztas in Szv. Mo
tiejaus katedra, kur buvo at
laikytos iszkilmingos Mi- 
szios.

CT □ . □

Jonas — Kaip einasi?
Antanas — Nelabai gerai; 

apsipaeziavau.
J. — Na tai gera naujiena.
A. — Ne suvis gera, nes 

gavau sena ir niekam neti
kusia boba.

J. — Tai negerai.
A. — Ne taip blogai. Ga

vau su boba 2,000 doleriu pa- 
sogo.

Na, tai norints tas

Ne suvis gerai, nes 
pinigus nusipirkau

gerai.
A. — 

už tuos 
aviu kurios man pastipo.

J — Man tavęs labai gai
la.

A. Ne suvis gaila, nes už 
kailius atgavau savo pini
gus.

J. — Na tai neturi jokios 
blcdies. *

A. — Ka? Neturiu? Na
mas mano sudege kuriame 
laikiau pinigus tai ir visi 
mano pinigai nupleszkejo.

J. — Vajei, tai vaikine esi 
labai nelaimingas.

A. — Ne taip nelaimingas 
kaip sau manai, nes ir pati 
mano drauge su namais su
dege!

Mount Carmel, Pa. — 
William Penn Kemble, 81 me
tu amžiaus, redaktorius ir sa-| 
vininkas laikraszczio “M t. 
Carmel Item” kuris turėjo 
szirdies liga, ir gydėsi in /Jei-j 
įsinger ligonbute, Danville jo, 
paišini i it Utarninke- Paliko pa- 
czia., sunu ir duktere. Velionis! 
buvo Metodistas. Laidotuves 
invyko Petnyczioje. i

Minersville, Pa. —
Senas Otto breikerys Brauch- 
daleje, likos sunaikintas per 
ugni Panedelyje po piet. Poli
cija tyrinėja, priežasties ug-' 
nies.

Camden, N. J. —
Devynių metu vaikas, Michael 
Barrett, treczio pradines mo
kyklos skyriaus mokinys iii į 
Bonsall mokykla in Ephraim,! 
buvo sužeistas kai automobi
lius ji partrenke kai jis ibego 
paskui beislboles bole ant uly-! 
ežios. Draiverys, 65 metu, am
žiaus .Ponas įsa d ore M. Fine, 
isz Philadelphijos nuvožė tai 
sužeista, valka in ligonine in 
West Jersey. Vaikas tonai bu-1 
vo sulaikytas kol daktarai ga-i 
les ji iszagzaminavuoti ir daži-j 
noti kaip laibai jis yra sužeis-Į 
tas. Draiverys buvo paleistas, i

PRIŽADĖJO ATIDUOTI 
SKOLA

Kada tūla žudintoju vede 
ant kartuvių, liepe jis susto
ti prie kareziamos, norėda
mas paskutini karta atsiger
ti arielkos. Paskutini jo no
rą tureio is^nild^t ŽiirHnM ra turėjo iszpildyt. budinto
jas atsigėrės kiek tik norėjo, 
tare in szinkoriu:

— Dabar neturiu prie 
saves pinigu, bet kada su- 
grysziu tai atiduosiu.

Vice-Prezidentas Richard 
Nixonas su savo žmona daly
vavo in Senatoriaus Joseph 
McCarthy laidotuves. Jiedu 
ežia ineina in Szvento Mo
tiejaus Katedra, ant gedulin
gu Misziu.

Lietuviai Isz Schuylkillo 
Pavieto, balsuokite už

Peter J. Waranavagc
(Republikonas)

Ant Shcriff’o
Gabus - Sanžiningas - Jauslus

Nominacija Utarninke May 21
. . .Narys.. .

VFW ir American Legion

Praszo jusu balso ir paramos

isz antro augszczio. Jam galvu
te buvo praskelta.

Vaikas iszkrito, iszpuole 
apie dvideszimts pėdu, apie de
vinta valanda isz ryto. Jis pa
simirė apie treczia valanda po 
pietų ligoninėje.

Ponia Patricia Flaherty, to 
vaiko motina policijantams pa
sakė kad ji buvo virtuvėje kai 
ji iszgirdo bildesį ant langtie- 
siu. Ji inbego in miegamąjį 
kambarį ir pamate kad langte- 
ses buvo atitrauktos ir kad jos 
sūnelis buvo dingės. Ji greitai 
nuveže savo sūneli in ligonine, 
bet daktarai tenai jai pasakė 
kad jos sūnelis jau buvo mires.

Flaherty szeimyna turi dar 
kitus keturis vaikus, James, 
Stephen, Eileen ir Janet.

TRŪKSTA SLAUGIU

Philadelphijai Reikia 
2,000 Daugiau

RAZBAININKAS
PASZAUTAS

Sako Nežino Kas Ji 
Szove

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos ligoniniu atsto
vai sako kad dabar, sziais me
tais Philadelphijoje ir apylin
kėje reikia apie du tukstaneziu 
daugiau slaugiu, nursiu, stu- 
deneziu.

Jie sako kad pernai asztuo- 
nios deszimtas nuoszimtis mo
kyklų negalėjo gauti gana to
kiu mokiniu. O dabar dar ma
žiau mergaieziu stoja in tuos 
slaugiu mokslus.

Jau dabar beveik visos mo
kyklos pranesza. kad joms sto
ka ir trumpa slaugiu studen- 
cziu.

O ežia dar ne visa beda. 
Daug slaugiu dabar meta savo 
tuos darbus ir stoja in fabrikus 
kur jos dabar daug daugiau už
dirba. ir kur valandos trumpes
nes.

ISZPUOLE ISZ AN
TROS AUGSZCZIO
KEARNEY, N. J. — Dvieju 

metu vaikas John Flaherty isz 
304 Ivy ulyczios užsimusze, kai 
jis per langa iszkrito, iszpuole

baininka, kad jis galėjo greitai 
galva pasukti in viena szona ir 
taip ta kulka jam galva tik su
žeidė.

Daugiau kaip szeszios de- 
szimts detektyvu buvo paskir
ta surasti ta žmogų, nes polici
ja bijosi kad dabar viena raz
baininku czaika neimtfl kitai 
kerszinti.

Policija, teipgi paskyrė savo 
policijantus ant sargybos prie 
to Costello namu, nors jis sake 
kad tai nereikia ir kad jis ne
nori otkios policijos sargybos.

Vieni spėja kad Costello bu
vo iszgrajines, laimėjęs czverti 
milijono pinigu ant kumszty- 
niu, ir kad tie, kurie jam tiek 
buvo pralaimeje, iszrokavo 
kad butu pigiau jam su kulka 
atmokėti. Bet pats Costello 
nieko nesako.

NEW YORK, N. Y. — 
Policijantai jieszko razbainin- 
ko kuris norėjo nuszauti visu 
New York miesto razbaininku 
bosą, Frank Costello.

Pats Costello policijantams 
užsigina kad jis ka žino ir sako 
kad jis nemate to vyro, kuris 
in ji szove. Bet policijantai sa
ko kad jis turi žinoti, nes jis 
in laika buvo pamatęs ta raz-

Co

NEW PP&L TRANSFORMER 
CALLED REVOLUTIONARY

Pennsylvania Power & Light 
today announced it had placed an or
der for the purchase of a revolution
ary new gas-insulated transformer, 
only the third of its type in the 
world and by far the largest to date. 
According to Mr. W. S. Brokenshire, 
PP&L’s engineering vice-president, 
the new unit represents the most ra
dical change in transformer design 
in more than 50 years. The 10,000 
kva unit will be delivered to the lo
cal utility by its developer, the Gene
ral Electric Company in 1958 for use 
at one of PP&L’s high voltage sub
stations outside the city of Allen
town. Its 10,000 kilovolt-ampere 
rating is five times greater than the 
first two units recently purchased 
for use in New York by another 
utility.

The new transformer will “step 
down” power from 66,000 to 12,000 
volts at its operating location.

Cooled and insulated by sulphur
hexafluoride gas instead of by oil, 
the new unit will be quieter and 
lighter than present oil-filled units. 
Tests have proved the gas to be sta
ble, nontoxic, nonflammable and an 
excellent electrical insulatoY and 
.heat transfer medium.

Sealed in the transformer tank at 
about twice atmospheric pressure, 
the gas is pumped through magnetic 
steel core and copper coils absorbing 
their heat and transferring it to the 
outside air through fan-cooled radi
ators mounted on the transformer’s 
side.

The new unit can be used advan
tageously near residential areas be
cause of its low noise level and ex
tremely high safety factor. It is 
economical because it requires less 
maintenance than the oil-filled unit, 
which requires periodic filtering.

Because it is lighter, manufactur
ers will be able to ship larger capaci
ty transformers fully assembled as 
they are developed in the future.

Mr. Brokenshire declared that 
operating experience gained through 
the use of this newest type of trans
former will benefit not only PP&L 
but the entire electric industry. Data 
obtained from operation of this pio
neer gas-insulated transformer will 
be of utmost value in the develop
ment of larger and even more effi
cient units in the future.

The PP&L vice-president said that 
this most recent Company purchase 
was another important step in the 
Company’s long-range program of 
developing the most modern and 
most efficient electrical supply sys
tem with which to meet the ever-in- 

itscreasing electrical needs of 
customers.

SKAITYKIT
“SAULE” =i

PLATINKIT!

POLICIJANTAI
ATSIŽYMĖJO

Kokios Nors Garbes 
Verti!

PHILADELPHIA, PA. — 
Valstijos ir Philadelphijos 
miesto policijantai yra užsitar
navę kokios nors garbes ar 
bent garbes ženklo už savo nu- 
veikima!

Per pastaruosius asztuonis 
menesius jie yra suaresztave 
penkis szimtus žmonių, kurie 
stengiesi insiveszti in Pennsyl
vania sznapso isz Delaware ar 
New Jersey valstijų.

Ar tai laikas ir vieta tuos po
licijantus pagirti, jiems pa- 
taksznuoti per peti ir pasakyti 
jiems kad jie gerai gera darba 
atliko?

Czia tik reiketu nusispjauti 
ir tiems policijantams patarti 
ar juos pamokinti, kad jiems 
yra daug svarbesniu pareigu 
negu sekti žmones kurie nori 
parsiveszti buteliuką. '

Tik pažiūrėkime ka tokios 
žinutes reiszkia:

1— Retai kada vienas polici- 
jantas eina savo pareigas. 
Reiszkia, paprastai du polici
jantai tuos žmones su tais bu
teliukais sueziupo, suareszta- 
vo. Reiszkia apie tūkstantis 
policijantu, kurie yra musu ap
mokamų savo laika praleido, 
gaiszino sekdami kuri ten žmo
geli už tai kad jis isz kitos val
stijos parsivežė buteliuką ar 
keletą buteliuku sznapso.

O tik pasiskaitykime kiek 
randasi vagyseziu, žmogžudys- 
cziu ir kitu panasziu prasikal
timu!

Ar mes policijantus samdo
me, jiems apmokame kad jie 
buteliuku jieszkotu?

2— Kcdel musu ponai valdi
ninkai negali susitarti ir susi
taikinti ir nustatyti kad viso
se valstijose sznapsas tiek pat 
kasztuotu?

3— Kodėl vienoje valstijoje 
galima gauti daug daugiau in- 
vairiu sznapsu negu kitoj? Kas

1 czia kaltas? Ar kompanijos 
vienus paperka ir kitus nu
skriaudžia; ar musu politikie
riai daugiau reikalauja arbati
niu pinigėliu, pakisziu ir, ne
gaudami,/ neinsilaidžia kitu 
kompanijų buteliukus?

VIENOS MINUTOS
PERSPĖJIMAS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Mes apie tokius dalykus ma
žai ka ar staežiai nieko nebeži
nome ; bet mes tiek žinome kad 
mums nebutu laiko bėgti. O 
kad ir butu tai. nėra vietos in 
kur bėgti nuo tokiu kariszku 
eroplanu ir sprogstaneziu bom
bų. ■ • i • -

Mums neturėtu rūpėti- kaip 
stipri yra Anglija ar kaip 
Prancūzija yra apsiginklavus; 
bet kaip mes stovime, kaip mes 
savo rubežiu esame apginklavę 
ir kaip pasirenge, mes esame 
priesza sutikti pirm negu jis 
pasieks musu rubežiu ar mu
su krantus.

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS

MICHIGANFOUNTAIN
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JUS esate namuose arba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 
FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelinos 

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

.**l>9VUs 
MICHIGAN

CHE




