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Pasmerkti Mirti Daugiau Pinigu Praleisti;
Taksas Nemažinti Pataria

Senatorius

KUNIGUŽIS PA- PULKININKAS
VELDĖJO $500,000 ISZTREMTAS

Szitie trys vaikucziai, kurie 
ežia yra su savo motina, Po
nia Salvatore Campo, isz 
Framingham, Mass., yra pa
smerkti mirti, Daktarai sa
ko, jeigu medecinos moks- 
lincziai greitai nesuras kaip 
kokias liekarstas nuo ligos, 
vadinamos ‘Cystic Fibrosis’

Jie yra: keturiu metu Ro-

bert; trijų metu Anne 
dvieju metu Joan.

Motina, Ponia Campo da
bar tikroje baimėje gyvena Cper ateinanczius tris mene
sius kol DaKtarai gales pa
sakyt ar jos ketvirtas vaike
lis, sūnelis Joseph ta paezia 
liga turi.

ir

Isz Amerikos VIENUOLIKOS
METU MOKINYS

KAIP DALYKAI
- STOVI

Bedarbe
WASHINGTON, D. C. —
Per szesziolika metu nebuvo 

tiek žmonių be darbo, kaip da
bar.

Valdžia pranesza kad dabar 
penki milijonai vienas szimtas 
septynios deszimts trys tuks- 
taneziai darbininku randasi be 
darbo.

Taksu Sumažinimas
Prez. Eisenhoweris, pasita

ręs su Republikonu vadais, nu
tarė dar menesi palaukti pirm 
negu nuspręs ar reikia taksas 
sumažinti.

Norėjo Atkerszinti
I

DAYTON, OHIO. — Penk
tos pradines mokyklos klases 
mokinys, vienuolikos metu pi-; 
pirukas, supjaustė ir sukapuo- 
jo penkių mokyklos autobusiu 
brieKas, stabdžius.

Policijos virszininkas James 
Smith, isz Winterville suaresz- 
tavo ta valka, kuris jam pasi
aiszkino kad jis taip buvo pa
daręs už tai kad jis buvo su
pykęs ant vieno autobusio 
draiverio, kuris buvo ji nubau
dęs keletą dienu priesz tai. 
’ Kai buvo dažinota ka tas 
mokinys buvo padaręs, Win
terville mokyklos virszininkas 
Hadley Watts uždare mokyk
la ir pranesze kad daugiau 
kaįp tūkstantis mokiniu neeitu 
in mokykla, bet kad jie pasi-

_ - : liktu namie.
Bedarbiams Algos Visi tos mokyklos autobusai 

Demokratai Prezidentui EiJ buvo nuveszti in garadžiu, kur 
senhoweriui už akiu užbėgo in-1 Jie buvo Pažiūrėti ir ju stab- 
neszdami byla, pasiulinima be- ‘ džiai Pažiūrėti, patikrinti, 
darbiams algas pratęsti sze- ‘ Pataisyti ar permainyti, 
sziolika sanvaieziu daugiau. -------- --o-----------

Eisenhoweris ketino Kon
greso praszyti'kad tos algos KHRUSZCZEVAS 
butu pratęstos trylika sanvai
eziu daugiau.

WASHINGTON, D. C. —
Senatorius Byrd, DemoKratas 
isz Virginia valstijos, sako kad 
beveik visi DemoKratai, Kon
grese, tiki kad daug geriau pa
skirti daug pinigu invairiems 
darbams, negu dabar taksas 
sumažinti.

Jis Kongresui yra pasakęs 
kad visam krasztui butu ge
riau jeigu valdžia paskirtu 
daug pinigai del invairiu darbu 
negu kad žmonėms taksas su
mažintu.

Jis sako, kad jis gerai žino 
kad daug pinigu butu visai 
nereikalingai praleista, bet tuo 
paežiu sykiu daug bedarbiu 
darbus gautu.

Prez. Eisenhoweris kuris da 
vis delsia, dar vis nebeiszdrys- 
ta taksas sumažinti, jau dabar 
yra paskyręs szimta dvide
szimts milijonu doleriu del 
upiu ir uostu pataisymo ir pa
gilinimo ir keturios deszimts! ir investi kelias bylas del tak- 
szeszis milijonus doleriu del Ii- su sumažip.im.0.
goniniu statymo. į Dabar__.Jtigfe_ milijonai du

; Spaudos Sekretorius, Bal-' 
tuosiuose kambariuose, James 
C. Hagerty sako kad tie pini
gai bus paskirti po Liepos pir
mos dienos, kad sumažinus be
darbiu skaieziu.

Iszrodo kad visas Kongresas 
pritars Prezidentui Eisenho- 
weriui ir sutiks ant szitos by
los.

Philadelphia gaus trylika 
milijonu doleriu pagilinti De
laware upe ir’pataisyti uostus. 
(Tai trys milijonai daugiau 
negu Philadelphija prasze ir

i tikėjosi.)
' Eisenhowerip nieko nedarys 

apie taksu sumažinimą iki Ba
landžio ar Gegužio menesio. 
Jis sako kad tada bus daug 

' aiszkiau matyti ar ta bedarbe 
ctideja ar mažėja.

Senatas iszmete kelias bylas 
savo nariu, kurie norėjo virsz 
Prez. Eisenhowerio galvos eiti 

1

szimtai asztuonios deszimts du 
tuKstancziai du szimtai bedar
biu gauna bedarbes paszelpa 
isz valdžios.

In viena sanvaite tas bedar
biu skaiezius padidėjo per ke
turiolika tukstaneziu.

Bet daug darbininku jau tos 
paszelpos nebegauna, ir dar į 
vis randasi be darbo.

Linksmos Naujienos

Intaria Saudi Arabijos Karalių Ponia Leon Pfeiffer, in 
Kenosha, Wisconsin, susi- i lauke tikrai linksmu naujie
nų isz Panmunjom, Korėjos, 
kad jos vyras, lakūnas, Ka
pitonas Leon Pfeiffer, yra 
gyvas ir sveikas, ir kad ne 
už ilgo laiko- Komunistai ji 
paleis.

Lakūnas Kaptionas Pfei
ffer buvo paszautas Sziau- 
res Koriecziu, kai jis nety- 
czia su savu eroplanu nukly
do skersai nustatyta rube- 
žiu.

LEWISBURG, PA. — Tris-i 
deszimts keturiu metu amžiaus 
Episkopalu Kunigužis pavel
dėjo penkis szimtus tukstan
eziu doleriu nuo savo tetos 
Emma Lowry Fagan, isz Phi- 
ladelphijos.

“Asz darbusiuos, kaip ir 
pirmiau jis sake, “tie pinigai 
mano gyvenimą nepaKeis.’’

Jis sake jis dali tu pinigu 
pavartuos Labadarybes dar
bams.

Jis yra KjmiguzisEdwin A. 
Garrett isz Szv. Andriejaus 
Episkopalu bažnyczios in Le
wisburg.

Jis sako, kad jis visai nenu
stebo, kai jam buvo praneszta, 
kad jo teta jam tiek pinigu pa
liko. Jis pasiaiszkino kad jis 
yra szeimynos paskutinis na
rys.

Jo teta Emma Fagan, 89 me
tu amžiaus, gyveno Belgravia 
vieszbutyje, Fhiladelphijoje. 
Ji teipgi paliko pinigu savo 
dviem draugėm; Poniai Doro
thy Coxe Archibald, isz White 
Plains, New York ir Poniai -
Margaret Ambler isz Philadel
phia.

Kunigužis Garrett yra teip
gi Bucknell Universiteto kape
lionas. Jis turi žmona ir maža 
sūneli.

WASHINGTON, D. C. — 
John C. Nickerson, Armijos 
pulkininkas ir nepaprastas 
mokslinczius kaslink tu nauju 
pabūklu kuriuos mes dabar 
stengiamies iszszauti in dau
sas, — turi pasilikti in Panama 
kraszta, del nenustatyto laiko.

Jis pernai buvo kariszko 
teismo nuteistas, už tai Kad jis 
vieszai pasakė ir priparodino 
kaip visas tokiu dausiniu pa
būklu darbas yra trukdamas, 
per ergelius ir pavydinejimus 
tarp Laivyno, Armijos ir La
kūnu Sztabo didžiūnu, kurie 
viens kitam nenori nusileisti.

Jis buvo pažemintas ir isz- 
tremtas in Panama Kraszta, 
kad jis kuo toliausia butu nuo 
Vaszingtono.

Ana sanvaite Armijos di
džiūnai trumpai laikrasztinin- 
kams atsake kad dabar nepa
togus laikas ta pulkininką su
gražinti in Vaszingtona.

SEPTYNI UŽDUSO

Pecziukas Susprogo

Turėjo Teisybia

Sudžia užklausė Petro 
I 

Bumbleviczio: Su kuom tu
apsivedei?

Petras — U-gi su moteria, 
ponas sūdžiau!

Sudžia — Tu asile, 
kas girdėjo idant kas 
vestu su moteria?

Petras — Sziur ponas sū
džiau, mano ' sesuo apsivedė 
su vyru!

Sudžia — Seskie kvaili!

argi 
nesi-

FRESNO, CALIF. — Poli
cijos pasiuntinys- raao septy
nių žmonių lavonus ir uždusu
si szuni, kai jis inspyre duris 
vienu namu, kuriu durys ir 
langai buvo drueziai uždaryti, 
užrakinti ir užkiszti.

Visi tu namu gyventojai bu
vo uždusę viename kambaryje, 
nuo durnu, duju nuo mažo ga
zolino pecziuko.

Policijos Daktaras Alphord 
Dickenson sako kad visi uždu
so, pasimirė keturios ar pen
kios dienos atgal, gal Subatos 
vakara ar nakti, kai buvo ne
paprastai szalta.

M Pirkie U. S. Bonus!

Naujos Suvienytu Arabu 
Respublikos Prezidentas, Ga 
mal Abdel Nasser, Damas
cus miesto, Syrijoje, vieszai 
intare Saudi Arabijos Kara
lių, Saud, kad jis' norėjo ji 
nužudinti.

Jis sako kad Leitenantas 
Pulkininkas Abdel Hamid 
Serraj, po deszine, buvo ga-

ves penkis milijonus, tris 
szimtus dvideszimts tukstan 
ežiu doleriu, kad jis susprog 
dintu eroplana ant kurio 
Prezidentas Nasser skrido 
už Cairo miesto.

Leitenantas Pulkininkas 
Serraj teipgi intare ir Iraq 
kraszto Karalių Feisal.

PO SZAMPANO

Darbininku Balsas Sutinka In Amerika 
VažiuotiGeorge Meany, AFL ir CIO 

Unijų Prezidentas reikalauja 
kad taksos dabar butu suma-' 
žintos, kad bedarbiams paszel- Nikita Khruszczevas sako, kad 
pa hutu padidinta ir prailgin-1 jis mielu noru sutiktu važiuoti 
ta. Jis yra atvažiavęs in Va- į in Amerika, jeigu virszunes 
szingtona asmeniszkai su Pre- posėdis tenai butu suszauktas. 
zidentu Eisenhoweriu pasikal
bėti.

MASKVA, RUSIJA.

di.
Komunistu partijos bosas 

daug kalbėjo apie savo jaunys
tes dienas, apie szputninkus, 
apie vynus, vodka ir sznapsa 
ir apie savo Dipliomatinius 
gabumus.

Khuszczevas paprastai geria 
kol pasigeria, bet szita syki jis 
tik viena stiklą szampano isz-

AUSTRALIECZIAI
NESUTINKA ANT

SKAICZIAUS

kaslink viso kraszto bedarbes.
Szita partija sako kad Aus

tralijoje dabar randasi dau
giau kaip septynios deszimts 
tukstaneziu darbininku be 
darbo ir kad ju skaiezius kas
dien auga.

Premieras Menzies sako kad 
ta Darbininku Partija baisiai 
perdeda ir didina skaieziu kad 
žmones iszgazdintu taip, kad 
jie nepasitikėtu ant esamosios 
partijos. Jis, isz savo puses, 
teigia kad bedarbiu skaiezius,, 
Australijoje, dar nėra pasiekęs 
dvideszimts septynių tukstan
eziu, ar mažiau kaip viena nuo- 
szimti visu darbininku.

Prie Susitarimo

PLATINKIT 
“SAULE”

Jis pareiszke kad jis yra ne- ^ere- 
užganėdintas su visais tais i Laikrasztininkai 
trukdymais del to posėdžio 
Europoje.

Bet jis per daug neiszsiple- 
pejo apie ka Sovietai ketina

i daryti ar sakyti per toki pose-

užklausė 
kur jis iszmoko taip mandagiai 
ir Dipliomatiniai apsieiti. Jis 
atsake: “Isz svetimtaueziu 
Dipliomatu, ypatingai isz 
Amerikiecziu ir Anglu.

CANBERRA, AUSTRALI
JA. — Australijos Prmieras 
Menzies intaria prieszinga Po
litine Partija, sakydamas kad 
jo prieszai tyczia perdeda be-; 
darbiu skaieziu, kad pakirstu 
viso pramtfiies pasitikėjimą in 
esamaja Australijos valdžia.

Darbininku Partija, paezio- 
je taryboje, kaltina valdžia už 
tai kad ta^valdžia nieko nedaro j

Pas Ligoni

Daktaras — Ar emei ta- 
mista taisės gyduoles, ka asz 
užrasziau?

Ligonis — Ne daktare.
Daktaras — Del ko?

Ligonis — Ba da noriu 
būti gyvas!

David Dubinsky, po kaire, 
Internatiopal Ladies Gar
ments Unijos Prezidentas, 
ežia pasitaria su Nathan Bo
riskin, New York miesto kas 
link straiku fabrikuose, kur 
yra gaminama moteriszki

drabužiai, ir kur szimtas 
penki tuksfaneziai darbinin
ku buvo iszejo ant traiku.

Dar jiems besitariant dau
giau negu puse darbininku 
jau buvo gryže in savo 
darbus.

i f r



“SAULE” MAHANOY CITY, PJL
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Kas Girdėt
Automobiliu fabrikai dabar 

mažiau: nauju automobiliu ga
mina, kad davus proga parda- 
vejame iszparduoti tuos auto- 
mobiliusu kuriuos jie dabar 
savo ga vadžiose turi.

Visos trys didžiosios kom
panijos sako kad biznis pras- 
tsa. Chrysler kompanija ežia, 
rodos, labiausiai yra nukentė
jus. s :

Pernai Sausio irs Vasario w- 
.Tiesiais Chrysler buvo pagami
nus 131,274 automobiliu ir tro
liu. sziais metais per tuos du 
menesiu ta kompanija paga
mino tik 46,788.
' Fordo kompanija pernai per 
tuos du menesiu buvo pagami
nus 200,842 automobiliu, ir tro- 
ku, sziais metais tik 130,491.

Rodos, kad tik “Chevrolet” 
automobiliaus biznis atsilaikė, 
nes pernai 276,418 tu automo
biliu per tuos du menesiu buvo 
pagaminta; o sz'iais metais 
276,741. ; ,

Mes daug esame girdeje apie 
ta Sovietu Rusijos “szputnin- 
ka”, kuris dar ir dabar pludu- 
riuoja po padanges. Bet retas 
kuris 'žino kad Amerika .turi 
jau parengus apie dvideszimts 
tris ar daugiau tokiu “Szput
ninku” ir tik laukia, gero oro 
jos paleisti in dausas.

Sovietai yra labai susirūpi
nę-ir skubinasi daugiau tokiu 
savo “Szputninku” pagamin
ti, kad Amerika ju nepralenk
tu. , ,

'Dabar ne tie “Szputninkai” 
musu ir Sovietu Rusijos moks- 
lincziams rupi, bet visiems ru
pi kaip inrengti toki rakietu 
eroplana, kuris galėtu nuyesz- 
ti žmogų in menuli, ir paskui ji 
sugražinti, ežiai ant musu že
mes.. Amerikos mokslincziai 
visomis galiomis stengsis ežia 

r pralenkti Sovietus.

Sovietu mokslincziai ežia 
geriau stovi negu- musu moks
lincziai, nes jeigu kas jiems 
nepasiseka, jeigu orąs blogas, 
jeigu kas sugenda, tai niekas 
nei nežino. Bet Amerikoje mu
su laikrasztininkai kiekyiena 
musu mokslincziu žingsni seka 
ir mums pranesza. Mes nežino
me ir niekados nebežinosime 
kiek tu Rusijos Szputninku su
sprogo, pairo ar nuklydo pirm, 
negu jiems pasisekė viena isz- 
szauti in dausas. Bet musu 
mokslinczius laikrasztininkai 
seka diena ir nakti.

Iszrodo kad Amerikos aug- 
szti karininkai dabar yra nu
tarė laukti, pamatyti ir pažiū
rėti; leisti Sovietams pirma 
smūgi dlioti, ir paskui jiems 
atkerszinti. Iszrodo kad mes 
visados taip darėme ir darysi
me.

Dabar prie karo prisirengi
mas 'baisiai daug kasztuoja, ir 
Rusija tiek pinigu neturi ir 
negalėtu isz savo žmonių gau
ti. Amerika yra vienintelis 
krasztas, kur pinigai mažai ka 
reiszkia. Ir Sovietai ta žino ir 
u'ž tai gerai apsirokuos pirm 
negu, ant musu užsipuls.

• - -t -----------------------■ '■--------------------------

Detroit miesto M a y o r a s 
Louis C., Miriani nesutiko pa- 
vėlinti .saliiiiianis darvii bizni

z-jiki ^ptvirtOįS yalandos isz ryto, 
,,. I y, akdamas;.... ..‘.‘Geras gir- Saulc Publishing- Co., - Mahanoy City, Pa.

tuoklis turi gana, laiko pasi
gerti iki antros valandos. Jei
gu jis priesz antra valanda nė
ra jau pasigėrės, tegu jis trez- 
bas eina namo.”

In Aztec, New Mexico, poli
cijos virszininkas Sheriff Dan 
Sullivan. pasigedo dvieju kaI i- 
niu; pažiurėjo už paveikslo, 
pakabinto’ ant sienos ir tenai 
rado didele skyle, kuria tie ka
liniai buvo iszsikale ir per ja 
iszlinde. ,

Kai sniegti, tai drimba. In 
Waukesha, Wisconsin valsti
joje, miesto virszininkas Tho
mas S. Kilpatrick, per loterija 
buvo laimėjęs pilnai apmokėta 
kelione dviems in Florida. Ir 
kur jus spetumele jis tuo laiku 
buvo? Nugi jis buvo diena 
priesz- tai iszvažįaves in Flori
da!

In Columbus, Ohio, Ponia. 
Gertrude Hill prasze vietiniu 
laikraszeziu neskelbti kad ji 
gauna divorsa', kol ji atliks sa
vo pareigas, pasakys prakal
bas vietinei draugijai apie 
‘ ‘Szeimynini Sugyvenimą. ’ ’

Pypkes Durnai

Neužmirszau Tavęs X
Mieloji, tave asz myliu, 
Eiles tau meiles dainuoju, 
Tau garbes pinu vainikus, 
Naktimis tave asz sapnuoju, 
Ateik pas mane mieloji, 
Man džiaugsma suteik, 
Klausykie manes tu 

geistoji,
Linksmybių man suteik, 
Mylėsiu tave kol galėsiu, 
Galėsiu mylėti visados, 
Ateik pas mane brangiausi, 
Nepžmirszk mane niekados. 
Tu džiaugsmas, ramybe, 
Szirdies mano linksmybe, 
Tavo mėlynos akutes 
Mano szirdies žibutes!

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso <®"Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!
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A lldVESTED 
Tį-ISIPT!

Sesucziu Kazimierie- 
eziu Auksinio Jubilie

jaus Metai Szv. Alfonso
Parapijoj, Baltimore, 

Maryland.
Tarytum tik*vakar tas buvo, 

kad mes rengiamės pradėto 
szvesti pirmųjų musu lietuvai- 
cziu sesucziu auksini joju insi- 
kurimo sukakti. Tarytu lik va
kar atnaszavau iszkilmingas 
Szv. Miszias su pagelba dvieju 
mano padėjėju, kurie buvo mo
kiniai Szv. Alfonso parapiji
nes mokyklos, kad pradėti ju
biliejaus metus. Dabartine 
Motina Generale buvo musu 
svecziu tarpe.

Tai buvo sekmadienis, Kovo 
3d., 1957m. Ta ryta susikau
pęs per Szv. Miszias asz dėko
jau Dievui, kad Jis buvo taip 
gailestingas musu lietuviu isz- 
eivijai ežia Amerikoje inkvep- 
damas toms pirmoms pirmata- 
kunems norą, ir drąsą, tapti 
vienuolėmis ir darbuotis kaip 
tikėjimo taip lietuvybės iszlai- 
kyrnui musu “grinoriu” lietu
viu tarpe. Per tas’Szv. Miszias 
asz meldžiaus už sielas Moti
nos Marijos Kaupaitės ir to 
Szv kunigo Antano Staninky- 
no, ir taip pat už dvi 'gyvas ir 
dar musu tarpe tebesanezias 
jubilates, Motinėlė Immacula- 
ta ir Motinėlė Coneepta. Savo 
maldas tacziau asz. jungiau su 
konkrecziu pasiryszimu ka 
nors atmintino padaryti, kad 
szis Sesucziu Kazimieriecziu 
Jubiliejus nebūta tik metai 
gražiu prisiminimu, bet butu 
‘Metai Invertinimo’ to milžin- 
iszko Sesucziu nuveikto darbo, 
kurie buvo atliktas Dievo gar
bei ir musu jaunosios kartos 
nemariu sieju naudai.'

Pasitaręs su D.G. Motina Ge-

Ka raszo Ponia Mare Stulpi
niene isz Waterbury, Conn. — 
Gerbiama Redakcija, Siuncziu 
jums Deszimts Doleriu moni- 
orderi, už “Saule” kaipo už
mokesti ant tolesnio laiko, kad 
laikrasztis “Saule” lankytųsi 
in musu nameli. Nes mes myli
me skaityt “Saule.” Taipgi 
prisiunskite du Sieniniu Ka
lendorių. Su gerais velinimais, 

Mare Stulpinas. 

neral e M. Teofile, ta'Sekma
dienio, Kovo 3d., ryta, asz vie- 
šzai Ibaąnypzioje jai pažadėjau 
metu bėgyje sukelti $10.000.00 
kaipo pradžia Fondui to Namo' 
kurs turėtu būti, past at y tas Li
guistomis ir Pavargusioms Se
sutėms, kurios per tiek metu 
‘nesze dienos ir kaitros naszta. 
Tai buvo didelis užsimojimas 
Szv. Alfonso parapijai, kuri 
skaito’ tik 1,739 sielas. Pasiti
kėdamas tacziau Dievo pagal
ba ir musu geru žmonių dosnu
mu turėjau vilties ta suma su
rinkti, mes lietuviai, ypacz se
nosios kartos, yra 'dosnus ge
riems tikslams.

Netruko tie metai prabėgti. 
Szi ei net Szv. Kazimiero diena 
Kovo, 4d., mes oficialiai užbai
gsime Szv. Kazimiero Seserų 
‘Auksinio Jubiliejaus Metus.’ 
Man kaipo parapijos klebonui 
tenka, labai, maloni prievole 
padėkoti Dievui ii" Sesuyziu 
geradariams už ‘ tikra stebuk
lą.’ Baigiame auksinio jubi
liejaus vaju ne su $10,000.00, 
kaip buvo isz pradžių manyta., 
bet baigiame szi ist orini jubi
liejaus meta su. $25,000.00.

Szi, man paežiam tikrai nuo
stabi suma, yra aiszkus in ro
dymas, kad lietuviai invertina. 
musu Sesucziu Kazimieriecziu 
atliktus darbus per pereitus 50 
metu; kad fnusii Baltimores 
kolonijos lietuviai pilnai pri
taria tam. Namui, kurs yra taip 
reikalingas Nuvargusioms ir 
Nusenusioms1 Sesutėms. Auk
sinio Jubiliejaus metuose tai 
tikrai tinkamiausia, proga pa
rodyti, kaip tu sesucziu pasi- 
szventimas, kaip juju pastan
gos yra invėrtinama, nes jos 
paszvejfite savo jaunyste, savo 
sveikata, kad Kongregacija 
galėtu iszaiif-u sziu idieifu 
dydžio.

D. G. Motina. Generate turėjo 
progos aplankyti Meiles Sesu
cziu Kongregacijos tokius na
mus, pastatyus atsidirbusioms 
sesutėms, netoli Baltimores. Ji 
savo akimis mate kaip rūpes
tingai globojamos yra ten su- 
nusios ir sveikata praradusios 
sesutes. Musu Lietuvaites yra 
pilnai užsitarnavusios pana- 
szaus rupesezio; yra pilnai 
vertos panaszios globos. Kaip 
tik szi mintis mane skatino dė
ti visas pastangas, kad Balti- 
moreje butu padarytai pradžia., 
kad Baltimoreje butu sukelta 
tinkama suma sziam garbin
gam ir labai reikalingam pro
jektui.

Be to- man teko sužinoti, kad 
musu pirmųjų Sesucziu Kazi
mieriecziu, kurios yra susilipu
sios sveikatoje, nuoszirdus pa
geidavimas yra, kad toks nar 
mas butu pastatytas arti moti- 
niszko nąmo Chieagoje, kur 
tos sesutes pradėjo savo tarny
ba Dievo garbei ir Sesucziu 
Kazimieriecziu Kongregacijos 
gailestingiems darbams. D. G. 
Motina Teofile man pranesze, 
kad tokie pastatai kainuotu 
arti Vieno Milijono Doleriu. 
Nors tai gali ■ atrodyti gan 
stambi suma, tacziau, sziais 
laikais, musu Ąmerikos lietu
viams NĖRA nepasiekiama.

Apskaicziuojama, kad J.V. 
gyvena apie Vienas Milijonas

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ”

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai,
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lietuviu. Vien tik Chi6agai 
priskaitoma apie Szimtas 
Tukstancziu. Argi nebutu ga
limai tikėtis,'kad ežia J.V. bent 
100,000 lietuviu užtektinai my- 
lincziu savo tauta, savo instai- 

t

gas, savo lietuvaites sesutes, 
kurie aukodami tik po $10.00 
galėtu sukelti reikalinga suma 
sziam svarbiam.’ ir garbingam 
reikalui? Jei keli szimtai ge- 
raszirdži žmonių Baltimoreje, 
galėjo sukelti $25,000.00, tai, 
Dievui padedant ir geriems se- 
iSucziu geradariams pritariant, 
Tas “Milijonas Doleriu” gali 
ir turėtu tapti realybe. Tai bu
tu. tikras Sesucziu Kazimierie
cziu ‘Auksinio Jubiliejaus Pa
minklas!’

Dievui laiminant, pradžia 
jau padaryta.. Tie $25,000.00 
jau sudaro įbranduoli to Auk
sinio Jubiliejaus Namo Fondo, 
namo, kur turi būti pastatytas 
liguistomis, susenusioms ir nu
vargusioms Kongregacijos Se
sutėms. Tie pinigai negalima 
dabar ir nebus galima ateityje 
skirti kitiems tikslams. Jie tu
ri būti sunaudoti sziam nau
jam namui. Tai y‘ra Auksinio 
Jubiliejaus Fondas pagerbti a. 
a. Motina Marija Kaupaite, 
Motina Immaculata. Dvaran- 
auskaite, Motina Coneepta: Un 
ganyte ir a.a, kun. Antana Sta- 
niukyna.

Vieszai dėkoju Baltimores 
Sesucziu geradariams už tas 
Auksinio Jubiliejaus Fondui 
suteiktas aukas. Teatlygina 
jiems Dievais savo žadėtu szim- 
teriopu saiku. Atsiszaukiu ta- 
cziu (tuo paežiu tarpu) in vi
sus J. V. geraširdžius lietuvius 
prisidėti prie szio garbingo, 
darbo. Kviecziu visus siusti 
savo aukas aiszkiai pažymė
tas Auksinio' Jubiliejaus Sesu
cziu Namui, ,ar tai ipaczioms 
Sesutėms, 2601 W. Marquette 
Road, Chicago 29, Illinois^, ar
ba man, vienam isz to Fondo 
globėju, 114 W. Saratoga St., 
Baltimore 1, Maryland.

Pasižadu už kiekviena man 
prisiųsta auka sziam Fondui, 
asmeniai padėkoti. Visiems, 
kurte aukos $25.00 ar daugiau, 
kaipo iszraiszka mano asmeni
nio invertinimo ju dosnumo, 
pasižadu atnaszauii vienas 
Szv. Miszias už juos ir jujn 
mylimųjų reikalus. Pasitikiu 
Dievui, pasitikiu Marijos Nes
kaitai Pradėtos ir Szv. Kazi
miero užtarimu,, pasitikti ma
no broliu-seseru lietuviu dos
numu, kad sziais Liurdo Jubi
liejaus metais Sesucziu. Kazi
mieriecziu Auksinio Jubilie
jaus Fondas taps realybe.

Prel. Liudvikas J. Mendelis,

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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 
1.1., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
oinigai galva-žudžiai; Rąžan
čius 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 nerau
do. 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, 
?6 puslapiu. 25c.

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

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

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

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, Af 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 Naktų 
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, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

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

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

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
ezio iszimta isz Lietuviszku 
nžlieku. Su paveikslais. 177 

plideliu puslapiu, 35c.

lapių, 20o.
No.158—A p i e Kapitonai 

Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta# 
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; Aržinolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35o.

No.166—Apie Simus Mal- 
kiaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

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

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

No.175—Kuczios Žemaites; 
tGudras 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. 
25o.

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

180V6—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaue 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

W. Pirkie U. S. Bonus!

pčF3 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.

fvV Nępamirszkite dadetl 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu. \

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. i. *
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diena, jaunas gydytojas, nese- 
nei pastojas in tarnybai, sėdėjo 
pas linksma ugnele savo mažu- 
cziame kambaryje, klausydar 
masis vėjo, kuris daužė in lan
gą dideliais vėjo laszais ir gū
džiai staugė ir szvilpe židiny1. 
Oras buvo drėgnas ir szaltas; 
jis iszldaidžiojo visa diena, 
purvais ir klanais ir ramiai il
sėjosi dabar, sėdėdamas palai
diniu ir kurpėmis ir svajoda
mas daugiau per sapna, negu 
tikrumoje, apie tūkstanti in- 
vairumu. Pirma, jis pagalvojo 
apie tai, kaip žiauriai siaudžia, 
vejas ir kokia nemaloni kova 
su ta audra tektų jam, kovoti 
dabar, kad jis nesedetu ramiai 
namieje. Paskui jis prisiminė1 
savo kasmetinius važiavimus 
szventems in gimtine, in bran
giu giminiu ir patintamu, ra
teli, kaip visi apsidžiaugtu vėl 
pasimatė su juo, ir kokia lai
minga butu Rože, kad jis galė
tu pasakyti jai kad turi, paga
liau, nors viena ligoni ir turi 
vilti turėti ju daugiau ir tašyk 
Vel greitai .atvažiuos, ves ja. ir 
parsivesz in savo namu židinį; 
guosti, jo atskiruma ir kelti ji 
nauja, energija. Toliau jo min
tys apsistojo tame, ar bus. ji, 
pagaliau, kada nors ipaszauk- 
tas pas koki nors ligoni ar jam 
likimas yra nusprendęs visai 
neduoti praktikos-'? Paskui jis 
vėl susimaustė apie Rože, už
migo' ir kliedėjo taip gyvai, 
kad jam pasirodė jog jos links
mas balsas vėl skamba, jo- au
syse ir jos mažute szvelni ran- 
kuties ant jo peties.

Ir isztikruju, jopeti palytėjo 
ranka, bet tiktai ne mažute ir 
szvelni, nes ji priklausė pilnam 
apskritgalviui kuri aplinkiniai 
■žmones samdė už szilinga san- 
vaitei ir iszlaikyma neszioti 
vaistams ir kitiems galams. 
Bet kadangi tu pirmųjų nieks 
nereikalavo ir nebuvo ir kitu 
reikalu, tai apskritgalvis pa
prastai užpildydavo savo lais
vas valandas,, maždaug ketu
riolika per diena., mėtys laszu 
varymu, valgymu ir miegu.

—- Pas jus ponia, ser, po
nia! Sznibždejo jis energingai 
istumdydamas mieganti.

— Kas per ponia ? Suszuko 
nubudęs musu, bieziulis, dar ne 
visai tikras savo sapno gal ir 
dar tikėdamasis pamatyti sza- 
le saves Rože, ponia? Kame?

— Tenai, atsake vaikinas, 
rodydamas in stiklines duris, 
vedanezias in laukiama ji kam
barį, su tokiu veidu', lyg nepa
prastas atėjusios atvykimas 
butu invares jam didžiausios 
baimes.

Daktaras atsigryžo in duris 
ir isz karto patsai nusigando 
netikėtu atėjusios atsilanky
mu. i
Ponia, buvo- nepaprastai auk- 

szta, apsivilkusi trauru ir sto
vėjo taip arti duru kad jos vei
dais beveik liete stiklą. Ji buvo 
visa, apsisiautusi juodu apsiau
stu, lyg nenorėjo būti pažinsta 
o- jos veidą, denge tamsus juo-

— Jums reikia, pasitarti su 
manim? Paklausė jis nei visai 
drąsiai, atidaręs duris.

Apsiaubtoji statula stovėjo 
nesijudindama kaip stovėjusi 
toje paczioje vietoje ir tik pa
lengva linktelėjo teigiamai 
galva. ;

Statula padare keletą, žings
niu bet tuojau ir vėl sustojo 
lyg abejodama ir atsigręžę in 
vaikina, kuris labai iszsigan- 
do. i

Baltruviene in Vermonto 
steita,

Neužilgo atvažiuos, 
Tenaitinems moterėlėms 

velniu duos, 
Ba, jau siunsti pradėjo, 

Viena, savo vyra pamesti 
norėjo.

Mat, gera, duona, turėjo, 
Vos jojo neiszsižadejo. 
Dabar truputi geresne,

Ba riebesne,
O kaip pasidarys 

plonesne,
Velei bus piktesne.

* * *
In pleisa nuvikau, 

Puikiu naujienų ten
, iszgirdaū,

Viena moterėle lenais 
subeldė,

Galva baisiai suskaldė. 
Dabar nebagele negali 

pasėdėti,
Ir galvos nulaikyti.

Mat, užėjo pas kurna, 
Kur musztukai būna, 

Terp juju pastojo balda,
Ir nebage aplaike per 

galva,
Polici jautus paszauke, 
Tiejei at begia visus 

apkalė.
In lakupa pasodino, 
Ir duris Užrakino.

Skundikas taip sau in 
į galva eme,

iSkepetelia nuo nosies 
paėmė, 

Ant kaklo užnarino,
Ir lakupia vos nepasikabino.

# * z
Jus mergeles isz AHegeni 

pavieto,
Bambilais nesivalkiokite, 
Apie devinta, gult eikite 

Ba'tėvai negali 
pabudinti, 

Ir isz lovos iszjudinti, 
Isz tokio trankimosi 

nakczia,
Iszeina niekystes, 
Ilga liga, dovanos 

gauna,
Ir ne greitai atsigauna, 

Stena ir kriunena,.
das velonas. Nepažinsatmoji 
•stovėjo iszsitiesus visu augu
mu ir nors daktaras jaute kad 
akys isz velono žiurėjo in ji, 
bet ji neiszsidave mažiausiu 
judesiu kad pastebėjo, kaip jis 
in ja atsigręžę.

Ir sunkiai kvepuoje ■ 
ir dusuoje,

Tai vis ten taip 
darosi, 

Kur mergeles naktimis 
taip elgesi.

— Iszeik, Tomai, tarė jam 
jaunasai žmogus, užtrauk už
uolaida ir uždaryk duris.

Tomas iszpilde ka liepiama
ir. tuojau pradėjo jieszkoti sa
vo didelėm akim rakto skyde
les.

Daktaras patraukė kede in 
Židini ir paprasze atėjusios sės
tis .

Paislaptinga ponia palengva 
priėjo prie stalo ir jis pastebė
jo kad jos juodi rubai buvo su- 
terszti pusvais ir šuszlape nuo 
lietaus.

— Jus labai suszlapote, ta
rė jis.

— Taip, atsake nepažins- 
tamoji tyliu, vos girdimu bal
su. ,

— Ir sergate ? Pridėjo dak
taras užjausdamas, nes jos bal
sas reiszke dideli kentejima.

—- Taip, asz sergu, pasi
girdo atsakymas, ir labai ser
gu, tik ne kuniszkn, bet dva
siniai. Asz atėjau pas jus, tese 
nepažinstamoji, ne savo reika
lu; kad butu nesveikas mano 
kūnas, asz nebueziau iszejusi 
vienai per toki biaūru orą ir to
kia, velia, valanda: o kas deel 
paczios manės tai Dievas žino, 
su kokiu džiaugsmu iszties- 
cziau asz kojas nors dabar. Bet 
asz atsilankiau pas jus kito as
mens vardu. Gal but beprotys
te isz mano puses,, asz ir pati 
laikau save beprote, jieszkoti. 
pas jus jam pagelbos; bet ne 
vienai nakcziai, per ilgas ir 
gailias nemiego ir aszaru vai- 
landas, nuo manės nenueidavo 
toji mintis ir nors asz matau 
kad jokia žmogaus pagalba isz- 
gelbeti jo negali, vis dėlto ma
no gyslose stingsta kraujas 
prie vienos minties atiduoti ji 
be kovos kapui.

Ji visa, kruptelejo prie tu žo
džiu irpadare tokio nepapras
to inspudžio 'daktarui, kad 
apie dejimasi jis negalėjo ne 
pamanyti. Begaline tos nelai
mingos moters nelaime labai 
sujudino jaunaji gydytoja. Jis 
dar mažai buvo mates žmonių 
kaneziu su kuriais laibiau pri
tyrė jo profesijos draugai susi
duria kasdien ir pamaželi visai 
apsipranta su jomis.

— Jeigu jusu ligonis . isz
tikruju yra tokioje baisioje pa
dėtyje, kaip jus sakote, tarė
is, skubiai keldamasis nuo Įrė
dęs, tai nereikia praleisti nei 
minutes. Asz eisiu su jumis 
tuojau. Bet kodėl jus anks- 
cziau nesikreipet liekarstos 
pagelbos?

— Nes pirma tai buvo be 
naudos, kaip antra vertus, yra 
be naudos ir dabar, atszovė ne- 
pažinstama liūdnai mostelėju
si rankom. 1

Daktaras sustabdė valandė
lei savo kvocziamaji žvilgsni 
juodame velone, lyg butu norė
jas pastebėti paslėpta po juo 
pabuda, bet buvo perdaug tan
kus kad paszalietis galėtu in- 
žiureti po juo nors koki bruo
žą.

— Jus isztikruju nesveika, 
tarė jis maloniai, nors to ir ne- 
insivaizduojate ir kencziate 
baisu drugi, kuris duoda jums 
jiegu perneszti toki dvasios in- 
tempima. Atsigerkite, tese jis, 
padavęs jai stiklą vandens, pa- 
sistengkite nusiraminti ir pa
sakykite man, kaip' senei serga 
ligonis ir kokia liga. Isz to asz

suprasiu kokiu pabūklu man 
reikia pasiimti su savim kad 
mano atsilankymas butu jam 
isztikruju naudingas ir tada 
asz galėsiu eiti su jumis.

i Nepaižinstama pridėjo stik
line prie lupu, nenuimdama ve
leno, pastate ji, nenugerus ne 
gurksznelio ir apsipylė aszaro- 
mis. >

— Asz žinau, tarė ji, gar
siai raudodama, kad tas, ka 
asz dabar pasakysiu, jums gali 
pasirodyt vien kliedėjimu. Tai 
jau man yra sake kiti, tik ne 
taip mandagiai, kaip jus.1 Asz 
moteris nebejauna, ir teisingai 
kalbama, jog kada gyvenimas 
eina galop, tai jo paskutinioji 
nedidele liekana, kad ir kažin 
koks gailus jis atrodytu ki
tiems, žmogui, kuris artinasi 
prie mirties, yra brangesne už 
viens praėjusius metus, su ku
riais yra surisztas atsiminimas 
senu, senei užmirsztn draugu 
ir nauju, gal but, vaiku, nedė
kingu vaiku, kurie nors ir gy
vi, užmirszo apie jus, lyg butu 
ir jie mirė. Mano gyvenimo lie
kana negali prasitęsti ilgai ir 
todėl man ji brangi, bet, karto
ju, asz esu pasiryžusi mirti 
tuojau be gailesczio, galiu net 
pasakyti lengvai ir noriai, jei
gu tas, apie ka asz manau jums 
pasakoti,' pasirodytu ar netei
singa, ar mano suerzintos fan-

LIETUVISZKAS SURIS

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 siunczia 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- 
’siveže 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

/

tazijos vaisium. Rytoj ryta tas 
apie ka asz kalbu, asz žinau, 
kad ir kažin kaip asz noreeziau 
kitaip manyti, negales būti isz- 
gelbetas ne vieno žmogaus ir 
be visa to jus negalite jo maty
ti sziandien vakare, nors jis 
yra prie mirties ir negalėsit© 
jam padėti! ;•

— Asz nenoriu, atsake dak
taras kiek pagalvojus, didinti
jusu nelaime kokiu nors paste
bėjimu del to, ka'esat pasakė, 
arba reikalauti smulkesniu ap
linkybių, kurias jus, matyti, 
norite paslėpti nuo manes, bet 
jusu žodžiuose žymu tokio 
priesztaravimo, kad asz nemo
ku ju suriszti ir suprasti ju 
prasmes ir noromis nenoromis 
turiu žiūrėti in juos su kai ku
riuo nepasitikėjimu. Ligoniui 
gresia szia. nakti mirtis, ir asz 
negaliu jo matyti, kada mano, 
atsilankymas galėtu būti’ jam 
naudingas. Jus manote, kad 
rytoj mano atsilankymas nebe
bus naudingas, o tuo tarpu 
norite kad asz tik rytoj pama- 
tycziau ligoni. Jeigu jis jums 
isztikruju toks brangus, kaip 
tai matyti isz jusu žodžiu ir 
aszaru, tai kodėl jus neleidžia
te pamėginti iszgelbeti jam gy
vastį, kol dar nevėlu.

— Dieve saugok! Suriko 
nepažinsi ama per aszaras. Ai1- 
gi galiu tikėtis kad paszalie- 
cziai in tikes tam, kas man pa
ežiai atrodo neintikima? Vadi- 
naši, jus nesieksite jo pamaty
ti? Pridėjo ji staiga sustojus.

— Asz to nesakiau, atsake 
daktaras. Bet leiskite jums 
priminti, kokia baisi atsako
mybe krinta ant jusu, jeigu jus 
busite atkakli savo nesupran
tamam. nesutikime ir ligonis 
numirs! v-?•.•■ - ■, \

• ■ ____ J.-.' •<
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— Slinki atsakomybe sziaip 
ar taip' teks ‘kitam astnejiitib 
nusiminusi prakalbo nelaimin
goji moteris. O ta atsakomybe, 
kuri tenka man, asz. ėsU pasi
ryžusi kantriai pakelti.

— Bet kai asz, tęsė dakta
ras, tai kadangi niekuo neri
zikuoju nusileisdamas jums, 
tai aplankysiu rytoj ryta, jei
gu jus paliksite man savo ad
resą. Kelinta valanda asz galiu 
ji pamatyti?

— Devinta, atsake nepa
žinstamoji.

— Atleiskite man dar vie
na klausymą: ligonis yra dar 
jusu globoje? i

-i Ne.
— Vadinasi; jeigu asz duo- 

cziau jums kai kuriu nurody
mu, kaip elgetis szio nakti, 
jus negalėtumėte man padėti?

— Ne, atsake ji, raudo da
ma. '

Insitikines kad! tęsdamas pa- 
simatyma negales iszkvosti 
kokiu nors kitu žinių ir neno
rėdamas skaudinti nelaimin
gos moters jausmu, f ji dabar 
nebesivalde ir atrodė visai pri
slėgta nelaimes), daktaras pa
kartojo prižadejinia aplankyti 
ligoni rytoj paskirta valanda 
ir iszlydejo savo keista viesz- 
nia, kuri, nurodžiusi jam na
mus tolimame Uolvorso gale, 
taip pat paslaptingai isznyke, 
kaip buvo atėjusiu ;

♦ 0 ♦

Lengva sau insi vaizduoti, 
kad toksai nepaprastas 'atsi
lankymas padare gilaus inspu
džio jaunojo' gydytojo vaiz- 
duoklei ir kad jis daug ir ilgai 
galvojo, nors ir iiesėkmingai 
apie tai, kaip iszsprendžius 
reikalą. Jam, kaip ir kiekvie
nam isz musu, dažnai tekdavo

(Tasa Ant 4 Puslapio)



'‘SAULE’’ KLAHAWOY UllY, PJL

Žinios Vietines
■ ? ■ *

— Sūbatoj pripuola Szv. 
Povylo ir Szv. Katarinos, o 
Tautiszka Vardine : Gedgaudo. 
Ir ta diena: 1868 m., gimė ’žy
mus Lietuviu raszytojas Vy
dūnas; 1939 m., Vokiecziai už
ima Klaipėda, Lietuviai pasi
traukė; 19*20 m., pripažinta 
moterims Amerikoje lygios 
teises su vyrais; 1565 iri., Lie
tuviai atėmė isz Rusu pili 
Krasnaja.

r ■ •
— Pavasaris.

—■ Kitai sanvaite: Nedelioj 
pripuola Szv.- Bonoventuro, 
taipgi Kanczios Nedeliai, o> 
Tautiszka Vardine: Viszman- 
ta. Ir ta diena: 1901 m., Filipi
nų sukilimo- vadais Aguinaldo 
buvo suimtas ir Filipiniecziu 
sukilimas numalszintas. Emi
lio Aguinaldo buvo ginies 1872 
metuose; 1950 m., B-50 eropla- 
nas nukrito netoli huo- Hyder 
miesto, Arizona, dvylika žmo
nių žuvo; 1933 m,., Vokiecziu 
valdžios sztabas “Reichstag” 
paveda visa savo kraszto val
džia Hitleriui del keturiu me
tu; 1775 m., Patrick Henry pa
sakė savo audringa prakalba 
priesz Anglija sakydamas: 
“Asz nežinau kuriuo keliu kiti 
keliaus, bet del manes, duo
kite mari laisve ar mirti!”-

— Panedelyjc pripuola Szv. 
Gabrielio ir Szv. Timotiejo, o 
Tautiszka Vardine: Glaudė. Ir
ta diena: 1934 m., Prez. Frank
lin D. Rooscveltas pripažinsta 
Filippinu Nepriklausomybe, 
kuri buvo jiems jau seniai ža
dėta; 1949 m., viešnios užmu- 
sze dvideszimts szeszis žmones 
Arkansas, Oklahoma, Texas, 
Mississippi ir Louisiana vals
tijoje ; 1882 m., raszytojas, poe
tas ir dainius Longfellow pasi
mirė ; 1945 m., Generolo Patto- 
no armija persilaužo skersai 
Rhine upe priesz Nacius.

.j—r Utarninke pripuola Ap- 
reiszkimo Szvencziausios Pa
neles Marijos ir Szv. Irinejo, o 
Tautiszka Vardine: Nariman
tas. Ir ta diena: 1913 metuose 
Potvanis Indiana valstijoje, 
septyni szimtai trisdeszimts 
du žmones žuvo, o Texas vals
tijoje penki szimtai žužvo.

Shenandoah, Pa. —
Juozas Vitkauskas, mėsinin
kas nuo 238 W. Lloyd uly., ku
ris nesveikavo per koletą me
nesius, ir gydosi jau nuo Vasa
rio ketvirtos dienos in Locust 
Mt. ligonbute, numirė Nedelioj 
apie 8:15 valanda vakare. Ve
lionis užsidėjo savo buezeme 
1922 motuose. Paliko savo pa- 
ezia Viktorija -(Urbanskiute); 

td.vi ^likterys:.Evelyn, pati C. 
Thomas isz Quantico Base, Va. 
ir Joana, pati John Orlofsky, 
Pottstown, taipgi penkis anū
kas. Laidojo Ketvergo ryta su 
apiegomis in Szv. Jurgio baž- 
riyczioje devinta valanda ir 
palaidotas in parapijos kapi
nėse. Mlraboriuš H. A. Valukie- 
vieziijs laidojo.

. — Simonas Szukieviczius, 
nuo 407 W. Mt. Vernon uly., 
pasimirė pareita Subatos va
karą savo namuose. Velionis 
gimė Lietuvoje, atvyko in She- 
nadoryje1913 metuose. Jo pa
ti Teofilija mirė 1957 metuose. 
PaiikOjd^^ukterys: Mare, pa
ti Anthony Zuby namie ir Vio- 
lėta pati Albert Burchill isz 
Caldwell,- N. J., sunu Alberta, 

Rockaway, N. J., taipgi penkis 
anukus; dvi seserys: Margare- 
ta Adamavicziene isz Big Mine 
Run ir Viktorija Rutkauskie
ne isz Lietuvos. Laidojo Sere- 
dos ryta su apiegomis in Szv. 
Jurgio bažnytaioje devinta va
landa, ir palaidota in parapi
jos kapinėse. Graborius L. 
Chaikowsky laidojo.

AMERIKOS LAIVY
NAS PALEIDO SAVO 

ANTRA MENULI
CAPE CANEVERAL, FLA.

— Panedelyje, Kovo 17-ta die
na, 7:16 valanda ryte Ameri
kos Laivynas paleido “Van
guard” raketa su Satelitu me
nulio. Satelitas pasiekęs beore 
erdve laimingai. “Vanguard” 
raketas yra trijų auksztu. Sa
telitas yra 6.4 coliu ilgio ir 3.25 
svaru. Jis keliauja apie 1800 
myliu greitumu. Apie žeme ap
sisukąs per 100 minutu.

Laivyno Satelitas skrieja 
aplink žeme, siunsdamas visa 
eile praneszimu radijo bango
mis.

DU BOMBNESZIAI
SUSPROGO 

5 Lakūnai Žuvo 
Atskirose Nelaimėse

HOMESTEAD, FLA. — 
B-47 Stratojet bombneszis su
sprogo padangėse, ir liepsno
damas nukrito in pelkes. Ketu
ri lakūnai žuvo.

Kitas tokis bombneszis pa- 
nasziai susprogo ir nukrito. 
Vienas žuvo.

Lakunu Sztabas trijų žuvu
siu vardus tuojaus paskelbė:

Leitenantas Paul J. Penn
ington, 26 metu amžiaus pagel- 
bininkas lakūnas, isz Altoona, 
Pa., kuris paliko savo žmona, 
Wanda. s

Kapitonas George E. Reid, 
36 metu amžiaus lakūnas isz 
Plant City, Florida.

Major Frank H. White, mo
kintojas isz Whittier, Califor
nia.

Ketvirto žuvusio vardas ne
bus paskelbtas kol Lakunu 
Sztabas jo giminėms apie ta 
nelaime nepranesz.

Kai tas antras bombneszis 
susprogo, tai du lakūnai suspė
jo su parasziutais iszszokti.

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

Sieniniai Kalendoriai 1958m

15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio
Dabar po 500 arba 3 už $1.35

Adresas:

SAULE PUBL. CO

arba pradžia 
SKAITYMO

...IT...

RASZYMO
64 pus. Did. 5x7 col 

Dabar Po 25c. 
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Pa., U.S.A

‘Talmudo Paslaptys” 
ŽYDU TIKYBOS 

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

49 SUŽEISTI

Traukinio 
Susimuszime

buvo

sako 
buvo

EUGENE, OREGON. — 
Greitas Southern Pacific trau
kinys nuszoko nuo rieliu, va
žiuodamas apie szeszios de
szimts myliu in valanda, netoli 
Cascade Range kalnu virszu- 
nes. Rodos kad per koki ste
buklą nei vienas isz szimto de
vynios deszimts septynių ke
leiviu nebuvo užmusztas.

Keturiolika žmonių buvo 
nuveszta in ligonines, vienam 
koja buvo sužeista, kiti 
biski apdraskyti.

Valstijos policijantai 
kad trisdeszimts penki 
sukriesti ar tik biski sužeisti, 
kuriuos daktarai aprūpino ant 
vietos.

Dauguma keleiviu miegojo 
kai ta nelaime atsitiko, apie 
asztuonios deszimts myliu nuo 
Eugene miesto. Gal kaip tik už 
tai kad dauguma keleiviu tuo 
laiku miegojo ir po traukini 
nevaiksztinejo kad daugiau 
nebuvo sužeista.

Nelaime atsitiko apie treczia 
valanda isz ryto, kai tas trau
kinys važiavo isz San Fran
cisco in Portland, Oregon.

Tik vienas karas apsivertė, 
kuriame važiavo traukinio res- 
tauranto darbininkai.

Visi keleiviai greitai iszlipo 
ar iszsirito isz to traukinio kai 
tik jis sustojo. Bet sniegas bu
vo toks gilus ir naktis tokia 
szalta, kad dauguma j u sugry- 
žo in savo karus ir lauke kol 
jkiti traukiniai atvažiavo vi
sus juos paimti.

Mahanoy City, Pa,

“FBI” SUCZIUPO
SZOKIKA .

Buvo Isz Vaisko 
Pabėgės

CHICAGO, ILL. — Slaptos 
FBI Policijos agentai suaresz- 
tavo szokika, kuris buvo isz 
vaisko pabėgės apie keturioli
ka metu atgal.

FBI agehtas Richard Auer
bach, sueziupo 34 metu am
žiaus Robert Henry Sanabria, 
kuris Chicago j e buvo pagarsė
jęs, kaipo vienas ir geriausiu 
“Mambo” szokiku.

Jis buvo sueziuptas savo 
drauges kambaryje.

’ FBI agentas Auerbach sako 
kad tas szokikas, Sanabria bu
vo isz vaisko pabėgės isz Fort 
Custer, Michigan, Lapkriczio 
25-ta diena 1943 metuose.

Jeigu Permainote 
Savo Adresus 

Gyvenimo
inTieji kurie persikrausto 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia “kad .jiems 
“Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa “paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—“Saules Redakcija.”

MAINIERIAI ISPA
NIJOJE STRAIKU0JA

Valdžia Priesz 
Mainierius

MADRID, ISPANIJA. — 
Ispanijos Diktatorius, Genera
lissimo Francisco Franco lai
kinai panaikino savo kraszto 
konstitucija, kuri apsaugoje 
Ispanus nuo suaresztąvimo be 
gero priparodinimo ir uždrau
džia policijai ir vaiskui ineiti 
in piliecziu namus be varanto, 
valdžios paliudinimo. Ta kons
titucija teipgi kiekvienam pi- 
liecziui davė pilna teise gyven
ti ar keliauti kur tik jis nori.

Per tarybos susirinkimą Is
panijos Diktatorius iszleido in- 
sakyma kad visos tos kraszto 
konstitucijos teises yra dabar 
panaikintos del keturiu me
nesiu, už tai kad mainieriai ne- 
tisetinai sustraikavo.

Straikos yra darbininkams 
uždraustos Ispanijoje.

Nežiūrint to, apie ąsztuoni 
tukstaneziai mainieriu iszejo 
ant straiku, Oviedo apylinkė
je. Jie reikalauja didesnes al
gos ant dienos negu penkios I 
deszimts penkis pasėtas, musu 
pinigais, doleris ir ąsztuoni 
centai ant dienos.

Mainu savininkai, kompani
jos uždare savo mainas ir ne
sutinka užvesti derybas.

Valdžia konstitucija yra 
taip laikinai paneigus, kad su
stabdžius kitus mainierius 
straikuoti.

Apie szimtas tukstaneziu ki- 
<-♦♦>♦■>***♦**><■♦***♦**»******
Pirkite U. S. Bonus

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

tu mainieriu rengiasi pana- 
sziai sustraikuoti.

Naujas instatymas buvo ant 
greitųjų sudarytas kuris pavė
lins darbininku atstovams •• I 
nors biski derintis su kompa-! 
niju atstovais, bet po valdžios' 
priežiūra, žinia ir pavelinimu.;

Jokiu sukilimu ar susikirti-Į 
mu dar neinvyko, bet eina gan
dai kad valdžia in ta apylinke 
yra pasiuntus daug savo slap
tos policijos.

Kai Generalissimo Francis
co Franco laikinai panaiKino 
konstitucija, tai jis davė vi
siems mainieriams žinoti kad 
jie turi dirbti jeigu nenori bū
ti suaresztuoti.

1934 metuose, kai mainieriai 
prisidėjo prie Socialistu suki
limo, valdžia ta sukilimą grei
tai ir žiauriai sustabdė. Dau
giau kaip du tukstaneziai Is
panu darbininku, mainieriu 
žuvo tose skerdynėse.

Nežiūrint kad ju _ algos 
mums iszrodo tokios prastos, 
bet jie gauna daugiau negu 
kurie kiti darbininkai visoje 
Ispanijoje.

DU SŪNŪS ŽUVO

Nužudė Žmona, Pats 
Nusižudė

PHILADELPHIA, PA. —
Policijantas rado du lavonu 
miegamojame kambaryje in 
Kensington: trisdeszimts trijų 
metu amžiaus Raymond Luk- 
shus nužudė savo žmona, tris
deszimts szesziu metu amžiaus 
Betty ir paskui pats nusiszove. 
Policijantas rado maža Vo- 
kiszka lugeri revolveri po vy
ro lavonu.

Jųdviejų du sunai buvo žu
vę automobiliaus nelaimėje 
dvideszimts menesiu atgal. 
Nuo tuo laiko Ponas Luxshus 
buvo vis nusiminęs, nuliūdęs ir 
nervuotas.

Policijantai sako kad jis pir
miau nuszove savo žmona kai 
ji miegojo ir paskui lauke asz- 
tuonias ar devynias valandas 
pirm negu pats nusiszove.

Armijos Naujas Vežimas

Szitas Armijos*naujas pa
būklas yra ir automobilius 
ir mažas eroplanas, pava
dintas fHelijeep’ paprastai, 
o Armijos moksliszkas jo 
vardas yra ‘Piasecki 59K i

r. ?

»X**X**I**Z**Z**Z*****»**Z**Z**Z*****Z^POPIEŽIAUS SUKAK
TUVES PRAĖJO BE 

ISZKILMIU
JUODAS VELONAS

(Tasa nuo 3-czio puslapio)
VATIKANAS. — Pirma sy

ki nuo to laiko, kada Popiežius 
Pijus Dvyliktasis buvo isz- 
rinktas kaipo Kataliku Bažny- 
czios vadu, devyniolika metu 

girdeli ir skaityti apie . nepa
prastus atsitikimus, kuriuos© 
tam tikru asmenų nujautimai 
ir mirties įmanuszavimai in- 

atgal, vėliavos neplevesavo,!vykdavo;isztikruju paskirta 
diena ir riet,minute. Rz pra
džių jis buvo linkės manyti 
kad ir tas atsitikimas galėjo1 
but tos kategorijos bet tuojau 
po to prisiminė kad. visuose ži
nomuose jam epizoduose kal
bama' tiktai apie tuos nujauti
mus, kuriuos turėjo kai kurie 
asmenys del savo mirties. Bet 
szitoji moteris kalbėjo apie ki
ta asmeni, apie vyra, irnegali- 
ma buvo manyti kad paprastas 
sapnas arba jausmu iliuzija 
butu privertė ja kalbėti apie jo 
galima ’mirti su tokiu baisiu 
tikrumu, kaip ji tai dare. Jei
gu ta žmogų lauke nužudymas 
kita ryta, ir toji moteris, isz 
karto, gal but, ir davusi savo 
sutikima dalyvauti tame da
lyke, susiriszo priesaika, laiky
ti paslaptį, o paskui gailėjosi 
ir nusprendė pagelbos iszgel- 
beti ji, kiek galėdamas, nors 
nuo mirties jeigu jau negalima 
buvo atitolinti apskritai kokio 
nors smūgio nuo aukos. Tai

i ££<1] i m ns dalykas, kad pa- 
naszi žmogžudyste galėtu būti 
padaryt a per kokias- dvi my
lias nuo sostines? Todėl musu 
daktaras gryžo prie savo pir- 

1 mojo manymo apie nepilna tos 
■ moters protą; kadangi jis ne-’ 
mokėjo kuriuo nors kitu badu 
ineiti in paslaptį, tai ir sustojo 
tvirtai insitikines, kad ji be
prote, nors kažin kiek galvojo 
apie 'tai nemiego nakti,. kuria 
juodas velonas ne minutei ne- 

į apleido jo vaizduokles.
I Uolvorsas toje pat dalyje, 
kuri labiausiai atitolinta nuo 
sostines, net ir dabar atrodo 
menku užkampiu be teisingu 
gatvių, o priesz trisdeszimt 
penkis metus jis buvo truputi 
geresnis u'ž liūdna dykuma, 
kurioje gyveno būrelis dvi
prasmes reputacijos gyvento
ju, kurie del savo neturto ne
galėjo samdytis butu geres
nėse vietose arba kuriu pra
mone ir gyvenimo būdas pri
versdavo branginti taja Uol- 
vorso atskiruma. Daugelio isz 
tu namu, kurie dabar yra tenai 
tada dar nebuvo, o stovėjo vie
tomis tuo laiku nameliai buvo- 
labai nuskurdę.
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paskelbti tas jo sukaktuves.
Taip buvo padaryta sulyg jo 

noru, kad pareiszkus jo nuliū
dima ir nepasitenkinimą Itali
jos teismo nusprendimu nu
bausti Prato diecezijos Vysku
pą Pietro Miordelli už tai kad 
jis vieszai buvo pasakęs kad 
vienas sztorninkas neemes 
szliubo bažnyczioje su savo 
žmona dabar gyvena paleistu- 
vyysteje.

Sztorninkas ta Vyskupą ap
skundė ir in teismą patraukė. 
Teismas nusprendė kad Vys
kupas ežia yra kaltas.

Ant Gavėnios 
—t—

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristus©. 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 Jeriizolime 10c.

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

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekurtais 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 ddl prisiun- 
timo kasztu. Adresas:
SAULE - 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.

VTOL”
Jis buvo pastatytas Phi- 

ladelphijoje del Armijos In
žinierių.

Jis turi du atskiru inžinu, 
vienas ji sutmia pirmyn, o

antras ji kelia augsztyn. Jis 
gali skristi po tiltais ar 
virsz tiltu ir. gali važiuoti 
pusantro szimto myliu in 
valanda.




