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Televizija Ant Sienos Amerikos Valdžia Patraukta
In Teismą. Del $400,000

NORĖJO PAVOGTI 
EROPLANA

Nužudė Viena;
Paszove Tris

SOVIETAS
SPORTININKAS

Insirasze
In Blaivininkus

Westinghouse Radijo ir 
Televizijos fabrikuose moK- 
slinčziai dabar rengiasi pa
gaminti ar intaisyti televizi
ja taip kad butu galima pa
veikslą matyti ant sienos

kaip muving-pikczieriai.
Westinghouse kompanijos 

virszininkai sako, kad ne už 
ilgo bus galima toki televi
zijos seta pirkti.

o □ o

RICHMOND, VA. — Tėvai 
dvieju marinu, kurie su kitais 
jaunais mariniais prigėrė, žu
vo per priversta marsza in pel
kes, in Parris Island, South 
Carolina, dabar yra patraukė 
Amerikos valdžia ir kariszka 
sztaba in teismą ir reikalauja 
keturiu szimtu tukstaneziu do
leriu už savo sunu mirti.

Tėvai patraukė valdžia in 
teismą per savo vaikumirties K 
sukakti.

Valdžia yra patraukta in 
teismą už Saržento Matthew 
C. McKeon žvieriszkuma, kai 
jis pasigėrės privertė tuos jau
nus marinus marszuoti nakties 
glūdumoj in pelkes kur szeszi 
jauni marinai prigėrė.

Ponia Lucille V. Wood isz

Bay Shore, New York, admi- 
nistratorka Norman A. Wood 
turto ir Peter O'Shea, adminis
tratorius Donald F. O’Shea 
isz Brooklyn, N. Y., abudu rei
kalauja po du szimtu tukstan
eziu doleriu.
Advoktai vardu nepaminavo- 

ja ta pasigerusi Sarženta, ku
ris tuos marinus po smurtu bu
vo ta nakti isžvijes in tas pel
kes, bet kaltina marinu visa 
karjszka sztaba ir reikalauja' 
keturiu szimtu tukstaneziu do-! 
leriu už tu dvieju marinu mir
ti.

Tu kitu žuvusiu marinu tė
vai dar nėra pareiszke ar jie 
teipgi skus Amerikos valdžia 
už savo vaiku mirti.

Butu visiems in sveikata jei
gu daugiau tokiu tėvu atsiras
tu, kurie drystu imti nagan ne 
tik musu kariszka sztaba bet 
ir ta paezia valdžia, kuri musu 
jaunus vyrukus taip isznaudo- 
ja, ir kaip kokius gyvus ver
gus laiko.

Musu karo sztabui ir visiems 
musu karininkams reiketu pri
minti kad Amerika tai ne Prū
sija; kad Amerikos armija su
sidaro isz laisvu žmonių, o ne 
isz vergu kaip kitu krasztu, ir 
kad karininkas nei per puse 
juodimo nago nėra nei geres
nis nei augsztesnis už eilini ka
reivi. Jeigu mes kalbame apie 
laisve ir lygybe, tai tegu ta 
laisve ir lygybe pasirodo ir 
musu visko' eilese.

SEOUL, KORĖJA. — Korė
jos Respublikos lakunu sztabo 

! iszgama, nužudė viena lakuna 
Kapitoną ir sužeidė tris kitus,I 

, norėdamas juos priversti kad 
jie pasuktu ta eroplana in Ko- i 
mųnistiszka Korėja. Kiti dar- 

' bininkai ji nustvėrė, primusze | 
■ . , . , . . . . ! ir butu pakorė, jeigm vienas isz! 
lakunu nebutu juos sustabdęs.į 

| Tas iszgama ir iszdavikas 
yra žinomas tik kaipo Kapito
nas Choel. Jis nuszove viena 
Korieti lakuna ir pavojingai 
sužeidė du kitu, kai jis stengie- i 
si juos priversti ta C-46 ero
plana pasukti in Komunistu

, valdoma Korėjos dali.
Kiti tame eroplane, kurieIi važiavo isz Taegu in Seoul, nu- ■ 

stvėrė ta žulika, ir jeigu ne 
pagelbininkas lakūnas tai jie

MASKVA, RUSIJA. — 
Vienas isz geriausiu Sovietu 
Rusijos “Soccer” sportininku, 
kuris buvo isz savo ratelio pa- 
szalintas už tai kad jis per 
daug gere ir baliavuojo, dabar 
vieszai, per laikraszti atsipra- 
sze ir pasižadėjo jau daugiau 
nebegerti.

Edward Streiltsovas buvo 
paszalintas isz Sovietu Soccer 
Sportininku, szi pavasari, kai 
jaunu Komunistu laikrasztis 
“Komsomol skaya Pradva” 
vieszai paskelbė kaip tokie 
sportininkai baliavuoja ir lė
bauja ir geria.

Sportininkas Streiltssovas 
savo laiszke in ta redakciia pa
sižadėjo pasitaisyti, sakyda
mas kad jis dabar supranta 
kiekvieno sportininko- szventa

Isz Amerikos1
---- -----

4,000 BEDARBIU
ATSTUMTI

Valdžios Durys 
Užrakintos Jiems

LANSING, MICH. — Dau
giau kaip keturi tukstancziai 
Bedarbiu numarszavo in val
džios ofisus in Lansing Michi
gan, kur jie rado kad jiems du
rys buvo užrakintos.

Valstijos Kongresmenas 
George M.. Van Peursem, Re ! 
ppklikonu partijos vadas sten-i

dabar kaltina Republikonus už 
visa tai kas tenai atsitiko ir sa
ko kad Republikonu Partija 
visai nepaiso apie Bedarbius!”

DIDELIS KUBOS
EROPLANAS SU

11 KELEIVIU

Pabėgo Isz 
Revohicijos

MIAMI, FLA. — Lakunu 
eroplano sztabas pasisavino 
dideli DC-3 eroplana su vie
nuolika keleiviu ir pabėgo isz 
revoliucijos suardintos Kubos 
in Miami, Florida.

.giesi pasiaiszkinti kad ežia du- > Vienas isz tu keleiviu buvo 
rys nebuvo užrakintos tyczia, Amerikos United Press laik-
del tu protestuojaneziu, bet 
kad tai yra nustatyta valstijos 
tvarka. Jis sako kad sulyg in- 
statymais niekas negali taip! 
insigriauti in valstijos kamba
rius be pakvietimo.

CIO Unijos Prezidentas Au-i 
gust Scholle sako kad niekados 
durys valstijos ofisu nebuvo 
taip užrakintos priesz tos Val
stijos Pilieczius. Jis teipgi in- 
tare valstijos Kongresą ir Se- 
nata už tai kad jie nutarė nu
traukti visas derybas del vi-1 
sos dienos ir sau iszejo kur tik 
jie norėjo, ir nebuvo galima ju I 
sujieszkoti.

Jis už visa tai kaltina Re-! 
publikonus ir ju Partija! Jis! 
sako kad visi tie Kongresme
nai ir Senatoriai neturėjo dau
giau nieko veikti ir būti gale- ■ 
je ju klausima iszklausyti, jei-! 
gu tik butu noreje.

Darbininku Unijos Vadai 
norėjo su tais Kongresmonais 
pasiszneketi ir ju papraszyti' 
kad kas nors butu tuojaus da-1 
romą apie visa ta nedarbe ir 
apie visus tuos Bedarbius. Jie

rasztininkas, Harold Lidin, 
kuris sako kad nutarimas ta 
eroplana pasukti nuo jo nusta
tyto kelio parėjo nuo lakunu, 
kurie buvo iszskride isz Hava
na puse po trijų po pietų. Ero- 
planas turėjo skristi in Santa 
Clara, Kubos viduryje.
- Vietoj to, tas eroplanas nu
sileido in Miami. Ant to ero
plano buvo apart to Amerikie- 
ezio laikrasztininko Lidin, ku
ris buvo. Kubos valdžios sua- 
resztuotas, vienas trisdeszimts 
asztuoniu metu amžiaus Dak
taras George Pfeffer, isz To
ronto, Canada.

Keli kiti Kubos lakūnai 
stengiesi panasziai pabėgti isz 
Kubos, bet tai pirmutinis sy
kis kad tokie lakūnai su savi
mi nusivesztu tiek daug kelei
viu.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

BLAIVININKU ' DIDINGAS
SUKAKTUVES EROPLANAS

NEW YORK. — Blaivinta- 
ku draugija, Amerikoje, sziais 
metais apvai’kszczioja savo 
pusantro szimto metu sukak
tuves.

Moreau ir Northumberland 
Blaivininku draugija buvo su
tverta Balandžio trylikta die
na, 1808 metais, in Saratoga 
Springs, New York valstijoje.

Pirmutine Blaivininku kuo
pa buvo sutverta 1789 metais.! 
Ja sudarė Lichtfield Apygar
dos farmeriai Connecticut vai-| 
stijoje. Ji pasižadėjo savo dar-J 
bininkams “duoti gero maisto j 
ir sveiko gėralo.” #

Priesz-Saliunus komisija su
sitvėrė Oberlein mieste, .Ohio 
valstijoje, 1893 metais, ir už 
dvieju metu pasiskelbė kaipo 
viso kraszto draugija.

Szita draugija paskelbė at-į 
vira kara priesz prakeikta' 
degtine ir priesz szetono saliu-! 
nūs.

Pirmutine ’ Moterų Blaivi
ninku Draugija susitvėrė New 
York mieste, 1852 metuose, ir 
pasiskelbė kaipo viso kraszto 
draugija 1874 metuose.

Pirmieji Blaivininkai nebu
vo nusistatė nei priesz degtine, i 
nei priesz saliunus. Jie tik no
rėjo patys susivaldyti ir ki
tiems padėti susivaldyti nuo 
per daug degtines, nuo gir
tuokliavimo.

Jie nedare ir nereikalavo jo-) 
kiu Blaivybes prisiekiu isz sa-i

NUKRITO; 4 ŽUVO
GEORGETOWN, DEL. — j 

Keturi lakūnai ir pagelbinin- 
kai žuvo kai Amerikos di
džiausias eroplanas nukrito ir 
sudege miszke, netoli George
town. Lakunu Sztabas paskel- į 
be žuvusiu j u vardus: 37 metu 
amžiaus Kapitonas Raymond 
R. Bern, lakūnas, isz Long 
Beach, California. 1st Lt., 29 
metu amžiaus, lakūnas pagel-l 
bininkas, Herbert T. Talisch, i 
isz St. Louis. Saržentas, 29 me
tu amžiaus Marvin A. Aust, in
žinierius, isz Ayes, Kansas ir 
Saržentas Edward L. McKin
ley isz Meridian, Mississippi.

Lakunu Sztabas pradėjo tir- 
dinejimus kodėl tas didingas 
eroplanas nukrito ir užsidegė. 
Jis buvo vienas isz didžiausiu, 
C-133 turbo-prop eroplanu ir 
veže keturios deszimts tonu 
freito. Jis tris sykius daugiau 
gali veszti negu Amerikos iki 
sziol didžiausi Globemaster 
eroplanai.

Szitokie dideli eroplanai bu
vo pradėti vartuoti in Dover 
Air Base ana rudeni, ir szitas 
buvo pirmutinis nukristi ir 
taip sudegti.

Lakunu Sztabas sako kad 
tas didingas eroplanas buvo 
pakilęs isz Dover Air Force 
Base, puse po asztuoniu isz ry
to. Jis per deszimts minutu su
kosi aplink ir virsz Ellendale 
valstijos miszka, apie 25 my-

Praszo Naciui 
Laisves

Ponia Frau Henrietta 
Schirach atvyko in Londo
ną, in Anglijos Užsienio Rei
kalu ofisą, asmeniszkai pra

būtu ji nudeje ant to eroplano. 
Bet pagelbininkas lakūnas 
greitai nuleido savo eroplana 
ant Amerikos armijos aerodro
mo netoli nuo Pyongtaek.

Lakūnai nebuvo apsiginkla
vę ir tuszcziomis rankomis 
stengiesi ta žulika numalszin- 
ti.

Isz pradžių buvo manoma 
kad tas padūkęs Korietis tik
norėjo gryszti namo ir už tai 
jis stengiesi lakūnus priversti 
ta eroplana pasukti in Komu
nistu valdoma puse, bet dabar

pareiga duoti visiems gera pa
vyzdi ir vis augszcziau Rusijos 
garbe ir gera varda kelti ir pa
laikyti.

Jis prisipažino kad tas laik
rasztis buvo teisybes pasakęs, 
kai jis vieszai paskelbė kaip 
jis su kitais sportininkais pasi
gerdavo ir baliavuodavo.

(Dar nieko nėra girdėti ar 
jis buvo vėl priimtas in ta 
Sportininku Rateli isz kurio 
jis buvo pirmiau iszmestas.)

pasirodo kad jis buvo Komu
nistu pasamdintas ta eroplana 
nutupdinti in Komunistu val
doma Korėjos dali, taip kaip
Korėjos National Airlines ero-; 
planas buvo priverstas nusi
leisti su dvideszimts dvejais ! 
žmonėmis in Sziaurine Korėja, 
Vasario szesziolikta diena. Bet j 
szita syki nepasiseke. 1

szyti ir maldauti kad jos vy
ras butu paleistas isz kalėji
mo, ir kad jam viskas butu 
dovanota.

Jos vyras Baldar von Sch
irach dar vis randasi Span
dau, karo prasikaltėliu ka
lėjime. Jis yra vienas isz 
trijų Naciu vadu kurie dar . 
yra tame kalėjime.

Vieni pasimirė, kiti buvo 
paleisti.

Verkia
Pirmoji — O-gi ko tu ap

siverkus?

Bijau
Daktaras — Parodyk man 

vaikeli savo liežuvi.
Vaikas — Bijau!
Daktaras — Kodel-gi teip 

bijai?
Vaikas — Mano tėtis visa

da lupa, kaip liežuvi paro
dau.

Teniso Loszike Marese Gelmese

vo nariu; bet jie susitarė, lais
vu noru patys save nubausti, 

; už prasižengimus. Jie sau nu
sistatė bauda, užsimokėti po 
kvoteri kiekviena syki, kada 
jie vieszoje vietoje pasigeria, 
ar del gėrimo nepadoriai pasi
elgia.

Blaivybes prisieka buvo in- 
vesta 1836 metais.

| lios nuo savo vietos nusileisti, 
pirm negu jis staiga nukrito.

Tie, kurie mate ta eroplana 
' sako kad iszrode kad lakūnas 
stengiesi savo inžinus pa
spausti kad pakiltu augsz- 

) cziau, bet eroplanas isz lėto ir 
I paskui vis greieziau leidosi že- 
i myn. Kai jis sudužo visi jo in- 
1 žinai dar vis staugė. Kai jis

Antroji — Asz vis turiu 
verkti, kad skrybėlė ar szle- 
be iszverkti.

nukrito jis davė in ta miszka! 
augsztelninkas ir užsidegė. Jo 
liekanos buvo iszbarstytos peri 
puse mylios. Gaisras dege per 
keturias valandas pirm negu! 
ugniagesiai galėjo prie jo pri
siartinti.

Ponia Beverly Baker Fl- 
eitz, isz La Jqjla, California, 
parodo kad ji moka nertis ir 
pluduriuoti mariu gelmese, 
taip pat kaip ji moka tenni- 
sa loszti. Ji ežia su savo vy
ru, per atostogas, plūduriuo

ja mariu pakrantėje.
Ji per tenniso rungtynes 

in San Juan, Puerto Rico, 
sumusze garsia tenniso lo
szike, gražia juoduke Althes 
Gibson, New York miesto.

o o o
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Kas Girdėt Pypkes Durnai
In Newton, Iowa Apygardos 

policijos virszininkas, Sheriff 
George Strawser veže viena 
silpno proto moteriszke in silp- 
uapapcziu namus iri Illinois. 
Jiedu sustojo in Princeton, 
Illinois iri restauranta užkas
ti.

Kai jiedu iszejo isz to res- 
tauranto, du Illinois valstijos 
poliai jautai sustabdė juos ir 
atėmė isz policijos virszininko 
Strawser jo revolveri.

Jie jam ta jo .revolveri su
gražino ir labai gražiai atsi- 
prasze kai viskas paaiszkejo li
kai tas policijos virszininkas 
parode visus savo rasztus.

Paaiszkejo kad- kai jiedu 
'buvo tame restaurante, ta silp
naprote moteriszke padavė 
tarnaitei trumpa raszteli: 
!“Szitas vyras apsiginklavęs; 
asz esu pavojuje.’’’ Ta tarnaite 
tuojaus paszauke policija^ ir už 
tai tas policijos virszininkas 
buvo prie to restauranto su- 
stabdintas.

Žydu Mokslas
Žydu mokslo knygos raszo: 
Yra žmonys, kurie atiduoda 
Viską del meiles Dievo ir 

teisingystes.
Motere sutverta su pavydalu 
Aniuolo, o szirdies velnio.
Dievas suteikė žmonis savo 

malonėms,
O didesne dalis isz j u yra Jam 

nedekingi!

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra
škykite ant adreso (v Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Ne visiems Amerikoje da
bar beda ar badas stūkso in 
akis, ne visiems Bedarbe ar 
Bedarbiai rupi.

Ana diena mes matėme New f
York mieste, viename sztore 
nauja automobiliu isz Užsie
nio, už tik trylika, tukstancziu 
penkis szimtus penkios de
szimts doleriu. Aiszkus daly
kas, jeigu sztorai tokius auto
mobilius garsina, tai jie .žino 
kad atsiras tokiu kurie tokius 
automobilius iszgali pirktis ir 
pirksis.

Tas automobilius tikrai ne
prastas: jis yra devyniolika sy
kiu numaliavuotas, nupentin- 
ta,s; turi tris pikninko stalelius 
ir viena draivinimui vata.

lis, jau ima prisipažinti kad jis 
sensta. Jis parasze Preziden
tui Eisenhoworiui kad jis ne
gales sziais metais pas ji at va
žiuoti in sveczius, nes jis jan- 
cziasi ka^d jis jau per senas po 
visa svietą baladuotis.

ka dabar rengiasi važiuoti in 
Bulgarija, Rumunija , ir Vent- 
gTija-

Prez. Klementi E. Voroszhi- 
lovas atsilankys in Yugoslavi- 
ja pas Marshal ’l ito.

Voroshilovas yra vienas isz 
intakingiansiu Generolu Rusi
joje. Bet ir George Zhukovas 
'buvo toks pat intakingas Gene
rolas kol jis nukeliavo in Yu
goslav i ja.

Musu mokslincziai prana- 
szauja kad in dvideszinits me
tu bus galima, skristi iii menu
li. Musu biznieriai ir bankie- 
riai. yra iSzrokave kad tokie 
kelione in menuli ir atgal kasz- 
tuos daugiau.> kaip $2,000,000,- 
000. ’

Iždo Sekretorius, Robert. B. 
Anderson yra, prieszingas vi
siems patarimams sumažinti 
taksas. Ir jis sakė kad Prezi
dentas Eisenhoweris su juo 
sutinka.

Sovietu Rusijos bosas Klirn- 
szczevas pargryžo isz Vengri
jos in. Maskva. Jis nei žodžio 
nesako^ ir nepavelina niekam 
nei užsiimti, kaip szaltabjis te
nai 'buvo priimtas ir ipavaiszin- 
tas.

Kur tik jis prakalbas sake, 
Vengrijoje, žmones szimtais 
pakilo ir iszejo isz sales, kati 
parodžius jam savo bent tylu 
pasiprieszinima.

Komunist iszkos I .enki jos

Bedarbe sudaro daug bėdos 
kalėjimuose. In. Ossining mies
te, New York, kaliniai in. Sing. 
Sing kalėjimo teipgi dabar be
da voja apie Bedarbe.

Keturios deszimts kaliniu, 
dabar galėtu isz kalėjimo 'būti 
paleisti, jeigu jie galėtu pripa- 
rodinti kad jie turi ar gali gau
ti darbus. Dilbai*, kai darbu nė
ra, tai tie kaliniai turi pasilik
ti kalėjimo. , ,

Mat, ne tik Sing Sing kalėji
mo, bet ir daug kitu kalėjimu 
vibszinin.kai janczia kad dar
bas buvusiam kaliniui labai 
reikalingas ir svariais, nes jei
gu 'buvęs kalinys tuojaus dar
bo nesusi randa, jis greitai 
gryszta in savo sena amata.

:: JUOKAI ::

Nesitikėjo
Jonas — Ar tu man tiki, 

jog asz ir mano pati gimėm 
ta pa ežia diena?

Juozaš — Tai nieko. Asz 
ir mano pati susivineziavo- 
jom ta paezia diena!

Gausi Auka
Pirmas — Ar tamista ne

galėtum ka paaUkaut del 
musu prieglaudos, del senu 
moterių?

Antras — Su mielu noriu 
tai padarysiu! Galite pasi
imt sau mano usozve!

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

^Pirkie U. S. Bonus;

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus njiestus 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.“Premjeras Vladysloeas /Jomnl-

Pirkite U. S. Bonus ^Pirkie U. S. Bonus! Pirkite U. S. Bonus
Už kelis mažus tukstanteliUs 

daugiau tam automobiliui gar 
Įima gauti ihtaisus del szilto ir 
karszto vandenio; peczinka 
iszsivirti kavos ar iszsikepti 
kiausziniu; elektrikine ibritva, 
skustuvą; dviem miegoti lova; 
maža bara su in va iriu sznapsu 
bonkomis ir stikleliais; televi
zija; typewriter! su staleliu; 
telefoną ir daug kitu tokiu ba- 
goeziams reikalingu intaisu.

Tik, mums iszrodo kad tokis 
automobilius, ežia,, Amerikoje, 
sau tinkamo vieszkelio nesu
siras, nes jis intaisytas važiuo
ti, dumti ar staugti greieziau 
negu asztuonios deszimts my
liu in valanda.

Tokie automobiliai parodo 
kaj ne visiems Bedarbe szian- 
dien rupi.

~"-----------
Bostond Blaivininku Drau

gija dabar nori investi nauja 
instatyma, kad visi kurie lan
kosi in saliunus ir geria sznap- 

, ...sa, alų ar vyną, turėtu iszsiim- 
ti laisnius, taip kaip tas saliu- 
ninkąs. kuris ta degtine par- 
duoda.

f .Karas dar vis siauezia Ku
boje ir sutikti pasakyti kas ežia 
laimes ar kuris ežia kaltas.

^AFL-CIO unija yra pasky
rus $1,2000,000 del propagan
dos, kad gera varda gavus 
žmonių tarpe. Apie ezvertis 
milijono tu pinigu yra paskir
ta dėl radijo ir televizijos pro
gramų ir prakalbu,

.M****.*-*. * * ■». .į. . .., u

What are you doing 
to strengthen America's Peace Power?

Not everybody can fly a jet to help 
keep the peace. But fortunately, 
everybody can do something to help 
strengthen America’s Peace į Power. 
Here’s how:
Peace costs money. Money for many 
different things. To help us keep 
the peace, through industrial and 
military strength. To help make it 
lasting for the future, through science

and education. And, (most impor
tant) it takes money saved by indi
viduals. Your Savings Bonds, as a 
direct investment in your country, 
make you a partner in the job of 
strengthening America’s Peace Power. 
So—buy Bonds now. Buy them 
where you bank, or where you work, 
through Payroll Savings. They’re a 
good way to save. And they’re your 
investment in the future!

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkais ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50<“ arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

BURMISTRAS SU 
ŽMONA

Ketina Važiuoti In 
Rusija

PHILADELPHIA, PA. — 
Philadelphijos Burmistras Dil
worth, ketina su savo žmona 
važiuoti in Rusija ant kokia 
deszimts dienu, per savo pen
kių sanvaieziu vasarines ato
stogas.

Jis sako kad jiedu laukia 
kol Rusijos Ambasada patik
rins jųdviejų vizas ir paszpor- 
tus.

Jiedu ketina praleisti apie 
deszimts dienu Maskvoje ir 
Leningrade ir paskui isz ten 
automobiliu važiuoti in Pran
cūzija.

“Mudu norime pamatyti du 
Europos krasztu, kurie viens 
nuo kito skiriasi, kaip naktis 
nuo dienos,“ aiszkina Burmis
tras Dilworth. 1

Jis sako kad jis ankseziau 
niekam nieko nebuvo sakes 
apie szita kelione, nes jis tikrai 
nežinojo ar jis gaus pavelini- 
ma ten važiuoti isz Sovietu.

Jis toliau aiszkinosi, kad jis 
nesitiki kad jam bus proga as- 
meniszkai susitikti su Komu
nistu Partijos Prez. Khrusz- 
czevu ar su Bulganinu:

“Asz per mažas tūzas to
kiems,“ jis, . nusijuokdamas 
pasakė, “jie sveikinasi vien 
tik su Senatoriais.“

Dilworth sako, kad jis su sa
vo žmona norėtu susitikti ir 
susipažinti su Rusijos mokin
tojais ir mokiniais, su darbi
ninkais ir fabrikantais ir as-

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

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

No.116—Istorija apte 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 Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. > 60 puslapiu, 20c.

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

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko1 
žnas daigtas turi.savo vieta; 
Ka pasakė katras paeziuojas, 
?6 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.

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 Bemadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Naktt

lapių, 20c.
No.l58-—A p i e Kapitoną* 

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, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

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

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

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

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

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

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

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 
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-

Galu gflld, Im vės Anglijos
Winston Cnurchib

Help Strengthen America’s Peace Power—

BUY U. S. SAVINGS BONDS
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SAULE PUBLISHING CO., MAHANOY CITY, PA.

meniszkai. pamatyti kaip jie 
dirba ir kaip jie gyvena.

Jiedu ketina isz Amerikos 
skristi in Paryžių, septyniolik
ta diena Birželio, ir isz ten, už 
dvieju dienu jau būti paezioje 
Maskvoje.

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T, T.

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

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

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

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, 35o.

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-

M-*-#**-* M 4-*
— Gal jusu draugai yra 

nusiminė, ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule“, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule“ priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys j u nuliūdima.

WiPirkie U. S. Bonus!

tojaus Jeruzolima. 10c.
No.200—Eustakijuszas. Is

torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

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

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

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Offieium. 15e

Kaip Užsisakyti Knygas:

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.

ISY3 Nepamirszkite dadet) 
deszi/ntuka 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. B. &



Atsivertusio Piktadario Mirtis

“SAULI!” MAHANOY CITY, PA.

'pAI invyko Italijoje, Sienos 
mieste Szv. Katarinos (Šie

metes) laikais, tai yra, keturio
liktam szimt motyje.

Garsusis Sienos žmogžudį s ir 
piktadejas, Mykajojus Tūlo po 
ilgu policijos patangu buvo 
galu gale suimtas ir teismo nu
teistas mirti galvos nukirtimu.

Iki pasmerkimui vykdinti te
beliko kelios dienos. Tuldo tuo 
tarpu buvo laikomas kalėjime, 

I '

bet vieszoje v i et oje. Daugybe 
žmonių eidavo pasižiūrėti gar
siojo piktadario. Gi pasmerk
tasis visa, veik savo- gyvenimą 
buvęs užsiėmęs baisiausiomis 
nedorybėmis, dabar sukietejas 
szirdimi, plaukais pasisziau- 
szes ir degas neapykanta, lau
ke lyg abejingas mirties valan
dos.

Kai kurie Sienos kunigai su- . 
sitare lanke kits po kitam ne
laiminga ji piktadarį, noreda.- 
mi gelbėti bent jo duszia.

Bet Tuldo tik pasityczioji- 
maię ir pajuokomis atmesdavo 
kunigu pasiulinima atlikti isz- 
pažinti, susitaikinti su Dievu. 
Jisai buvo pasiryžęs mirti už
kietėjusiu nusidėjėliu mirtimi.

Savo sanžines balsui numal- 
szinti piktadarys vare invai- 
rius juokas su sargybinais.

Visas miestas Siena su pasi
baisėjimu kalbėjo apie Tuldos 
užsispyrima ir atkaldama.

Szv. Katarina, vienuole Do- 
minikonka., sužinojusi a p i e 
Tuldos nusistatymą nusigando 
del gresianezio pavojaus nelai
mingojo 'piktadario duszia,i. 
Skaudžiai verkdama puolė ji 
ant žemes priesz Nukryžiavote 
jo paveiksią ir prasze Ji pasi
gailėti nelaimingojo nusidėjė
lio, prasze dovanoti piktada
riui ir iszgelbeti jo siela, duszia 
nuo amžinojo pasmerkimo. Ji 
prasze, kad Vieszlpats siaustu 
jai visus, kentėjimus, kokius 
reikalauja Jo teisybe Tuldos 
nuodėmėms atpildyti.

Troszkimas gelbėti piktada
rio duszia davė jai jiegu, mal- 
da-gi suteikė jai drąsos. Szv. 
Katarina pasiryžo viską dary
ti, kad tik iszgelbejus nelai- 
mingaji Tulda nuo amžinosios 
prapulties. Ji nieko nelaukda- 
skubiai nuėjo pds savo' nuo
dėmklausį žilaplauki seneli te- 
va-Raimunda; prikalbino ji ei
ti drauge in kalėjimą pas pa
smerktąjį.

Didžiai nustebusi mynia žiu
rėjo in szita nepaprasta apsi
lankymu. Sargyba su pagarba 
praleido szventaja mergele ir 
sztai Szv. Katarina atsirodė 
pas' piktadari Tulda. Maloniai 
ji pasveikiną t ir per szirdkiai 

/pažvelgė in jo baisias akis, isz 
kuriu dege neapykantos ugnis,

Pajieszkojimas
i —

iPajieszkau Adoma Vainala- 
vicziu ar jo szeimyriai, asz no
riu sužinoti apie savo branges 
gimines, ar dar jie sveiki gyvi 
ajr ne. Ir dar labai indomu su
žinoti apie Baltamorijos (Md.) 
gyvenanczie Szvento Kazimie
ro Vienuolyne Marijai Vitalija. 
Praszau ątsiszaukti ant szitb 
antraszo: Mano adresas:
Marija Vainalavicziene, 
Naujos Ūtos apylinke ir 
pasztas, Prienų rajono, 

, Lithuania, L.T.S.S.R. 

bet ir nusistebėjimas. Daugi sz 
ka,s nekaltos mergeles pažvel
gimas susitiko' su pragaro pa
žvelgimu. Tuldo lyg stabu isz- 
tiktas žiurėjo in diebaiminga
mergele, kažin ka sumurmėjo 
po nosia ir pats nesijausdamas 
nusiėmė kepure.

Nepaprastai gražus veidas, 
isz kurio spindėjo nekaltybe ir 
szventumas, padare didelio in-
spudžio in piktadario szirdi;

Neseniai in Pottsvilie 
nuvažiavau,

Su savo kumutia Suėjau, 
Vienoje saliunoje sėdėjau, 

Terp save apie senus 
laikus kalbėjau.

Ta diena ant biznavo rėikaliu 
Daug žmonių suvažiavo, 

Mat, buvo pietus užsimanė 
oisteriu, 

Keptu ir žaliu
Susėdo visi prie nedidelio 

, stalelio,
Užsimanė da guzutes, 
Asz teipgi su kurna 

arti sėdėjau, 
Gerai in tuos svetelius 

temijau.
Vienas teip buvo godus 
K1 eme žia u tl e r i o su v alge 

keturis puodus, 
Ant kart pasidarė jam

i negerai,
Ir pasielgė laibai 

nepadoriai.
Pradėjo ant toriėlku

i vemti,
Krekius in burna.

stumdyti, 
Likusioje paszoko staigai, 

Kaip iszlbaidyti vaikai.
Volteris greitai prie 

jo pribėgo,
Kelis per terla sudėjo,

; Tam vyreliui, , 
Neiszmaneliui!
* * *

C) jus bobos 'bobeles, 
Kad jas sk rudeles, 
Viskonsino steite, 
Nedideliam pleise.

Randasi dvi bobeles, 
Kurios kandžioja uteles, 

Be jokios sarmatos, 
Ir menkos sveikatos.

Viena kitai per dienas 
In akis szokineja, 

Kaip gaidžiai viens 
kita vaikineja, 

Su szluotom per visa 
pleisa, 

Iszdavineja juokingai kara.
Vietoje namus dažiureti, 
Ir vaikuczius prižiūrėti, 
Blakes isz lovų iszvaryt 

Ir kitus vabalus isznaikyt. 
O blakes po nogiu 

dideles yra, 
Norėjo net praryti 

jos vyra, 
Jog vos ji iszgelbejo,

Ba ir pauderiai nieko 
negelbėjo. 

jisai stovėjo sužavėtas, žiūrė
damas in mergele.

Katarina, pradėjo: ■
Ateinu, kad suteikus tau pa

guodos, mano nelaimingasis 
brolau!

Lyg nubudęs nuo gilaus mie
go sziais maloniais žodžiais, 
Tuldo tarė: Kaip tai, mane va
dini broliu ’? Mane, kuris esu 
piktadaris?

Katarina: Taip, tu esi mano 
brolis, tiesa, nelaimingas, bet 
brangus brolis. Asz verkiau 
del tavęs, kaip sesuo, sužinoju
si apie tavo nelaime. Asz atė
jau, kad tau pagelbeeziau.

Tuldo: Tu man, žmonių pa
smerktajam.

Katarina: Ir Dievo pa
smerktam.

Katarina giliai susijaudinusi 
sziais baisiais žodžiais, paėmė 
in. rankas kryželi nuo stalo, 
puolė ant keliu ir spausdama ji 
prie savo lupu su aszaromis 
pradėjo melstis: Vieszpatie, 
ne, ne, Tu nepasmerksi to, ku
ris szankiasį Tavęs, nors ir pa
skutinėje gyvenimo valandoje. 
Tu kentėjai ir mirei už nuodė
minga pasauli. Pirmas, kuri 
iszgelbejai buvo latras, pikta
darys ant kryžiaus, nes jis Ta
ve prasze!

O! Pažvelk ir in szi nelai
minga,ji ir jisai yra Tavo vai
kelis! Jei Tu norėsi su mumis 
elgtis sulyg teisybe, kas bus 
iszteisintas? Pasigailėk mano 
o Jėzau gailestingausis!

Tuldo isz karto susigraudino 
aszaros triszko isz jo baisiu a- 
kiu, bet netrukus atsipeikėjo ir 
suriko baisiu balsu:

Szalin isz ma.no akiu, veid
maine! Tn ežia atsinnsta esi tu 
biausiu kunigu, kad man. isz- 
pleszus garbe mirti, kaip did
vyris, kaip drąsuolis! Tegul 
būva viskas prakeikta ir pa
smerkta !

Sudrebėjo visi iszgirde sziuos 
baisius žodžius, tarytum, isz 
pragaro gelmių kilusius, viena 
tik Katarina, buvo rami. Paba
lusi kaip lavonas, pažvelgė ji 
in dangų, paskui pagriebė pik
tadario geležinius panczius ir 
puolusi prie pasmerktojo kojų, 
susznko: O Jėzaus, neklausyk 
jo, klausyk mane, Tavo; varg- 
sze tarnaite! Iszgelbek jo du
szia. Man duok jo retužius, 
jo mirti tik jo duszia. iszganyk!

O tu brolau, tarė atsikreipu
si in Tulda. Pakelk savo baisa 
ir szauk: Atmink mane, o. Jė
zau atmink maine!

O buk tikras, kad Jėzus ne
bus tau Teisėjas, bet gailestin
gas Tėvas ir Iszganytojds! No
rėk būti iszganytas, o busi isz
ganytas, troszk iszganymo, o 
gausi jo.

Sargyba, ir susirinkusieji 
žmones persižengnojo ir pra
dėjo melstis. Visi buvo susi
graudinę matydami szventaja 
mergele gulinezia pas piktada
rio kojas ir taip graudžiai mal- 
daujaneziai Dieva, kad iszgel- 
,betu nelaimingojo duszia.

Tuomet truko galu gale pra
garinis szarvas sukaustęs pa
smerktojo szirdi. Gailestis apė
mė jo szirdi. Dievo malone Ipra 
dėjo vdikti. Atsiduso sunkiai 
ir aszaros pasipylė isz jo akiu.

Dieve, sunko, Tu esi gaiiles- 
lestingas, Tu gali dar man do
vanoti!

Su giliu skausmu, laukines 
Tuldo akys pažvelgė in kryžių, 
kuri laike Katarina. Ir kaip 
meilus saules spindulis ant ap
siniaukusio dangaus, sužibo a- 
kyse vilties žiburis ir jisai pra
bilo: Noriu atlikti iszpaižinti!
Apsidairė aplink ir pagalinus 

jo žvilgsnis puolė ant mergeles 
gulinczios prie jo kojų.

Kelkis, tarė, kelkis, szvento- 
ji mergele. Asz padarysiu vis
ką., ko Dievas^nuo manės reika- 
kalrfuje per tave.

Katarinos veidas nuszvito. 
Nusilenkė ir pradėjo, patylo 
mis melstis. ' Valandėlei pra
slinkus atsistojo.

Sveika, džiaugsmingai ša
lau,su.szuko, sveika, iszgelbe- 
toji duszia Avinėlio krauju! 
Matai, brolau, kaip geras yra. 
Vieszpats. Verk-, mano brangu
sis brolau, verk savo prarasto
jo gyvenmo, kaip kūdikis, kad 
verkiapriesz savo'geraji tęva, 
kuris, tave daugiau myli, ne 
kaip tu galėjai Ji inžeįsti.

Tuldo meiliai klausėsi mer
geles žodžiu ir tarė: Atsiusk 
praszau tave, savo nuodėm
klausį.

Katarina tuojaus parode se-' 
neli tęva Raimunda ežia pat 
stovėjusi ir tarė: Sztai mano 
tėvas, ar nori jo?

Taip, taip, atsake Tuldo, no
riu tavo nuodėmklausio ne ki
tokio.

Matai, atsiliepe nnsiszypso- 
tikrai mano brolis. 'Jisai yra 
mano ir tavo tėvas. Tai mes 
esame gimines.

Katarina apleido kalėjimu, 
prižadėdama Tuldai ve! ji ap
lankyti.

Tuo tarpu nuodemklausis 
prisiartino prie Tuldos.

Po pietų Katarina, vėl atėjo 
in kalėjimą. Rado pasmerktąjį 
jau susitaikiusi su'Dievu ramu 
ir linksma, pasiryžiusi mirti 
kaip geras krikszczionis.

Kunigas kalbėjo balsiai mal
das. Katarina kartojo maldos 
žodžius ir maldai pasibaigus, 
dar guodė nelaimingaji mei
liais žodžiais. 1

Iszganytojo meile yrai tarsi 
motinos meile. Kūdikis nepri
valo bijotis motinos, nors ir 
pats biauriai atrodytu. Motina 
visuomet ji priims, priglaus 
prie szirdies ir paguos ji ir gel 
bes.

Katrina turėjo pažadėti Tul- 
dai, kad ateis dar pas ji priesz 
pat nužudymą.

Ir. ji iszipilde savo papada. 
Buvo prie Tuldos, kai jisai pri
ėmė Szv. Komunija.

Bet atsiskyrimo valanda, bu
vo jau arti. Tuldo perimtas 
mirties baime puolė Katarinai 
prie kojų ir prasze kad butu 
prie' jo mirties.

Katarina, kuri del Jėzaus 
meiles viską buvo pasiryžusi 
padaryti, pergalėjo pasibaisė
jimai ir baime žiūrėti in žmo
gaus žudymą, pažadėjo ir tai. 
Matydama, kad Tuldo bijo 
mirties, pradėjo ji drąsinti. 
Kalbėjo jam apie amžinaji gy
venimą danguje, apie trumpa 
kentejimo valandėlė, patarė" 
jam kalbėti Jėzaus vardai 
ypacz kai kardas kirs jam gal
va.

Tuldo žadėjo viską iszpildy- 
ti. Jisai klausė mergeles, kaip 
kūdikis motinos. Jo veidas nu
szvito, o tariant jam varda Jė
zaus, jisai jautėsi liuosas esąs 
nuo baimes.

Drąsiai einu in mirti. Niako 
nebijau, kalbėjo (pasmerktasis. 
, Bet sztai atėjo laikas žudy
mo. Liūdna procesija ėjo in

LIETUVISZKAS SURIS

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 Liętuvos, 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 Sūrius 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

paskirta vieta.
Ėjau, taip raszoSzv. Katari

na viename savo laiszke, in žu
dymo vieta, visa, laika besi
melsdama. Atsisėdau ant kili
mo ir padėjau galva, aut kelmo 
prirengto nukirtimui. Pra- 
sziau Dievo, kad suteiktu ne
laimingajam ramybes, ypacz 
nukirtimo valandoje. Pasimel- 
džius patyriau didelio džiaugs
mo ir man buvo, linksma, kad 
nelaimingas yra iszgelbetas.

Vargszas Tūlo artinosi, ra
mus kaip avinėlis. Pamatęs 
mane, nusiszypsojo. ir prasze 
mane, kad ji palaimincziau. 
Padariau, ko prasze, sakyda
ma: Einame in Avinėlio vestu
ves, mano brolau, greit peresi- 
si in amžinaji gyvenimą!

Nusilenke priesz mane, ap
nuoginau jam kakla, primin
dama jam Avinėlio krauja.

Paskutnieji jo žodžiai buvo: 
Jėzau, Katarina! Ir jo galva 
nuslinko in mano rankas.

Sudrebėjo minia.! •Teisėjai 
nublanko; net budelis stovėjo 

lyg suakmenejiš.
Ali! Raszo toliau šventoji: 

Kaip man buvo malonu matyti 
kad amžinoji Dievo meile pasi
gailėjo nusidėjėlio. Mano du- 
sza buvo patenkinta. Asz ne
leidau nuvalyti krajo laszu ku
riais buvo aptdlszkytas mano 
abitas. —L.

-----PABAIGA-----

PIRMAS 
INVEDIMAS ŽIEDO

In Bažnytines Apiegas 
Kaipo Moterystes 

Ženklą 

ŽIEDUS: žmones nesziodavoj 
pirmiau, negu Vieszpats 

Jėzus gimė ant žemes, kitaip 
sakant, žiedu paprotys yra se
nesnis už krikszczionija Viesz
pats Jėzus, kalbėdamas apie 
tai, kaip iszdykelis sūnūs su- 
gryžo, pas tęva, prideda, kad

tėvas liepe tarnams atneszti 
sunui žiedą (Luk. 15, 22). Czia 
žiedas nereiszkia nei moterys
tes, nei valdžios, tik papuosza- 
kuibas apsztalas (Jok. 2, 2).

Pirmųjų krikszczioniu nuo- 
la, auksini žiedą mini Szv. Jo
nienės apie žiedus buvo vieno
dos. Tertulijonas ir Szv. Ki
prijonas peike tuos, kurie puo- 
sze savo rankas žiedais. Bet 
nėra nieko bloga dėvėti žiedus 
ypacz jei ant ju yra kriksz- 
czionijos ženklu. Szv Augus
tinas sako kad laiszku ant
spaudus dedaves su žiedu (ep. 
217, Migne 33, 227), be Jossidi- 
jus liudija, kad sziaip szventa- 
sis nenėsziodaves žiedo.

Antro szimtmeczio pabaigo
je krikszczioniu moterystes 
pabaigoje krikszczioniu mote
rystes palaiminimai apsieida
vo be žiedu. Tertulijonas, ap- 
raszinedamas Moterystes' se‘- 
kramento laiminima bažny- 
czioje, rnyni tiktai ranku pasi- 
davima vienas kitam, vainikus 
ir nuometą, bet nemini žiedo. ■

Rytiniu apeigų katalikystė
je visai nėra žiedu palaimini
mo. Katalikai unijotai ir ne- 
katalikai Pravoslavai, vietoje 
vainiko vartojai karūna, Vie
na karūna iszlaiko broliai jau
nikiui ties galva, kita nuota
kai.

Nors Bažnyczia nevartodavo 
žiedu laimindama moterystę, 
bet jaunikiai nuotakoms dova
nodavo tuos papuoszalus. Baž- 
nyezia tn dovanu nepeikia.

Galutinai devintame szimt- 
metyje 866 mete popiežius Mi
kalojus Pirmasis patvirtino ta 
žiedo dovanu inproti, paaisž- 
kindamas, kad žiedas turi reik 
szti isztikimybe. ' ';

Pasirui liko sustatytos mal
dos žiedams paszventinti, bet 
insakymas visgi netapo paves
tas,, kad jaunavedžiai butinei 
turi vartoti žiedus, stodanu. 
moterystėm Tai tebe yma pa
likta. jaunavedžiu valiai. ' >

Knyga, kurioje suraszytoiš 
visai Lotyiszkajai katalikystę! 
skyriamos apiegos aiszkiai su
sako, kad kunigai prisilaikytti 
vietniu inyroeziu, o būtinai 
reikalautu tiktai priesaikos ir 
liudininku.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company, 
Mahanoy City, Pa., U.SA.
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Žinios Vietines
— Laikais greit bėga, Jau 

artinasi menesis Gegužis.

— Jonukas, deszimts metu 
amžiaus, mylimas sūnelis tpons. 
Jonu Pikunu, nuo 1014 E. Mar
ket uly., kuris gydosi in Child
ren’s ligoributė, Philadelphia, 
Pa., pasmiire pareita Scredos 
ryte. Velionis gimė Mahanogu- 
je. Paliko savo tėvelius J. Piku 
nūs ir dvi sesutes: Ona ir Pat
ricija, namie. Laidotuves invy- 
ko Sukatos ryta isz Graboriaus 
L. Traskausko koplyczios 535 
W. Centre uly., su ąptegomis 
in Saldžiausios Jėzaus Szirdies 
bažnyczioje, mieste ir palaido
tas in- Szv. Juozapo parapijos 
kapinėse.

— Kita Nedeldieni, szvie- 
sos sutaupinimas laikas prasi
dės (Daylight .Saving Time.)

— Seredoj pripuola Szv. 
Jurgio, o Tautiszka Vardine: 
Tolivaisza. Ir ta diena: 1791 
metuose gimė' penkioliktas 
Amerikos Prezidentas James 
Buchanan, jis buvo nevedąs, 
visa tvarka Prezidento’ ofisuo
se vede jo sesers duktė Harriet 
Lane, jos loveliai pasimirė kai 
ji buvo maža mergaite, tai ji 
pas savo dede James Buchanan 
gyveno, taipgi su jo gyveno 
Vaszingtone, Prezidento kam- 
baruosc; 1290 m., Kryžeiviai 
sunaikino Lietuviu pili Ka- 
laidne.

— Ponas Julius Cunis nuo 
E. Spruce uly., turėjo operaci
ja in Ashland ligonbute, o jo 
žmona Blaniczia Cunįene, kuri 
irgi gydėsi in minėta ligonbute 
ana diena sugryžo namo;

— Ponas Peter Gudd, sar 
liuninkas nuo 23 So. D uly., ku
ris turėjo operacija in Geisin- 
ger ligonbute, Danvilleje, ana 
diena sugryžo namo jausda
mas daug sveikesnis.

--Užeis neužilgio sziltes- 
nes ir meilesnes dieneles.

•—Ketverge pripuola Szv. 
Fidelio, o Tautiszka Vardine: 
Barteine. Taipgi ta diena: 1951 
m., Prez. Harry Trumanas pa- 
vartuojo szimta d'videszimts 
keturis žodžius ir su tais žo
džiais paszalino Generolą 
Douglas MacArthuri isz ketu- 
riu labai svarbiu ir garbes ver
tu Vietų; 1898 m., Ispanija pa
skelbia kara; 1308 m., susitai
kydamas su Kryžiuocziais di
dysis Kunigaik(sztis Vytautas 
pažadėjo jiems Žemaitija; 
.1950 m., Generoliszkas Paczto- 
rius isz Vaszingtono pranesze, 
kad visi paczto siuntinai bus 
pristatyti in namus tik syki in 
diena ppr laiszkaneszius, priė- 
žastis kad sumažinti paezti- 

/itius' įsžkiisžczius.

—- Biczardas, 6 metu am
žiaus siinelis, pons. Vincu Slu- 
želiu, nuo 511 W. Mahanoy 
uly., susižeidė savo koja laike 
kada jisai bėginėjo in Szv. 
Juozapo parapijos mokyklos 
darža'; ■Biėzardo žaizdas likos 
pprisztas per daktara.
s‘— Szimet “Motinos Die
na” pripuola Nedelioj Gegu
žio (May) 11-ta diena, o “Tė
vo Diena” pripuola Nedelioj 
Birželio (June) 15-ta diena.

t
— Pctnyczioj pripuola. Szv. 

Morko Evangelisto, o Tautisz
ka Vardine: Arėjas. Ir ta die
na: Konfederacijos atminimas 
szveneziamas: Alabamoj, Flo-

. ..PAMINKLAI ;
POMININKU IR KRYŽIŲ '

Parduodame visokius Pomininkus, didelius (
ir mažius, už pigiausia kaina, preke. Kreip- <
kites pas mus ypatiszkai arba prisiusime '
musu žmogų in jusu namus. ,

E. T. Evęrett And Sons ;
(Uždėta 1893m.) 1

OFISAI: '
MAHANOY CITY SHENANDOAH FRACKVILLE

Phone 2 Phone 2-0334 Phone 25
138 E. South St. Shenandoah Hghts. Oak & Centre Sts.

ridoj, Georgijuj ir Louisiana; 
1945 m., San Francisco Konfe
rencija prasidėjo.

— Valdžios agentai vaik- 
szczioje po SchuylkiHo1 pavie
to miestus ir kur užtinka, szuni 
be cedelio (laisnu) tai suszau- 
dys, o locnininka suarosztavos.

— Pareita Petnycziai, p. Vin
cas A. Donella, 1112 E. Maha- 
noy uly., likos nuvesztas in Lo
cust Mt. ligonbute per Phoenix 
ambulanca isz. Shenadoro del 
gydvmb. Nelaime atsitiko del 
ponui Donell ui, kai būdamas 
užlipęs ant kopeeziu apka.rpuo 
damas medi darže, staigai pul
damas nuo kopiecziu. ant že
mes ii’ likos skaudžiai sužeis
tas in szonkalius. —Mes visi 
vėliname ponui Donellui greito 
pasveikimo.

LAKUNU STRAIKOS
ATIDĖTOS

CHICAGO, ILL. — Ameri
kos lakunu draugija, pasxuti- 
neje minutoje sutiko savo 
straikas atidėti ir laukti kol 
nesusipratimai fcus taikingai 
sutaikomi.

Tūkstantis penKi szimtai ke
turios deszimts vienas lakūnas 
buvo pasirengęs iszeiti ant 
straiku priesz American Air
lines Kompanija, kuri turi 
daugiausia eroplanu AmeriKo- 
je.

Lakūnai reikalauja didesniu 
algų ir trumpesniu darbo va
landų. Jie sako kad jiems pri
guli didesnes algos, nes tie 
naujieji eroplanai yra daug 
pavojingesni.

Platinkit “Saule”

:: JUOKAI /

Pas Lietuvi Biznierių
Kostumeris — Girdėjau 

kad jusu dukrele yra tikru 
aniuolu, Ponas Mikszi.

Ponas Mikszis — Kas isz 
to, kad nei vienas velnias jos 
nenori!

Juokingai Iszsitare
Daraktorius užpykęs pa

rake ant studento, kuris blo
gai mokinosi:

— Jeigu manes nebutu, 
tai tu butumai didžiausiu 
asilu ant svieto!

AMERIKOS
KONSULATAS
BOMBARDUOTAS

LAKŪNAS
UŽSIMUSZE

ALGIERS. — Bomba buvo 
susprogdinta prie Amerikos 
Konsulato ofisu duriu. Pirmu
tines žinios sake kad viena 
Moslem moteriszke buvo su
žeista.

Nei vieno Amerikieczio ne
buvo tuose kambaruose kai ta 
bomba susprogo. Spėjama kad 
Algierijos tautininkai ta bom
ba prie Amerikos Konsulato 
ofisu buvo padeje ir susprog
dinę.

350 UŽMUSZTI
KUBOJE

HAVANA, GUBA. — Dau
giau kaip pusketvirto szimto 
žmonių žuvo per perankstyva 
revoliucija Kubos kraszte, kai 
vienas sukilėlis per klaida ta 
sukilimą pradėjo priesz nusta
tyta laika.

Armija buvo iszsžaukti 
priesz sukilėlio Fidel Castro 
sukilėlius rytinėje Kubos pu
sėje, kur bendros straikos bu
vo priesz laika paskelbtos.

Pasirodo kad sukilėliai kaip 
nors savo ženklus sumaisze ir 
kai kurie priesz laika sukilo ir 
taip visa savo nutarimą suar
dė.

Per anksti iszejo žinios per 
radi j a kad visi sukilėliai sukil
tu ir kad bendros straikos bu
tu paskelbtos, pirm negu suki
lėliu armijos buvo prisirengu
sios ta sukilimą ir tas straikas 
paremti savo ginklais.

Karaliszki Manksztinimai

Szvedijos Karalaitis, Carl 
Gustav labai sanžiningai at
lieka visus raumeniu mank- 
sztinimus, kaip koks kumsz- 
tininkas, lenktyniotojas ar 
sportininkas Broms mokyk

los gimnazijoje. Karalaitis 
numėtė in szali czeverykus, 
ir kaip kiti mokiniai visai 
basas eina tuos manksztini- 
mus.

o □ a

DINGO KUNIGUŽIS;
DINGO IR PINIGAI

HAVTE de GRACE, MD. — 
Lakūnas, ant keliu dienu atos
togų isz Westover Air Force 
Base, Mass., užsimusze kai jo 
automobilius atsimusze in du 
medžiu, apie tris mylias nuo 
Havre de Grace miesto.

Jis buvo 19 metu amžiaus 
John E. Stansbury. Leon M. 
Lee, 21 metu amžiaus ir 17 me
tu Sandra Cromwell buvo la
bai sužeisti.

Valstijos policijantas Paul 
Dillow sako kad Stansbury pa- 
szieliszkai greitai važiavo ir 
negalėjo savo automobiliu su
vaidinti prie užsisukimo, kur 
tas jo automobilius nuo kelio 
nulėkė, atsimusze in du me
džiu ir užsidegė.

PHILADELPHIA, PA. — 
Kunigužis Richard A. Franks 
labai audringai ir iszkalbingai 
drožė pamokslą apie teisingu
mą. Visi jo klausytojai jam au
dringai pritarė su savo 
“Amen”.

Po pamokslo susirinkusieji 
labai gražiai pasveikino savo 
kuniguži už toki gražu pa
mokslą.

Nuo to laiko, Vasario pirmos 
sanvaites iki dabar tie parapi- 
jiecziai nėra mate savo kuni- 
gužio. Ir policijantai nėra jo 
mate.

Policija jo jieszko ir dvieju 
tukstaneziu doleriu tuo paežiu 
sykiu jieszko. Pasirodė kad tas 
kunigužis, tarp savo audringu 
pamokslu kita bizni vede. Jis 
buvo prisipirkęs ant iszmokes- 
czio daug visokiu del ofiso 
maszinu, kaip typewriteriu, 
rokundos maszinu ir panasziu 
baldu, kuriuos jis antru ranku 
sztorams parduodavo.

Policijos sztabas pasiuntė 
policijante Jackie Kaplan in ta 
bažnytyže ir klebonija. Ji rado 
tenai apie dvieju tukstaneziu 
doleriu vertes visokiu ofisams 
maszinu. Ateinanczia Nedele 
szita policijante su Leitenantu 
Paul Dougherty nuėjo in'- ta 
bažnytuže ant pamaldų. Bet jie 
nei vieno parapijieczio tenai 
nerado. Nerado nei to ju kuni- 
gužio.

Policija per radija tuojaus 
iszleido tas žinias visiems ki
tiems policijantams. Polici
jantai nieko apie ta kuniguži 
nebežino; nežino kaip jis isz- 
rodo, kiek jis metu, ar jis ve
das, ar ne, kur jis gyveno ar 
kur iszkeliavo.

DU BOMBNESZIAI 
SUDUŽĘ

1 In Viena Diena
PORTSMOUTH, N. H. — 

B-47 Jet bombneszis nukrito ir 
sudege, bekildamas isz Pease 
Air Force Base in Portsmouth, 
New Hampshire.

Visi keturi ant szito bomb- 
neszio žuvo. Tai buvo antra to
kia nelaime at paezia diena su 
tokiais pat kariszkais er'opla- 
nais.

Kitas B-47 Jet bombneszis 
nukrito in Tampa Bay, Flori
da, per didele audra. Ir ant jo 
keturi žuvo.

Lakunu sztabas dabar sten
giasi isztirti ir dažinoti kodėl 
szitokie bombnesziai nėra sau
gus ir kodėl ir kaip tos nelai
mes atsitiko,

Karalaite Supykus

Anglijos Karalaite Mar
garita pargryžo isz Vokieti
jos in Londoną. Ji iszrode 
gana pikta ir pasiryžus ga
lutinai prieiti prie kokio 
nors susipratimo su savo se- 
įsere, Karaliene Elzbieta, 
kuriai baisiai nepatiko, kad 
ji kelias valandas buvo pra
leidus su savo buvusiu drau
gu, Peter Townsend, kuris 
ant keliu dienu buvo sugry- 
žes in Londoną.
Tu laiku Karaliene Elzbie

ta buvo iszvažiavus in Ho- 
landija in sveczius. Kai lai- 
krasztininkai iszgirdo kad 
Peter Townsend turi ‘deita’ 
ant arbatėlės su Karalaite 
Margarita, visi jie paliko 
Karaliene Elzbieta Holandi- 
joje ir atsiskubino atgal in 
Londoną.

Karaliene Elzbieta par- 
gryžus isz Holandijos vi
siems davė žinoti kad jos se
sers pasielgimas jai visai ne- 
vai nepatinka.

Peter Townsend gal butu 
tu ant ilgiau pasiliks Lon
done ir gal dar kelis sykius 
butu turės arbatėlė su Kara
laite Margarita, jeigu ne jos 
sesuo Karaliene Elzbieta. 
Dabar jis pats savo noru ap
leido Londoną, anot jo, isz- 
tremime gyvena.

Visa tai Margaritai teipgi 
nepatinka, kaip ir jos sese- 
rei, bet del kitokiu priežas- 
czius nesiženyti su Peter To
wnsend, ne už tai kad jos se- 
serei neptinka, bet už tai 
kad tas Peter Townsend yra 
divorsuotas žmogus. Bet jis 
sako kad ji nori kad jis arti 
jos pasiliktu, nes jis jai rei
kalingas kaipo patarėjas.

Elzbieta, nors ir Karalie
ne ir vyresnioji sesuo, mažai 
žai ka ežia begali padaryti, 
nes ji turi atsiminti kad jos 
jaunesnioji sesuo yra Kara
laite.

Pirkite II Ss Bonus

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

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS 
^^TTmawa??^ j 
; Viesz. Jėzaus ir < 
; Motinos Szvencz. :
! Sapnas Motinos Szven- ] 
[ oriausios, mieganezios ; 
! ant kalno Alyvų, žemei 
I Batanijos, bažnyczioj
i Sxv. Mykolo Arkaniuolo.^

![ Knygos Did. 3%x5% col. 
? TIKTAI, 25 Cts.

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

— ‘ * Saule ’ ’ turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agenru. 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!

KAISER FABRIKAS

Rengiasi Užsidaryti
BRISTOL, N. J. — Darbi

ninku Unijos 130 kuopa in 
Bristol, su Kaiser Metals Pro
ducts Kompanija dabar sutiko 
palaukti ir pažiūrėti ka Kaiser 
fabrikantai nutars kaslink 
Naujo Kontrakto.

Unijos kuopa atmete fabri
kantu pasiulinima derintis.

Po tam John Dougherty, tos 
kuopos Prezidentas inteke 
tiems fabrikantams peticija, 
praszydama isz trijų szimtu 
nariu,, kurie praszo kito mitin
go ir kito pasitarimo pirm ne
gu straikos bus paskelbtos.

Konstitucija reikalauja kad 
nors szimtas Unijos Darbinin
ku turi pasiraszyti ant tokio 
praszymo, pirm negu gali būti 
(inteiktas fabrikantams. Ant 
szito praszymo yra pasirasze 
daugiau negu trys suimtai uni
jos noriu.

Kaiser Fabriko Virsžininkai 
sako.kad jie dabar nepaiso nei 
Darbininku nei jokios Unijos; 
jie sako kad jeigu darbininkai 
nesutiks ant ju pareikalavimu 
tai jie gali kitur kur darbo 
jieszkotis, nes tas fabrikas bus 
uždarytas!

Pasirodo kad ir kitur fabri
kantu virsžininkai ima taippat 
insakyti savo darbininkams 
kaip ir automobiliu fabrikan
tai.

Kol kas Unijų Vadovystes 
dienos yra praėjusios ir Uni
jų Bosai negali taip sztarkiai 
straksėti kaip jie straksėjo per 
keletą metu po karo. Dabar, 
kai Fabrikantu Biznis eina 
velniop, jie nepaiso kur tie 
darbininkai eis, kurie tuos fab
rikantus per tiek metu smau
gė ir muczino!

Iszrodo kad dabar, per Be
darbes laika, ne Unijos Bosai 
bet fabrikantu virsžininkai tu
ri virszutine ranka ir gali in
sakyti darbininkams taip kaip 
tu darbininku vadai insakine- 
jo tiems virszininkams.

NELAIME
ANT TURNPIKE

2 Automobiliai Susi
kūlė; 2 Draiveriai Žuvo
UPPER MERION TWP, PA. 

— Du draiveriai, vyras ir mo
teriszke užsimusze kai jųdvie
jų automobiliai susikūlė ant 
Schuylkill Expressway viesz- 
kelio in Gulph Mills, netoli Me- 
rion Township.

Valstijos policijantai sako 
kad vyras, 33 metu amžiaus, 
James J. Dowling važiavo ne 
savo szonu, priesz visus auto
mobilius.

Valstijos policijantas James 
McCann sako kad antras auto
mobilius, kuri yairavo 49 metu 
amžiaus Ponia Susan A. Schob 
isz Presidential Apartments, 
Philadelphia, Pa., važiavo sa
vo puse tuo vieszkeliu kai ne
laime atsitiko.

Tiedu draiveriai buvo pasi
mirė, kai jiedu buvo nuveszti 
in Montgomery ligonine in 
Norristown.

Policijantas McCann sako 
kad policijantai dar negali isz- 
rokuoti ar suprasti kaip tas 
Dowlingo automobilius atsidū
rė in kaire to vieszkelio puse, 
nes vieszkelis yra in dvi dalis 
perskirtas ir beveik negalima 
pervažiuoti isz vienos eiles in 
prieszinga.

Mires Dowling gyveno in 
Wissahickon su savo žmona, 
buvusia Jessie Dobrydnia ir su 
jųdviejų dukrele, dvieju metu 
Theresa Marie. Jis dirbo in 
RCA Victor fabriką, Gamden, 
New Jersey. Jo szeimynos na
riai sako kad jis buvo iszva- 
žiaves pasirandavuoti eile dra
bužiu del savo sesers szliubo, 
kuris butu invykes Subatoj.

Žuvusi moteriszke buvo 
žmona Harry W. Schob, Ho- 
norbilt Products Kompanijos 
įsekretorius. Ji tuo laiku gryžo 
isz darbo, isz West Chester, 
kur ji buvo dirbus nuo 1942 
metu. Po darbo ji buvo susto
jus pas dantistą ir už tai biski 
vėliau gryžo namo.

SAPNORIUS

I
Su 283 Paveikslaii i į

160 Puslapiu ![
8 col. ilgio, 5y2 cok plociio ;! 
Iszaisriana sapna ir ka# J 
ateiteje stosis. Su priedu '' 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksxto# po- 

Ipieros vlrszelinose. :: ::
Pinigai reikia siusti su ;! 

užsakymu: *!

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

Mahanoy City, Pa.,U.SJL j!

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ"

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paczta, 25 Centai.

SAULE - Mahanoy City,'Pa. i

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