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Vokiecziai Maskvoje

MASKVA, RUSIJA. — So
vietu Rusijos Premier as Niki- ’ 
ta S. Chruszczevas, po kairei, 
pryszakyje, susitiko su Rytu1 
Vokietijos Delegacija, kuriai 
vadovavo Rytu Vokietijos Ko

munistu Partijos bosas Walter! 
Ulbricht, po deszinei prysza
kyje. Jie laike savo susirinki
mus, kai Keturiu Didžiųjų 
Vieszpatyscziu Atstovai Užsie
nio Ministerial mitingavo Ge-

nevoje, Sveiczarijoje.
Jie ežia nustatė Rytu Vokie

tijos pareikalavimus ir sanly- 
gas del susitaikinimo kaslink 
‘‘Berlyno Klausimo.”

o o o

BOMBA SUSPROGO LAIVAI

37 Žmuies Sužeisti
BOSTON, IASS. — Bomba

Boston Rapid 
ted stoti ir su- 

septynis

Veža Paczta
SUSIMUSZE

Niekas Nesužeistas

Sovietai Nusileidžia Isz Amerikos
Genevos Konferencija

Tesis Toliau
GENEVA. — Dabar iszrodo 

kad Sovietai nusileidžia ir ne
reikalaus, kaip jie isz pradžių 
drąsiai reikalavo kad Vakaru

Vakaru Tautos buvo aisz- 
kiai pasakiusios Sovietams 
kad jos negali eiti in jokias de
rybas su Sovietais, jeiigu jie 
vis įgrasins ir grūmos kaslink 
Berlyno.

Dabar pares nuo Sovietu Už
sienio Ministerio Gromyko ar

SUSPRDGIMAS
DŪLIO FABRIKE

2 Darbininkai Žuvo;
4 Kiti Sužeisti

krasztai savo vaiska isztrauk- 
tu isz Berlyno.

Ėjo gandai kad visa ta Gene
vos konferencija pakriks ant 
to Berlyno klausimo, bet dabar 
matyti kad Sovietai nusilei
džia, ir nereikalaus kad Vaka
ru Vieszpatyscziu vaiskas bu
tu isz Berlyno isztrauktas įint 
paskirtos dienos.

Isz pradžių Sovietai grasino 
ir grūmojo, bet kai pamate kad 
Vakaru Tautos tu grasinimu! 
nepaiso ir tu grumojimu nesi-j 
bijo, jie nurimo ir nutilo. So
vietai dabar sako kad jie nieko 

■ negrasino, bet tik davė patari
mus ir pasiulinimus.

posėdžiai ir pasitarimai tesis 
toliau.

Amerikos Sekretorius Chris
tian Herter pasikalbėjo su So- 
vietų Užsienio Ministenu Gro
myko per penkios deszimts mi- 
nueziu ir paskui greitai nuva
žiavo pas Anglijos Užsienio 
Sekretorių Lloyd.

Dabar iszrodo kad ta Gene
vos Konferencija tesis dar nors 
per viena sanvaite.

Svarbiausias klausimas tai 
yra Vakaru Tautu susisieki
mas su Vakaru Berlynu, kuri 
susisiekimą Sovietai grasina 
užkirsti, nutraukti.

□ o □

TAMAQUA, PA.- — Atlas 
Powder kompanijos dūlio fab
rike atsitiko susprogimas ir du 
darbininkai žuvo ir keturi kiti 
buvo sužeisti.

Nelaime atsitiko pareita 
Ketverga apie szeszta valanda 
isz ryto, kai apie szimtas dar
bininku dirbo. Paprastai szitas 
dūlio fabrikas turi apie tūks
tanti darbininku.

Žuvo dvideszimts devynių 
metu amžiaus John T. Litsch, 
isz Tamaqua, trijų vaikucziu 
tėvas ir keturios deszimts sep
tynių metu amžiaus Robert H. 
Wheeler, isz White Haven, Pa. 
Sužeistieji yra: Charles De-

Trys Prezidentai
Wire, 26 metu amžiaus isz Ta
maqua, jisai yra pavojingai su
žeistas; Herbert T. Best 41 me
tu amžiaus isz White Haven R. 
D. 1 ir Arthur Meckes, 43 metu 
isz White Haven, visi gydosi 
in Coaldale ligonine.

Szitas fabrikas gamina dū
li del mainu ir del kitu kompa
nijų kurios stato, tiesia viesz- 
kelius ir turi kirsti per kalnus.

JIESZKO DVIEJU 
BROLIU

Insakymas Juos
Nuszauti Ant Vietos

WASHINGTON, D. C.—
Veikiamasis valdžios Sekreto
rius, C. Douglas Dillon sveiki
nasi su trimis Europos Prezi
dentais,, Vaszingtone, kur jie 
yra atvykę pasitarti su 
Prezidentu Eisenhoweriu ir su 
Kongreso vadais.

Jie yra, isz kaires in deszine

Walter Hallstein, Prezidentas 
Europos prekybos komisijos, 
Etienne Hirch, Prezidentas Eu 
ropos atomines jiegos komisu 
jos ir Paul Finet, Prezidentas 
Europos anglių ir plieno komi
sijos. Jie nori pasitarti kas
link suvienijimo visu tu Ko
misijų su Amerikos Prekyba.

Tomas — O ka Vincai, ar 
eisi in Amerika? .

Vincas — Ne, ne eisiu!
Tomas — Kodėl? ,

Vincas — Girdžiu kad fe
nais ne toki lasziniai, o ir sil
kes ne teip gardžios kaip pas 
mus!

susprogo i: 
Transit Ele1 
žeide trisd^zimts s 
žmones. Tri/j isz j u taip labai, 
kad daktaf'aj letiki kad jie isz- 
liks gyvi.

Namu ir sj 
iszmuszti nul to trenksmo.

Valstijos plicijPfntai jiesz- 
ko vieno pabgelio isz durniu 
namo, kuris Jšlis sykius buvo 
kesines keline vietose bomba 
susprogdinti Jie jo vardo nėra 
paskelbė.

Ugniagesii, policijantai ir 
keli marinai jreitai pribuvo in 
pagelba su ristiesiems, 
riuos jie greiai nuveže in ligo
nines.

,oru langai buvo

ku-

Geležinkeio stoties stogas 
buvo visiszįi nunesztas to 
trenksmo. Apylinkes namu 
langai ligi drinto augszczio 
buvo jsznesa, iszmuszti.

Policija a|i sako kt/*jie tik
ri kad kį nprs bomba, namie 
padarytį buvo padejes toje 
stotyje/ .

PHILADELPHIA, PA. —
Policijos detektyyu virszinin- 
kas John J. Kelly iszleido insa: 
kyma visiems policijantams 
jieszkoti dvieju Coyles broliu, 
ir kad kai jie juo užtiks, juos 
nuszauti ant vietos.

Policijos komisijonierius, 
Howard R. Leary sako kad po
licija dabar tikrai žino kad tie-
du broliai nuszove policijanta 
James F. Kane.

Tiedu broliai yra 24 metu
amžiaus John J. Coyle ir 22

LUCERNE, SZVEICARI- 
JA. — Du laivai susimusze ant 
mažo ežero, Szveicarijoje.

Virszininkai laivo ‘‘City of 
Lucerne” kompanijos sako 
kad ju laivas susimusze su 
“Uristern” in Lake Lucerne 
uosta, bet kad niekas nebuvo 
sužeistas.

DU JAUNUOLIAI 
ŽUVO

Automobilius Inkrito 
In Mares

HALF MOON BAY, CALIF. 
— Automobilius nubėgo nuo 
vieszkelio ant Devils Slide kal
no ir inkrito in Pacific mares, 
apie asztuonios mylios nuo 
Half Moon Bay. Du jaunuoliai 
žuvo toje nelaimėje: Roger 
Kachman ir John Clark. Jiedu 
buvo penkiolikos metu am
žiaus.

JACKSONVILLE, FLO. — 
Szito naujo pabūklo inžinai 
dega ir sprogsta kai tas “Re- 
gulus 1” kopia . in padanges 
nuo submarino stogo. Subma- 
rinas “Barbero” buvo szimta 
myliu nuo uosto kai paleido 
szita nauja pabukla su trimis 
tukstaneziais laiszku. Tas pa

būklas ‘‘Regulus 1” pasiekė 
Mayport Laivyno uoste, in 
Jacksonville, Florida, in dvi
deszimts dvi minutas. Dabar 
pacztas daug laiszku taip 
siuns; laiszkąi nuo vieno krasz 
to Amerikos in kita aszigali 
pasieks trumpiau negu in vie
na diena.

Žmona Nužudinti

RAHWAY NEW JERSEY. 
Penkios desz its penkių metu 
amžiaus Fre sriek Rhein, po 
kaire, isz Raway, buvo sua- 
resztuotas k i jis buvo intar- 
tas už kerskinima nužudinti 
savo penkios dęszimts dvieju 
metu amžiais žiponos Floren- 

su kuria tence kad jis gt

mergina‘savo meiluže apsižen- 
yti, kuri anot jo yra dabar 
neszczia.

Po deszinei, randasi trisde- 
szimts devynių metu amžiaus 
Bert French, farmerys isz Mon 
tpelier, Vermont, kuriam buvo 
pasiulinta tūkstantis doleriu 

I kad jis ta jo žmona nužudintu.

metu amžiaus William James 
E. Coyle. s

Trisdeszinns trijų metu am
žiaus policijteitas Kane buvo 
penkis syĮtirj perszautas, ant 
Sydenham u yezios prie pat tu 
broliu namu.'

Tiedu broiiai yra taip pat 
intarti už kelis vagystes, ir už 
pavogimą vi to LaSalle Kole
gijos student
kada jiedu nžude ta polici
janta.

Viso kras.) policijantams 
yra dabar p
paveikslai ir įsiems tiems po
licijantams . 
broliu nuszaKi 
kur Užtiks, į

diena priesz tai

iunsta tu broliu

■a insakyta tuos
i kai tik juos

kai jis sugražino Kardinolui 
Joseph Mindszenty, Vengrijo
je, to kraszto žmonių relikvija, 
Szvento Stepono ranka.
- Daug Vengriecziu tiki kad 
nei jiems, nei ju krasztui nie
kas blogo negali atsitikti tol 
kol jie turi ta Szventa Stepono 
relikvija.

Per kara ta Szvento Stepono 
ranka buvo pavogta ir paskui 
Amerikiecziu kareiviu surasta 
netoli Salzburg, Austrijoje.

LAIVAS NUSKENDO

8 Jurininkai Iszgelbeti
HALIFAX, N. S. — Kapito

nas ir septyni jurininkai buvo 
iszgelbeti kai Anglijos preky
binis laivas ‘‘Claudette V” 
pradėjo skėsti, apie keturios 
deszimts myliu nuo Newfound
land.

EISENHOWERIS
ATOSTOGAUJA

WASHINGTON. D. C.—
Prezidentas Eisenhoweris isz-

GARSUS KUNIGAS

ŽUVO

Eroplano Nelaimėje
HOUSTON, TEXAS. — Ke- 

turios deszimts penkių metu 
amžiaus Kunigas Ralph J. Die- 
fenbach, placziai žinomas ir 
garsus keliautojas, su trimis 
kitais žuvo eroplano nelaimė
je. Eroplanas kuri pats Kuni
gas vairavo nukrito ir užside
gė.

Kunigas Diefenbach, Kape
lionas per Antra Pasaulini Ka
ra, pragarsėjo, 1945 metuose,

skrido isz Vaszingtono in savo 
farma in Gettysburg, Pa., kur 
jis ketina paloszti golfą ir pa
silsėti. Jis ketina kelias die
nas ežia praleisti.

KUNIGAS NUSZOVE 
MERGAITE

szove penkiolikos metu mer
gaite. Jis pasiteisino kad jis ta 
revolveri nesziojo kad atsigin
tu nuo vagiu.

DU MARINAI
LAKŪNAI ŽUVO

PENSACOLA, FLA. — Du 
Mariniai karininkai žuvo kai 
jųdviejų P-34 eroplanas nukri
to in mares, netoli nuo Pensa
cola.

Jiedu buvo Kapitonas Ed
win D. Smith, mokintojas ir 
Leitenantas Charles Devries, 
kuris mokinosi kaip vairuoti 
ta eroplana.

Smith buvo vyras Shirley 
May France, kuri būdama sze- 
sziolikos metu amžiaus sten
giesi perplaukti English Chan
nel, isz Prancūzijos in Anglija, 
1949 metuose.

PASMAUGĖ
SAVO DRAUGE*

Ji Norėjo Stoti In
Marinus

SALUZZO, ITALIJA. — 
Kataliku bažnyczios Kunigas, 
Don Gaspare Lumello buvo nu
teistas ant dvieju menesiu ir 
dvideszimts dienu in kalėjimą, 
bet paskui teisėjas jam dova
nojo ir ji paleido. Jis buvo nu
teistas už tai kad jis su savimi 
turėjo revolveri, kurio gaidu
ką jis netyczia paspaude ir^nu-

AMHERST, MASS. — De
vyniolikos metu studente buvo 
savo miegamajame kambaryje 
savo draugo, “boy-frento” pa
smaugta, už tai kad ji norėjo 
stoti in Marinus, kai ji butu už
baigus High School mokslus.

Policijantai sako kad jos 
draugas, James Hannigan pri
sipažino kad jis pasmaugė stu
dente Joan E. Julian, kai jiedu 
per pustreczios valandos ba
ries! ir ginezinosi apie jos nu
tarimą stoti in Marinu eiles.

Ji ana sanvaite butu baigus 
Amherst High School. Jos 
draugas Hannigan inlipo in 
medi prie jos miegamojo kam
bario, užsilipo ant stogo, ir jis 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Nemokszomis pasilieka tik 

tie, kurie nori tokiais būti.

In Milwaukee, Leo' Stoll bu
vo nubaustas szimtu -doleriu už 
tai kad kai jis inlipo in taxi
cab, jis pridėjo prie draiverio 
galvos revolveri ir jam insake: 
“Asz tau in galva kulka palei
siu jeigu tu saugiai nevairuo- 
si.°

ANDRULIO
LIETUVISZKAS SURIS

kados nėra pilnas, jeigu nėra 
pasotinamas ir dvasios alkis.

Mažas mokslas 'žmonėms 
duoda iszdiduma. Didelis 
mokslas, nuolankumą. Taip ir 
tuszczios varpos iszdidžiai 
stiebia in dangų savo nykias 
galvas, o gruidii pilnos varpos 
lenkia savo galvas prie 'žemes 
savo motinos.

Savo skoniu ir kokybe yra žinomi 
Amerikoje ir Kanadoje!

Prekyba tarp Rusijos ir 
Amerikos didėja ir didės. Ir 
jiems ir mums tokia prekyba 
yra, reikalinga? nežiūrint visu 
dipliomatiniu ir tarptautiniu 
nesusipratimu.' <

Berlyno klausimas- nebus 
iszriszitas, bet bus- atidėtas. 
Taip visi dipliomatai ir laik- 
rasztininkai dtbar sako ir pra- 
naszauja.

Isz esmes maut Amerikie- 
cziai yra -pa, 
nuo klaidos j: 
si pirmyn, ve 
laiko teisybe.Į, 
teisingai
trukus virsz 
teisingumo h

biri tauta, kuri 
r klaida veržia- 
jiasi in tai, ka 
'ei szi tauta bus

prineszta, ji n e -

Maistas vis brangsta. Nuo 
1949 metu maistas pabrango 
dvideszimtu nuoszimcziu, bet 
farmeriu ineiga nupuolė asz- 
tunta nuoszimcziu.

Farmeriai skundžiasi kad 
jie yra isznaudojami, kad 
jiems dabar mažiau atlygini
mo, nors maistas kuri jie parū
pina yra paszieliszkai pabran
gus. i

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

Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

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

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, Jcurie 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:

idžiausia jiega 
Jiyįboje.

PONAS If MUŽIKAS

Mokytas žmogus savo turtus 
visada su savimi nesžiojasi.

Isz Vaszingtono iszeina tik
ros žinios kad Komunistu pro
paganda, per paezta eina per 
New Orleans miestą in Pietų 
Amerika. Dauguma tos propa
gandos iszeina isz Mexico Ci
ty. Per tarptautini susitarimą 
Amerikos valdžia yra privers
ta visa ta, paezta. pasiunkti ten, 
kur 'Sovietai ji siunėzia. Tas 
propagandos pacZtas- eina per 
New Orleans nes pacztas Mek
sikoje yra Iper prastės ir nega
li tiek žmonių pasiekti kiek 
Sovietai nori.

Aistros yra vejai, kurie mus 
verczia plaukti gyvenimo, sro
ve. Pintas yra kapitonas, ku
ris mums vadovauja. Laivas 

i beeitu in prieki be vėjo, bet jis 
pražūta be kapitono.

Sovietu Rusijos iritakirigiau- 
sias laikrasztis susilankė nau- 

. jo virszininko, Chruszczevo 
, Bzvogerio, trisdeszimts keturiu 

ritėtu amžiaus Alexei I. Adzhu- 
bei. Jis pasižymėjo ant laik- 
raszczio “Komsomolskaya 
Pravda,’’ jaunųjų laikraszczio. 
Jis nori padaryti Sovietu inta- 
kinga laikrasžti geriau skaito
ma ir prieinama visiems žmo
nėms. 1955 metuose jis buvo 
ežia pa,s mus atsilankęs ir da
bar sako kad jis Amerikieczius 
gera i pažinsi a.

Jis užima vieta Pono- Kon
stantin A. Bugin, kuris ta dar
bą vedė ir vėre per deszimts 
ritėtu. Visi jaunieji komunistai 
turėjo už szventa pareiga szi- 
ta laikraszfį skaityti.

.u 3 _ ... ... ;

Vergas yra tas, kuris nein- 
stengia apvaldyti savo aistru.

Ne nuo musu priklauso netu-

Trys Istorijos
: Apie Irlanda arba Nekaltyb*
- Suspausta; Robertas Velnias 

Medėjus; Kaip Kuzma Skrij 
korius -iko Turtingu Ponu
It t t Per paezta. 20 6eUtai 
SAULE Mahanoy City, Ps

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pr»s.

FOUNTAIN MICHIGAN

reti aistru,, vienok nuo musu 
pareina, jas apvaldyti.

Ke viskas tvarkoje vakaru 
kraszfuosė. Anglija yra susirū
pinusi, kad Vakarines Europos 
ir Vakaru Vokietijos prekyba 
grasina, jai isz visu pusiu. Va-* 
.karu Vokietija ..yra. susirupi- 
nus, kad Anglija ja n6ri dabar' 
isznaudoti. Prancūzija, isz sa
vo- pusės nepasitiki nei 
Anglijos, nei ant Vakaru 
kiet i jos.

ant
Vo-

Nežiūrint ka jus skaitote 
laikyaszęziuo-se ar girdite ant 
radijo ar televizijos, karas nė
ra artimas; neiszrodo kad. kuri 
Aieszpatyste isždrysltu dabar 
k'ara paskelbti. Bet Sovietai 
vis isz pasalu pulsis, ir visus 
'kamuos. Bet jeigu kuris isz di
džiųjų kraszlu pasakytu kad 
sBhi ‘’dabar jis ka,ravpasik'311>e,' 
tai galimas daigias kad Rusija 
pasitrauktu, ir uodega nulei
dus nusileistu.

Aistros yra vieninteliai 
vokalai, kurie beveik visados 
žmogų intikina.

ad-

Kai buvęs Amerikos Sekre
torius John Foster Dulles gy
veno, jis palaike viena ranka 
su Vakaru Vokietijos Kancele- 
riu Adena,ure. Dulles nebuvo 
Ąnglijos diplioihatu Stumdo
mas. Bet jo inpedinis, Chris
tian A. Hertor ant. tvoros tupi 
ir niekas dar nebežino in kuria 
puse jis szoks. Net, ir Prez. Ei- 
senlioweris dar nežino kur jis 
stovi su savo nauju sekretoriu
mi.

Aistros yra kaip vejas, kuris 
reikalingas judėjimo pradžiai, 
nors dažnai ir buna uraganu 
priežastimi.

Sovietu Premieras dabar 
straksi ir daug ko reikalauja, 
jam labiausiai reikalinga kad 
Amerika ji pripažintu ir jo 
krasztui duotu dideles pasko
las. Nors jis vieszai straksi ir 
didžiuojasi, bet. tikrumoje, jis 
beveik ant keliu klupoja, pra- 
szydamas kad Amerikos Prezi
dentas Eisenhoweris ji pripa
žintu ir pasikviestu kaipo sau 
lygu valdovą.

Netenkant. Dievo- baimes, 
prasideda atsipalaidavimas 
aisti u ir geiduliu ViėSzpataVi- 
inas, kuris pasauli pat vin lys 
niiod’emiu tvanu ir krauju.

Kimo alkio pasotinimas nie-

Pypkes Dūmai

Kaip Trys Upes
Puikybe, (godumas ir 

neapykanta,
Tai yra kaip trys upes,
Isz kuriu liejasi ant 

žemes: i
Invairiu vairiausios
Piktybes ir nesanžiniszki 
Nedori darbai žmonių!

arba pradžia 
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* labiause isz ,pa- 
•udens, ba dau- 
Vieszkeliu, nei 
Didžiausi trak- 
kaip sziandien

Į^ABAI senai ba jau vos mus 
seneliai purena. Kėlei bu

vo niekai, pĮvyno laikais bu
vo lig keliu, 
vasario- arba 
giause lyjo.
plentu nebūv 
tai buvo- tok 
szuntiakiai, is buvo vienos 
smiltys arba urvynas.

Viena, ka,r i, 
tai ponas, g ima buvo .pažint 
kad1 buvo bi

i, važiavo kokis

E
‘ is, nes turėjo 

rklius, in pui
kus. Del tukia karieta —x------ ---- --

arkliu rodžiatlnieko negilevo 
nei smiltes nė, 
iszrode digtai

.rvynas, teip 
jdrutais. Bet 

kada vaikinė,^linvnVv<> in vie- 
lariet#ustoj,o ir 

isz pra
šu a dėlėms;-, 
.^ylzmigojo,

na purvyną,
nei krust! Važnyca
džiu - krut.
szvilperiv^
bet karieta lipdant vietos sto
vi, teip sto-5 ka vienai arklis 
patraukia, t 
stumia teip

kitag atbulas 
_____ __ j. .si keturi negalė
jo susitart, id karieta su -po
nu ir važinyAuin isz balos isz 
traukt. AnMilo pradėjo- juos 
važnyc-zius iisu botagu pliekt, 
bet arkliai vitoja traukt, pra
dėjo atbuli at- ir piestu szok 1 i 
ir in visas sdis metytis, jog 
vos k ariet os neapvertė.

i Tas trankei beveik visa 
adyna ar gal Igiaus, o ežia nei 
isz vielos kaibta ne-judo. Ta
me sztai atvžiuo-ja prieszai 
juos isz neto! 10 kaimo muži
kėlis su priktflitu vežimu, po
ra arkliuku, cteip kudu, kaip 
lupynos. Kadi in -purvyną in- 
važiavo, užszilpe; pora kartu 
botagu tersztęejo ir tuojans, 
lugyna pervaiavo.

Nemažai pinas nusidyvijo, 
jog dvi ItudcR kų-melkos teip 
smagiai vežipa su prikrausty- 
ta isz puryyrb isztranke; o jo 
ketvertas digtu arkliu tuszczia 
karieta, negalėjo* nei isz vietos 
pajudint. Lil 
mužikėli -pas lave, ir tare in ji:

— Mano gaspador! Iszkin- 
kyk tu savo rėkliukus isz veži
mo, o pakinki’k iii mano karie
ta, ir pagelbeų man isz to lugy- 
no iszvažiuot, o-asz tau gerai 
užmokėsiu.

Žmogelis pi ikase pakausi ir 
nedrasei altsai &:

— Pebprauau poną, jeigu 
jusu tie kėtur 
isžtrau.k't,’:ta,i 
pinos gales vt 
kad kožnas pno arklis turi 
daugiaus, Viepj kojoj pajiegu 
kaip mano aid vi asztuoniose 
kojose.

Ir nenorejdas mužikėlis ap j t'uiKue

paszaukt ta

siirat; o gal nenorėjo ponui bė
dos daryt.. Bet kada jam ponas 
primine, jog reikia* duot bėdoj 
artimui /pagelba., ir kad tai pri
valo kožnas geras katalikas 
daryt, tuo-jaus iszkinke ir at
vedė prie karietos. Tuos ketu
ris arklius nukinkė, o vietoje 
ju pakinkė mužikėlio lapinas. 
Pakol-da isz vietos nesijudino-, 
padare su bo'tkaicziu ties ark
liukais ženklą: kryžiaus, pats 
persižegnojo ir judinosi isz 
vietos!

Vos botagu mostelėjo, žiuri, 
o -ežia karieta kaip ant muilo 
eina ir. akime-rkoj karieta sto
vėjo ant, sausumos.

Žmogelis džiaugėsi ir mand- 
riai žiurėjo in savo lupinas, ir 
tu.rbut, dabar ne but mainės sa
vo vienos hipiuos ant tu -puiku 
keturiu arkliu.

Ponas; savo akims- netiki ir 
mislijo, kad tai sapnuoja.

Klause per tai tlo gero žmo
gelio:

— Pasakyk man, mano get
ras broliuk, nuo ko tavo- ark
liukai tei-p diniti: ar jiems duo
di rugius, ar grynas avižas ?

— Ne, szviesus pone, atsa
ke mužikėlis, asz jiems rugiu 
nei aviža neduodu, tiktai czis- 
ta, akseli, ir tai tik su sėlenoms 
pabarstyta.

— Ir del ko- tie arkliukai 
tei-p drūti ir gerai traukia? 
Klause tolia,us ponas mužikė
lio.

— Szviesus pone! Atsako 
jam mužikėlis, mano arkliukai 
yra tai brolis sn sesute, už tai 
vienas kitam sunkumia pri- 
gėlbsti; o jusu arkliai prieszin- 
gai: vienas -sau, kitas sau ir 
vietoja visiems ant syk traukt, 
tai vieųas traukia,, o kitas at
gal stumia, per ka negali ka
rietos isz -purvyno iszlupt.

,'Gali but,, kad jie-su savim 
nepasii-pažinstai, nes vienas isz 
kitos szalies, o kitas isz kitos, 
kaip arkliai pasipažinsta, tai 
prie- saves pripranta ir vienas 
kitam reikalia -prigel-bsti. Mes 
mužikai paltys auginam ark
lius tai juos paveda prie darbo. 
Kada-gi prie karietos, arkliu 
prireikia, tai perka sau isz 
Anglijos, tai isz Prancūzijos, o 
neva,t ir isz Prusu. Tada tie 
arkliai su savim nepasipažinš- 
ta, ir kada, pareina vežimas 
traukt, tai vienas ant. kito per 
peti žiuri ir nei vienas, kaip 
privalo, netraukia. Tegul-gi 
szviesus ponas iszrenka isz sa
vo- auginimo arklius, tai pama
tysi kad bus geresni kaip isz 
svetimos žemes.

Užganėdintas ponas buvo 
, isz iszmintingos mužikėlio, ro

dos, padekavojo už tai grąžei, 
ir užmokėjo. Parvažiavęs- isz 

, savo auginimo iszsirinko ket
vertą, geriausiu ku-meluku, o 

, tie teip- puikiai karieta trauke, 
jog net visi dyivijosi.

, Užsistanavyk, brangus skai
tytojau ant tos pasakėlės- jeigu 

. ne yra teisybe, ir del mus pa
mokinimu !

----- GALAS-----

■milžinai negali 
ta mano tos lu- 
<t? Man rodžias

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas iss 
Brito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101 — Kapitonas Velnias 
d t del*

knyga, 404 puslapiu, 50c.
No.102— Prakeikta, meilin

gas kriminaliszkas apraszy- 
tnas, 202 pas, 50c.

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

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

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

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

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

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20o.

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

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

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

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, 20o.

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

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nnopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c. >

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20o.

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

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

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

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

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

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

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tarnas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20o.

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

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

lapių. 20c.
No.158—A p i e Kapitonas 

Stormfield Danguje; Pabėga* 
!e; Kasgi Isztyre; Prigauta* 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui) 
Per Neatsarguma iu Balta 
Vergija; Pnsiaugavenis; Viesa- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, *Saule, Menesi, Žvalgi 
dės ir Kitus Dangiszkus Ka
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyna. 
Apie 100 pualapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs MaL 
kiaus; Iszklaasyta Malda 
Vargazo; Geras Medėjus. 20c.

No.172—-Apie Duktė Maria; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
pio, 20o.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam 1sa
il avineti Pinigus. 45^pus., 20c.

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

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

KltokiOB Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Pasla^ieziu 
Ateitos su pagelba Kazyrora. 
25c.

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

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

No.194—Trumpas Kata!!- 
kiszkas Katekizmas, pagal išs- 
gnldima Kun. Piliriuskio, sn 
nekurtas Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuao 
1&0.

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

No.198—flromata 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 Krista. 
Pukius apraszymas. 20c.

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas]

ISF" Užsisukant knygas is* 
ežio 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.

Eir* Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del priaiuu- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik aut 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U. S. A.



SAULE” MAHANOY CITY. PA.

Kareivio Mylima Duktė
1786 metuose Gegužes, me

nesio ryta sėdėjo maloni mer
gina tūlame Vienos (Austrijo
je) prietniestyje po stogu pras
tu nameliu, delnais apglebus 
savo galva: matyt- perdamojo 
ka svarbu. Isz jos mėlynu aku- 
ežiu rydejo' karsztos1 aszaros; 
paskutiniame laike ji buvo 
perkentėjusi daug trukumo ir 
vargo, o. szis likimas ja, pastū
mėjo. nuo. vilties in laiminges
ne alteite, kuri jai dar iki sziol 
palengvindavo, szia nelaime 
jau ir teip nelengva.

Pirm trijų mėtų jos tėvas, 
kur daug karvietese buvo 
draug'kovesis, isz priežasties 
sunkaus pažeidimo tapo pa- 
leistas isz kariuomenes del pa
sveikimo. Gaunant kapitono 
alga, jiedviem reikėjo, gana 
šzykszltai gyventi; muzika bu
vo jiedviem vienas laiko per
leidimas, nesą, duktė labai ge
rai mokėjo, grajyt ant partapi- 
jono. Augustės (teip. buvo var
das kareivio, duktėrės) motina 
labai dailiai savo laike mokė- 
jo grabyti, todėl ir savo .dukte- 
ri riepatingejo išzinokinti.

Tėvas ir duktė tyliai gyveno 
tarp saves maloniai apseidami. 
Bet salai, pirm trijų, menesiu, 
kapitonas Bergens, del .silpnos 
sveikatos, tapo paliuosuotas 
nuo tarnystes, prižadant jam 
pensija ant tolesnio laiko., to
dėl kad dabar negalėjo nutarti 
kiek mokėt, priegtam juk kož- 
no' patrijbto priederyste buvo 
del tėvynės laibo pašiszvėsti.

Senas kareivis beveik isž 
galvos ėjo nuo rupeseziu. Ar 
tas dar buvo pėrmažai, kad ka
rėje kaudamasi, buvo pats pa- 
siszventes vieszpatystei! Jis 
niekados nesiskundė isz prie
žasties gautu opu, kurios ji pa
dare negalincziu nevien ka
riuomenėje bet ir kožname dar 
be vėikti ka nors; bet ar už tai 
jis turėjo kristi in vargus. Val
donas negalėjo daleisti, kad jo 
isztikimas kareivis badu mir
tų! Gal būti, kad pensijos už
laikymas neseikiszo tik ypatų, 
kurios isz to tiktai galėjo pra- 
gylventi. Bet vienok kur tiktai 
jis nusikreipė, visur jis tiktai 
ipgĮaudavo szirdies skausmą; 
tik tiek gero kad ji mėgino 
linksminti vilczia busiapeziu 
geresniu laiku.

Vienok kaip jis pasidarė 
varguolis, priesz ji visur du
rys užsidarė, nes niekur jo ne
priėmė. i Ciesorius Juozas U 
kuris pagal kareivio mislis, 
jam galėjo, parodyti teisybe, 
buvo vakar isz keliones in Vie
na sugryžes. e

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZ1AUSIOS

... MALDA ... i

Viesz. Jėzaus ir i i
Motinos Szvencz. :
Sapnas Motinos Szven- 

csiausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanljos, bažnyczioj 

! Bxv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x5% col.
; TIKTAI, 25 Ct*.

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

Bet jam skaudu! ingiausi 
szie paskutiniai menesiai buvo 
pergyventi. Nieko neturin- 
eziam, reikėjo kakintis isz to., 
kiek Auguste užpelnė. Kadan
gi muzikos valandos ir rankpe- 
lyste siuviniais neatnesze tiek, 
kiek reikėjo ant pragyvenimo, 
todėl atminties daigteli reikė
jo parduoti. Tėvo liga, dar pa
didino nelaime, kadangi Au
gustei vieton darbo, reikėjo už

TARADAIKA

Jau tik žmogių ima juokai, 
Jeigu vyras ginezijasi kaip 

vaikai, 
Vienas sako ka tu žinai, 

Bene tu ten buvai?
Teisybe,asz ten 

nebuvau!
Nes apie tai

Lai kr a szcz iu o šia sk aieziau, 
O jeigu apie tai sikaieziau, 

' Tai vaikine, ir žinau.
Ar tu viską t iki kas 

Laikrasz.cziuos.ia paraszyta, 
Arba knyiguosia 

priteplota ?
.Asz kad ir skaityti 
' ' - nemoku,
Ir isz tuju turiu 

juoku,
Ka apie Marša, posmoje, 

O tai vis mėlūoje'.
Asz esmių ne kvailys, 

Esmių mat valnamanysi, 
In nieką netikiu, 
Nei in rasztus, 

Ir in visokius 'burtus. 
Tai in ka tu teip tiki 

pasakyk,
Ba asz akvya’s esmių, 
Tai man iszguldyk.

Ka ežia apie tai kalbėt, 
Sze užpundysiu, 
O paskiu geriau 

iszguldysiu, 
Ba kam oze daug 

skaityt, 
Kam daug iszmanyt. 
Asz tiktai tiek žinau, 
Ka savo akimi matau: 

Kur guzule gera,
Jog gerdamas net žmogus 

steni.
Apie pekla ir kitus 

Daigtus visai netikiu, 
Ir isz visko,

Kas ant svieto užjuokiu.
Tai tu broliuk,

Kaip kokis gyvulys, 
Kaip Žydiszkas arklys, 

Su tokiu galviju daugiu
Ne noriu kalbėti, 

Turiu namon keliauti.

f*

Pervelai!
Apdraudos Agentas —Atė

jau apdrausti tamsta nuo 
nelaimes.

Vyras — Pervelai tamista, 
atėjai. Jau apsivedžiau!

SKAITYKIT

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslai*

160 Puslapiu
; 8 col. ilgio, 5% col. ploario 
; Iszaiazkina sapna ir kas 
; ateitoje stosis. Su priedu 
; planatu ir visokiu burtu. 
; Knyga in xninksxtoa po 
; pieros virbeliuose. :: :: 
; Pinigai reikia siusti su 
‘ užsakymu:

! Tiktai,. . . 11.00
[ Saule Publishing Oo., 
[ Mahanoy City, P a., U.S.A.

siimti ligonio liuobimu. Ir teip 
geresni daJgjtai ir rubai vienas 
po kitam tapo parduoti.

Sztai tas pats likimas pa
siekė ir Augustės partapijonus 
kuriuos jai naibaszninke moti
na buvo palikusi ant atminties.

Bet tėvas aoziu Dievui, bu
vo pasveikęs ir pirm valandos 
buvo iszejas pas Ciesorių pasi
matymo praszyti. Kaip 'tai bu
vo skaudu, matant tęva apsi
vilkusi nujiesziotu ir apdrisku
siu mundieriumi, nes geresnis 
rūbas jau buvo parduotas. Ji 
verke mislydama, jog tėvas ap
driskęs turi stoti in Ciesoriaus 
dvaru su iszkaitusiu veidu. 
Prie lango stovėdama ji 'buvo 
maeziusi tęva labai, susirūpi
nusi iszeinant ir ji suprato, 
kad jo szis žingsnis buvo sun
kiausias visame jo. gyvenime.

Su invairiais protavimais ji 
lauke tėvo pargryžtant.

Ir iszsiverkusi apsimalszino, 
o jos szirdin insiverže viltis in 
geresne ateite. Juk negalėjo 
būti, kad Ciesorius Juozas D 
apie kuri Ibuvo girdėjusi daug 
gero tėvui neatmoketu teisin
gai. Tai vėl linksmas gyveni
mas prasidės isz naujo, o. gal 
jos geriausi sapnai iszsipil- 
dys. Nežiūrint ant. to, kad tur
tingi seniai Leopoldui, kuri ji 
su visu pirmos meiles karsatu- 
mu mylėjo, butu uždraudė ja 
vesti ir butu buvę jam kita ap- 
jieszkoje, turtingiamarczia; jis 
teip pat su tokia meile jai at
sake ir neseniai del reikalu at
keliavęs buvb sakes: Tau asz 
busiu isztikimu; tu tiktai vie
na gali būti mano laime. Tavo 
aiszkios plauku kasos mane ri- 
sza. stiprinus negu geležies rep
les.

Pirma syki jis ja Ibuvo ap- 
glebes ir ‘‘tu” jai pasakęs.

Apie tai mergina manste isz 
netycziu jos veidas žydėjo.. Bet 
ežia sunkus vyro žingsniai ant 
trejų ja pažadino, durys atsi
darė ir tėvas inejo trio'bon. Jo 
veidas ’buvo isz'bales, o Augus
te suprato, kad sziandien tėvas 
nieko gero, nepadare. Nedrą
siai ji užklausė, ka jam pasakė 
ir kaip jis dabar jaueziasi:

— Man niekas nekenkia, ma
no brangiausias vaikeli, tiktai 
tolimas kelias mane nuvargi
no, o asz dar isz ligos neesu pa
sitaisęs.

Auguste prisiartino prie tė
vo, mielai ji apglėbė ir tarė: 
dovanok man teveli, asz tave 
gal busiu u'žrustinusi, jog tu 
parėjai nusiminęs daugiaus, ne 
kad iszejai isz namu. Pasakyk 
man savus vargus, kad asz ži-

noeziaU, k&4 tu mane myli 
teipipat kaip ir pinniaus.

Gilus dūsavimai iszsiverže 
isz seno kareivio krutinės. Jis 
priėjo prie lajgo, atsuko nuga
ra. dukterei ir baisiu balsu sun
kiai dūsaudamas teip praszne- 
ko:

Kaip asz nuėjau in dvaro 
kancelerija, tpi kambario sar
gias, piktai ant manes pažvelgė 
ir inszirdes klausė, ar man, 
tik vienas mrpdieras esąs, tas 
kuriuomi ap^vilkau: Tas ma- 

apvalkalas, asz 
Bet

no Ciesoriam 
sunkiai galejiu atsakyti.
jis toliaus taip: Ypatingai to
dėl apvalkalai turi būti tokis, 
kad Ciesorius |sz to negalėtu 
sarmatytis. Po to,Jis man pra
dėjo sakyti kai ;,am yra žino
mos visos isz/a-navusio aficie- 
riaus sunkios'apliikybes, todėl 
jis man patarė ingyti kita 
mundieriu, kadaigi sziame’jis 
mundiera, kadaigi sziame jis 
negalis del manės iszreikalauti 
pasimatyma. Isz gėdos ir 
skausmo be ve k pražudęs ma
nymą, iszejau liukam Ant tre
pu asz lepn.i’ apsivilkusiam 
dvariszkiui -etyezia prisiki- 
szau, kuris tojau su skaryte 
alpszluoste tavieta, tarsi, kad 
asz ji bnezia. sutepės, sznia- 
ria.i ant maes pažvelgė ir 
greit nuo lanes nusitolino. 
Pragyvenimcnuvarguntas, asz 
negalėjau beedžiui atsakyti. 
Teip, mat. tav tėvas tapo isz- 

I Naturally, they're important to you! That’s why we want you 

, to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you ... the magic is in the making of these 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 

įj vfcry special process! Feel the creamy quality of the papers!
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
tci show'you the "Flower Wedding Line.*
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juoktas, kuris anais metais su
gyvenime turėjo pirma vieta.

Vargužis, tėvelis, buvo jis 
teip. iszltare mergina, tik kai ga
lėdama. Iszblyszkusi, mirgan- 
eziomi akimi, nejudėdama, ji 
perstovejo kelias minutas, po 
ko apglėbė tęva ir apmėtė ji 
nu oszi r džiais u žkl ausy ma i s:

Mielas brangus, teveli, ne 
rūbuose žmogaus gruodą! Dar
bai, kuriuos tamsta esi padaręs 
daugiau puoszia, negu auksas 
ir brili jautai ,kuriais turtingi 
gėrisi. Tavo dukters, meile ir 
prilankumas iszgales saldinti

PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS!

Yra tai labai nesmagu, jeigu 
turime priminėti apie prisiun- 
tima užmokesties už laikraszti. 
Mes negalime inspeti kas'ka 
mistiną ir ar prisiims užmokes
ti ar ne, o tUom laik turime su
laikyti. »

Arba da. ka: daugelis per
maino vieta savo gyvenimo ir 
nepaduoda jokios žinios redak
cijai, o kad ir duoda, tai nepa
deda seno adreso. Kožnas, kat
ras maino adresa, privalo pa 
dėti sena ir nauja adresa, ba be 
to negalime permainyti.

Kožnas skaitytojas turi to 
prisilaikyti, o per tai del mus 
didelei palengvins ir ne turės 
reikalo rugoti.

karezias tamstos dienas.
Tėvas žiurėjo in dukters 

aszaromis pripildytas akis, o it 
jam pradėjo aisžaros byrėti, ku
rios greiczia.il rydejo pėr jo 
iszdžiuvusitis skruostus.

Noriai užmirsztu szios die
nos pažeminimus, kadgi tavo 
meile man juos atlygina. Bet 
kur asž gausiu nauja mundie
riu, kad galečzian priesz stdti- 
si valdonu, kuris tik vienas ga
li mus. iszgelbeti. Asz jaueziu, 
kad isz skausm.o reiks man 
mirti, jeigu dar papulsiu po 
žmonių dantimis. Nuo gėdos ir 
rupesczin apsidenge jo 'veidas 
raudonumais. Tylėdamas ap
leido seklyczia..

Kaip skaudu atbalsi jos. szir- 
dije rado paskatiniai žodžiai! 
Bet kaip iszsigetbeti nuo nelai
mes? Viskas buvo parduota, 
•tiktai plikos sienos liko. Ir 
rankom glaudė savo vėida. ir 
tarsi norėtu nubraukti savo ru- 
pėsezius. Czia. ranka sustojo 
ant pasuku, ji atpynė' kasa ir 
sžviesiai geltoni plaukai ja ap
klojo.

Jos veidas nubalo, bet akys , . i
1 a i me je slpogu 11 a vo:

Tamstos plaukai yra tikrai 
ankstumai, taip jai sake plau
ku vertelga.Asz tamstai noriai 
moketau už tamstas kasas dvi- 
deszimts dlikatu! Dabar ji at
siminė tuos žodžius.

Tegnl nei vienas isz mano 
tėvo nesijuokia! Teip ji mane.

Jam reikia, naujame mundie- 
riuje pasirodyii priesz valdo
ka fr jam daugiaus nereiks se
name mundieriuje sukti kelia 
pažinstamiems. Dvideszimts 
dukbtu užteks del mundieriaus 
gal dar truputėlis liks!

Greitai ji pagriebė žirkles ir 
pradėjo plaukus kirpti.

— Tu esi mane sitipriaus, 
nei geležies replėmis, savo 
plauku kasomis suriszūsi, teip 
jai Leopoldas skirdamasis bu
vo sakes. Jai szirdis pradėjo 
plakti, bet tik akimirkoje. 
Žirkles pradėjo czirszketi ir 
veik veidrodyje ji'save pama
te visišžkai pėrsifnaininsia. 
Bet gailėjimo ji nejauto, visai 
antraip, laimes džiaugsmas ži
bėjo ant jos' Veido. Ji sūrisžo 
plaukus ir ėjo miestan.

Veik ji nuėjo miestan pas 
plauku verfelega, kuris gyve
na. paeziame miesto vidutyje. 
Czia. buvo galima sutikti visu- 
augszcziausia diduomene, aris>- 
tokratija, ir neretai net pats 
Ciesorius Juozas II ežia apsi
lankydavo.

Kelije ji pradėjo baimetis, 
ar tik vertelga pirks jos plau
kus; bet vėl ji szi manymu at
metė, žinodama, kad visados 
geri plaukai buvo reikalauja
mi; todėl ji in krautuve įnėjo 
be abejojimo.

Tridba braaigiai isžpuošzta, 
augsztais veidrodžiais isžkabi- 
neta, lyginosi kunigąiksžczio 
gyvenimui. Isz to dailumo ji 
buvo dar daugiaus sušimĮi- 
sziusi, terp sziu gražumu ji 
jautėsi nelaiminga ir balsis, ja 
syekinas, menkai" 'buvo' gir- 
džiamas.. ' r'”.

Ji pažvelgus in dą pusė,, isž 
kur balsas kilo, žinomejever- 
telgos 'viloje, kuris visados 
mgdąyo gražiais' i
i-enegti, paTnaTė41^^ 

i vy ra ] >a p r a s t nose a pval k ji u d-

klausė, ar negaletil labai" svar
biame dalyke su paėziii vertel
ga pasisznekėti ir, kaip norė
tu veikiaus prie galo prieiti, 
klausė nepažystamo, ar jiš ne
esąs tik szios krautuvės už- 
veizdetojas.

Nepažinsi amas nusijuokė 
at sake: Teip asz esu krautuves 
užveizdėtojas; vertelgos dabar 
nbra namieje, o asz ėštt .pasi
rengęs iszpiidyti jūsų reikala
vimus.

Bet mano reikalavimas teip 
yra savodas, kad norecziau pa
ti viena su juomi paszneketi, 

■«> ■ . ■ - . į l • t. ■

mergina visai susimaisziusi at
sake.

— Pasitikėkite man, ka
dangi asz vedu jo visus reika
lus.

Svetimas regedams, kad visi 
dar Auguste abejoja, pradėjo 
in ja meiliai sznėketf, d'jbžo- 
džiuose biivo tiėk daUg gera
darystės, jog mergina pradėjo 
jam užsitikefi ir iszpasako ja 
jam', koki reikalai ja ezidn at
vedė. " ■ ■■' ' ■ ’

Ji rode jam saviYplaUkūs ir 
sake kad vertelga prižade jas1 
už'juos mokėti dvidesžidi'ts du
katu. ■ ''"'-y

Nepažinstamojd veidas per
simainęs ir jis isZmetinėdamas 
klausė;

Tie plaukai gali btiti tams-' 
tos mirusios motiilbs ar sesers 
ir tamsta juos už pinigus par
duosi"?

Ji paraudonavusi pasakė 
kad tie plaukai yra jos paezios 
tiktai nukirpti.

(Tasa Ant 4 Puslapio) 
. . ....................... ...i...

Platinkit “Saiile" ^,

greiczia.il


‘‘SAULS’’ MAHANOY CITY, PJL

ATSIMINK!/ Mielas Skai 
tytojai, kad nuo tavęs priklau. 
so “Saules” ateitis: Ar ja skai
tysi, ja indomausies, ar laiku 
atsilyginsi, ar ja paremsi!

JONO ANDRULIO
atKatst __ -

Lietu viszko Sūrio Iszdirbystes Vieta

ŽiniosVietines
—: Ana vakara, Lietuviu 

Moterų Kliu'bas isz Schuylkill- 
o (pavieto, turėjo savo susirin
kimą in Lobster House vieta., 
327 W. Centre uly., miestb. 
Virszininke ponia. Mare Fus
sen atidarė susirinkimą su 
prakalba. Po susirinkimui vi
sos nares dalyvavo vakariene. 
To vakaro virszininke buvo 
ponia A. Kane isz Gilbertono. 
Ateinantis susirinkimas in- 
vyks Liepos 14-ta diena iri 
Pottsville Kliubo sveitaineje.

— Seredoj pripuola Szv. 
Adoipo, o Tautiszka, Vardine: 
Daumantas. Ir tą diena : 1940 
metuose Prezidentas Franklin 
D. Roo-seveltas pra.szo ir reika
lauja, dvieju mariu, Laivyno: 
Paoifike ir Atlantike; 1940rr.., 
Lietuvos Prezidentas Antanas, 
Smetonas ’ pasitraukė; 1957m., 
erolplarias sudužo in namus, 
keturi žmones žuvo in San 
Fernando Valley,. Calif.

— Szvento Vardo Draugi
jos, isz Schuylkillo pavieto tu
rėjo savo susirinkimą in Szv. 
Hiczardo parapijos svetainėje 
in Park Crest, Nedelioj, 2:30 
Valanda po piet. Kunigas 
Charles Woods, isz Filadelfijos 
turėjo prakalbą.

, — Ketv(Age pripuola Szv. 
Marcelijono ir Szv. Efrema.no, 
o Tautiszka Vardine: .Gimbu
tas. Ir ta, diena: 1941 metuose 
Turkai' pasiraszo ant sutarties 
su Naciu Vokietija; 1815ir.., 
Napoleonas pasiunsitas in St. 
Helena salas; 1812 m., Antras 
kąrąs Amerikos priesz Anglija 
paskelbtas; 1957m., Prancuzi- 
još kareiviai iszžude szin ta 
szeszios deszimls devynis Al- 
gerjos sukilėlius ir suome tris- 
deszimts Moslemus del tardi- 
nimu, Algierijoje, Afrikoje.

■— Gerai žinomas Daktaras 
William H. Lawlor, nuo 101 
W. Mrihanoy uly., kur jis ne- 
sveikavo per koki tai laika., 
staigai*pasimirė Nedėlios ryta 
apie szeszlta valanda, savo na
muose.

L* 1

— Petny'czioj priuola Szv. 
Julijonos Falkono ir Szv. Ger
vazo o Tautiszka Vardino: 
Gagže. Ir ta diena: 1935 m., 
Anglija sudaro Laivyno sutar
ti su Vokietija ir Italija iszva,- 
re vi su s Am er i ko s Ambasa do- 
rius ir Konsulus, atkerszinda- 
ma. mums už tai, kad mes bu
vome panasziai padare ; 1948 
m., Rusija, nutraukia visus san
tykius ir susisiekimus tarp 
Berlyno ir Vakariniu Tautu 
Vokieti j o j o. Ame r i k i o e zi a i,
Anglai ir Prancūzai visiszkai 
nukirsti nuo Berlyno. An.eri-

Chicago, Ill. —
Anglijos Karaliene
atvyks in Chicaga,
(July) szeszta diena. Chicaga 
bus vieninteli 
me Karaliene

Elzbieta
Liepos

i miestas kuria- 
lankysis'.

Sztai kur jusu Tikrai Lie- 
tuviszkas ir Skanus Suris 
(gaminamas! Czia Jonas ir 
Angelina Andruliui su savo 
szeimyna visiems parūpina 
kuo Skaniausius Surius in 
Fountain, Michigan., U.S.A.

Ju Suris yra gaminamas 
sulyg receptu, nustatymu, 
kuris yra staeziai isz Lietu
vos!

Andruliui szitu savo Sūri 
pristato arti ir toli, po visa 
Amerika ir Kanada.

Kai kurie, paragavę szito 
Sūrio pataria kad Andruliui 
ta Sūri užvardintu ‘.‘Teveliu 
Suris” nes jis toks ‘Skanus’

kaip ir teveliu Lietuvoje pa
gamintas.

Czia visas j u dvaras, gy
venamieji namai, triobos ir 
visas to Sūrio Fabrikas. Vi
sa vietove yra taip szvariai 
ir gražiai užlaikoma, kaip ir 
ju Suris yra gaminamas.

Jeigu kada pasitaikintu 
pro szia vieta, Fountain, 
Michigan važiuoti, tai An- 
druliai tikrai Lietuviszkai 
Užkvieczia jus sustoti, apsi
lankyti ir ju Gardaus Sūrio 
užkasti ir savo giminėms ir 
pažystamiems p ar v e s z t i 
lauktuvių. (Paveikslas nu
trauktas nuo eroplano).

— Ponas Vincas A. Donel- 
la, savininkas Donella Electric 
Supply, 228 E. Centre uly., Ma
hanoy City, pranesza buk jisai 
užveda elektrikine szviesa in 
namus, sztor.is ir kur tik yra 
reikalinga, elektrikine szviesa. 
Taipgi parduodu fikszczers pi
giau ne kaiiprausite kitur. Už
veda. varpeluj prie duriu, taiso 
eiektrikiniudprosus- ir kito
kius elektriklnius intaisus. At
eikite pas mine jeigu manote 
užvesti szvi?sh arba permain- 
nyti savonama paig-al naujau
sia, sistemi, o asz mielai suteik
siu jum kąnas, prekes. Apsi
imu iszipiftęti didelius kon
traktus. Dulkite pirmybia sa
vo tautiecziih pakol eisate kur 
kitur. Aczi|. Su pagarda, 
Vincas A. toriellą, telefonas: 
Mahanoy C y, Nr. 1480.

KAREIVO MYLIMA
DJKTE

nieko nesh'pe, viską iszpasako- 
jo, kaip myli turtingo fabri
kanto sunu ir kaip Leopoldas 
ant jos pyks, kad ji nukirpo sa
vo plaukus.

Kaip ji pradėjo pasakoti, 
kad jos tėvas isz priežasties li
gos lapo nuo u red y st e s paleis
tas, kad jam pensija atimta, 
tada tai greta sedis nepažins- 
tamas nuraudo ir suszuko:

To Ciesorius nenorėjo, o in- 
sakymas nelypsti geru, bet ne
tikusiu aficieriu, vieningai 
turtingu slinkiu. O kaip ji to
linus pasakojo, kad senam ka
reiviui uždraudė rodytis pas 
Ciesorių vieningai dėlto, kad 
jo buvo, apdriskęs mundierius 
ir kaip dvariszkis netyczia 
prie jo įprisidures, jau baimejo- 
si, ar nesu! epe savo nubus, ta
da nepažinstamas szoko; ant 
kojų ir suszuko:

Nevien guodotingam karei
viui kur reikalingame laike 
pardavė savo- geresnius rublis, 
nėpridera gydytis senm mun- 
dieriumi, bet uredininkui ir 
ciesoriui. Bet ciesorius to neži
no, mano miela dukrele, jis pa
gerins visa perkošta neteisybe.

—BUS DAUGIAU—

Juokingas Atsitikimas 
Isz Lietuvos

Tūlas kdimuotis atvažiavęs 
in Kaupa laike szvoncziu, pa
mate jierkupczia. ant rinkaus 
parduodant arbata, o kad buvo 
szalta, liepė sau paduoti puo 
dūką. Isz sfovinczios. žvakes 
invarvejo keli laszai tauku 
jam perkupezia duos kita puo
duką, pradėjo jai visaip iszine- 
tineti ir bartis, ant ko moters 
atsake: “O tu kan.ąi, netikėli! 
Ar-gi negirdėjai kai)) kunige^ 
lis ant pamakslo sake: buk- 
Kristusas gere act a. su tulže ir 
nesiskundė, o tau truputis tan
ku buo žvakes kenkei Juk tai 
ne trucizna, o juk grieszna. ku
na reike kankyti!”

Kaimuotis giliai atsiduso ir 
iszgere arbata su taukais.

(Tasa nuc3-czio puslapio)

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos 
MICHIGAN FARM SURIS 

FOUNTAIN — MICHIGAN

nei vienas isz musu lakūnu ne- dojo.
buvo sužeistas.

Shenandoah, Pa. —
Olesa Meskieviciziene (Macy), 
nuo 16 Upper Shaft kaimelio, 
kuri nesveikavo per <koleta< 
sanvaitee, numirė (pareita Pel-" 
nyczios vakara apife szeszta 
valanda savo namuose. Velio
ne gimė Lenkijoje, atvyko in 
Amerika, daugelis metu atgal. 
Jos vyras Vincas mirė 1940 m. 
Paliko du sunu: Joną Macy, 
Shenadoryje ir Aleksandra isz 
Long Island, N.-Y., keturios 
dukterys: Helena Calvert, isz 
Brooklyn, N. Y., Violeta Kolo
są, Veronika Streleckiene ir 
Florence Rokickiene visos isz 
Perth Amboy, N. J. Taipgi 
broli Juozą. Gavinanska isz Mt. 
Carmel ir sesere Jozefina Ba- 
ciovicziene, Shenandoryje. 17 
anuku, ir 21 pro-anukus. Lai
dotuves invyko Utarniuko ry
ta isz sūnaus Jono namus, 25 
S. Catherine uly., Shenadoryje 
su aipiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje ir palaidota in pa
rapijos kaipinese. Graboriai 
Oravitz laidojo.

— Juozas Dereszkieviczius 
72 metu amžiaus nuo 41 So. Le- 
hi.g|h uly., likos priimtas in Lo
cust Alt. ligonini! e del gydymo 
Balandžio^ antra, diena, pasimi
rė pareita Potnyezia 7:40 va
landa vakaro. .Gimė Lietuvoje, 
atvyko in Amerika apie pen-

Hazleton, Pa. —
P f a n a s J. iStankieviczius 
(/Stank), nuo 406 Carleton uly., 
netikietai pasimirė pareita 
Potnyezia 5:15 valanda po piet 
savo namuose. Velionis gimė 
Shenadoryje, ir paskutini kar
ta. dirbo angįiakasyklose. Pi'i- 

j gulėjo prie Lietuviszkos para
pijos, Szvento Vardo draugi
jos. Buvo veteranas ir tarnavo 
per Pirma Pasaulini Kara, 
taipgi prigulėjo prie Disabled 
American Veterans ir Mainie- 
riu lokalo Nr. 1831. Paliko sa
vo ipaezia Amelija (Jackies); 
sunu Tona ir duktere Olesa na
mie; broli Juozą, West Hazle
ton ir sesere Katarina Hama, 
Girardville. Laidojo Panedelio 
ryta, isz Graboriaus John J. 
Pusti koplyezios, su apiegomis 
in SS. Petro ir Pdvilo bažny- 
czioje devinta, valanda ir pa
laidotas in parapijos kapinėse 
Drums.

Nepažystai i,s tuomi nepasi- 
kakines užklise:

Ir teip, t ar ta pati nnkirpai 
savus dali i m 
pati gamth ' 
dovanojo ir |ai th dėlto, kad 
kokiu nieknihkiugalėtum. ,pa- 
sipuoszti. Ar tai įisybe, kad 

 

koki blizgulVii .taryta ant to 
privrte?

Bliam 
ragine!

Ji ’buvo fipriai pasirengusi 
prieszintisiiieteisingiems už
metimams pet ji negalėjo su
laikyti aszlas ir uždengė ran
komis veidt.y-

Nepažinstž ras, 
merginos asiras, gailėjosi sa
vo isztartu idžiu. Jis malo
niai at it ran k jos rank as nuo 
veido, pasodno ja ant divono, 
atsisėdo patsgįreitai ir pradėjo, 
ja. klausinėti 
niai, jog me 
si laikyti, ka* 
neiszpąžinti

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

Gailumas Po Vyrui
Joniene neteko vyro; pasi

mirė. Kada tik kūmutes at
ėjo atlankyti, tai vis rado 
sedinezia prie buteliuko 
alaus.

— Na ka kumute veiki?
— U-gi ka veiksiu, verkiu 

ir verkiu, o kada aszaru ne
tenku, iszgeriu alaus, tai ir 
vėl verkiu!

Price $3.00 suu "“i"‘
COLORS: Red, Black, Green, 

Blue, Gray, Capper.

O Rinitus raiti

ka pt'ri.dedą, viską eroplanaisĮ kips; deszimts motu atgal ir per
veszti in Berlyną; 1756 m., 
Calcutta mieste Imlijoje, sz,im
tas keturios, deszimts szeszi 
Anglijos kareiviai buvo su- 
kimszti in maža, taip vadinama 
“Juoda Skyle” isz kurios isz- 
liko tik dvideszimtsi trys gyvi, 
o visi kiti užduso; 1957 m., 
Amerikos Laivylno Sztabas 
■pranesze buk. Kiniecziai paszp- 
ve musu. Laivyno eroplana,

visa laika gyveno Shenadory
je.Buvo angį iakasis, bet isz 
priežasties senatvės keliolika 
metu atgal prasišzalino nuo 
darbo. Paliko vienatine sesere 
pana Mare Dereszkiovicziute, 
7 N. Union uly., isz kur laido
tuves invyko U'tarninko ryta 
deszimta, valanda, ir palaidotas 
in Kalvarijos kalno kapinėse. 
Graborius L. Czaikauskas lai-

Isz Lietuvos. — 
Auszrininko Daktaras Joną 
Szliulpo brolis Rokas Szliupas, 
94 metu amžiaus, mirė Lietu
voje. Gimė 1865 metuose, Gruz
džiu valsczio ir Sziauliu ap- 
skriezio. 'Mokinosi Maskvoje, 
Karaiiaucziuje ir Muencheue. 
Vienas pirmųjų Lietuviu gy
dytoju Kaune. Už Lietuviszka 
veikla Rusu kalintas. Pirmasis 
Kauno miesto ir apskritos vir- 
szininkas. Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas ligi 1933 
metu. Palikei sunu Mindaugą 
ir trys dukterys New Yorke, 
U. S. A., Aldona Alytiene, Da
nute Senikiene ir Gražina Bi
liūniene. —V.

“Saule” gražiausia ir tin
kamiausia dovana nuo Lietu
vio, Lietuviui

idauku.s, kuriais 
fe\turtingai ap-

ant to pa>-

regedamas

Jisi kalbėjo malo- 
gina, negalėjo ulž- 

nepažinst amam.' 
/avus vargus. Ji

Jau Nekarta,...
Priminėm musu skaityto 

jams ir tiems kurie ne yra skai
tytojais, jog kada raszote koki 
užklausima arba szeip su kokiu 
reikalu raszote geisdami atsa
kymą, kad butumet ant tiek 
malonus indeti pacztine mar
ke del atsakymo! Redakcija 
aplaiko daugybe laiszku kas 
diena, o po 4 centus susiren
ka gana ženklyva suma per me
nesi ir tik nereikalingas kasz- 
tas del redakcijos, o nepriskai- 
tant prie to laika ant sujieszko- 
jimo tokio atsakymo ant už 
klausimo. Bukite ant tiek man
dagus ir neužmirszkite apie tai 
ateityje jog jeigu neindesite 
markes del atsakymo, “tai 
laiszkas eis in gurbą, ’ ’ ir galė
site patys dasiprast, del ko iįe- 
aplaikete atsakyma del jusu 
užklausymo.

—Redakcija “Saules.”

NUŽUDĖ PENKIS
SAVO VAIKUS

Nuteisti Ant 6 Metu
In Kalėjimą

ROTTERDAM, NETHER
LANDS. — Trisdeszimts sze- 
sziu metu amžiaus Gerrit C. 
Schaeffer ir jo žmona, trisde
szimts penkių metu amžiaus 
Line, laisviai prisipažino kad

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ“

Jo kelione po svietą ir liūdima* 
apie Jezu Kristų.

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

Platinki! “Saule”

Saule Publishing Co., Maha
noy City, Pa.

jiedu buvo nužudė penkis isz 
savo vienuolikos vaiku, kai tik 
jie užgimė, nes jiedu ju neno-. 
rejo. Jiedu taip dare per asz- 
tuonis metus, nuo 1950 metu. 
Jie buvo pasmerkti ant szesziu 
metu in kalėjimą.

PASMAUGĖ
SAVO DRAUGE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

insileido in jos kambari, kur 
jis ja pasmaugė.

Tada jis vėl insilipo in ta 
medi ir taip nulipo žemyn ir 
nusiskubino in klebonija pas 
Kunigą William McAuliffe, 
kuriam jis papasakojo ka jis 
buvo padaręs.

Jaunuolis tada paszauke per 
telefoną tos mergaites motina 
ir paprasze kad ji pažiūrėtu ar 
jos duktė sveika. Motina, už 
keliu minueziu jam pasakė

“Talmud * Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS

Labai ulmanti apysaka
Per pszta, 25 Centai

Saule, Polishing Company, 
Mahanoylity. Pa., U.S.A.

Jeigu Permainote
Savi Adresus 

Gyenimo
Tieji kuie persikrausto in 

kitas vieta arba iszvažiuoja 
in kitus minus del apsigyve
nimo ir geižia “kad jiems 
“Saule” etų be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai
tegul neužriirszta paduoti ir 
savo sena acesa kur kitados 
gyveno, nes 
surasti kur 
veno. Todėl 
savo gyveni to vieta, raszant 
in Redyste, 
jusu adresa 
na adresa, 
site mums 
kaszto!”

ritaip negalėsime 
įkiš žmogus gy- 

. jeigu permainote

, kad permainyti 
‘paduokite ir se- 
tuom palengvin- 

darba, erkelio ir 
Širdingai Acziu!

t “Saule

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

thht s n inn

BOOMERANG
During world war ir.THE us. sub
marine "TANS" AFTER DESTROYING 
THREE JAP SHIPS, FIRED ITS LAST 
TORPEDO AT THE REMAINING TARGETS. 
THE TORPEDO SWERVED AND HEADED 
BACK TO ITS MOTHER SUB- SCORING 
A DIRECT HIT.' MANY OF THE CREW 
WERE PICKED UP BY THE ENEMY AND 
SPENT THE remainder OF THE WAR 

AS PRISONERS.

DOLl A r.

AND ^ĄNO^pTtJRS/ 
WANS'

TWO WARS
Brigadier general Charles 
King was the only soldier 
TO SERVE IN BOTH THE CIVIL, 
, WAR AND WORLD WAR If 

'i-

BLOCKS...
AND WE DON'T MEAN THE KINO CHILDREN PLAT WITH.' WE yih/
BONDS, THE GREAT BUILDING BLOCKS THAT ENABLE YOU TO BUILD FOK 
OWN FUTURE SECURITY.' START BUTING AND BUILDING THROUGH PAYROLL sminop.

Saule Publishing Co., " Mahanoy City, Pa.

kad “mano duktė mirus!” 
Jaunuolis buvo policijos suim
tas ir suaresztuotas toje klebo
nijoje.

7 SZEIMYNOS
NARIAI ŽUVO

-............... - ■ -, f

Automobilius Susimu- 
sze Su Traukiniu

HELENA, ARKANSAS. — 
Vienos szeimynos septyni na
riai žuvo ant vietos, kai j u au
tomobilius susimusze su trau
kiniu prie kryžkelio, netoli nuo 
czia.

Žuvo Aaron Jones, jo žmona 
ir penki ju maži vaikucziai. 
Prie to kryžkelio kur važiavo 
greitas Missouri Pacific trau
kinys buvo rauduonos szviesos 
del atsargos.

^-M-IC***********************
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.

Efrema.no



