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Kiniecziai Nori Kara Baigti
Isz Amerikos
ŽMOGŽUDIS

PASIMIRĖ

Policijanto Nužudyto-, 
jas Mire Ligoninėje j 
SAGINAW, MICH. — Tris

deszimts trijų » metu amžiaus,; 
buvęs kalinys Lawrence Nel-' 
son kuris nužudė policij ant 
pats pasimirė Szventos Mari
jos ligoninėje.

Tik dvylika valandų priesz 
tai jo “Giri Frenta” meiluže, 
Ponia Sylvia Van Conant, tris
deszimts penkių metu amžiaus 
buvo policijautams pasakius 
kad jis kaltas ir už kita žmog
žudyste.

Szitas žulikas ir Ponia Van 
Conant, dvylikos metu vaiko 
motina, susimusze su policij an-

Amerikiecziai Prancūzijoje

Daigiau negu tūkstanti 
Amerikiecziu su kariszkais 
trekais ir karabinais at
vyksta in Prancuzjia isz Vo
kietijos. Jie apsistos in Bor
deaux miestą, kur yra atve- 
ama labai daug Amerikos 
kariszku ginklu. Amerikie
cziai ežia važiuoja skersai

rubežiu, tarp Kaiserlauten 
ir Homburg miestus, netoli 
nuo Saarbrucken.

Amerikiecziai kareiviai 
ežia atvyko sulyg susitarimo 
su Prancūzija, kad Amerika 
sustiprins Prancūzijos ka- 
riszkas jiegas.

o o □

asž™°ong.mŠrees Amerika Siunczia
CHICAGO, ILL. — Asztuo- 

ni žmones, septni isz vienos 
szeimynos, žuvo gaisre, kai ke- 
turiu augsztu namas sudege.

Tame gaisre sudege Ponas 
Mason, trisdeszimts asztuoniu 
metu amžiaus su penkiais savo 
vaikais ir su jo žmonos sesere, 
Ponia Louenda Simon. Asz- 
tuntas sudegtas lavonas buvo 
Ponios Thelma Elizabeth Di
vens. Apie du szimtai žmonių 
gyveno szituose kambaruose. 
Ugniagesiai dar jieszko kitu 
lavonu.

Viena moteriszke iszszoko 
isz ketvirto augszto ir užsimu- 
sze. Kita moteriszke pribėgo 
prie lango, bet paskui dingo 
liepsnose. Iszkados buvo pa
daryta už daugiau negu szimta 
tukstaneziu doleriu.

2,400 Kareiviu 
In Anglija

Rusija Nori Kad Amerika Iszsi- 
trauktu Visas Armijas Isz Korė
jos; Laikrasztininkams Nevalia 
Viską Paskelpti Apie Kara Ar 

Armijos Marszavima Kad 
Prieszas Nedažinotu

tais ant ulyežios ir stengėsi su 
revolveriais atsikirsti polici- 
jantams.

Policijos Kapitonas Daniel 
P. Waters buvo ant smert nu- 
szautas ir du kiti policijantai 
buvo pavojingai sužeisti.

TROKO DRAIVERYS
INTARTAS

Nužudė Savo Žmona

jos, už tai kad jos sveikata ne
kokia. Jos vyras Saržentas 
Frank Szczypkowski buvo su 
ja teisme ir vis stengėsi ja su
raminti. Ji bus kaltinama už 
savo sūnelio nužudinima.

AMERIKIECZIAI IN s Sovietu Pravarytas LAKE SUCCESS, N. Y. — Indijos Sir
ANGLIJA

LONDON, ANGLIJA. —

6 ISZSZOKO ISZ 
BOMBNESZIO

CHANUTE AIR BASE, ILL.
— Szeszi lakūnai iszszoko isz 
B-25 bombneszio, kuris nukri
to ir sudužo, skrisdamas isz 
Chanute, Ill., in Offutt, Ne- 
breska. Staff Saržentui E. E. 
Ryerson koja buvo nulauszta.

Visi ant to eroplano mokino-1 
si ir lavinosi del karo. Tarp tu 
szesziu buvo Major J. F. Har
vey, lakūnas ir Major L. G. 
Russell, lakūno pagelbininkas, 
isz Offut, Nebreska. Tas ju 
dvieju inžinu kariszkas ero- 
planas nukrito apie dvide- 
szimts myliu nuo Chanute 
miesto.
_________________________ j

KALĖDOS

BERNARDSVILLE, N. J. - 
Dvideszimts szesziu metu am
žiaus troko, sunkvežimio drai- 
verys, Paul F. Bartlett prisi
pažino policijautams kad jis 
nužudė savo jauna žmona, duk- 
tere Scotch Plains policijos 
virszininko.

Jis policijautams stengiasi 
pasiaiszkinti kad jis czystino 
ir renge savo karabina del 
medžiokles kai jis netyczia pa
spaude to karabino gaiduką ir 
kulka pataikė in jo žmona.

Policijantai rado jo žmona, 
dvideszimts dvieju metu am
žiaus, Ponia George Bartlett 
negyva virtuvėje, ir jos vyras 
buvo kitame kambaryje prie 
telefono visiszkai apkvaiszes.

MOTINA
SUARESZTUOTA

SZESZI ŽUVO ANT 
EROPLANO

Sudužo In Pyrenees 
Kalnus

PERPIGNAN, PRANCUZI- 
JA. — Prekybinis DC-3 eropla- 
nas sudužo in Mount Quillat 
kaina, ant Ispanijos szono Py
renees kalnu. Szeszi buvo ant 
sykio užmuszti ir trys buvo 
labai sužeisti.

Žinios, kuria mums teko 
gauti, sako kad tas eroplanas 
nukrtio ir sudužo prie Ispani- 
jos-Prancuzijos rubežiaus ne
toli Ispanijos miestelio Reca- 
sens. Eroplanas skrido isz Ca
sablanca, Prancūzijos Morocco, 
in Perpignan. Kas ten atsitiko 
dar nežinome.

Pirmieji eiliniai kareiviai isz 
Amerikos ne už ilgo pribus in 
Anglija. Amerikiecziu karei
viu Anglijoje nėra buvę nuo 
pa’baigos Antro Pasaulinio Ka
ro.

Anglios Apsaugos Ministeri
ja pranesza kad Amerika siun
czia in Anglija savo artilerija 
ir daug dideliu karabinu, ka- 
nuoliu, apsaugoti Anglija nuo 
prieszo eroplanu. Isz viso at
važiuoja du tukstaneziai ir ke
turi szimtai Amerikos karei
viu.

Amerika teipgi siunczia 
daug kariszku eroplanu ir 
bombnesziu.

Amerikiecziai atvažiuoja isz 
Fort Bliss, Texas, Fort Meade, 
Maryland, ir Fort Winfield, 
Scott, California.

JAUNUOLIS
NUSIŽUDĖ

ARTINASI!

Kožnas kalba apie Dovaneles 
ant Kalėdų, del savo mylimųjų 
ir pažystamu.

Atsiminkite, mieli skaityto
jai, kad geriausia Dovanele del 
savo draugo, tėvo ar motinėlės 
yra geras ir suprantamas laik- 
rasztis kokiu yra “Saule,” 
kasztuoja tik Penkis Dolerius 
ant meto (in Suvien. Vals.), ir 
atlanko jus du kartus ant san- 
vaites, su visokioms žinutėms, 
pasakomis ir pamokinaneziais 
straipsneliais per visus metus.

Ar-gi galite surasti pigesnes 
Dovaneles, kuri jus atlankytu 
per visus metus, už Penkis Do
lerius?

PHILADELPHIA, PA. —
Ponia Genevieve Szczypkow-: 
ski, trisdeszimts metu amžiaus 
moteriszke, buvo antru kartu 
suaresztuota, kai jos penkių 
metu amžiaus sūnelis, Richard 
pasimirė Temple University li
goninėje.

Ji ana sanvaite buvo sua- į 
resztuota ir paskui paleista ant 
penkių szimtu doleriu kaucijos 
kai ji prisipažino kad ji buvo 
labai sumuszus savo sūneli, už 
tai kad jis nevalgė ka ji jam 
davė.

Kai sūnelis pasimirė, ji bu
vo vėl suaresztuota, ir dabar 
ji yra paleista isz kalėjimo ant 
pustreczio tukstanezio doleriu 
kaucijos.

Teisėjas Gerald Flood ja pa-

SUDEGE GAISRE

NEW CASTLE, PA. — Ke- 
turios deszimts devynių metu 
amžiaus John Sweeney sudegė, 
kai gaisras jo namus sudegino 
anksti isz ryto. Jo žmona Ag
nieszka buvo nuveszta in ligo
nine, nes ji buvo labai apdegin
ta, bet Daktarai tikisi kad ji 
pasveiks.

Keli metai atgal trys jųdvie
jų vaikucziai žuvo beveik to-1 
kiame pacziame gaisre kai j u 
namas užsidegė.

ant tokios mažos kauci- ’

Redakcija “Saule” sudeda 
szirdinga aeziu, visiems tiems 
katrie platina laikraszti ir ra
gina kitus prie skaitymo!

SEWELL, N. J. — Devynio
likos metu amžiaus jaunuolis, 
Elmer Fluck, isz Sewell, nusi- ■ 
szove save su karabinu. Jis tik 
staiga dingo isz savo namu ir 
niekas nežinojo kur jis iszejo 
ar iszvažiavo. Jis buvo labai 
susirupines kad jam reikes in 
vaiska stoti.

Jo moeziaka, Ponia Mary 
Fluck, rado ji negyva sztebe-1 
lyje prie savo namu. Szalia jo 
buvo karabinas, isz kurio vie 
nas szuvis buvo iszszautas. t

Jis jau buvo gavės laiszka 
kuris reikalavo kad jis pribū
ti del egzamino del vaisko. Jis 
taip buvo susirupines ir taip 
bijojo stoti in vaiska kad jis 
paliko savo namus, ir niekam 
nesake kur jis eina.

August Kirchensteins, 
Latvijos Sovietu Respubli
kos Prezidentas buvo pa- 
szalintas, isz tos vietos pra
varytas. Sovietu valdomas 
radijas isz Rygos pranesze 
szitas žinias, bet visai nepa- 
aiszkino kodėl August Kir
chensteins buvo pravarytas. 
Laikrasztininkai iszgirdo 
szitas žinias per radija 
Stockholm mieste. August 
Kirchensteins yra septynios 
deszimts asztuoniu metu 
amžiaus.

Bengal Rau sako kad Kinijos Komunistai 
yra iszreiszke vieszai kad jie nori szita 
kara Korėjoje greitai baigti, ir kad jie 
ketina sustoti prie tos 38-tos linijos Ko
rėjoje.

Bet Sovietu Rusijos Andrei Vishinsky 
Tautu Sanjungos nariams staeziai pasakė, 
kad Rusija dar vis laiko tas sanlygas, 
kurias Tautu Sanjunga yra atmetus, ir 
kad Sovietai nei ant vieno punkto nenu
sileis.

Tos sanlygos yra kad Amerika iszsi- 
trauktu visas savo armijas isz Korėjos. 
Ant tu sanlygu nei Amerika, nei Tautu 
Sanjunga nesutinka.

Generolas Wu Hsiuchuan, Komunistisz- 
kos Kinijos kariszkas atstovas sako kad 
jo valdžia dabar labai rimtai svarsto tuos 
trylika punktus, kuriuos Tautu Sanjunga

v ~ yra jsz(jescziuS kaslink viso to Korėjos ir
ŽINIOS Azijos klausimo. Jis sako, Komunistiszka

SUVARZYT OS valdžia Kinijoje nori szita kara greitai baigti

TOKYO, JAPONIJA. — ir susitaikinti.
Generolo MacArthur karo szta- 
bas visiems laikrasztininkams Generolas Wu Hsiuchuan per telefoną
duoda žinoti kad nuo szio lai- pasiszauke Tautu Sanjungos Sekretorių, Try- 
ko jiems nebus duodama žinių . . A i
apie kara ar apie armijų mar- gve Lie, in Woldorf-Astoria vieszbuti kur 
szavima. .jis dabar vra apsigyvenęs. Jiedu per ke-

XTavc 1 n i "Ity’q q •7‘f-1 vi i n ii

nėra taip asztriai varžomos, lias valandas tarėsi ir sznekueziavosi.
bet dabar tie laikrasztininkai 
jokiu žinių negaus isz augsztu 
karininku.

Generolo MacArthurio karo 
sztabas sako kad szitas suvar
žymas ir žinių sulaikymas yra 
del musu kareiviu naudos ir 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Laikrasztininkai sako, kad ežia gali bu-, 
ti kas svarbaus, nes Kinijos Generolas pats 
praszesi Tautu Sanjungos Sekretoriaus pas 
ji ateiti. Bet Trygve Lie laikrasztininkams 
nepasake apie ka kalbėjo su Kinijos Generolu,
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Kas Girdėt.
/

Stalinas giriasi kad jis yra 
bedievis, bet jis nenori prisi
pažinti kad jis mokslus ėjo Se
minarijoje ir mokinosi ant Ku 
nigo. Kiek proto jam liko, tai 
jis buvo gavės isz Kataliku Se
minarijos.

Jo motina norėjo kad jis mo
kintus! ant Kunigo.

Komunistai taip labai ger
bia Stalina. Ar jie atsimena 
kai tas ju gerbiamas Stalinas 
pasivogė penkis szimtus tuks- 
taneziu rubliui Ar vagis gali 
būti gerbiamas t

Stalinas mėgsta poezija, dai
neles raszyti. Jis vis raszo apie 
Komunizmą ir vis save giriasi. 
Jis redaguoja knygas, kurios 
ji iszgiria.

tus septynios deszimts szeszis 
dolerius ant taksu.

SLAPTINGAS :: 
:: :: RASZTAS

VIENAS laivo kapitonas pa
pasakojo toki atsitikima.

Tas atsitikimas nėra negalima, 
nes Dievo valia visur pasireisz- 
kia. Paklausykime ka kapito
nas pasakojo.

— Asz ir pirmasis vairi-
ir

Amerikos ■ valdžios sztabas 
neturi jokio nusistatymo kas- 
link Užsienio reikalu ir nemo
ka ar negali tinkamai pasirink
ti draugus ar Alijantus. Mes 
peszamies su Argentinos Pe- 
ron, už tai kad jis yra diktato
rius. Mes nenorime pripažinti 
Ispanija už tai kad Franco yra 
Faszistas. - Mes pasziepiame 
Tautine Kinija, už tai kad
Chiang Kai-shek nėra Demo- įlinkas matavome mazgus 
kratas, sulyg musu nusistaty- ’ nusileidome žemyn, kad suži- 
mu kas yra Demokratas. Bet, noti vieta, kurioje randasi mu- 
mes pripažinotame Yugoslav!- . su laivas. Gal ne visi žino kaip 
jos Tito, kuris didžiuojasi Lai - tai daroma? Taigi, suradimas 
jis yra Komunistas. Mv , Am.’-, vietos atliekamas taip, kad su 
rikoje dabar jau negalimo sa
vo draugus pasirinkti. Žmogus 
bedoje ar pavojuje nepaiso ko
kia lazda jis nusistvers. Kaip 
pripažinome Yugoslavijos Ti
to, taip turėtum susidraugauti 
ir su Argentinos Peron ir Is
panijos Franco. .

Stalinas vis giriasi kad jis 
yra drąsus ir kad jis nieko ne
sibijo, bet nabagas baisiai isz- 
sigando, jam net blusos numi
rė, kai, 1934 metais vienas Ko
munistu vadas buvo nugala
bintas. Jis taip iszsigando kad 
per kelis menesius jis nei no
sies neiszdryso iszkiszti isz 
Kremlino. Kai tas to Komunis
to nužudytojas buvo suimtas 
Stalinas atsiduso, vėl tapo drą
suoliu, ir insake to žmogžudžio 
visas gimines ir visus draugus 
suimti ir suaresztuoti. Beveik 
du szimtai buvo suszaudyta. 
Vat tai tu Komunistu drąsuo
lis!

Mums iszrodo kad musu ger
biamieji Generolai negana ka
riauja, o per daug szneka, per 
daug prakalbu sako. Generolas 
Omar Bradley, prof esi jonalas 
karininkas, dabar per laikrasz- 
tininkus mums prakalbas pysz- 
kina. Jis sako kad Tautu San- 
junga turėtu pasirūpinti gera 
vaiska ir dideles armijas. Tas 
kaip tik jo darbas Amerikoje, 
o ne spyeziu pyszkinimas.

Kai Kinijos Komunistai me
luoja, mus szmeižia ir mums 
grasina Prezidentas Trumanas 
nuolankiai lenkiasi ir jiems 
siutina visokius pataikavimus, 
ir Sekretorius Acliesonas kaip 
koks ubagas meldžiasi iszmal- 
dos, susimylejimo. Ar mes jau 
taip žemai esame nupuolė, kad 
turime priesz tuos skarmalus 
lankstvtis? 

v

Kinijos Komunistu delegaci
ja atvyko in Tautu San junga 
nesiderinti, nepasitarti, bet in- 
tarti intarejus, Amerikieczius.

Pypkes Dūmai
Kelios trumpos isztraukos 

isz “Pagoniszkos Dainos,” kurio
se galima matyti daug protavi
mo ir proto net ir pagoniu tarpe, 
kurie tikėjo in savotiszka dangų 
ir pragara.

“Pagoniszkos Dainos”

Pavidalai visokios iszžiuros 
Ir apemio riogsojo ant aslos; 
Tūli indai plepsejo, o kiti 
Gal klausė, bet tylėjo visados.

Prabilo viens isz ju: “Isz tikro 
ne

Veltui isz paprasto molio mane
Suminkinb, tik sudaužyt, ar

■ vėl
Sumindžioti su neveiklia žeme,

Ir antras pritarė: “Ne 
iszgamos 

Nesudaužytu taure, isz kurios
Džiaugsmingai gere; taip

Sutvėrėjas 
Neisznaikys mus, vien del 

apmaudos.

SKAITYKITE “SAULE”

pagelba tam tikro prietaiso 
matuojama juru žemlapyje ilgi 
ir ploti ir paskiau atrandama 
vieta kur yra laivas. Bruce, 
taip vadinosi musu pirmasis 
vairininkas, atsisėdo, kaip pa
prastai, savo vietoje ir pasken
do škaieziavimuose. Asz pa
žvelgiau in barometra ir nu- 
stebau: Buvo kuo gražiausias 
oras, o vienok barometras rode 
besiartinanezia audra. Susiru- 

' pines iszejau ant dangezio. 
: Bruce, paskendęs skaieziavi- 

me, nepastebejo mano iszejimo. 
Jis mane, kad asz sėdžiu už sa
vo staliuko, nes po valandėlės, 
nepakeldamas galvos, eme kal
bėti:

— Ponas kapitone, matai 
kad .esame 45o8 ’40 ’ ’ sziaurej 
ploczio, ir 42oF’6” vakaru il
gio, taigi nuplaukėme 96 maz
gus; o nesulaukdamas atsaky
mo jurininkas tese: Tai puikiai 
plaukiame, tiesa ponas kapito
ne ? Dabar pirma karta jūreivis 
pakele galva ir insmeige akis 
ton vieton, kur jo manymu sė
dėjo kapitonas. Tyla!

Nustebės ir placziai atdaro^ 
mis akimis Bruce pakilo nuų 
staliuko ir pažengė pirmyn; 
staiga iszsigandes sustojo. Tas 
kuris sėdėjo mano vietoje ir 
rasze, buvo visai nepažinsta- 
mas vyras. Nors jūreiviu buvo 
drąsus ir smalsus, vienok jau
te, kaip linksta po juo kojos. 
Szoko ant laipteliu ir greitai 
pribėgo prie manes.

— Kas atsitiko Bruce ?
— Kapitone, sudejavo, ten 

apaezioje yra žmogus, kuri 
sziandien pirma karta matau. 
Man baisu!

Žieminiai Drabužiai Marinams

— Svetimas žmogus? Isz 
kur? Jau menuo kaip esame* 
juroje. Ar tamsta pasiutai?

— Gal but, kapitone, vie
nok maeziau ji.

— Jei tai buvo svetimas, 
tai reikėjo ji ežia atvesti. Eik 
tuojaus man ji atvesk. Bruce 
drebėjo.

— Pone kapitone, eikime 
kartu.

— Gerai.,
Nulipome žemyn, bet tenai 

nieko nebuvo.
— Matai, Bruce, kad mela

vai, sakau asz.
— Kapitone, tarė jis, pra- 

szau pažiūrėti in raszta ant 
staliuko.

Priėjau prie staliuko ir ra
dau gabala popieros, kurioje 
buvo paraszyta: “Pasukite 
lai va in vakarus per l/4o!“

Nesupratau ka tai rėiszkia. 
To raszto negalėjo paraszyti 
nei Bruce, nei kitas isz jūrei
viu. Tuo tarpu Bruce tarė:

— Ponas kapitone! Szis 
rasztas liepia mums pasukti 
tai negaiszykime.

Asz nieko panaszaus daryti 
nemaniau. Bet pamanstes lie
piau sukti. Po keliu valandų 
kelio jūreivis sedy gandro liz
de (tam tikra vieta apžiūrėti 
jura), prąnesze kad matosi le
do uolos, kyszanczios isz van
dens. Netrukus priplaukėme 
ta ledo uola ir nustebome, pa
mate ant uolos gulinti pusamži! 
vyra ir maža bernioką. Kada 
jūreiviai nuplaukė atveže tuos 
žmones in ląiva, Bruce paszoko 
ir suszuko:

— Tai tas žmogus, kuri 
maeziau tamstos kajutėje!

Norėjau atsakyti, bot tuo 
tarpu didžiausias uraganas su 
milžiniszkomis bangomis eme 
metyti laiva. Iszdaviau palie
pimą pasukti laiva už ledo uo
los ir tik toji ledine uola, o tei
singiau pasakius, paslaptingas 
žmogus ir jo rasztas, iszgclbc- 
jo mus nuo nuskendima. Praė
jus audrai, nuėjau in kajute 
kur buvo iszgelbeti žmones. 
Vyras buvo labai nusilpęs, bet 
netrukus atgijo. Koks buvo jo 
džiaugsmas pasijutus laive su 
myliniu sunumi.

Lieka pridurti, kad priplau
kus .mums prie kranto pagal 
paprotį turėjau užraszyti pa
vardes laive buvusiu žmonių. 
Iszgelbetasis pasakė ja taip 
neaiszkiai, kad paprasziau jo 
užsiraszyti paežiam knygoje. 
Kaip nustebau, sulyginęs pa
slaptingojo raszto raszysena ir 
ta, kuria užsirasze nepažinsta- 
masis! Pasirodė esanezios rai
de raiden vienodos.

Nuo to laiko vėl ėmiau tikė
ti in Dieva ir jo Apvcizda,” 
baigė kapitonas pasakojma.

----- GALAS-----

KATALOGAS

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

szito Katalogo.

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

Prezidento ir Sekretoriaus 
pataikavimas visam svietui 
parodo kad mes Komunistu da
bar jau bijomies. Ir tas viskas 
negerai!

Amerikiecziai dabar duoda 
tris sykius daugiau pinigu del 
labdarybės darbu, negu jie da
vė 1929 metuose. Bagocziausi 
ir biedniausi duoda daugiau
sia.

Szeimyna, kurios ineiga yra 
apie penki tukstaneziai doleriu 
ant metu, pernai padovanojo 
devynios deszimts doleriu ir 
szeszios deszimts devynis cen
tus labdarybės darbams. Tokia 
pati szeimyna praleido szimta 
ir vienuolika doleriu ant taba
ko, du szirntu asztuoniolika do
leriu ant sznapso ir tris szim-

dabarKorėjos kraszte 
baisiai szalta, ir musu karei
viai nėra pripratę prie tokio 
szalczio. Szitiedu Marinai 
baikauja rodydami savo 
naujus, sziltus drabužius.

Jiedu yra Richard W.

Maxwell ir Houston D. Ma
rine; jie pareina isz Easton, 
Maryland.

Szitas paveikslas buvo nu
trauktas ant karo frunto, 
ant kelio in Chosin, sziauri- 
neje Korėjoje.

Kiekvienas Laiszkas raszy- 
tas Užsienio giminėms ir drau
gams turėtu iszaiszkinti nors 
viena Amerikos demokratijos 
gera ypatybe ir paneigti viena 
arba kita Sovietu iszmislytu 
melu.

Pirkie U. S. Bonus

^OVR i/VOf.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

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

No. 102 Prakeikta, meilingas 
kriminaliszkas apraszymas, 
202 puslapiu. 35c.

No. 103 Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme 
ežio iszimta isz Lietuviszku už 
lieku. Su paveikslais. 177 di 
dėlių puslapiu. 35c.

No. 111 Sziupinis (3 dalis), 
’talpinasi sekanti skaitymai 
11a isz maiszo iszlins, Apie bo 
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt, Girtuoklis Jurgis, Ga 
linga ypata galybe meiles, Ra 

’ ganiszka lazdele, Boba kaip ii 
visos bobos, teipgi juokai, ro 
dos, trumpi pasakaitymai ir t 
t. 52 puslapiu. 15c.

No. 112 Trys apysakos apit 
pinigai galva-žudžiai, Ražan 
ežius iszgelbsti nuo smert, Szv 
Kristupą, Juokingi szposelei 
Kaip traukt giliukningai eim 
ki ir kiti szposelei. 20c.

No. 116 Istorija apie Siera 
ta. Puikus apraszymas. 119 pu 
slapiu. 15c.

No. 119 Keturios istorijos 
apie Garžia Haremo nevalniu 
ko, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c.

No. 120 Dvi istorijos api 
Valukas isz girios ir Ant ne 
inuno. 58 puslapiu. 15c.

No. 123 Septynios ’ istorijom 
apie Stebuklingas zerkolas, Si 
dabrinis grabelis, Drąsus szuo 
Kolera, Senelis, Vargo sapna> 
ir pasaka apie čigonus. 45 pu 
slapiu. 15c.

No. 127 Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu, Peleniute ir 
Du Brolius. 60 pus. 15c.

No. 128 Dvi istorijos apie 
Valdimieras ir apie Bedali. 44 
puslapiu. 15c.

No. 129 Keturios istorijos: 
Ketvirtas prisakymas Dievo, 
Keliautoje! in Szventa žeme, 
Beda, Tamsunus prigauna. 58 
puslapiu. 15c.

No. 132 Trys istorijos apie 
Anglorius isz Valenczijos, Ko
ke, Luoszis, Viena motina, Vai- 
kucziu plepėjimas. 62 pus. 15c. 
žnas daigtas turi savo vieta, Ka 
pasakė katras paeziuotas. 76 
puslapiu. 20c.

No. 133 Dvi istorijos 
Neužmokamas žiedas, ir 
Drūta Alsui. 62 puslapiu.

No. 134 Dvi istorijos
Baisi Žudinsta, apie Urlika 
Razbaininka. 43 puslapiu. 15c

No. 138, Keturios istorijos: 
Irlanda, Robertas Velnias, Me
dėjus, Kaip Kuzma 
rius likos turtingu 
puslapiu. 25c.

No. 140 Keturios 
apie Maža katiluka, 
skausmai, Mocziutes pasakoji- 
mi, Eiles, Vargdienis, Pirmuti
ne szalna. 64 pus. 20c.

No. 141 Keturios istorijos 
apie Kalvi Paszku, Atsitikimas 
senam dvare, Geležinis vyras, 
Smakas ir Nikitas. 61 pus. 15c.

No. 142 Trys istorijos apie 
Paveikslas gyvenimo, Nuopo- 
lei Mateuszo Jerubausko, Osie- 
czna. 40 puslapiu. 15c.

No, 144 Penkios istorijos

15c.
istorijos apie 
Stebuklas ku 
puslapiu. 15c. 
istorijos apie

ka musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz gro- 
matos rastos grabe mr.su iszga
nytojaus Jernzolime. 10c.

No. 200 Eustakijuszas. Isto
rija isz pirmutiniu amžių krik- 
szczionybes. 128 puslapiu. 35c.

No. 201 Istorija apie Amži
na Ž,\ da. Jo kelione po svietą 
ir liudymas, apie Jezu Kristų 
20c.

apie Ranka apveizdos, Nedae- 
lusia žudinsta, Paskutine vale 
motinos, Pakutninkas, Ar pa 
szaukt tęva zokoninka Berną 
dina. .61 puslapiu. 15c.

No. 145 Trys istorijos apie 
Velniszkas malūnas, Kaip stu 
•lentas lojo o maluninkas pabė
go, Stebuklinga puodą, Daine 
le. 47 puslapiu.

No. 146 Dvi
Auka Nihilistu, 
ežios nakti. 61

No. 148 Dvi
Joną ir Alena, Pavojinga klai
da. 45 puslapiu. 15c.

No. 150 Keturios istorijos 
apie Duktė akmenoriaus, Kla 
ra, Nuspręstasis, Ant kiek už
laiko moteres paslaptį. 61 pus 
15c.

No. 151 Penkios istorijos a 
pie Vaitas Szvilpikas, Pas mer 
ga, Gražios akys, Tamas, Varg 
dienis Jonukas karalium. 61 
puslapiu. 15c.

No. 152 Trys istorijos 
Kajimas, Drūtas Petras, 
galis. 62 puslapiu. 15c.

No. 153 Trys istorijos
Gailuti, Du broliai, Majoro 
duktė. 62 puslapiu. 15c.

No. 155 Szakinis . Nedoras 
Žydas ir Du Draugai. 136 pus- 
apiu 25c.

158 Keturios istorijom 
Kapitonas Stormfield

apie 
Nuo

apie

apie 
apie 
15c 

apie

Skripko- 
ponu, 78

istorijos
Lietuvos

Kitokios Knygos

No. 178 Tikrausias Kabalas . 
arba atidengimas paslapcziu a- 
teites su pagelba kazirom. 10c.

No. 180 Kvitu k n y g u t 
draugystėms, del iszmokejimo 
pinigu ligoniams. 25c.

No. 180 Kvitu knygute 
draugystėms, del kasieriaus 
nuo sudėtu pinigu ant susirin
kimu. 25c.

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

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

No. 205 Sieniniai Kalendo
riai, ant 1951 m., 15 coliu plo- 
czio per 233Zį coliu ilgio. Po 
40., arba 3 už $1.00.

Kaip Užsisakyti Knygas:

No. 
apie 
danguje, Pabėgėlė, Kasgi isz 
tyre, Prigautas vagis. 60 pu- 
15c.

No. 160 Keturiolika istori 
m apie Po laikui, Onytės lai 
me, Per neatsarguma in balta 
vergija, Pusiaugavenis, Viesz 
pats Jėzus ir miszke medžiai, 
Žvake, Del pirsztiniu, Apie 
mirimą, saule, menesi, žvaigž
des ir kitus dangiszkus kimus, 
Meszla-vežis, Grapas apie Ėg
li, Aržiuolas ir Uosis. Budvne, 
Puiki pasiskaitymui knygute 
100 puslapiu. 25c.

No. 162 Trys istorijos apie 
Baisi naktis, Dzuoko pasaka, 
Protas ant proto, Keletą trum 
pu pasiskaitymu. 22 pus. 10c 
Nevalioje pas Maurus, Viesz 
kelio Duobes, Karalaitis Žino 
gus. 121 puslapiu. 25c.

No. 166 Trys istorijos apie 
Sūnūs Malkiaus, Mszklausyta 
malda vargszo, Geras Medėjus 
15c

No. 
Duktė 
tuvos.

No.
Talmudo paslaptys, Du Moki 
niu, Kam iszdavineti pinigus 
15 puslapiu. 15c.

No. 175 Pasiskaitymo kny 
gele, Kuczios Žemaites vaizde 
lis, Gudras Piemenlis, Isz ko 
susidarė Anglis (su paveiks 
lais), Kaimiecziu Aimanavy 
mai, Eiles, Kokais budais ap 
gavikai apgauna žmonis, Prie 
tarai ir Burtai, Keletą Juoku ii 
Paveikslai. 15c.

No. 176 A-Be-Cela arba pra 
džia skaitymo ir raszymo, del 
Lietuviszku vaiku. 25c.

No. 176V2 Trys Istorijos- 
apie Irlanda, Robertas Velnias- 
ir Medėjus. 78 pus. 20c.

No. 194 Trumpas Katekiz 
mas pagal iszguldima Kun. Pi 
liauskio, su nekurais naudin 
gaiš padėjimais. 25c.

No. 
varija 
10c.

No.
arba Pasibudinimas 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu 
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal 
senoviszka būda 10c., pagal 
nauja būda 25c.

No.-198 Gromata arba Mu-

Užsisakant knygas isz szio 
katalogo, reikia paminėti tia 
numeri knygos. Pinigus sius
kite per paczto Postal Note, 
Money-Order arba Express 
Money-Orderi, o jeigu norite 
pinigais siusti, -tai reikia užre
gistruoti laiszka su pinigais, 

’U Nepamirszkite dadeti 10^ 
ekstra del prisiuntimo kasztu.

Visi Money Orderei ir pini
gai, o ir visi laiszkai visada tu 
ri būti siusti vien tik ant szio 
adreso:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa.? - U. S. A

PRANESZIMAS!

172 Dvi istorijos 
Mariu, Sruolis isz 
68 puslapiu. 15c.
173 Trys istorijos

apit 
Lie

api<

Siuncziant pinigus per ban 
kini czeki arba ekspresini mo 
ney orderi in iszdavysta “Sau 
es, “ pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
hankos reikalauja deszimts 
•entu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada siunsite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules“ Redyste.

Neužmirszkite kad dabai 
“Saules“ prenumerata in Su 
vien. Valst. yra $5.00 metams 
o $3.00 ant puses meto

“NOVENA”
Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motinos Garbei, 

per paczta 15 Cts.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. - - U. S. A

196 Stacijos arba Kai 
Viesz. Jezuso Kristų so

197 Graudus Verksmą) 
prie Ap

5I3U Neužmirszkit atnau 
jinti savo prenumerata už laik- 
raszti “Saule.“ Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
pranes~eme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai lai'k 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZITT!

Pirkie
U. S. Bonus

mr.su


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

JįAIME Šzekliu, yra vieną ty
ki pakalnaite kurioje jokio 

negirdėt balso, kaip tik cziul- 
besiai paukszcziu ir vejai, nie
kados ten isz žmonių niekas j 
neatlanke, o nevat ne jokis me- j 
dejas.

Nuo neatmenamu* laiku seni,' 
supuvę medžiai gulėjo vienas ■ 
ant kito, -puvo, o ant ju vietos 
augo kiti; ir taip traukėsi per 
kelis szimtus metu.

Toje pakalnaiteje tekėjo 
Tipelis kuris ėjo isz po kalno. 
Yra prie tos pakalnaites kal
nas ant kurio augo geltonas 
gėlės ir augsztos žoles.

Katras tik užeidavo ant to 
kalno ir norėdavo paskint 
kvietku, tuojaus po juom žeme 
griuvo. Jokia pagelba nieko 
negelbėjo; norintis gelbėtis, 
smukdavo gilyn ir po žeme 
dingdavo.

Daugelis toje pakalnėje bu
vo prūdeliu, o ant kalno sto
vint, iszrode kaip akis, kurios 
szidijeneziai in ateigi žiuri.

Toliaus yra vela ežerėlis, va
dinamas Szv. Onos ežeru. Tas 
tai ežeras buvo be dugno, ap
siaubtas visokiais krūmais, va
dino taiposgi mariu akia.

Kitados buvo tai visokiu 
dvasiu butyne ir rusalku (ru
salkos yra tai vandenines mer
gos). Taipos-gi ten gyveno ka
ralius, su žalia barzda, kuris 
neretai duodavosi matyt kaip 
atprovinejo su dvasioms ir ru- 
salkoms balius.

Viena karta atrado žmones 
ta tykia vieta, kuri jiems laibai 
patiko.

— Del garbes Dievo, tarė 
vienas, toje vietoje pastatysi
me koplycziuke po vardu Szv. 
Onos.

Taip ir padare o kada buvo 
koplyczele gatava, in bokszteli 
pakabino varpa ir nuo to laiko 
kas metas daugelis isz Szek- 
lerskos žeme pelegrimu atke
liaudavo. Senas pustelninkas 
buvo tos koplyczeles sargu ir 
tris kartus kasdien skambinda
vo.

Žalebarzdis karalius labai 
nekente to varpo balso o rusal- 
kos baisiai ‘bijojo, slėpėsi, be- 
go ir nedryso pakrasztyje Szv. 
Onos ežero rodytis ir kada tik 
skambino tai jos neiszeidavo 
ant kraszto priesz saule pasi- 
szildyt; nobažnas giedalas ir 
skambinamas jas nuo ten nu
baidė; visos persikėlė in kita 
prūdą, kuris su Szv. Onos eže
ru po žeme drąugavosi ir ten 
joms buvo gerai už tai kad vir- 
szus buvo samanoms ir viso- 

• kioms žolėms užželės. Buvo ne
kurtose vietose neužželta, per

LIETUVISZKAS

SAPNOR1US

I
Sr. 283 Paveikslais š

160 Puslapiu j!
8 col. ilgio, 5% col. ploczio j!

. Iszaiszkma sapna ir kas 
ateiteje stosis. Su priedu j! 
planatu ir visokiu burtu.
Knyga in minksztos po- <[ 
pieros yirszeliuose. :: :: ;!

Pinigai reikia siusti su ? 
užsakymu:

Tiktai,. . . $1.00 I
Saule Publishing Co., ![ 

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

kur dienos szviesa ineidavo. 
Graudus varpo balsas ir ežia 
joms pakajaus nedavė, o senas 
karalius isz piktumo rovė savo 
žalia barzda, o rusalkos kas
diena ir nakti gailiai verkė 
taip kad piemens ganydami 
kaimene bijodavo in ta szali 
prisiartint girdėdami gailin
gus dejavimus.

*♦* *♦* *♦*
Viena diena arti gyvenantis 

ūkininkas, priėmė nauja pie
menį, vienok jam prisakė kad 
jaueziu ant ulynes neužgintu. 
Bet piemenukas norėjo dasiek- 
ti del ko, ir lingyne, o kada ar
tinosi vakaras, susikūrė ugni 
ir szildesi. Vos pradėjo snaust 
pabudino ji balsas kaip jau- 
czio, nuo prūdo; mistino kad 
tai svetimas insimaiszc tarp jo 
gyvuliu jautis. Nubėgo tuojaus 
su lazda, bet nieko nerado tik 
pats inklimpo in plynią iki ke
liu, jog vos iszsikepurnejo.

Tas balsas buvo tai iszduo- 
tas vandenio paukszczio, ku
ris tyczia suvadžiodamas leke 
tolyn ir tolyn nuo krūmo ant 
krūmo, viliodami paskui save 
piemenuką. Tas vienok jo nesi- 
vijo, gryžo perpykęs ir baisiai 
keikdamas.

Kada pradėjo jieszkot savo 
apdangalo, prie ugnies palikto, 
pamate kad koksai senis, su 
žalia barzda apsivyniojas, sė
dėjo prie ugnies ir szildesi.

Pemuo kitados girdėjo pasa
kojant apie visokius žmonis ir 
džiaugėsi kad gales su cuom 
mažu žmogucziu pasikalbėt. 
Tuojaus paklausė seniuko ka 
jam atnesze?

— Puse maiszo aukso ir 
maisza sidabro, atsake jam se
nis, vandeni isz savo barzdos 
gręždamas.

— O ka tu nuo manes už tai 
nori? Užklausė piemenukas.

— Atneszk tu man isz Szv. 
Onos koplyczios varpa ir in- 
mesk in ežerą ten, kur tas ka- 
dugis auga. Niekas ten negali 
daeit, kaip tik tas kuri asz ten 
nuvesiu.

Piemuo tiko ant to ir nuėjo 
abudu ant plynes o katruom 
daigtu ėjo senis ir kur jo pėda, 
stojo, del ženklo piemeniui ta
po žole iszsvilus.

Ant rytojaus buvo oras bai
sus vienok piemuo iszsirenge 
vogt isz Szv. Onos koplyczios 
varpa. Perkūnai in ežerą’ mu- 
sze o vienok piktadaris ėjo.

Senas pustelninkąs kietai mie
gojo ir nejauto kaip pavogė 
varpa. Varpas tris kartus su
skambėjo, kaip ji ome vagis, o 
taip buvo sunkus kad vos galė
jo pakelt kad ir nebuvo didelis.

Žalebarzdis lauke jo pa
krasztyje o kada pamate var
pa, pribėgo su džiaugsmu ir 
isztrauke szerdia ir prieszai sa
ve nesze. Paskui ji ėjo piemuo, 
isz, baimes drebėdamas.

Eis Pas Komunistus

James Plimsoll, isz Aus
tralijos, yra pirmutinis Tau
tu Sanjungos narys ant ko
misijos del Korėjos klausi
mo, kuris važiuoja in Korėja 
pasitarti su Kinijos Komu
nistais apie rubežiaus klau
sima. Isz szitu pasitarimu 
gali iszeiti taika ar karas.

Taigi, ‘daugelis yra 
tokiu, 

Kaip iszpažinti atlieka,
Rodos visas griekas 

atlieka,
Savo piktybe's 

konfesionaloje palieka, 
Bet kaip matyt, 

Czia ne taip einasi, 
Nes suvis kitaip dedasi! 

Viena bobele isz bažnyczios 
po iszpažintei parėjo, 
Ka tik in nameli 

inejo, 
Troszkino labai iszmaut 

guzutes, 
Bet ta bobele nerado 

ka panorėjo, 
Mat, isz baisaus 

piktumo pastiro, 
Staigai užklupo ant 

savo vyrelio,
Pradėjo keikt, 

Velniais ir kitaip, 
O gal jos mylimas 

vyrelis žinojo, 
Ulž tai guzule pakavojo, 

Kad bobele parėjusi 
susilaikytu, 

Pasigėrus trobelio 
nedarytu,

Bet kag’i daryt 
Sunku girtuokle nuo 

guzutes atpraty t.
* * *

Vienas vyrelis isz didelio 
miesto,

Savo paezia ir keletą 
vaikus paliko,

Badai jos vyrelis 
ant niek nuvyko, 

Dabar ta vargsze, ' 
Turi maityt save 

ir vaikus,
O josios vyrelis 

pavirto in niekus, 
. Tasai vyrelis myli 

hulavoti, 
Per ta galesite ji 

pažyti.
Vai tu tikras kvailys, 
Kaip užmirszti gali, 

Savo paezia ir vaikus, 
Bet kokia ateitis 

tavo bus?
* * *

Moterėlė isz Misures, 
Pas vyra pribuvo,

Isz pradžių, kaip sakant, 
Labai gera buvo, 
Keletą vyreliu ant 

gyvenimo laike, 
Mat, visus iszvare, 
Tiktai viena buliuką 

sau pasilaikė, 
Bet ir josios mylimas 

vyrelis turėjo iszeiti, 
Nes rodos su ja 

negalėjo gauti, 
Tai tau bobelka!*

SKAITYKITE “SAULĘ”

— Nebijok nieko, ramino \ Ant rytojaus, anksti, nubėgo į 
ji žalebarzdis, tuojaus busime in kaima ir apsakė žmoniems
prie kadugio.

Jau ir oras apsimalszino, me-i 
nulis isz po debesiu iszlindo 
kad tame dasiyre prie kadugio 
prie kurio ėjo, o kuris ant van
dens užgulės buvo ir nuskan
dino varpa, kurio balsas net isz 
po vandenio atsiliepe. Žale
barzdis davė jam du skurinius 
krepszius pinigu, vienam buvo 
auksiniai, o kitam -sidabriniai. 
Piemuo užsimėtė krepszius ant 
pecziu, klausdamas per kur ga-' 
Ii gryžt namon. Senis jam pa
sakė :

— Eikie kaip tos geltonos 
kvietkos auga tarp žolių, o be 
baimes pareisi namo.

Insitemijo gerai piemuo ir 
ant kraszto iszejo nes auksas 
ir sidabras taip sunkino ir prie 
žemes spaude jog ant galo puo
lė ant žemes ir jau kada atsi
kėlė, buvo jauezium.

Ūkininkas nusistebėjo pa
matęs vienu galviju didesne 
savo kaimene nes pribuvo juo
das jautis; dasiprato ūkinin
kas kad tai jo piemuo, nes ant 
saves turėjo diržą ir du ant ra
gu krępszius pinigu, o aszaros 
isz jo akiu kaip žirniai byrėjo.

Geras ūkininkas nežinojo 
kad per priežastis tos permai
nos ; vienok dažnio jo kad nak
ti tapo pavogtas isz koplyczios 
varpas; paskubino in miestą ir 
už tuos pinigus, kurios ant jau- 
czio ragu rado, nupirko dides
ni ir puikesni varpa. Pakabino' 
ji bokszte ir pasz ventilio bet 
kada pradėjo skambint, bal
sas buvo kaip skurinis.

Nakties laike iszeidavo da
bar vela isz vandenio rusalkos 
prisiartindavo prie koplyczios 
juokdamosi isz seno pusteinin- 
ko kalbėdamos:

— Gingala! Szvėntas bal
sas gingala! Nuėjo ant giriu, 
gingala! Pilni krepsziai pinigu 
iszgelbejo mus, gingala!

Ir sziandien pažysta toje

apie savo sapna. Ir tikrai atsi
rado daugelis drąsiu jaunikai- ' 
ežiu kurie -su noru leidosi in 
vandeni, bet ne vienas negry- 
žo! Nedoros rusalkos kožna pa
griebdavo ir užkutindavo. Jau 
ne viena jaunikaiti apverkė tė
vai, norėjo atkalbint savo su
ims, bot nieko negelbėjo, ėjo ir 
ten prapuolė.

Tas ūkininkas, pas kuri bu
vo tas piemuo, paverstas in 
juoda jauti, turėjo tris sūnūs, 
du jau buvo dugne ežero, o da- į 
bar parėjo trecziam kaleina. i 
Nuėjo jis pas juoda jauti ir su
jungė su juom da dvylika jau
eziu po tam pririszo prie ju 
virve, kitu galu pats apsijuosę 
ir glostydamas per kakla jau
eziu tarė:

— Geras tarne, ir asz einu 
pas rusalkas, iszviliosiu jas ant 
kraszto, o kada pasmauksiu: 
“Hop, hop! Vardan Dievo!” 
Ta syk jus visi, kaip tik inka- 
binat, traukite mane laukan; 
pažiūrėsime ar nepagausime 
rusalka.

Menulis szviete, jis jau su 
jaueziais pakrasztyj stovėjo ir 
ant szvilpinukes gražino kad 
tame sztai iszeina isz vandenio 
gražiausia rusalkaite. Ant gal
vos turėjo isz visokiu kvietku 
vainiką, o akytes mėlynos, 
kaip vosilkaites, lupukes rau
donos kaip karolukai, ak! Ne- 
iszpasakyta grožybe; veidelis 
linksmas, raudonas, kaip rožes 
žiedai, smagi, kaip stirnaite, o 
szlebuke visokioms kvietkoms 
austa. Kaip tik jaunas vaiki
nas pamate, paliovė grajint ir 
drąsiai ja užsznekino: *

— Mano graži rusalkaite, 
eiksz pas mane areziaus!

Gaila jai buvo jauno vaikino 
nes žinojo ant ko jis prisiren
gęs ir tarė meiliu balseliu:

— Mes ne del tavęs sutver
tos, geriaus butu kad Tnanes 
butum nematęs.

szalyje ta dainele nes nesziotes 
mažiems vaikams, kada juos 
supa, dainuoja.

Senas pustelninkas ėjo sykiu 
su žmoniems apie koplyczia 
giedodamas nobažnas giesmes 
del iszpraszymo mie.laszirdys- 
tes Dievo kad sugražintu var
pui 'baisa, viskas buvo dova
nai, žodžiai maldų nebuvo isz- 
klausyti.

Dienoje Szv. Onos sapnavosi 
senam pustelninkui kad rodos 
Szv. Ona atėjo pas ji isz dan
gaus ir nutverus už rankos ve
da-prie ežero ir invede ant 
dugno ežero. Pustelninkas dre
bėjo isz baimes, bet Szv. Ona 
suramino ji ir invede in nepa- 
žinstama tamsybe. Vos Szv. 
Ona inženge, pasidarė szviesa 
ir visos vandenines dvasios be- 
go priesz juos. Pustelninkas 
patemijo ant dugno vandenyje 
prapuolusi varpa, kuris dabar 
buvo szaknimis apaugės, o ža- 
liabarzdis sėdėdamas szale 
auksaplaukes mergaites taip
gi miegojo.

Szventa Ona tare in pustel- 
ninka:

— Kol isz czia nebus isz- 
imtas varpas, niekados ne isz- 
girs ąpylinkine varpo balso.

Paleido ranka pustelninko, 
kuris bijojo kad jo nepaliktu ir 
tame pabudo.

— Be tavęs neeisiu, atsake 
jai vaikinas.

— Tai ko nori nuo manes? 
Jeigu nori ta deimantą kuri 
turiu prie saves tai atiduosiu, 
tau savo perlinius karolius ati
duosiu, tau aukso juosta ati
duosiu, ir padeda uosta, karo
lius ir deimantą.

Jaunikaitis nesijudina isz 
vietos tik tarė:

— Nenoriu asz tavo dova
nu tiktai tavęs reikalauju!

Rusalka nuliūdus priplaukė 
prie kraszto, padavė vaikine- 
liui rankele, o tas pagriebęs ja 
per puse paszauke:

— Hop, hop, vardan Die
vo!

Bet butu galėja traukt ir 
dvylika syk tiek jaueziu kiek 
dabar buvo, kad jeigu rusalka 
nebūtu norėjus pati iszeiti tai 
jis butu nuejas ant dugno.

Kada karalius (žalebarzdis) 
pasijuto kad iszsiunsta duktė

Istorija apie “AMŽINA ŽY 
DA.” Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Floridos Gražiausioji

Doris Moncrief, isz Flori
dos Universiteto, buvo isz- 
rinkta kaip viena isz dvyli
kos gražiausiu merginu Flo
ridoje. Biznieriai ir laikrasz- 
tininkai norėjo iszrinkti gra
žiausia mergina, kurios pa
veikslas tiktu del nauju ka
lendorių. Panele Moncrief 
yra dvideszimts metu am
žiaus ir gyvena in Stark 
miestą, Floridoje.

mergaite.

asz dvi seseris, visos isz kito
kiu motinu. Pirmutines moti-
na. buvo būrys (debesys) an
tros tipe, o mano motina buvo 
dangiszka rasa. Tėvas mus se
nas, rustus vandenų karalius 
laiko uždaręs mus motinas: de
besius', upes ir rasa; žiūrėk 
kaip isz tos priežasties vanduo 
ežere pakilęs. Žeme be lietaus 
džiūsta; kožnas szaltinis džiūs
ta. Eikie ten, sunau, in kriszto- 
lini palociu, o sztai imkie ta 
lazdele ir ka patiksi tau užsto
jau! kelią, muszk visus, ne vie
no nebijok; vandenines bai
dykles bėgs nuo tavęs, kaip 
drąsiai eisi visus muszdamas.

Ten pamatysi krisztolo palo
ciu kuriame bus tūkstantis ma
žesniu paloceliu ant kuriu sie
nų žibės auksas ir deimantas. 
Prie kožnu duriu rasi vaktuo- 
jjant smaka; nebijok ju, tik 
muszk su lazdele drąsiai, o jie 

■pavirs in akmenis. Kada per- 
! eisi szimta pakaju, ineisi in pa- 
kaju kuriame karalius ant sos- 

I to sėdi o szale jo, mano dvi se 
seres, nieko nebijok. Jie tave 
pažins ir nusigąs; jie tau duos 
aukso, sidabro, deimanto ir vi
sokiu daigtu, nieko neimk, bet

Užgimė in metus.jai vaike
lis ; vos tas kūdikis pamate die
nos szviesa, pagriebė ji rusal
ka už mažu kojelių ir in kubilą 
vandenio panardino; mažiule- 
lis linksmai pliauszke, plaukio
damas, kaip žuvis. Niekas to 
neinate, o kaip kas tik ineidavo 
tai tuojaus in lova pasiguldžius 
vystydavo. Bet kada iszeidavo 
tai ji vela paleisdavo kūdiki 
in vandeni, kurie greieziaus 
iszmoko plaukt ir narstyt, kaip 
vaikszcziot.

Kada jau buvo septynių me
tu, nueidavo in Szv. Onos eže
rą, panerdavo ir iszimdavo isz 
vandenio aukso kupka, tai ve
la taip koki brangu claigta ir 
kada tik panerdavo tai vis ne 
už dyka ir vis motinai parnesz- 
davo.

Žmones ji vadin'o stebuklin
gu neriku.

yra valdžioje jaunikaiezio, isz- 
siunte visa pulką vandeniniu 
baidyklu sykiu su dukterimis, 
kurios stengėsi jaunikaiti su ju 
sesere pavyt, bet dovanai, ru
salkaite jau buvo locnaste jau
nikaiezio.

Ežeras per visa nakti uže, 
rodėsi kad verda.

Jaunikaitis, užsodinęs ant 
jauezio nugaros savo laimu, 
■skubino namo.

Kokis tai buvo tėvu džiaugs
mas, kada pamate sunu su taip 
gražia gryžtant rusalkaite.

Seniuke tuojaus ja parėdė in 
tokius paežius rukus kaip kai
me nesziojo. Ir niekas nepa- 
mislijo kad tai butu vandenine

pamatysi ten kelis stiklinius 
puodelius, tai tu ju reikalauk. 
Ne yra ji tuszti, juose yra van
denine dvasia, o taipgi ir tavo 
dvieju dėdžių duszios kurios 
mano seseres užsiautė ir ju du- 
szias ten sukiszo. Kada ta gau
si, nuves tave in kita skarb- 
cziu, kur pilna auksiniu indu, 
stikleliu, bliudu ir uzbomi; re
gint ta viską, net akyse maino
si. Tu nieko isz to neimkie, nes 
paregėsi kampe aplijusi ir ap
rūdijusi vaipa ir to reikalauk. 
Jeigu nenorės duot pasakyk 
kad pradėsi su tuom varpu 
skambint, o viską tau atiduos. 
Kada ji gausi, vaktuokis kad 
ne užskambintum kol isz van
denio iszeisi, o iszejas, vardan 
Dievo, -tris kartus skambtelėk, 
tada bus tavo darbas atliktas.

Taip ėjo metai per metus, 
vaikelis iszaugo ant vyro; kas 
buvo jaunu, paseno, senas pus
telninkas jau senei numirė ir 
danguj sau 'butyne turi; apie 
nuskendusi varpa senei jau už- 
mirs'zo, o kada in koplycziuke 
szauke ant maldos tai su kuja- 
liu in lenta muszdavo. Tiktai 
rusalka nepersimaine, vis bu
vo jauna taip, kad jos sūnūs 
priesz ja iszrode kaip tėvas.

Vienas metas buvo taip sau
sas, kad visose bažnycziose 
žmones meldėsi lietaus, vienok 
neiszprasze.

Ežeras Szv. Onos buvo pil
nas vandenio. Viena karta isz- 

Į vede rusalka savo sunu in pa- 
kraszti ežero ir pamokino ka 
turi daryt tardama:

—■ Czia dugne gyvena ma
no tėvas, vandeninis karalius 
krisztoliniam palociuje. Turiu

-BUS DAUGIAU —

irkie U. S. Bonus Sziandien!

I
 PONAI j
BIZNIERIAI! ;
Geisdami apteikt savo ge- Į 
rus Kostumerius, privalo Į 
isz laiko duoti atspaudyt Į 

Sieninius ;

Kalendorius ;

1951m. J

ir iszsirinkti kokiu nori j 
iszsirinkt. ]

Dabar Laikas! ; 
------------------ kalbyt ; 

ir nelaukti ilgai! Nes kas ] 
pirmesnis, tas gales isz- J 
sirinkti puikesnius!!! !
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Žinios Vietines Grudžio 9-ta diena, pas savo 
sunu, Philadelphia, Pa. Velio
nis paliko duktere Jozefina, 
pati Jacob Falkowitz, Phila
delphia; du sunu: Blada ir Ed
vardą, isz Havertown. Laido
tuves invyko Seredoje, ir pa
laidotas Philadelphia, Pa.

Mokyklos
Petnyczioj, intartas ir kaltinamas

— Tik deszimts dienu ligi 
Kalėdų!

— Visi sztorai mieste bus 
atidaryti vakarais iki Kalėdų, 
kad duoti proga žmonienis at
likti savo Kalėdinius pirki
nius.

— Publikines 
mieste užsidarys
Gruodžio (Dec.) 22-tra diena 
po pietų del Kalėdų Szvencziu, 
o atidarys net :po Naujam Me
tui, Utarninke, Sausio (Jan.) 
2rtfa diena.

—: Mainieriu Unijos Val
dyba pranesza 'kad angliaka- 
skylos nedirbs Gruodžio (Dec.) 
25, 26 d.d., ir Sausio (Jan.) 1 
ir 2 dd.

— Kita sanvaite pripuola

Wilkes-Barre, Pa. — Ketu
rios deszimts devynių metu 
amžiaus Gasper R. Fisher yra 

už nu-
žudinima savo gaspadines-su- 
žieduotines, Ponios Jessie E. 
Conahan, trisdeszimts dvieju 
metu amžiaus moteriszkes.

Daktaras Theodore Baker,

ŽINIOS
SUVARŽYTOS

NUŽUDĖ ŽMONA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

apsargos, kad prieszas neda-, 
žinotu kur ir kada musu karei- 
viai kur eina ar m ka rengiasi.

Laikrasztininkai savo žinias 
dabar gauna isz karo sztabo 
paskelbtu žinių, kurios iszeina 
kasdien. Bet jiems dabar už
drausta raszyti ka jie patys 
mato, ar ka kiti karininkai 
jiems pasako.

Szitie suvaržymai buvo in- 
steigti tik tada, kada musu ar-j

Nesbitt Memorial ligoninėje mijoms pradėjo nesisekti ant 
pripažino kad ta moteriszke I karo frunto. Kai musu armijos 
mirė už tai kad jos galva buvo 
praskelta. Teisėjas Frank B. 
Brown insake kad Gaspar Fis
her butu suaresztuotas ir in

czvertis meto, pasninkas: Se- kalėjimą be jokios kaucijos bu
tu patupdintais, nes jis yra in-

— Subatoj pripuola Szv. tartas už tos moteriszkes mirti. 
Eusebijo. Ir ta diena 1773 me- Gasiper Fisher ir Ponia Jessie 
tuose Amerikiecziai inpyke E. Conahan ketino 
ant Anglijos valdžios,
kad jie'buvo priversti mokėti 
brangias taksas už arbata, vie
na naktijŲisilipo in larva kuris 
buvo ka tik atplaukęs su arba
ta isz Anglijos, ir visa ta arba
ta iszmete isz laivo in mares. 

1 .. '

ledoj, Petnyczioj ir Subatoj.

už tai szia sanvaite.

Rcadingo ir kiti anglia-

apsiženyti

Inrengia Laiva

______ __ - ,dh ieriu> ki,d jisai jo
LIETUVISZKA ipaeziuk®. ar jau suprantat ka-MEILE ime dalykas! Bet ir dano vis-

kas. ...
XT . . f. . • +.... i Ko pacziuke nori, visko gau-
Na vyrucziai, Lietuviu tau į i ■ •,Z ' .Į

toje yra meiles— ir pasakysiu, . na. 
anot nauju žodžiu iszradeju, 
‘ ‘ Taurios Meiles, 
jau patys g 
ti, jei tik noreiste. Ir nereikes 
jums poetai, kalbėti apie Fran- 
euzu, IszĮianu ir kitu tautu 
meiles. Nereikes tycziotis isz 
savo tautos kaip jus sakote, 
szaltuino. Da dabar galiu vi
siems musu tautos sziuo žvilgs
niu žemintojams drąsiai pasa
kyti: Nežinote, gerbiamieji, 
kur meiles jieszkot. Ir taip to- 
liaus.

Tai-gi, broliai ir sesers, da
bar galite skaityti ir gėrėtis. 
O dalykas czionais ne papras
tas, bet virszui pasakyta isz 
gyvo iszluptas ir jums patiek
tas.

Vadinasi gyvena viena pore
le, vyras ir moteris, C., miestei 
kaip raszo viename laikraszte. 
Viskas tvarkoje, czia žinoma., 
nieko naujo. Sutinku. Bet ne
žinote kame dalykas. Matai 
vyras myli savo pacziuke tikra 
Lietuviszka meile, o kame da
lykas, bet da ne viskas tokios 
meiles, sakau visiems, kitose 
tautose vargiai rastum.

i O dabar pasakysiu kodėl, tai 
patys sutiksite. Vyras, kaip 

.sakiau, savo pacziuke myli iki 
ausu ir da stipriau. Jiedu jau 
ilgoka laika iszgyveno ir da 
nepersiskyre ir nesimusze iki 
szio paskutinio atsitikimo.

Aiszkus dalykas, kad be bur- 
dingieriu sunku sziais laikais 
pragyventi. Ir szita laiminga 
poiele, kaip pridera geriems 
žmonėms, laiko viena, burdin- 
gieriu. Tai dalykas labai pa
prastas, bet ir ne visai: ta mo- 

! terele labai myli savo burdin- 
gieriu. Tai vėl paprastas daly
kas, bet da ne viskas! Motei ' 
vyras ir žino ir mato, kad j0 
pacziuke burdingieriu mylį 

i neviskas. Jisai tas vyras, laba’
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* LIET U VIS Z K A S
* graborius
J Laidoja Kunus Numirėliu.
* Pasamdo Automobilius Del
* Laidotuvių, Kriksztymu
* Vestuvių Ir Kitokiams

Reikalams ::

NEW YORK, N. Y. —
Padūkęs ar pasiutęs buvęs ka
reivis, dvideszimts septynių 
metu amžiaus Ramon Cosme, 

I kuris ketino vėl stoti in vaiska 
nužudė savo žmona ir sužeidė 
tris savo gimines. Jis buvo su 
savo žmona atsiskyręs, pasi
metęs. Jo žmona dvideszimts 
dvieju metu amžiaus Lydia 
lauke kūdikio.

Jis insilauže in kambarį kur 
jo žmona su dvejais mažais 
vaikucziais miegojo. Jis susi- 
ginczino ir susipesze su savo 
žmona; ja nudure su peiliu ir 
sužeidė vaikucziu, perverda
mas juodu su savo peiliu. Vai- 
kucziai buvo jo žmonos sesers; 
j u vardai: William ir Ronald 
Pinedo. Jie yra dvylikos ir de
vynių metu amžiaus.

Na vyrucziai, Lietuviu Ko burdingierius nori, ii- 
gi visko gauna, bet nebūkite. 

Taip, tuo-Utoržieyiai: asz czionais kalbu 
. . -i... -mio'ij'latoniszka meile, urnatiesite man pntar- apie piaio

kaip mes sakome, kukszczio- 
niszka meile. Pacziuke burdin- 
gieriu ir pamyluoja, o vyras 
žiuri ir tyli. Bet da ne visas, 
vyras savo pacziuke taip myli, 
kad jisai pyksta, jei burdingie
rius, kaip czia jums pasakius, 
svetimoteriauja, vadinasi, jei 
pabuėziuoja kito vyro moterį.

Bet ir da ne viskas! Ana 
diena burdingierius ir porele 
nuvažiavo in Lietuviszka už
eiga. Užeigos savininke irgi 
moteris ir da vadinasi ne szpet- 
na, reiszkia, byrio stiklą 
iszgeres gali ir pabueziuot ir 
pamyluot.

Dabar jau galima baigti, bet 
da ne viskas! Burdingierius ge
ria, vyras užmoka, o pacziuke 
linksma ir meili. Viskas gerai, 
bet burdingierius pasisodina 
užeigos savininke ant keliu ir 
bueziuoja, o pacziuke raukosi 
ii atvirai pyksta. Vyras ir-gi 
ne kelmas; jai pacziuke pyksta 
tai jisai negali juoktis, pyksta 
lr vyras ir pradeda keiksnoti, 
•' Patingai kai jo pacziuke keik
snoja ir spiaudo. Galu gale 
viskas baigiasi dramatiszkai!

Vyras paima nuo stalo spiri- 
mes pusiau nugerta bonka 
iszkeha aukszcziau savo gal’ 
^os ir kmk drūtas trenkia in 

a a’ lr sykiu balsai pareiszke: 
- Tu žalty, tu begėdi, ka- 

į įdarai? Nupirko tau 
> °tu lnano»e.

V y*1', tu velnio vaike
11 viskas. _  p'
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' musze ir kūle Komunistus, tai 
musu laikrasztininkams buvo 
valia raszyti ka tik jie norėjo.

Czia mums labai aiszkiai 
matyti ir suprasti kad reikia 
gerai apsižiūrėti ka mes vie- 
szai skelbiame, kad prieszas 
per daug nesužinotu apie mu
su planus. Bet, isz kitos puses, 
teipgi aiszku kad musu augsz- 
ti karininkai baisiai pyksta kai 
laikrasztininkai pranesza 
mums apie j u klaidas.

Jau dabar Senatoriai vieszai 
ir drąsiai Didžiam Ponui, Ge
nerolui MacArthuriui prikai- 
szioja ir reikalauja kad jis pa- 
siasizkintu kas ir kodėl taip 
suklydo Korėjoje. O tokiam 
ponui tai baisiai nepatinka.

Naujas Automobilius

2442 <S>\vlr

1555

ii

kasyklos mokėjo pedes savo 
darbininkams.1— Kita sanvaite: Nedalioj 
pripuola treczia Adventu Ne- 
delia, ir ta diena 1903 metuose j 
Wright broliams pasiseko su 
eroplanu pakilti nuo žemes.

Shenandoah, Pa. — Lietuviu 
Moterų Kliubas isz Schuylkillo 
pavieto, laike savo susirinki
mą Utarninko vakaru, Amvets 
namie, mieste. Kliubas nutarė 
paaukauti $400 del Crippled 
Children’s Clinic; $100 del i IBI Francis Prieglaudos in Or- p|||| 
wigsburg; $100 del Almshouse! 
Prieglauduos Schuylkill Ha
ven ir $100 del St. Michael’s 
Prieglaudos namai.

— Andrew Gretz, senas an- 
gliakasis, nuo 519 W. Columbia 
uly., likos sužeistas in galva ir 
ranka laike darbo Maple Hill 
kasyklose. Randasi Locust Mt. 
ligonbute. Taigi John Mohu- 
lick isz William Penn likos su
žeistas Mammoth Coal Co., ka
syklose in Raven Run. Gydosi 
Locust Mt. ligonbute.

Sovietu Strategija vartoja 
“dideli melą’’ ir “gražius pri
žadus’’ Europoje. Paul G. 
Hoffman, szefas Economic Co
operation Administracijos pa- 
reiszke Amerikos mayoru 
(burmistru) konferencijoj. Szi 
propaganda turi būti paveikta 
su teisybe ir da daugiau teisy
bes. Laiszkuose draugams ir 
gimineins Užsieny, tokia teisy- 
1,.: be galima greicziausia skleisti.

Leonard Griffin, isz Kern
ville, California, kasosi gal
va ir žiuri in savo nauja au
tomobiliu, kuris yra pusiau 
paskendęs in dumblą. Lietus 
ir potvanis ir patvinusios 
upes baisiai daug iszkados 
padare Californijos laukuo
se. Armija ir Raudonasis 
Kryžius czia pribuvo su pa
gelta tiems, kurie namu ne
teko.

SR-
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Saule Publishing Co, 
Mahanoy City, Pa-

Girardville, Pa. — Du auto
mobiliai prigulinti prie John 
F. Martens isz Inman, Kans., ir 
Frank Stec isz Gilberton, susi
kūlė ant vieszkeiio prie Home- 
ville arti Girardvilles. Iszka- 
dos padaryta ant $400.

— Teresa (Zubrys) Dro- 
niene, nuo 139 C uly., numirė 
Utarninke ryta savo namuose. 
Velione sirgo per szeszis mene
sius. Po tėvais vadinosi Teresa 
Mikalauskiute. Paliko savo 
vyra Kazimiera; sunu Blada; 
dvi dukterys: Ona Zubriute ir 
Mare Droniute, visi namie; dvi 
seserys; Matilda Lokaitiene 
mieste ir Agnieszka Pocziunie 
ne isz St. Clair. Laidos Suba- 
tos ryta, su apiegomis Szv. 
Vincento bažnyczioje, 9 valan
da ir palaidos in parapijos ka
pines. Graborius A. J. Vilins- 
kas laidos.

U.S.S. New Jersey, karisz- 
kas laivas kuris buvo jau ap
leistas, dabar vėl yra rengia
mas ir atitaisomas del dar- . 
bo. Maži laivai ji traukia in 
Brooklyn Laivyno uosta, 
kur jam bus aptaisyti kara
binai ir armotai.

Admirolas William Hal
sey su szitu kariszku laivu 
vede visus kitus laivus 
priesz Japonus per ana kara. 
Jis pribuvo czia kaipo szve- 
czias, del iszkilmiu kai szitas 
laivas buvo intrauktas in 
uosta.

Amerikos Laivynas dabar 
daug savo kariszku laivu 
aptaiso ir inrengia del ka
riszku laivu aptasio ir inren
gia del kariszko darbo.

“LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 
įįįįįt. Nauju Metu Kortas (Tiktai 

y~*~7 Anglu Kalboj) su konver- I
toms. Nr. 1 Setas—50 Kortas su kon- . 
vertoms $1.00; Nr. 2 Setas—50 Kor
tas su konvertoms $1.00; Nr. 3 Se
tas—16 Labai gražios Kortos del Ka
lėdų su konvertoms $1.00. Prisiuns- 
kite pinigus tiktai per postai nota, 
money-orderi arba pinigus per regis- 
travota laiszka. Adresas:
Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Zuliku Žmonos

“Talmudo Paslaptys”
Apie 
mus.

Žydu Tikybos Prisaky 
Labai užimanti Apysaka 
: Tiktai 15^ ::

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

1051m 15e“yai Kalci'doriai
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SKAITYKITE “SAULE

Naujas Lietuviu Transportas

Frackville, Pa. —Žinios pra
nesza, kad buvęs miesto gy
ventojas, Walter Zetuskey, Sr., 
(Bladas Zetauskas), kuris dau
gelis metu atgal laike mesiny- 
czia mieste, taipgi buvo vice
prezidentas Peoples- Trust Co., 
banko, numirė pereita Su'bata,!

NEW YORK. — Apie 1950 
m., Gruodžio 13 diena, laivu 
“General Muir” in New Yorka 
atvyko szie Lietuviai Tremti
niai :

Adomėnas: Teofilius, Chica
go, Ill. — Anufrijevas: Anta
nas, Milija, Leonardas, Vladas, 
Westport, Conn. — Barkaus
kas: Konstancija, Jurgis, Ele
na, Vytautas, New York, N. Y. 
— Binzas: Jonas, Newark, N. 
J. — Diedonis: Bernardas, in 
Cleveland, Ohio. — Dieninis: 
Lionginas, Chicago, Ill. —Kve- 
deraviczius: Pranas, Chicago, 
Ill.—Jakaitis: Pranciszka, Ed
mundas, Domicėlė, Izabele, in 
Creydon, Pa. — Juozapaitis: 
Ona, Ele, Marija, Jieva, Jur-

gis, Algirdas, Detroit, Mich. — 
Karalius: Jeron imas, Himman, 
Minu. — Karalius: Vytautas,! 
Irena, Vytautas, Virginija,1 
Adomas, Philadelphia, Pa. — 
Krasnauskas: Feliksas, Wor
cester, Mass.— Kutka: Petras, 
Janina, Danute, Philadelphia,! 
Pa. — Lexnius: Antanas, Chi-j* 
cago, III. — Nekrasovas: Jo-!£ 
nas, Fair view, N. J. — Pana-|t 
vas: Juozas, Worcester, Mass.
— Ramanauskas: Vytautas, 
Domicėlė, Cleveland, Ohio. — 
Režaite: Elze, Waukegan, Ill.
— Vasiliauskas’: Juozas, Oma
ha, Nebr.

— BALF Imigracijos Komi
tetas.

Ponia Carmen Torresola 
ir ponia Rosa Collazo pribu
vo valdžios teismo kamba- 
ruose, New York mieste del 
tardymo. Jųdviejų vyrai 
norėjo Amerikos Preziden
tą, H. Trumana nužudyti. 
Torresola buvo nuszautas, 
o Collazo buvo sužeistas. 
Jiemdviem nepasiseke nei 
prieiti prie Prezidento Tru- 
mano, nes sargai juodu su
stabdė. Bet vienas sargas 
buvo nužudytas.

^-K*->c-X+**-K**+*+-K-k****-K**-K** 
t

1 1

★ 
★
★

I

SIENINIAI

KALENDORIAI
1951 M.

Pirkie U. S. Bonus

w

SAULE

15 coliu ploczio x 23 col. 
ilgio. Po 40c., arba 3 už $1 

Adresas:
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

SAULE PUBLISHING CO.

PLATINKI'!'!

Adresas

co

T X " “*'■


