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Tėvas Baisiai Sumusze
Sūneli

66 METAS

DEKAVONES
DIENA

Žvejotojo duktė, Josiane 
Berenger ežia laiko paveiks
lą savo sužieduotinio Marlon 
Brando, kai ji laukia kol jos 
pasportai, vizos ir rasztai 
bus patikrinti in Interna
tional Airport, Idlewild, N. 
Y., kur ji atskrido isz Pary
žiaus.

Jos sužieduotinis Brando 
sako kad jis kaip tik greitai 
galima ja paseks ir grysz in 
Amerika pas ja. Eina gan
dai kad jiedu apsiženys ka-

da Birže'io menesyje. Lau
kiant sz'iubo ar veseiles, ji 
mokinsis Anglu kalbos ir 
mokinsis kaip loszti, kad ji 
galėtu toki pat darba dirbti 
kaip jos busimasis vyras.

Tai sudaro žinias, ar bent 
naujienas už tai kad visi ha- 
goeziai ir loszikai nustebo 
kad loszikas, bagotas Bran
do pasirinko biednos žvejo
toji! szeimynos dukrele sau 
už nuotaka.

EBENSBERG, PA. — Dvi- 
deszimts asztuoniu metu am-

, žiaus motina ir jos dvideszimts 
szesziu metu vyras atsidūrė ta
me paeziame kalėjime — ji yra 
intarta už nutrucinima savo 
dukreles su žiurkėms trucyzna, 
o jis yra intartas už sumuszima 
savo sūnelio, kuri jis norėjo 
užmuszti.

Ponia Eileen Bell, kuri gina
si kad ji yra nekalta buvo su
laikyta kalėjime, be jokios 
kaucijos.

Jos lyras tupi tame paezia
me kalėjime, kai jis negalėjo 
isz savo draugu ir giminiu 
gauti gana pinigu del deszimts 
tukstaneziu doleriu kaucijos.

Jos vyras, William, Korėjos 
veteranas, teipgi sako kad jis 
yra nekaltas.

Porele turi penkis vaiku- 
czius nuo puspenkto meto iki 
penkių menesiu kūdikėlio.

Valstijos policijantas Matt
hew O’Brien inejo in tuos na
mus, Seredoj, kai ligonines 
daktarai pripažino kad dvieju 
metu Ruth Ann buvo nutrucin- 
ta.

Policijantas O’Brien sako
kad dvieju metu amžiaus Ro-: 
bert Bell buvo savo tėvo taip 
sumusztas kad' jeigu negreita 
daktaru pagelba, ir jis butu PABARTAS 
pasimiręs. "

Policijantas sako kad 
prisipažino kad jis savo

Isz Amerikos
AUTOMOBILIUS

SUSIKŪLĖ SU
EROPLANU

nes apdraudos agentai sako to
kio atsitikimo dar niekados ne
buvo girdeje.

Eroplano lakūnas buvo Ro
bert L. Mason. Jis sako jis ne
žino kas atsitiko kai tas auto
mobilius jam in szona tręnke.

SEPTYNI ŽUVO
LOS ANGELES, CALIF. —

Roland Lee Rmnbold isz tikro'Kareivjs ĮJžsnildo Prie 
turėjo priežasties pats supyk-

' ti, ir dar labiau aiszkintis kas j Rato
• jam atsitiko, o jo draugai jam  

netiki.
Jo automobilius susikūlė su Septyni žmones žuvo ant viesz- 

eroplanu. Jis sako, kad jis per kelio, penki isz vienos szeimy- 
klaida invažiavo in eroplanu nos, kai kareivis užsnūdo prie 
aerodroma, ir per miglas jis automobiliaus rato ir du auto- 
nemate kur jis važiavo.

Dabar jis nežino ar apdrau
dos kompanija jam už jo auto
mobiliaus sumuszima užmokės

LILLINGTON, N. C.

Praneszimas
Skaitytojams!

Iszpriežasties kad Amerikos 
Szvente “Padekavones Diena 
Thanksgiving Day” pripuola 
Ketverge, Lapkriczio (Nov.) 
25-ta diena, tai ateinantis Pet- 
nyczioS “Saules” numeris ne- 
iszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete ta 
Amerikos Szvente.

Dovanokite mums. Acziu!
—“Saules” Redakcija.

AMERIKIECZIAI
ISZ NELAISVĖS

4oaa a ra OTATiATiz i T sako kad jie sustraikavo, kai ,800 DARBININKU aEZtnoniol;ka darbininku i3Z 
SUSTRAIKAVO Red Lion fabriko buvo prava

ryti kai iszkilo “over-time” 
mokesties klausimas.

Czia apie keturios deszimts 
straikuojaneziu darbininku 
pradėjo “piketuoti” ta fabri
ką.

Dekavones^ Diena, Ketverge |?aĮ)riįias praVarC
21 Darbininkas

Vengrai Po 5 Metu Pa
leido Du AmerikiecziuLapkriczio Nov. 25-ta diena, 

szveneziamas kas met visu 
Amerikiecziu, kad pareiszkus 
padėka Dievui už praeitu metu 
malones. Diena ypatingai ap- 
vaikszcziota mažiame mieste
lyje Plymouth, Mass, valstijoj.

Toj dienoj miestelio žmones 
vartoja protevu senoviszkus 
rubus ir perstato va'dinima 
“Pilgrim’s Progress”, kuri 
pirma karta perstatė 1G21 De- 
kavones Dienoj. Pagal legen
dos pirma Dekavones diena bu- sako, kad tie darbininkai buvo 
v o pažymėta rimta procesija in j pravaryti, kai jie nutarė atsi- 
susirinkimo vieta procesija ve- sesti ir nedirbti, kai jiems bu
de Plymouth’o kolonijos auk- vo pasakyta kad jie dabar gaus 
szcziausi bažnyczios pareigu- mokėti vien tik už tiek, kiek 
nai, juos seke parapijonai su jie per diena uždirbs. 
Gubernatorium Bradford. Unijos atstovas sako kad

Žmones Plymouth’o kur De- nauja algų tvarka neduoda 
kavones diena buvo apvaiksz- progos darbininkams užsidirb- 
czioma, vėl atgaivino gražia ti daugiau kaip septyniolika 
“Pilgrim’s Progress” ceremo- doleriu ant dienos. Szitie dar- 
nija 1921 m., pažymėti 300 me- bininkai dirba ant Chrysler 
tine sukakti Dekavones Dienos automobiliu duriu. Pirmiau jie 
ir dabar yra metinis invykis.

Dalyviu kostiumes yra au- dvideszimts doleriu ant die- 
tentiszkos, ir szeimynu sugru- nos.
piavimas seka apraszymus Ar tai dyvai kad automobi- 
apie pirmuosius apvaikszczio-! liai sziandien tokie brangus!?

Pikietai buvo paskirti prie 
visu to fabriko vartų su plaka
tais, kurie skelbia kad kompa
nija skriaudžia darbininkus.

Unijos atstovas, John J. 
Spillane, sako kad szitos strai- 
kos nėra unijos pripažintos. 
Jis sako: “Mes stengsimės 
kaip nors tuos darbininkas su
gražinti in savo darbus.

PHILADELPHIA, PA. — 
Apie keturi tukstaneziai ir 
asztuoni szimtai Budd kompa
nijos darbininku iszejo ant 
straiku, norėdami savo nepasi
tenkinimą ir pasiprieszinima 
parodyti savo kompanijai, kai 
dvideszimts vienas darbinin
kas buvo isz darbo atstatytas.

Budd kompanijos atstovas

RASZYTOJAS
ŪKININKAS

MANSFIELD, OHIO. — 
Bagotas ir garsus raszytojas ir 
ūkininkas, farmerys, Louis 
Bromfield, kuris dideli ūki tu
ri, dabar parduoda visas savo 
brangias “Holstein” karves. 
Jis sako kad neužsimoka kar
ves laikyti, i

“Malabar” ūkio garsus far-

LONDON, ANGLIJA. — 
Komunistiszka Vengrijos val
džia paskelbė kad Noel Field 
buvęs Amerikos valdžios szta
bo pagelbininkas ir jo žmona, 
Herta, kuriedu buvo dinge 
anapus geležines sienos, 1949 
metuose, yra dabar isz nelais
vės paleisti.

Jiedu buvo suaresztuoti ir 
uždaryti in kalėjimą už palszy- 
vus intarimus, kad jie buvo 
Amerikos sznipai, szpiegai.

Vengrijos Komunistiszki 
laikraszcziai paaiszkina kad

užsidirbdavo mažiausiai po

apraszymus 
apie pirmuosius apvaikszczio- 
jimus. Kiekvienas dalyvis 
vaizduoja ypatinga praeities 
pilgrima. Szie moderniniai pil- 
grimai yra ainiai pirmųjų gy
ventoju.

Bandoma prisilaikyti tradi- 
(Tasa Ant 4 Puslapio)

tėvas
sune-

lio kojytes buvo inkiszes in Alsiktrszino; Pa(ĮCge 
verdanti vandeni, kad pamoki- ,, .
nūs ji nevogti duonos nuo sta
lo. Ir paskui jis prisipažino' 
kad jis buvo už kojų savo sūne
li pakoręs nuo duriu ir ji su sa
vo diržu daužė per galvele.

Dukrele Ruth Ann buvo ko- 
lieka, ir nei motina, nei tėvas 
jos nenorėjo.

Motina vėliau prisipažino 
kad ji buvo nutrucinus savo 
dukrele, bet ji gina ir teigia, 
kad jos vyras nieko apie tai ne
žinojo.

MOKINYS Pustreczio szimto darbinin-
_____ . ku sustraikavo in Budd’s Red

I Lion fabriką. Bet del kitokios
i priežasties. Szitie darbininkai

merys ir raszytojas Bromfield Vengrijos valdžia nutarė jos K 1 
sako kad kokia kita farma 
daug geriau laikyti ir dirbti, 
negu karvių farma.

Labai galimas daigtas, ;
sako, kad jeigu dar kiek ilgiau Christ;an Ravndal, Ameri- 
szitokios aplinkybes pasiliks kos Ministeris Vengrijoje, per 
karvių ir pieno biznyje, tai už telefoną isz Budapeszto sako: 
keliu metu bus sunku gauti ge- “tai man tikrai naujiena. Asz 
ro pieno. meo apie tai neesu girdėjęs.

Jis sako kad jo apylinkėje Asz nežinojo nei ar jiedu dar 
farmerys gauna tik septynis gyvi ar ne.” 
centus už kvorta pieno, o už ta 
pai pieną sztoruose žmones tu
ri mokėti net dvideszimts pen-, 
kis centus.

Jis toliau aiszkina kad pa- J° lrolis Hermann dingo Len- 
prastai žmones farnieri kalti- ku°ie> ^uvo visokiu gandu.

j ' , , Dnrnni rl t H rl OC71m t.Q Q7ACna kad visas ūkio maistas toks 
brangus, bet ežia ne farmerio

i kalte, nes jis mažai to pelno 
' gauna. Maistas nuo ūkio perei
na per tris ar keturis rankas 
pirm negu pasiekė szeimynos 
stala.

paleisti, kai buvo pilnai isztir- 
ta ir dažinota, kad jiedu nebu
vo ir nėra joki szpiegai ar szni- 

jis Pai.

Szitas Vengrijos laikrasz- 
cziu paskelbimas iszaiszkino 
daug dalyku. Kai Noel su savo 
žmona dingo Vengrijoje, ir kai

Mokykla
Pirkie U. S. Bonus

mobiliai susikūlė.
Kareivis, pats sau vienas 

draivindamas, baisiai greitai 
važiuodamas kairėje vieszke- 
]io puseje, pasiekė kalnelio 
virszu ir staeziai, visu smarku
mu davė in isz kito kraszto at
važiuojanti automobiliu. Ana
me automobilyje važiavo asz
tuoni žmone^.

Nelaime atsitiko apie pen
kios deszimts pėdu nuo vietos 
kur ana Kovo March menesi 
keturi žmones užsimusze pa- 
naszioje nelaimėje.

Žuvusieji buvo trisdeszimts 
trijų metu amžiaus Carlie 
Johnson; jo žmona, Ponia Re
na Johnson, dvideszimts sep
tynių metu amžiaus; septynių 
metu Rita Johnson; keturiu 
metu Johnny Johnson, visi isz 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

PENKI VAIKUCZIAI 
SUDEGE

PHILADELPHIA, PA.
Devynių metu mokinys, kuris 
buvo ana Nedele mokytojos 
pabartas, prisipažino kad jis 
padege savo mokykla ant kėr- 
szto. Mokykla yra George Cly
mer School, ant 19-tos ir Rush 
ulyczios.

Trijų kompanijų ugniagesiai 
pribuvo ir užgesino ta gaisra. 
Bet gaisras sudegino ar sunai
kino tris mokyklos kambarius, 
pirm negu tie ugniagesiai su
spėjo užgesinti.

Ugniagesiu virszininkas, 
William J. Eckles sako kad

MANGHAM, LA. — Vienos ugniagesiu agentai, pasiklausi- 
neje ir pasisznekeje su to mo
kinio susiedais, greitai ji suse
kė.

Tas jaunas mokinys prisipa
žino ir paaiszkino kaip jis sa
vo mokykla padege: Jis užsili
po in antra augszti tos mokyk
los, inlindo pro langa, ir paskui 
nuėjo in savo klases kambarį, 

£ Į kur uždege daug popieru. Ta
da jis iszbego.

Ugniagesiai tuoj aus intare 
kad ežia kas tyczia ta mokyk
la padege, kai susiedai jiems 
pasakė kad jie buvo mate kai 
mažas vaikas isz tos mokyklos 
Nedėlios ryta greitai iszgar- 
mejo.

szeimynos penki vaikucziai žu
vo kai ju mažas namelis sude
gė ir buvo visiszkai sunaikin
tas.

Sudegusiu tu vaikucziu liku- 
cziai buvo surasti loveleje. Jie 
buvo nuo deszimts metu, iki 
deszimts menesiu.

Policijantai dar nepranesze 
kur ju tėvai tuo laiku buvo, ir 
kaip tas gaisras prasidėjo.

Ugniagesiai greitai pribuvo 
ir visomis galiomis stengėsi ta 
gaisra užgesinti, bet buvo per 
vėlu.

Lewisas Prie Mainu Uždarymo

Platinkit “Saule”

John L. Lewisas, mainie- 
riu bosas, stovi su kompani
jos ir unijos virszininkais in 
Farmington, West Virginia, 
ir žiuri, kaip mainos Jami
son Coal and Coke kompani
jos yra uždaromos.

Buvo tos mainos uždaryti 
ir užcementuoti, kai nebuvo 
galima jose taisaus gaisro 
užgesinti.

Po kairei stovi Frank 
King, West Virginia valsti
jos mainu sztabo virszinin- 
kas, ir po deszinei, Cecil Ur- 
baniak, to distrikto unijos 
virszininkas.

Szitoje nelaimėje szeszio- 
lika mainieriu žuvo. Penkio
lika isz j u isz tu mainu visai 
neiszejo ir jie yra tenai da
bar “pakavuoti”.

B

Pernai, dvideszimts szeszta 
diena Syalio menesio Hermann 
buvo Lenku paleistas isz be
laisves. Lenku valdžia aiszki- 
nasi kad Hermann Field buvo 
neteisingai intartas Lenko ka
rininko, Josef Swiatlow, kuris 
pabėgo isz Lenkijos ir dabar 
gyvena Amerikoje.

Dar ne visas klausimas isz- 
aiszkintas. Ponu Field duktė, 
Erika, dar dingusi.

Visos szitos neiszaiszkina- 
mos slaptybes prasidėjo kai, 
Gegužio menesyje, 1949 m., 
Noel Field inlipo in eroplana, 
Genevoje, norėdamas skristi in 
Praga. Jis Pragos niekados ne- 
pasieke, ir dingo.

Jo sesuo, Elsie, gavo laiszka 
isz Pragos ant rytojaus. Laisz
ka s pranesze kad jos brolis bu
vo pasiekęs Praga. Bet tai ne
buvo jos brolio rankos rasztas.

Rugsėjo menesyje’, jo brolis 
Hermann Field nuvažiavo in 
Varszova, savo brolio jieszko- 
ti. Jis viską sutvarkė skristi 
isz Varszuvos in Praga. Jis 
Pragos niekados nepasieke. 
Hermann buvo suaresztuotas 
kai jis lipo in eroplana. Polici
jos virszininkas tada buvo tas 
Josef Swiatlow.

Ta paezia diena Noelio žmo
na dingo Czekoslovakijoje, kur 
ji lauke savo vyro.

Už metu Rugsėjo vienuo
likta diena, 1950 metais, ju 
duktė, Erika nuskrido in Ber
lyną, jieszkoti savo tėvu ir gi
miniu. Ji dingo kai tik ji per
žengė skersai rubežiu, isz Va
karu in Rytu Berlyną.

Jos vyras, Robert Wallach, 
pranesze kad jis buvo gavės du 

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Valdžia dabar ima daug pi
nigu paskirti bizniui; Laivyno 
Sztabas yra ka tik padaręs 
kontrakta del nauju eroplanu, 
už septynis szimtus milijonu 
doleriu.

važiuos in Maskva, kaipo ne
paprastas pasiuntinys isz 
Prancūzijos. Jo darbas butu 
pasitarti apie Rytu-Vakaru 
klausima kaslink Prancūzijos. 
Premjeras’ Mendes-France, ro
dos, pritaria tokiai kelionei.

V AIDULIS

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Po Antro Pasaulinio karo 
biski daugiau kaip keturios 
deszimts septyni milijonai 
žmonių turėjo darbus; dabar 
daugiau kaip szeszios deszimts 
du milijonai turi darbus. Tada 
beveik asztuoni milijonai buvo 
be darbo, o dabar tik biski 
daugiau kaip du milijonai. 
(iSzitaip Republikonai aiszki- 
na.) .

Anglijos valdžia yra susirū
pinus. Eina gandai kad Indijos 
M misteris 'Nehru yra prižadė
jęs savo intaka pavartuoti kad 
Anglijos Karaliszka tvarka 
butu sugražinta in Hong Kong, 
Kinijoje. Jis būk taip buvo 
prižadėjęs kai jis buvo in Pe
king miestą. Jis buk sakes kad 
jis stengsis visa savo intaka 
pavartuoti ant Anglijos val
džios taip padaryti. Hong 
Kong yra komunistu rankose.

Tada Amerikos darbininku 
visuotina in eiga buvo septy
nios deszimts devyni bilijonai, 
o dabar du szimtai asztuonios 
deszimts penki 'bilijonai.

Vaszingtono viltis del taikos 
ima szviesti ii- didėti Europoje, 
bet eina tropais žemyn Piet
ryti! Azijoje, kur pavojus isz 
visu kampu stūkso-

dabar turi duot savo palaimi- 
nima, idant galetau ingalet vi
sas dvasias kokios tiktai palo
celi ja randasi.

-— Važiuok jau, važiuok, 
szposininkia, Lutinskas nuo 
sziezion gyvena: už pusantros 
mylos, mažam palivarkelija, 
ka aplaike nuo mano vyro už 
teisinga gaspadoravima, pas ji 
yra raktai nuo palociaus ir 
nuo visu pakaju, tai-rodos jis 
tau pavelis darytie ka nori.

Tame iszejo Jadviga ir pra- 
sze ant vakarienes, ka pati pa- 
stclavo. Linksmas būdas ulono 
sulinksmino abidvi moteres il
su tikra baime mislino, idant 
kas blogo jam nesistotu, kuris 
atiduodamas laba nakti pasakė 
jog ant kitos nakties drauge 
bovisis užkeiktam palocija.

jeigu isz
teiksis mane at-

jau ponas nori 
atsake užpykęs 

asz jo norus gata-

Valdžia szvaistys milijonus 
doleriu, kaip ir pirmiau szvais- 
te.

Senatorius Ralph Flanders 
brolis yra intartas ir investas 
su tuo Amerikos iszdaviku, 
Komunistu padupezininku, Al
ger Hiss. Jeigu Senato komi
sija jo brolio varda iszkels per 
szitus Senatoriaus Joseph Mc
Carthy tardinimus, jis viską 
užsigins, ir sakys kad komisi
ja tik nori Senatorių McCarthy 
iszteisinti ir už tai jo brolio 
varda iszkelia. Paskui, kai tie 
Sen. McCarthy tardinimai už
sibaigs jis viską paaiszkins 
kaip jo brolis buvo susidėjęs su 
tuo iszdaviku, Alger Hiss, 
vargiai jam pasisekęs.

Bet

Prez. Dwight Eisenhoweris 
sako kad Sovietu Rusijos Ma
lenkovas yra gudresnis ir ap
sukresnis net ir už Stalina. Da
bar, kai Malenkovas mato kad 
Europos vieszipatystes'stoja in 
bendra frunta, jis kreipiasi in 
Rytus, in Azija. '

n.

Senato Banku komisija da
bar ims nagrinėti ir tardineti 
tuos kurie state ir stato namus 
musu kareiviams netoli armi
jos 'bazių. Jie baisiai isznau- 
duoja musu kareivius, imdami 

‘daug daugiau negu tie namai 
verti, ir paskui uždedami to
kias dideles taksas ir tokius 
baisius nuoszimczius ant skolų 
kad jie du sykiu tiek pasipilii- 
guoja negu valdžios pavėlinta.

Sovietu. Rusija dalbar 
kad visos vieszpatyfetes nusto
tu gaminusios atomines 'bom
bas. Bet Malenkovas teipgi 
reikalauja kad butu pavėlinta 
visu tu vieszpatyseziu atsto
vams visu kitu krasztu atomi
nius fabrikus peržiūrėt i. Ame
rika ne tokia durna; Amerikos 
mokslincziai aiszkinai kad bai
siausia atomine bomba gali bū
ti ipakavota, paslėpta po mote- 
riszkes babuszka. Tai Sovietai 
galėtu savo atomines bombas 
nuo kitu paslėpti, nežiūrint 
kad ir butu pavėlinta visa ju 
kraszta iszkriesti.

nori

k'adVaszingtone sako 
ir bizniai laibai ipageres 
niekam nereikia rupin-

Tie Vaszingtono žinovai

Visi 
daUbai 
ir kad 
t is .
turėtu atvažiuoti nors del atos
togų in mainu miestus.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

Kai kurie mokslincziai sako 
kad mes tik pinigus ir laika 
gaisziname, gamindami atomi
nes ir vandenilio bombas, kai 
daug ibaisesenis ginklas yra 
radijo bangos. Jie sako kad už 
meto, kito, atomine bomba bus 
taip, isz mados iszejus kaip 
lazda pirmeivio kareivio ran
kose.

Pypkes Durnai

Kad Asz Turecziau

Katalikai veda dar kita ne- 
sziotu drabužiu vaju; praszo 
kad visi prisidėtu ir in talka, 
stotu; savo sunesziotus, bet 
dar gerus drabužius atnesztu 
in bažnycziii sales, isz kur jie 
bus iszsiunsti in paskirtas vie
tas. Tada jie bus- iszsinncziami 
in svetimus krasztus kur jie 
labiausiai reikalingi.

Amerikos Laivynas rengiasi 
savo kariszkus laivus pasiuns- 
ti in Viduržemiu juras, kur iki 
sziol Sovietu Rusija vieszpata- 
vo. Amerikos Laivynas dabar 
tariasi su Turkijos valdžia 
kaslink priėmimo musu karisz- 
ku laivu in Turkijos uostus. 
Sovietams tas baisiai nepatiks.

--- s>---
Eina, gandai kad Generolas 

Charles De Gaulle, Prancūzas,

Kad asz turecziau žirgeli,
Ir labai puiku tymo balneli, 
Jocziau kasdiena pas 

mergužėle,
Pasimatycziau su meilužele.
Su miela meile 

pasisznekecziau,
Dideli tamsusis mano 

liūdnumas,
Szirdi užimtu meiles 

saldumas.
Kad asz turecziau audru 

galybes,
Kilcziau su griausmu ten 

in augsztybes,
Žaibu perkūno žeme 

trankycziau,
Tiesa darycziau, melą 

žudycziau;
Degincziau, griaueziau kaip 

senas tvoras,
Tuos, kuriuos turtai risza 

in poras,
Kas tik nejieszko meiles 

saldybes,
Tie paragautu audru baisybes.

Ant rytojaus Stanislovas tu- ( 
redamas bisknti reikalo mies- . 
te užtruki! ir net apie pietus • 
iszjojo in dvara. Daugiau pas
kui ji jojo Motiejus Pelukas, 
tasai isztikimas tarnas, apie 
kuri primynė starostienei, o 
kuris norint turėdamas dide
lius ūsus ir iszrode kaip daži- 
nojo nuo paruezninko jog nori 
galėti s su dvasiom.

Stanislovas prisijuokęs isz 
jo bailumo, jojo sau linksmai 
szvilpauclamas kokia tai ka- 
reiviszka dainele. Užjojas in 
karcziamele musu uloiios no
rėjo neatbūtinai gaut pravadi- 
riu, kuris parodytu tiesiog kete 
in Kabricka dvara, nesinorint 
žadėjo gerai užmokėt, ne vie
nas mužikas nenorėjo prie to 
prisikalbint. Parode vienok 
kėlę in palivarkeli Liutinskio, 
kuris buvo pora myliu nuo to 
baisaus dvaro.

Kas. ten yranesze Lutinskui 
jog pribuna svecziai, iszejo su 
linksmu veidu laukan pasitik- 
tie ir su didelu dyvu paklausė 
poruezninko, kas ji in czion at
vedė.

— Mano ponas Lutinskia, 
tarė jaunas kareivis, esmių 
prietelum ponios storastienes 
Kabrinskienes kuri man pavė
lino viena nakti dvaro paka- 
juosia pernakvot.

— Nes pone, pertrauke jam 
Lutinskas, gal nežinai kas tuo- 
sia pakajuose dedasi?

— O žinau mano brangus, 
jojant viską girdėjau nuo žmo
nių, o kad savo gyvenimą nie
kad da dvasia nėmaeziau, 
troksztu labai su didelu noru 
su joms susipažint.

— O jei, o jei! Ponuli! Per
trauke drebėdamas visas Lu
tinskas, nekalbėk ponas teip 
garsiai, jeigu nenori ant savo 
galvos partraukt nelaimes! 
Jeigu yonas žinotum, ka de
dasi tam dvare.

— Tai-gi del to, jog neži
nau, tai noriu dažinot.

— Gaila man pono jaunys
tes, perdestinejo saldžais žo- 
džais Lutinskis. Paklausykie 
manės pone, duokie veluk pa
kaju tam pasiutusiui užmany
mui, pernakvok pas mane ir 
pasijauk teriotis su dvasiom.

— To suvis nemislinu pa
daryt, atsake trumpai Stanis
lovas, esmių sau bisknti isz 
prigimimo įprieszingas, ir kaip 
karta kuom sau galva prikalu, 
tai jau manz jokia galybe ne
gali atitraukt. Praszytau apie

raktus nuo palociaus, ba da 
priesz vakara noretau užimt 
nauja kvatie-ra ir pasirengt ant 
priėmimo vaduotu, 
savo malones 
lankyt.

— Jeigu 
priverstinai, 
Lutinskas,
vas iszpildyt, nes kaipo doras 
žmogus privalu persergert, jog 
arklyczios dvaro yra griūva
mos, liepiau per tai pono arkli 
ii- su tuom kitu, ant kurio tar
nas atjojo, patalpint mano ark
linėje.

— Labai dėkui už tai, at
sake poruezninkas, kuris laike 
tosios kalbos apžvelginejo sa
vo pisztalietus, žiūrėdamas ant 
ju su džiaugsmu, o Lutinskas 
žiūrėdamas isz szalies tarė:

— O vyruti puikus piszta- 
lietai! \

— Ne tiktai puikus, nes ir 
puikiai szauna, atsake Narsai- 
tis ulonas ir man pritarnaus 
prisipažint su dvascni, jeigu 
atsiras tokia kvaile atlankyt 
mane.

Tame laike poruezninkas nu
ėjo in arklinyczia, norėdamas 
apžiūrėt arklius. Rado ten Mo- 

1 tieju dideli susiergalavusi, jog 
turės eit in paloci, nuo ko sten
gėsi savo poną atkalbint.

— Ponas poruezninke, tarė 
meldžiancziu balsu, man rodos 
jog butu geriau ne eit ir pa
klausyt rodos Lutihsko ir pri
glaust galva kur sziltam kam
pelyje pas ji, isztikro net mano 
kūnas nutirpęs, klausant kaip 
žmonys pasakoja apie ta dva-

savo

— Tai pasilik szeszke! Pa- 
szauke supykęs .Stanislovas 
ulonas; duosiu rodą ir be tavęs.

— Pasilikusiu ponas poru- 
czninke, tarė susijudinęs ka
reivis, žiūrėdamas ant
kryžiaus ka: kabojo ant kruti
nės -už nuopelną vaiske, 
liksiu, nes ne del to, jog esmių 
baimingu, apie ka pats ponas 
ne viena karta, apie mano narsa 
persitikrinai, ba ne vienam gy
vam žmogui neduosiu spjaut 
ant saves, nes nemislinu kiszt 
kuodą del pakutavojaneziu 
dvasiu, per ka ne tiktai gyvas- 
te, nes ir iszganima duszios ga
li pragaiszint.

— Jau tu paskutiniu žo
džiu negirdejo poruezninkas, 
ba pamatęs Lutinska stovinti 
priesz savo grinezia pamojo 
ant jo in grinezia, paėmė savo 
pisztalietus ir apsiviniojas in 
ploszczius, ėjo link palociaus 
drauge su senovės ekanomu. 
Kada jau buvo apie szimta 
žingsniu nuo palocelio, Lutins
kas sustojo kaip nudiegtas ir 
paduodamas pluoszta raktu 
Stanislovui, tarė drebaneziu 
balsu:

— Dovanoki e ponas po- 
ruczninke, jog norint esmių 
p aki u su a s žmogus del kožno, 
nes toliau ne eisiu. Da karta 
persergszcziu, idant ponas su- 
gryžtum in mano nameli.

— () tegul mane Dievas 
saugoja! Nusijuokė kareivis 
Stanislovas, o kagi tos jusu 
'dvasios pasakytu, jog kaip 
szeszkas pasihijojas pabėgau?

Lutinskas net kniauktelėjo 
isz baimes, ir nekalbėdamas 
nei žodžio atidavė- in rankas 
Stasiui dideli pluoszta raktu, 
paskui neatsigryždamas in už
pakali skubino namon.

pasi-

gavosi in vidurį seno palo- s 
ciaus. Viduryje pasakius nebu- < 
vo linksma. Tinkas vietomis 
buvo nupuolas, tuszcziuose pa- i 
kajuosia buvo apuokai ir pelė
dos, o sziksznosparniai kož- 
nam pliszi gimžejo. Ne paise- 
damas ant visko narsus ulonas 
iresi tolyn, ir po ilgam vaik- 
sztiojimui užtiko vienam pa- 
kajuja dvi lovas, inejo drąsiai, 
nuėmė ploszcziu, sėdo ant kė
dės, pasirėmė ant stovinezio 
stalelio ir mislino kas ežia nu- 
sides. Teip bego valanda po 
valandai. Jau Stasys ir užval
gė ka turėjo su savim ir tame 
ant laikrodėlio buvo vienuolik
ta valanda. Vejas staugė per 
kiaurus langus visokais bal
sais panaszais in dejuojenti 
žmogų. Drąsus ulonas apžiurė
jas duris ir langus paklojo sau 
lova ir mėtėsi ant josios su 
drabužais, laukdamas kas ežia 
bus.

Iki sziol buvo malsziu, tiktai 
vejas szvilpe po karitorius ir 
kaip kada pelėda graudžiai de
javo. Musu poruezninkui lig 

. ant szirdies pasidarė ne smagu, 

. kalbantieje abrozai ant sienos 

. rodos mirkeziojo. Ne trukus 
vienok atsikratė ta nesmage 
misle, padare ant saves ženk
lą kryžiaus ir netrukus' kietu 
miegu užmigo.

Miegojo gal per puse valan
dos, kad tame kokis tai barsz- 
kejimas lenciūgu ji pabudino. 
Paszoko nuo lovos ir klausė 
ausis pastatęs. Už valandėlės 
vėl nutilo.

— A-ha! Pamisimo sau Sta
nislovas ir velei pasvirias ant 
pogalves pradėjo migdintis.

Nes tai ilgai nesitesi. Pratri- 
nes akis patemino stovinezia 
dvasia ilga balta, kuri nuola
tos vaitojo. Toji dvase kone 
lubas sieke, akis kaip žarijos 
žibėjo.

— Kas esi ? .Suriko paruez
ninkas prisiartindamas priesz 
vaiduli.

Velei dvasia sudejavo sun
kiai.

— Atsakyk, ba asz ežia ta
ve, kaip matai padėsiu.

Vaidulis storu balsu

sus! Kalbėjo Lutinskas su di
deliu stengimu.

Ant tu žodžiu pasijudino 
Stanislovas gailestie, pakele 
nuo žemes nelaiminga ir ap
draskęs nuo jo prietaisas vai
dui io, apžiurėjas kaip galėda
mas žaidali ir nubėgo in kaima 
pas kunigą, kurio Lutinskas 
szaukesi.

Ant rytojaus anksti senovės 
ekanomas storastienes Kobric- 
kienes numirė prisipažindamas 
su gailestia, jog norėdamas 
pusdykiai paimt dvara. savo 
ponstvos, paleido paskelba po 
aplinkine apie vaiduti ir dva
sias triusenezias po paloceli. 
Pasakė ir apie tai del ko Sta
nislovas nepataike, Ba kada 
poruezninkas buvo nuejas pas 
Motiejų in arklinyczia, tai ji
sai tame laike iszsuko kulkas

Tuo jaus apie tai pasklydo 
toli, kas tai vaidinosi dvare ir 
tuojaus pradėjo " atsirast pir- 
kykai, bet storastiene visiem 
atsake jog tas dvaras parduo
tas, o tai ne buvo suvis teisybe 
ba ta dvara atidavė Stanislo
vui Narsaicziui, paruezninkui 
ulonu drauge ir Jadviga už 
paezia.

KATALOGAS 
KNYGŲ

nusi-

gaidi

III.

Jaunas poruezninkas Stasis, 
nejudindamas suvis narsos, 
nuėjo drąsiai link bromo ir vos 
atidaręs surudyjusia spyna,

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

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

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

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

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

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

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

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo

No. 1954

iStanislovas atlaužė 
pisztalieto ir szove tiesiog in 
vaidnli, nes tas baisus sveczias 
ne isz vietos nepasijudino ir 
tiktai atkiszias ranka parode 
jo kulka. Ne nubaugintas po
ruezninkas szove antru kartu 
ir dabar parode vaidutis savo 
rankoje kulka. Ant žud, but, 
pagriebė už szobles guliu tęs 
ant stalo ir mėtėsi ant began- 
czio vaidulio, kuris leidosi 
bėgt. Žibinte, ka vaidutis turė
jo su savim, buvo labai gera 
del nebailingo jaunikaiezio. 
Vaidulis begu nuolatos, o tuo- 
jaus paskui ji bego Stasys su 
szoble. Gavosi abudu laukan 
per mažas slaptas durukes mu
re, kuriu Stanislovas priesz tai 
nebuvo mates. Gavosi laukan 
ant kiemo, paruezninkas tuo- 
jaus dagyne vaiduli ir smeige 
in ji su szobla. Vaidulis su 
kliksmu gruvo ant žemes, net 
aiktelėjo ir persitikrino Sta
nislovas jog neturėjo veikalą 
su dvasia tiktai su esybe ka tu
ri kuna ir kaulus.

— O Dieve, mirsztu! Pa- 
szauke vaidulis, kuriame pa
ruezninkas ant halso pažino 
jog tai Lutinskas.

— Ar tai tu niekadejau! Pa- 
szauke jaunikaitis baisiai per
pykęs.

— Dovanok, Dovanok, po
nas paruezninke! Turekie ge
ra szirdi ant tiek, kiek esi dra-

Kitokios Knygos

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No.133—Dvi istorijos: Neuž- 1 
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

No.141—Apie Kalvi Paszku, 
ležinis Vyras, Smakas ir Niki
tas. 61 puslapiu, 20c.

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

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

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

No.145—A p i e Velniszkas 
^talunas 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., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus
lapiu, 20c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaip Užsisakyti Knygas:

tSF Užsisakant knygas isa 
szio Katalogo, reikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankine Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IRT" Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai 
gai, o ir visi laiszkai 
turi būti siusti vien 
szio adreso:

prisiun-

ir Pini- 
“ visada 
tik ant

SAULE PUBLISHING CO
Mahanoy City, Pa,, - Jį. S, i
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Istorija Apie.. . .
Varginga Žmogaus

Sunu Ir Razbaininka

(Tasa)

Tas nuejas gult, eme gailiai 
verkt, nes už valandėlės atsi
darė durys, inejo senas diedu
kas ir tare in ji:

— Ko teip, verki vaikeli?
Leką jus atsake:
— Kaip as z turiu neverki, 

karalaitis liepe man kad asz 
jam paverstai! karalaite kuri 
randasi treczio karalyste.

Senukas tarė:
— Neverk, ryto kaip užsi- 

kel si, pasakyk karatai ežiu i kad 
tau duotu dvylika, kareiviu, o 
kaip josi kėlu, tai pirmiause 
rasi skruzdelina ant kurio visi 
mindžioja tai liepk savo karei
viams idant jie jaises aptvertu 
akmenais, josios tau bus page!- 
boję. Toliams rasi 'bites ant ku
riu puola lietus ir sniegas, ir 
rasi didele žuvį volojanczese 
po purvyną, tai liepk savo ka
reiviam tąis bites pridengt šu 
bile kuom, o ta žavi inmest in 
mares, 'o tau bus pagel'boje, o 
da tolinus pajojus, rasi du kar
velius peszantes tai liepk savo 
kareiviams persk irt, o jie tau 
bus pagel'boje.

Ant rytojaus lekajus anksti 
liepe paszaukt dvylika karei
viu ir leidosi in kelione.

Jodamas viską, teip padare 
kaip senukas jam buvo liepes. 
Ant galo dajojo karaliaus pa- 
loei, ir kaip tik pamate ji tėvas 
tos karalaites tare in ji:

— Žinau kad nori mano 
duktere už paežiu, tai asz tau 
parodysiu ant to spasaba.

Nusivedė pas vienas duris, 
atidarė ir padavė jam du 
szniurius privertus pilnus gal- 
gu ir tarė:

— Žiūrėk dabar, jeigu Ju 
gali gaut mano dukterį tau do
vanosiu visa mano karalystei, o 
jeigu ne, tai ir tavo galva bus 
užtverta ant szniuro.

Atnesze hsztuonis go rėžius 
aguona sumaiszytn juodu su 
baltom ir liepe per nakti isz- 
rinkt baltas aguonas isz juodu. 

. Likes vienas sau pamisimo.
— Gal tik szimts velniu ga

li ta darba atlikt, ne žmogus 
per viena nakti, asz nenoriu 
pradėt ba žinau gerai kad ne- 
iszrinksiu, eis galva ant szniu
ro. O Dieve mano! Turiu trum
pa laika mano gyvenimo, gal 
už tai, ka savo gimdytojus pa- 
mecziau ant. senatvės.

Dieve mieliauses, atleisk 
mano nusidėjimus!

Ir teip mislyse praskendes 
atidarė akis ir pamate ant 
grindų laipiojent skruzdeles, 
kurios rinko aguonas.

Kada viskas buvo gatava, 
karalius alėjas tarė:

— O ka tu mano vaike, ar • • •padarai ka tau liepiau, o. le
kajus tarė:

— Teip padariau, o kara
lius tarė:

— Da tas ne viskas, atvecle 
žmogų ir nukirto jam galva ir 
liepee prigimdint, o lekajus. sė
dės ant kreses pradėjo verkt. 
Tame atlekes karvelis padavė 
dvi plunksnas, viena isz tiesio

a
 “LINKĖJIMAI” del Kalėdų ir 

Nauju Metu Kortas (Tiktai 
Anglu Kalboj) su konver- 

tbms. 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-, 
ledu 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.

sparno, o kita isz, kairio ir ta
re:

— Pridek ta galva prie lie- 
menio, apversk isz tiesio spar
no plunksna aplinkui kakla, 
tai galva prigis, o isz kairio 
sparno plunksna pakratyk jo

★ BALTRUVIENE * 
i*-K********************

Tosios moteres kurios 
Geidžia būti paguodotos 

ir mylėtos, 
Turi užtylet priesz kitus, 

Apie savo naminius ergelius, 
Vargus ir prispaudimus.
Daugelis randasi tokiu 

moterių, 
Kurios turi savo rnpesczius, 

Smukias dienas ir 
-valandas, 

Bet priesz svietą su tuom 
slėpėsi.

ĮCožuam geidžia in tikti, 
Duoti puiku ir malonu 

žodeli.
Tarp linksmo draugiszko i 

susirinkimo,
Buna, linksmos,

Tarp verkenicziiu žino kaip 
būti n ui indus,

Žodžiu žino ir njoka su 
žmonimis susitaikini.

Piktus i s z s i r e is z k i mu s, 
Kuruos in ja. kalba 

ant kitu, 
Užlaiko savyje ir žino ka. 

ir kada pasakyt, 
Apgina, kitus ir perverczia 

kalba ant ko kito.
Neužsidaviuoja su savo 

žinystomis, 
Kitiems duoda baisa 

o pati tyli. 
Sztai moteriszkas meilumas.

* * *
Asz jums sakysiu kad, 

Geriausias prietelis žmogaus 
sziandien, 

Yra geras ir suprantantis 
laikrasztis.

Kožnas žmbgus geisdamas, 
/ Žinoti kas ant svieto 

atsitinka, 
Skaito szioki ar toki 

laikraszti.
Vieni skaito prie valgio, 

Kiti prie darbo, 
Kiti po darbui ir kada 

keliauna.
Geras laikrasztis žmogui 
Pranesza kas sziandien 

ant svieto atsitinka.
Laikrasztis mokina žmones 

Kaip jie turi gyvent, ir 
ko turi saugotis.

Žodžiu, lavina protą žmogui 
% visame.

Tokiu laikraszeziu yra
‘1 Saule ’ ’, 

Kuri yra. aiszkiausia 
'Skaity t musu'Lietuviam s, 

Kurie ne yra. užbaigia 
Kokias ten kolegijas, 

Bet gyvenimo mokykla ir 
kTois laikrasztis jiems yra.

tinkamiausias, 
Tokis laikrasztis jiems yra 

Musu tautiecziu 
užganadin ancžia i, 

Suprantancziai ir gaivos 
neskauda, 

Kada ji perskaito, 
Nes supranta viską 

ka skaito!

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

; ... MALDA ... ;
i Viesz. Jėzaus ir •

; Motinos Szvencz. ;

I Sapnas Motinos Szven- ‘ 
; cziausios, mieganczios < 
I ant kalno Alyvų, žemei j 
; Batanijos, bažnyczioj J 
; Szv. Mykolo Arkaniuolo. <

; Knygos Did. 3%x5% col. j
TIKTAI, 25 Cts.

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

lupas o jis pradės kalbėt.
Ant rytojaus iszgirdo kara

lius kad tas lekojus kalba su 
tuom negyvėliu, ir inejas tarė:

— Mandras busi 'žentas, 
nes da viena, užduotia turėsi 
iszpildint, tada bus gana.

Dabar karalius paliepė už- 
kinkyt arklius, sėdo karalius 
su duktere ir jaunikaicziu, nu
sidavė in pamaria, o karalius 
paėmęs dukters žiedą, ir inme- 
te in mares, o lekojui liepe isz- 
imt ir atneszt jam.

Jaunikaitis- stovėjo ant 
kranto ir gailei verke, o žuvis 
iszneszus žiedą padavė jauni
kaicziu i.

Ant rytojaus paszauke kara
lius lekoju ir tarė:

— Parodyk man žiedą kuri 
buvau vakar inmetės in giluma 
mariu, o jaunikaitis padavė 
karatui ta žiedą, o karalius ta
rė:

— Ryto anksti parodysiu 
tau dvylika panų ant arkliu, 
visos vieno budo, tai jeigu pa
žinsi mano duktere tai gausi už 
paczia. Jaunikaitis,mistino jog
inis sunku atmyt, neą atlėkus 
bituke pasakė jaunikaicziui 
jog jos arklui lys in uosi tas 
arklys galva kratys, tai ant to 
galėsi pažint. Ant rytojaus ka=, 
ralius pastate dvylika panų su 
žirgais puikiai inredytais, ir 
1 iepe jaunikaicziuia t m i n t. 
Jaunikaitis pamatęs kad'visos 
dvylikos kaip viena pamėtė 
vilti atminimo, nes atlėkė bitu
ke pabirzgejo arklui po nosia o 
arklys ome giluot ir teip atmi
ne net tris kartus su pagelba 
bitukes, o karalius padovanojo 
jaunikaicziui ta dvylika, panų 
del jo vaisko ir gryžo namon su 
karalaite, o karalaite ji teip 
pamylėjo jog kada razbainin- 
kas atsitraukdavo nuo jos tai 
jijie tuojaus bėgdavo pas leko
ju, prasze tėvo idant ji nužu- 
dintu, o lekajus padavęs tais 
dvi plunksnas pamokino ja ka 
turi darytie su joih.

Kada jam galva, nukirto, ka
ralaite paėmus pridėjo prie 
stuobrio apvede aplink kakla 
su viena plunksna, o su kita] 
pakrutino lupas, o jis atsikėlęs 
tarė:

— Asz mislinu kad žmogus 
prisiege tik ligi smert, o po 
smert gali viską iszlpažint, o 
karalius su savo dvarokais pri
pažino kad tai yra teisybe, jog 
žmogus, prisieki a tik ligi smert 
o smert gali viską iszlpažint.

Tada lekajus tarė:
— Asz esmių karalaitis, o 

jis yra didžiausiu razbaininku 
ant svieto, priesz kuri prisie
kiau, jog pripažinsiu ji kara- 
laicziu, ba jis man kerszino už- 
niuszimu.

Po tam razbaininkas likos 
nukirzdintas, o lekajus apsi- 
pacziavo su taje karalaite ir 
sulaukė vėlybos senatvės.

— GALAS —

:: VAIDULIS ::

pONAS Stanislovas Na ūsai
tis, jaunas porucznikas nuo 

ulonuno laiku Varszavines Ku- 
nigaiksztystos, važiavo viena 
karta pro Sandomieri, ir užsi
geidė atlankyt savo senovės 
pažinstama, ponia storaistiene 
Kobrickiene, kuri po smert sa
vo vyro ir sūnaus pametus 
dvara apsigyveno Sandomie-j 
rija. Szirdi suspaudė isz gailės-., 
ežio biednam ulonui, kaip už
važiavęs pamate senyva moto
re, kuri da priesz kelis metus 
buvo turtingai ir visko pilna, o 
sziandien tu ir užėmus du že
mus 'pakajelus ir prilaiko vie
na tarnaite, nuo visu attikusia.

— Ach mano ponas Sta
nislovai, kalbėjo senuke spaus
dama ranka dėkingai jaunikai- 
czio, gal nesitikėjai mane to
kiam palocija užtikt su mano 
mylima Jadvigute, kuri neau
gusi varge.

— Isztikro, guodotina po
ne, atsake Na.rsaitis.su gailiu-j 
gu balsu, negalų iszreikszt rna-! 
no gailesti, jog randu szito- 
kiam padėjime, ka ponia atve-

:: JUOKAI ::

Klebonas — Asz sziandien 
net septynis žmones pada
riau laimingus.

Parapijietis — Kaip tai?
K. — Nugi daviau szliuba 

trims porelėms.
P. — Tai tik sze'szi žmones 

o kas septintas?
K. — Ar tu manai kad asz 

už dyka dirbau?

Žinai, teveli, sake vienas

Kėturi Senato Komisijos 
nariai, kurie patarė pabarti 
Senatoiu Joseph McCarthy 
už Senatoriui netinkama pa
sielgimą, ežia ramiai ir net 
linksmai pasitaria, Vaszing- 
tone, pirm negu ju raportas 
buvo inteiktas Senatui.

Kai tos komisijos pirmi
ninkas, Watkins pasiaiszki- 
no kad keletą žodžiu isz to 
raporto buvo iszbraukta, Se
natorius McCarthy piktai 
atsikirto: “Kurios melagys
tes yra iszbrauktos?“

Sen. Watkins vėliau su

— “Saule“ turi tiek agen
tu kiek skaitytoju, nes kožnas
yra agentu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo-skaitytoj aus, tai

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Ako Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.

Saule Publishing Co. 
‘Mahanoy City, Pa.

d e in tokia but i a.
— O ka daryt, mano ponia, 

paruezninkia, įsu žmogum vi
saip atsieina, teip ir su mumis 
parėjo, iszmokejom su dideliu 
l eda, ka mano pats su sumink 
užtraukė ir dabar apsieinu 
kai]) galėdama, bile ant manes 
niekas nerugoja.

— Teip pone, verta esmi 
paguodones.

— Po teisybei, "tesi toliau' 
seniuke, da turiu viena, dvara 
Ko'brickus ir su įpuikais p.aka- 
jais mano proseniu, nes ne ti
kėtum, mylimas Stasiuli, ko
kia nelaime stoja man perszka- 
dojai. Tam senam dvare, ka gy
veno mano tėveliai ir prose- 
nei, sziandien likos gyvenimu 
Įjiktu dvasiu, jog baime apim
ti gyventojai po visa aplinkine 
per kai niekas nenori pirkt, o 
ir už dyka neimtu norint dirva 
gana derlinga!

parapijietis savo klebonui, 
jeigu jus turėtumėte .Szven- 
to Petro raktus, tada galė
tumėte mane be jokio bade- 
rio inleisti in dangų.

— Butu geriau Juozai, 
atsake klebonas, jeigu asz 
turecziau tos kitos vietos 
raktus. Tada asz galeeziau 
tave isz anos vietos iszleisti.

Klebonas kuris buvo bai
siai skupus, buvo pakviestas 
ant vakarienes pas viena pa
rapijieti. Jis atsivedė su sa

Tyla Priesz Audra

savo komisija atslūgo ar 
iszsigando ir pasiulino Sen. 
McCarthy iszeiti: Jeigu jis 
atsipraszys tu Senatorių, ku
riuos jis buvo inžeides ar in- 
tares, tai ta komisija pa- 
mirsz apie Sen. McCarthy- 
Armijos ergelius, apie Gen. 
Bricker ir apie viską, ir vi
sas klausimas bus isz komi
sijos iszmestas.

Sen. McCarthy piktai atsi
kirto: “Jeigu man butu pro
ga viską atkartuoti, asz dar 
daugiau apie juos pasaky- 
cziau.

didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule“ bus jusu didžiausiu 
laikraszeziu, Acziu!

— Navatnas daigias, atsa-‘ 
ke Narsaitis kratydamas galva 
su neisztikysta, idant musu lai
kuose, neatsirastu iszmintin- 
gas žmogus, kuris ne intiketu 
iii tokius zababonus.

— Perpraszau tave mano 
brangus poruezninkia, per
trauke seniuke, užmirszan tau 
pasakyt, jog norint tonais bai
sybe dedasi, tai vienok doras 
Lutinskas, senovės musu eka- 
nomas, norėtu nupirkt ta, dva
ra, nes nebūdamas turtingu, 
vos ketvirta dali davinėjoska 
tas dvaras vertas.

— Ar isztikro? Nusijuokė 
ulonas, patiko man tas. Lutins- 
kis. Ir tai tasai ponelis nebijo 
vaidui i ?

— Kur-gi ne? Pritarė Jad- 
viga, Lutinskis dreba kaip 
apie tai pasakoja ir negali isz 
maut kas tai galėtu būtie. O 
kaip pradeda Įiasakot, ka pats 
mate ir kas dabosi palocfje, tai 
net plaukai ant galvos stoja.

— Ir jeigu jisai nori nu
pirkti ta dvara, tai darydamas 
geradejyste del mudviejų.

— Ir kai]) mislinu toks jam 
dadave smntnai starostiene, 
jau man ne daug reikia, ba ne 
ilgai ant svieto patesiu, o no
rint ne kiek gausime už'dvara, 

vimi savo vikara. Per vaka
riene, klebonas pakukždo- 
mis, tyliai pamokino savo vi
karą: “Valgyk gerai; val
gyk del rytoj ir del poryto- 
jaus.”

“Taip teveli“, atsake isz- 
alkes vikaras, bet asz dar 
nepabaigiau valgyti del va
kar ir del užvakar.“

SKAITYKIT7 

“SAULE” 
PLATINKIT!

Dabar jau pasirodo kad ta 
Senato komisija to klausi
mo bijosi ir nieko bendra 
nenori turėti su Sen. Mc
Carthy nubaudimu. Jie da
bar norėtu tuos tardinimus 
nutraukti ar atidėti kol De
mokratai Senatoriai ju vie
tas užims.

O Sen. McCarthy nusi
juokdamas paskelbė kad jis 
yra pasirengęs vėl stoti in 
rinkimus ir kad jis nei vieno 
isz tu Senatorių nepaiso ir 
nesibijo.

□ o n

“SAULE“

PLATINKIT '

SKAITYKIT
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tai del mano Jadvigutes bus 
in vales.

— Pavelyk pone man ap
žiūrėt taji dvara, sodyba tavo 
seniu ir proseniu, o po draug 
noretau susipažint su tom dva- 
sem ir pažint to senovės dora 
ekanoma Lutinska, kuris gal 
netoli 1o dvaro gyvena.

— Ar norėtum ponas Sta,- 
nislovai nupirkt? Paklausė 
storastiene.

— O poniute! Nusijuokė 
poruiezninkas, mano turtas ne- 
isznesiza ne tiek, kad gailetau 
susilygint su Lutinsku, nes 
mano urlopas pasitrauks da 
gana, ilgai tai noriu isz to laiko 
naudot, o ypatingai noretau su 
dvaseni susipažint, kuriu da 
kai]) esmių gyvu nemaeziau.

— Poruezninkia, prakalbė
jo ant tikrųjų storastiene, asz 
žinau ir girdėjau jog esmi drą
sus, tikiu per tai, jog ne nusi- 
gasi laike musztyues kur uže 
armotos, -nes kiszt gervaliai 
kaili isz iždykumo, su ano svie
to dvasiams, kad pražūt, be jo
kio reikalo ir naudos, tai jau 
ne protas ir da pasakau, jog 
tai butu dideliu grieku.

— Na na, teip blogai nebus 
nusijuokė jaunas kareivis, asz 
turiu isztikima tania su savim 
Motiejų Peluka, kuris jau ne 
viena karta buvo man pagel'bo
je, paimsiu ji su savim in d va
ra, o apie ka kita, tai pasikal
bėsimo su ekanomu Lutimskiu, 
kuris mums duos rodą, kokis 
ginklas yra geriauses ant vai- 
dulo, ar pisztalietas ar szlobe, 
na pana Jadviga, baigi ulonas,

[Tasa Ant 2 Puslapio]
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ŽiniosVietines Bus Szumas! Dekavones Diena Amerikoje.
Praneszimas Skaityto

jams! Iszpriežasties kad Ame
rikos Szvente “Padekavones 
Diena — Thanksgivinig Day” 
pripuola Ketverge, Lapkriczio 
Nov. 25-ta diena, tai ateinantis 
Petny ežios “Saules” numeris 
neiszeis, kad ir musu darbinin
kai galėtu apvaiksztinete ta 
Amerikos Szvente. Dovanokite 
mums. A ežiu!

— “Saules” Redakcija.
Visos Pu'blikines 'Mo

kyklos bus uždarytos Ketverge 
ir Petnyczioje. Kasyklos ne
dirbs. Bankai ir pacztai bus už
darytos per Dekavones Diena.

Seredoj pripuola Szv. 
Jono nuo Kryžiaus iszpažinto- 
jo, o Tautiszka Vardine: Rum- 
baudo. Ir ta diena: 1864 m., mi
re Lietuvos raszytojas, Simo
nas Daukantas, kuris yra; pali
kes mums daug isz Lietuviu ir 
Lietuvos pareities.
a Ketverge pripuola Ame

rikos Szvente Padekavones 
Diena — Thanksgiving Day, 
taipgi Szv. Katrinos, o Tau
tiszka Vardine: Vismantas. li
tą diena: 1936 m., Japonija su
darė sutarti su Vokietija 
priesz Komunistus; 1277 m., 
Sudantas, Lietuviu karvedys, 
pergalėjo Kryžeivius ties Slė
niais. Menulio atmaina: Jau
nutis; 1945 m., Teisėjas Gokls- 
borough patraukė mainieriu 
bosą John L. Lewisa in teismą 
ir paskui nubaudė ji ir mainie- 
rius už prasiszokima ir teismo 
nepa klausymo; Tik dvide- 
szimts penkios dienos ligi Ka
lėdų. Atlikite savo pirkinius 
anksti, ir szelpkite savo biz
nierius pas kuriuos gausite 
viską.

Petnyczioj pripuola Szv. 
Sillvestro iszpažintojo, o Tau
tiszka Vardine: Dobilas.

Sukatoj pripuola Szv. 
Maksimo, Szv. Virgilijo ir Szv. 
Valerijos, o Tautiszka Vardi
ne : Girdote.
a Kita sanvaite: Nedelioj 

pripuola pirma Adventu Ne- 
delia, taipgi Szv. Kondrato, o 
Tautiszka Vardine: Vakare. li
tą diena: 1942 m., apie penki 
szimtai žmonių žuvo gaisre kai 
“Cocoanut Grove” kliu has su
degė Bostono mieste, Mass.; 
1773 m., Amerikiecziai nenorė
dami Anglijai mokėti taksas 
ant arbatos, apsirenge kaip 
Indijonai, iszverte isz vieno 
laivo, Bostono uoste, visa ta 
arbata in mares; 1783 m., pir
mas Amerikos pacztas atidary
tas New York mieste. Pirmiau 
paczto tvarka būdavo kitonisz- 
ka. Tas kuris gaudavo laiszka, 
užsimokėdavo, o ne tas kuris 
siunezia, kaip sziandien.

Panedelyje pripuola Szv. 
Saturino, o Tautiszka Vardi
ne: Umede. Taipgi ta diena: 
1944 m., du Naciai Sapiegai, 
sznipai buvo isz Naciu povan
deninio laivo, submarine pa
leisti netoli Bar Harbor kran
to, Maine valstijoje. Jiedu vė
liau buvo sugauti New York 
mieste; 1433 m., Lenkai nute- 
riojo, nualino Lietuva; 1935 
m., Valdžios paszelpa užsibai
gė, kuri buvo pradėta Gegužio 
May menesyje 1933 metuose ir 
valdžiai kasztavo $3,694,000,- 
000.

Utarninke pripuola Szv. 
Andriejo, o Tautiszka Vardi
ne: Davainis. Ir ta diena pri
puola paskutine diena szio me
nesio, o Seredoj pripuola pir-

Kai kurie žmones Deka
vones Dienoje užeis in baž- 
nyczia Ponui Dievui pade- 
kavoti už visas savo malo
nes ir už savo kraszto per
teklių.

Bet visi, kaip vienas, ta 
diena baliavuos, geresnius 
pietus ar vakariene pasirū
pins ir gal kalakutą pasi
pjaus. (Rodos tas nabagas 
kalakutas kaltas kad mums 
taip gerai!)

Nors mes daug apie be
darbe, apie brangu pragy
venimą kraszome ir bumba- 
me, turime prisipažinti kad 
tokio turtingo kraszto ant

mą diena Gruodžio — Decem- 
berio, paskutinis inenesis szio 
meto; 1835 m., gimė Samuel L. 
Clemens, kuris rasze po slapy
vardžiu “Mark Twain”, jis la
bai daug visokiu- knygii yra 
paraszes; 1874 m., gimė Wins
ton Leonard Spencer Chur
chill, buvęs Anglijos M'miste
ris. Jis sutvėrė Anglijos Lakū
nu Sztalba, kuris atsižymėjo ir 
Anglija iszgelbejo per Antrą
jį Pasaulini kara. x

Musu skaitytoja, ponia 
Marijona Czesnalievicziene isz 
Gilbertono, lankėsi “Saules” 
Redakcija, atnaujinti prenu
merata už laikraszti. Acziu už 
atsilankymu.

Shenandoah, Pa. —
Juozas Mikalaviczius, staigai 
pasimirė pareita Petnyczia po 
piet, namuose, pas ponia Elz
bieta Navitskiene, 157 West 

szio svieto nebuvo, nėra ir 
vargiai kada bebus.

Kuriame kitame ant szio 
svieto kraszte, paprastas 
darbininkas automobiliu tu
ri? Nei vienas kitas krasztas 
tiek televizijų, radiju, refri- 
geratoriu ir kitu panasziu 
pabūklu neturi kaip Ameri
ka. Nei vienas krasztas tiek 
pinigu kitiems nėra paskoli
nės, kaip Amerika. Tai kas 
kad jie mums neatmokes! 
Acziu Dievui, kad jie mums 
skolingi, o ne mes jiems. • 
Daug geriau skolinti negu 
skolintis. Jeigu mes galime 
kitiems paskolinti, reiszkia

Washington uly. Velionis at
vyko isz Lietuvos, dirbo Read- 
ingo angliakasyklose. Jo pati 
mirė keliolika metu atgal. Pa
liko vienatine anūke Mare Na- 
rasievieziene mieste. Laidojo 
Panedelio ryta, isz Grab. Ora- 
vitz koplyczios, N. Jardin uly., 
su apiegomis in Szv. Jurgio 
bažnyczioje devinta vai., ir 
palaidotas in para., kapinėse.

Gilberton, Pa. —
Sena gyventoja, Elzbieta As- 
taszauskiene, Stine, (po tėvais 
Raczinskiute), numirė pareita 
Petnyczios ryta iii Da.nvilles 
ligonbuteje. Gimė Lietuvoje. 
Jos vyras Kazimeras mirė 
1943 metuose. Paliko du sunu: 
Dr. Kazimera, Baltimore, Md., 
ir Alberta, Philadelphia; duk- 
tere Helena, pati John Cumers 
Park Crest ir keletą aliukus. 
Laidojo Panedelio ryta, isz 

mes turime isz ko.
Paprotys paskirti viena 

diena padekavoti, ar Ponui 
Dievui, ar kokiems ten die- 
vaieziams, ne Amerikiecziai 
pradėjo. Romėnai, dar 
priesz Kristaus laikus tokia 
diena buvo paskyrė.

Pirmoje Dekavones Diena 
Amerikoje buvo 1621 metuo
se in Plymouth Colony, kai 
žmones iszsigelbejo nuo ba
do.

Pirmoje Dekavones Diena 
buvo szvencziama net per 
tris dienas.

Gubernatorius Wm. Brad
ford paskelbė Pirmąją De-

Grab. V. Menkieviczio koply
czios Shenadoryje, su Szv. Mi- 
sziomis in 'Szv. Liudviko baž- 
nyczioje 9 vai., ir palaidojo in 
parapijos kupinose.

DEKAVONES 
DIENA

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

cijoms Dekavones Dienos Ply- 
mouthe, kada pirmieji Anglu 
kolonistai pergyveno biauria 
ir sunkia žiema, nustatė pavyz
di maldoms, pasilinksmini
mams ir svetingumai. Guber
natorius Bradford 1621 m., 
vaisingai priėmė Indėnu vada 
Massasoit, kuris atvyko in isz- 
kilmes, atsivezdamas su savim 
90 savo vyru. Indėnu skaiezius 
nustebino Pilgrimus, bet jie 
tuoj pristatė daugiau laukiniu 
kalakutu. Kolonijos penkios 

kavones Diena Amerikoje.
Kai Indijonai buvo pa

kviesti dalyvauti pirmoje 
Dekavones Dienoje, jie su 
savimi atsinesze kalakutu ir 
briedžio mėsos.

Prcy. Jurgis Vaszingtonas 
per visa kraszta, 1789 me
tuose paskelbė kad visi de- 
kavotu už Amerikos naujai 
sudaryta Konstitucija.

Prez. Abrahomas Lincol- 
nas buvo pirmutinis paskir
ti Lapkriczio ketvirta Ket- 
verga, kaipo viso kraszto 
Dekavones Diena.

Trisdeszimts metu priesz 
tai, Ponia Sarah Josepha

moterys paruosze puota.
Maldos, yra svarbi dalis pil- 

grimu kasdieninio gyvenimo ir 
jos nebuvo užmirsztos laike 
pasilinksminime. Per trijų die
nu apvaikštinėjo Pilgrimai 
dažnai sustojo pasimelsti ir 
dainuoti himnus.

Isz Plymoutho, Dekavones 
Dienos veikimą apėmė visa 
kraszta.

Amerikos pradžioje žmones 
norėjo dekavote už invairius 
invykius ir kai kurios valstijos 
paskelbė Dekavones Dienas.

Bet tik 1863 m., Dekavones 
Diena tapo tikrai Amerikos 
szvente. Vienos moters energi
ja, Mrs. Sarah J. Hale, isz 
Massachusetts privertė Prezi
dentą Lincolna paskelbti tau
tine Dekavones szvente. Lin- 
colnas paskyrė Lapkriczio me
nesio ketvirta Ketverga.

Nuo tada Dekavones Diena 

Hale savo knygoje “Godey’s 
Lady Book”, buvo raszius 
ir raginus, kad tokia diena 
butu paskirta visam krasz- 
tui.

Prez. Franklin D. Roose- 
veltas buvo permaines laika 
tos dienos, nuo ketvirto Ket
verge in treczia Ketverga, 
kad biznieriai ir sztorninkai 
turėtu daugiau laiko nuo 
Dekavones • Dienos prisi
rengti del Kalėdų biznio. Ta 
permaina viską baisiai su- 
maisze; vienos valstijos su
tiko, kitos ne, vieni laike 
ketvirta Ketverga, kiti tre
czia Ketverga.

Prezidento paskelbta kiekvie
nas metais. Diena susikaupimo 
namie ir bažnyczioje. Diena su
stiprinti szeimynos ryszius ir 
džiaugtis kartu su savo drau
gais, kaimynais ir bendrai sve- 
cziais. Ir szimet Plymouth gy
ventojai apvaikszczios Deka
vones Diena. —C.

AMERIKIECZIAI
ISZ NELAISVĖS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
I 

laiszku nuo savo žmonos Eri
ka. Tie laiszkai buvo iszsiuns- 
ti isz Sovietu kalėjimo, in Vor
kuta, Siberijoje.

Ji, per pabėgusius isz Rusi
jos žmones jam pranesze kad ji 
yra laikoma nelaisvėje už tai 
kad jie yra intarta kaipo szpie- 
gas ar sznipas.

1941 metuose Kongresas 
galutinai nustatė kad Deka
vones Diena bus szvenczia
ma per ketvirta Lapkriczio 
Ketverga, ir kad nuo szio 
laiko nei Ponui Prezidentui 
nevalia tos dienos perkelti 
ar permainyti!

Bet laikas tos tautiszkos 
szventes visai nesvarbu, bile 
mes tik atsimename kad mes 
turime už ka būti dėkingi, ir 
kad, atsiminė, mes vienaip 
ar kitaip ta savo dėkingumą 
iszreiszkiame.

—

SEPTYNI ŽUVO
(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Lillington, North Carolina; 
trisdeszimts penkių metu am
žiaus Thomas Edward Jones, 
isz Dunn; Norma Phillips, pen
kios deszimts metu amžiaus, 
isz Dunn, ir dvideszimts ketu- 
riu metu amžiaus kareivis 
Saržentas Eugene F. Holder, 
juodukas isz Fort Bragg.

Du Johnson szeimynos vai- 
kucziai, asztuoniu metu Sheila 
ir trijų metu George buvo nu- 
veszti in Fayettville ligonine. 
Jiemdviem rankutes ir kojos 
sulaužytos.

WOMEN WANTED !
Make extra money. Address, mail 
postcards spare time every week. 
BICO, 143 Belmont, Belmont, Mass.


