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Intarta Už Dukters Mirti

Keturios deszimts devynių 
metu amžiaus bagoczka Po
nia Gertrude Silver ežia inli- 
pa in automobiliu kai jos vy
ras Herman jai padeda, in 
Melrose Park, netoli nuo 
Philadelphijos. Ji važiuoja 
in teismo ofisus, kur ji yra 
intarta už savo dukters Po
nios Doris Oestreicher mirti.

Jos Daktarai sako kad ji 
yra teip nervuota kad ji ne
gali in jokius intarimus ar 
klausimus atsakyti. Jie sako 
kad ji dabar bus padėta in 
kuria privatine ligonine kol

Rengiasi In Kolegija

Pulkininko Percy Thomp- 
spno žmona padeda savo vy
rui pasirinkti mokslo kny
gas, in Gainesville, Florida 
pirm negu jis stos in Flori
dos Universitetą, mokintis 
ant advokato. Pulkininkas 
Thompson penkios deszimts 
iszesziu metu amžiaus yra 
Major John Eisenhowerio 
uoszvis, o Major John Ei
senhoweris yra Prezidento 
Eisenhowerio sūnūs. Pulki
ninkas Thompson pasitrau
kė isz vaisko ir dabar rengia
si gryszti in Universitetą ir 
mokintis ant advokato, 

k- —---------------------

PLATINKIT 
^“SAULE’^O

ji susivaldys ir gales supras
ti kas atsitiko ir ko policija 
isz jos nori.

Philadelphijos policijos 
virszininkas dabar stengiasi 
isztirti ir dažinoti, kodėl po- 
licijantai, kurie buvo pa- 
siunsti in szitos bagoczkos 
namus, kai jos duktė pasimi
rė, taip prastai savo darba 
atliko ir taip vėluotai apie 
tai pranesze. Eina gandai 
kad gal kai kurie isz j u buvo 
papirkti. Bet policijos virszi
ninkas vieszai dar nieko ne
sako.

NORI PARODINTI
RUSAMS MUSU ATO

MINES FABRIKUS
WASHINGTON, D. C. — 

Lewis Straus, Atomines Jiegos 
Komisijos Pirmininkas yra la
bai susirupines apie gandus, 
kad Prez. Eisenhoweris nori in- 
sileisti Rusijos mokslinczius ir 
jiems parodinti musu Atomines 
jiegos fabrikus. Lewis Straus 
sako kad jis nesupranta koks 
ežia iszrokavimas: musu val
džia Amerikiecziu Piliecziu ne
prisileidžia prie szitu fabriku, 
o dabar Eisenhoweris nori vi
siems Sovietams, Komunistams 
visus tuos musu fabrikus paro
dinti.

VALDŽIA NORI
PASKOLAS

SUVALDINTI

NEW YORK, N. Y. -
Amerikiecziai yra ligi ausu in- 
siskoline, pirkdami viską ant 
iszmokesczio, bet jie gana už
sidirba už viską užsimokėti. 
Tas aiszku isz banku nusistaty
mo dar daugiau pinigu, visiems
paskolinti. Valdžia yra susiru- 
pinus ir dabar nori banku pa
skolas nors biski suvaidinti, bet 
iszrodo kad valdžiai nepasiseks 
nes bankieriai daro gera bizni 
isz visu kurie skolinasi pinigu 
ir moka szeszta nuoszimti ant 
savo paskolų.

ARGENTINOS PREZ.
PASITRAUKĖ
ISZ VALDŽIOS

BUENOS AIRES, ARGEN- 
TINA. — Argentinos Preziden
tas, Juan Peronas, pasitraukė 
isz valdžios, be jokiu sanlygu 
ir derybų.

Žinios apie sukilėliu laimėji
mus vyriausybes neigiamos, 
bet norima jiems tikėti, kad j u 
puse perejo antrosios armijos 
vadovybe su pėstininkais ir 
aviacijos daliniais. Taip tvirti
na jos vadas Generolas Lagos.

Tos armijos vieta yra Men- 
dozoje, o jos daliniai iszdestyti 
trijose Vakarinėse provincijo
se, kurios perėjusios sukilėliu 
valdoma. Peronistu szalininkai 
suaresztavoti.

Vyriausybe patvirtino žinia, 
buk sukilėliai nutraukė gazu 
tiekimą sostinei. Ji teipgi pra
nesze kad užsidaryti bankams 
ir visoms mokykloms.

Sukilėliu laivai yra netoli 
Buenos Aires, bet dar neinvyk- 
de bombarduoti sostine, o vy
riausybes lėktuvai susilaikė 
nuo ju bombardavimo. Pra- 
neszta buk isz abieju pusiu 
kraujo liejimo ir turto naikini
mo, tikėdamiesi laimejima isz 
mažesniu spaudimu ir pasita
rimais.

Paskutine žinia isz sukilėliu 
Puerto Belgranos praneszta 
kad vyriausybe priėmė ju san- 
lygas derėtis, todėl prasidės 
pasitarimai juroje. Vienas su
kilėliu laivas plauke in Buenos 
Aires uosta derybininku paim
ti. Taipgi praneszta buk Pre
zidentas Juan Peronas nuvy
kęs in Paragvajaus ambasada.

Sugryžo Su Žiedu

Dvideszimts vieno meto 
amžiaus Hillevi Rombin, ku
ri buvo iszrinkta kaipo viso 
svieto gražuole del sziu me
tu, linksmai parodo sužie- 
duotuviu žiedą, kai ji parva
žiavo in Hollywood, Califor
nia, isz savo gimtinio Szve- 
dijos kraszto. Jos sužieduo
tinis yra Leitenantas Nils 
Benker, isz Szvedijos lakunu 
sztabo.

WASHINGTON, D. C. — 
Nors Turkai yra gave milijonu 
doleriu isz Anglijos ir Ameri
kos jiems dabar reikia daug

TURI DIDŽIAUSIOS^
FABRIKUS DEL Už Geležines Uždangos

URANIUM
ISZ VOKIETIJOS. — Vo- 

kieijos milijonierius, fabri
kantas, kuris Hitlerį buvo rė
mės, dabar turi didžiausius 
fabrikus del uranium, to gava- 
lo kuris yra reikalingas atomi
nėms bomboms. Niekas to nesi
tikėjo, ir Amerikos kariszkos 
sztabas nei Amerikos valdžia 
jam kelia dabar negali pakirs
ti. Jo vardas yra Friedrich 
Flick.

DIPLOMATAI
SZNIPAI f

LONDON, ANGLIJA. — 
Sovietu sznipus Australijoje 
iszdaves Petrovas ana diena, li
kos paskelbta, kad Rusijon pa
bėgę Anglu Užsienio Reikalu 
Ministerijos tarnautojai Bur
gess ir Maclean visa savo vei
kimo j e buvimo laika praneszta 
žinias Kremliui.

Jiedu pasiprasze priimami 
Rusijon po to kai jie pajuto esą 
tiriami. Užverbuoti Sovietu 
sznipinejimo tarnybai maž
daug priesz dvideszimts metu, 
kada mokinavosi A Cambridge 
Universitete. Nevienas nežino
jo kad jie yra Sovietu sznipai. 
Užsienio Reikalu Ministerija 
Petrovo ta veikalą patvirtino.

VIESULĄ TONE’
PASEIKE AMERIKOS

PAKRASCZIUS
WASHINGTON, D. C. —

Valdžia pranesza, buk Viesulą 
Hurricane “Ione” padare mili
jonu doleriu iszkados miestuo
se in North Carolina, Virginia, 
Florida, Delaware ir New Jer
sey valstijose. Viesulą užtiko 
laiva “Diamond Shoales” su
penkiolika jurininkais prie 
Cape Hatteras. Laivas ir juri
ninkai likos iszgelbeti per lai
va “Mendola’’ isz Charleston, 
North Carolina. Miestai More
head City, New Bern, isz North 
Carolina; Pdiami, Florida; Nor
folk, Virginia ir kiti apylinkė
je miestai ir miesteliai nuken- 
te nuo potvanio. Namai, gele
žinkeliai ir tiltai likos apsem
ti. Daug žmonių žuvo ir daug 
liko be namu.

milijonu doleriu, ir jie dabar 
kreipias in Sovietus, ir pamir- 
sze kiek pagelbos jie yra gave 
isz Amerikos ir isz Anglijos.

NEW YORK, N. Y. —
I

Likos atidaroma San junga 
Tautu Metine Konferencija. 
Sovietu delegatas, Molotovas 
atvykęs sako kad jam atrodo,! 
jog kelias isz Moskvos in New 
York pasidaręs geresnis; —, 
Rusijos-Amerikos tariama san
tykiu gerėjimą.

^Pirkie U. S. Bonus!,

Vilniaus Meno Pa
minklu Likimas Arba 
Senasis Vilnius 1955

Metais
»_____

Laisvaji pasauli jau pasiekė 
sziemet Komunistu valdžios 
Lietuvoje iszleistas didelis Vil
niaus albumas, pavadintas 
“Vilnius Architektūra iki XX 
amžiaus pradžios’’ (Valstybi
nes grožines literatūros leidyk
la 1955,24,5x33,9 cm. 227 psl., 
su 194 paveikslotomis puslapio 
formate giliaspaude pagal nuo
traukas).

Albume rodomi tik tie archi
tektūros paminklai, kurie isz- 
liko iki sziu dienu. Vilniaus «
meno paminklu likimas po pas
kutinio karo ir Rusu užgyven
toje buvo pridengtas paslap
ties skraiste iszkele pagrysto 
susirūpinimo. Isz szio leidinio 
paaiszki, kad Vilnius tebeyra 
turtingas architektūros pa
minklais ir jo istorinis veidas 
nėra pasikeitęs. Kaip knygoje 
skelbiama, isz ligi karo pra-! 
džios meno paminklais laikytu 
188 pastatu sugriauta ar sužaj 
lota buvo 81, taigi mažiau, kaip 
puse. Vienok isz nuotraukų, 
kurios daugiausia padarytos 
paskutiniais metais, aiszkiai 
matyti, kad visi žemesnieji 
Vilniaus architektūros pa
minklai iszliko nesugriauti. 
Taip pat eile Vilniaus sena- 
miesezio ulycziu ir panorami
niu nuotraukų nerodo didesniu 
sugriovimu. Tuszti iszdege 
riogso Paszto buvusio Kardi
nolo Jurgio Radvilos kamba
riai prieszais Szv. Jono bažny- 
czia, sugriauti taip pat keli mu
ro namai prie Szv. Kazimierą 
bažnyczios Didžiojoje gatvėje, 
kuriu vietoje dabar pastatyti 
nevyke naujausos mados na

Asztuoniolikos metu am
žiaus Sharon Kay Ritche, 
Denver, Colorado, nauja 
Amerikos Gražuoliu Kara
liene del 1956 metu, ežia pa
tarnauja savo tėvui Forrest 
A. Ritche, isz Grand Island, 

mai. Isz komentaru, pridėtu 
prie iliustracijų, sužinome dau
giau tiksliu žinių apie karo me
tu sužalotus senojo Vilniaus 
paminklus. 1944 m., nuo karo 
veiksmu nukentejo Vilniaus 
Gedimino pilies boksztas. Jis 
buvo 1948 m., restauruotas pa
gal senaji 1937 m., restauraci
jos veikmas ir dabar atrodo ly
giai taip kaip priesz pati kara. 
Nukentejes yra Szv. Kazimiero 
bažnyczios fasadas, kurio kai
rysis boksztelis nuotraukoje 
matomas be stogo. Nukentėju
si taip pat yra Szv. Kotrynos 
bažnyczios apsida ir boksztai; 
albume szi bažnyczia paveiks- 
Icta prieszkarine nuotrauka. 
1944 m., nukentejo dar baro
kines Szv. Dvasios Cerkves ku
polas, kuris buvo 1952 m., res
tauruotas. Už visus nuostolius 
knygoje kaltinami “Hitleri
niai grobikai’’, bet nutylimi 
sužalojimai, kuriuos 1943 m., 
padare Rusu bombnesziai Szv. 
Pero ir Povilo bažnycziai ir 
Szv. Mikalojaus bažnyczios 
klebonijai sykiu užmuszant 
Kunigą Czibira.

Miesto vaizde isz Basanavi- 
cziaus ulyczios puses su senai
siais pilių kalnais aprege ne
matyti Trijų Kryžių paminklo 
ant szio vardo kalno. Kuriomis 
aplinkybėmis Trys Kryžiai 
“dingo’’, knygoje nepaaiszki- 
nama. Virszum Szv. Stanislovo 
katedros pasigendame didžiųjų 
skulpturu, Kržiu laikanczios 
Szv. Elenos, Szv. Kazimiero ir 
Szv. Stanislovo, kurias po L. 
Stuokos-Guceviczkaus mirties 
1798 m., ant katedros pryszaki- 
ne puse užkėlė Prof. Szulcas. 
Szios skulptūros gal nukentė
jusios nuo karo veiksniu, vė
liau visiszkai paszalintos. Vie
nok paszalintos buvo panaszios 
figūros ir nuo Reformatu baž
nyczios pryszakino pasės Pyli-

Nebraska. Jos motina laukia 
kol ji ir jai panasziai pa
tarnaus. Tėvai atvažiavo in 
New York miestą savo duk
rele pasveikinti. Gražuole 
Sharon sako kad ji stengsis 
mokintis ant loszikes.

Pasirengė In
Lenktynes

Szi gražuole, Myrna Morse 
ežia pasiszneka su savo mu
lu, priesz gražuoliu ir mulu 
lenktynes in New Jersey 
Fair, jomarka, kuris prasi
dės szio menesio dvideszimts 
penkta diena ir tesis iki Spa
lio antros dienos. Szitas jo- 
markas, ir turgas yra se
niausias visoje Amerikoje.

mo ulyczioje.
Nors be minėtųjų skulpturu 

Katedra netenka savo iszoriniu 
bažnytiniu žymiu, szio pasikei
timo laikyti visiszkai neingia- 
mu negalima, nes Prof. Szulco 
statulų pabrėžta patetika ir di
mensijos gerokai mažino fa
sado stovylumo inspudi. Ju ne
buvo užmanymas ne pats L. 
Stuoka-Guceviczius, tai rodo 
jo katedros 1786 m., pieszinys, 
publikuotas R. Przezdzieckio 
1938 metais.

Dabartine katedros iszvaiz- 
da, kaip matome naujausiose 
nuotraukose, isztysusi savo 
stulpcmis tarp dvieju viduram- 
ž.niu pilies kuoru, mums at
skleidžia rimta ir rustu didin- 

: guma, isz tikrųjų ta, arch. V. 
Žemkalnio (Melburne) žo
džiais tariant, “vytautini” L. 
Stuokos stiliaus charakteri. 
Katedros aiksztes, dabar vadi
namos Gediminio aikszte, ga
lutinai apipavidalinimas invy- 

: kės ne 1940-41 metais, kaip 
knygoje sakoma, bet 1939-43 m. 
Slepinga tragiką gludi žiauria
me tikrume kad szis nuostabus 
ansamblis iszryszki kaip Tau
tos Forumas tokiu laiku, kada 
tauta neteko laisves.

Indomu knygoje matyti dau
giausia visiszkai naujas nuo
traukas, tai yra, palyginti ma
žai panaudota žinomųjų, lig 
sziol visose Vilniaus monogra
fijose placziai naudotu Prof. J. 
Bulhako (1876-1950) klasisz- 
kuju Vilniaus fotografijų. 
(Yra žinių kad Prof. Bulhako 
foto archyvas per kara buvo 
visiszkai sunaikintas). Kelias 
senas Prof. Bulhako nuotrau
kas panaudojant knygoje vie
nok nerasta reikalo tai pažymė
ti nurodant vien tik “Isz Ar-

(Tasa Ant 4 Puslapio)
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Kas Girdėt
Demokratams dabar kiszkos 

dreba. Harry Trumano pagel- 
■bininkas, Major Generolas 
Harry Vaughan yra paraszes 
knyga, kuriai priežodi yra pa
raszes buvęs Prezidentas Tru- 
manas. Szitoje knygoje Major 
Generolas Harry Vaughan 
stengiasi pasiaiszkinti ir pasi
teisinti apie visas tas dovanas, 
ir tpos pdpirkimus, už kuriuos 
jis buvo pasmerktas ir prava
rytas. Demokraati 'bijosi kad 
dabar vėl visas, tas skandalas 
atsirūgs ne in sveikata Demo
kratams kaip tik priesz rinki
mus.

Iszrodo kad jau nėra jokios 
abejones apie Adlai Stevenso- 
na. Jis vėl stos in rinkimus del 
Prezidento, kaipo Demokratu 
kandidatas, nes jis jau dabar 
jieszko raszytojo, kuris jam jo 
prakalbas paraszytu ir visa jo 
vaju tvarkytu.

“ • •

Vieszai dar nieko nėra nesa
koma, bet eina gandai kad Va- 
szingtonas yra davės Kremli- 
nui žinoti kad nei vienas Sovie
tu didžponis nebus pakviestas 
ežia atsilankyti, kol Sovietai 
iszlaikys savo žodi, kuri jie yra 
davė Genevos konferencijoje.

•..
Kai tik mainieriai gavo al

gas pakelti minksztose augliu 
mainose tai tenai anglis dar la
biau pabrango, nuo dvide- 
szimts penkių ligi trisdeszimts 
penkių centu ant tono.

Geležinkeliu kompanijos no
ri atpiginti freito kasztus, bet 
valdžia neĮpavelina. 

—————— • • . ~’’1
Eroplanu kompanijos atpi

gins keliones kasztus in Euro
pa, kad ne vien tik bagoeziai 
galėtu važiuoti ant atostogų in 
Europa, bet ir darbo žmogus. 
Kompanijos dar nepranesze 
ant kiek josi tokias keliones at
pigins.

Nors baisiai daug žmonių va
žiavo ant atostogų szai vasara, 
bet dar daugiau važiuos szi ru
deni.

Demokratai jau dabar yra 
pradeje savo vaju del Prezi
dento Rinkimu, ateinancziais 
metais. Jie kaltina Prez. Ei- 
senhoweri, sakydami kad Pre
zidentui Eisenhoweriui rupi 
tik dideli 'biznieriai ir fabri
kantai, ir kad jis visai nepaiso 
apie d a ubo žmogui

Iszrodo kad beveik visos 
Darbininku Unijos remia ir 
rems Demokratus priesz Pre
zidentą Eisenhoweri. Panasziai 
iszrodo ir su visais farmer i ai s.

Nauja armijos tvarka imti 
savanorius in armija dabar pri- 
sipažinsta. kad mažai ka ji yra 
nuveikus. Per pastarąsias ke
liais sanvaitos armija yra ga
vus apie po szimta savanoriu. 
O reikalas yra kad mažiausiai 
po tūkstanti stotu kas sanvai- 
te.

SVIETAS DVASIU

Jau Nekarta,...

Kiek galima dabar in spėt i, 
tai iszrodo kad visiems taksos 
nors biski kiek bus sumažintos 
sziais metais.

Ir tai visai ne dyvai, juk 
rinkimai artinasi, ir Republi- 
konai nori visiems paderinti 
kaip jie taksas sumažina.

1 • • J

Biznieriai ir fabrikantai sa
ko kad biznis dabar labai ge- o 
ras visiems.

Ateinancziais metais jau bis
ki mažiau nauju namu bus sta
toma, nes dabar sunkiau dide
lis morgiezius gauti.

• 3

Iszrodo kad maistas ir dra
bužiai biski pabrangs.

Biznieriai tikisi gera bizni 
daryti per Kalėdas; jie jau da
bar yra savo sztoruis prisikrovė 
su Kalėdų dovanomis.

Kiek dabar galima prama
tyti ar inspeti, tai Eisenhowe
ris vėl bus Repuiblikonų kandi
datas, o Stevenson bus Demo
kratu kandidatas.

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

Demokratai, per savo pra
kalbas sakys kad Eisenhoweris 
ir Republikonu Partija apleido 
juodukus, nigerus ir fermerius.

Per szitus Rinkimus paaisz- 
kes asmeninis susikirtimas, 
tarp Trumano ir Eisenhowerio. 
Gaila kad jiedu tuiri taip susi
kirsti, bet ežia, rodos, kalte Ei
senhowerio patarėju, kurie ro
dos tyczia juodu taip supjuldi- 
no.

Per “Labor Day” szventes 
beveik penki szimtai žmonių 
žuvo ant musui vieszkeliu. O 
kiek buvo sužeista, gal nieka
dos nebus suskaityta.

—————— t # - ..

Sziu dienu automobiliai <yra 
per greiti del musu, jau seniai 
isz mados iszejusiu vieszkeliu.

————— a a -I

Policijantai sako kad per 
daug jaunu draiveriu randasi 
ant musu vieszkeliu., ir kad jie 
ar nemoka kaip gerai draivin- 
ti automobiliu, ir nieko nepai
so ir už tai tiek daug tu nelai
miu ant musu vieszkeliu.

Philadelphia, Pa. —
Czia. gyvena tarp Riczmondie- 
cziu labai szauni Lietuve, po
nia Elena Kazakauskiene ir ji 
dau jau metu yra “lyderka” 
moterui veikėju, o dabar-gi 
czia tarp visuomenes nuora- 
szuose apie ja. pradėjo platintis 
eiles si e k an c z i o t u r y niaus: 
Ponia Elena Kazakauskiene 
Verta yr’ tikros nūn’ pagarbos 
Kaipo veikėja tarp, mus 

nundiene 
Labui Ba.žnyczios ir Lietuvos. 
Ir labai gražiai ji dainavo 
Kol ji buvo d a mergina, 
Bet kaip tik vyra ji sau gavo, 
Gal jis Jai tarė: dainuot gana... 
Tad labai gaila kad ji nūn’ tyli, 
Kad jau ne skamba dainelse jos 
Nes gal ir-pat i dainuoti nemyli 
Balsu tikriausios laksztingalos. 
Tacziau, jos vardas nežus 

nekuomet, 
Nors yra ji ne karaliene, ’ 
Kaipo veikėjos ir kad anuomet 
Dainavo mums Kazakauskiene.

— K. V.

Pypkes Durnai

Automobiliu biznis bus pras
tesnis ateinancziais metais, nes 
bus mažai skirtumo nuo sziu 
metu nauju automobiliu!, ir už 
tai mažiau žmonių pirksis nau
jus automobilius.

\ ---------- -------------
Fabrikantai statosi naujus ir 

didelius fabrikantus, tikėdami 
kad ateinancziais metais biznis 
bus dar geresnis.

Tik taimeriai bedavoja; jie 
sako kad jiems visai prastai, ir 
jie kaltina Prezidentą Eisen- 
howeri ir RepUblikonu partija.

Vis beda su mokyklomis ir 
mokytojais. Trumpa mokyklų, 
trūksta mokytoju. Prezidentas 
Eisenhoweris rengiasi suszauk- 
ti mitinga., Spalio-Oct. menesy- 

• je, pasitarti apie mokyklas ir 
bendrai apie mokslą Ameriko
je.

Iszrodo kad dabar daug Jau
giau moterų ir merginu draivi- 
n-a automobilius negu vyru.

Nors Sovietai dabar labai 
seilinusi ir kvieczia Amerikie- 
czius atvažiuoti in sveczius, jie 
kursto savo agentus in Geneva, 
Af g an i st an, V idur-Ry t u o se, 
Laos ir Cambodia. Ir, nors jie 
dabar vieszai garsina kad jie 
mažina savo armijas, jie daug 
daugiau pinigu skiria del nau
ju ginklu del lakūnui sztabo.

Musu Apsaugos Sekretorius, 
Wilsonasi dabar nori kad La
kūnui Sztabas pakirstu savo isz- 
laidas del pusketvirto bilijono 
doleriu. Armija ir Lakiniu 
Sztabas to reikalauja.

Kunigu Vienybes Seimas in- 
vy'ko in Scranton, Pa. Per ta 
seimą aiszkiai pasirodė kad 
dypukai valdo visa kunigu 
Vienybes draugija.

Balta Auszrele

Auszt’ balta auszrele, 
Teke szviesi saulele; 
O mano mergele 
Mieg’ saldu miegeli. 
Kas man gal prikelti, 
Jie jauna pribudyt, 
Tam asz dovanoeziau 
Savo bėra žirgą. 
Nieks jie gal prikelti, 
Jie jauna pribudyt; 
Jau senei kai guli 
Auksztame kalnelyje 
Jau jei berudyja 
Sidabro žiedelei, 
Jau ir beplakioja 
Szilku kaspinėliai.

Platinkit “Saule”

Dabar tik dažinojome del ko 
nekurias merginas vadina, 
slyvoms. O tai del to kad jos 
turi akmenines szirdis.

(Tasa Nuo 3 Puslapio)

Vokieti ir laukiau vela jo. Ta
me atsidaro durys ir stojo ant 
slenksczio ne Vokietis, nes pats 
Bravackis. Atsikeliu isz lovos, 
einu su juom in pasivedimo pa
le aju jisai apsiaubė mane su 
paklode ir imasi prie szukavi- 
mo, o afez in ji:

— Del ko vakar neatėjai?
— Ach, pone, atsake, jog 

tame prasižengiau mano priva
lume; nes vakar mano galvoje 
buvo kaip malone, toki turėjau 
ergeli.

— O koki?
— Sztai musui amato drau

gas ir da prezidentas vakar 
nak'ti numirė. Asz Ii kaus pa- 
szauktu, idant užsiimtau szer- 
menimis, turėjau ji paredyt ir 
paszarvot, o kad doras Vokie
tis labiause mane mylėjo, tai 
ulžmirsizias apie viską nusida- 
viau in jo narna.

— O kaip jisai iszrodo?
— Storas kaip agurkas, pa- 

pau.szkuotas, mažas, kaip kož- 
nas Vokietis, o jau turėjo sep
tynios deszimtis metu!

—- Kaip tu ji parėdai?
— In szventadienius ru

blis in gelsva traka.
— Palauk! Ar neturėjo 

raudono brusloto, trumpom 
kelnem, czeveryku su didelėm 
sagtimis ir periuku.

— Ne kitaip; o isiz kur dau
gelis ponais apie tai žino?

— Isz kur sztai isz to, jog 
jisai buvo pas mane, su per- 
praszimu, jog negali ateit.

Visi iszgirdo taje pasaka 
linksmai nusijuokė. Netrukus 
visi apsimalszino, ha žinojo, 
jog Czackis ne yra melagiu.

Stanislovas Otvinovskis
Isztrauiktas isz chronikos 

gandamierines, raszyto^ mete 
1511, o sudėta kapituline j kole- 
gijato Klimuntovske.

Stanislovas Otvinovskis, jau
nas ir-galingas ponas Sando- 
merines apskritos, buvo gar
singu tame laike isz paleistu- 
vingo gvvenimo. Prieszinirikas O O v
visokiu tiesu, ne tikėjo in dan
gų nei in pekla ir atvirai szan- 
dino isz dorybes vadindamas 
silpnybe. Ne buvo tos piktybes, 
kurios nedasileistu ir tai kone 
kas diena ypatingai del kriksz- 
czioniu ir Žydu, gyvenaneziu jo 
apskrityje. Kas buvo jo paduo- 
tinius tai buvo tikru kankinin- 
ku.

Viena vakare sugryžinejo 
pas save raitas nuo kokio tai 
savo kaimyno kuri atlankė per 
smiltinus laukus ir jojo nė toli 
prūdo. Pradėjo temt, už tai 
skubinosi, o pagal savo papra- 
tima buvo pats vienas. •

Tame graudus baĮsas, mel- 
džentis almužnas atsimusze in 
jo ausies; atsigryžta in szale 
prūdo. Artinosi prie jo, mato 
sena baisiu veidą, o kuris atki
sto iszdžiuvuse ranka del ap- 
laikimo almužnos. Otvinovskis 
kurezias ant balso vargszu szo- 
ko su arkliu ant senio, arklys 
ne tiktai sumindžiojo su pa
kauštom bet ir su pasturgaline 
naga spyrė iii galva jog ant vie
tos užmusze. Buvo tai Žydas 
ubagas.

Kaip pamate Otvinovskis, 
jog Žydas negyvas, nusigando, 
tiktai del to, idant kas nepa- 
mislytu, jog varginga, uibaga

Pirkie U. S. Bonus

del bereikalo užmusze Ir tai 
pirma karta nusigando.

Pasidarė suvis tamsu, b a. de
besiai dangų užklojo ir kaip 
kada vos menulio balta, sizviesa 
aipszvietinejo Žydo lavona. Ve
jas szvilpe baisiai. Ant prūdo 
del žadintoja,us pasirodinejo 
visokį vaideliai. Otvinovskis 
isz kart snsimaisze, vienok vė
lei insidrasino. Nusėdo nuo 
arklio, pagriebė in glebi negy
vėli, o kad buvo dru'tu mete ne
gyvėli in grūda ir apsimalszino 
ha. mistino, jog tuom ženklus 

■žudinstos nudildins.
Rengėsi vėl sėst ant arklio, 

kad sztai iszgirdo, jog kas fo
lds prude plauszke, Otvinovs
kis nuo szviešos menulio pare
gėjo ant virszaus vandenio Žy
do galva. Turėjo akys atviras 
ir szipisantesi veidą. Otvinovs
kis sudebejo, aptemo akis, gal
voje maiszęsi ant valandos ap
kvaito.

Netrukus atsipeikėjo. Pasi
juto jog sėdi vandenyje ir ne
gali atsikelt norint visas pa- 
jiegas suėmė. Dairosi kur ark
lys, o ir Žydo galva bet to ne
mato, dingo ue'žine kur.

Ant giluko gryžo keli kai- 
muoeziai isz atlaidų vėlybu va
karu, isiztrauke ji isz prūdo, 
nes arklio nerado. Dorus kai- 
muocziai parsivedė pas save 
patalpino grinezijoe, kurioje 
nakti pradeido labai susijudi
nęs. Ant rytojaus sugryžo na
mon ir per kėlės dienas buvo 
n.uludes. Sanžine nuolatos kan
kino ji už žudinsta.

Po keliu menesiu Otvinov
skis pradėjo užmirszt apie Žy
dą ir vefa sugryžo in savo pik
tus papratimus. Viena karta 
vaiksztinejo po savo soda uižsi- 
mislines ir ne apsiižiurejo kaip 
užėjo debesis, pradėjo'žaibuoti, 
griauti, perkūnai muszti ir lyt. 
Buvo bėra gala atsitolinęs nuo 
savo paloviams, kad 'pabėgt nuo 
lietaus ba reike žinot, jog so
das turėjo ilgio apie betvertos 
mylios, tai pasislėpė po szakotu 
aržu olų, laukdamas kol apsi- 
malsžins, ba svieto nebuvo ma
tyt: Griovė net žeme drebėjo 
po kojomis Otvinovskio. Tame 
iszgirdo koki tai baisa isz tolo, 
nuo ko da laibiau pradėjo bijoti 
kai]) griausmo. Buvo tai dun
dėjimas nuo beganezio zovada 
arklio, o kas kartas artinosi. 
Otvinovskiui pradėjo szirdis 
plakti, pats nežinojo del ko. 
Ant galo pątemino ka toki at- 
jojenti, o nuolatos artinantesi. 
Ir ka? Sztai atjoję tas pats Žy
das kuri užmusze isz dideles 
baimes apalpo.

Praėjo tris metai kuriam 
tam traukyje Otvinovskis ne
buvo kankintas jokia ’baime ir 
užmirszo suvis apie žudinsta.

Vela, paleido vadeles savo ne
dorumo. Nes jau artinosi jam 
galas.

— BUS DAUGIAU —

KATALOGAS 
KNYGŲ

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

užsisakykite knygas isz 
szito Katalogo 

Nr. 1955

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

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

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

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
:zio iszimta isz Lietuviszku 
užlieku. Su paveikslais. 177 
lideliu puslapiu, 35c.

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

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

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

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina? 
Vaikucziu plepėjimas, G2 pus., 
20c.

No.120—Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nemu- 
no. 58 pus., 20c.

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

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

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

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

No J 33—Dvi istorijos: Neuž
mokamas Žiedas, Drūta Alks
ni. 62 puslapiu, 20c.

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

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

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius LikosTur- 
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 Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

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

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

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

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogutis. 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 [Įžlaiko Moteres Pa- r a
slapti. 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.158—A p i e Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigautas 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsargumu 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 J 66—Apie Sun u s Mai
klams; Iszklausyta M ą 1 d a 
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; 
Gudrus Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

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

Kitokios Knygos

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

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

180 V2—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Kataln 
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. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

Užsisakant knygas is* 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-()rderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

IISBU Nepamirszkite dadeti 
deszimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - U. S. #
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.

(Tasa)

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

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

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Svietas Dvasiu
vo (pasaka: “Nežine priesz. kiek 
metu, ba jau ir mano motina

Velniai Po Boksztu Mariyacku
, Krokave

Kroką,vas turi sau padavi
mus visokiu, o ypatingai apie 
viena ka czion paduosu, apie 
kuri vienas teip apraszo:

“Kada buvau jaunu, tankiai 
macziau viena motere kuri isz- 
rode labai Dievobaiminga, o 
kaip visi kalbėjo tai nuduoda- 

. vo Dievobaiminga, o kad ga
lėtu nuo žmonių naudot. Asz 
buvau tosios mįsles, jog: nu
bausk nevieno idant nebutumai 
nubausto, tada pamislines apie 
tai,'kitaip pradėjau sudėt apie 
taje motere. Žiūrėdamas in ja 
kaip meldėsi, miislinau, jog 
trokszta perpraszyt Dieva už 
koki sunku nusidėjimą, ar mel- 

. dėsi Dievo idant pakeltu ja isz 
vargo. Tankiai per tai davinė
jau almužna, nes mecziau in 
gUrbeli szale stovinti, ba josios 
galva nuolatos buvo in duris 
Ibažnyczios,

Mete 1848, vėlybu vakara, o 
szalo pusėtinai, užėjau in taje 
vieta, tame laike, kurioje toji 
motere prasze poliei jauto ir ta
sai nearesztavojo. Ir tame lai
ke pirma karta paregėjau jo
sios veidą, o laibai dyvijausi, 
jog turėjo apie keturios de- 
szimts metu ir neiszrode ant 
riaukszletos senukes. Reike ži
not jog asz ja jau per trisde- 
szimts metu nuo mano anūkes 
pažinojau, nes veidą nebuvau 
mates.

Kada policijantas atsitraukė, 
užvedžiau kalba:

— O kiek tu metu turi?
— Kaip rodos bus arti pen

kios desziints metu.*

— O nuo kiek metu melde-

BALTRUVIENE

— Nuo penkių.
— Kaip tai nuo penkių, 

kad asz tave matau meldentese 
jam nuo trisdeszimts metu.

— Tai ne aSz, nes tai mano 
nebaszninke motina, o asz pra
dėjau melstis nuo josios mir
ties.

— Ar tai privineziavota to
ji pakuta? Paklausiau.

— Teip pone, ir ne žinau ka 
asz vargdiene padarysiu, jog 
man policija ne duoda melstis.

— Kas tau liepe melstis?
— Daug apie tai kalbėt.
Jau nuo labai seno laiko, vie

na isz musu giminiu turi mels
tis, nes asz esmių paskutine 
pakutninke, ba ne turiu dukte
rie s.

Toji kalba rnanije akyvuma 
sujudino ir norėjo sakyt, 
tai tarė:

. — Kam nebaszninkus 
buose judint ir velniszkus 
bus apsakinet ?

Vienok kada prispyriau, ne
galėjo atsisakyt ir pradėjo sa-
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Tankiausia motinos y|ra 
Kaltinamos už pabėgima

isz namu dukrelių, 
Kurios po tam eina

tiesiog in pragaru.
Taip kalbėjo žymi

P h ii a d ei pi i i j o s p oi i c i j a n t k a, 
Idant dukreles užlaikyti

namie,
Motinos neprivalo atiminet 

visa uždarbi dukreles,
Bet turi paskirti jai
Sziek tiek nuo jos

uždarbio, 
Del savo iszleidimu.

Tėvas privalo padabint
Savo narna tinkamai

ir szvariai, 
Idant duktė nesisarmatytu

Priimti pas save savo 
vy r i szk u s paži n s t am u s,

Kur galėtu praleisti vakarėli 
ant pasikalbėjimo.

Motina privalo pasielginet su 
dukterimi draugiszkai,

Mandagei ir geraszirdžiai, 
O ne kaip sui kokia

nevaliiinke ar pastumdėlė, 
O tada dukrele su noru

pasiliks namie, 
Ir nebėgs isz po teviszkes

pastoges.
Teisybe kalba toji

x polieijantka!
* * *

Jeigu netaupinsi to ka
dabar neturi, 

.Nesulauksi to, ka gali 
turėti ateityje,

Nes nebusi pripratęs 
prie taupinimo.

Jeigu jautiesi, kad
esi žmogus, 

Tai sergėkis gyvuliu budo 
nepasiekti,

Nes tankiai girdėti, 
Kaip narsus nekurie

žmones yra, 
Bet gyvuliszkai

.pasielgineja.

negalėjo to pasakyt, buvo 
Kriokavę teip didele pavietre 
jog žmogus ant rinkos negalė
jo matyt tiktai duobkasiai 
vaikszczioje po miestą ir ren- 
koje numirėlius. Tokiu duob
kasiu buvo vienas isz mano 
proseniu; nes velnias ji gunde, 
jog vaiksztinejo po namus, 
smaugė žmonis ir užgriebine- 
jo daigtus koki tik grinczioje 
radosi. Kada, iszsidave buvo 
smerczia nukorotu, o kuna jo 
sziczion ant kapiniu palaidojo. 
Ba reike ponui žinot, jog kaip 
mano motinėlė pasakoje, tai 
kayojo žmonis apie bažnyczia.

Nes kas stojosi po jo palai
dojimu ant to szventoriaus?

— Sztai pirmutine naktį, 
subėgo velniai jojo ant kapo, 
-szokdami su viesulą kelis kry
žius ant kapiniu parverto. Ka
da žmonis tai. anksti paregėjo 
toki d$,rba, pradėjo ružyt, jog 
toki piktadarį palaidojo ant 
szventos vietos. Nes terp žmo
nių atsirado szventablivo gyve
nimo Barbora Langiene ir pra
dėjo perdestinet, jog tai ne prie 
žmonių priguli apie tai sūdyt, 
nes prie dvasiszkos valdžios. 
Ka ji jo davė, eina in grinczia 
pas duktere to piktadario- ir 
kalbėjai:

— Paguodok tęva ir moti
na prisako pats Dievas. Tėvui 
tavo daug palengvinsi, jeigu 
nuginsi velnius nuo jo kapo, o 
nugulsi tuom, jeigu iki vėlybai 
nakežiai melsies! ant kapiniu. 
C) kad velniai prie tavęs nusi
kabintu, tai kluipok ant bažny
tinio slenksczio, kur nedrys 
prisiartint.

Jeigu teip melsies! per savo 
visa gyvenimą, o po tavo smer- 
tai tavo duktė, ir vela dukters 
duktė, net kol toje kaleinoje ne 
bus dukteriu, tada duszia tavo 
tėvo bus isizgellbeta. Tiejei vel
niai ka iszverte kryžius, kaipo 
ženklai iszganimo, dabar už 
pakuta skraidys ore ties kapi
nėm ne tiem ne

Taje .pasaka pasakojo man 
mano motinėlė ne viena karta 
ir turėjau jai prisegt turėdama 
szesziolika metu, jog už josios 
duszia, kas diena isz ryto mel- 
suoisi, o vakare ant bažnytinio 
slenksczio. Ka asz dabar dary
siu, jeigu policija draudžia 
melstis? O nelaiminga asz mo
tere!

SAPNORIUS
Su 283 Paveikslais

160 Puslapiu
8 col. ilgio, 5% col. ploczio 
Iszaiszkma sapna ir kas 
ateitoje stosis. Su priedu 
planatu ir visokiu burtu. 
Knyga in minksztos po- 
pieros virszeliuose. :: :: 

Pinigai reikia siusti su 
/užsakymu:

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

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

rejo būtie tas pats duobkasis, 
ka žmonis užmuszinejo. Ne ra- 
szo ulž ka, bet pasakytas jog už 
dideli prasižengimą.

tik-

gra- 
dar-

io'i sutini Dievo igi sudui Dievo

Bienaisizius, o tai isz los prie- 
| žasties: Buvo- praeita 'meta bai
si pavietre Krokave, tasai 
duobkasis baisingu badui insi- 
gavo in didelius pinigus, teip 
jog kur jaute pinigus, o ten li
gonis ilgai nenumirė, tai jisai 
netiktai dabaigdavo užviet- 
rinta, bet ir sveikus žudė, o tu
rėjo ir tokius jau draugus, ku
riu perdėti u i m buvo jis'pats; po 
iszžudimui plesze daigtus ir 
kremus. Užtai likos nukirstu ir 
ant kapiniai prie Ibažnyczios 
Panos Marijos pakarotu. Ant 
to raszytojas kronikos pabai
gė.

Asz czion patalpinau del ži
nios skaitytoju, idant kožnas 
žinoto ir apie tai suda iszduo-

Ir teip mislinau net iki meto 
1831 kuriame zines apgarsino 
isz raszto rankraszczio po var
du. Tolesnis traukis Kronikos 
Lenkijos Joachimo Bielskio.

Dabartės radau, jog tada 
buvo tokis piktadarys. Radau 
ir apie jo palaidojima ant kapi
niu raszytojas laibai peike, jog 
nevertas buvo ant szventos- vie
tos kavot; o rasze teip: Mete 
1589 d., 10 Rugsėjo ant rinkaus 
priesz bažnyczia Panos Mari
jos, likos nukirstas duobkasis

Vienas Atsiminimas Mano
Jaunystos Per Henrika 

Grafa Rzevuski

Ant pradžios szio szimtme- 
czio (apraszo raszytojas) pa
ėmė mane levas mano su savim 
in dvara Poricka pas Tadeusza 
Czacki, Storasta novo-grodzka, 
su kuriuo gyveno sebristoje. 
Turėjau tada 13 metu, nes jau 
pažinto apie daigtus turėjau. 
Priibuvia in Poricka, radome 
ten kelis pribuiszus, terp tu ku- 
ninga Kalanta, buvusi kitados 
pagelbėjo jus kancileriaus, ku
ris buvo ne iseniai paleistas isz

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir,..
RASZYMO 

64 pus. Did. 5x7 col.
Dabar Po 25c.

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

Olomucko kalėjimo, o kuri pats 
caras Aleksandras iszluosavo. 
Našlauta gyveno pas poną, Gro- 
ch aiški.

Sveeziavomes, visa sanvaite 
Porieke ir priklausiau gana vi
sokiu pasakų tuju mokintu vy
ru, kurįe kitados buvo valdo
nais rando Lenkijos.

Viena vakara Czaekis pradė
jo pasakot savo locna atsitiki
ma ir teip pradėjo:

“Buvo tai mete 1788 jau tu-

— Nesirūpink, pasakiau, 
asz gausiu pavelinima del ta
vęs ir dalaikiau duota žodi. 
Ne's tasai pavelinimas buvo ne 
ant ilgio, ba po tuom in mene
si numirė. '

Norėjau miestiszkuose ak
tuose surast apie taji, bet ne
galėjau rast.

Kronikoje Kunigo Kristupo 
Zelnero kuris buvo prie Baž- 
nyczios Panos Marijos, radau 
raszta sena 1589 meto, o raszo 
teip:4 ‘ Tam mete Panedelyje po 
Szv. Traicai du Vokiecziai, ka 
dirbo falszivus pinigus^ likos 
sudegintais priesz geležini bro
mą, o Vengras likos nukirstu, 
kuris buvo ju dfaugu, po ju 
duobkasį nuo parapijos Panos 
Marijos, po aktavai Dievo Kū
no teipos-gi nukirstino.

Isz to dasiprantu, jog tai tu-

Pone in Piemenuką — Mano 
vaikeli, ar tu galėsi gerai ma
ne pervesti per ta vandeni, nes 
asz labai bijau!

Piemenukas — Tegul pone 
buna be baimes, nes asz nuola
tos per czion karves perarine- 
ju, o vis laimingai.

“Talmudo Paslaptys”
ŽYDU TIKYBOS 

PRISAKYMUS

Labai užimanti apysaka 
Per paczta, 25 Centai 

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

Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

Let us show you the

ower

Naturally, they're important to you! That’s why we want you 
to see these invitations for yourself. And please don't let that 
costly look mislead you . . . the magic is in the making of these z 
invitations! Feel that fine, sharp raised lettering. It's done by a 
very special process! Feel the creamy quality of the papers! 
Check the perfect form of these invitations with people who 

really know! Come in! We will be happy 
to show you the "Flower Wedding Line."

•^ehave 
kine eocloeure patching

te6pou»e ca ,

SAULE PUBLISHING CO MAHANOY CITY, PA

for the

your invitations and 
announcements must 
be flawlessly 
correct I

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa Phone 744-J

rejau augszta dinsta prie ka
raliaus. Gyvenau ant Podvalo 
Varszavoje netoli paloeiaus in 
kuri kas diena po kelis kartus 
nusidavinejau pas karalių, o 
ypacz turėjau stot devinta va
landa isz ryto ir įsu juom eit in 
koplyczia ant misziui Szv. Var
szavoje gyvendamas negalėjau 
kaip reike pasilsėt, o ir iszmie- 
got, velei ėjau gult ir anksti 
kėliau, ba užimdavo gera va
landa kol plaukus frizeris. sm 
garbiniuodavo. Turėjau viena 
frizeri metini, Paloka Bravac- 
ki, kuris kas diena septinta va- 
anda pribūdavo dabint mano 

galva ir su noru turėjau kelt. 
Ir teip prie to pripratau, jog ir 
sziandien keliu ant tos valan
dos.

Sztai tada viena karta sėdė
jau kone per visa nakezia. ra- 
szydamas svarbos popieras del 
caraliaus kurias reikėjo ant ry- 
ojaus pristatyt. Sėdėjau ligi 
reczios valandos, a'tsigulaii ir 
oramiges tris valandas pabu
dau ir laukiau meisterio del 
mano galvos. Spinduliai saules 
rrasimuszinejo per plyszius 
anginyczios jog buvo szviesa 
Dakajuje. Tysojau ant lovos ir 
buvo linksmu, kad sztai atsida
rė durys ir paregėjau ne Bra- 
vacki, nes ne szio'kia ne toki 
žmogysta. Prisižiuriau/ iszrode 
ant Vokieczio’. Buvo tai mažas 
žmogutis, storas kai'p agurkas, 
papauszkuotas, su paraka, se
nas įsu dideliu pilvu. Turėjo 
gelsva fraka su didelais plieni- 
nais knipkais, su raudonu brus- 
lotu, tnimpas kelnes juodas, 
baltos ipanoziakos ir juodi cze- 
verykai. Stovi ant slenksczio 
ir nuolatos kloniojasi kone iki 
paezai žemai ir dingo nežine 
kur. Negaliu, shu iszdet, ka tai 
ženklina?

Vienok atsikeliu imu ant sa
ves szlaproka ir einu in kita 
pakajii kuriame gulėjo drabu
žiai. Paklausiau tarno:

Kur Bravackis?
Ne atėjo.
O tas senas Vokietis? 
Kokis Vokietis?
Tasai, ka buvo tiktai

pas mane.
— Mes buvome nuolatos 

prieszpakaji, nes jokio seno 
Vokieczio neregėjome.

— Na kas ežia galėtu but, 
pamislinau sau, juk ne buvau 
girtu ? Tuom laik Brovackis ne
ateina, o laikas bėga; lielpiau 
paszaukt kita frizieru, atvede 
man viena, kuris szeip teip su- 
gaibiniavo plaukus ir nusida- 
viau in paloci.

Per diena buvau užimtas vi- 
sokais veikalais, tai viskas man 
isz galvos iszgaravo, nes kada 
ant rytojaus pabudau anksti, 
atsiminiau apie vakaryksztini

(Tasa Ant 2 Puslapio)

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

. .1

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines Laivas In Kita Uosta Per Straikas Antra Pasaulinis Karas baig
tas.

Vilniaus bruožą. Sziu, palygin-1 religiniu, meno iszsivystyma 
ti neblgou, fotografijų verte pradu. Kartojam sena klaida

— Ruduo jau ežia.
— Juozas Žukauskas, nuo 

609 E. Pine uly., numirė Utar- 
ninke, 8:55 valanda ryte in Lo
cust. Mt. ligonbute, nuo siusimu- 
szimo, Rugsėjo vienuolikta die
na, kada jisai eidamas in baž- 
nyczia, puolė ant žemes. Gimė 
Lietuvoje, atvyko in Szenado- 
ryje, ipo tam apsigyveno Maha- 
nojuije. Daugelis metu atgal 
dirbo Mahanoy City kasyklose. 
Paliko savo paczia Ona (Bona- 
vicziute), dvi dukterys: sesute 
vienuole Carmelita Marie, A. 
D.P.B., isz Niles, Ohio, ir Blan- 
ce, namie. Du sumų: Leonarda 
ir Pranciszku namie; seserį L. 
Ruigieniene isz Shenandoah 
Heights, taipgi keletą broliu ir 
seseriu Lietuvoje. Laidotuves 
invyks Subatos ryta su a'piego- 
mis in Szv. Juozapo bažnvežio
ję 9 vai., ir palaidos in Szv. Jur 
gio para, kapines Szenadoryje.

— Subatoj pripuola Szv. 
Gerardo, i r Szveneziausios 
Merg. Marijos. Tautiszka Var
dine: Juodo. Ir ta diena: 1949 
m., buvęs auigsztas Komunistu 
Partijos vadas Laszlo Rajk, su 
dvejais savo draugais buvo pa
kartas Budapeszte, Vengrijo
je. Jis su kitais buvo intartas, 
kad buk jis rengiasi nuversti 
Komunistisaka valdžia Vengri
jos kraszte; 1946 m., Stalinas 
per prakalbas pasakė kad jis 
neinate jokio karo pavojaus su 
Anglija ar Amerika; 1914 m., 
Prusu Lietuvoje Rusu armija 
nuo pietų užėmė Šokiau miestą.

— Kita sanvaite: Nedelioj 
pripuola septyniolikta Nedelia 
po Sekminių, ir Szv. Herkula- 
no, o Tautiszka Vardine: Vien- 
tauto. Tik trys menesiai ligi 
Kalėdų. Taipgi ta diena: 1914 
m., Prusu Lietuvoje, Generolas 
von Hindenbuirgas stengėsi pe
reiti Nemuną, bet jam nepasi- 
sėke; 1948 m., Amerikos Lakū
nu Sztabas paskelbė, kad musu 
nauji kariszki eroplanai dabar 
gali skristi greieziau negu de
vynis szimtus myliu' in valan
da; 1938 m., Prez. Franklin D. 
Rooseveltas gražumu prasze 
Hitlerio kad jis taikingai ir 
gražiai susitaikintu su Czekais. 
Nei vienas, nei kitas Prez. Roo- 
sevelto nepaklausė; 1942 m., 
gazolinas yra dabar dalinamas 
su koreziukemis visiems Ame- 
rikiecziams; 1946 m., Anglijos 
Kariszkas eroplanas sudužo in 
augszta kaina netoli nuo Hong 
Kong miesto, Kinijoje. Devy
niolika lakiniu žuvo, kuriu tar
pe buvo Amerikietis laikraszti- 
ninkas Royal Arch Gunnison; 
1513 m., Balboa, garsus neži
nomu krasztu atradėjas, atrado 
Pacifiko mares.
. — Panedelyje pripuola Szv. 
Kiprijono ir Szv. Justino, o 
Tautiszka Vardine: Gražina. Ir 
ta diena: 1903 m., Amerika in- 
vede pirma ji ‘ ‘ Boikatayimo ’ ’ 
Instatyma. Tas žodis “boika- 
tuoti“ boycott, reiszkia netu-

Grace Line laivu kompani
jos “Santa Maria’’ laivas in- 
plauke in Baltimores miesto 
uosta, nors jis plauke in New 
York uosta, bet kai visi tie 
darbininkai, matrosai ant to 
uosto sustraikavo tai szis 
laivas pasuko in Baltimore,

nes jis veža daug visokiu 
vaisiu ir jie butu supuvę ir 
pagede jeigu nebutu tuojaus 
nuimti nuo laivo. Daug kitu 
laivu per tas straikas pana- 
sziai padare ir taip baisiai 
daug biznio atitraukė nuo 
New York miesto biznierių.

— U tani ink e pripuola Szv. 
Kozmo ir Szv. Damijono, o 
Tautiszka Vardine: Danylo. Ir 
ta diena: Aukso Žvaigždes Mo
tinu Diena. Tai motinos kurios 
neteko vaiku kareiviu per ka
na; 1939 m., Lenkija buvo Vo
kiecziu, Naciu užkariauta. Pa
sirodė kad randasi daug Lenku 
iszdaviku savo krasztui; 1940 
m., Vokietija., Italija ir Japoni
ja, Berlyno mieste pasir'asze 
ant deszimts metu sutarties: 
“Vienla kitai padėti, politisz- 
kai, pramoniszkai ir karisz- 
kai,“ jeigu kita kuri valstija 
ant kurios isz ju drystui užsi 
pulti; 1939 m., V'arszava pasi
davė Naciams; 1269 m., Lietu
viai pamusze Rusus ties Bori
sovu; 1949 m., Rusija po dvie
ju metu derybų, sutiko Ameri
kai sugražinti trisdeszimts lai
vu, kuriuos mes buvome Sovie
tams įpiąskoline per antra Pa
saulini Kara.

likosi už- 
Adomas 

nuo 611

Ajnt Pardavimo
Garadžius, ant 710-712 East 

Railroad ulyczios, mieste, tu
rintis vietos del penkių auto
mobiliu, o ant virszaus gara- 
džio randasi du (apartments) 
kambariai del gyvenimo. Par
siduoda pigiai. Atsiszaukite 
ant adreso:

Mrs. Margaret McNamara, 
111 E. Mahanoy Ave.
Mahanoy City, Pa.

reti jokios prekybos ar biznio 
įsu tuo, kuri mes "norime pri
versti ka daryti ar nedaryti. 
Tas žodis pareina isz Airijos. 
Airiszis Kapitonas Charles C. 
Boycott, Erne palociaus barono 
agentas nesutiko priimti ran- 
dauninku randas, kai jie ran- 
dauninkai patys 'buvo nustatė 
kiek jie mokės. Isz jo vardo 
mes dabar turime žodi boika- 
tuoti; 1945.m., Japonijos Im- 
pe r a t o r i u,s H i r o h i t o a t s i lank e 
pas Amerikos Generolą Doug
las MacArthuri. Tai buvo pir
mutinis sykis, kad Japonijos 
Imperatorius, kuris yra Japonu 
dievinamas ir garbinamas, taip 
nulsiižemino. Iki tol jis niekur •• * 
neeidavo, pas nieku nesisve- 
cziuodavo. Bet visi turėjo pas 
ji, kaip pas koki dievaiti atsi-

lankyti ir jam lenktis; Indijo- 
nu Szvente; 1918 m., prasidėjo 
sulsikirt imas ant karo lauko in 
Meuse-Argonne, ir tęsęsi kol 
Pirmlas Pasaulinis Karas užsi
baigė, Laipkriczio vienuolikta 
d. Priesz '\Toikiecziu insiikasi- 
mus Amerikos karo satafbas pa
state viena milijoną du szimtu 
tukstaneziu Amerikiecziu ka
reiviu. Per keturios deiszimts 
septynias dienas Amerikie- 
cziams kasztavo szimta dvide- 
szirnts tuiksitancziu gyvaseziu. 
Daugiau negu visas tas karas 
sykiu; 1943 m., Hitleris buvo 
pareiszkes: “Mes gal 'busime 
priversti iszsižadeti kiek že
mes, bet karo nepralaimes!“; 
1951 m., didžiausias Amerikie
cziu lakūno uižisūpuolimas ant 
Komunistu, Korėjoje; 1945 m.,

Minersville, Pa.
Puldamas nuo troko, 
musztas gyventojas 
Stasulaitis (Sneck)
Lythe ulyczios. Nelaime atsiti
ko pareita Nedėlios ryta, Mi- 
nersvilleje kai Antanas Berta- 
saviezius isz Llewellyn, vaira
vo ta troka, o Stasuilaitis1 kuris 
važiavo tame troke, stiaigai isz- 
puole isz troko ir užsimusze.

angliakasis, nevedąs. Paliko 
tris seserys ir broli. Laidojo 
Seredos ryta su aipiegomis in 
Szv. Pranciszko bažnyczioje 
devinta valanda ir palaidotas 
in parapijos kapinėse.

Iszliko Sveikas Auto. Nelaimėje

Maryville, Illinois. —
Gerai žinoma sena gyventoja 
isz szito misetelio, ponia Mare 
Smelstoriene, 84 metu amžiaus, 
pasimirė Rugsėjo asztunta die
na, 3:30 valanda po įpiet savo 
namuose. Velione sirgo tik vie
na sanvaite. Gimė Lietuvoj, 
Laipkriczio 4 d., 1870 metuose, 
atvyko in Maryville, penkios 
deszimts metu atgal. Jos vyras 
Matas mirė 1945 metuose. Lai
dotuves invyko Ruigsej?r\12-ta 
diena isz Graboriaus H. A. 
Kassly koplyezios, su Szv. Mi- 
sziomis in Musu Motinos P. M. 
bažnyczioje devinta valanda. 
Miszios atnasziavo Kunigas 
Win. J. Hamilton, o kuna pa
laidojo in SS. Petro ir Povilo 
kapinėse in 'Collinsville, Ill. 
Graibnesziai buvo: Charles Zol- 
der, Antanas Grigas, Ant. Te- 
raseviezius, Ant. Zedolekas, 
Mykolas Girdžius ir Jonas Ro- 
manatas. Velione paliko dide
liame nuliudime: dvi dukterys: 
Mare Kruipskiene isz miesto ir 
Helena Gibson, Garden City, 
Mich., sunn Albina isz St. 
Louis, Mo., keturis anūkas ir 
tris pro-anukus. A. a. ponia 
Mare Smelstoriene buvo sena 
“Saules“ skaitytoja nuo 1889 
m. Tegu] ilsisi ramybėje!

gerokai mažina blogas ir pi
giai atrodanezios rudos gilia
spaudės, kurioms dažnai stinga 
ir ryszkumo.

Pažymėtinos net penkios 
Szv. Mikolajaus gotines bažny
czios nuotraukos, dokumentuo- 
janezios szia seniausia iszliku- 
sia kuklia Vilniaus szventove. nui, taigi jie nėra grynai 
Senojo Vilniaus skersgatviu, lines paskirties“ pastatai. Vi- 
kiemu arkų, stogu nuotraukos < 
indomios tiek savo nuotaika, ] 
tiek retais motyvais, kaip pa- į 
vyzdis. Rudininku ulyczios na- • 
mo fasado ar Didžiosios uly., 
namo kiemo fasado su orgina- 
liai kubizuota barokine pagra
žinta lango apremavimuose. 
Vilniaus mįslingąsias, nuo 
klasiku kanonu nukrypstan- 
czias pradmeniszkas formas 
leidžia gerai pažinti keli liki
mai kaip Szv. Onos bažnyczios 
fasado arba Szv. Mykolo baž
nyczios karnizu ir kontraforsu. 
Taip pat baroko viduru, pvz., 
Szv. Petro ir Povilo bažnyczios 
duodami tiek atskiri likimai, 
tiek didesniomis iszpiovimis in- 
vairiu iszdaliniu, grupiu san- 
skambio vaizdas. Tinstancziu 
barokiniu masių dinamika pui
kiai rodo Domininkonu bažny
czios naujos nuotraukos. Seri
ja nuotraukų paskirta Vilniaus 
Universitetui, jo kiemams, ob
servatorijai arkadoms, salėms, 
kaip Rankrasztyno, Lelevelio, 
Smuglevicziaus (su Jėzuitu 
freska plafone), Kolonu sale.

Trumpo invado “Vilniaus 
architektuuros vystymosi bru
ožai“ autorius J. Jurginis, yra 
neblogai susipažinęs su Vil
niaus miesto ir meno istorija, 
bet matyti isz antraeiliu szalti- 
niu. Apžvalgoje esama netiks
lumu, nekalbant apie marsisti- 
nius varžtus ir dirbtines pa
stangas stilių keitimąsi aisz- 
kinti vien ekonominėmis sanly- 

gemis. Bet aiszkinant baroko 
atsiradima ‘Jezuitine veikme’ 
jau negali nuslėpti teisybe, 
kad esama ir grynai dvasiniu,

apie 1933 metu Vilniaus gaisra 
vieton 1419 m., prieszingai J. 
Fijalekui, J. Klosui, A. Szapo- 
kai. Vadinamieji Sapiegų kam
bariai prie Szv. Mykolo bažny
czios niekuomet Sapiegų kam- 
barais nebuvo, bet priklausė 
moterų Bernardiniu vienuoly- 

civi-

siszkai klaidingas tvirtinimas, 
kad kunigaiksztis su Jėzuitu 
pagelba sustabdė Rusiszkos-Bi- 
zantiszkos architektūros vys
tymąsi Vilniuje, nes murines 
Cerkves pravoslavai Vilniuje 
statyti isz tikro pradėjo tik 
XVI amž., pradžioje, bet, labai 
budinga, Gotinio, ne Bizantinio 
mados, kas inrodo Vakaru kul
tūros persvara Vilniuje ir Di- 
dž. Lietuvos Kunigaiksztyteje. 
Isz viso ryszys su Vakaru Eu
ropos menu ir jo intakos kny
goje stengiamasi nutylėti: ne
kalbama ne tik apie Vokiecziu, 
bet net apie Italu intaka. Nau
jiena bus iszgirsti, kad prie
szingai kryžiuoeziu ordinas ne 
karta kvietėsi isz Lietuvos dai
lidžių, kaip prityrusiu pilių ir 
namu statytoju arba kad ‘Vil
niaus murininku cechas’ pasta
te Bernardinu ir Szv. Onos 
bažnyczias. Galima pastebėti 
norą nurodyti, kad Vilniaus 
menas sukurtas be iszimties 
vietiniu, “talentingiausiu liau
dies meistru“, ne ateiviu me
nininku. Renesansinio Sapiegų 
antkapio autorius buvęs Pr. 
Krakovczikas, Szv. Kotrynos 
ir Domininkonu bažnyczias 
puosze Jonas Kristupas Gliau- 
bicas, Szv. Jokūbo bažnyczios 
fasada apipavidalino architek
tas Daukszeviczius, vis vieti
niai, Vilniecziai menininkai. 
Visi jie buvę “laisvi nuo religi
nio kvaitulio“ ir, kaip Szv. 
Petro ir Povilo bažnyczios 

i skulptoriai, dirbę tikrybiszkai. 
’ Lyg pasijuokdami isz budingo 

barokinio puosznumo, in pa- 
puoszimus ir vainikus greta

gražiausiu darželio geliu daili
ninkai inpyne laukine ramune, 
sauležole ir net dagili’’, yra, 
tarp kitko, sakinys beveik pa
žodžiui paimtas, szaltinio ne
nurodant isz Prof. Dr. J. Gri
niaus knygos “Vilniaus meno 
paminklai (1940, p. 82), kur 
daromos visaii kitos iszvados. 
Isz viso Prif. Dr. J. Griniaus ir 
Prof Dr. J. Griniaus ir Prof. 
Dr. N. Vorobjovo žinomųjų 
knygų, iszleistu laisves metais, 
intaka naujame Bolszeviku lei
dinyje pastebima tiek formu
lavimuose, tiek terminijoje. 
Knygoje vienok nenurodomas 
ne vienas szaltinis.

^Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!
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Mažutis pusketvirto mene
sio Juozukas Gabby ramiai 
sau miega savo motinos ran
kose, kai jo tėvas in ji žiuri. 
Mažutis Juozukas buvo savo 
tėvu paliktas automobilyje, 
kai jiedu užėjo in restauran
ta užkasti. Tėvas paliko rak
tukus automobilyje. James

Sanders pasivogė ta automo
biliu ir sau nuvažiavo, neži
nodamas kad kūdikėlis mie
ga užpakalinėje sedyneje. 
Jis susikūlė su kitu automo
biliu ir buvo sugautas ir su- 
aresztuotas. Nei jis nei vai
kutis nebuvo sužeisti.

UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

(Tasa Nuo 1 Puslapio)
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chitekturios Reikalu Valdybos 
Fondu’’ ar “Dailės Muziejaus 
Fondu’’.

Naujoji fotografine medžia
ga tiek motyvu atrankos, tiek 
kompozicijos ir apszvietimo at
žvilgiais tenka laikyti gana nu
sisekusiomis. Jos -atveria ne 
viena visiszkai nauja senojo

WASHINGTON, D. C. — 
Demokratu Partijos vadai kaip 
ir Demokratu Partijos pirmi
ninkas Paul Butler yra susirū
pinę kaslink buvusio Preziden
to Harry Trumano užsipuolimu 
ant Prez. Dwight Eisenhowe- 
rio, nes daug Demokratu jau- 
czia kad tokie Trumano prasi- 
szokimai gali pakenkti Demo
kratams, kurie dabar stoja in 
vietinius Rinkimus.

Republikonai rodos nieko ne
sibijo ir nėra visai susirupine, 
jie yra tikri kad Eisenhoweris 
vėl stos in Rinkimus ir kad jis 
lengvai laimes, ir kad viskas 
bus gerai visame kraszte, kad 
algos dar pakils nežiūrint kiek 
pragyvenimas pabrangs.

GUODOTINI .
SKAITYTOJAI!

I The popular Series E Savings Bond had a birthday in May 
—its 14th—and on hand to greet it were the wife of then Vice- 
President of the United States and two Washington school 
youngsters who were born in the same month as the first E 
bond, May 1941. Mrs. Richard Nixon is shown here on the 
Capitol lawn receiving a floral tribute from Marsha Baker and 
Thomas Bensinger, students of the Alice Deal Junior High 
School in Washington, D. C. Mrs. Nixon, as honorary vice- 
chairman of the National Women’s Advisory Committee for 
Savings Bonds, received the offering in behalf of the thousands 
of women volunteers across the country, who have helped to 
sell 1.7 billion separate Series E Savings Bonds since 1941. The 
two youngsters were chosen for the honor not only because 
they ar<? the same age as the E bond, but because they are 
regular purchasers of Savings Stamps in their school program. 
The spectacular 4%-foot floral piece was made of red and 
white .carnations and blue cornflowers, with the Minute Man 
symbol of the Savings Bond Program in gold. It was donated 
by the Allied Florist Association of Greater Washington, Inc.

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa

Viskas taip paszieliszkai 
brangsta, tavoras, popiera, ma- 
szinos, ir darbininku algos, kad 
dauguma laikraszcziu dar la
biau brangsta. Redaktoriai, at- 
sipraszydami aiszkina kad jie 
jokiu budu negali galas su galu 
suvesti.

“Saules“ redakcija nenori 
dar labiau savo skaitytojams 
pabranginti “Saule“ ir nepa
brangins, jeigu kaip nors bus 
galima iszsisukti!

Bet, už tai ‘ ‘ Saules ’ ’ redak- 
cija labai gražiai praszo visu 
“Saules“ skaitytoju in laika 
užsimokėti už savo prenumera
ta, kad redakcijai butu mažiau 
kasztu, sekti tuos, kurie pavė
luoja ant laiko užsimokėti.

Pirmiau “Saules“ redakci
ja galėdavo laukti per koki tai 
laika, kol skaitytojai užsimoka 
už savo prenumerata. Mes jums 
siusdavome “JSaule“ kad ir per 
kelis menesius, ir laukdavome 
kol jus užsimokėsite, “bet da
bar, aplinkybes tokios, kad mes 
negalime laukti!“

Už tai, mes visu savo geru 
skaitytoju labai gražiai praszo- 
me priesz laika, ar nors ant lai
ko už “Saule“ užsimokėti, kad 
mes galėtume jums “Saule” 
vis siuntinėti. ;

Daug laikraszcziu yra instei- 
ge taip vadinama “Popieros 
Fonda,” in kuri renka aukas 
isz savo skaitytoju, kad butu 
galima laikraszcziams popie
ros nupirkti. Mes tokio fondo 
neturime, bet nuoszirdžiai ir 
vieszai padėkotume tokiems 
geriems musu laikraszczio rė
mėjams, kurie ir mums padėtu 
nusipirkti popieros “Saulei.”

Bet, kas mums ir jums svar
biausia, tai “teisingas atsily
ginimas,“ mes galėtume “Sau
le“ leisti, ir kad jus galėtumėte 
ja vis skaityti!

-----------------------------------

Skaitykit “Saule” '




